Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Wellington Rodrigo Veloso

Avaliação de hidróxidos de cálcio no tratamento de efluentes
industriais de galvanoplastia

São Paulo
2019

Wellington Rodrigo Veloso

Avaliação de hidróxidos de cálcio no tratamento de efluentes industriais
de galvanoplastia

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre
em Processos Industriais.

Data da aprovação ____/_____/______

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Catia Fredericci (Orientadora)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof.ª Dr.ª Catia Fredericci (Orientadora)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
Prof.ª Dr.ª Maria Helena Ambrosio Zanin (membro).
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo..
Prof.ª Dr.ª Dolores Ribeiro Ricci Lazar (Membro).
IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares.

Wellington Rodrigo Veloso

Avaliação de hidróxidos de cálcio no tratamento de efluentes industriais
de galvanoplastia

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Processos Industriais. ,
Área de Concentração: Desenvolvimento e
Otimização de Processos Industriais.
Orientador: Prof.ª Dr.ª Catia Fredericci

São Paulo
Março/2019

DEDICATÓRIA
Dedico esse trabalho a Rosemeire Alves de Morais, por todo carinho, suporte,
apoio e incentivo, sempre interferindo de forma positiva, acompanhando-me e
ajudando-me nos momento mais importantes.

AGRADECIMENTOS
A todos os amigos de sala, professores e funcionários da Pós-Graduação do
Instituto de Pesquisas Técnológicas do Estado de São Paulo, por todo o conhecimento
compartilhado, profissionalismo e dedicação nessa trajetória.
A Elias Stegos, profissional competente e generoso, por sua espontaneidade e
gentileza do compartilhamento de seu conhecimento e pela cooperação decisiva para
a evolução deste trabalho.
A Sandra Maria Leite do Prado, pela confiança, apoio e generosidade de
sempre,

por ceder os materiais, equipamentos e instalação de laboratório para

execução dos trabalhos. Aos profissionais técnicos Vavá e Cidinha, pela
disponibilidade e cooperação.
A Gerson Shinoda pela oportunidade, confiança e suporte nesse trabalho. A
Carbotex Química e todos os seus funcionários, amigos de todos os dias, que
cooperaram, as vezes sem perceber, e que fazem parte deste trabalho.
A Professora Drª Cátia Fredericci, minha orientadora, por toda sua
disponibilidade, simpatia

e conhecimento, me direcionando na realização e no

sucesso desse trabalho.
Ao meu amigão de todos os dias, Tobias (meu cachorro), que sempre fez
questão de deitar embaixo da minha mesa e esquentar os meus pés, durante todas
as horas em que me dediquei a escrever este trabalho.
A minha querida família por compreender a razão da minha ausência em tantos
almoços e finais de semana. Obrigado pelo apoio de sempre.
A Deus pela vida generosa, por todas as lições e oportunidades e,
principalmente, por todas as pessoas maravilhosas que, de uma forma ou de outra,
entraram na minha vida e fizeram toda a diferença. Eu sou muito grato.

RESUMO
O hidróxido de cálcio é um composto químico de elevada importância para o
desenvolvimento da sociedade devido à multiplicidade de suas aplicações e de seu
baixo custo. Mais conhecido como cal hidratada e com utilização bastante difundida
na construção civil, está presente também em quase todas as atividades modernas,
como nas industriais, químicas, agricultura, pecuária e meio ambiente. Em
aplicações industriais, como no tratamento de efluentes brutos, apresenta grande
importância na função de fornecer hidroxilas para a neutralização de despejos
ácidos e também formar compostos insolúveis com os sais dissolvidos e metais
ionizados, permitindo assim a separação física dos contaminantes por meio da
floculação e decantação, produzindo água tratada com características aceitáveis
para lançamento em redes coletoras, corpos d’água ou até mesmo para algumas
condições onde se permite o reúso. No entanto, devido à grande popularidade na
construção civil, é comum existirem estações de tratamento de efluentes que fazem
uso de cales hidratadas comerciais ao invés das cales hidratadas industriais e,
diante deste cenário, este trabalho buscou comparar os resultados produzidos por
uma amostra de cal hidratada calcítica industrial e uma outra amostra de cal
hidratada comercial do tipo CH-I de construção civil, no tratamento de efluentes
brutos de uma empresa de galvanoplastia. Para esta avaliação foi montada uma
bancada de testes em laboratório, com capacidade para simular as condições
operacionais existentes na Estação de Tratamento de Efluentes da empresa, com
a finalidade de avaliar os resultados de eficiência do tratamento, relacionados com
cada tipo de cal hidratada utilizada. Os resultados demonstraram que ambas as
amostras de cal hidratada geraram eflluentes tratados com parâmetros que atendem
a legislação para o lançamento em rede coletora. No entanto, quando observados
os volumes de cal hidratada utilizados e os volumes de resíduos gerados, foram
registradas significativas diferenças entre cada um dos tipos utilizados. A cal
hidratada calcítica industrial apresentou consumo 45,51 % e geração de resíduos
46,51 % inferiores, em comparação com os resultados apresentados pela cal
hidratada do tipo CH-I de construção civil.

Palavras-chave: Hidróxido de cálcio; cal hidratada; pH; meio ambiente; tratamento de
efluentes.

ABSTRACT
Evaluation of calcium hydroxides in the treatment of industrial electroplating
effluents
Calcium hydroxide is a chemical compound of great importance for the
development of society due to the multiplicity of its applications and low cost. Better
known as hydrated lime and with widespread use in civil construction, it is present in
almost all modern activities, such as industrial, chemical, agriculture, livestock and the
environment. In industrial applications, as in the treatment of raw effluents, it is of great
importance by providing hydroxyls for the neutralization of acidic waste and also
forming insoluble compounds with the dissolved salts and ionized metals, thus allowing
the physical separation of the contaminants by means of flocculation and decantation,
producing treated water with acceptable characteristics to launch on collecting
networks, water bodies or even for some conditions where reusing is allowed.
However, due to the great popularity in construction, it is common to have effluent
treatment plants that make use of commercial hydrated limes instead of industrial
hydrated limes and, against this backdrop, this work sought to compare the results
produced by a lime sample hydrated industrial calcitic and another sample of
commercial hydrated lime of the type CH-I of civil construction, in the treatment of raw
effluents of a electroplating company. For this evaluation, a test bench was set up in
the laboratory, with the capacity to simulate the operational conditions at the
company's Effluent Treatment Station, in order to evaluate the treatment efficiency
results related to each type of hydrated lime used. The results demonstrated that both
samples of hydrated lime generated effluents treated with parameters that comply with
the legislation for launching on a collecting network. However, when observed the
volumes of hydrated lime used and the volumes of waste generated, significant
differences were registered between each of the types used. The calcitic hydrated lime
industrial presented consumption 45.51 % and waste generation 46.51% lower,
compared to the results presented by the hydrated lime type CH-I of civil construction.

Keywords: Calcium hydroxide; hydrated lime; pH; environment; wastewater treatment.
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1

INTRODUÇÃO

O meio ambiente pode ser definido como o conjunto de elementos e fatores
indispensáveis para a vida, e dentro desse contexto a água e o saneamento são
condições primárias para a sua manutenção. O desenvolvimento urbano dos
grandes centros e o crescimento das atividades industriais, além de demandarem
grandes volumes de água de qualidade também produzem grandes quantidades de
resíduos, muitos desses de alto grau de periculosidade, gerando impactos
ambientais negativos, cada vez mais evidentes no nosso cotidiano.
Segundo dados de 2016 da EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano S.A. e de estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) a Região Metropolitana de São Paulo (Figura 1) é constituída por 39
munícípios com uma população total de 21.571.281 habitantes, ocupando uma área
de 7.946.960 km² nas quais estão instaladas 58.373 indústrias, com atividades
econômicas que correspondem a 54,35 % do PIB paulista e 17,7 % do PIB nacional.
Figura 1 – Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: EMPLASA – GIP/CDI 2019.

A problemática relacionada com a água, especificamente na região paulista, é
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histórica e está evidenciada, por exemplo, por um documento datado de 1887,
emitido à época pelo inspetor de higiene da Província de São Paulo, Dr. Marcos
Arruda, no qual

alertava a Inspetoria Geral de Higiene do Império sobre as

condições inseguras de lançamentos de esgotos sanitários no rio Tietê (ROCHA,
2016), demonstrando a preocupação com a degradação ambiental e o risco de
problemas no abastecimento público de água da região.
Atualmente, dados informados a partir de um estudo realizado pela FGV –
Fundação Getúlio Vargas, e publicados no jornal o Estado de São Paulo em 27 de
fevereiro de 2014, relatam que cerca de 28 % dos efluentes industriais gerados na
Região Metropolitana de São Paulo, o equivalente a uma vazão de 10.000 m³/h, são
lançados diretamente nos rios e córregos da região sem nenhum tipo de tratamento.
A consequência desses lançamentos de efluentes sem tratamento é
evidenciada na qualidade das águas dos rios que cortam a região metropolitana,
principalmente na região central onde está situada a cidade de São Paulo, com os
cursos d’água apresentando classificação 4 (conforme as definições do Decreto nº
8.468, de 8 de setembro de 1976), apresentando águas que somente podem ser
destinadas a abastecimento público mediante tratamento avançado, o que torna
esses recursos hídricos inviáveis sob o ponto de vista econômico, restringindo
dessa forma o seu uso à navegação e à harmonia paisagística.
Sob o ponto de avaliação do potencial poluidor das águas, dentre as indústrias
instaladas na Região Metropolitana de São Paulo, é possível destacar um grande
número de empresas de galvanoplastia nas quais se realizam tratamentos de
superfície, em processos químícos e eletrolíticos, onde são utilizados diversos
produtos químicos e nos quais são gerados grandes volumes de efluentes brutos,
carregados com uma vasta gama de sais como cianetos, sulfatos, nitratos, cloretos
e metais como níquel, cromo, zinco, cobre, chumbo, cádmio, dentre outros, que
apresentam elevado potencial de riscos à saúde e ao meio ambiente, se não forem
tratados e dispostos corretamente. A Figura 2 mostra a classificação dos rios da
Região Metropolitana de São Paulo.
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Figura 2 – Classificação dos rios na Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: Plano da Bacia do Alto Tietê – FEHIDRO / FUSP - DEZ/2009.

Despejos líquidos com pH fortemente ácidos, ou fortemente alcalinos,
apresentam impedimentos dentro do tratamento biológico e dificultam processos de
autodepuração das águas. Compostos como o cloreto de níquel ou sulfato de níquel,
quando lançados sem tratamento em corpos d’água são suscetíveis a intensas
reações orgânicas, catalisadas por bactérias, sendo transformados em sais
orgânicos fortemente estáveis, de modo que se lançados no Rio Tíetê conseguirão
atingir o Rio Paraná, Rio Prata e consequentemente o Oceano Atlântico
(VALENZUELA, 2008).
Com base nesse cenário, de necessidade da realização de boas práticas para
o tratamento de efluentes industriais, temos no hidróxido de cálcio um dos principais
agentes químicos para a neutralização de pH e diminuição/eliminação

de

contaminantes em estações de tratamento de efuentes.
Com denominação de cal hidratada CH-I, mas popularmente chamada apenas
de cal, na construção civil é utilizada devido ao seu ótimo poder plastificante, capaz
de melhorar a trabalhabilidade e a durabilidade de argamassas de reboco e
assentamento (PRIORI JUNIOR et al., 2006).
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Em aplicações industriais como no tratamento de efluentes, hidróxidos de cálcio
mais elaborados e com denominação de cal hidratada calcítica, cal industrial ou cal
química, têm importante função química no controle e ajuste de pH, fornecendo
hidroxilas (OH-) para neutralização de correntes ácidas, promovendo a formação de
sais e hidróxidos metálicos insolúveis (SANTHOSH, 2013, KURNIAWAN et al.,
2006). Com a elevação do pH os hidróxidos metálicos insolúveis são formados como
colóides de carga positiva, com capacidade de promover a coagulação junto a
outros tipos de colóides de carga negativa, existentes e que predominam na água,
desestabilizando assim o sistema coloidal de modo a permitir a coalescência entre
as partículas possibilitando a formação de aglomerados que podem ser mais
facilmente removido do meio, elevando a qualidade do tratamento, reduzindo os
custos

de

operação

e

aumentando

a

produtividade

(COMPANHIA

PERNANBUCANA DO MEIO AMBIENTE, 2001).
Embora o termo “cal” predomine tanto nos produtos dedicados para a
construção civil como para os produtos dedicados para as aplicações industriais, é
importante considerar-se que esses produtos apresentam características distintas.
Cales hidradatadas do tipo CH-I, de construção civil, são beneficiadas a partir de
calcários dolomíticos, apresentando maior presença de hidróxido de magnésio em
sua composição e granulometrias maiores, enquanto que as cales hidradatas
calcíticas industriais são beneficiadas a partir de calcários calcíticos, com teores
muito restritos de hidróxido de magnésio e granulometrias mais finas.
A popularidade nas aplicações de construção civil e a simplificação que o termo
“cal” pode sustentar, faz com que as cales hidratadas do tipo CH-I sejam
compreendidas como um único tipo existente, universal, em muitos casos fazendo
com que sejam também aplicadas nas atividades industriais, como no tratamento
de efluentes.
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2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar e comparar duas amostras de
cales hidratadas, uma do tipo calcítica industrial e outra do tipo comercial CH-I de
construção civil, no tratamento de efluentes de uma empresa de galvanoplastia
situada na região metropolitana de São Paulo.

2.2 Objetivos específicos

Medir e comparar os volumes consumidos de cal hidratada, o tempo demandado
na reação de elevação do pH, os parâmetros de qualidade de água obtidos e o
volume de resíduos gerados, para cada uma das amostras estudadas.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Pereira Neto et al. (2008) estudaram alternativas para o tratamento de efluentes
da indústria de galvanoplastia. Esses autores reportam que há muitos processos para
reduzir a concentração de metais pesados de efluentes de acordo com normas
estabelecidas.

Entre

os

processos

estão

a

precipitação

química,

coagulação/floculação, flotação, troca-iônica, filtração por membrana, extração
líquido-líquido e cristalização. Alguns dos autores citados que trabalham nessa área
são

SCHUGERL

et

al.

(1996),

PIPLANI

(1998),

ZHOU

et

al.

(1999),

THOMASZEWSKA et al. (2001), JANDOVÁ et al. (2002), CSICSOWIZKY (2005),
KURNIAWAN et al. (2006), BARBOOTI et al. (2008), LADEIRA et al. (2008), HEUSSAßBICHLER (2016), WEI et al. (2005), entre outros.
Ainda de acordo com Pereira Neto (2008), o método de precipitação química
tem sido, sem dúvida, o mais utilizado no tratamento de efluentes industriais. A
explicação mais óbvia para a aplicação desse método é o baixo custo, devido à
utilização de cal hidratada que tem um preço muito acessível e é facilmente obtida
tanto no comércio nacional quanto internacional. A técnica é baseada na precipitação
de hidróxidos de metais, resultando em condições de baixa solubilidade. Quando
combinada com a adição de agentes floculantes o processo é mais efetivo. O gráfico
apresentado na Figura 3 mostra que a maior parte dos metais presentes no resíduo
de galvanoplastia são precipitados no intervalo de pH entre 8 e 10, sendo o mais
utilizado o pH 9. No entanto, há uma desvantagem na utilização do processo
precipitação/floculação, que é a quantidade de lodo formada contendo metais
pesados, principalmente Cr e Cd, que obrigam o descarte como resíduo classe I –
perigoso e tóxico.
Mattos (2011) realizou trabalhos de transformação térmica dos resíduos de
galvanoplastia como uma forma de transformá-los em compostos que podem ser
utilizados para a produção de diversos produtos cerâmicos, apresentando resultados
satisfatórios para a inertização de compostos nocivos a saúde e demonstrando
valoração destes materiais tanto sob o apecto técnico como econômico.
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Figura 3 - Solubilidade de alguns metais em função do pH

Fonte: CAVALCANTI, 2016.

Empresas que utilizam as novas tecnologias em tratamento de efluentes são
aquelas que estão em fase de produção mais limpas (P+L), tratando-os de forma a
minimizar a geração de lodo. Ladeira et al. (2008), por exemplo, relatam que as
empresas poderiam inserir um processo que segregasse uma linha específica para as
etapas de retrabalho, o qual é o responsável pelo elevado teor de cromo nos efluentes
de galvanoplastia.
Apesar do desenvolvimento de processos de filtração por membranas (osmose
reversa, micro, ultra e nanofiltração), troca-iônica e de cristalização, se apresentarem
como melhores alternativas sob o ponto de vista da geração de resíduos finais, em
relação aos processos tradicionais de precipitação química, os seus custos de
implantação são relativamente superiores, o que dificulta a utilização destas
tecnologias mais avançadas para as pequenas e médias empresas, além da
especificidade das características que existem em cada efluente (PEREIRA NETO et
al., 2008).
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Tem sido reportada na literatura, desde aproximadamente o início da década
passada, a utilização de compostos naturais para a remoção de metais pesados em
efluentes de galvanoplastia. Vaz (2007) estudou o processo de coagulação/floculação
no tratamento de efluente líquido gerado na galvanoplastia e avaliou a eficiência de
coagulantes orgânicos como a semente de Moringa oleifera Lam, quitosana, entre
outros, e relatou que a quitosana apresenta-se como um coagulante promissor para o
tratamento de efluentes gerados em indústrias de galvanoplastia.
Outros trabalhos têm enfâse na recuperação de metais valiosos nos efluentes,
como o de Varshney et al. (2011) que relata a produção de nanopartículas de cobre a
partir de efluentes da indústria de galvanoplastia. Upadhyay et al. (2006) reportam a
utilização da técnica de troca iônica que é efetiva na remoção de metais, mas o próprio
autor comenta que o custo de investimento é elevado, assim como na técnica de
eletrodeposição, que além de ser custosa é muito lenta, inviabilizando o processo
economicamente.
Apesar das várias tecnologias em desenvolvimento, a realidade da maioria das
indústrias de galvanoplastia brasileiras continua sendo o tratamento de efluentes por
meio da precipitação química, com alcalinizantes e polieletrólitos. Dessa forma, os
próximos itens serão dedicados ao estado da arte da produção e características da
cal hidratada, da indústria de galvanoplastia e do tratamento de efluentes, utilizando
a cal hidratada como método de precipitação química/coagulação de contaminantes.

3.1

A CAL

3.1.1 História da cal
Os primeiros registros históricos de atividades onde se tenha manipulado o
calcário com transformação em cal virgem ou cal hidratada, aparecem nos relatos
feitos por Brian Murray Fagan em sua obra “The Journey From Eden”. O autor indica
que primitivos asiáticos, que ocupavam as cavernas de Kao Pah Nam, na região da
Tailândia, nos primórdios da Idade da Pedra ao final do Plioceno (5,3 a 1,8 milhões
de anos a.C.), faziam soleiras para fogueiras com blocos de basalto trazidos de fora
do sítio ocupado. Segundo o autor, esses homens primitivos já conheciam na prática
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que as pedras colhidas dentro das cavernas não serviam para montagem de abrigos
do fogo, pois com o passar do tempo estas pedras que eram lentamente queimadas
pelas labaredas das fogueiras se tornavam frágeis, precisando de substituição. Já os
blocos de basalto colhidos fora da área da caverna, apresentavam maior resistência
e não se desmachavam sob o contato prolongado com fogo (FAGAN, 1990).
As cavernas habitadas por esses homens primitivos eram constituídas por
rochas carbonatadas (calcário), e quando seus fragmentos eram utilizados na
cercadura de proteção do fogo, passavam por um processo de calcinação e
terminavam por serem transformadas em óxido de cálcio. A umidade existente dentro
do ambiente das cavernas encarregava-se de fornecer a água para o processo de
hidratação e terminava por finalizar o processo de transformação desses óxidos em
hidróxidos de cálcio. Aquela rocha, então dura e de cor escura acinzentada, se
transformava em um pó fino e branco, e com o tempo essas transformações aguçaram
a curiosidade e o instinto dos Homo erectus e Homo sapiens, que encontraram
utilidade para o material nas marcações e pinturas, encontradas por pesquisadores
há milhares de anos depois (GUIMARÃES, 2002).
Essas primeiras evidências de utilização da cal em pinturas aparecem com a
descorberta de pigmentos brancos, encontrados nos olhos e narina de um bisão feitas
na caverna de Lascaux no Vale do Vegére, no sudoeste da França. Segundo
avaliações dos pesquisadores essas figuras foram pintadas com uma tinta à base de
cal, utilizada pelos homens Cro-Magnon, do período Paleolítico Superior
(GUIMARÃES, 2002).
Ao longo do tempo e da evolução das espécies e das civilizações, mais
aplicações foram encontradas para a utilização daquele pó branco. Descobertas
arqueológicas na região do Oriente Médio, demonstraram a existência de edificações
construídas com assentamento de tijolos crus, datadas de 7000 anos a.C. nas ruínas
de Jericó e de 6250 anos a.C. nas ruínas do povoado de Çatalhüyük (Figura 4) na
Península da Anatólia na Turquia (HODDER, 2007)
Foram encontradas evidências de utilização de argamassas feitas com cal no
reboco de paredes construídas com tijolos crus feitos em adobe (mistura de argila,
areia, fibras naturais e água) nas ruinas de Çatalhüyük descobertas em 1958 e que
ainda estão em estudo (CARRAN et al. 2012). Essas habitações possuiam
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decorações com pinturas, murais, esculturas nas suas áreas internas, demonstrando
um alto grau de conhecimentos e de cultura dessas civilizações.
Figura 4: Concepção artística da cidade de Çatalhüyük.

Fonte: CNN Turquia, 2018.

Muitas outras evidências históricas da utilização da cal foram encontradas ao
longo da evolução dos tempos. Nas pirâmides de Queops no Egito a 3000 anos a.C.
foram identificadas argamassas de cal junto com a gipsita ( CaSO4.2H2O) utilizadas
no assentamento de tijolos feitos de barro misturados com palha. Os egípicios também
utilizavam a cal para curtir tecidos (ALARCÃO, 1986).
Na construção da Grande Muralha da China, em 228 anos a.C., a cal foi
utilizada para produção de argamassas em certos trechos da base da construção.
Preparadas com três partes de cal e duas partes de solo argiloso, a mistura era
compactada por pesados discos de ferro, lançados de uma altura de 3 metros sobre
os materiais (GUIMARÃES, 2002).
As características cáusticas da cal foram descobertas em 1100 anos d.C. por
alquimistas, que se aproveitando dessas propriedades criaram um sabão à base de
cinza de madeira (BAIRROS, 2017).
No Brasil a mineração e utilização da cal deu-se em 1549 para a produção de
argamassas para a construção da primeira capital sob dominío português, a cidade
de Salvador da Bahia. Thomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil, ordenou
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a produção de cal virgem a partir de depósitos de calcário conchífero que revestiam o
fundo da Bahia de Todos os Santos (SANTIAGO, 2007, CAMPOS et al. 2007).
A cal já era muito conhecida e utilizada na pintura e construção de prédios
portugueses e em outras regiões do continente europeu, e também foi usada nessa
época para a produção de argamassas e como pintura de revestimento para casa de
taipas, que não resistiam às chuvas tropicais.
A queima ou cozimento dos materiais para as primeiras produções da cal no
Brasil foram realizadas em fornos do tipo meda (Figura 5), onde as conchas de ostras
e os blocos de coral eram montados em camadas com a lenha, em uma pilha de
formato piramidal, sendo no final coberta com cascalho. Um tronco de madeira,
colocado verticalmente no centro dessa pilha, servia inicialmente como combustível e
posteriormente como chaminé para o forno (GUIMARÃES, 1998).

Figura 5: Forno do tipo meda

Fonte: Guimarães, 1998.

Essa produção de cal era realizada de maneira bastante artesanal, com um
consumo de cerca de cinco metros cúbicos de lenha para cada tonelada de cal
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produzida. A produção também era bastante lenta, com cerca de seis toneladas
produzidas por semana.
A primeira instalação industrial para a produção de cal surgiu em 1865 na
Pensilvânia, Estados Unidos (FRALEY, 2015). Thomas Fitzwater descobriu que
existia em suas terras uma grande quantidade de calcário e instalou um primeiro forno
na cidade de Plymouth Meeting. A Figura 6 mostra fornos de barranco do ano de 1865
no estado norte americano da Pensilvânia na cidade de Plymouth Meeting no
endereço 188 W Germantown Pike.
Figura 6: Fornos de barranco do ano de 1865 na Pensilvânia.

Fonte: Google Street View, 2018.

Na época isso atraiu a atenção local e outras fontes de calcário acabaram
sendo descobertas, o que incentivou a instalação de muitos outros fornos da cidade e
despertou o início da primeira indústria na região.
A evolução da cal segue no ritmo em que novas utilidades são descobertas e
novas tecnologias de produção e controle são desenvolvidas, em especial na
siderurgia e na construção civil.
As tecnologias se desenvolvem com maior velocidade nos países do hemisfério
norte, ainda no século XIX, onde as atividades industriais já eram realidade e o
conhecimento das vantagens da utilização da cal eram estudadas, desenvolvidas e
descobertas.
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No Brasil, a produção artesanal de cal seguiu em fornos do tipo meda e do tipo
poço até o século XIX, quando começaram a ser utilizados fornos construídos em
alvenaria, encostados em barrancos, que ainda eram alimentados exclusivamente por
lenha (CAMPOS et al., 2007).
No ano de 1877, onde hoje se encontra a cidade de Caieiras, próxima da cidade
de São Paulo, o então Coronel Antônio Proost Rodovalho adquiriu uma fazenda ao
longo do Rio Juqueri-Guaçu e durante uma visita a essas terras, onde costumava
caçar e pescar, descobriu a existência de minerais ricos em carbonato de cálcio.
Vislumbrando o potencial comercial da cal frente a grande demanda da época, o Cel.
Antonio Proost Rodovalho construiu dois fornos para a calcinação desses carbonatos
e iniciou a produção de cal na região (JERONYMO, 2011).
A produção de cal desses dois fornos era inicialmente transportada por mulas
até a estação ferroviária de Perus, onde seguia pela da EFPP - Estrada de Ferro Perus
Pirapora, até a SPR - São Paulo Railway, para distribuição na cidade de São Paulo e
para a região de Santos. A região da fazenda onde foram localizadas jazidas de
carbonatos recebeu o nome de Bom Sucesso, denominação essa que foi mantida até
a formação do bairro daquele local (História do Município de Caieiras - portal eletrônico
da Prefeitura Municipal de Caieiras).
Coincidentemente, neste mesmo ano de 1877, o Cel. Antonio Proost
Rodovalho, o Major Benedito Antonio da Silva e o Engenheiro Daniel Makinson Fox
iniciaram a Companhia Cantareira de Água e Esgotos, uma empresa particular com o
propósito de explorar os serviços de água e esgotos na cidade de São Paulo, visando
solucionar os graves problemas de abastecimento de água da região já naquela
época, quando a população era de 30.000 habitantes. Quinze anos mais tarde essa
população já somava 120.000 habitantes (ROCHA, 2016).
Somente alguns anos mais tarde, em 1883, a região de Bom Sucesso passou
a ser diretamente atendida pela EFPP com a inauguração da estação ferroviária de
Caieiras, estimulando ainda mais a produção de cal na região.
A estação ferroviária recebeu o nome de estação Caieiras em razão da
existência dos fornos de cal que por ali se encontravam. Tempos depois a mesma
denominação é utilizada para nomear a cidade que se formara e que teve sua
emancipação formalizada no ano de 1958 (História do Município de Caieiras - portal

27

eletrônico da Prefeitura Municipal de Caieiras). A Figura 7 mostra antigos fornos de
cal na cidade de Caieiras/SP.

Figura 7: Antigos fornos de cal na cidade de Caieiras/SP

Fonte: Portal eletrônico da Prefeitura de Caieiras, 2018.

Nessa mesma época, início do século XX, na região denominada de Gato
Preto, atualmente pertencente ao município de Cajamar, mas naquela época
pertencente ao município de Santana de Paranaíba,

já existiam fornos do tipo

barranco para produção de cal.
O calcário bruto extraído no local era transportado até os fornos da região de
Gato Preto pelos trens da EFPP para serem calcinados e transformados em cal
virgem, seguindo na sequência pela mesma estrada de ferro até o bairro de Perus na
cidade de São Paulo, onde era distribuido pelo ramais ferroviários da São Paulo
Railway (NASCIMENTO, 2014).
A partir do ano de 1926 com a construção da primeira fábrica de cimento do
Brasil, CBCPP - Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus, a produção de cal
foi intensamente desenvolvida na região, sendo transportadas milhões de toneladas
de materiais pela EFPP, garantindo o desenvolvimento da infraestrutura de toda a
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região naquela época. Essas fábricas operaram até a década de 70 e ainda hoje
restam parte de suas antigas instalações no local.
A EFPP basicamente transportava exclusivamente cal em suas operações
iniciais, vindo depois a transportar outros materiais como pedras e madeiras. Tempos
depois começaram a surgir trens mistos, de carga e passageiros para transportar
pessoas entre a região e a capital. Essa era a época de início do desenvolvimento da
industrialização brasileira e, na cidade de São Paulo, acontecia uma grande evolução
de trabalho e crescimento populacional, demandando ainda mais por recursos e
insumos para obras e infraestrutura (Memórias de Cajamar, 2017). Na Figura 8 é
mostrada a Estrada de Ferro Perus Pirapora e os fornos de cal em 1930.

Figura 8: Estrada de Ferro Perus Pirapora e os fornos de cal em 1930

Fonte: CIEFPP - Companhia Industrial e de Estradas de Ferro de Perus Pirapora.

Somente quase na metade do século XX a tecnologia de produção começou a
ser implantada no Brasil, com a instalação de fornos metálicos verticais e fornos
metálicos horizontais, que apresentavam maior controle sobre a calcinação, maior
produtividade e menor consumo de energia. A fonte de energia para queima passou
a ser óleo combustível, e não mais a lenha (GUIMARÃES, 2002).
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Atualmente, tanto no Brasil como em outros países, a tecnologia de
beneficiamento das rochas calcárias para a produção de cal é bastante evoluída, com
instalações industriais modernas e de alto rendimento.

3.1.2 Características minerais

Os calcários, ou rochas carbonatadas, correspondem a 0,25 % da formação
rochosa da crosta terrestre e são formadas por areias e lamas (OLIVEIRA, 2011),
sedimentares e metamorfizadas em processos geológicos, com idade de até 4,5
milhões de anos. Esses sedimentos são gradativamente cobertos por outras camadas
mineriais, que assim acabam exercendo uma pressão de compactação sobre esses
materiais, diminuindo os espaços vazios e porosidades, transformando esses
sedimentos em rochas duras, num processo natural denominado de cimentação.
Os processos de intemperismo químico e físico atuam diretamente na alteração
e formação dessas rochas. A movimentação de placas tectônicas intensificam as
pressões e aumentam a compactação das camadas de materiais, além de
provocarem rupturas e aberturas de novos espaços para circulação e preenchimento
por águas subterrâneas, que carregam outros tipos de minerais e de impurezas que
acabam por preenche-los novamente. Em alguns casos esses novos prenchimentos,
por outros tipos de materiais sedimentares, acabam por causar a contaminação das
rochas. Existem também formações carbonatadas intrusivas (Figura 9), porém essas
não são muito comuns (GUIMARÃES, 2002).
O hidróxido de cálcio pode apresentar muitas particularidades dependendo das
características minerais das rochas (que apresentam diferentes composições
químicas), até as tecnologias empregadas na sua exploração e beneficiamento,
permitindo a produção de uma gama de produtos bastante distintos, com
características específicas, para atender demandas de segmentos diversos.
Segundo Francis John Pettijohn, geólogo norte americano, professor,
pesquisador, escritor e especialista em sedimentologia, a classificação das rochas
carbonatadas pode ser realizada observando-se o percentual de magnésio, variando
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entre calcários calcíticos, magnesianos e dolomíticos, como mostra a Tabela 1
(RODA, 2006).
Tabela 1: Classificação dos tipos de calcário
Denominação
Calcário calcítico

% de MgO
até 1,1

Calcário magnesiano

1,1 a 2,1

Calcário dolomítico

2,1 a 10,8

Dolomito calcítico

10,8 a 19,5

Dolomito

19,5 a 21,7

Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná-ITCG e Roda, 2006.

Figura 9: Veio sedimentar carbonatado em rocha gnaisse fraturada.

Fonte: Fabio Letto, Università della Calabria, 2016.

As reservas de calcário são abundantes e estão presentes em todos os
continentes. No Brasil, existem reservas de calcário e dolomitos em quase todo o seu
território, com um volume total de cerca de 40 bilhões de toneladas (CAMPOS, 2007),
estando as reservas calcíticas predominantemente nas regiões norte, nordeste,
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centro-oeste e parte da sudeste, e as reservas dolomíticas nas regiões sul e também
em parte da sudeste (Figura 10).
Figura 10: Mapa das reservas de calcários e dolomitos no Brasil

Fonte: Guimarães, 2002.

As regiões sudeste e sul são responsáveis por 85 % da produção de cal virgem
e

hidratada

no

Brasil

(ANUÁRIO

ESTATÍSTICO

DO

SETOR

DE

TRANSFORMAÇÃO DE NÃO METÁLICOS, 2018).
As grandes empresas produtoras se localizam na região sudeste, no estado de
Minas Gerais, especificamente nos municipios de Córrego Fundo, Sete Lagoas, Pedro
Leopoldo, Arcos, Pains e Formiga, e são responsáveis por uma produção anual de
cerca de 5 milhões de toneladas, conforme dados publicados no ano de 2014 pela
ABPC – Associação Brasileira dos Produtores de Cal.
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Na região Sul destacam-se as empresas de mineração de calcário no estado
do Paraná, nos municípios de Rio Branco do Sul, Campo Largo, Castro, Colombo,
Ponta Grossa, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul e Itaperuçu, e são responsáveis
por uma produção anual de cerca de 2 milhões de toneladas conforme dados
publicados no ano de 2014 pela ABPC.
Na região nordeste destaca-se a produção nos estados do Ceará, Rio Grande
do Norte e Sergipe, com cal virgem e hidratada de qualidade elevada.
Na denominação dos produtos acabados de cal virgem e hidratada são
adotadas as nomenclaturas complementares calcítica (ou cálcica), magnesiana e
dolomítica, para derivar os diferentes produtos em razão do percentual de magnésio
presente nas suas composições (Figura 11).

Figura 11: Classificação dos produtos da Cal

Fonte: Perfil da Cal 2009, MME - Ministério de Minas e Energia.

3.1.3 Importância da cal no contexto mundial

O hidróxido de cálcio, cal hidratada ou simplesmente cal, é largamente utilizado
em diversas aplicações, devido ao seu baixo custo, baixo risco ocupacional,
versatilidade e grande disponibilidade, sendo considerado um dos 10 produtos de
origem mineral de maior consumo em todo o mundo (GUIMARÃES, 2002).
Em processos industriais, a cal hidratada é matéria-prima para a produção de
carbonato de cálcio precipitado, carbureto de cálcio, óxido de propeno, cloreto de
cálcio, hipoclorito de cálcio e outras especialidades químicas inorgânicas (LHOIST,
2018).
Nas aplicações agrícolas a cal atua no controle de acidez do solo através dos
processos de calagem, disponibilizando nutrientes, eliminando os efeitos tóxicos da
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presença de alumínio e do manganês, aumentando a eficiência da adubação,
melhorando as propriedades físicas e químicas do solo e aumentando a produtividade
das culturas (BORGES, 2018).
Na pecuária, a cal é utilizada como fonte de cálcio e reagente de neutralização
do ácido fosfórico desfluorizado, produzindo nessa reação o fosfato bicálcico que é
utilizado na produção de sal mineral para suplementação na alimentação de bovinos
(BERCHELLI, 2006). Em períodos de estiagem é utilizada para hidrólise das fibras da
cana-de-açúcar processada, alterando a sua composição, durabilidade, melhorando
palatabilidade, controlando a aminose ruminal e também fornecendo nutrientes
minerais na alimentação de bovinos (VILELA et al., 2016)
A cal hidratada também é utilizada no beneficiamento de polpa cítrica seca,
atuando na neutralização dos valores de pH, melhorando a secagem da massa e
fornecendo cálcio para formação de pectato de cálcio, também para a nutrição e
suplementação alimentar de bovinos (LHOIST,2018 ).
Na construção civil a cal é utilizada na estabilização de solos moles, devido à
sua característica aglomerante capaz de interagir com a argila, promovendo um
processo de cimentação mineral (SANTIAGO, 2007). Além disso, é presença
marcante na produção de argamassas de assentamento e revestimento, na produção
de tijolos, tintas à base de cal e na aditivação de misturas asfálticas, dando-lhes maior
plasticidade.
Na produção de vidros e de refratários a cal é utilizada como fundente,
participando em até 15 % de sua composição (ANDERSON et al., 1975). É matériaprima para a produção de vidros para janelas, embalagens, telas de televisores e
monitores, espelhos, vidrarias especiais para laboratórios, fibras, filamentos e placas
isolantes de lãs minerais .
Na produção de papel a cal virgem tem função de promover o processo de
recuperação do licor verde no processo de caustificação. Os óxidos presentes na cal
virgem são hidratados e reagem com o carbonato de sódio, gerando soda cáustica e
uma lama de carbonato de cálcio, que após um processo de calcinação em fornos se
transformam novamente em óxido, podendo retornar ao início do processo
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Na produção do açúcar e do álcool a cal tem a função de neutralizar o pH e
tratar o caldo reagindo com os ácidos orgânicos e finas partículas sólidas suspensas
formando compostos insolúveis, intensificando o processo de floculação e facilitando
a separação. Junto com o enxofre, a cal também atua no processo de clarificação para
produção de açúcar branco cristal (SILVA, 2009 - Ministério de Minas e Energia).
Na produção de gelatinas a cal participa no pré tratamento onde o colágeno é
extraído da pele e de pedaços de ossos bovinos. No tratamento do couro a cal é
utilizada em banhos alcalinos que realizam o inchamento da pele extraída de bovinos
facilitando a limpeza entre as fibras, dando mais eficiência no processo de curtimento
(PACHECO, 2005)
Nas aplicações ambientais a cal se apresenta como um alcalinizante muito
eficiente sendo largamente utilizada em filtros industriais no tramento de gases
sulfurosos, além do uso em tratamento de efluentes e de tratamento de água para
abastecimento público.
O consumo per capita de cal registrado no Brasil no ano de 2017 foi de
aproximadamente 40 kg/habitante, um pouco abaixo da média mundial calculada em
cerca de 46 kg/habitante (SILVA, 2009 – Ministério de Minas e Energia).
Na Figura 12 é mostrado o perfil do consumo de cal no mercado brasileiro em
2014.

Figura 12: Perfil do consumo de cal no mercado brasileiro em 2014
Meio Ambiente
2%
Indústria Alimentícia
5%

Metalurgia Não
Ferrosos
Agricultura e Outros
2%
5%

Indústria Siderúrgica
36%

Pelotização e Mineração de
Ferro…
Papel e Celulose
7%
Indústria Química
8%

Construção Civil
29%

Fonte: Associação Brasileira dos Produtores de Cal – ABPC, 2014.
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Existe uma tendência de países desenvolvidos apresentarem maiores
consumos per capita em relação aos não desenvolvidos, e isso se deve muito a
relação existente entre o potencial industrial instalado e o consumo de cal demandado
por estas indústrias (Tabela 2), com exceção para a China que apresenta grande
industrialização mas não apresenta valores de IDH segundo os parâmetros de
desenvolvimento.
Informações publicadas no Sumário Mineral de 2014 do DNPM – Departamento
Nacional de Produção Mineral, uma autarquia federal brasileira, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia, apontaram que de todo o volume de cal produzido no
Brasil, cerca de 67% foram destinados para as atividades industriais enquanto que os
33 % restantes foram destinados para a construção civil.
Segundo dados registrados pela Associação Brasileira do Produtores de Cal –
ABPC no ano de 2014, de toda a produção brasileira com 8,3 milhões de toneladas,
79 % foi produzida pelos produtores integrados, 15 % pelo mercado cativo, 3 % pelo
produtores não integrados e 3 % pelos transformadores. Destaca-se a produção do
mercado cativo nas empresas siderúrgicas CSN, Açominas, Usiminas e ArcelorMittal
(CST), e para produção de acetileno da White Martins.

Os produtores de cal podem ser classificados como:
•

Produtores Integrados: extraem o calcário de suas próprias reservas e
produzem cal (virgem e hidratada);

•

Produtores Não Integrados: adquirem o calcário e produzem cal (virgem
e hidratada);

•

Transformadores: adquirem a cal virgem e realizam moagem e
hidratação;

•

Cativos: produzem cal (virgem e hidratada) para consumo próprio.

Na Figura 13 é apresentada a distribuição e classificação da produção de cal
no Brasil em 2014.
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Figura 13: Distribuição e classificação da produção de cal no Brasil em 2014
Mercado Cativo Produtores Não Integrados
3%

Transformadores
3%

Mercado Cativo
15%

Produtores Integrados
79%

Fonte: ABPC – Associação Brasileira dos Produtores de Cal

Segundo os dados mais recentes publicados no Mineral Commodity Summaries,
em janeiro de 2018 pelo USGS - United States Geological Survey, a produção
mundial de cal foi superior a 350.000.000 toneladas, sendo o Brasil o quinto maior
produtor mundial em volume com 8.300.000 toneladas produzidas, ficando atrás de
China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Inclui-se nessa somatória todos os
subprodutos do beneficiamento do calcário calcinado, como a cal virgem e cal
hidratada.

Tabela 2: Maiores produtores mundiais em 2017 e respectivo consumo per capita
Posição

PAÍS

Produção

População

kg/hab.

toneladas
1º

China

230.000.000

1.324.000.000

173,72

2º

Estados Unidos

18.000.000

325.700.000

55,27

3º

Índia

16.000.000

1.324.000.000

12,08

4º

Rússia

11.000.000

144.300.000

76,23

5º

Brasil

8.300.000

207.700.000

39,96

6º

Japão

7.400.000

127.000.000

58,27

Outros países somados

61.500.000

4.147.300.000

14,83

TOTAL MUNDIAL

352.200.000

7.600.000.000,

46,34

Fonte: U.S.G.S. - Mineral Commodity Summaries - janeiro de 2018
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3.1.4 Ciclo do calcário.

São necessários 1,8 toneladas de calcário para a produção de 1,0 tonelada de
cal virgem ou 1,3 toneladas de cal hidratada. Na Figura 14 é mostrado o ciclo de
transformação do calcário.

Figura 14: Ciclo de transformação do calcário

Fonte: Produzido pelo autor.

Os depósitos minerais de calcários são prospectados através de avançadas
técnicas de exploração mineral, onde são escolhidas as melhores jazidas observando
a qualidade e a pureza dos calcários.
As rochas extraídas são levadas até as unidades industriais por onde passam
por processos de britagem e lavagens, até que o material limpo e em fragmentos
menores e uniformes possam ser encaminhados para os fornos de calcinação com
temperaturas acima dos 800°C onde ocorre o processo de decomposição térmica dos
carbonatos, liberando o CO2 gasoso, e transformando a rocha em óxidos de cálcio
(cal virgem calcítica) ou óxidos de cálcio e magnésio (cal virgem dolomítica). Nessa
fase o material já pode ser comercializado e destinado a muitas aplicações, ou ainda
pode seguir para processos de moagem, para ser reduzido a partículas muito finas,
tornando-se ainda mais reativo em razão do aumento da sua área superficial (LHOIST,
2018).
CaCO3(s)
Carbonato
de cálcio

+

Calor
>800°C

→

CaO(S)
Cal virgem
Calcítica

+

CO2(g)↑
Dióxido
de Carbono
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CaCO3(s) . MgCO3(s) +
Carbonato de
Cálcio e Magnésio

Calor

→

CaO(S).MgO(S)

>800°C

+

Cal Virgem
Dolomítica

2CO2(g)↑
Dióxido
de Carbono

O óxido calcinado, britado e/ou moído, pode ser encaminhado a unidades
industriais de hidratação onde, em contato controlado com água de boa qualidade,
são transformados em hidróxidos de cálcio (cal hidratada calcítica) ou hidróxidos de
cálcio e magnésio (cal hidratada dolomítica), em uma reação exotérmica com alta
liberação de energia em forma de calor. O processo de hidratação, assim como nas
etapas anteriores, demanda investimento tecnológico e alto conhecimento técnico,
apresentando variáveis importantes, que quando não controladas podem resultar em
produtos finais parcialmente hidratados (GUIMARÃES, 2002). Os hidróxidos já
consolidados são encaminhados a unidades de moagem e classificação, atingindo
tamanhos de partículas ainda mais finas e mais reativas.
Os hidróxidos também podem ser processados em hidratadores misturadores
onde a reação é realizada com volumes de água em excesso, superiores aos
necessários para a reação de hidratação dos óxidos, produzindo suspensões de cal
hidratada prontas para uso e comercializadas em concentrações de 20% a 30% (leite
de cal).
O leite de cal também pode ser encaminhado a reatores em unidades de
carbonatação onde reage quimicamente em contato com dióxido de carbono gasoso,
formando carbonatos de cálcio sintéticos, separados por precipitação. Esses
carbonatos

de

cálcio

possuem

vantagens

de

apresentar

elevada

alvura,

granulometrias mais finas e uniformes, alto poder de absorção, densidade mais baixa
e reatividade mais elevada, se comparados com os carbonatos naturais (SOUTO,
2008).

Ca(OH)2(l)
Cal hidratada

+

CO2(g)
Dióxido de
Carbono

3.1.5 Processo de lavra mineral

→

CaCO3(S)
Carbonato
de Cálcio

+

H2O(l)
Água
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A produção tem seu início na extração das rochas de maior qualidade,
prospectadas geologicamente, e que apresentam elevados teores de carbonatos de
cálcio e magnésio. Por meio da ação de perfuratrizes rotativas são abertos uma série
de oríficios, com distanciamentos predeterminados, para a retirada das amostras dos
materiais para análises de controle de qualidade e também para a colocação de
cargas explosivas, que serão utilizadas na detonação e desmonte do material na
jazida (PEDROSA, 2014).
A detonação dos maciços rochosos é feita mediante o plano de fogo, elaborado
com

o objetivo de evitar o ultralançamento de materiais, reduzir as vibrações

ambientais e produzir fragmentos em tamanhos determinados, adequados ao
processo de britagem (PEDROSA, 2014).
A rocha desmontada é coletada por grandes máquinas carregadeiras e
colocadas em caminhões do tipo fora de estrada, com capacidade para transportar
até 80 toneladas de rochas por cada ciclo de carregamento (LHOIST, 2018).
As rochas são descarregadas na unidade de beneficiamento e seguem por uma
sequência de britadores primários e secundários, com capacidade para fragmentar a
rocha bruta em materiais menores e em tamanhos uniformes.

3.1.6 Processo de calcinação

A rocha previamente britada e lavada, é direcionada para o processo de
calcinação em fornos com temperaturas acima dos 800°C por ciclos com tempo de
residência entre 6 a 9 horas de duração, dependendo do tipo de material e de
tecnologia de forno utilizados (LHOIST, 2018).
No processo de calcinação ocorre a termólise (decomposição térmica), das
rochas. Como se trata de uma reação endotérmica de transformação, há uma
demanda muita alta por energia (calor) para promover o rompimento das ligações
químicas dos carbonatos, que se decompõem em óxidos de cálcio ou cálcio e
magnésio (cal virgem calcítica ou dolomítica), liberando o dióxido de carbono na forma
gasosa. Para cada tonelada de carbonato de cálcio calcinado, são produzidos 560,3
kg de óxido de cálcio ou calcio e magnésio, e liberados 439,7 kg de CO2.
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Geralmente, dependendo da tecnologia de forno empregada, o processo de
calcinação é realizado em quatro etapas: preaquecimento, aquecimento, calcinação e
resfriamento (GUIMARÃES, 2002).
Na fase de preaquecimento, aquecedores externos e/ou aquecedores
superiores, instalados diretamente nos fornos, começam a transferir calor para os
fragmentos de calcário que entram no processo. Os materiais seguem por dentro dos
fornos e atingem a zona de aquecimento, onde uma transferência de calor acentuada
eleva a temperatura dos materiais até o ponto de início da dissociação. Na sequência
os materiais atingem a zona de calcinação, fase em que energia e tempo de residência
são importantes para permitir que todos os carbonatos sejam transformados em
óxidos. Por final atingisse-se a zona de resfriamento, onde os materiais já
transformados em óxidos seguem para descarga (GUIMARÃES, 2002).
A Figura 15 mostra a transformação na microestrutura durante a calcinação dos
carbonatos.

Figura 15: Transformação na microestrutura durante a calcinação dos carbonatos

Fonte: GUIMARÃES,1998.
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A relação entre a temperatura e o tempo de contato das rochas durante a
calcinação é importante para garantir a total decomposição térmica do carbonato. O
carbonato de cálcio é transformado em óxido em temperaturas à partir de 898°C,
enquanto que o carbonato de magnésio é transformado em temperaturas entre 500°C
e 700°C. Essa diferença de condição de temperatura de decomposição térmica, pode
produzir nas rochas mistas de carbonato de cálcio e magnésio (dolomita), óxidos de
cálcio calcinados e de óxidos de magnésio super calcinados (GUIMARÃES, 2002).
Temperaturas inferiores, ou tempo de contato insuficientes, podem resultar em
fragmentos de rochas com núcleos não calcinados, resultando em óxidos de menor
reatividade e mais densos, em razão da presença de carbonatos (GUIMARÃES,
2002), como mostra a Figuras 16 .

Figura 16: Fração calcinada (A) e núcleo não calcinado (B) em rocha de óxido de cálcio

Fonte: Produzido pelo autor.

Temperaturas de calcinação muito elevadas e tempos de calcinação além das
necessidades do material em processo, podem promover a supercalcinação dos
óxidos de cálcio e dos mistos de cálcio e magnésio, produzindo materiais com
camadas externas sinterizadas de baixa porosidade e com óxidos duros, de alta
pureza (Figura 17), mas que resultarão em maiores dificuldades nos processos de
hidratação (GUIMARÃES, 2002).
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Figura 17: “A” camada supercalcinada e “B” fração calcinada em pedra de óxido de cálcio

Fonte: Produzido pelo autor.

Segundo dados da ABPC levantados sobre a matriz energética do setor de
produção da cal no ano de 2014, a distribuição dos combustíveis utilizados nos
processos de calcinação se dividiu entre as seguintes fontes: 41 % lenha, 43 % CVP
(coque verde de petróleo), 12 % gás natural e 4 % outros combustíveis como o óleo
BTE (baixo teor de enxofre), óleo BPF (baixo ponto de fluidez) e o carvão.
A Tabela 3 aprresenta a produtividade e consumo de energia dos diferentes
fornos de calcinação.

Tabela 3: Produtividade e consumo de energia dos diferentes fornos de calcinação
Tipo de forno

Produção

Combustível / t produzida

ano

Óleo BPF ou BTE

Lenha

Barranco descontínuo

1.000

280 kg

2,6 m3

Barranco contínuo

3.000

220 kg

1,7 m3

Vertical metálico de cuba simples

127.000

132 kg

1,1 m3

Vertical metálico de cubas

144.000

89 kg

--

múltiplas e fluxos paralelos
Fonte: Ministério de Minas e Energia – Perfil da Cal – Setembro e 2009.

Os atuais fornos de fluxo paralelo mais recentes podem produzir até 800
toneladas de cal virgem por dia, com uma eficiência energética de mais de 80 %.
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Outros fornos, também utilizados atualmente, são os do tipo rotativo equipados
com preaquecedores verticais. Esses fornos podem chegar a produzir até 1.250
toneladas de cal virgem por dia, com uma eficiência energética de 55 % (LHOIST,
2018). Na Figura 18 é mostrada a descarga de cal virgem calcinada em forno
horizontal.

Figura 18: Descarga de cal virgem calcinada em forno horizontal

Fonte: Mineração Belocal-Lhoist do Brasil, 2018.

3.1.7 Processo de hidratação

O hidróxido de cálcio ou cal hidratada, é o produto resultante da combinação
química dos óxidos anidros da cal virgem em contato com água, em uma reação de
fases sólido-líquida. Podem apresentar de 17 % a 19 % de água combinada na
molécula dos hidratos quando são utilizadas cales virgens dolomíticas e de 24% a 27
% quando utilizadas cales virgens calcíticas (GUIMARÃES, 2002).
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CaO(s)

+

H2O(l)

Cal Virgem

CaO.MgO(S)
Cal Virgem

+

Água

→

Ca(OH)2(S)

+ energia (calor)

Cal hidratada
Calcítica

H2O(l) → Ca(OH)2 . Mg(OH)2 (S)
Água

+

energia (calor)

Cal hidratada Dolomítica

Estequiometricamente, na teoria, para a hidratação de um mol de óxido de
cálcio, é necessário um mol de água, e assim sendo, para cada 56 g de óxido de
cálcio, são necessários 18 g de água. Em maior escala, para a produção de uma
tonelada de hidróxido de cálcio são necessários, aproximadamente, 760 kg de óxido
de cálcio e mais 240 litros de água, isso sem a consideração de perdas por
evaporação em consequência da grande liberação de energia provocada pela reação
exotérmica dessa transformação.
Na prática esses valores de consumo de água para a hidratação variam, não
somente de acordo com as características químicas e minerais dos óxidos, como
também da tecnologia empregada para a sua hidratação ( GUIMARÃES,2002).
Os óxidos provenientes de calcários calcíticos, dolomíticos e magnesianos têm
hidratação iniciadas simultâneamente quando em contato com a água, no entanto a
velocidade de hidratação ocorre com maior velocidade nos calcíticos (GUIMARÃES,
2002).
Os óxidos dolomíticos e magnesianos apresentam taxas de hidratação entre
10 % e 25 % em condições normais de temperatura e pressão. Esses percentuais
podem ser aumentados quando estes óxidos apresentam uma elevada qualidade (o
que resulta naturalmente em uma maior reatividade), e quando acondicionados
tecnicamente em silos com maior presença de umidade e maior tempo de contato,
podendo alcançar até 95 % de hidratação, mesmo em pressão atmosférica. No
entanto, uma hidratação completa desses tipos de óxidos somente ocorre em sua
plenitude em processos que utilizam reatores pressurizados, onde as temperaturas
podem chegar até 205 °C e a pressão é elevada para cerca de 80 psi (GUIMARÃES,
2002).
A reação exotérmica da transformação dos óxidos em hidróxidos libera uma
grande quantidade de energia em forma de calor, sendo de 272 kcal/kg para as cales
virgens calcíticas e 211 kcal/kg para as cales virgens dolomíticas. 1,0 kg de cal virgem
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calcítica pode liberar energia sufuciente para elevar a temperatura de 2,3 kg de água
de 12 °C para 100 °C em poucos minutos (GUIMARÃES, 2002).
Assim como na calcinação, as reações químicas envolvidas no processo de
hidratação são bastante simples, porém, para que ocorram de maneira a produzir
materiais de qualidade com eficiência e produtividade, são necessários o
conhecimento técnico, o investimento tecnológico em máquinas e equipamentos, a
aquisição de matérias-primas de elevada qualidade (óxidos e água) e controle
operacional constante (GUIMARÃES, 2002).
Além de contaminantes que possam estar presentes na composição química
dos minerais e de falhas no processo de calcinação, muitas implicações podem
ocorrer também durante o processo de hidratação, fazendo até mesmo que um óxido
de qualidade superior se transforme em um hidróxido de qualidade inferior
(GUIMARÃES, 2002).
Quando a relação água/óxidos não é controlada e a hidratação ocorre com
excesso de água e de maneira muito abrupta, a superfície de parte dos fragmentos
de óxido reage fortemente com a umidade, causando uma forte interferência na sua
porosidade, interrompendo a continuidade do acesso da água ao seu interior e
impedindo a hidratação completa até o seu núcleo, causando um fenômeno conhecido
como afogamento da cal. Este tipo de fenômeno tende a ocorrer no processamento
de óxidos duros, de menor reatividade. (GUIMARÃES, 2002).
Quando essa relação ocorre em condições de água insuficiente à adequada
para a hidratação, a forte liberação de energia provocada pela exotermia das reações
pode elevar a temperatura de parte dos materiais a até 280 °C, causando a
desidratação de frações materiais com superfícies parcialmente hidratadas, alterando
o tamanho dos cristais e formando uma capa dura e impermeável, interrompendo
também a continuação da entrada de umidade até o seu núcleo, em um cenário
semelhante ao que ocorre no afogamento. Esse fenômeno é conhecido como
requeima da cal e tende a ocorrer quando são processados óxidos de cálcio de alta
reatividade (GUIMARÃES, 2002).
Apesar de as reações químicas da hidratação serem simples, existem muitas
variáveis que podem influenciar na qualidade da cal hidratada produzida. Outros
fatores como a baixa qualidade da água, variações de temperatura inicial e final de
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hidratação e baixa eficiência na homogenização das misturas, podem intereferir
diretamente na qualidade e no tamanho das partículas formadas.
Atualmente as cales hidratadas são produzidas em unidades industriais de
produção contínua compostas por silo de cal virgem, moinho (geralmente de
martelos), hidratadores com filtros para controle de poeiras, moinhos de bolas ou de
barras, separadores/classificadores, silo de cal hidratada e ensacadeiras. Os sistemas
de hidratação disponíveis podem ser do tipo hidratação a seco, a úmido e sob pressão,
sendo os de processamento a seco os mais utilizados (GUIMARÃES, 2002).
No processo de hidratação a seco o volume de cal virgem e de água, que
entram no sistema sob agitação, são próximos ao volume estequiométrico demandado
pela reação da hidratação, tendo o volume de água um acréscimo calculado para
compensar a evaporação provocada pela liberação da energia das reações
exotérmicas (entre 15 % e 20 %). O vapor aquecido é reciclado para o aquecimento da
água que alimenta o pré-misturador no início desse processo (GUIMARÃES, 2002).

3.1.8 Características fisicas e químicas

São muitas as variáveis que podem influenciar no tipo e na qualidade da cal
produzida. Desde a qualidade e a origem mineral da rocha explorada, até a passagem
pelas etapas de britagem, seleção, calcinação, hidratação, moagem e classificação.
Além disso, deve-se levar em consideração as diferentes tecnologias que podem ser
empregadas em cada uma dessas etapas, e o domínio técnico dos profissionais em
suas execuções. Dependendo dessas variáveis é possível se obter muitos tipos
diferentes de cales, com qualidades distintas, porém todos esses ainda podem ser
denominados genericamente como cal hidratada.
Na Tabela 4 é possível visualizar as principais diferenças químicas e físicas,
em especificações técnicas de produtos, existentes entre uma cal hidratada industrial
e uma cal hidratada comercial do tipo CH-I, exatamente os dois tipos propostos para
avaliação neste trabalho.
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Tabela 4: Comparação química entre a cal industrial e a cal de construção CH-I.
Descrição

Cal Industrial

Cal de

Metodologia

Construção
Limites

Limites

CaO total

67,0% mín.

50,0% máx.

NBR 6473

MgOTotal

3,0% mín.

29,0% máx.

NBR 6473

Ca (OH)2

88,5% mín.

66,0% máx.

NBR 6473

CaCO3

2,2% máx.

10,0% máx.

NBR 6473

Insolúveis em HCl

2,0% máx.

10,0% máx.

NBR 6473

Umidade

2,0% máx.

2,0% máx.

NBR 6473

Retenção em peneira 200 mesh

5,0% máx.

10,0% máx.

NBR 9289

Fonte: Quallical Indústria e Comércio Ltda.

3.1.9 Impurezas e contaminações

Ao longo do tempo geológico de formação das rochas sedimentares, muitos
fatores podem ocorrer de modo a permitir com que outros minerais possam ser
depositados ou entrem em contato com as faixas de sedimentos dos carbonatos.
Fenômenos tectônicos e intemperismos podem abrir caminhos e fraturas nas rochas
de modo a permitir a infusão de lamas e águas, carreando outros minerais para o meio
dos depósitos de carbonatos, ficando esses associados a sua composição por
decorrência de processos de pressão, compactação e cimentação (GUIMARÃES,
2002).
O calcário de alta pureza pode apresentar colorações que passam do branco
ao preto, em sua maioria variando entre o cinza claro ou cinza escuro, podendo
também apresentar tons vermelhos, azuis, amarelos ou verdes, dependendo do tipo
e da quantidade de impurezas que pode conter. Dentre as principais contaminações
nos carbonatos, são encontradas sílica, argilas, fosfatos, gipsita (Ca(SO4) 2H2O),
glauconita ((K,Na)(Fe+++,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2), fluorita (CaF2), óxidos de ferro e
magnésio, sulfetos, siderita (FeCO3) e a dolomita (Figura 19) (GUIMARÃES, 2002).
A sílica, os óxidos de ferro e de alumínio são as impurezas que acompanham
os carbonatos, em maior ou menor grau, na constituição das rochas calcárias.
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Observa-se que na fabricação da cal essas impurezas podem alterar bastante as
propriedades da cal produzida (LHOIST, 2018).

Figura 19: Impurezas encontradas em rochas de calcário.

Faixa avermelhada de óxido de ferro em Coloração roxa devido a presença de
meio a rocha de calcário calcítico.
fluorita em meio a rocha de calcário
Fonte: Mineração Belocal-Lhoist do Brasil.
calcítico.
Fonte: Mineração Belocal-Lhoist do Brasil.

3.2

GALVANOPLASTIA

3.2.1 História da galvanoplastia

Em 1780 o médico e professor italiano Luigi Galvani, após tocar com um bisturi
nos nervos internos das pernas de uma rã dissecada, que estava colocada sobre uma
placa metálica, observou inesperadamente contrações no animal (BRESADOLA,
1998). Para buscar explicações sobre a ocorrência deste fenomeno, Galvani realizou
uma série de experimentos nos dez anos seguintes até que, em 1791 ele publicou um
estudo denominado

“Comentários sobre a força elétrica nos movimentos

musculares”, atribuindo o fenômeno observado das contrações a uma eletricidade já
existente no próprio animal estudado.
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Anos depois, em 1796 o físico italiano Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio
Volta, tendo conhecimento dos trabalhos de Luigi Galvani, continuou os seus estudos
e experimentos e terminou por descobrir que a eletricidade não estava previamente
presente no animal, como afirmado anteriormente por Galvani, mas sim nos metais
utilizados no experimento.
Alessandro Volta percebeu que o fenomeno das contrações somente ocorria
quando os nervos da perna do animal eram tocados por um fio metálico de material
diferente ao do material da placa metálica onde o animal era colocado. Sendo assim,
quando o fio metálico e a placa metálica eram de um mesmo material, o fenomeno
não ocorria.
Alessandro Volta terminou por descobrir que a explicação do fenomeno das
contrações estava relacionado com uma diferença de potencial entre os diferentes
metais, e que os tecidos do animal serviam apenas como um condutor de eletricidade
entre eles (FARNDON, 2015). Dessa maneira Alessandro Volta desenvolveu no ano
de 1800 um experimento com uma montagem alternada de discos metálicos de cobre
(Figura 20), discos de feltro umedecidos com uma solução de ácido sulfúrico e discos
metálicos de zinco, furados ao centro, alinhados por uma haste, capaz de produzir
uma corrente elétrica quando os discos das duas extremidades era conectados por
um fio metálico.

Figura 20: Representação da pilha de Alessandro Volta.

Fonte: Livro Princípios da Química (ATKINS e JONES, 2012).
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A descoberta realizada por Alessandro Volta lhe trouxe grande reconhecimento
na comunidade científica, de modo que em 1801 fosse chamado a França para
apresentar seu invento ao ditador Napoleão Bonaparte, recebendo medalhas e
condecorações por seus feitos.
Em 1805 o químico italiano Luigi Valentino Brugnatelli, amigo e colaborador de
Alessandro Volta, conhecendo o trabalho científico da pilha voltáica, realizou um
experimento onde conseguiu realizar uma eletrodeposição de uma fina camada de
ouro em medalhas de prata.
No entanto a descoberta de Brugnatelli, quando submetida a apresentação, foi
recusada na época pelo ditador Napoleão Bonaparte e seu trabalho não foi apoiado
pela Academia de Ciências da França, terminando por ser cancelada qualquer nova
publicação de sua obra. A descoberta de Brugnatelli permitiria que as classes de
menor poder econômico pudessem portar utensílios dourados e essa ideia não foi
bem aceita por Napoleão. Luigi Brugnatelli no entanto descreveu seus experimentos
em um jornal científico de Física e Química da Bélgica.
Em 1840 o médico inglês John Wrigth desenvolve um processo de
eletrodeposição de ouro e prata por meio de um eletrólito de cianeto de potássio.
Nessa mesma época os primos Henry e George Elkington, que também desenvolviam
processo de eletrodeposição similar, são os primeiros a realizar o seu registro de
patente. Posteriormente os Elkington’s adquirem os direitos sobre o processo
desenvolvido por John Wrigth e estabelecem o monopólio sobre a técnica chamada
de galvanoplastia por muito anos.
Embora a denominação galvanoplastia ocorra como uma homenagem a Luigi
Galvani,

atribuindo-lhe

um

reconhecimento

pela

criação

do

processo

de

eletrodeposição de metais, o criador reconhecido do processo é Luigi Valentino
Brugnatelli.
A Figura 21 mostra uma ilustração da linha de galvanoplastia da Companhia
Elkington em 1840.
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Figura 21: Ilustração da linha de galvanoplastia da Companhia Elkington em 1840

Fonte: Antique Box Guide, 2018.

3.2.2 O processo de galvanoplastia

A galvanoplastia é um processo químico ou eletroquímico onde uma camada
de um determinado metal, ou liga metálica, é depositado sobre uma superfície a ser
processada. Pode ter finalidades estéticas, onde se deseja apenas promover o
embelezamento de uma superfície, ou técnicas, onde se pretende transferir as
propriedades de um metal específico, como o aumento da resistência à corrosão,
aumento da dureza, melhora da soldabilidade ou condutividade elétrica, para uma
outra superfície (CRQ-IV Região). O processo se dá de um modo geral em três etapas,
constituídas por pré-tratamento, tratamento e pós-tratamento.
Na fase de pré-tratamento as peças são submetidas a processos de limpeza
em tanques de desengraxe orgânico, desengraxe químico alcalino e aquecido,
desengraxe eletrolítico e decapagem, de forma a serem removidas todas as
contaminações das superfícies como, óleo, graxa e oxidações.
Tratamentos galvânicos com finalidades decorativas, como os de cromagem
de frisos e de parachoques de veículos, são precedidos de polimentos mecânicos
antes do processo de pré-tratamento de desengraxe e decapagem, de forma entrarem
na etapa de tratamento com superfície limpa, lisa e espelhada, resultando em peças
de baíxissima rugosidade superficial e com extremo brilho.
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O processo da deposição eletrolítica acontece na fase de tratamento . Por
meio da indução de corrente elétrica em uma solução (eletrólito) contendo íons
metálicos dissociados e sais inorgânicos dissolvidos ou solvatados, um metal sólido
(do qual se deseja que seja utilizado como cobertura) é imerso e polarizado
positivamente como anôdo, enquanto que uma outra superfície (peça a ser tratada),
é imersa e polarizada negativamente como catôdo, e que receberá a cobertura
metálica (Figura 22). Esse processo ocorre em condições controladas de
concentração, pH, temperatura e fornecimento de uma corrente elétrica contínua.

Figura 22: Representação de uma montagem de eletrólito de deposição de níquel

+

2+

Fonte: Produzido pelo autor.

Os sais dissolvidos são responsáveis por formar o meio onde, com o auxílio da
corrente polarizada, o anôdo metálico é oxidado ou dissolvido para o eletrólito e
transportado para a peça a ser tratada.
Existem também processos de deposição química, sem corrente elétrica, onde
a deposição é orientada por meio de uma redução química, catalisada pela
concentração química de um agente químico redutor, temperatura e pH da solução ou
banho.
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É muito comum na galvanoplastia denominar de “banho” as células eletrolíticas
ou químicas onde o metal é depositado, ou seja, tratamento de níquel é habitualmente
chamado de banho de níquel, tratamento de estanho é chamado de banho de estanho.
Porém, o sucesso de um processo de galvanoplastia é diretamente dependente
da etapa inicial de preparação e limpeza das superfícies. As fases iniciais de
preparação são constituídas pelo desengraxe, para remoção de óleos e graxas, e pela
decapagem, para a remoção de oxidações nas superfícies metálicas que serão
tratadas. Na Figura 23 é mostrado um fluxograma de um processo de niquelação
convencional e a Figura 24 uma linha de produção de galvanoplastia.

Figura 23: Fluxograma de um processo de niquelação convencional

Fonte: Produzida pelo autor.

3.2.3 Aplicações

As aplicações dos tratamentos galvanotécnicos são diversas e estão presentes
no dia a dia de todas as pessoas. Na maçaneta e na chave da porta de casa, em
muitos componentes eletrônicos de celulares, computadores, televisores, em muitas
peças de carros e motos, em peças decorativas, em móveis e eletrodomésticos, em

54

lustres, luminárias, em parafusos e rebites, em ferramentas, em materiais utilizados
na construção civil, nas torres de transmissão de energia e dados, em jóias e
instrumentos musicais. Enfim a galvanoplastia está em todos os lugares, e é
impossível passar um único dia sem tocar em algum material que não tenha sido
montado com um item que não tenha passado por um processo galvanotécnico.

Figura 24: Linha de galvanoplastia.

Fonte: Eurogalvano Equipamentos e acessórios para galvanoplastia.

O processo de galvanoplastia permite a fabricação de peças e componentes,
em materiais de menor custo, já que é possível fazer a sua cobertura com outros
metais mais nobres atribuindo-lhes as suas características técnicas. É possível se
obter peças bonitas, duráveis e resistentes, feitas em zamak (liga à base de zinco,
derivada da língua alemã - Zink-Aluminium-Magnesium-Kupfer), cobre, bronze,
latão, alumínio e até mesmo em aço carbono, que após tratadas e revestidas
adquirem as propriedades técnicas de metais como zinco, níquel, cromo, estanho,
prata e ouro.
A galvanoplastia, por exemplo, nos permite produzir peças e equipamentos mais
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leves, feitos em alumínio, que contenham propriedades mecânicas de dureza e
resistência elevadas após um revestimento de níquel, melhorando e viabilizando
muitos projetos.
A Figura 25 mostra a diferença entre superficies de latão sem tratamento,
niquelada e cromada.

Figura 25: Diferença entre superficies: (a) de latão sem tratamento, (b) niquelada e (c)
cromada

(a)

(b)

(c)

Fonte: Adaptado de WISKA Hoppmann GmbH.

A zincagem é um dos processos mais populares dentro da indústria da
galvanoplastia. Tem grande relevância nas aplicações onde materiais em aço
carbono necessitam adquirir maior resistência à corrosão atmosférica, beneficiando
diversos segmentos como os da construção civil, automobilístico, estruturas de
engenharia e ferragens, dentre muitos outros.
Na indústria de produção de semijoias a galvanoplastia é de fundamental
importância. Na produção, as peças em metais menos nobres são trabalhadas e
folheadas com camadas de metais nobres como prata ou ouro, dando-lhes a
aparência de jóias mais refinadas (Figura 26), no entanto com um custo inferior e,
portanto, mais acessíveis a outros mercados.
No estado de São Paulo, a região de Rio Claro concentra um importante polo
de produção de semijoias com uma grande presença de empresas de
galvanoplastia.
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Figura 26: Processo de eletrodeposição de ouro / Folheação de ouro.

Fonte: FC Jóias.

3.2.4 A galvanoplastia no Brasil

Com a chegada das primeiras fábricas de veículos automotores no Brasil, como
a Ford em 1919 no bairro do Bom Retiro e a General Motors em 1925 no Bairro do
Ipiranga, ambas na cidade de São Paulo, inicia-se a caminhada da industrialização no
país.
O crescimento dessas instalações se deu rapidamente e as duas montadoras
expandiram suas estruturas em curtos períodos de dois a cinco anos. O impulso
ocorreu por motivo do próprio mercado local. Em pouco menos de 20 anos, desde o
primeiro veículo montado em território nacional, o número de automóveis na cidade
de São Paulo já era de 43.657 unidades e o de caminhões era de 25.858 unidades
(FERREIRA DOS SANTOS, 2006). Na Figura 27 é mostrado o modelo Ford T em
frente à fábrica da Ford inaugurada em 1921.
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Figura 27: Modelos Ford T em frente à fábrica da Ford inaugurada em 1921

Fonte: Acervo/Quatro Rodas.

No entanto a essa época, veículos e peças eram importados, e nas instalações
brasileiras apenas se realizavam as montagens. Somente no início da década de 1940
esse cenário começa a ser alterado.
Em razão da adoção de medidas econômicas nacionalizantes do governo de
Getúlio Vargas a partir de 1937 e com o início dos conflitos da Segunda Guerra
Mundial em 1940, surge a necessidade e a oportunidade do desenvolvimento da
produção de peças em território brasileiro.
As galvanoplastias paulistas, existentes nessa época, resumiam-se a
instalações artesanais, montadas em garagens, com processos improvisados e que
demandavam muita criatividade. Eram montadas para a produção de peças para
bicicletas, arreios para cavalos, medalhas, terços religiosos e peças decorativas como
jarros, bules, bandejas, etc. (FERREIRA DOS SANTOS, 2006).
Porém, no novo cenário da época, a indústria de autopeças não podia aguardar
pelo fim dos conflitos na guerra e nem esperar pelo retorno das importações, e essa
urgência foi determinante para provocar um impulso no desenvolvimento local, tanto
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de indústrias de peças como das galvanoplastias, para o atendimento da demanda
das montadoras.
A falta de recursos, equipamentos e materiais, inicialmente levou as empresas e
os profissionais a criarem adaptações e improvisações para que os processos
pudessem ser realizados. Instalações feitas com madeira, tinta, PVC e ferro eram
comuns. Os processos eram montados em banheiras de ferro esmaltadas, e o
aquecimento era feito por queima de carvão ou lenha, como se fossem grandes
panelas ao fogo (FERREIRA DOS SANTOS, 2006). Talvez seja essa a origem do
termo popular “banho” dado aos tratamentos até os dias de hoje.
Passado o período dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, o Brasil já possuía
uma pequena base industrial desenvolvida, e que serviu de suporte para as
montadoras à partir de 1951, no período onde foram instituídas políticas de limitação
de importação de peças e probição de importação de carros montados.
As montadoras enfim se transformaram em fabricantes e se estabeleceu o
segmento industrial de produção de peças, a partir da galvanoplastia, produzindo
vários itens cromados que integravam muitas partes dos veículos daquela época.
Em 1953 a Volkswagem chega ao Brasil e instala-se, com doze funcionários, em
um galpão alugado na Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga em São Paulo. Três
anos depois, já é produzida a primeira Kombi com 50 % das peças produzidas no
Brasil. Em 1959 a Volkswagem inaugurou sua fábrica na Rodovia Anchieta em São
Bernardo do Campo. Nesse mesmo ano era fabricado o primeiro Fusca que, assim
como nos outros veículos, possuia uma série de peças cromadas. Durante 27 anos o
Fusca foi um sucesso de vendas, transformando as paisagens das ruas e estradas
brasileiras. Esse grande sucesso conseguiu transformar a realidade da indústria da
galvanoplastia, que evoluiu e se profissionalizou, com aprimoramento, conhecimento
técnico e com novos equipamentos, especialmente preparados para as suas
atividades.
No ano de 1956 iniciou-se o período de governo de Juscelino Kubitschek, que
com o lema “50 anos em cinco” investiu com vigor no desenvolvimento do setor
industrial brasileiro, principalmente no de produção de automóveis. Esse período de
grandes incentivos trouxe resultados efetivos e nele foi dobrada a estrutura da
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indústria de base nacional. Na Figura 28 é mostrada uma linha de produção de
galvanoplastia em 1962.

Figura 28: Galvanoplastia no ano de 1962.

Fonte: FERREIRA DOS SANTOS, 2006

Essa política de grandes investimentos na industrialização também resultou em
um grande endividamento, com forte impacto econômico nos anos seguintes, mas o
fato é que essas políticas permitiram grandes e significativos avanços no
desenvolvimento industrial do Brasil, alterando a sua imagem exclusiva de país
produtor agrário.

3.3

TRATAMENTO DE EFLUENTES

3.3.1 A História do tratamento de efluentes
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A água é insumo fundamental para o acontecimento do processo de
galvanoplastia. Além da sua importância na preparação de todas as soluções
químicas, também tem papel relevante nas muitas lavagens e enxágues nas diversas
etapas de processo, como forma de se evitar a contaminação ou arraste de uma etapa
para a outra. Essa grande demanda por lavagens é responsável por gerar um grande
volume de efluentes que precisam ser devidamente tratados antes de sua liberação
para redes coletoras ou corpos d’água.
A Região Metropolitana de São Paulo apresenta desafios históricos com
relação ao saneamento e ao abastecimento de água. Em 1880 a cidade de São Paulo
que contava com uma população de 30.000 habitantes e que enfrentava grandes
problemas de escassez no acesso à água, assistia ao agravamento da situação com
os problemas de geração de esgoto com lançamentos diretos em rios da região
(ROCHA, 2016).
A Companhia Cantareira de Água e Esgotos, criada em 1877 com o objetivo de
montar uma instalação com capacidade de fornecer água a uma população de 60.000
habitantes, o dobro da que exisita na época, realizou importantes trabalhos
construindo uma planta cadastral da cidade, realizando planejamentos e instalações
de barragens, reservatórios e chafarizes. Nessa época o abastecimento não chegava
às casas e a população acessava a água por meio desses chafarizes e por meio
agueiros, que eram trabalhadores que carregavam recipientes com água e
entregavam nas casas. Nessa época também era fundamental a existência de
chafarizes espalhados pela cidade em função da necessidade de dessedentação de
animais, que eram utilizados tanto como meio de locomoção como para o transporte
de cargas (ROCHA, 2016).
No entanto, em razão do processo de desenvolvimento econômico na região,
com grande oferta de empregos e oportunidades, o crescimento da população na
região foi muito além do calculado e já no ano de 1892 a região contava com uma
população de 120.000 habitantes, e os problemas de abastecimento tornaram a se
agravar na cidade (ROCHA, 2016).
A então Companhia Cantareira de Águas e Esgoto sucumbiu diante da crise de
abastecimento provocada pelo vertiginoso crescimento populacional e em seu lugar
surigiu a RAE - Repartição de Águas e Esgotos da capital. Muitas obras foram

61

realizadas como a construção de adutoras e de novos reservatórios, para ampliar o
armazenamento e a distribuição de água para a população. No entanto, até o ano de
1899 bairros como Perdizes, Água Branca, Lapa, Cerqueira Cézar e Vila Mariana não
possuiam abastecimento de água (ROCHA, 2016).
Entre os anos de 1920 e 1960 a região de São Paulo sofreu grandes e
importantes transformações com o desenvolvimento industrial através da instalação
de montadoras de veículos como a Ford, General Motors e Volkswagem. A cidade de
São Paulo apresentava muitas oportunidades e essa nova realidade trouxe
novamente à região um enorme crescimento populacional, e junto com ele todos os
problemas de infraestrutura para atender às novas demandas por recursos hídricos e
saneamento. Galvanoplastias já existentes nessa época, que se encarregavam de
produzir tratamento para peças de

bicicletas, arreios para cavalos e peças

decorativas como jarros, travessas e medalhas viram nas montadoras a oportunidade
de crescimento, produzindo peças para veículos. O setor que até então tinha
característica artesanal e com muitos improvisos, passou a se preparar e se
profissionalizar para atendimento às novas demandas (FERREIRA DOS SANTOS,
2006).
Na década de 1970, campanhas desenvolvidas pelo governo com a intenção
de atrair indústrias de outros países para fomentar o desenvolvimento industrial
brasileiro, terminaram por importar indústrias de maior potencial poluidor de países
desenvolvidos, visto que estas já encontravam barrerias para manter as operações
naqueles territórios devido à existência de legislações de controle de emissão de
poluentes (MATTOS, 2011).
No ano de 1976 foram promugaldos o decreto Estadual nº 8468 e a Lei
Estadual Nº 997, que dispõem sobre a prevenção e o controle da poluição e do meio
ambiente em todo o estado de São Paulo. No entanto, somente à partir da década de
1990 a questão acerca da neutralização dos impactos ambientais, produzidos pelos
despejos líquidos no meio urbano, começou a ser considerada com maior
expressividade por uma maior parcela das empresas do segmento de galvanoplastia.
A preocupação com relação ao uso consciente da água e a preservação dos
recursos hídricos começou a fazer parte do dia a dia das empresas e, o que até então
era um recurso importante, mas considerado abundante e utilizado sem muitas
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preocupações, passou a ser considerado sob uma nova ótica com impacto direto nos
custos, em função dos tratamentos e da responsabilidade sobre a legalidade nas
operações.
A partir do ano de 1999, com a promulgação da Lei Federal Nº 9605,
denominada lei dos crimes ambientais, dispondo sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, aliada
ao aumento da eficiência e do número de fiscalizações (com aplicação de
advertências e penalidades), as irregularidades de lançamento de efluentes brutos em
redes coletoras deixam de ser uma prática comum em muitas empresas.
As medidas de controle de lançamentos são necessárias e muito importantes
para a resolução da atual problemática relacionada com a poluição das águas de
alguns de nossos importantes rios. Um problema que poderia ter sido evitado, pois já
no ínicio do século passado, em 1911, registros documentados a época pelo fiscal de
rios Dr. José Joaquim de Freitas, já alertavam para a preocupação da poluição das
águas do rio Tietê em razão da grande expanção demográfica e do desenvolvimento
industrial na cidade de São Paulo (ROCHA, 2016). Ainda nessa época os níveis de
qualidade das águas do rio Tietê serviam para atender às necessidades da
comunidade como lazer e bem-estar humano, apresentando um equilíbrio ecológico
da região.
No entanto é importante ressaltar que além da evolução das leis, da fiscalização
e do controle, as empresas do setor de galvanoplastia também trabalharam com muita
competência, conseguindo importantes progressos nos últimos anos, desenvolvendo
e adotando novos processos e tecnologias menos agressivos ao meio ambiente,
vivenciando na prática o conceito da “produção mais limpa” (FERREIRA DOS
SANTOS, 2006).
Atualmente, a preocupação com o tratamento dos efluentes galvânicos começa
antes mesmo da sua chegada aos tanques das estações de tratamento. Em alguns
casos os descartes de preparações exauridas são neutralizadas ou pré-reduzidas
antes mesmo do descarte nas canaletas de processo, como na empresa de
galvanoplastia que cedeu as amostras para a realização deste trabalho, onde o
descarte de soluções contendo cromo são tratadas e reduzidas da sua forma
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hexavalente para a forma trivalente, mais estável, antes mesmo do seu descarte nas
linhas de galvanoplastia.
Devido às características muito distintas entre etapas de preparação das peças
a serem banhadas e os diversos tipos de tratamentos disponíveis, os descartes
descarregados entre os processos e as lavagens são destinados a sistemas
hidráulicos engenhosamente elaborados, responsáveis por direcioná-los, conforme a
afinidade química, encaminhando-os a tanques específicos. Isso garante não somente
um menor custo e maior qualidade no tratamento, mas também maior segurança, visto
que muitos desses descartes são perigosamente incompatíveis.
Muitos processos de tratamentos de efluente podem ser realizados de maneira
contínua, mas na galvanoplastia, em razão da variação das correntes de despejos e
dos contaminantes, os processos de tratamento são geralmente realizados em
bateladas. Os despejos são previamente acumulados em tanques de equalização
para que seja realizado o seu tratamento.
No entanto, apesar do desenvolvimento de legislações e das novas tecnologias
de tratamento de efluentes, ainda existem empresas que por pressão econômica
realizam tratamentos parciais ou até mesmo deixam de fazê-lo por completo,
destinando todas as cargas de contaminantes para as redes coletoras ou para os
cursos d’água, fazendo-se necessária cada vez mais uma maior atuação dos orgãos
fiscalizadores.

3.3.2 pH e Neutralização

A água pura, destilada e a 25 °C, apresenta valor aproximadamente neutro (pH
=7). Isso se deve a condição de equilíbrio iônico onde, para cada molécula de água,
existe um cátion H+ e um ânion OH- na sua formação. Em uma escala muito pequena,
moléculas de água realizam uma auto ionização se comportando como ácido, doando
prótons, e também como base, recebendo esses protons (ATIKINS E JONES, 2012).
Essa auto ionização produz um hidrônio e uma hidroxila (Figura 29), e como o
processo também é naturalmente reveresível, hidrônio e hidroxila tornam a formar
uma molécula de água novamente. Porém, a quantidade de moléculas de água é
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muito superior à quantidade de moléculas de hidrônios formados nesse processo de
ionização, de modo que o processo não interfere nos valores de pH.

Figura 29: Representação da ionização da água

Fonte: Produzido pelo autor.

O grau de ionização da água destilada a 25 °C tem valores muito baixos com
ionização de 1,0 x 10-7 mol.L-1 de hidrônio e 1,0 x 10-7 mol.L-1 de hidroxila, e por essa
razão a sua condutividade é muito pequena.
Kc=

[H+].[OH-]
[H2O]

→

Kc.[H2O]= [H+].[OH-]

Kw= [H+].[OH-]
Kw= [1,0 x 10-7].[ 1,0 x 10-7]
Kw= 1,0 x 10-14
Onde:
kc= constante de equilíbrio químico
kw= Kc.[H2O]= constante de ionização da água

No entanto os efluentes industriais, como os de galvanoplastia, apresentam
elevadas cargas de contaminantes como ácidos, sais e bases diluídos ou dissolvidos
e que necessitam de manipulação química para que ocorram os processos de
separação, transformando muitos desses materiais em partículas insolúveis
agregadas, possíveis de serem removidas fisicamente do meio.
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Um dos parâmetros iniciais, e de elevada importância para a realização dos
tratamentos dos efluentes equalizados, é a medição e o controle ou ajuste de pH.
O potencial hidrogeniônico, ou simplesmente pH, é a grandeza utilizada para
se caracterizar um solvente (nesse caso o efluente de galvanoplastia), com relação
entre o equilíbrio da concentração de íons Hidrogênio (H+), especificamente ao
hidrônio ou hidroxônio (H3O+), e as hidroxilas (OH-) formados e presentes no meio
aquoso.
No efluente de galvanoplastia a variação do pH pode ocorrer em função de um
desequilíbrio entre o volume de despejos de águas ácidas em relação ao volume dos
despejos de águas alcalinas. É convencional nas estações de tratamento de efluentes
a realização de misturas de decartes de desengraxantes alcalinos e decapantes
ácidos, como procedimento para neutrallização do pH no efluente equalizado, de
modo a reduzir os custos e o uso excessivo de produtos químicos.
O hidróxido de cálcio, de fórmula Ca(OH)2, quando em contato com um ácido
em uma solução aquosa, sofre a dissociação química liberando íons cálcio e íons
hidroxilas para a solução:

Ca(OH)2

→

Cal hidratada
ou hidróxido de cálcio

Ca2+ + 2OHÍon Cálcio

Hidroxila

O cátion Ca2+ tende a se ligar com o ânion do ácido, do mesmo modo que o íon
hidroxíla OH- com o íon hidrogênio (H+) ou hidrônios (H3O+). Essa reação é chamada
de reação ácido-base ou de neutralização, onde um contato entre ácido e álcali tende
a formar um sal e água, como nos exemplos:

Ca(OH)2 + H2SO4

→

Hidróxido de cálcio + Ácido sulfúrico

Ca(OH)2 + 2HCl
Hidróxido de cálcio + Ácido clorídrico

CaSO4 + 2H2O
Sulfato de cálcio + Água

→

CaCl2 + 2H2O
Cloreto de cálcio + Água
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Com raras exceções, todos os metais apresentam variação da solubilidade em
relação ao aumento de pH do meio. A alcalinização dos efluentes é uma das formas
mais conhecidas e mais empregadas para a remoção de material inorgânico
dissolvido. O ajuste e elevação do pH libera hidroxilas para meio, altera a solubilidade
desses contaminantes, promovendo uma aglomeração/floculação dos íons em
hidróxidos, sulfatos e carbonatos, para posterior remoção em processos de
precipitação por decantação e por separação através de filtração (VALENZUELA,
2008).
No tratamento dos efluentes galvânicos, tanto os íons metálicos como os não
metálicos, possuem um valor de pH ótimo para a precipitação (Tabela 5), podendo ser
atingido pela adição controlada de um alcalinizante forte, nesse caso o leite de cal, ou
de um ácido forte como por exemplo o ácido clorídrico, produzindo hidróxidos
metálicos e complexos diversos de baixa solubilidade.

Tabela 5: Limite de solubilidade de metais pesados de acordo com a variação de pH.
Concentração dos metais em solução após precipitação
pH

Ferro

Níquel

Cromo

Zinco

Cádmio

Cobre

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

6,5

0,8

19,2

17,8

18,5

19,2

11,0

7,0

0,4

18,9

13,7

17,8

18,4

5,8

8,0

0,0

10,8

7,1

9,1

15,2

2,4

8,5

0,0

2,3

5,0

1,6

4,8

1,7

9,0

0,0

0,6

3,4

1,5

0,9

1,2

10,0

0,0

0,0

0,3

1,4

0,0

0,4

Fonte: (VALENZUELA, 2008).

A alteração de curva de solubilidade varia de acordo com cada metal a ser
tratado e, uma faixa de pH ótima para um determinado metal pode não coincidir com
a de um outro, sendo necessário algumas vezes realizar o tratamento em etapas.
A cal hidratada é um alcalinizante e aglomerante bastante seguro e
econômico, dentre as opções de alcalinizantes para os tratamentos de efluentes e de
águas de abastecimento. Sua utilização é registrada desde as primeiras instalações
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sanitárias conhecidas no mundo, como a primeira instalação de tratamento de água
em grande escala construída no ano de 1740 em Paris na França e o primeiro
tratamento de esgoto por precipitação química de 1762, construído na Inglaterra
(GUIMARÃES, 2002).
Embora sua manipulação exija a necessidade de utlização de agitadores
mecânicos, para a preparação e para manutenção das suspensões de leite de cal,
ainda é o mais popular precipitante em tratamentos de efluentes industriais, devido
ao seu potencial de remoção de metais pesados e ao seu baixo custo (CAVALCANTI,
2016).
Com a evolução tecnológica e a modernização dos processos produtivos,
surgem atualmente novas opções de suspensões alcalinizantes à base de cales
hidratadas em concentrações de 20% a 30% como os produtos SOLUCAL produzido
pela Carbotex Química, NEUTRALAC produzido pela Belocal e GEOCALCIO
produzido pelas empresas Miika e Dryler. Embora esses também não sejam produtos
em suspensão, visto que a cal hidratada é praticamente insolúvel em água, esses
novos alcalinizantes se apresentam como suspensões estáveis e prontas para uso,
conjugando as vantagens presentes tanto na soda cáustica como nas cales
hidratadas.

3.3.3 Floculação e decantação

O processo de remoção dos contaminantes tem início na fase de ajuste dos
valores de pH, onde a adição do alcalinizante leite de cal até valor pH 9,0, para o
efluente de galvanoplastia, libera os íons hidroxila para o meio. Nessa fase de controle
e ajuste de faixa de pH, importantes reações químicas e trocas iônicas ocorrem, e
muitos contaminantes antes solubilizados e dissociados são transformados em
partículas sólidas, formando sais e hidróxidos metálicos insolúveis (Figura 30).
À medida que o pH de uma solução é elevado, sais metálicos reagem com
os íons hidroxila formando hidróxidos metálicos, transformado-os em particulas
sólidas e permitindo a separação dos íons metálicos do meio (CAVALCANTI, 2016).
No entanto, uma parte das partículas formadas, apesar de sólidas, podem
apresentar-se em tamanhos muito reduzidos de 1 a 1000 nm, com massa muito
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pequena e que, permancem em suspensão ou apresentam velocidades de
sedimentação tão pequenas que inviabilizam o processo natural de decantação ao
longo do tempo. Além da dificuldade apresentada pelo tamanho e massa reduzidos,
a distribuição de cargas pode provocar interações repulsivas entre as superfícies das
partículas e anular a atuação das forças gravitacionais (VALENZUELA, 2008).
Para otimizar o processo de separação, adsorvendo e aglomerando também
as partículas mais finas, é possível provocar uma alteração dessas configurações
físicas e elétricas, adicionando-se produtos químicos capazes de modificar as
condições existentes, anulando ou reduzindo a repulsão elétrica dessas cargas
permitindo que ocorra a aproximação entre as partículas (VALENZUELA, 2008). Para
essa função podem ser utilizados polímeros sintéticos, denominados de polieletrólitos,
que apresentam caráter catiônico, não iônico, aniônico e combinados, e que com o
auxílio do processo de agitação e da presença do íons cálcio e hidroxila, já fornecidos
inicialmente pelo alcalinizante leite de cal, possam realizar o contato físico permitindo
uma maior interação atrativa entre as partículas já formadas e aquelas ainda em
estado coloidal, potencializando o processo de floculação e de decantação dos
contaminantes (Figura 30). Logo que a agitação mecânica é interrompida, inicia-se o
arraste dos flocos em direção ao fundo do reator (VALENZUELA, 2008).

Figura 30: Representação do processo de floculação

Fonte: Kurita do Brasil Soluções de Engenharia para o tratamento de águas industriais.
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O uso de polieletrólitos no tratamento de água para acelerar o processo de
adsorção e absorção química de partículas no tratamento de água, surgiu em 1954,
nos Estados Unidos e na Europa (ROCHA, 2016).
Os polieletrólitos são moléculas de cadeias longas que agem na água como se
fossem redes, emaranhando e retendo os materiais contaminantes (Figura 31).
A otimização da etapa de floculação com o uso dos polieletrólitos depende
muito do controle operacional dos regimes de mistura nos reatores. O controle sobre
a agitação é importante para permitir que todo o volume em tratamento possa ser
movimentado e homogeneizado, permitindo o máximo de contato entre as partículas,
com a menor produção de energia mecânica.
Regimes de agitação muito turbulentos podem provocar resultados negativos,
quebrando os flocos já formados. O processo de floculação é amplamente utilizado
devido ao seu baixo custo e a sua grande eficiência.

Figura 31: Representação de formação de floco com íon cálcio de bivalência positiva.

Fonte: Quallical Indústria e Comércio Ltda.

Realizada todas as etapas de adição de produtos químicos, o tratamento é
direcionado para tanques decantadores, onde permanece em repouso, com pouca ou
nenhuma movientação de fluxo de correntes de modo a não ocorrer mais turbulências
no sistema.
A decantação é um processo físico natural de separação sólido-líquido onde a
única força aplicada se resume na ação gravitacional que incide sobre a massa dos
flocos formados, arrastando-os para a parte inferior dos tanques, deixando uma fase
limpa e cristalina de água, livre de partículas suspensas (Figura 32). Nesse caso,
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quanto maior o tamanho e a densidade do floco, maior a velocidade de separação
(VALENZUELA, 2008).

Figura 32: Etapas do processo de floculação e decantação de contaminantes

Fonte: Adaptado de Kurita do Brasil Soluções de Engenharia para o tratamento de águas
industriais.

A cal hidratada além de alcalinizante, participa e contribui no processo de
floculação. Em comparação com outros alcalinizantes como hidróxido de sódio (soda
cáustica) e carbonato de sódio (barrilha), as cales hidratadas, com bivalência
positiva, tendem a favorecer a precipitação de outros cátions polivalentes menos
solúveis (PONTE, 2001), atuando como agente de neutralização das cargas elétricas
negativas, estimulando a formação de flocos mais densos, apresentando maior
capacidade de redução de metais por meio de mecanismos de adsorção, produzindo
uma maior clarificação e uma maior velocidade de decantação nos tratamentos
(QUALLICAL, 2011).
Outro ponto positivo das cales hidratadas em comparação com processos que
ultilizam soda cáustica pode ser observado na etapa de desidratação ou secagem do
lodo galvânico. Tortas prensadas em filtros do tipo prensa, formadas em processos
que utilizam a soda cáustica apresentam um aspecto gelatinoso, de baixa
estabilidade física

e que demandam maior tempo e trabalho na eliminação da

umidade. Nos processos que utilizam a cal hidratada, a torta formada tende a
apresentar maior estabilidade e maior velocidade de deságue, resultando em um
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prensado com menor umidade (QUALLICAL, 2011).
Em alguns casos de tratamentos, com soda cáustica, o resultado de deságue
ou desidratação das tortas formada não ocorre satisfatóriamente, sendo necessário
adicionar cal hidratada no final do processo para a retenção da umidade excedente e
correção da sua estabilidade física.

3.3.4 Normas e regulamentações

As atividades de galvanoplastia de uma forma geral demandam a utilização de
grandes volumes de água em suas diversas etapas de produção e que,
consequentemente, terminam por gerar grandes volumes de despejos líquidos com
elevada carga de contaminantes.
A variedade de metais pesados somados a uma diversidade de sais, além da
presença de cianetos, apresentam um grande risco se lançados de forma direta ou
indiretamente sem o devido tratamento em corpos d’água. No entanto, tecnologias de
tratamento podem ser desempenhadas na minimização e controle desses riscos, de
forma a garantir a continuidade dessa atividade tão importante para a sociedade, sem
lhe causar ou provocar prejuízos ambientais.
Para controlar e orientar as empresas e profissionais envolvidos com atividades
que possuam despejos líquidos, em todo o Brasil, a Resolução CONAMA Nº 430, de
13 de maio de 2011, apresenta as definições para a regulação da condição, padrão,
normas aplicáveis e demais exigências para o controle de lançamento dos efluentes
tratados, direta ou indiretamente nos corpos d’água, de forma a evitar o impacto de
seus possíveis efeitos tóxicos, agudos ou crônicos, em organismos aquáticos.
Suas condições de controle são:
a) pH entre 5 a 9;
b) temperatura inferior a 40 °C;
c) materiais sedimentáveis até 1 ml/l;
d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do
período de atividade diária do agente poluidor;
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e) Óleos minerais até 20 mg/l e óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/L;
f) ausência de materiais flutuantes;
g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) com remoção mínima de 60 %.

Na Tabela 6 são apresentados os padrões de lançamento definidos na
Resolução CONAMA Nº 430.

Tabela 6: Padrões de lançamento definidos na Resolução CONAMA Nº 430
Inorgânicos

Valores máximos (mg/l)

Arsênio total

0,5

Bário total

5,0

Boro total

5,0

Cádmio total

0,2

Chumbo total

0,5

Cianeto total

1,0

Cianeto livre*

0,2

Cobre dissolvido

1,0

Cromo hexavalente

0,1

Cromo trivalente

1,0

Estanho total

4,0

Ferro dissolvido

15,0

Fluoreto total

10,0

Manganês dissolvido

1,0

Mercúrio total

0,01

Níquel total

2,0

Nitrogênio amoniacal total

20,0

Prata total

0,1

Selênio total

0,30

Sulfeto

1,0

Zinco total

5,0
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Continuação da Tabela 6
Orgânicos

Valores máximos (mg/l)

Benzeno

1,2

Clorofórmio

1,0

Dicloroeteno**

1,0

Estireno

0,07

Etilbenzeno

0,84

Fenóis totais***

0,5

Tetracloreto de carbono

1,0

Tricloroeteno

1,0

Tolueno

1,2

Xileno

1,6

*(destilável por ácidos fracos)** (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans)
***(substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) em mg/L C6H5OH

No Estado de São Paulo o Artigo 19-A do Decreto 8.468/76 da CETESB,
estabelece os parâmetros e as condições para que o lançamento de efluentes
tratados, de qualquer fonte poluidora, possa ser realizado em rede coletora, quando
houver possibilidade técnica de ligação, para que sejam direcionados para sistemas
de esgotos provido de tratamento com capacidade e tipo adequados, obedecendo-se
às seguintes condições:
I - pH entre 6,0 (seis inteiros) e 10,0 (dez inteiros);
II - temperatura inferior a 40 º C (quarenta graus Celsius);
III - materiais sedimentáveis até 20 ml/l em teste de uma hora em "cone Imhoff";
IV - ausência de óleo e graxas visíveis e concentração máxima de 150 mg/l de
substâncias solúveis em hexano;
V - ausência de solventes, gasolina, óleos leves e substâncias explosivas ou
inflamáveis em geral;
VI - ausência de despejos que causem ou possam causar obstrução das canalizações
ou qualquer interferência na operação do sistema de esgotos;
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VII - ausência de qualquer substância em concentração potencialmente tóxicas a
processos biológicos de tratamento de esgotos;
VIII - concentrações máximas dos seguintes elementos, conjuntos de elementos ou
substâncias:
a) arsênico, cádmio, chumbo, cobre, cromo hexavalente, mercúrio, prata e
selênio - 1,5 mg/l de cada elemento sujeitas à restrição da alínea e deste inciso;
b) cromo total e zinco 5,0 mg/l de cada elemento, sujeitas ainda à restrição da
alínea e deste inciso;
c) estanho - 4,0 mg/l sujeita ainda à restrição da alínea e deste inciso;
d) níquel - 2,0 mg/l, sujeita ainda à restrição da alínea e deste inciso;
e) todos os elementos constantes das alíneas "a" a "d" deste inciso, excetuando
o cromo hexavalente - total de 5,0 mg/l;
f) cianeto - 0,2 mg/l;
g) fenol - 5,0 mg/l;
h) ferro solúvel - (Fe2+) - 15,0 mg/l;
i) fluoreto - 10,0 mg/l;
j) sulfeto - 1,0 mg/l;
l) sulfato - 1.000 mg/l.
IX - regime de lançamento contínuo de vinte e quatro horas por dia, com vazão
máxima de até 1,5 X e meia à vazão diária;
X - ausência de águas pluviais em qualquer quantidade.

3.3.5 A geração e a destinação de resíduos

A realização das atividades galvanotécnicas demanda por um grande volume de
água de qualidade, metais, diversos tipos de produtos químicos (muitos deles de

75

grande risco ambiental) e energia elétrica, tanto para realização da eletrólise quanto
para aquecimento das preparações, banhos e secagem das peças acabadas.
Em uma linha de galvanoplastia existem muitas preparações químicas distintas,
com produtos de características muitas vezes incompatíveis quimiciamente, que
precisam ser preservadas de possíveis contatos ou misturas, que podem facilmente
ocorrer por arraste entre as diversas etapas do processo.
Na fase de pré-tratamento de uma peça por exemplo, são realizadas as etapas
de desengraxe orgânico, desensengraxe químico alcalino, desengraxe eletrolítico
alcalino e decapagem ácida, e todas precisam ser intercaladas por processo de
lavagem de dupla ou tripla em cascata e em alguns casos complementadas por
enxágue, para que sejam evitadas as misturas e contaminações.
Na fase de tratamento as peças seguem para ativações em preparações ácidas
e são direcionadas a um ou mais tratamentos, podendo esses apresentar
características alcalinas, como nos eletrólitos de cobre à base de cianetos, e ácidas
como nos eletrólitos de níquel e de estanho. Todas estas etapas também são
intercaladas por lavagens duplas ou triplas (Figura 33), podendo também ser
complementadas por enxágues.

Figura 33: Representação de tripla lavagem em cascata contra corrente.

Fonte: Produzida pelo autor.
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Além dos arrastes e despejos provocados pelas constantes lavagens e
enxágues, muitas das soluções preparadas possuem um ciclo de vida, que quando
exauridas, são descartadas por completo, para que uma nova preparação seja
formulada.
Essas cargas de contaminantes geradas pelo fluxo constante do descarte das
águas de lavagens, somadas aos descartes sazonais das preparações saturadas, são
direcionadas para a estação de tratamento de efluentes, onde são acumuladas em
tanques de equalização.
Os descartes e as linhas hidráulicas de condução de efluentes são projetados
de acordo com as características químicas das formulações que serão descartadas
ou despejadas. Essas redes independentes são responsáveis por conduzir
separadamente os efluentes quimicamente incompatíveis, de modo a garantir a
segurança das operações e as condições para um tratamento de efluentes mais
eficiente e de menor custo.
Os efluentes equalizados podem apresentar concentrações elevadas, de
diversos tipos de metais pesados e de sais como sulfatos, cloretos, nitratos entre
outros, e que no final do processo de tratamento de precipitação química nos reatores
são floculados e separados fisicamente por decantação, resultando em uma massa
densa denominada de lodo galvânico.
O lodo galvânico separado no tratamento, ainda bastante instável fisicamente,
em razão da quantidade significativa de água em sua composição, apresenta aspecto
em forma de gel, e é transferido para um sistema de desidratação em leitos de
secagem ou filtros do tipo prensa. Após a etapa de desidratação o lodo galvânico
adquire maior estabilidade física e recebe a denominação de torta, podendo ser
coletado e direcionado para disposição final. Devido à presença dos metais pesados,
esta torta é caracterizada como um Resíduo Classe I - Perigoso, devendo ser
encaminhado para incineradores ou aterros de residuos industriais.
Os custos de tratamento e disposição final destes resíduos são elevados e
podem representar até 6 % do valor cobrado na realização do serviço de
galvanoplastia (FURTADO, 2003). Como a realidade das empresas brasileiras é o
método da precipitação, esse trabalho tem como objetivo estudar o efeito do tipo de
cal, com possibilidades de redução de resíduos sólidos e águas com melhor qualidade
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de descarte ou reaproveitamento. As etapas de tratamento para reaproveitamento de
metais têm sido estudadas por outros grupos de pesquisa (VARSHNEY et al., 2011,
UPADHYAY et al., 2006; CIERPISZEWSKI, 2002; JANDOVÁ et al., 2002,
ROZENBLAT et al., 2005).
Novas propostas de processamento, mais adequados, têm sido estudadas
como uma alternativa para destinação mais segura e também de reaproveitamento
para estes metais existentes nos resíduos galvânicos, como por exemplo o trabalho
de decomposição térmica destes resíduos com a intenção de transfomá-los em
compostos para a fabricação de produtos cerâmicos, o qual demonstrou resultados
técnicos satisfatórios quanto a inertização dos compostos nocivos a saúde e também
econômicos, com a possibilidade de atribuição de valor a estes materiais (MATTOS,
2011).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1

Materiais

Para a realização desse trabalho foi coletada uma amostra de 50 litros de um
efluente bruto de uma galvanoplastia, localizada na Região Metropolitana de São
Paulo, composto por descartes realizados em processos de pré-tratamento com
desengraxes químicos alcalinos e decapagens ácidas, tratamentos em processos
de níquel eletrolítico (watts), estanho eletrolítico e níquel químico médio fósforo, e
também de pós-tratamentos com passivações à base de cromatos.
O efluente foi coletado diretamente no tanque de equalização de despejos
ácidos, onde todas as águas de descartes desses processos estavam acumuladas
e homogeneizadas, prontas para a realização de um processo de tratamento por
batelada via precipitação química.
A empresa doadora do efluente também possui tratamentos de cobre e latão
alcalinos à base de cianetos. No entanto os descartes originados nesses processos
são direcionados para um segundo tanque de equalização, especialmente dedicado
ao recebimento dos descartes proveniente desses processos, do qual também são
realizados tratamentos por batelada via precipitação química, de forma isolada e
sem nenhum contato com os despejos ácidos originados das etapas de prétratamento e de tratamento.
Foram realizadas duas simulações de tratamentos com as duas amostras de cal
hidratada, uma do tipo industrial calcítica (denominada Cal 01), coletada em uma
estação de tratamento de efluentes de uma indústria química no município de São
Roque/SP e outra do tipo CH-I (dolomítica) utilizada em construção civil
(denominada Cal 02) e adquirida em depósito de materiais de construção em
comércio local na cidade de Santo André/SP.
Como este trabalho visa somente avaliar os diferentes tipos de cal hidratada,
comercial e industrial, as informações referentes as marcas dos produtos e os
nomes das empresas fabricantes, serão preservadas.
Vale ressaltar que tanto as cales hidratadas CH-I de construção civil como as
cales hidratadas calcíticas industriais, são produzidas mediantes especificações
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técnicas, e portanto, os resultados encontrados neste estudo deverão apresentar
reprodutibilidade, independente da marca ou do fabricante adotado para sua
execução.

4.2

Métodos

4.2.1 Preparação das soluções

Para otimizar as dosagens nos processos de tratamento de efluentes, foram
preparadas duas suspensões de cal hidratada em água (leite de cal) com
concentrações de 20 % em massa, similar a já utilizada no processo de tratamento
realizado na empresa doadora do efluente.
Essa preparação permite a automatização dos sistemas de dosagem, melhora
o controle das adições de alcalinizante e também permite que se obtenha uma maior
velocidade nas reações com os meios ácidos nos reatores, visto que as condições
de dispersão de partículas suspensas em água são melhor transportadas nessa
condição.
A preparação do leite de cal também evita que a cal seja dispersada no ambiente
de aplicação, já que esses produtos, na forma seca, apresentam partículas muito
pequenas e consequentemente muito leves (QUALLICAL).

4.2.2 Preparação do leite de Cal 01 e leite de Cal 02.

Para a preparação do leite de Cal 01, foram pesados em uma balança analítica
200 g de cal hidratada calcítica industrial, os quais foram adicionados a um becker
contendo 800 ml de água deionizada e mantidos em agitação até a sua completa
homogeneização.
Para a preparação do leite de Cal 02, foram pesados em uma balança analítica
200 g de cal hidratada do tipo CH-I (construção civil), os quais foram adicionados a
um becker contendo 800 ml de água deionizada e mantidos em agitação até a sua
completa homogeneização
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Devido à característica insolúvel de ambas as cales hidratadas, pouco mais de
1,3 g/l, os dois leites de cal foram mantidos em constante agitação, em agitadores
magnéticos, para a manutenção da suspensão e uniformidade das concentrações,
durante todo o tempo de execução dos ensaios.

4.2.3 Preparação da solução de soda cáustica 50 %.

Para a preparação da solução 50 % de hidróxido de sódio foram pesados em
uma balança analítica 200 g de soda cáustica industrial em escamas, coletados na
estação de tratamentos de efluentes, os quais foram adicionados a um becker
contendo 200 ml de água deionizada e mantidos em agitação até a sua completa
dissolução. Como a reação do hidróxido de sódio com água é uma reação
exotérmica, com grande energia liberada em forma de calor, a solução foi mantida
em descanso até atingir a temperatura ambiente, para que fosse utilizada no
processo.

4.2.4 Preparação da solução de metabissulfito de sódio 50 %.

Para a preparação da solução 50 % de metabissulfito de sódio foram pesados
em uma balança analítica 200 g de metabissulfito de sódio industrial, coletados na
estação de tratamentos de efluentes, os quais foram adicionados a um becker
contendo 200 ml de água deionizada e mantidos em agitação até a sua completa
dissolvição.

4.2.5 Preparação da solução de cloreto de bário 20 %.

Para a preparação da solução 20 % de cloreto de bário foram pesados em uma
balança analítica 100 g de cloreto de BaCl2 industrial, coletados na estação de
tratamentos de efluentes, os quais foram adicionados a um becker contendo 400 ml
de água deionizada e mantidos em agitação até a sua completa dissolução.
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4.2.6 Processamento do Ensaio de Jar Test

A utilização do Jar Test, embora este seja um equipamento comum em estações
de tratamento de efluentes, tem grande importância nesse trabalho por permitir, não
somente uma melhor observação dos fenômenos de coagulação e floculação, mas
também uma maior precisão sobre as condições de dosagem de reagentes e um
controle preciso sobre a agitação durante toda a avaliação.

4.2.7 Pré-tratamento do Efluente

As características iniciais registradas no efluente bruto apresentaram o valor de
0,89 para o pH, condutividade de 740 mV e temperatura de 25 °C. Devido ao
conhecimento do processo da galvanoplastia estudada, sabe-se que o efluente
apresenta cromo hexavalente e grande carga de sulfatos, necessitando assim de
um pré-tratamento para redução do cromo hexavalente para a forma trivalente
seguida pela atenuação da carga total de sulfatos.
A condutividade é um parâmetro bastante sensível para o controle e
monitoramento no tratamento de efluentes. Sua intensidade representa a
capacidade que uma solução aquosa apresenta para suportar uma corrente elétrica,
podendo ser relacionada com a concentração de espécies iônicas dissolvidas,
ânions e cátions, e também indicar a concentração de sólidos totais dissolvidos
presentes no meio (CAVALCANTI, 2016). Por esta razão, o parâmetro de
condutividade é mensurado e monitorado durante todas as etapas de realização do
processo.
Em um becker de vidro (Figura 34-A), com medidores de pH e de condutividade,
posicionados sobre um agitador magnético, foram adicionados 4,0 litros do efluente
bruto para o início da realização do pré-tratamento.
A primeira etapa do pré-tratamento consistiu em reduzir a acidez do meio,
mediante a adição de uma solução de soda cáustica 50 %, sob agitação constante,
até que o pH atingisse o valor de 2,61. A condutividade nessa faixa de pH foi
registrada em 555 mV e a temperatura se manteve constante em 25 °C.
Em seguida, para realização do tratamento de redução do cromo existente na
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forma hexavalente (menos estável), para a forma trivalente (mais estável), foram
adicionados sob agitação do meio 30 ml de solução de metabissulfito de sódio
Na2S2O5 a 50 % em massa. A efetividade da redução foi registrada mediante
realização de testes com kits visuais, utilizando o método da difenilcarbazida. A
medição da condutividade no final dessa etapa foi registrada em 297 mV. A
temperatura continuou constante em 25 °C.
O metabissulfito de sódio reage com a água formando o bissulfito de sódio.

Na2S2O5

+

Metabissulfito de
sódio

H2O

→

Água

2 NaHSO3
Bissulfito de sódio

No meio ácido, o bissulfito de sódio reage formando ácido sulfuroso e bissulfato
de sódio.

NaHSO3

+

→

H2SO4

Bissulfito de sódio

Ácido sulfúrico

H2SO3

+

Ácido sulfuroso

NaHSO4
Bissulfato de sódio

O ácido sulfuroso reage com o ácido crômico formando o sulfato de cromo III

2 H2CrO4
Ácido crômico

+

→

3 H2SO3
Ácido sulfuroso

Cr2(SO4)3
Sulfato de cromo III

+

5 H2O
Água

A coloração azulada, resultante nessa etapa do pré-tratamento, é indicativo que
o processo de redução para o cromo III foi efetivo. A recomendação é que se deve
dosar um excesso de metabisulfito de ordem de 10 % .
Concluída a etapa de redução do cromo para a sua forma trivalente, foi iniciada
a realização da precipitação dos íons sulfatos por meio da adição de uma solução
de cloreto de bário a 20 % em massa (Figura 34 B). A efetividade da precipitação
dos íons sulfatos foi avaliada com a utilização de kits de medição de sulfatos, por
método da turbidimetria/extinção. A reação de precipitação é descrita como:
Ba 2+
Íon bário

+

SO4 2Íon sulfato

→

BaSO4
Sulfato de bário

O método de detecção de sulfato por turbidimetria foi desenvolvido por M. Ali
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Tabatabai em 1974 (CABRERA et al., 2006) e é baseado na variação da turbidez
provocada pela reação entre cloreto de bário e os íons sulfato solubilizados na água.
Nessa reação, a formação do sulfato de bário, insolúvel, é visivelmente perceptível
em razão da turvação da solução, como mostra a Figura 34.

Figura 34 A e Figura 34 B: Turbidez causada na precipitação do sulfato

Figura 34 A - Antes da redução do Sulfato
Fonte: produzida pelo autor.

Figura 34 B - Após a redução do sulfato
Fonte: produzida pelo autor.

4.2.8 Tratamento do Efluente

No aparelho de Jar Test, foram colocadas e identificadas duas cubas (Figura
35) de acrílico, cada uma contendo 750 ml do efluente pré-tratado e um eletrodo
para medição constante dos valores de pH. As amostras de efluente pré-tratado
utilizadas nessa fase complementar final de tratamento registraram o valor inicial de
2,61 de pH, condutividade de 297 mV e temperatura de 25 °C.
Em seguida foi iniciada simultâneamente a agitação das duas cubas no aparelho
de Jar Test. A cuba Nº 1 recebeu dosagens de leite de cal hidratada calcítica
industrial e a cuba Nº 2 recebeu dosagens de leite de cal hidratada CH-I comercial,
ambas em concentração de 20 % em massa, até que o pH atingisse o valor igual a
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9,0. O valor de pH foi determinado pela razão de esta ser a faixa de alcalinidade
onde a maioria dos metais ionizados, nesse efluente, são precipitados e separados
da água (como mostrado na Figura 3). Após a alcalinização, ainda com as duas
cubas sob agitação constante, foram adicionados 3,0 ml de uma solução a 0,5 %
em massa do floculante DECANTUM-P (polímero aniônico de fabricação da Royal
New Química Ltda), para intensificar a floculação dos coágulos formados.

Figura 35: Montagem das cubas no Jar Test

Fonte: Produzida pelo autor.

O tratamento físico-químico permite a separação dos metais por meio da
formação de hidróxidos e sulfetos metálicos insolúveis. Íons metálicos dissolvidos
sofrem interferência quanto a sua solubilidade por meio da alteração do equilíbrio
químico causado pela adição de coagulantes no meio, nesse caso a cal hidratada,
reagindo

com

esses

metais

e

formando

esses

coágulos/precipitados

(CAVALCANTI, 2016).
Os parâmetros de operação do Jar Test foram controlados e executados nas
mesmas condições de tempo e regimes de agitação (120 rpm), tendo como única
variável a utilização dos dois diferentes tipos de leite de cal.
Após a dição dos 3,0 ml do floculante a 0,5 %, ao final do processo de
alcalinização, a agitação do Jar Test foi mantida por mais 30 segundos para o
adensamento do flocos.
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Consolidado o processo de floculação, a agitação foi interrompida e
instantâneamente iniciou-se o processo de decantação pela ação da gravidade. A
sedimentação dos flocos foi vísivel e ocorreu rapidamente, cerca de 30 segundos
para a cuba nº1 e 40 segundos para a cuba nº2, deixando todo o volume de flocos
adensado ao fundo das duas cubas de acrílico (Figura 36).

Figura 36: Detalhe da diferença de porosidade dos flocos decantados

Fonte: Produzida pelo autor.

Para verificação e validação dos resultados obtidos, foi realizada uma
duplicata do ensaio, nas mesmas condições de operação, de modo a se observar e
comparar não só o comportamento das variáveis, mas também os resultados finais
de cada tratamento. Os resultados foram similares ao do primeiro ensaio.

4.2.9 Separação dos Resíduos

Para uma completa separação das fases líquida e sólida, as duas amostras
do efluente tratado, separadamente, foram transferidas das cubas de acrílico para
uma montagem de filtração à vácuo em funil de Buckner com placa porosa e papel
de filtro quantitativo (Figura 37).
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Figura 37: Esquema de montagem da filtração a vácuo

Fonte: Adaptado de SPLabor.

Os dois volumes líquidos filtrados, agora denominados como água tratada,
foram acondicionados em dois frascos de vidro ambar, identificados e encaminhados
para análise química de metais e de sais como o sulfato, cloreto, nitratos e outros
inorgânicos.
O volume de lodo, resultante de cada tratamento, foi encaminhado para
secagem em estufa a 70 °C por período de 2 horas, até sua completa desidratação.
A Figura 38 apresenta os filtrados desidratados resultantes do tratamento realizados
na cuba nº1 e cuba nº2.

Figura 38: Amostras de lodo desidratado, (1) leite de cal industrial (Cuba nº1) e (2) leite de cal
de construção (Cuba nº2).

Fonte: Produzida pelo autor.
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Após a desidratação as amostras de lodo foram retiradas da estufa e deixada
em descanso sobre uma bancada de granito. Ao atingirem a temperatura ambiente,
as amostras de lodo desidratado foram pesadas em balança analítica, e suas
respectivas massas foram registradas para comparação entre cada tratamento.
O resultado das análises, das águas tratadas, foram utilizados para avaliar o
desempenho obtido por cada uma das amostras de cal hidratada utilizadas neste
estudo. Os resultados também serviram para avaliar se a eficiência alcançada nos
tratamentos atenderiam aos parâmetros, padrões e diretrizes para a gestão do
lançamento de efluentes em corpos d’água, conforme definidos na Resolução
CONAMA 430 de 16/05/2011 e no artigo 19-A do Decreto Estadual Nº 8468.

4.2.10 Análise Química

A amostra de efluente ácido equalizado coletado, assim como as amostras
tratadas em Jar Test, com Cal 01 e Cal 02, foram encaminhadas para análise e
caracterização química em laboratório particular, por meio de análise em
equipamentos de Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente
Acoplado (ICP-OES) e Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente
Acoplado (ICP-MS).
A técnica de ICP-OES é uma técnica que utiliza fontes de plasma com
temperaturas elevadas (da ordem de 5000 e 10000 K) para excitar os átomos de
forma que eles possam emitir fótons de luz com comprimentos de ondas específicos
de cada elemento químico.
Da mesma forma, o ICP-MS também utiliza uma fonte de plasma. No entanto,
no caso de ICP-MS o plasma é usado para gerar ions de traços de metais, que são
transportados e separados por sua relação massa atômica/carga, utilizando-se um
espectrômetro de massa (MS, do inglês: mass spectroscopy). A utilização de MS
permite a determinação de metais da ordem de partes por trilhão (ppt).
A Figura 39 apresenta a diferença de capacidade analítica entre ICP-OES e
ICP-MS (LAVRADAS, 2012 e DCTech, 2015).
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Figura 39: Intervalo de detecção das técnicas ICP-OES e ICP-MS

Fonte: Adaptado de Lavradas, 2012 e Ribeiro, 2006.

Os equipamentos utilizados foram:

ÂNIONS
● Cromatógrafo de íons
Modelo: Dionex TM Aquion Ion Chromatography Syst - Fabricante: Thermo Scientific
● Condutivímetro
Modelo: Condutivímetro tec-4MP - Fabricante: Tecnal

CIANETOS E SULFETOS
● Medidor de íons seletivo
Modelo: 781 - Fabricante: Metrohm

CROMO VI
● Espectrofotômetro
Modelo: 8453 - Fabricante: Agilent Tecnologies

METAIS
● Espectômetro de massa com plasma acoplado indutivamente
Modelo: ICP-MS 7800 - Fabricante: Agilent Tecnologies
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● Espectômetro de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente
Modelo: ICP-OES 5100 - Fabricante: Agilent Tecnologies

SVOC
● Cromatógrafo Gasoso
Modelo: 6890N (GC), 5975 (MS) - Fabricante: Agilent Tecnologies
● Rota evaporador
Modelo: TE 211 - Fabricante: TECNAL
● Concentrador de amostras
Modelo: TE 0194 - Fabricante: TECNAL

4.2.11 Difração de Raios X

Tanto a cal comercial (CH-I) quanto a cal industrial, na forma de pó, foram
analisadas por difração de raios X utilizando-se o equipamento Schmadzu XRD 6000,
com radiação Co K, no intervalo de 10 a 80º (2), com varredura de 1,0º/min

4.2.12 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Tanto a cal comercial (CH-I) quanto a cal industrial, na forma de pó, foram
colocadas em fita de grafite e recobertas com uma fina camada de ouro. Ambas foram
analisadas por microscopia eletrônica de varredura, utilizando-se os microscópios
JEOL JSM 6300, com voltagem de aceleração de 20 kV. Análises de espectroscopia
de energia dispersiva também foram realizadas para a determinação da composição
elementar das amostras utilizando-se o sistema Noran.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Finalizados os procedimentos de Jar test, filtração a vácuo e secagem dos
resíduos, foram observados os seguintes dados, apresentados abaixo:

ENSAIO Nº 01
CUBA 01 – Leite de Cal 01

CUBA 02 - Leite de Cal 02

20 % - CAL INDUSTRIAL

20 % - CAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Volume da amostra: 750 ml

Volume da amostra: 750 ml

pH inicial: 2,61 / pH final: 9,00

pH inicial: 2,61 / pH final: 9,00

Consumo de leite de cal: 13,7 ml

Consumo total de leite de cal: 25,0 ml

Tempo total: 6’00”

Tempo total: 8’30”
ENSAIO Nº 02

CUBA 01 – Leite de cal 01

CUBA 02 - Leite de cal 02

20% - CAL INDUSTRIAL

20% - CAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Volume da amostra: 750 ml

Volume da amostra: 750 ml

pH inicial: 2,61 / pH final: 9,00

pH inicial: 2,61 / pH final: 9,00

Consumo total de leite de cal: 13,0 ml

Consumo total de leite de cal: 24,0 ml

Tempo total: 5’50”

Tempo total: 8’00”

Na Figura 40 é apresentado o tempo médio de reação de alcalinização das
amostras do Leite de Cal 01 e do Leite de Cal 02.

Figura 40: Representação gráfica do tempo médio de reação de alcalinização
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A Figura 41 apresenta os valores consumidos de cada um dos alcalinizantes
até a obtenção do valor desejado de pH e a Figura 42 apresenta o volume de resíduos
gerados.
Figura 41: Representação gráfica do consumo de leite de cal
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Figura 42: Representação gráfica da geração de resíduos
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Analisando o consumo de leite de cal (Figura 41) e o volume de resíduos
gerados (Figura 42), é possível verificar uma significativa diferença de desempenho
entre os dois tipos de cales hidratadas.
Analisando o tempo demandado pela reação de alcalinização em cada uma das
cubas, foi observado que na cuba 01 (Figura 36), tratada com o leite de Cal 01 (cal
hidratada calcítica industrial), o valor desejado de pH= 9,0 foi alcançado em tempo
25 % inferior, consumindo um volume de alcalinizante 45,51 % inferor e gerando um
volume de resíduos 46,51 % também inferior, em comparação com a cuba 02,
tratada com o leite de Cal 02 (cal hidratada CH-I comercial de construção civil).
Considerando os resultados das análises químicas, de caracterização do
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efluente bruto em relação as amostras de águas tratadas, é possível observar que
as duas amostras de leite de cal cumpriram com a função do tratamento, pois os
parâmetros químicos atingidos, por ambas as amostras de água tratada, atenderam
aos limites determinados na legislação para o seu lançamento na rede coletora,
como mostra a Tabela 7.

Tabela 7: Resultado analítico das amostras de água tratada.
Parâmetros

LQ

VMP

Incerteza

Resultados (mg/L)

Limites

Cuba

Cuba

Legislação

Nº 01

Nº 02

(*)

77,35

34,92 40,72

10

Efluente

Fluoreto

0,5

10

± 1,2

Sulfato

0,5

1000

± 6,4 X 10-²

1,96

2,13

1,67

1000

-4

< LQ

< LQ

< LQ

1,5

Cromo Hexavalente

0,01

1,5

± 2,7 X 10

Ferro dissolvido

0,05

15

± 6,5 X 10-4

23,71

< LQ

< LQ

15

Estanho

0,001

NA

± 2,4 X 10-5

1,45

< LQ

< LQ

4

Mercúrio

0,0001

1,5

± 4,3 X 10-5

0,0107

< LQ

< LQ

1,5

-4

< LQ

< LQ

< LQ

1,5

Arsênio

0,005

1,5

± 5,0 X 10

Cádmio

0,001

1,5

± 2,4 X 10-5

< LQ

< LQ

< LQ

1,5

Chumbo

0,005

1,5

± 1,2 X 10-4

0,01

< LQ

< LQ

1,5

Cobre

0,005

1,5

± 5,28 X 10-3

17,41

0,06

0,04

1,5

-3

56,41

0,02

0,01

5

Cromo Trivalente

0,005

5

± 1,65 X 10

Níquel

0,005

2

± 2,9 X 10-3

86,21

0,03

0,01

2

Prata

0,005

1,5

± 6,5 X 10-4

0,09

< LQ

< LQ

1,5

-4

0,02

0,01

0,01

1,5

Selênio

0,005

1,5

± 5,6 X 10

Zinco

0,005

5

± 2,38 X 10-3

50,43

0,03

0,02

5

0,5

20

± 1,0 X 10-²

12

< LQ

< LQ

20

1

150

± 2,3 X 10-1

8

5,2

11,4

150

Sólidos
sedimentáveis
Solúveis em hexano

LQ-Limite de quantificação, VMP-Valor máximo permitido, (*) CETESB

Uma única exceção, de parâmetro não atingido nos ensaios, foi relacionada com
o teor final presente de fluoreto. Chaundhary e Maiti (2019) estudaram a
defluorização de efluentes com hidróxidos de cálcio com morfologia de bastões
nanométricos (CHN) e reportam que a remoção de flúor usando CHN, com controle
ótimo de pH, em efuentes de galvanoplastia pode chegar a mais de 95 %, e que em
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operações secundárias e terciárias chegam a valores de 70 % a 80 %. De acordo
coma Tabela 7 a porcentagem de remoção do flúor variou de 47,35 % a 54,85 %,
sendo necessários estudos, principalmente com controle de pH e área superficial
da cal hidratada, para melhores resultados.
Com relação aos teores de sulfato (1,96 mg/L), cromo hexavalente (< 0,1 mg/L),
estanho (1,45 mg/L), mercúrio (0,017 mg/L), arsênio (< 0,1 mg/L), cádmio (< 0,1
mg/L), chumbo (< 0,01 mg/L), prata (< 0,1 mg/L), selênio (< 0,1 mg/L, sólidos
sedimentáveis (12 mg/L) e solúveis em hexano (8 mg/L) os teores nos efluentes já
estão abaixo do especificado na legislação.
A remoção de ferro dissolvido, cobre, níquel, cromo(III) e zinco obtida nos
ensaios foi superior a 99,7 %, mostrando a eficiência do método na remoção de
metais e sais, de acordo com o Decreto 8.468/76 da CETESB e do CONAMA Nº
430.
A análise química das cales estudas (Tabela 8), serve como base para justificar
os resultados obtidos neste trabalho.

Tabela 8: Comparação da composição química e física das duas amostras de cal hidratada
(% em peso)
Parâmetro

Calcítica

CH-I Construção

Metodologia

industrial (%)

Civil (%)

CaO total

67,40

48,60

NBR 6473

CaO disponível

64,96

24,61

NBR 6473

MgO total

2,98

15,71

NBR 6473

Ca(OH)2

89,11

64,22

NBR 6473

Umidade

0,75

1,13

NBR 6473

Insolúveis em HCl

1,24

5,54

NBR 6473

Perdas por Calcinação

23,58

28,4

NBR 6473

Calcário

1,73

9,15

NBR 6473

Retenção em peneira #200

1,42

19,90

NBR 6473

Fonte: produzida pelo autor.

Barbooti el al. (2008), utilizaram 100 mg/l de cal para o tratamento de um efuente
de galvanoplastia, contendo inicialmente 343 mg de cromo, e obtiveram o valor de
67 mg na solução tratada, mostrando eficiência de 94 % de remoção.
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Bandeira et al. (2004) relatam o estudo do reuso de água industrial após
remoção de metais pesados e íons sulfato. Os autores utilizaram águas residuais
provenientes de uma planta da Companhia Mineira de Metais, originadas da
produção de zinco. Para a remoção dos íons foi utlizada cal virgem. Foi concluído
que o processo de precipitação com cal resultou na remoção de 99,4 % de Mg, 99,9
% de Cd, 75 % de Pb e 78,6 % de íons sulfato.
As análises químicas e físicas de caracterização das duas amostras de cal
hidratada, foram realizadas conforme as orientações apontadas na norma ABNT
NBR 6473:2003, a qual prescreve os métodos para as determinações dos
parâmetros de qualidade das cales virgens e hidratadas.
Os valores superiores de 89,11 % de Ca(OH)2 encontrados na cal hidratada
calcítica industrial em relação aos 64,22 % encontrados na cal hidratada CH-I
comercial de construção civil, explicam teoricamente a diferença ocorrida entre os
volumes consumidos e os tempos de reação na alcalinização dos Jar Test. A
diferença de hidróxidos disponíveis entre as duas amostras é de 38,76 %, sendo
este um dos principais diferenciais para este tipo de aplicação.
Valores mais elevados, referentes ao CaO Total indicam que as rochas
utilizadas na produção apresentam um maior percentual de carbonatos, com
capacidade para serem transformados térmicamente em óxidos e que,
consequentemente, apresentam uma menor concentração de impurezas. Os
valores referentes ao CaO disponível além de apresentarem relação

com a

qualidade da rocha, também estão relacionados com a qualidade do processo de
calcinação realizado. Quanto maior o valor de óxidos totais e óxidos disponíveis,
maior é a disponibilidade de reação da cal virgem na transformação em hidróxidos.
O resultado observado para Ca(OH)2, indica a eficiência alcançada no processo
da hidratação. Valores superiores, apresentados neste parâmetro, indicam uma
maior reatividade da cal hidratada para processos químicos, visto que o percentual
de hidróxidos disponíveis para essas reações se apresentam em maior quantidade
(QUALLICAL, 2008).
Os valores referentes a MgO total indicam a predominância do tipo de rocha
que foi beneficiada. Valores inferiores a 5 % de MgO indicam uma predominância
de rochas calcíticas, enquanto que valores superiores 12% indicam a predominância
de rochas dolomíticas na composição das cales (PRIMAVESI, 2004). Pereira Neto
et al. (2008) estudaram a remoção de zinco e ferro de um efluente de galvanoplastia
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do estado de Minas Gerais, com diferentes agentes precipitantes. Entre eles o CaO
e o MgO. Os autores observaram que a lama formada com CaO é menos compacta
que a lama formada quando da utilização de MgO. No entanto, e eficiência na
remoção de ferro e zinco foi superior a 99 % independente do agente de precipitação
utilizado. Esse resultado fornece uma indicação de que o maior teor de MgO na cal
comercial não interfere nos resultados químicos, quando comparado com a cal
industrial.
Os valores de umidade indicam um percentual de água superior ao volume
mímino exigido pelo processo de transformação dos óxidos em hidróxidos, estando
nesse caso a umidade presente como água livre, ou em excesso.
Os resíduos insolúveis em HCl indicam o percentual de materiais inertes na
composição da cal hidratada. Esta fração composta por outros mineriais, como
sílica e argilas, entram no sistema somente como uma carga mineral e não
desempenham função química no tratamento.
O valores superiores relacionados com as perdas por calcinação indicam
percentuais de carbonatos super calcinados e estão relacionados com a qualidade
do processo de operação realizado nos fornos de calnicação. Valores elevados em
relação a esse parâmetro indicam a produção de cales duras e que apresentam
menor reatividade nas etapas de hidratação (SOARES, 2007).
Valores registrados em relação ao percentual de calcário indicam a presença de
uma fração das rochas que não foram calcinadas em sua totalidade. Maiores valores
referente a presença de carbonatos indicam menor reatividade da cal hidratada em
reações para a elevação de pH.
Outro fator relevante observado nessa análise está relacionado com a
granulometria das duas amostras de cal. A cal hidratada industrial apresentou uma
retenção de 1,42 % em peneira de malha de 200 mesh, enquanto que a amostra de
cal de construção apresentou uma retenção de 19,90 %. A granulometria mais fina
proporciona maior área superficial de contato com o meio ácido, produzindo a
elevação do pH em menor tempo.
Os dados apresentados na Tabela 8, são condizentes com as análises de MEV
apresentadas nas Figuras 43 e 44. As análises de EDS indicam que a cal hidratada
industrial apresenta teores de magnésio muito inferiores (0,56 ± 0,16) % em relação
aos apresentados na cal hidratada CH-I comercial de (11,2 ± 2,54) %, lembrandose que o EDS fornece o valor de magnésio e não de óxido, como o apresentado na
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Tabela 8. No entanto, os resultados são condizentes, visto que o menor teor de Mg
implica em menor teor de MgO.

Figura 43: (a) Micrografia, obtida por MEV, modo eletrons secundários, da cal industrial, (b)
espectros de EDS das áreas 1 e 2 da micrografia apresentada em (a), e (c) % em peso de
elementos encontrados nas áreas 1 e 2.

(a)

(b)

ÁREA 1

ÁREA 2

(c)
O-K

Mg-K

Al-K

Si-K

Ca-K

CAL INDUSTRIAL_pt1

29.73

0.44

0.14

0.62

68.25

CAL INDUSTRIAL_pt2

41.27

0.67

NI

0.61

57.44

.
Fonte: Produzido pelo autor, NI=não identificado
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Figura 44: (a) Micrografia, obtida por MEV, modo eletrons secundários, da cal comercial, (b)
espectros de EDS das áreas 1 e 2 da micrografia apresentada em (a), e (c) % em peso de
elementos encontrados nas áreas 1 e 2.

(a)

(b)

ÁREA 1

ÁREA 2

(C)
C-K

O-K

Mg-K

Si-K

Ca-K

CAL COMERCIAL_pt1

10.04

37.12

12.95

0.89

38.47

CAL COMERCIAL_pt2

12.35

38.59

9.52

0.89

38.27

.
Fonte: Produzido pelo autor

Outro fato interessante é a determinação do elemento C na amostra da cal
hidratada CH-I comercial de construção civil. Os difratogramas de raios X de ambas
as amostras (industrial e comercial) apresentados na Figura 44, mostram que a cal
hidratada CH-I comercial apresenta picos mais intesos referentes à fase cristalina
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CaCO3, em relação aos obtidos no difratograma da amostra cal hidratada calcítica
industrial, resultados que corroboram com os apresentados na Tabela 8.

Figura 45: Difratogramas de raios X das amostras Cal 01 e Cal 02

Intensidade ( u.a.)

Cal 02
Cal 01
⚫

⚫

◼CaCO3
⚫Ca(OH)2
⧫Mg(OH)2
⚫

⚫
◼
◼

◼

❖
⚫

◼

20

⚫
⚫

◼

◼

⚫

⚫
❖
⧫

15

❖SiO2

25

30

◼

35

⧫

40

◼

◼

45

50

◼

55

◼

⧫
◼
◼
60

65

◼
70

2
Fonte: Produzido pelo autor

Com bases nos resultados obtidos é possível observar que no tratamento de
efluentes industriais, especificamente nos gerados em processos de galvanoplastia,
as cales hidratadas calcíticas industriais apresentam rendimentos tecnicamente
superiores aos das cales hidratadas do tipo CH-I de construção civil, sendo
recomendável a sua utilização, visto que há vantagens relacionadas com os
menores volumes empregados no tratamento e também uma menor geração dos
volumes de resíduos ao final do processo.
No entanto com relação às vantagens econômicas, vale ressaltar que de um
modo geral, os produtos dedicados a aplicação industrial apresentam maiores
valores de comercialização em comparação com os produtos de linhas comerciais
de construção civil.
Valores de aquisição desses produtos, obtidos em fevereio de 2019 junto a uma
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empresa produtora de cal hidratada situada no estado de São Paulo informaram os
valores de R$ 580,00 por tonelada para a cal hidratada calcítica industrial e R$
460,00 por tonelada para a cal hidratada CH-I comercial de construção civil. Ambas
as cotações obtidas consideraram os produtos sem frete, acondicionados em
paletes de madeira e embalados com filme plástico.
Com bases nesses valores comerciais obtidos e levando-se em consideração
os resultados produzidos nos ensaios realizados neste trabalho, foi possível calcular
os custos envolvidos em uma condição de operação industrial.
Em um cenário hipotético de uma indústria com uma geração média de 250
m³/mês de efluentes brutos, os resultados seriam como os apresentados na Tabela
9.

Tabela 9: Comparação de investimento na utilização do leite de cal industrial X leite de cal
comercial em uma galvanopalstia com geração de 250 m³/mês de efluentes brutos.

TIPO DE CAL

Valor

Demanda

(R$/t)

(ml/L) (L/m³)

Leite de cal Cal hidratada Investimento
(L)

(kg)

(R$/mês)

Industrial

580,00

17,8

17,8

4450

890

516,20

Comercial

460,00

32,7

32,7

8175

1635

752,10

Fonte: Produzida pelo autor.

Os resíduos gerados pelo tratamento de efluentes de galvanoplastia, também
denominados de lodo galvânico, são constítuídos por uma grande concentração de
metais perigosos, e recebem a classificação de resíduos perigosos Classe I. Sob o
ponto de vista ambiental, a técnica mais efetiva para o tratamento e inertização
desses materiais é a da incineração, e que apresenta custos muito significativos
para sua realização.
Em consulta à empresa RENOVA Beneficiamento de Resíduos Industriais Ltda,
em abril de 2018, o valor para o transporte e incineração de lodo galvânico
apresentava o custo de R$ 500,00/tonelada.
Considerando o mesmo cenário de avaliação anterior e atribuindo os valores
para a avaliação dos volumes de lodo galvânico e dos custos referentes a sua
destinação e tratamento, tem-se os dados apresentados na Tabela 10.
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Tabela 10: Comparação dos custos da destinação dos resíduos em uma galvanoplastia com
geração de 250 m³/mês de efluentes brutos

TIPO DE CAL

Valor

Geração de Resíduos

Volume

Investimento

R$/t

g/l

kg/m³

mês (kg)

R$/mês

INDUSTRIAL

500,00

5,67

5,67

1417,5

708,75

COMERCIAL

500,00

10,6

10,6

2650

1.325,00

Fonte: Produzida pelo autor.

Somando-se os valores de investimento no tratamento, tanto da demanda da
cal hidratada quanto para a destinação dos resíduos gerados, observa-se que os
rendimentos operacionais obtidos, com a utilização da cal hidratada calcítica
industrial, são mais do que suficientes para cobrir a diferença de preços que existe
em relação a cal hidradata CH-I comercial, gerando uma economia de 41 % nos
custos totais (Tabela 11).

Tabela 11: Comparação dos custos finais no tratamento em uma galvanoplastia com geração
de 250 m³/mês de efluentes brutos.
Custo da

Custo da

Investimento

Alcalinização

Destinação

Total

(R$)

(R$)

(R$)

INDUSTRIAL

516,20

708,75

1.224,95

COMERCIAL

752,10

1.325,00

2.077,10

TIPO DE CAL

Fonte: Produzida pelo autor.

Ainda sob o ponto de vista da análise de relação custos X benefícios, existem
outras variáveis que representam custos e que também podem devem
consideradas, como o custo de frete e armazenagem, custos de mão de obra em
preparo e utilização do leite de cal e custos de manutenção de equipamentos.
Vale aqui ressaltar que, em se tratando de cal hidratada, há uma relação direta
entre granulometria e abrasividade em sistemas de preparação e de bombeamento
de leite de cal. Produtos com granulometrias superiores apresentam maior
abrasividade, aumentando os investimentos em manutenção e reparos, e que
portanto precisam ser considerados.
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CONCLUSÕES

A comparação dos dois tipos de cales hidratadas, realizado no ensaio de Jar
Test em bancada de laboratório, demonstrou que os resultados produzidos pelo
tratamento onde foi utilizado o leite de cal preparado com a cal hidratada calcítica
industrial se mostraram significativamente mais vantajosos, tanto pelo aspecto técnico
como financeiro, em relação aos resultados obtidos no tratamento onde foi utilizado o
leite de cal preparado com a cal hidratada CH-I comercial de construção civil.
O leite de cal preparado com a cal hidratada calcítica industrial, além de
apresentar um consumo 45,51 % inferior em volume, também demandou um tempo
de reação 25 % inferior para que o pH da amostra atingisse o valor desejado, em
comparação com os resultados produzidos pelo leite de cal produzido com a cal
hidratada CH-I comercial de construção civil.
Com relação ao volume de resíduos gerados em cada tratamento, o leite de cal
preparado com a cal hidratada calcítica industrial apresentou melhores resultados,
com uma geração de resíduos 46,51 % inferior em relação ao produzido no ensaio
onde foi utilizado o leite de cal preparado com a cal hidratada CH-I comercial de
construção civil.
Com relação aos parâmetros de qualidade das água tratadas, ambas as cales
apresentaram resultados positivos, com parâmetros regulares, em conformidade com
as determinações existentes nas legislações para lançamento em redes coletoras.
Uma única exceção foi apontada com relação ao teor de fluoretos, no qual ambas as
amostras apresentaram resultados insuficientes, com percentuais finais ainda
superiores aos limites máximos determinados na legislação, indicando que o processo
utilizado precisa de uma complementação para que essa concentração possa ser
reduzida.
Em relação aos percentuais de magnésio, presentes na amostra da cal hidratada
comercial CH-I de construção civil, estes não demonstraram interferências, nem
positivas e nem negativas, na concentração final dos íons metálicos, sullfato, fluoreto,
sólidos sedimentáveis e solúveis em hexano, nas águas tratadas.
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RECOMENDAÇÕES

É importante ressaltar que este trabalho não teve a pretensão de apontar que
as cales hidratadas do tipo CH-I são produtos de baixa qualidade, mas sim que são
produtos especificamente confeccionados para a aplicação da construção civil,
sendo mais adequado, para o tratamento de efluentes, optar por fazer uso das cales
hidratadas do tipo calcítica industrial.
No tratamento de efluentes industriais há um conceito de que a realização dos
tratamentos, com a utilização da cal hidratada, tende a gerar volumes excessivos de
resíduos, e por esta razão algumas instalações optam por empregar o uso da soda
cáustica como alcalinizante no ajuste e controle de pH em seus processos.
Uma sugestão de continuação para esses mesmo tema de trabalho, poderia ser
a de complementar essas avaliações, fazendo um comparativo de resultados entre o
desempenho de um leite de cal produzido com uma cal hidratada calcítica industrial
e uma solução de hidróxido de sódio (soda cáustica), no tratamento de efluentes
industriais de galvanoplastia, de modo a se obter os mesmos parâmetros de
avaliação de consumo de alcalinizante, velocidade da reação e volume de resíduos
gerados.
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