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RESUMO
O objeti vo central desse trabalho é a c...lcscriçào das etapas do tk:scnvolvimcnto c dos resu ltados obtidos em um
projeto qu e visou a minimi zaç;.lo do impado amhicntal com a 1-cmoç;.lo c aproveitamento Uns dcmcntos
cont a minantes de um cllucntc úcido gerado l'm urna indústria do sctor minc ro·mctalllrg ico c , além disso. tornar um
res íduo, produzido através da neutralização desse e flu ente. adequado para a inco rpora":~lo L'OillO insumo na
C(Hlstruçào civil. A partir desse projeto ~:ssa industria demonstra sua disposiç<lo d~ reduzir os problemas ambientais e
a ampliação da sua com petitividade tecnológica. A linha de pesquisa adotada nn projeto teve ainda como meta um
esfo rço para pcnnitir o fortalecimento da c ultura interna da empresa no que tange ao aspecto ambi(:ntal. O projeto
fo i fi nanci ado pela Financiadora de Estudos c Projctos (FINI : P) c executado atra vés de uma parceria U ni versidade
Federal da Hahia (UFBA) com o Ccnl ro de tecnol ogia Mi ne ral (CFITM) c te ve uma c4uipc excnll o ra multi disciplinar com ampla experi ência na ahordagcm de problemas cnvo lvc.:: ndo tccm) logias limpas.
PALAVRAS-CH i\ YF: tratamcnlo de c llu cntcs, metais-pesados, indústria do cobre. tecnologias limpas
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I. INTRODUÇÃO
A importún~.:ia crescente cm cscala mundial dos tl·mas relacionados ao meio amhicnte tt! m se traduzido cm
exigências cada vez maiores ao desempenho ambiental da indústria brasileira. Visando uma inserção definitiva c
súlida da variúvcl ambiental c todos as suas th:cisfks. algumas empresas têm começado a se preocupar com o
prohlcma ambientaL evoluindo no SL'ntido d..: adowr prúticas de produção mais limpa c pensar soluções mais
criativas. Esse t..:ompromisso 0 notado csJK'tialmcntc no esforço para a minimiz::u.;ào du geração de efluentes c
n:síduos contaminaJos c no aproveitamento de subprodutos. 1\. partir da otimizaçào da sua unidade de tratamento de
cllucntcs a Caraiha Metais S./I (CMS/1 ). uma empresa do sctor metalúrgico extrativo, cm parceria com a
Universi dade Federal da llahia ~ lJFBA. Centro de Tec nologia Mineral ~ CETEM , explicitou seu compromisso de
trabalhar no scntitlo c.k atingir o estado <.k não-geração de resíduos ou outros tipos de çontaminanlcs para o mcioamhicntc . A partir desse ohjt·tivo Cl'lllral se notou a influência de sctorcs a montante daquela unidade que poderiam

ser tamhém melhorados. levando a resultados extremamente positi vos. Com essa grande disposição de
enquadramento no est(u-ço proatiH, para a n.:dw,: ~lo do impado ambiental. se verificou a possibilidade de obtenção
tk novos produtos c a ampliaç<lo da sua competitividade tecno lógica. Adicionalmente. esses esforços alimentaram o
fortakci1ncnto da cultura intcma da Cll1J1rCSa no que tange ao aspecto amhicntal.
A parcL·ria da UFBII com o CETF'M na soluç<io de prohlemas amhientais da indústria. com o estudo e
implanta~r·;io de Ltcnologias limpas pode ser notado p~l(lS trabalhos coordenados c cxecutudos pelos seus grupos de
pesquisadores ( Barhosa ct ai.. 2002 a 2004 ). Foram projetos desenvolvidos. tanto cm parceria com a iniciativa

privada como aqueles ligados aos órg~ios govcrnam~:ntais de fomento, como os Fundos Sctoriais. Todos os trabalhos
foram no sentido de promover o desenvolvimento tt.:l'nológico. criando soluções compatíve is com o uso sustentável
dos recursos n~io rcnovúvcis c rom a preservação do mcio-amhicntc. Para tanto essas instituições mantém parcerias
cum in s titui~·ôcs nacionais c internacionais com as quais desenvolve projctos para o desenvolvimento dos setores
mínero-mctall1rgicos c de mcio-amhil·ntc .
() L'OIKCntrado mineral utilizado na produ~<io de eohrc da Caraíba Metais é formado basicamente de calcopirita.
um su lfclo de t.:ohrc c ICrro. O concentrado é ustulado cm altas temperaturas gerando gases ácidos (utilizados no

processo produti vo de ácido sulfúrico c dl'rivados). c: partículas contendo espécies químicas. que são removidos
atra vés de uma la vagcm dL·sscs gases {,.'0 111 úgua. gerando um dluente úcido (25~/o de ácido sulfúrico} carregado com
aqueles clt..~Jncntos. Nas unidades de tratamento o dlucntc é neutralizado com CaO gera ndo uma grande quantidade
de resíduos sólidos ("'la ma de gesso'") c n efluente segue adiante ainda com traços daquel es elementos mais o flúor.
Dessa forma é produzidas uma quantidade muito grande de "lama de gesso" que ac umul ada em aterros especiais.
rt:prcscntado uma ameaça futura. pois a área para depnsi~;ào desse material tende a se tornar mais restrita a cada dia.
A cons<.:ientiza~;ào c proatividadc da empn:sa quanto ao potencial risco se traduzem cm uma gnmde pressão intcn1a
sobre a necessidade da busca de solw.;ôcs viúvr.:is t0cnica c economicamente para se resolver o pro h lema. A ''lama de
gesso·· cm questão 0 constituída basicamcnh.: di: gipsita (sull~tto de cúlcio) que poderá. se tratada adequadamente
para remo',:àO das espécies agressivas. se r utili;ada como insumo para a construção <.:ivil na incorporação na
fahric açào de telhas c blocos ccrámicos. argamassas de revestimento c misturas solo/cimento/gesso e/ou outras
tina i idades. As espécies metálicas removidas também podem ser consideradas comercializáveis pela empresa.

2. OBJETIVOS
O ohjt:tivo central desse trahalho C a minimiz~u;~io do impacto ambiental com a rcmoçf.io c aproveitamento dos
clcm..:ntus contidos no dluentc úcido gcritd o na la vagl~m d..: gases ktapa anterior ú t~tbricitç<1o de ácido sulfúri co e
s~us derivados). da Caraíba Metais. A linha de pesquisa adotada teve como meta um esforço para permitir a essa
indústria do sctor minero-metalúrgico o aumento da sua produtividade, a redução de cmaos através da obtenção de
novos produtos, a ampliação da sua competitividade tecnológica c. ainda, permitir o fortal~cimcnto da cultura
interna da empresa no que tange ao aspecto ambicnwl.

3. MÉTODOS E METAS
!\ metodologia aplicada nesse projeto teve como foco principal a avaliação técnita, económica c ambiental de
cada uma d as possibilidades potenciais de re so lução de cada problema abordado. A partir da consideração de que
existia um problema central. a geração de dlu~ntcs contaminados, buscaram-se as não-conformidades periféricas e a
nwntanti.: da qucs t:1o principal. Detectou-se . ..:ntüo. qu..: o cstahclccimcnto de limites a mbienta is. desde a compra da
maté ria-prima até o produto rmal. poderia minimi z~1r sobremaneira o probl ema central. Foram definidas soluções
que pcnnitinio ú Caraiha Metais aumentar a dici0ncia ambiental : reduz ir custos. atmvés da obte nção de novos
produtos: elevar a competitividade tcL"nolúgit.:a ..: tOrtalccer a imagem externa c a c ultura interna cm relação ao
aspecto ambiental. Procedimentos simples. L'Omo a rev isão da manutenção de equipamentos c descentralização da
descarga de efluentes. hcm como o reusn destes. foram também admitidos como essenciais na minimização do
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problema central. Entre as metas se destacam também as voltadas para a política ambiental: manter atualizados os
processos produtivos, visando a melhoria contínua do desempenho ambiental, a prevenção da poluição e dos
impactos negativos, internos e externos às suas unidades industriais; cumprir proativarnente as legislações
ambientais vigentes e os regulamentos pertinentes às suas atividades, produtos e serviços; e implementar e manter
um Sistema de Gestão Ambiental efetivo. considerando todas as partes interessadas, com meios para a educação
ambiental interna;
As seguintes metas técnicas foram consideradas:
1- Montagem das equipes em função das metas e atividades que serão desenvolvidas;
2- Nivelamento de conhecimentos quanto aos objetivos e metodologias aplicadas e a atualização dos laboratórios
envolvidos nos trabalhos com a aquisição de materiais e equipamentos;
3- Realização uma intensa revisão bibliográfica, sendo os conhecimentos adquiridos a partir dela apresentados em
seminários de nivelamento e formação;
4- Amostragem da "lama de gesso" atual existente nos aterros, feita logo após a formação da equipe de amostragem
e da determinação da malha de amostragem;
5-Caracterização da amostras via MEV e Difratômetro de R-X para a determinação das estruturas dos compostos
presentes;
6- Ensaios diversos para descontaminação da "lama de gesso" atual e aquela gerada no novo processo e estudos das
rotas ou processos utilizados para a remoção dos elementos de interesse, em função das estruturas identificadas;
7- Avaliação dos processos aplicados quanto à sua adequação aos fins pretendidos, partindo-se então para a
otimização do processo ou processos que apresentaram melhores resultados;
8- Avaliação técnica e económica da utilização da "lama de gesso", após descontam inação, na indústria da
construção civil, levada a cabo por uma equipe especializada. Essa equipe foi responsável por testes laboratoriais de
incorporação do gesso obtido na fabricação de telhas e blocos cerâmicos, argamassas de revestimento e misturas
solo/cimento/gesso, além do monitoramento das emi ssões gasosas e de materi al particul ado para a atmosfera c os
testes de lixiviação e solubilização, para classificação dos produtos obtidos segundo a no rma NBR 10.004 e, ainda,
avaliação da qualidade dos produtos o btidos considerando suas especi ficações técnicas;
9- Amostragem e análise para identificação dos contaminantes conhecidos e outros poss íveis. do e fluente líquido
proveniente da lavagem de gases, visando à sua remoção;
10- Estudo dos processos que serão aplicados para a remoção dos contaminantes do efluente liquido, análises
químicas das soluções geradas nos processos e tlsico-quimicas dos res íduos gerados e, em seguida, avaliação dos
processos quanto à sua viabilidade;

4. RESULTADOS
Os resultados do projeto foram apresentados de forma detalhada em sob-relatórios disponíveis nos arquivos das
instituições e da empresa e seu conteúdo protegidos por um tern10 de sigilo assinado pelas partes envolvidas. A
seguir será apresentado um resumo da estrutura e teor do relatório final. Os
resultados
foram
divididos
por
atividades c relacionados à cada meta tisica do projeto. Para melhor entendimento do projeto é apresentado na
Figura I o diagrama dos selares da empresa estudados.
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Figura I - Esquema mostrando os selares estudados na Unidade de Ácido Sulfúrico, onde se vê torres de
resfriamento (T), precipitadores (P). tanques (TQ), etc.
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4.1. Detalhamento das atividades realizadas
Atividade I -Tratamento do efluente ácido gerado na lavagem dos gases na UAS
Estudos realizados;
Amostragem c análise para identificação dos contaminantes do efluente líquido proveniente da lavagem de
gases;
Estudo preliminar dos processos a serem aplicados na remoção dos contaminantes;
Análises químicas das soluções geradas nos processos e análises físico-químicas dos resíduos gerados.
Propostas de tratamento:
o

Cálculos teóricos dos tratamentos propostos com Caü;

o

Cálculos teóricos dos tratamentos propostos com Na 2S;

o

Cálculos teóricos dos tratamentos propostos com H2S, produzido biologicamente;

o

Vantagens e desvantagens dos tratamentos propostos;

o

Avaliação económica

Estabilização de metais na forma de sul feto metálico
o

Precipitação scletiva com C aO e Na 2S do efluente ácido para obtenção de gesso limpo;

Remoção c abatimento do fluoreto
o

Tratamento químico do efluente ácido com insumos (cal dolomítica, cal virgem e magnésia)

o

Avaliação dos processos quanto à aplicabilidade com os diferentes insumos.

Montagem do reator para produção de H2S biológico
o

Modelagem matemática do processo;

Avaliação dos diferentes substratos e custos associados.

Atividade 2 - Estudo e formas de descontaminação da "lama de gesso" residual
Estudos realizados:
Amostragem da "lama de gesso" atual existente nos aterros após a determinação da malha de amostragem;
Preparação da amostra para testes mineralógicos c

químicos~

Caracterização mineralógica a fim de determinar as fases constituintes da "lama de gesso";
Análise química para ratificação dos testes mineralógicos;
Ensaios hidromctalúrgicos a fim de identificação das condições de lixiviação que melhor atendem à
proposta de remoção de metais pesados c as espécies tóxicas presentes na "lama de gesso".

Atividade 3 - Estudo da "lama de gesso" residual na CMSA
Estudos realizados:
Amostragem da "lama de gesso" e coleta de dados industriais;
Resultados e análise de testes com as amostras da "lama" residual da CMSA;
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Revisão bibliognlfica sobre fonnas de emprcgll da "lama" na construção civil. tào bem:
Carat:terizaçàu, formas de obtenção c de utilização Ua "lama":

Levantamento de consumo. produção c reservas de sulfato de cálcio no Brasil.

Atividades 4 e 5 - Demandas adicionais aos objctivos específicos iniciais
Estudos realizados:
Controle de lluoreto que sai do ovcrllow do cspcssador tina\ c é enviado para a CI ' TRI ·:L (central oficial de
tratamento de efluentes c resíduos industriais da Rahia):
Controle de metais no resíduo tina\:
Estudo do ácido negro (efluente rico cm níquL·i): laminação. scrubhcr c outros aportcs com Na ,S:
Re-disposiçào Ja "'lama de gesso";

Estudo da borra (resíduo do tanque receptor geral dos efluentes da CMSA).

5. CONCLUSÕES
O principal produto do projeto foi a visão dada aos dirigentes da empresa cm questão das alternativas de
tratamento do efluente ácido, mostrando vantagens c desvantagens com a implementação. Também tornando claro
para a empresa que o sucesso do projeto c o desenvolvimento das atividad~..~s a de associadas só seria viá vel com a

cfetiva participação c comprometimento de t~cnicos, engenheiros c lideres da empresa.
O desenvolvimento do projeto priorizou a consecução de rcsult~dos na cmprcs~. tanto do ponto de

vist~

da

realização das propostas sugeridas, como também no estreitamento de rcla~·õcs universidade/empresa com a

integração c

troe~

de idéias entre pesquisadores das instituições c técnicos c engenheiros da empresa.

Tomando-se os objetivus centrais do projeto como um sistema ah\.·rto buscou-se mostrar a intluencia dos sctorcs
a montante c peritCricos no problema ahordatlo, bem como a importáncia deles na solução desse problema . Mostrou-

se que se pode resolver um determinado problema atacando-o na timtc. que não está localizada no setor abordado.
mas sim no início do processo glohal da frthril:a. Mostrou-se 4ue ao se desviar o olhar do problema isolado é
possível visualizar a sua origem . Em s uma nesse projeto foram abordadas as diversas maneiras dl!' solucionar o
problema existente e ao mesmo tempo apontar as formas de evita-lo, o que sem ajuda externa a visão paradigmática
normalmente existente numa indústria não pcnnite que isso aconteça.
Ao se ligar o problema principal ahordado com ocorrências a montante c periféricas surgiram naturalmente
novos c signiticativos problemas, amplamente passiveis de tomarem-se futuros projctos inseridos na capacidade
acadêmica de resolvê-los e afinados com interesses estratégicos da empresa .
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