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RESUMO 
Minérios contendo melais não-ferrosos. como o zinco. podem ocorrer associados a elementos nocivos ao meio ambiente, o que 
implica no aumento da toxicidade dos resíduos provenientes de seu processamento. Nas rotas tecnológica típicas de processa
mento de zinco primário é gerada uma lama com considerável teor de sultàto de cálcio (37'Yo) c metais precipitados provenien
te da etapa de polimento final do etluenll:. Este artigo apresenta os resultados experimentais para a remoção de CaS0

4 
contido 

na lama da etapa de polimento do efluente, por meio de uma rota hidrometalürgica visando a redução de resíduo sólido enviado 
para a barragem de rcjcitos. Utili zou-se uma abordagem estatística pelo Método Fatorial Completo a dois nívei s que permitiu 
avaliar a interlcr0ncia das variáveis tempo c temperatura de lixiviação. densidade de polpa lixiviada e concentração de H

1
S0

4 

na extraçào de CaS04. A otimizaçiio dos resultados experimentais ocorreu pelo uso do Método Estatístico do Passo Ascenden
te c pcm1itiu obter as condições experimentais ótimas para a máxima cxtraçào de CaS04 da amostra (tempo de lixiviação de 45 
min. temperatura de 45J.2"C densidade de polpa de I Og/1 c concentração de ácido sulfúrico de 0,33M). A partir do licor de li
xiviaçào ácida sulfúrica. obtido cm condiçt"ks otimi zadas. recuperou-se parte do CaS04 contido na solução (32% ). O CaS0

4 
re

cuperado apresentou elevado teor de pureza (99,9'Y.,). Realizou-se ainda uma caracterização tecnológica das amostras de resí
duo contendo CaS04 c do material recuperado a fim de compará-los c verificar as alterações sofridas após o processo. 

PALAVRAS-CHAVE: sulü1to de cúlcio. li xiviaçào, recuperação, caracterização 

ABSTRACT 
Non-tcrrous metal ores, such as zinc. are associated with toxic clcmcnts which imply increasc ofthc residucs generated on the 
process. ln typical primary zinc proccssing units slurry contains suhstantial contcnt of calei um sulfate CaS0

4 
(37%) and preci

pitatcd metais specics gcncratcd ai final stagc of wastc watcr trcatmcnt. This papcr prescnts thc experimental rcsults about Ca
S04 remova! from the slurry of thc li na! stagc wastc watcr trcatmcnt in a primary zinc process, using a hydromctallurgy route 
secking thc rcduction ofsolid rcsiduc pumpcd to thc tailings dam. Thc use ofthe statistical approach for lhe Complete Factorial 
Mcthod at two experimental leveis allowed cvaluating the intcrtcrencc of thc variablcs time and temperaturc of lcaching, lea
ch pulp dcnsity and conccntration of sulfuric acid in thc cxtraction of CaS04. The optimization of experimental rcsults by the 
Method of thc As~.:cnding Step allowcd obtaining thc optimum experimental conditions for the maximum extraction of CaS0

4 

from thc residuc samplc (45 minutes of lcaching ai 45±2"C, I Og/1 leach pulp dcnsity and 0.33M sulfuric acid concentration). 
From thc lcach liquor of sulluric acid lcaching, obtaincd in optimized conditions, it was recovcred 32% of CaS0

4 
contained in 

thc solution. Thc samplc oi"CaS04 rccovcred prcscntcd high purity content (99.9%). Thc samples ofrcsidues containing CaS0
4 

and CaS04 recovcred were tc~.:hnologi~.:ally characterizcd and compared to vcrify changcs after thc proccss. 

KEY WORDS: Calei um sulfate. leaching. recovcry. characterization. 
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L INTRODUÇÃO 

O zinco é um dos principais metais não-ferrosos c ocupa o terceiro lugar cm consumo mundial, sendo supe
rado apenas pelo alumínio e cobre (Jesus, 2005). Dentre as suas aplicações, destacam-se a sua larga aplicação na 
construção civil , na indústria automobilística , na indústria de material bélico c de elctrodomésticos. O zinco é uti
lizado na galvanização como rev~stimcnto protetor de aços estruturais, chapas. tubos e fios, etc. O zinco é proces
sado por dois métodos principais hidromctalúrgico ou piromctalúrgico. De acordo com dados da U.S. Environ
mental Protection Agenc.y (U .S. EPA) ( 1995), o processo hidromctalúrgico era responsável por aproximadamente 
80% da produção mundial de zinco. Atualmcntc, o processo hidromctalúrgico é responsável por. aproximadamen
te, 85% da produção mundial de zinco metálico (Souza. 2005). O processo hidromctalúrgico. conhecido como Us
tulação-Lixiviação-Eictrólise (RLE 1

), se baseia na ustulação dos concentrados sulfetados de zinco c lixiviação áci
da dos óxidos correspondentes. 

A etapa de lixiviação da produção hidromctalúrgica de zinco solubiliza uma quantidade significativa de outros 
metais que são perniciosos a etapa de cletrólisc(Fcijó c outros, 2009). A remoção destes metais da solução é reali
zada na etapa seguinte, a purificação. Os resíduos sólidos produzidos por uma indústria hidromctalúrgica de zinco 
representam uma fonte secundária de metais como: Zn, Cd, Pb, Cu c N i. No processo de tratamento de águas resi
duárias da usina, há a geração de um resíduo contendo sulfato de cálcio. No processo de polimento final são adi
cionados sulfeto de sódio (Na2S) c óxido de cálcio (CaO) ao efluente . Estas espécies são adicionadas ao efluente 
para que metais como zinco, cádmio, chumbo c níquel sejam precipitados c as águas rcsiduárias atendam aos pa
drões exigidos pela legislação ambiental vigente. A lama gerada neste processo apresenta elevado teor de metais 
devido à precipitação destes e alto teor de sulfato de cálcio (CaSO), que é gt:rado pela rcação entre o Na2S c CaO. 
As águas residuárias são descartadas, enquanto o resíduo sólido é destinado, cm sua integridade, à bacia de rejci
tos. De acordo com NBR 10.004, este resíduo é classificado como Classe liA, como não-perigoso e não-inerte. O 
CaSO" corresponde a 37% do resíduo. A disposição cm aterro de resíduos sólidos industriais c bacias de rejeito é 
uma alternativa aceitável do ponto de vista legal c normativo para a protcção ambiental. Estas alternativas estão 
susceptíveis a ocorrência de acidentes, e não reduzem a responsabilidade da empresa sobre o passivo gerado. Are
moção de CaSO" do resíduo permite o aproveitamento deste material cm outros sctorcs industriais, além do que, re
sultaria cm uma redução substancial do volume de resíduo enviado à barragem de rejcitos. Este processo facilita
ria a recuperação de espécies metálicas como subprodutos do processamento de zinco primário. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Caracterização das Amostras 

A amostra de resíduo contendo sultàto de cálcio gerado no processamento de zinco primário c o sultàto de cál
cio extraído da amostra foram caracterizados pelos métodos apresentados na tabela I. 

Método 
Espectrometria de 
fluorescência de 

raios-X 

Espectrometria de 
difração de raios

X 

Microscopia 
elt:trõnica de 

varredura 1 

Espectrometria de 
raios-X dispersivo 

cm encrgta 

Espectro fotometria 
de abson;ào 

atômica 

Tabela 1: Métodos utilizados na caracterizac;!ío das amostras 

Objctivo 

Análisc qualitativa da 
amostra 

ldenti ticar as !:!ses 
cristalinas presentes na 
amostra. 

Análise da mort(Jiogia. 
assm:iac;ões minerais c 
estruturais da amostra. 

Análises qualitati\'as e 
semi-quantitati\'a da 
amostra 

Anúlise química 
quantitativa da amostra 

t:guipamcnto 
Espectrómetro de FRX man:a l'hilips 
(Holanda). modl:lo PW-2400 c pastilhas com 
acido bórico 
Espectrómetros de DRX marca l'hilips 
(llolanda), sistema X' l'crt-AI'I>, controlador 
I'W 3 71 0/31, gerador I'W I SJ0/40. 
goniúmetro I'W ~020/00 

Microscópio cktri\nico de varredura. marca 
.leol (Japão). modelo .ISM-6360L V 

Espectrómetro de raios-X dispersivo 1:111 

energia, marca Thcrmo Noran (I ·: UA), 
modelo Quest 

Espectrofótômetros d..: absorção atómica do 
htbricante Perkin t:tmcr (EUA), modelo 
Aanalyst I 00 c modelo ;\analyst ~00 

Amostras analisadas 

Resídun 
CaS04 

Resíduo 
CaS04 e 
rc<.:uperado 

Resíduo 
CaS04 c 
recuperado 
Resíduo 
CaS04 c 
recuperado 

Resíduo 
caso. c 
recuperado 

contendo 

contendo 
caso. 

contendo 
caso. 

contendo 
caso. 

contendo 
caso. 

1 Microscópio eletrônico de varredura acoplado ao espectrómetro de raios-X dispersivos cm energia. 
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2.2 Planejamento Estatístico dos Experimentos 

Segundo Duckworth ( 1960), o plancjamento tàtorial nos permite variar condições experimentais simultane
amente. mas de uma forma controlada e planejada. Desta forma os parâmetros estudados podem ser comparados 
com maior eficiência. O método consiste na adoção de valores, níveis, superiores e inferiores para os parâmetros 
adotados. Assim, parâmetros e níveis experimentais podem ser combinados entre si c o efeito da sinergia das va
riáveis pode ser avaliado. Os ensaios de lixiviação foram planejados desta forma e os parâmetros analisados fo
ram: (a) tempo de lixiviação, (b) temperatura, (c) concentração de sólidos na polpa e (d) concentração do agente 
lixiviantc (H ,SOJ. Baseando-se nos dados de Dutrizac (2002), os níveis inferiores e superiores foram estabeleci
dos como mostra a tabe la II. 

Tabela 11: Níveis experimentais adotados 

Variáveis 

a - Tempo (minutos) 

Nível superior(+ ) Nível inferior(-) 

60 30 

b - Temperatura ("C) 60±2 Ambiente 
- ---·-- ······-- -------------- ·-- ----- - --------

c - Densidade da polpa (g/1) 33,33 66,66 
-·--· ---·--

d - lll2--~4j(M) 0,4 0,2 

A partir da combinação dos parâmetros cm função dos níveis experimentais foram obtidos 16 ensaios de lixi
viação, realizados de forma duplicada. As respostas experimentais obtidas (RI e R2) foram expressas em termos 
de percentual de cxtração de cálcio2

• As condições experimentais em que cada ensaio foi realizado estão descritas 
na matriz de blocos de experimentos (tabela III). 

Tabela III: Matriz de blocos para 16 experimentos duplicados 

Testes 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
li 

12 
13 
14 
-

15 
16 

2.3 Lixiviação Ácida Sulfúrica 

Notação 

a 
b 

ab 
c 

a c 
bc 

abc 
d ... 

ad 
bd 

abd 
cd 
acd 
bcd 

abcd 

a 

+ 

t 

+ 

t 

+ 

+ 

+ 

+ 

Variáveis 
b c d 

.. - -·--·-------------------------

+ 
+ 

+ 
+ 

. --·--- ---- --- ·-- -
+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Para a realização dos experimentos foram preparadas soluções de H,SO, em concentrações de 0,2 c 0,4M. Para 
a preparação das soluções foram utilizados água destilada e 1-l,SO, P.A., dosagem de 95-98%, densidade de 1840kg/ 
m3, da marca Mcrck (Alemanha), linha Quimcx. Os experimentos de lixiviação foram efetuados em béquer de vi
dro borossilicato com capacidade nominal de 500ml, contendo 150ml de solução de ácido sulfúrico. O béquer foi 
acoplado a uma placa aquecedora com controle de agitação magnética e temperatura. 

2 O percentual de cálcio da amostra corresponde a li ,3%. Por meio de cálculos estequiométricos, foi obtido o teor de 3 7% 
de CaSO, na amostra. Este resultado é apresentado na tabela VIl, no item 3.4 deste artigo. 
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2.4 Análise dos Resultados pelo Algoritmo de Yates 

A análise dos resultados foi realizada com o auxílio do algoritmo de Yates que explora as combinações de ní
veis experimentais e extraindo informações do comportamento isolado e sinérgico de cada um dos parâmetros na 
lixiviação dos elementos analisados. Por meio da análise do Algoritmo de Yates é possível determinar a influência 
dos parâmetros na resposta experimental. As respostas, R I e R2 , obtidas nos experimentos de lixiviação foram os 
dados utilizados na construção do< algoritmo de Yates. 

2.5 Método de Otimização do Passo Ascendente 

O termo otimização se refere ao método de se definir o melhor caminho para se a lcançar uma melhoria do pro
cesso, caso haja. Nessa condição ideal, todas as variáveis importantes devem ser otimizadas, Jàvorccendo a ma
ximização da resposta. Através do Método de Otimização do Passo Ascendente (Duckworth, 1960; Boxe outros, 
191.18), foram determinadas as condições ótimas de operação das variáveis de maior influência no processo selecio
nadas no planejamento fatorial a dois níveis. 

Experimentos duplicados em bancada de laboratório foram realizados, empregando-se as condições experi
mentais otimizadas pelo Método do Passo Ascendente. O objctivo foi realizar uma análise comparativa entre os re
sultados experimentais alcançados nestes testes com aqueles prev istos pela metodologia estatística. 

2.6 Recuperação de Sulfato de Cálcio 

Após a validação do modelo estatístico, a recuperação do sulfato de cálcio presente no licor de lixiviação se 
deu pela concentração do ácido sulfúrico presente na solução. A concentração do ácido sulfúrico foi realizada pelo 
processo de evaporação de água, elevando-se a temperatura do licor a I 00±2"C. A solubilidade do sultàto de cálcio 
acima de 50"C é reduzida (Dutrizac, 2002), o que provocou a cristalização do sulfato de cálcio. O ensaio foi reali
zado cm capela e um béquer de vidro borossilicato, com capacidade nominal de 500ml, contendo 150m! do licor 
de lixiviação, acoplado a uma placa aquecedora. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Lixiviação Ácida Sulfúrica 

A partir do planejamento fatorial dos experimentos, foram realizados os ensaios de lixiviação que permitiram 
conhecer a influência das variáveis selccionadas, tempo, temperatura, densidade de polpa c concentração de ácido 
sulfúrico, sobre o percentual de extração de cálcio. Os resultados obtidos para as cxtrações de cálcio estão apre
sentados da tabela IV. Os valores numéricos obtidos para os resultados dos experimentos duplicados foram bastan
te próximos, indicando uma boa reprodutibilidade dos experimentos. 

A figura I mostra o efeito das variáveis estudadas sobre a extração de cálcio. As variáveis tempo e tempera
tura exercem influência nula sobre a extração de cálcio da amostra quando analisadas isoladamente. A variável de 
maior influência é a variável densidade de polpa, enquanto a variável concentração de ácido sulfúrico apresenta 
pouca influência. A figura 2 apresenta a influência da interação entre duas variáveis (testes 4, 6, 7, I O, li c 13) so
bre a extração de cálcio da amostra de resíduo de sultàto de cálcio. A única intcração entre duas variáveis que apre
senta significância é a intcração entre as variáveis concentração de ácido sulfúrico c densidade de polpa. 
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Tabela IV: Matriz de blocos de experimentos pelo Método Fatorial Completo em dois níveis experimentais e 
Replicado com suas respectivas respostas para extraçào de cálcio 

Testes 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Notação 

a 
b 

ab 
c 
a c 
bc 

abc 
d 
ad 
bd 

abd 
cd 

acd 
bcd 

abcd 

a 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Variáveis 
b c 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ 

Re~osta~('Yo) 
d RI R2 

14,~] I ~_,40 

14J4 _!~,87 
17,52 ~~-72 
15,93 16,?~ 

?,90 __ ?,40 
7~0 -- - 7_,60 -
7,40 ?,_i_O 

---- __ 7.23 __ ___ 7_._?~ - --
+ 16,?2 _ _ I~J1 
+ _ __L7,o_q _ __ )8_,_3_~ __ 

----- -+ ___ _ 14,8 1 __ _J9,6:l_ __ 
+ I 7_.~Q__ _ __!-ª_,_0) 
+ 8,20 - - -~~~~-
+ _-----ª.,9? ___ _ 7,9_Q_ __ 
+ ?,~5 ___ __19Q 
+ S,_?_Q_ _ --~-'~-5 

Figura I: Efeito isolado das variúveis estudadas sobre a extraçào de cálcio da amostra de resíduo contendo sulfàto de cálcio. 

Tempo 
(min) 

25 60 

..-----.. 

T emper atura 
(•c) 

33,33 

' "-.,'\ ___ 

~ 
"-

Densidade 
de polpa 

(g/1) 

0,2 04 

~ 

~ 

~ 

..---. 

Concentração de 
ácido sulfúrico (M) 

IS r=------, 
Tempo 
--30 

12 -11-- 60 

6 
18 Temperatura 

-- 25 
12 - 11-- 60 

6 
18 

Densidade de polpa 
--33,33 

12 -11-- 66,66 

Figura 2: Influênc ia da interaçào entre duas variáveis sobre a exlraçào de cálcio (grau de confiança = 70%) 

3.2 Otimização dos Resultados pelo Método do Passo Ascendente 

As condições experimentais ótimas para a máxima extração de cálcio contido na amostra foram estabelecidas 
pelo Método de Otimização Estatística do Passo Ascendente. A tabela V apresenta as projeções de resposta e de 
valores otimizados para as variáveis. 

A tabela V apresenta as projcções dos parâmetros envolvidos na lixiviação ácida sulfúrica visando à extração 
de cálcio, até a ocorrência de limitações tecnológicas. No caso em estudo, a projeção foi limitada pelo valor negati
vo obtido para a densidade de polpa. O experimento 3, cm destaque na tabela V, é o que apresenta condições dadas 
como ótimas para a execução da lixiviação ácida sulfúrica. Foram executados testes duplicados nas condições ex
perimentais ótimas que foram estabelecidas pelo Método de Otimização do Passo Ascendente, com o objetivo de 
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verificar a validade do modelo estatístico adotado. Os resultados dos experimentos duplicados alcançaram 35,7% 
c 36% de extração de cálcio da amostra, 13% a mais do que o valor proj etado pelo método de otimização. 

Tabela V: Projeção de valores otimizados para a resposta c variáveis estudadas 

Projeção de 

3.3 Recuperação de Sulfato de Cálcio 

O sulfato de cálcio em água ou em ácido sulfúrico tem sua solubilidade limitada pelo aumento da temperatu
ra. O aumento da temperatura até, aproximadamente, 50"C aumenta a solubilidade do sultàto de cálcio e, a par
tir deste valor, a solubilidade diminui (Dutrizac, 2002). Utilizando-se esta propriedade do sultàto de cálcio, o li
cor de lixiviação foi aquecido até I 00±2°C. O tempo de aquecimento da solução foi limitado pelo volume de licor 
que restou no sistema. Foi evaporado 90% do licor submetido ao aquecimento c recuperado 32% do cálcio inicial
mente contido no licor de lixiviação. 

3.4 Caracterização das Amostras 

A análise de espectrometria de fluorescência de raios-X foi realizada apenas na amostra de resíduo contendo sul
fato de cálcio a fim de se conhecer a composição qualitativa da amostra c os teores scmi-quantitativos (tabela VI). 

Tabela VI: Teores qualitativos dos elementos identificados na amostra de resíduo contendo CaS0
4

. 

Amostra 

Resíduo contendo 
CaS04 

Alto 

Zn, S, O, Mg 

Teores 
Médio Baixo 

Ca, Mn Fe 

Traço 
Pb, Ni, K, P, 

Si, AI 

A análise por espectrometria de difração de raios-X mostrou que as fases cristalinas predominantes na amostra 
de resíduo contendo sulfato de cálcio foram bassanita e gipsita. Na amostra de sultàto de cálcio recuperado predo
minou a presença de gipsita (figura 3). 

ti 
'i ulf<'!T nd e- ii. 
r dlfi<) j 
f=J-per~ i 

lO 

. 

l• <,,,,...~ .. ·,, .• so~ -Jtt _ tl , I 
K ..,,., .,..,. ,onit .o ((,t~O~_c/ ,H _ -0 ) 

tUJuill.__JjLLttLlLi.~L~l~ .. L 
Poslçllo29 

Figura 3: Difratogramas de raios-X das amostras resíduo contendo sullàto de cálcio c de sultàto de cálcio recuperado. 
As espécies inorgânicas identifi cadas estão assinaladas nos difratogramas. 
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A fotomicrografia da amostra de resíduo da contendo sulfato de cálcio (figura 4a) foi analizadada qualitativa
mente, pelo espcctrômetro de raios-X dispersivo em energia (EDS), a composição química dos aglomerados for
mados por partlculas. Foram identificadas predominantemente associações dos elementos Ca, Mg, O c S, além da 
presença de Zn c Mn. A fotomicrografia obtida para a amostra de sulfato de cálcio recuperado (figura 4b) mostra a 
estrutura dos cristais de sulfato de cálcio bem definidas e foi possível identificar claramente a morfologia dos cris
tais do tipo agulha. A análise qualitativa e semiquantitativa via EOS realizada na amostra de sulfato de cálcio re
cuperado mostrou que a amostra é composta, principalmente, de Ca, Se O. Este resultado indicou que o sulfato de 
cálcio recuperado estava praticamente isento de impurezas. Os resultados da microanálise realizada via EDS e da 
análise quúnica via espcetrofotometria de absorção atômica são apresentados na tabela VII. 

Figura 4: Fotomícrografias das amostras com aumento de I 000 vezes. (A) Imagem da amostra de reslduo 
contendo CaS0

4
, obtída por clétrons secundários (SEI) c (B) ímagem da amostra de Caso. recuperado, 

obtida por elétrons retrocspalhados (BEl) 

Tabela VIl : Resultados das análíses vía EDS eAA para as amostras de CaS0
4 
recuperado e de resíduo contendo 

CaS04 recuperado 
Resíduo contendo 

Teor(%) CaS04 
EDS AA EDS AA 

C a 35,10 21,50 17.62 11,30 
Mg 0,04 0,07 9,27 7,72 
s 26,91 NA1 15,25 NA 
o 37,95 NA 28,21 NA 
Si ND NA 0,34 NA 
p ND 0,01 019 0,013 
Ti ND NA 0,17 NA 
Mn NO ND lO 61 5,71 
Fe ND NO 0,23 0,24 
Cu ND NO 1,44 o 01 
Zn ND ND 14,68 8,68 
Cd ND NO 0,71 0,19 
Pb ND NO 1,27 0,03 

4. CONCLUSÕES 

Das variáveis estudadas, as que afetaram com maior significância estatística o percentual de cxtração de cálcio 
da amostra de resíduo foram a densidade de polpa de lixiviação e a concentração de ácido sulfúrico. Sendo que o au
mento da densidade de polpa foi inversamente proporcional à cxtração de cálcio da amostra, enquanto a relação entre 
o aumento da concentração de ácido sulfúrico e o percentual de extração de cálcio foi diretamente proporcional. 

A otimização dos parâmetros da lixiviação ácida sulfúrica através de uma abordagem estatística favoreceu de 
forma coerente a determinação das condições experimentais orimizadas para a extração de cálcio da amostra de 
resíduo contendo CaSO,. A resposta prevista estatisticamente para o percenttlal de extração de cálcio da amostra 
foi de 23%, no entanto, nos testes experimentais de confirmação obteve-se um percentual de extração de cálcio de 
36%. Isto indica um comportamento sinérgico dos parâmetros otimizados sobre a resposta experimental. 

1 Não analisado 
' Não detectado 

517 



Abreu & Martins 

O método utilizado para obter o CaS0
4 

recuperado, a partir do licor de lixiviação nas condições otimizadas, se 
mostrou bastante eficiente no que se refere à pureza do material obtido. No entanto, conseguiu recuperar aproxi
madamente, 32% do cálcio inicialmente contido no licor de lixiviação. O produto final obtido apresentou teor de 
pureza igual a 99,9% indicando que possui potencial de uso cm algumas aplicações industriais, como por exem
plo, na construção civil e na agricultura para retificação de solos sem que haja ri sco de contaminação do meio am
biente e de seres vivos. Contudo, testes específicos devem ser realizados para avaliar a sua viabilidade naquelas 
áreas industriais. · 
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