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Advertência
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MÉTODOS DE NEUTRALIZAÇÃO DE AGUAS ÁCIDAS 
PROVENIENTES DA BACIA CARBONÍFERA DE 
SANTA CATARINA

Autor: Jose Medeiros de Noronha Pessoa 
Orientador: Ceferino Alvarez Fernandez

SINOPSE

A poluição dos cursos d'água causada pela drenagem
dos efluentes das minas de carvão em regiões carboníferas, po
dem ser um problema crítico quando esses rios não têm capaci
dade para diluir esses efluentes, em geral ácidos.

Este estudo visa caracterizar este tipo de efluen
te, seus efeitos no meio ambiente e alguns processos de tra 
tamentos que podem ser aplicados para diminuir o nível de po
luição.

A metodologia consistiu na utilização e avaliação
dos processos de neutralização, troca iônica e osmose rever
sível para o tratamento dos referidos efluentes.

A Bacia Carbonífera de Santa Catarina contribuiu
com um volume poluente significativo para a deteriorização 
dos recursos naturais desta região._Com dados desta região 
foi aplicado o processo neutralização, utilizando-se amos
tras de águas ácidas de algumas minas e os reagentes mais 
frequentes ali encontrados. Uma análise econômica dos méto
dos ensaiados foi desenvolvida com o objetivo de obter alter 
nativas viáveis para o tratamento.

Concluiu-se, com base nos reagentes utilizados ,cal
cário e cal, que o método que usa a cal se apresenta mais e
xequível em relação ao calcário, através do tratamento por 
neutralização do efluente ácido das minas de carvão de Santa. 
Catarina.

(*) Tese para obtenção do grau de Mestre em Hidrologia Apli
cada, (área de concentração - Saneamento), Instituto de 
Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, fevereiro de 1979.



METHODS OF NEUTRALIZATION OF ACIDIC 

WATER THE CARBONIFEROUS BASIN OF 
SANTA CATARINA

Author: José Medeiros de Noronha Pessoa 

Advisor: Prof. Ceferino Alvarez Fernandez

ABSTRACT

The pollution of water courses caused by the drainage 
of coal mine effluent in carbonyferous regions can be a 
critical problem when these rivers do not have capacity to 
dilute the effluents which are in general acidic.

This study has the objecture to characterize the ty
pes of effluent, their effects on the enviroment and some 
treatmet processes that can be applied to reduce the level 
of pollution.

The method consisted of utilization and avaluation of 
processes of neutralization, ion exchange and reversible os
mosis for treatment of the above effluents.

The carboniferous basin of Santa Catarina contribu 
ted a singnificant pollutent volume causing deterioration of 
the natural resources in the region. The neutralization pro 
cess was applied, with data from the region, utilizing sam
ples of acid water from some mines and reagents most fre
quantly encountered localy . An economic analysis of the 
methods utilized was developed with the objective of obtain
ing viable alternatives for treatment.

It was concluded that, on the basis of the reagents 
used, lime and limestone, the method that used lime is more 
feasible, in relation to that using limestone for treatment 
by neutralization of the acid mine effluents of Santa Catari
na.

(*) Thesis for a Master Degree in Appçied Hydrology (Speciali
ty - Sanitary Engineering), Institute of Hidraulic Rese
arch of the Federal University of Rio Grande do Sul, Por 
to Alegre, Februry , 1979.
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1. INTRODUÇÃO

A atual crise de energia, provocada pela perspectiva de 

escassez do petróleo, como também a necessidade de um supri 

mento garantido de carvão metalúrgico (destinado a fabrica

ção do coque) para o plano de expansão do ferro, motivaram u

ma importante renovação na industria do carvão no Brasil. De 

modo que a intensificação da exploração de suas reservas, re

lativamente abundantes, vem se tornando um processo irrever

sível para o desenvolvimento do país.

Devido a esses efeitos combinados, a crise do petróleo 

e o programa de expansão da siderurgia provocaram, em 1974, 

a elevação do consumo do carvão produzido pelas industrias 

brasileiras, causando, de imediato, a diminuição da produção 

do ferro pela siderurgia. De modo que, para o quinquênio 77 

/81, a capacidade das usinas instaladas no Brasil devem au

mentar de 7.5 milhões de toneladas métricas, produzidas em 

1974, para 22 milhões (ALVAREZ, F.C. et alii. 1978.p.24).

A bacia carbonífera de Santa Catarina é a única, no Bra

sil, que produz carvão metalúrgico. Ela será logicamente com

pelida a expandir, em cerca de 4 vezes, sua produção, a fim 

de atender essa demanda da siderurgia nacional. Geográfica 

mente, ela está situada na região sudeste do Estado com com

primento de até 95 km e uma largura que varia de 15 a 20 km,

1



2
abrangendo os municípios de Grão-Pará, Órleães, Lauro Müller, 

Urussanga, Siderópolis , Criciúma, Içara, Nova Veneza, Maraca

já e Araranguá,

Por outro lado, a industrialização de um modo geral, é 

na maioria dos casos, considerada como uma fonte de poluição 

ambiental, que se estende cada vez mais, devido,principalmen

te, a seus programas de expansão. Na indústria do carvão em 

Santa Catarina, tanto as minas a céu aberto como as subterrâ

neas, revelam-se como um importante foco de degradação da qua

lidade das águas superficiais, devido à Oxidação da pirita 

(FeS2) contida no carvão e posterior lançamento, nos corpos 

receptores, dos poluentes formados, sem que antes, eles se 

jam submetidos a um processo adequado de tratamento. A des

truição da vida aquática nos rios, lagos, etc. e a inutiliza

ção dessas águas para fins recreacionais e de abastecimento 

público, são alguns dos problemas mais comuns surgidos pela 

drenagem das águas de mina.

A poluição das águas em Santa Catarina constitui só uma 

parte de uma problemática maior que é a degradação do meio 

ambiente. De modo que a luta contra a poluição tem de ser 

considerada não como um freio ao desenvolvimento econômico, 

mas como uma carga suplementar imposta por uma taxa que ser 

virá para cobrir os gastos dispendidos no combate aos efeitos 

negativos que surgirão. Dessa maneira,torna-se necessário,im

plantações de unidades de tratamento que foncionem pa
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ralelamente ao processo de intensificação de exploração do 

carvão, para que, assim, sejam eliminados ou diminuídos esses 

efeitos.



2. OBJETIVO E METODOLOGIA DA PESQUISA

O estudo tem como objetivo principal pesquisar sobre os 

métodos de tratamento de águas provenientes da mineração do 

carvão, a fim de poder oferecer uma solução técnico-econômi

ca aos problemas existentes na região carbonífera de Santa 

Catarina.

A primeira parte deste estudo se constitui de uma pes

quisa bibliográfica onde se referenciam informações sobre as 

características físico-químicas do carvão, em particular, do 

carvão minerado em Santa Catarina e sobre a qualidade das à

guas drenadas em função dos compostos químicos envolvidos. A

presenta-se também a descrição dos indicadores mais importan

tes (parâmetros) da qualidade da água e a análise do impacto 

causado por essas águas nos corpos receptores. Finalmente,é 

feita uma descrição resumida dos principais processos de tra

tamento, aludindo-se ao rendimento e aos custos de operação 

de cada um, bem como os reagentes químicos usados nesses pro

cessos. Concluiu-se que, dentre os métodos mais utilizados 

para esse tipo de tratamento: - neutralização, troca iônica 

e osmose reversível - o tratamento através da neutralização 

é o mais empregado, principalmente, àqueles que usam calcá

rio e cal como coadjuvante do processo.

Na segunda parte do estudo, descrevem-se as minas, tan

4
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to as de carvão como de calcário e cal que forneceram amos

tras de seus produtos para realizar as experiências no laboratório 

. Expõe-se a metodologia do ensaio e faz-se a descri

ção dos equipamentos empregados. Os resultados obtidos são 

apresentados em Tabelas e em seguida as conclusões alcança

das.

Finalmente, na última parte, apresenta-se uma análise 

econômica do processo testado. Para isso, com base nos re

sultados obtidos nos experimentos, projetou-se uma unidade 

de tratamento por neutralização, para tratar as águas drena 

das da mina de poço de Lauro Müller.



3. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

3.1. Características físicas e químicas do carvão

O carvão é, segundo SCOTT (1975), "uma rocha sedimentar 

formada pela acumulação, alteração e compactação da matéria 

orgânica situada em um meio apropriado". A pressão dos sedi

mentos sobre a matéria orgânica faz com que se tenha diferen

tes tipos de transformações, criando diferentes qualidades 

de carvão. Na natureza, há os seguintes tipos de carvão,que 

decorrem das diferentes qualidades apresentadas por ele: lig

nita, sub-betuminoso e o betuminoso.

Associados ao carvão extraído estão os sulfetos, cuja 

fórmula geral é AmXn, onde "A", é o elemento metálico ou, al

gumas vezes, o arsênico, o antimônio e o bismuto; os elemen

tos do sulfeto são:

A X

Ag Fe Pb As Ru* s As
Cu Co Hg Sb Sn Se Sb*
Tl* Ni Mn* Bi Mo* Te Bi
Au* Zn Ca* Pt* W*
* elementos raros.

Também associados ao carvao, estão os sais de enxofre

que têm como fórmula geral AnBnXp; os elementos mais comuns

6
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são:

A B X
Cu Pb As Bi s
Ag Sn Sb Sn

Dentre os sulfetos, os mais comuns que ocorrem na natu
reza são os sulfetos de ferro - a pirita e a marcasita A 

pirita (FeS2) é o mais abundante dos sulfetos minerais conhe

cidos, enquanto que a marcasita está mais frequentemente as

sociada com o calcário e a argila.

0 carvão das jazidas catarinenses e, em especial aquele 

da camada Barro Branco, é o único, no Brasil, a apresentar 

propriedades coqueificantes (CPRM. 1972), por isso, é utili

zado, em grande escala, na industria siderúrgica nacional. É 

classificado como sendo um carvão betuminoso.

As características físicas e químicas do carvão foram 

amplamente estudadas, sobretudo nas áreas de mineração (tan

to nas antigas como nas de lavra atual), através de análises 

de laboratório. Entre outros registros deste tipo, pode-se 

citar o grande número de análise executada pelo DNPM no ini

cio da década de 1950, apresentadas no relatório PUTZER (1952), 

como também os numerosos ensaios de laboratório realizados 

no Lavador Capivari.  De modo que o teor de cinzas formados 

pelos detritos inorgânicos, que se depositam junto aos res

tos vegetais, aumenta de leste para oeste, na percentagem mí

nima de 18% e máxima de até 30%. A pirita perfaz aproximada 
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mente 10% do carvão extraído, enquanto, o teor de enxofre va 

ria de 2 a 4%. De 2% para o carvão metalúrgico (carvão des

tinado a fabricação do coque) e até 4% para o carvão destina

do a produção de energia térmica (carvão vapor)(CPRM, 1972).

3.2. Qualidade das águas drenadas das minas de carvão

Há dois tipos de águas drenadas da mineração que devem 

ser encaradas separadamente, pois são diferentes suas contri

buições para a poluição dos recursos hídricos:

1) das águas drenadas da lavagem do carvão

2) das águas drenadas diretamente da mina.

No primeiro tipo, após o carvão ser minerado,ele é trans 

portado até os trituradores onde sua quebra é processada. Em 

seguida as impurezas são removidas pela lavagem. Durante es

sa operação de limpeza, o carvão fino fica em suspensão na á

gua, ocorrendo, aí, um aumento considerável de sólidos e,con

sequentemente, um aumento no valor da turbidez das águas dos 

rios onde ocorrem as drenagens.

Nas águas drenadas diretamente das minas, somente ocor

re a Oxidação, através do ar, água e bactérias oxidantes do 

dissulfeto de ferro (pirita), resultando na formação de sulfa

to ferroso e ácido sulfurico, conforme a equações que seguem 

z (NEMEROW, N.L. 1971):
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2FeS2 + 7O2 + 2H2O 
(pirita)

2FeS0. + 2H„S0. (E.l) 4 2 4
(sulfato (Ácido 
ferroso) sulfurico)

Como o sulfato ferroso é bastante resistente à Oxidação 

na presença de ácido sulfurico, a ação lixiviadora da água 

de mina arrasta a maior parte do ferro e do enxofre sob essa 

forma.

Após algum tempo, porém, o oxigênio oxida os produtos 

da equação (E.l) da seguinte forma:

2FeS0. + + 2H„SO.------ - Fe2(SO.)9 + H20 + H2SO4 (E. 2)
(sulfato 
férrico)

Quando se considera que as equações (E.l) e (E.2) ocor

ram simultaneamente, tem-se:

4FeS + 1502 + 2H2O ------ 2Fe2 (SO ) 7 + 2H9SO.(E.3)

O produto desta equação é diluído nos cursos d'águas re

ceptores e o sulfato férrico é hidrolizado, formando hidróxi

do de ferro;

Fe9(SO.)Q + 6H„0 ----- -  2Fe(0H)Q + 3H„SO. (E.4)

Dessa forma, todo o enxofre, a princípio em uma forma 

insolúvel, está agora dissolvido no corpo receptor como áci

do sulfurico.

Há evidências, ainda de acordo com Nemerow,de que a ati

vidade bacteriana desenvolve uma função importante na forma

ção do ácido. A bactéria autotrófica oxidante do enxofre 

Thiobacillus Thiooxidans -, usa o enxofre orgânico como ali
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mento, transformando-o em sulfato, que é, eventuaImente con

vertido em ácido sulfurico. Portanto, a formação de águas 

ácidas, nas minas de carvão, ê devida a reações químicas e 

biológicas.

Desse modo, as características químicas e físicas dos 

cursos d'água receptores são substanciaImente alterados. Qui

micamente, pela adição de ferro, sulfatos, acidez e dureza, 

podendo também conter alumínio, manganês e outros metais pe

sados. Fisicamente, pela adição de sólidos em suspensão, 

tais como, argila, silte e sedimentos (finos do carvão).

Os dados apresentados na Tabela 1 dão uma indicação ge

ral da variação dos parâmetros mais significativos, quando 

afetados por essas águas de mina (NEMEROW, N. L. 1971).

Tabela 1. Variação de alguns parâmetros quando afetados por 
águas ácidas.

pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH),no período de

Sólidos totais 5000 -- 7000 mg/1

Acidez 0 - 50000 mg/1 de CaCO3
so4 100 - 50000 mg/1
Ferro 0 - 13000 mg/1
Cálcio 10 800 mg/1
Magnésio 0 50 mg/1
pH 1.2 - 7.2

A Tabela 2 apresenta resultados de análises efetuados



Tabela 2. Valores de alguns parâmetros medidos em rios pertencentes a bacia carbonífera de 
Santa Catarina.

LOCAL Data da Acidez
mg/1 CaCO3

SO, 4 
mg/1

Cl 
mg/1

Fe 
mg/1

Ca 
mg/1

Mg 
mg/1

Mn 
mg/1

Sólidos 
totais 
mg/1

Condut. 
elétrica 
μmnho x cmColeta pH

MARACAJÁ 23/11/77 2,90 351,0 240,0 17,50 6,4 46,0 10,88 1,8 599 ,0 976,60

SÃO JORGE 23/11/77 2,54 1405 ,0 640,0 39,50 125,0 0,0 0,0 5,8 2332,50 2449,0

SÃO ROQUE 24/11/77 2,52 849,0 7'80,0 40,0 75 ,0 0,0 0,0 7 ,5 1992,0 2235,0

RIO MAINA 24/11/77 2,39 1722,0 580,0 31,0 150,0 56,0 26,54 3,7 3550,0 2528,0

ESPLANADA 01/12/77 2,76 361,0 240,0 11,0 7,0 32 ,0 6,48 1,5 725,0 1027,0

MORRO DA FUMAÇA 01/12/77 2,93 429,0 240,0 429,0 5,0 56,0 8,32 3,20 2040,0 987,50

BAIRRO DE VILA 25/11/77 2,61 698,0 440,0 20,0 23,0 26,0 2,33 3,90 1483,0 1477,30

RIO DO CARVÃO 
DE BAIXO 30/11/77 2,38 402,0 720,0 25,0 260,0 0,0 0,0 9,6 9166,50 2962,50

URUSSANGA 20/01/78 2,7 525,0 440 — 225 ,0 - 757,4

MÃE LUZIA 16/01/78 3,3 128,6 140 - 0,7 - - - - 252 ,0

ARARANGUÃ 11/01/78 4,1 61,9 11,6 - 0,15 - - - — 728,0

MINA SIDERÓPOLIS 13/01/78 3 ,2 703,5 650,0 130,0 - - - - 822,0

Fonte: (ALVAREZ, F.C. et alii . 1978)
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novembro de 1977 a janeiro de 1978, em águas superficiais da 

bacia carbonífera do estado de Santa Catarina. Nota-se que 

esses resultados encaixam dentro dos limites apresentados na 

Tabela 1.

3.3. Análise dos parâmetros mais significativos

A grande quantidade de parâmetros advindos da mineração, 

que através de seus poluentes respectivos podem alterar a 

qualidade dos cursos d'água, permite com suas determinações, 

ter-se uma orientação básica para se avaliar o grau de conta

minação existente. Mas a determinação de todos eles, não é 

sempre possível, em particular, pelo alto custo das análises 

químicas. É, portanto,necessário seguir determinados crité

rios que permitam a seleção dos parâmetros mais significati

vos, no que tange a uma análise mais apurada dos efluentes de 

mina.

Apresenta-se a seguir uma seleção de parâmetros basea

dos nos seguintes critérios:

1) Os constituintes encontram-se com frequência, nas 

minas de carvão, em concentrações tais que afetam os organis

mos aquáticos;

2) Existe tecnologia para reduzir esses constituintes;

3) A proporção dos dados desses constituintes indicam 

concentrações que podem afetar o ecossistema aquático.
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Os principais parâmetros são os seguintes:
Acidez, Alcalinidade e pH Alumínio
Ferro Níquel
Manganês Zinco
Sulfatos Sólidos totais
Amoníaco Turbidez
Estrôncio Fluoretos

3.3.1. Propriedades físicas e químicas

3.3.1.1. Acidez, alcalinidade e pH

Originalmente a distinção entre um ácido e uma base era 

feita através de seus sabores, posteriormente, distinguiam-se 

pela maneira como eles afetavam determinados materiais que 

passaram a ser chamados indicadores. Somente em 1887, ARRHE

NIUS enunciou a teoria da ionização que veio a solucionar es 

se problema. Assim, os ácidos são considerados as substân
cias que, dissociadas, produzem Íons hidrogênio (H+ ) e as ba

ses são aquelas que, dissociadas, produzem Íons hidroxila 

| 0H~ | (SAWYER, C. N. 1967).

A concentração dos íons de hidrogênio se acha intimamen

te relacionada com a quantidade em que se dissociam as molé

culas de água. A água pura se dissocia em ions hidrogênio e 

hidroxilas do seguinte modo (METCALF-EDDY, 1977).
h2o →^H+ + 0H~
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Aplicando as leis da ação de massas, esta equação 

passa para

onde os colchetes indicam a concentração dos constituin

tes em moles/litro.

Como a concentração da água em um sistema aquoso é essen

cialmente constante,esta concentração pode  incorporar-se á  

constante de equilíbrio k, para dar:
|H+| |OH"| = Kw,

onde Kw é conhecida como constante de ionização. O produto
-14 iônico da água pura é aproximadamente igual a 1 x 10 -14 a u

ma temperatura de 25°C e, quando dissociada a concentração de
-7 íons hidrogênio e igual a 10 moles/1. SORENSON, em 1909,

propôs expressar esse valor em função do logarítimo decimal 

com o sinal negativo e designar esse valor por pH, assim es

tabelecido:

Portanto, o valor do pH expressa a condição alcalina ou áci

da de uma solução.

Embora o pH não seja especificamente um poluente, ele 

está relacionado diretamente com a acidez e alcalinidade da 

seguinte forma:
- pH abaixo de 7 indica que a solução é ácida;
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- pH acima de 7 a solução é alcalina.

A acidez, por outro lado, é definida como sendo a capa

cidade quantitativa da água em neutralizar íons hidroxila. 

É geralmente expressa em equivalentes de carbonato de cálcio 

(CaCO3) dos íons hidroxila neutralizados.

Não se deve, entretanto, confundir acidez com pH; aci

dez é a quantidade de íons de hidrogênio que podem ser libe

rados para neutralizarem íons de hidroxila; pH é uma medida dos 

íons de hidrogênios livres numa solução, no instante em que 

é feita a medição.

Aguas com concentração elevada de acidez são altamente 

corrosivas a metais, concreto e provocam a morte de organis

mos vivos.

A alcalinidade é definida como sendo a medida da capaci

dade de uma solução em neutralizar íons de hidrogênio. Tam

bém é expressa em equivalentes de carbonato de cálcio dos 

íons de hidrogênio neutralizados. A alcaliniddade nas águas 

naturais se deve ã presença de hidróxidos, carbonatos e bi

carbonatos de elementos como cálcio, magnésio, sódio, potas

sio e amoníaco. Destes, os mais frequentes são os bicarbona

tos de magnésio e cálcio. A alcalinidade é muito importante 

em águas de abastecimento público, porque concentrações ele

vadas (pH > 9) podem tornar as águas corrosivas prejudican

do as instalações e produzindo nelas, um sabor desagradável.
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3.3.1.2. Sólidos suspensos totais

SAWYER (1967) considera os sólidos como sendo toda ma

téria que, contida num meio líquido, permanece sob a forma 

de resíduos, após a evaporação completa do líquido, a uma 
temperatura de aproxidamente 105°C.

Sólidos suspensos incluem tanto materiais orgânicos co

mo inorgânicos que possuam a capacidade de se sedimentarem 

sob ação da gravidade.

A fração inorgânica abrange as areias, argilas e sedi

mentos que, no caso das águas usadas na lavagem do carvão, 

são os finos do próprio carvão que permanecem em suspensão. 

A fração orgânica, que não ê o caso das águas de mina, inclui 

materiais tais como graxas, óleos e produtos animais e vege

tais. Os depósitos desses sólidos formados no fundo dos rios 

ou lagos são Comumente chamados de lodo.

Quando a velocidade da corrente do curso d'água for ele

vada em relação ao peso específico dos sólidos suspensos con

tidos na água, grande parte desses sólidos, não se sedimen

tam, permanecendo em suspensão. Quando isso acontece, a tur

bidez na água aumenta consideravelmente, impedindo assim a 

penetração da luz, o que dificulta a atividade fotossintéti

ca das plantas aquáticas.

A determinação dos sólidos em suspensão é extremamente 

valiosa para análises de águas poluídas, quando se deseja 
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avaliar o grau de poluição dessas águas e medir a eficiência 

da unidade de tratamento.

Sólidos dissolvidos são aqueles que não possuem a ca

racterística de sedimentarem sob a ação da gravidade, estan

do normalmente sob a forma de colóides.

3.3.1.3. Ferro

0 ferro é um metal abundante encontrado na crosta ter

restre na forma de minérios sendo os mais frequentes (SCOTT, 

R. L. 1975).

- Hematita (Fe203);

- Magnetita (Fe3O4);

- Geotita (Fe203.H2O);

- Siderita (FeCO3).

0 ferro, na sua forma pura, não é usado com frequência 

para fins comerciais, estando geralmente ligado com outros 

metais, Comumente o carbono sob a forma de sulfetos.

Nas águas provenientes da mineração do carvão, pode-se 

constatar a presença de ferro sob duas formas diferentes:
+ 21 ) sob a forma ferrosa (Fe ) que ao se oxidar, trans

forma-se na
2 ) forma férrica (Fe+3).

Para valores de pH abaixo de 4.5, a precipitação da for

ma ferrosa se dá muito lentamente e ocorre na condição de hi
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dróxido ferroso, que produz na água uma coloração verde-azu

lada. Já a forma férrica, para estes níveis de pH, precipi

ta-se mais rapidamente e ocorre sob a forma de hidróxido fér

rico, que produz, na água, uma coloração amarelada.

Concentrações elevadas destes íons (férrico e ferrosa) 

na água, podem provocar o extermínio da vida aquática e esti

mular o crescimento de bactérias oxidantes, as quais formam 

um visco que afeta o fluxo em condutos.

Ferro total é uma denominação dada à concentração dos 

íons férricos e ferrosos medidos conjuntamente.

Os padrões de águas potáveis no Brasil (ABNT-PB-19) to

leram o teor de ferro total até níveis de 0,3 mg/1.

3.3.1.4. Manganês

O manganês não é encontrado puro na natureza, mas seus 

minérios são muitos comuns. Dentre eles, os mais frequentes 

são os seguintes: Óxidos, hidróxidos, carbonatos, silicatos, 

cloretos, nitratos e sulfatos. Os cloretos, nitratos e sul_ 

fatos são altamente solúveis na água, enquanto os outros são 

poucos solúveis.

Como o ferro, o manganês, ocorre na forma bivalente e

trivalente. Os íons mangânicos ou manganosos raramente es

tão presentes em águas naturais de superfície, em concentra

ções acima de 1,0 mg/1 (SAWYER, C. N. 1967). No entanto, em 
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águas subterrâneas, sujeitas a condições de redução através 

de percolações no solo, podem ocorrer em concentrações mais 

elevadas.

Para fins de abastecimento público são indesejáveis águas 

que contenham concentrações de manganês acima de 0,5 mg/1 

(ABNT-PB-19), principalmente, pelo surgimento de sabores de

sagradáveis, descoloração e manchas nas roupas. Além disso 

elas ocasionam o crescimento de alguns microorganismos em re

servatórios, filtros e sistemas de distribuição, acarretando 
a obstrução destes equipamentos. Em relação ao ser humano 

somente em concentrações muito alta (acima de 5 mg/1), é que 

se tornam perigosas.

No rio Carvão, que pertence á bacia carbonífera de San

ta Catarina, encontraram-se concentrações de até 9,6 mg/1 

(vide Tabela 2)..

3.3.1.5. Sulfatos

Os sulfatos provenientes das águas ácidas das minas de 

carvão são formados, pela Oxidação da pirita, conforme equa

ção (HILL, R.D. 1974):

FeS2 + 72 O2 + H2O → Fe+2 + 2SO4̂2 + 2H+,

o sulfato ferroso formado pode ser ainda oxidado e formar sul
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fato férrico: 

o íon férrico quando hidrolizado libera íons de hidrogênio 

que produzem acidez e forma o hidróxido de ferro:

Nota-se, através dessas equações, que a quantidade de 

sulfato está ligada estequiometricamente à acidez. Essa re

lação, entretanto, não é linear apesar do sulfato e o ferro 

originarem-se de uma mesma fonte. A acidez gerada é uma fun

ção do estado de Oxidação da pirita.

Concentrações de sulfatos acima de 250 mg/1 (ABNT-PB-19), 

em águas de suprimento doméstico, produzem efeitos purgati

vos no ser humano e são indiretamente responsáveis por dois 

sérios problemas, em estações de tratamento de esgotos domés

ticos:

1 ) o surgimento de odores desagradáveis;

2 ) corrosão nas tubulações.
Os rios Sangão, Maina e Fluorita pertencentes à região 

carbonífera de Santa Catarina, se destacam pelos seus altos 

valores de sulfatos, chegando-se até a 580 mg/1, no Rio Mai

na (Vide Tabela 2).
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3.3.1.6. Amônia (NH3)

Sendo a amônia um dos componentes do ciclo do nitrogê

nio, apresenta grande interesse na engenharia sanitária, de 

vido à importância do nitrogênio nos processos de vida das 

plantas e animais. Ocorre em águas subterrâneas e superfí

ciais, como resultado da decomposição da matéria orgânica ni

trogenada.

A amônia em presença de oxigênio dissolvido é converti

da em nitritos pelas bactérias nitrificadoras (grupo nitroso

monas) . (SAWYER, C. L. 1967):
2 NH3 + 3 02 —2 N02 + 2 H+ + 2 H20 e em nitratos 

pelas bactérias do grupo nitrobactéria:

bac.
2 N0~ + 02 ---- •- 2 N03

Até meados de 1945, não se atribuía grande significação 

sanitária aos nitratos em si, no tocante às águas potáveis. 

Naquele ano, verificou-se, em IOWA (U.S.A), que o uso de á

guas ricas em nitratos provocavam cianose, ou seja, descolo

ração na pele, quando ingeridas pelo ser humano, através dos 

alimentos.

A presença de concentrações de amônia, em determinadas 

águas, serve como indicador de poluição, devido ao fato de 

aumentar a demanda de cloro.
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3.3.1.7. Fluoretos

O fluoreto é o mais reagente dos não metais e nunca é 

encontrado livre na natureza. É um componente da fluorina, 

da criolita e do fluoreto de alumínios e sódio. A ocorrência 

destes compostos na natureza ê devida aos depósitos associa

dos às rochas ígneas, sedimentares e hidrotermais. Para efei

to de produção comercial as associações com depósitos hidro

termais são os mais explorados. Pelas suas origens, os fluo

retos em concentrações elevadas não constituem num componen

te comum das águas superficiais naturais; contudo, podem ser 

encontradas em concentrações perigosas em águas subterrâneas 

(SCOTT, R.L. 1975) .

Os fluoretos podem ser usados como um composto coadju

vante na fabricação do aço, para preservarem madeiras e muci

lagens, como desinfetantes e em inseticidas.

Em águas de abastecimento público, as concentrações de 

fluoretos possuem um significado sanitário muito importante, 

porque, em concentrações elevadas (>1.5 mg/1), o fluoreto 

provoca, no ser humano, manchas no esmalte do dente (fluorose 

dental) e, em concentrações abaixo de 0.8 mg/1 provoca o en

fraquecimento do esmalte, o que da margem ao surgimento de 

cáries. Por isso, na unidade de tratamento é necessário um 

controle eficaz das dosagens de fluoretos.

Os fluoretos poderão ser prejudiciais em certas indus
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trias, especialmente naquelas envolvidas na produção de ali

mentos, bebidas e produtos farmacêuticos.

Em águas de irrigação, concentrações elevadas (até 360 

mg/1) podem causar prejuízos a certos tipos de cultura; os 

fluoretos são tóxicos e nocivos para os peixes, quando subme

tidos a concentrações superiores a 1.5 mg/1.(SAWYER,C.L.1957) .

Como o carvão é uma rocha sedimentar formada pela acumu

lação e compactação da matéria orgânica, presume-se que, as

sociados a esta, haja compostos de fluoretos, devido, princi

palmente, às suas fontes de ocorrência; entretanto, para o 

carvão extraído no estado de Santa Catarina, nenhuma análise 

foi efetuada nesse sentido.

3.3.1.8. Alumínio

0 alumínio ê um metal encontrado com abundância na natu

reza, porém nunca é encontrado livre. A bauxita

é o seu mineral mais comum, sendo, por isto, sua principal 

fonte de extração. A bauxita é formada pela degradação de 

rochas aluminosas tais como, rochas feldspáticas e rochas ar

gilosas, que devem obedecer a determinadas condições para 

que haja formação dos compostos: clima tropical, precipita

ção abundante, rocha mãe com alta permeabilidade e uma boa 

drenagem superficial e, um longo período tectônico que propor

ciona o tempo de degradação necessária.
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Embora o metal seja insolúvel, alguns de seus sais são 

facilmente solúveis, consequentemente, existem poucas possi

bilidades de que ele ocorra durante um longo período de tem

po em águas de superfície, pois se precipita e se sedimenta 

ou é absorvido como hidróxidos e carbonatos de alumínio.

Não sendo um elemento tóxico ao homem e sendo de fácil 

trabalhabilidade, o alumínio tem várias aplicações práticas. 

Entre elas, as mais comuns são o seu uso em utensílios de co

zinha e sua aplicação como coagulante no tratamento de água, 

sob a forma de sulfato de alumínio [A12.( SO4)3 . 18 H2O ]

3.4. Principais processos de tratamento para águas  áci

das

Antes de qualquer aplicação de um processo de tratamen

to a essas águas de drenagem de minas de carvão, torna-se ne

cessário que se tomem algumas medidas prévias, a fim de que 

seja diminuída a necessidade dp próprio tratamento. Nesse 

sentido, deve ser reduzido, tanto quanto possível, o contato 

do material piritoso com a água e o oxigênio, a fim de que 

sejam diminuídas as reações de oxidação.

GURNHAM (1971) ilustrou, através de uma cadeia de seis 

ligações, a maneira como é formada a drenagem ácida de mina: 
PIRITA AR REAÇÃO COM FLUXO DE DRENAGEM ÁCI POLUIÇÃO DO 
Fes2 →02 →UMIDADE —ÁGUA DA DE MINA CORPO RECEP

    TOR
OXIDAÇÃO HIDRATAÇÃO DISSOLUÇÃO TRANSPORTE DESCARGA

atrav%25c3%25a9s.de
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Assim, qualquer tratamento ou procedimento para diminuir o 

efeito da poluição causada pela drenagem ácida de mina, deve, 

necessariamente, quebrar esta cadeia em uma ou mais de suas 

ligações.

Existem numerosas publicações que enfocam procedimentos 

prévios para a diminuição da poluição.

Os principais processos de tratamento de águas ácidas 

compreendem os seguintes métodos:

1) neutralização

2) troca iônica

3) osmose reversível

Apresenta-se nos itens subsequentes uma descrição desses 

métodos.

3.4.1. Tratamento por neutralização

Antes de definir o que seja, o tratamento por neutrali

zação, examinaremos alguns conceitos químicos que facilitam 

sua compreensão.

Segundo PAULING (1969), íon é a caracterização de um á

tomo ou molécula, que não estejam eletricamente neutros. íon 

positivo denota o fato de um elemento estar carregado positi

vamente, isto é, o número de elétrons presentes no íon é me 

nor do que o número necessário para neutralizar a carga posi

tiva do núcleo ou núcleos. íon negativo, indica que o número 
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de elétrons presentes é maior do que o número necessário pa

ra neutralizar a carga positiva do núcleo ou núcleos. Deno

mina-se cátion a esses íons positivos e ánion aos negativos.

As reações de neutralização são, portanto, caracteriza 

das pelo retorno a esse equilíbrio iônico.

Durante a Oxidação da pirita há liberação de íons de hi

drogênio proporcionando um desequilíbrio iônico na solução. 

Este desequilíbrio se manifesta através da modificação da con

centração da acidez. Esse equilíbrio somente é restaurado 

quando se reage essas águas com compostos que liberem íons 

hidroxila ou carboxila (ânions) que, teoricamente, possuem a 

mesma carga e são eletricamente opostos aos íons de hidrogê

nio. De modo que 1 íon hidroxila [ OH ] neutraliza 1 íon hi

drogênio |H>|. Assim os dois anions, hidroxido e carbonato, 

constituem os reagentes fundamentais no tratamento por neutra

lização.
Os principais compostos capazes de liberarem estes íons 

- hidroxila e carboxila - são:

- carbonato de cálcio (CaCO3);

- óxido de cálcio (CaO);

- hidróxido de cálcio (Ca(OH)2);

- carbonato de sódio (NaCO2);

- hidróxido de sódio (NaOH);

- carbonato de cálcio e magnésio (CaCO3 MgCO3);

- dolomita calcinada (CaO. MgO);
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-dolomita hidratada (Ca(OH)MgO) .

Os processos de tratamento de águas ácidas por neutrali

zação apresentam as seguintes vantagens (HILL,R. 1971):

1) elevação do pH;

2) remoção da acidez e adição de alcalinidade;

3) remoção de metais indesejáveis;

4) redução na concentração de ferro;

Por outro lado, tais processos apresentam as seguintes 

desvantagens:

1) a dureza não é reduzida, podendo ser aumentada;

2) os sulfatos não são reduzidos;

3) há alta produção de lodo, em particular, quando se u

sa hidróxido de cálcio como reagente.

Nos itens subseqüentes, descrevem-se as maneiras mais a

dequadas de aplicação desse processo para fins práticos.

3.4.1.1.  Neutralização com hidróxido de cálcio (cal hi

dratada)

As reações de hidróxido de cálcio com efluentes ácidos 

de minas são as seguintes (WILMOTH, R. C.s.d)
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A cal é um reagente versátil, devido ao seu alto po

der reativo; rapidamente o pH é elevado a níveis superiores 

a 8.0, conforme dosagem empregada.

Atualmente a neutralização por cal é um método comumen

te aceito nos Estados Unidos,porém, segundo ainda WILMOTH, o 

processo apresenta algumas desvantagens:

1) custos elevados da cal pelo fato de ser um produto 

refinado;

2) produção de lodo de baixa densidade e alto volume;

3) perda de materiais durante a operação, caso não haja 

um controle rigoroso, devido a natureza altamente reagente da 

cal.

A Figura 1 esquematiza, em linhas gerais, o procedimento 

no processo de neutralização por cal. O efluente ácido é des

carregado diretamente em uma câmara de mistura rápida ou em 

um lago de retenção.' A cal alimenta diretamente a câmara de 

mistura rápida, sob a forma de pasta ou material seco. Se a 

concentração de ferro ferrosa é baixa ( - 50 mg/1) o efluente
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flui diretamente para a câmara de sedimentação. Se a concen

tração é elevada, o efluente passa para um tanque de aeração, 

no qual o sulfato ferroso é convertido em sulfato férrico, pa

ra depois dirigir-se ã câmara de sedimentação.

3.4,1,2. Neutralizaçao com carbonato de cálcio (calcá

rio) .

Segundo WILMOTH (s.d.), as reações de calcário com e 

fluentes ácidos de minas são:

CaCO3 + H2SO4 →CaSO4 + H20 + CO2

(sulfato (dióxido
(calcário) + (Ac. sulfurico) → de + (água) + de

cálcio) carbono)

3CaC03 + Fe(S04)3 + 3H20 →3CaS04 + 2Fe (OH) 3 + 3C02   Z
(sulfato (Hidróxido
férrico) férrico)

Estas reações de neutralização com calcário são governa

das pela taxa de solubilidade do mesmo, a qual varia de acor

do com as propriedades físicas, por exemplo, o diâmetro da pe

dra; quanto menor, mais solúvel e o teor de CaCO3.

Sendo o calcário menos solúvel que a cal, não se conse

gue, em aplicações práticas, elevar o pH acima de 7.0.

Por isso, ele é mais utilizado em efluentes que contenham
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TRATAMENTO COM HIDROXIDO DE CÁLCIO

Figura 1
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ferro em estado férrico devido a capacidade deste de precipi

tar-se em níveis de pH baixos (±4.5). Em razão desta ca

racterística de pouca salubilidade, o calcário não deve ser 

usado em reações de neutralização, que tenham, como objetivo 

secundário, a remoção do manganês,, que somente se precipita 

a níveis de pH aproximadamente igual a 8.0 (WILMOTH,R.C.s.d)

HILL (1971) enumera as principais vantagens do uso do 

calcário em reações de neutralização:

1) produção de baixo volume de lodo;

2) lodos com elevados teores de sólidos suspensos;

3) produto de fácil armazenamento;

4) simplicidade no processo de aplicação;

5) não sendo um produto refinado, seu custo de aquisição 

é relativamente baixo.

Por outro lado, as desvantagens do uso de calcário se

riam:

1) menos reativo do que outros reagentes mais solúveis;

2) O CO2 formado deve ser removido afim de estabilizar 

o pH;

3) por possuir uma característica argilosa, o lodo pode 

criar algumas dificuldades durante a operação.

Assim, dependendo da quantidade e do estado iônico do 

ferro no efluente, são usados vários métodos de aplicação do 

calcário. Apresentam-se, a seguir, alguns dos mais eficazes, 

segundo experiências feitas por HILL (1974) nos Estados Unidos.
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1) Efluentes com concentração de ferro férrico

Mostram-se eficientes os processos por calcário pulveri

zado e o de tambores rotativos (Figura 2).

O primeiro consiste em introduzir-se calcário pulveriza

do, seco ou em pasta, numa câmara de mistura, durante um tem

po adequado e, em seguida, transferir o efluente já neutrali

zado, para um tanque de sedimentação, a fim de remover-se o 

iodo. 0 segundo método consiste em colocar o calcário, na 

forma de grãos com diâmetros variados, num cilindro fechado 

e sujeito a um movimento de rotação. O efluente ácido  pene

tra no cilindro no sentido longitudinal, onde é neutralizado. 

Em seguida, o fluxo é transportado para um tanque de sedimen

tação.

2) Efluentes com concentração de ferro ferroso

Se a concentração do íon ferroso for elevada, acima de 

100 mg/1, o uso do calcário na neutralização não se mostra 

eficaz, porque, pela sua baixa solubilidade, seria necessá

rio um tempo de aeração muito grande para oxidar o ferro fer

roso e transformá-lo em férrico, elevando-se dessa forma os 

custos de operação. Também a grande quantidade de calcário 

necessário torna-o ante-econômico. Nestes casos, os proces

sos mais viáveis são os que usam a cal como reagente neutra

lizador.
Para concentrações inferiores ã 100 mg/1, aplicam-se os 

mesmos processos usados em efluentes que contenham ferro fér
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rico.

3) Efluente com baixa concentração de ferro

Se a concentração de ferro total for inferior a 100 mg/1, 

os processos que consistem na colocação do calcário no leito 

do curso d'água (Figura 2) a ser tratada, mostram-se eficien

tes e econômicamente viáveis. Os outros processos, o de cal

cário pulverizado e o de tambores rotativos, são também aplicáveis 

.

3.4.1.3. Neutralização combinada - calcário e cal(Figu

ra 3)

É o processo mais indicado, quando o efluente de mina 

contém concentração de ferro ferroso superior a 100 mg/1. Es

te processo apresenta consideráveis reduções nos custos em 

determinadas situações, se comparado ao do uso único do hi

dróxido de cálcio.

0 processo divide-se em 3 estágios. No primeiro estágio 

a água ácida é neutralizada com calcário até a obtenção do 

pH em torno de 4.5, onde se dá a precipitação do íon férrico; 

no segundo, acrescenta-se cal e o pH é elevado até níveis em 

que possa ocorrer a precipitação do íon ferroso; no tercei

ro estágio, o fluxo é conduzido, a fim de que sejam removidos 
os sólidos em suspensão , para um tanque de sedimentação.



34CALCÁRIO NO LEITO DO CURSO D'ÁGUA
ÁGUA ÁCIDA

CALCÁRIO PULVERIZADO

CALCÁRIO EM TAMBOR ROTATIVO

TRATAMENTO COM CALCÁRIO

Figura 2
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TRATAMENTO COMBINADO — CALCÁRIO E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

Figura 3
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3.4.1.4. Neutralização com hidróxido de sódio (soda cáus

tica)

O tratamento de águas ácidas com soda cáustica (NaOH) é 

caracterizado pela sua rápida taxa de reação, produzindo re

sultados imediatos.

Segundo WILMOTH (1977a), a produção de lodo no processo 

com soda cáustica é de 0.43 a 34 g de sólidos secos, por li

tro de água tratada.

A principal desvantagem do hidróxido de sódio em compa

ração ao cal, no processo de neutralização, está relacionado 

aos custos, aquele é aproximadamente, duas vezes e meia mais 

caro do que este. (WILMOTH, R.C. 1977a).

A unidade de tratamento, neste caso, consiste em uma ca

lha intercalada no curso d'água e de um reservatório de hi

dróxido de sódio montada acima dela conforme Figura 4. Há 

um flutuador, acionado pelo nível da água na calha de articu

lação, e um obturador cônico, que se adapta num orifício no 

fundo do reservatório de soda cáustica.

Ao variar a vazão do curso d'água, varia o nível do re

servatório e, em conseqüência, o flutuador movimenta o obtu

rador , que ajusta o fluxo de soda à nova vazão que se esta

belece, segundo uma dosagem pré-determinada.
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SOLUÇÃO DE NaOH.

ARMAZENAMENTO.

TRATAMENTO COM HIDRÓXIDO DE SÓDIO

Figura 4
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3.4.1.5. Neutralizaçao com carbonato de sódio (Na2CO2)

O carbonato de sódio é um reagente que produz resultados 

satisfatórios na neutralização de efluentes ácidos, devido à 

sua alta solubilidade. Entretanto, em efluentes com elevada 

concentração de ferro , ele é revestido por uma película de 

sulfato de ferro que diminui esta solubilidade, diminuindo, 

desse modo, sua taxa de reação.

A produção de lodo é equivalente à produzida pela soda 

cáustica.

0 processo de aplicação mais comum se constitui no uso 

de briquetes de carbonato de sódio, colocados em cestos de 

tela e mergulhados no curso d'água. A medida que o Na2CO2 é 

dissolvido são colocados novos briquetes nos cestos, a fim 

de manter-se num suprimento contínuo do reagente.

A maior desvantagem deste processo é a sua alta produção 

de CO2, que conduz á necessidade de eliminá-lo, através de 

uma aeração continuada, o que vem aumentar os custos de ope

ração, que são, segundo WILMOTH (1977a) , cerca de 2 vezes mais 

caros que o processo de neutralização por cal.

Nesse processo, o efluente também deve ser dirigido pos

teriormente a uma câmara de sedimentação.
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3.4.1.6. Neutralizaçao com reagente dolomítico

Os reagentes dolomíticos se caracterizam como carbo

natos, hidróxidos e anidritos de cálcio, contendo elevados 

teores de magnésio. Eles são menos reagentes em presença de 

águas ácidas do que o calcário e a cal, pela pouca solubili

dade dos compostos de magnésio. Por outro lado, a dolomita 

é um reagente que possui custos de aquisição inferiores aos 

do calcário, mas, mesmo assim, o seu uso está limitado devi

do à grande quantidade necessária para atingir a neutraliza

ção, o que torna praticamente inviável o seu emprego, a não 

ser em águas parcialmente poluídas. Por exemplo em águas com 

teores de ferro inferior a 20 mg/1 e acidez menor do que 100 

mg/1 de CaCO3.

Os processos de aplicação do reagente dolomítico são a

nálogos aos utilizados por calcário e cal.

3.4.2. Tratamento por troca iônica

WILMOTH (1977b) define o tratamento por troca iônica co

mo a permuta de íons entre uma matéria sólida e uma líquida, 

em que não haja uma modificação substancial na matéria sóli

da. Segundo esta definição o sólido se comporta como o tro

cador de íon, denominado resina.

0 estado da Pennsylvania (EUA) foi, notadamente, o pio
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neiro no desenvolvimento e implantação do tratamento de e

fluentes ácidos de mina de carvão, empregando o processo de 

troca iônica.

Projeto implantado na comunidade de Smith Township, tem 

capacidade de tratar aproximadamente 1900 m3/dia de efluente 

ácido. O processo utiliza uma resina trocadora de ânios, cons

títuida de base fraca, operando na forma de bicarbonato. A 

fim de atingir a forma de bicarbonato, a resina é, em primei

ro lugar, submetida a um processo de regeneração com hidróxi

do de amoníaco, que faz com que ela se transforme em base 

livre (OH ). No segundo passo, a resina é carregada com uma 

solução de dióxido de carbono (CO2) para, finalmente, se trans

formar em bicarbonato (HCO3). Esta forma de resina bicarbo

nato é capaz de converter os sulfatos de metais em seus sais 

respectivos. Por exemplo, sulfato ferroso (FeSO4 ) , no efluen

te ácido, reage com a resina aniônica(Ra) como segue:

2RaHCO3 + FeSO4 → (Ra)2SO4 + Fe(HCO3 )2

A acidez é removida da seguinte maneira:

2RaHCO3 + H2SO4--- Ra2S04 + 2H2CO3

Os constituintes solúveis nesta etapa de tratamento, se
rão transformados em sais bicarbonatos de cálcio, magnésio,
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ferro ferroso, manganês e sódio. Com a remoção da acidez e 

aumento de pH, haverá a precipitação do alumínio e ferro fér 

rico. Aeração subsequente e tratamento por cal são exigidos 

para que haja a remoção dos cátions remanescentes ( exceto o 

sódio). Como segue:

Para se estabelecer a remoção destes metais é necessário 

que o pH seja aumentado para níveis de 10, por isso, é neces

sário que se faça um pós-tratamento com ácido, a fim de redu

zir o pH a níveis potáveis.

Devido a sofisticação e complexidade desse processo de 

tratamento seus custos são, aproximadamente, 7 vezes mais ca

ros que os da neutralização por cal.

O esquema do tratamento por troca iônica aplicado em 

Smith Township é apresentado na Figura nº 5.

3.4.3. Tratamento por osmose reversível

Como no processo por troca iônica, o processo por osmose 

reversível revela-se altamente sofisticado e pouco econômico,
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sendo, por isso, pouco utilizado em aplicações práticas.

BRETAS (1977) define o processo por osmose reversível 

como um sistema que consiste na aplicação de uma pressão no 

sentido oposto ao da pressão osmótica, através de uma membra

na (éster orgânico) que separa a água pura das substâncias 

dissolvidas. O fluxo da água através desta membrana é governado 

 pela seguinte equação:
f = wp (p - Π°) 

onde:

F = Fluxo da água

Wp = coeficiente de permeabilidade

P = pressão através da membrana
Π° = pressão osmótica

Para águas de drenagem de mina Π0 é aproximadamente 10 

psi, medindo de acordo com a condutividade influente da água; 

Wp varia de acordo com a percentagem de recuperação da água, 

cuja unidade é g/cm2-seg-atm. A pressão P deverá estar entre 

400-600 psi, para que se consiga um bom rendimento no proces

so.
WILMOTH (1972), iniciou em 1969, estudos por osmose re

versível, para águas com elevados teores de ferro ferroso em 

Mocanagua, estado da Pennsylvania (EUA), chegando a resulta

dos encorajadores, conforme demonstra os dados apresentados 

no seu relatório.



4. ENSAIOS NO LABORATÓRIO

Os ensaios de laboratório foram realizados em função das 

etapas em que se baseiam o processo de neutralização. Utili

zou-se como reagentes neutralizantes o calcário e a cal, co

letados no Estado de Santa Catarina. Empregou-se águas ácidas 

 coletadas em 3 diferentes minas de carvão.

4.1. Parâmetros empregados

Ê muito grande o número de parâmetros que poderiam ser 

tomados como indicadores, tanto para a qualidade da água co

mo da qualidade dos reagentes, no desenvolvimento do estudo. 

A determinação de todos eles nem sempre é possível, particu

larmente, pelo alto custo das análises químicas, desse modo, 

seguindo determinados critérios, explicitados anteriormente, 

selecionou-se aqueles que possuem relevância para o estu

do.

Selecionaram-se a acidez, o ferro, o pH e a turbidez co

mo sendo os parâmetros representativos da qualidade da água. 

0 diâmetro do calcário e as concentrações de CaCO3, CaO e 

MgO como sendo os parâmetros indicadores da solubilidade e 

da qualidade dos reagentes, respectivamente.

44
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4.1.1. Acidez

Como o processo por neutralização é uma técnica adotada 

para se diminuir a concentração dos íons livres de hidrogê

nio, o controle da acidez assume um papel fundamental como 

indicador da eficiência do processo.

A formação da acidez nas águas advindas da mineração do 

carvão em Santa Catarina se dá, principalmente, pelo teor de 

enxofre contido na pirita, conforme equações estabelecidas 

no Capítulo anterior.

A unidade empregada é o mg/1 de CaCO3.

4.1.2. pH

A utilização do pH como parâmetro, se dá pelo fato de 

ser ele, indiretamente, um indicador do estado ácido ou alca

lino de uma solução* além de servir na avaliação dos custos 

e eficiência do processo. Seu papel na avaliação dos custos 

de operação prende-se ao fato de que, para alcançarem-se ní

veis de pH cada vez mais elevados na neutralização por calcá

rio, por exemplo, é necessário que se aumente o tempo de agi

tação do misturador, provocando desse modo um aumento de e

nergia desprendida. No tocante a eficiência do processo, o 

exemplo mais marcante é o fato do ferro só se precipitar para 

determinadas faixas de pH.
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Ê importante destacar a portaria GM. 0013 de 15 de janei

ro de 1976, baixada pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) 

estabelecendo que os efluentes de qualquer fonte poluidora, 

somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente nas co

leções de água, desde que obedeçam à condição de pH entre 5 

e 9. Desse modo, a neutralização a nível de pH = 5, será u

tilizada nas análises dos resultados obtidos.

4.1.3. Ferro total

O ferro foi utilizado como parâmetro com o intuito prin

cipal de medir a eficiência do processo; ele foi selecionado 

devido ao fato de ser um constituinte que ocorre com frequência 

 nas águas de mina, em concentrações elevadas.

Por falta de recursos técnicos e humanos que proporcio

nassem a determinação dos íons ferrosos e férricos, resolveu 

-se trabalhar somente com a determinação do ferro total, que 

é relativamente simples e rápida de se efetuar.

Cerca de 10% do carvão extraído no Estado de Santa Cata

rina é dissulfeto de ferro (pirita), de acordo com o relató

rio editado pela CPRM (1972). Segundo análises efetuadas em 

janeiro 78, pelo IPH, as concentrações de ferro chegam até 

1200 mg/1, no Rio Maina; enquanto os padrões adotados pela 

ABNT, para águas de abastecimento público, são permissíveis 

somente concentrações de até 0.3 mg/1 (ABNT-PB-19).
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Se o processo ensaiado conseguir, além da neutralização 

da acidez,fazer com que haja uma diminuição compensadora na 

concentração de ferro total, poder-se-á concluir que o trata

mento é eficiente.

4.1.4. Turbidez

Até agora, somente foram utilizados parâmetros químicos. 

A turbidez, por seu lado é considerada um indicador físico, 

por estar relacionada diretamente, com a matéria suspensa e 

coloidal contidas na água. SAWYER (1967) define a turbidez 

como sendo as matérias suspensas e coloidais que interferem 

na passagem da luz através da água. Por isso, águas que con

têm valores elevados de turbidez, faz com que as plantas  

aquáticas não realizem a fotossíntese, estando, desse modo, 

sujeitas ao extermínio.

Em águas provenientes da mineração do carvão, ela é cau

sada pela grande quantidade de partículas finamente dividi

das do carvão, que permanecem em suspensão após a sua lava

gem.
No intuito de ter uma indicação sobre a quantidade de 

sólidos que permanecem em suspensão, após a sedimentação do 

lodo na neutralização, utilizou-se a turbidez como parâme 

tro de controle.
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4.1.5. Diâmetro do calcário e concentrações de CaCO3,

CaO e MgO

Separaram-se o calcário em 5 faixas de diâmetro, a sa

ber:

a) entre 1,19 e 0,59 mm

b) entre 0,59 e 0,297 mm

c) entre 0,297 a 0,177 mm

d) menor que 0,177 mm

e) granulometria da amostra fornecida na fábrica.

Os parâmetros CaCO3, CaO e MgO medem o grau de solubili

dade do reagente na presença de água ácida, de modo que,quan

to maior for as concentrações de CaCO3 e CaO e menor for a 

concentração de MgO nos reagentes, mais rápidas serão as rea

ções de neutralização.

4.2. Campo de amostragem

O campo de amostragem foi reduzido a determinadas áreas 

representativas da região, devido ã impossibilidade e à dis

pensabilidade de se coletar as amostras em toda a bacia carbo

nífera e em toda a região produtora de calcário e cal, para 

se atingir os objetivos da pesquisa.
Desse modo, seguindo determinados critérios de seleção, 

como:
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1) produtividade anual;

2) reserva estimada;

3) vazão das águas drenadas;

4) localização na bacia;

5) processo de escavação empregado,foi possível se

lecionar 3 minas de carvão, onde foram coletadas amostras de 

água. Enquanto os critérios para escolha das jazidas explo

radas de calcário e cal foram:

1) qualidades químicas do produto; concentrações 

de CaCO3, CaO e MgO;
2) estimativas das jazidas;

3) produção anual;

4) manufaturação do calcário;

5) ligações com a região carbonífera, a fim de esta

belecer-se o preço do reagente junto a esta. Em vista des

tes critérios separaram-se 3 minas que serviram de base para 

o estudo.

Nos ítens subsequentes, estão as descrições dessas mi

nas selecionadas.

4.2.1. Coleta de amostras d’água

Usaram-se para coleta, vasilhames de plástico, com 20 li

tros de volume. Para cada mina foram feitas 2 coletas:

1) das águas drenadas do pré-lavador;
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2) das águas drenadas diretamente da mina.

A seguir faz-se uma descrição das minas de carvão onde 

foram feitas as coletas. Os dados apresentados foram colhi

dos do relatório editado pelo IPH em fevereiro de 1978, deno

minado: "Impacto da Mineração do Carvão Sobre os Recursos Hí

dricos da Bacia Carbonífera de Santa Catarina".

4.2.1.1. Mina 1 - Lauro Müller

Situada no município de Lauro Müller. Está sendo explo

rada pela Cia. Nacional de Mineração do Carvão de Barro Bran

co. Ê uma mina de sub-solo (subterrânea), operada manualmen

te, com pequena mecanização no transporte do carvão. 0 aces

so ao carvão é feito através de um poço vertical e duas gale

rias de encosta; utiliza dois pré-lavadores de carvão deno

minados Lavador Rocinha e Lavador Lauro Müller. A empresa mi

nera 26.500 t/m e produz 10.800 t/m de carvão pré-lavado.

A coleta de amostras de água foi feita junto ao poço ver

tical e junto ao Lavador Rocinha, que drenam, respectivamen
te, as vazões de 1.680 m3/dia no Rio Dez e 3.500 m3/dia para 

o Rio Rocinha.

4.2.1.2. Mina 2 - Siderópolis

Situada no município de Siderópolis. Está sendo explo
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rada pela Carbonífera Próspera S/A. Como a anterior, é uma 

mina de sub-solo, só que o acesso ao carvão é feito através 

de um plano inclinado totalmente mecanizado. A mina entrou 

em operação em janeiro de 1977 e minera a camada de carvão 

Barro Branco,com reserva de 1.345.000 ton. O pré-lavador dre
na uma vazão de 17.280 m3/dia, para o Rio Mãe Luiza. Do in

terior da mina são retirados 7.200 m3/dia que são diretamen

te transferidos para o Rio Mãe Luiza.

4.2.1.3. Mina 3 - Urussanga

É uma mina de escavação a céu aberto, que possui reser

vas para esse tipo de operação para 14 anos. Situada na re

gião de Santana, município de Urussanga, é explorada pela Car

bonífera Treviso S/A. Possui capacidade de produção anual 

de 200.000 toneladas de carvão. O pré-lavador dista 3 km da 

mina e drena uma vazão de 3.840 m3/dia, lançada diretamente 

no Rio Carvão.
A figura 6 indica a localização destas minas dentro da 

região carbonífera.

4.2.2. Coleta de amostras de calcário e cal

Os dados aqui fornecidos foram retirados do relatório, 

editado pela SUDESUL em agosto de 1976, denominado "Projeto
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Inventário de Calcário no Estado de Santa Catarina: Relató

rio Final".

4.2.2.1. Jazida 1 - Ribeirão do Ouro (Botuverá)

A jazida de calcário está situada na localidade de Ri

beirão do Ouro, município de Botuverá, cuja reserva é da or

dem de 1.063.000 toneladas. O material está sendo utilizado 

para a fabricação de corretivos de solos e cal. A refinaria 

de cal dista, aproximadamente, 20 km da jazida de calcário e 

produz, anualmente, cerca de 2.500 ton.

A jazida está sendo explorada pela Refinadora de Cal To

mio Ltda, que transporta seus produtos por via terrestre a

través da rodovia BR-486, até o município de Itajaí no mesmo 

Estado.

O calcário apresenta-se na cor branca, brechado e em pro

cesso de alteração; apresenta também intercalações de fili

tos concordantes nas cores marrom e verde; a jazida é consi

derada, em termos de qualidade para corretivos de solos, co

mo a melhor no Estado de Santa Catarina. A concentração de 

MgO varia entre 19% e 21%, enquanto que as de CaO e CaCO3 tem 

uma concentração aproximada de 31% e 55,5%, respectivamente.

Com o objetivo de obter maior fidedignidade para esses 

resultados, efetuou-se novo exame do material coletado, no 

laboratório de saneamento do IPH. Encontraram-se as seguin
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tes concentrações:

a) 40% e 22,4% para os teores de CaCO3 e CaO, no tocan

te ao calcário;

b) 50,2% e 28,2% de CaCO3 e CaO no tocante ao reagente 

cal.

Nota-se a discrepância destes resultados em relação aos 

resultados colhidos no referido relatório, fato inteiramente 

aceitável devido ao caráter industrial em que foram feitas a

quelas análises. Desse modo, foram consideradas, para efei

to da pesquisa, as análises efetuadas pelo laboratório de sa

neamento do IPH.

4.2.2.2. Jazida 2 - Salseiro (Vidal Ramos)

Situada na localidade de Salseiro, município de Vidal 

Ramos, está sendo explorada pela Mineração e Cimento Vale do 

Itajaí S/A - CIMENVALE -. A reserva de calcário ê da ordem 

de 3.034.000 ton. e é todo usado para a fabricação de corre

tivo de solos. O escoamento do produto é feito através da 

rodovia BR-468 até o município de Itajaí.

Os calcários são de cor cinza médio, ocorrendo interca

lados nos ectinitos da formação Botuverá. Estas rochas se a

presentam nas formas tubulares, geralmente bem estratifica

das, formando paredões abruptos e com atitudes verticais. Os 

índices de MgO, CaCO3, CaO são 11,44%, 61,69%, 34,65%, res
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pectivamente, dados estes coletados diretamente da concessionária 

. Os índices encontrados pelo laboratório do IPH são 

28,6% para CaO e 51% para CaCO3.

Como no caso da jazida anterior, os resultados obtidos pe

lo IPH foram considerados fidedígnos e usados nos ensaios.

4.2.2.3. Jazida 3 - Ribeirão Sete (Botuverá)

Situada na localidade de Ribeirão Sete, município de Bo

tuverá. A concessão da jazida está a cargo da firma Minera

ção e Cal Ribeirão Sete Ltda (CALSELE). Esta mina, por ter 

sido implantada recentemente (Dez. 76), não se encontra refe

renciada no relatório citado; desse modo, existem poucas in

formações a respeito da mineradora e da jazida. Sabe-se po

rém, que todo o calcário é usado na fabricação de cal e, que 

os índices de CaCO3 e CaO obtidos para a cal, no laboratório 

de saneamento do IPH foram de 62% e 34,8% respectivamente.

A Figura 7 mostra a localização no Estado destas jazi

das de calcário e cal.

4.3. Valores iniciais dos parâmetros empregados

4.3.1. Indicadores da qualidade da água

Os valores iniciais dos indicadores da qualidade da água



56

LOCALIZAÇÃO DAS MINAS PRODUTORAS DE CALCÁRIO E CAL
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estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Valores iniciais dos indicadores da qualidade da á
gua

MINAS pH ACIDEZ
(mg/1 de CaCO3)

FERRO TO
TAL (mg/1)

TURBIDEZ 
(mg/1 de SiO2)

Mina 1 - Poço 
vertical

(Lauro Muller)
2.6 1711 500 100

Mina 1 - Lavador 
Rocinha 6.0 18.4 3.6 >150

(Lauro Muller)

Mina 2 - Plano 
inclinado 3.0 380 28 70

(Siderópolis)

Mina 2 - Lavador 

(Siderópolis)
5.6 23.8 8.4  >150

Mina 3 - Céu 
Aberto 2.4 420 . 44 60

(Urussanga)

Mina 3 - Lavador 

(Urussanga)
2.4 5103 400 >150



58

4.3.2. Indicadores da qualidade dos reagentes

Tabela 4. Valores dos indicadores da qualidade dos reagentes

JAZIDAS DIÂMETRO 
PREGADO

DO CALCÁRIO 
(mm)

EM CaO 
%

Ca(0H)2 
%

CaCO MgO 
%

Jazida 1-CaL
cario Tomio

(Rib.do Ouro)

1.19 
a

0.59

0.59 
a

0.297

0.297 
a

0. 177
<0.177 G.A. * 22.4 29.6 40.0 20.0

Jazida 1-Cal
Tomio

(Rib.do Ouro)

- - - 28.2 37.3 50.2 -

Jazida 2-Cal
cario Cimen- 
vale

(Salseiro)

1.19 
a

0.59

0.59 
a

0.297

0.297 
a

0. 177
<0.177 G.A. * 28.6 37. 7 51.0 11.4

Jazida 3-Cal
Calsele 

(Rib. Sete)
- - - 34.8 46.1 62.0 -

G.A. representa a granulometria do calcário proveniente da jazida.

Esta granulometria está distribuída da seguinte maneira:

1) calcário CIMENVALE

A distribuição apresentada a seguir foi fornecida dire

tamente pela fábrica.

- resíduo na peneira Tyler nº 20 

(diâmetro de 0.8 mm) --------------- 0.0 %

- resíduo na peneira Tyler nº 60
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(diâmetro de 0.250 mm) --------------- 32.0 %

- fundo da peneira--------------68.0 %

2) calcário TOMIO

A análise granuIométrica foi efetuada pelo laboratório 

de sedimentologia do IPH. A distribuição está apresentada 

no Gráfico 1.

4. 4 Descrição dos ensaios

O processo de tratamento por neutralização requer,ba

sicamente, duas etapas de operação. A primeira é feita numa 

câmara de mistura onde são processadas as reações de neutra

lização da água ácida com o agente neutralizador. Na segun

da etapa é feita a separação dos sólidos em suspensão (lodo) 

da água tratada (tanque de sedimentação).

Os ensaios de laboratório foram desenvolvidos em função 

destas duas etapas. Foram desenvolvidos da seguinte maneira:

Para primeira etapa

1) Media-se, através de uma proveta graduada, um litro 

de amostra d'água de mina.

2) Para cada experiência, utilizou-se um tipo de reagen

te para produzir a neutralização. A quantidade de reagente 

utilizado em cada mistura é definido pela seguinte relação:
Acidez da Água (mg/1 de CaCO3) 

quantidade de reagente (g/l)=------------- ------ ---------- ---
% de CaCO3 do reagente x 1000
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Essa mistura denomina-se ter uma dosagem de 1:1. Para 

as dosagens, tais como 1:2 ou 1:0.5 a quantidade de reagente 

usado é, respectivamente, 2 vezes maior e 2 vezes menor.

3) Depois de dosada a mistura,ela era submetida a uma a

gitação contínua através de um misturador de palhetas. Depen

dendo da finalidade do ensaio, imprimia-se rotações diferen

tes no agitador.

Durante a agitação foi medido, em intervalos de tempo 

regulares, a variação do valor do pH.

Para a segunda etapa

4) Terminada a agitação (cerca de 2 horas para as mistu

ras com calcário e cerca de 6 0 min. para as misturas com cal) 

o líquido era colocado numa proveta graduada, a fim de que o 

corresse a sedimentação. Durante esta operação, fez-se a de

terminação da concentração volumétrica do lodo e, em alguns 

casos, da velocidade de sedimentação (ver fotos n— 7 e 8).

A concentração volumétrica foi determinada após 20 ho

ras de sedimentação, enquanto, a velocidade de sedimentação 

foi feita, quando possível, pela seguinte relação:

ΔV 1
Vs = ---- x --- (E. 5 )

At A

onde:

Vs = velocidade de sedimentação (cm/min)

ΔV = variação do volume da interfase lodo-água (cm3)

At = intervalo de tempo em que foram feitas as medições 
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da interfase (min.)

A = área transversal da proveta (A = 28,44 cm2).

Os resultados apresentados foram tomados como sendo o 

valor médio da velocidade no intervalo de 1 hora de sedimen

tação.

5) As determinações das concentrações remanescentes da 

acidez, do ferro total e da turbidez foram feitas em função 

de amostras do líquido sobrenadante após submetê-lo a 1 hora 

de decantação.

6) A determinação da concentração em peso (g/1) do lodo 

foi obtida da forma seguinte:

- Decorridos um tempo de sedimentação superior a 20 

horas, extraiu-se o líquido sobrenadante sem perturbar o lo

do decantado e submeteu-lhe a um processo de filtração,duran

te, aproximadamente, 5 horas.

- Em seguida ele foi colocado para secar numa estufa, 

durante um período de 4 horas, a uma temperatura média de 105 

graus centígrados.
- Logo após, ele é pesado numa balança analítica.

- A concentração foi calculada pela relação.

Diferença de peso do filtro e Amostra (g) 
------------------------------------------- -- g/1
Volume da amostra original (litros)

Esta operação foi repetida várias vezes, até que o peso 

da concentração do lodo fosse a mesma, significando que a a 
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mostra estava completamente seca.

4.5. Equipamentos empregados

4.5.1. Agitador (misturador) (Foto 3)

Utilizou-se um aparelho de Jard Test com algumas modifi 

cações. Este aparelho pode girar a diferentes rotações. Is

to e importante na determinação da potência consumida na ope

ração.

0 agitador, propriamente dito, consta de uma palheta de 

plástico cujas dimensões são: 6.5 cm de altura por 10 cm de 

comprimento e 5 mm de espessura (Figura A). A haste de sus
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tentação da palheta é de aço inoxidável revestida de cola 

plástica a fim de evitar a corrosão da mesma, pela água áci

da.

A potência na câmara na unidade de volume é calculada, 

segundo ARBOLEDA VALENCIA (1973) pela fórmula:

(1 - k)3
P = 12600 C m3-------  A r3D v

c 
onde:

P = potência dissipada na câmara (kg m/m3 seg)

CD = coeficiente de arrasto das palhetas, função do com

primento e da largura das palhetas, segundo a Tabela abaixo 

(pág. 145 da referência citada), CD pode ser estimado, como 

segue:

L/l CD

1 1.16
5 1.20

20 1.50
∞ 1.95

k = constante empírica (k = 0.25)
V = volume da câmara (m3) c
Ar3 = produto da área da palheta pelo raio da palheta e

levado ao cubo

n = número de rotações por segundo.
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Utilizou-se 3 rotações diferentes - 130, 155 e 180 rpm.

O valor da potência será para cada rotação igual a:

1) para n = 130 rpm = 2.167 rps
V = 12 = 0.001 m3 c
CD =1.17
K = 0.25
A = 0.1 x 0.065 = 0.0065 m2

r3 = (^)3 = 1.25 x 10-4

Ar3= 8.12 x 10
—7P = 12600 x 1. 17 x (2.167) 3 x (1-0.25) x 8.12 x 10                        0.001

P = 51.389 kg m/m3 seg

p = ^389 x 746 w 511.15 w/m3.

P = 511,15 W/m3

2) para n = 155 rpm = 2.583 rps. 
( 1-0.25) 3 _ 7P = 12600 x 1.17 x (2.583)3        x 0.001  x 8.12 x 10

P = 87.03 kg m/m3 seg

P = x 746 W - 865.66 W/m3

P = 865.66 W/m3

3) para n = 180 rpm = 3.0 rps
P = 12600 x 1. 17 x (3.0)3 x x 8.12 x 10-7

P = 136,35 kg m/m3seg
p = 136,35 x 746 w 1356.24 W/m3 

75
P = 1356,24 W/m3.
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4.5.2. Medição dos parâmetros

4.5.2.1. Ferro total

0 método usado consistiu no emprego de uma combinação 

de dois reagentes, denominada FerroVer, fabricada pela Hach 

Chemical Company Ames, Iowa, Estados Unidos. 0 conteúdo de 

um dos saquitéis de FerroVer foi adicionado a uma amostra de 

5 ml de líquido a ser analisada. A concentração do ferro to

tal em mg/1, foi determinada comparando-se os padrões de cor 

contidos no aparelho modelo IR-18B da Hach.  A precisão dos 

resultados é de 1/10 (ver Foto 6).

4.5.2.2. pH

Utilizou-se o método eletrométrico. Media-se o pH atra

vés de um potenciômetro (pHmetro) digital, marca Digi-Sense, 

modelo SAS 5985-20, Chicago, Illinois, Estados Unidos e pre

cisão 1/10. O aparelho e a maneira de como foram feitas as

leituras são apresentados nas Fotos 4 e 5.

4.5.2.3. Acidez

Como a acidez das águas em estudo é provocada pelo dis

sulfeto de ferro fez-se a titulação à temperatura de ebuli
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ção. O procedimento foi o seguinte (ROSENCRANCE, J.E. 1966):

1) Juntou-se 10 gotas de uma solução indicadora de fe

nolftaleina a 100 ml de amostra;

2) adicionou-se hidróxido de sódio (0.020 N) através de 

uma bureta à amostra de água, até que se manifestasse a colo

ração rósea;

3) Levou-se ao fogo até ao ponto de ebulição da solução, 

onde verificava-se, se a coloração rósea desaparecia, caso a

firmativo, adicionava-se mais hidróxido de sódio até que ela 

novamente se manifestasse. Repetia-se o processo até que a 

coloração rósea se estabelecesse;

4) a acidez será portanto:

VNaOH x 0.020N x 50 x 1000
------------------------- <--- = mg/1 de CaCO3

VA

onde:

VNaOH = volume gasto com hidróxido de sódio

0.020N = concentração normal do hidróxido de sódio

VA = volume utilizado da amostra.

4.5.2.4. Turbidez

Foi determinada através do "turbidimetro de Hellige". 
Em geral, nas medições de turbidez nestes aparelhos, haverá 

um intervalo definido da escala em que o campo parece balan

ceado. Este intervalo será tanto maior quanto mais alto for 
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a escala de leituras. Para eliminar parte desta incerteza, 

todas as leituras foram feitas, girando o dial para as leitu

ras mais altas, até que a mancha preta desaparecesse(girando 

de menos para mais); em outras palavras,a leitura foi feita 

no limite inferior do intervalo de incerteza (até o primeiro 

ponto de desaparecimento da mancha).

4.5.2.5. Dosagens dos reagentes

As quantidades dosadas foram pesadas numa balança analí

tica, com precisão de até 1 mg; marca Record, modelo 10510, 

Brasil (Foto 2).

4.5.2.6. Secagem do lodo

O lodo foi seco através de uma estufa fabricada pela fir

ma DELEO S.A, Porto Alegre, RS, Brasil.

4.6. Resultados obtidos nos ensaios

Os resultados dos ensaios, como também as condições em 

que foram executados, estão contidos nas Tabelas 5, 6, 7,8 e 

9.

As amostras d'água coletadas dos pré-lavadores do car

vão, para as minas de Lauro Müller e Siderópolis, não foram 
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ensaiadas, devido o pH encontrar-se em níveis aceitáveis,6.0 

e 5.6, respectivamente (Tabela 3)



Tabela 5. Resultados da neutralização da água da mina de Lauro Müller cora calcário Tomio (40% de CaCO3)

G.A. - Granulometria da Amostra.

MISTURAS
Nº

DOSAGEM / 
Qde por litro 

(g/1)

DIÂMETRO
D0 . —

ROTAÇÃO CALCÁRIO V.

VARIAÇÃO DO pH AO LONGO DO TEMPO DE MISTURA ACIDEZ
(mg/1 de CaCO3)

FERRO TOTAL 
(mg/l)

TURBIDEZ
(mg/1 de SiO2)

alor 
nicial 5min 15min 30min 60min 90min 120min 150min

Valor
Inicial

Valor
Final

Valor
Inicial

Valor
Final

Valor 
inicial

Valor
final(rpm) (mm) I

1 1:2,5/10,69 180 < 0.177 2.4 4.4 4.9 5.8 6.0 6.2 6.2 6.3 1711 12.7 500 55 100 25

3 1:2,5/10,69 180 G.A. * 2.4 4.3 4.6 5.2 5.8 5.9 6.0 6.2 1711 16.8 500 72 100 60

5 1:2,5/10,69 180 0,297-0,177 2.4 3.3 4.1 4.6 5.5 5.6 5.7 5.7 1711 19.5 500 90 100 40

2 1:2 / 8,55 180 < 0.177 2.4 4.3 4.8 5.4 5.6 5. 8 5-8 5.9 1711 . 21.8 500 90 100 40

4 1:2 / 8,55 180 G.A.* 2.4 3.4 3.8 4.3 4.8 5.3 5.5 5.6 1711 32.7 500 120 100 45

6 1:2 / 8,55 180 0,59-0,297 2.4 2.7 3.6 4.0 4.4 4.7 5.1 5.3 1711 37.8 50 128 100 55

Agua de Lauro Müller e calcário Cimenvale (51% de CaCO3)

10 1:2 / 6,70 180 < 0.177 2.4 • 4.4 5.1 5.6 5.8 5.9 6.0 6.1 1711 10.5 500 76 100 30

12 1:2 / 6,70 180 G.A.* 2.4 3.7 4.3 4.5 4.8  5.4 5.6- 5.8 1711 21.2 500 92 100 35

14 1:2 / 6,70 180 1.19-0.59 •2.4 3.0 3.0 3.1 4.0 4.2 4.3 4.4 1711 62.6 500 132 100 45

11 1:1,5/ 5,03 180 < 0.177 2.4 3.5 3.9 3.9 4.2 4.4 4.6 4.7 1711 56.2 500 128 100 45

13 1:1,5/ 5,03 180 G.A.* 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.3 4.5 4.6 1711 58.1 500 130 100 45

15 1:1,5/ 5,03 180 0,297-0,177 2.4 3.2 3.4 3. 7 3.8 3.9 4,0 4.0 1711 96.4 500 142 100 50





Tabela 7. Resultados da neutralização da água da mina de Urussanga com calcário Tomio (40% de CaCO3)

MISTURAS
Nº

DOSAGEM / 
Qde por litro 

(g/1)
ROTAÇÃO 
(rpm)

DIÂMETRO 
DO 

CALCÁRIO 
(ram)

VARIAÇÃO DO pH COM 0 TEMPO DE AGITAÇÃO ACIDEZ
(mg/1 de CaCO3

FERRO TOTAL
(mg/1)

TURBIDEZ 
(mg/1 de Sio2 )

Valor
Inicial 5min 15min 30min 60min 90min 120min 150min

Valor
Inicial

Valor
Final

Valor
Inicial

Valor 
Final

Valor
Inicial

Valor
Final

53 1:2 / 2,10 180 G.A.* 2.4 3.2 4.0 4.4 5.0 5.5 5.6 - 420 18.3 44 2.0 60 25
54 1:2 / 2,10 180 < 0.177 2.4 3.7 4.7 5.2 5.6 5.9 6.0 - 420 12.8 44 1.4 60 25
55 1:2 / 2,10 180 0,59-0,297 2.4 3.2 3.8 4.2 4.5 5.0 5.1 — 420 21.4 44 1.6 60 30
59 1:1,5/ 1,58 180 G.A.* 2.3 3.0 3.2 3.8 . 4.4 4.5 4.7 - 420 29.5 44 2.0  60 30
60 1:1,5/ 1,58 180 < 0.177 2.3 3.2 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 - 420 26.3 44 1.6 60 25
61 1:1,5/ 1,58 180 1,19-0,59 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 3.6 - 420 182.5 44 12.6 60 45

Agua de Urussanga e Calcário Cimenvale (51% de CaCO3)
56 1:2 / 1,65 180 G.A.* 2.4 3.2 3.8 4.2 4.7 5.0 5.4 - 420 20.8 44 2.0 60 30
57 1:2 / 1,65 180 < 0.177 2.4 4.2 4.9 5.3 5.8 6.0 6.1 - 420 11.9 44 1.4 60 35
58 1:2 / 1,65 180 1,19-0,59 2.4 2.8 3.1 3.6 4.0 4.3 4.5 - 420 42.6 44  2.4 60 40
62 1:1,5/ 1,24 180 G.A.* 2.3 3.4 3.6 4.1 4.3 4.5 4.7 - 420 31.6 44 2.2 60 30
63 1:1,5/ 1,24 . 180 < 0,177 2.3 3.4 4.0 4.4 . 4.7 4.8 4.9 - 420 28.4 44 2.2 60 40
64 1:1,5/ 1,24 . 180 0,59-0,297 2.3 2.'7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.6 - 420 190.2 44 2.8 60 45

G.A. - Granulometria da Amostra.



Tabela 8. Resultados da neutralização da água de Siderópolis com calcário Tomio (40% de CaCO3)

G.A. - Granulometria da Amostra

DOSAGEM /
DIÂMETRO 

DO
VARIAÇÃO DO pH AO LONGO DO TEMPO DA MISTURA ACIDEZ

(mg/l de CaCO3)
FERRO TOTAL 

(mg/l)
TURBIDEZ 

(mg/l SiO2 )

MISTURA
Nº

Qde por litro 
(g/l)

ROTAÇÃO 
(rpm)

calcário 
(ma)

Valor
Inicial 5min 15min 30min 60min 90min 120min 160min

Valor 
Inicial

Valor 
Final

Valor 
Inicial

Valor
Final

Valor 
Inicial

Valor 
Final

48 1:2 / 1 90 180 G.A.* 2.9 3.9 . 4.6 5.0 5.6 5.7  5.9 380 18,70 28 1.8 70 30

49 1:2 / 1,90 180 1,19-0,59 *2.9 3.3 3.7 4.4 4.8 5.0 5.2 380 29,45 28 2.4 70 30

Água de Siderópolis e calcário Cimenvale (51% de CaCO3) •

50 1:2 / 1,49 180 G.A.* 2.9 4.5 4.9 5.2 5.7 6.0 6.1 380 16,42 28 2.0 70 30



Tabela 9. Resultados da neutralização com cal

MISTURA
Nº

AMOSTRA de
AGUA (g/l)

AMOSTRA DE 
CAL

DOSAGEM / 
Qda por litro 

(g/l)
ROTAÇÃO 

(rpm)

VARIAÇÃO DO pH COM 0 TEMPO DE. MISTURA

acidez
(mg/1 de CaCO3)

FERRO TOTAL 
(mg/1)

TURBIDEZ 
(mg/l de SiO2)

Valor
Inicial

Valor
Final

Valor 
Inicial

Valor 
Final

Valor
Inicial

Valor 
Final

Lauro 
Muller

TOMIO
50.2% CaC03

Início 1min 3min  5min lOmin 20mín 30min 60min

8 1:1 / 3,41 180 2.3 4.1 5.6 6.4 7.5 8.7 9.0 9.4 1711 Zero 500 16 100

calsele Início 1min 3min 5min lOmin 20min 30mín 60min
9 " 62 % CaCO3 1:0,5 / 1,38 180 2.3 3.2 4.1 4.4 4.7 5.3 5.5 5.9 1711 11.1 500 25 100 15

Início 5min 15min 30min 60min 90min
7 " " 1:2 / 5,52 180 2.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 1711 Zero 500 14 100 10

Siderópolis Início lain 3min 5min lOmin 15min 30min 60min

51 " 1:1 / 0,61 180 2.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 380 Zero 28 1.6 70 20
 Início Imin 3min 5min lOmin 15min 30mÍn 60min

52 " TOMIO 1:0,5 / 0,38 180 2.9 3.3 3.7 4.1 4.6 4.9 5.0 5.1 380 9,40 28 1.4 70 15
Lavador Início 2min 5min lOmin 15min 30min 60min 90min

42 Urussanga CALSELE 1:0,5 / 4,12 180 2.4 4.1 4.6 5.0 5.4 5.9 6.1 6,5 5103 6,8 400 4.2 100 10
Início 2mín 5min lOmin 15min 30min 60min 90min

43 " TOMIO 1:0,5 / 5,08 180 2.4 4.1 4.5 4.9 5.3 5.7 5.8 5.8 5103 9.3 400 6.4 100 10
Início 2min 5min lOmin 15min 30min 60min 90min

44 " TOMIO 1:1 /10.17 180 2.4 5.5 5.9 7.1 8.2 8.8 9.0 9,1 5103 Zero 400 4.0 100 10
Início 2min 5min lOmin 15min 30min 60min 90min

45 " CALSELE 1:1 / 8,24 180 2.4  5.6 6.2 7.6 8.4 9.4 9.5 9.6 5103 Zero 400 3.8 100 10

Mina Início 1min 3min 5min lOmin 15min 30min 60min
65 Urussanga " 1:1 / 0,68 180 2.3 4.8 5.9 6.8 7.7 8.2 8.7 8.9 420 Zero 44 1.2 60 25

Início 1min 3min 5min lOmin 15min 30min 60min
66 " " 1:0,5 / 0,34   180 2.3 3.6 4.3   4.5 4.9 5.5 6.6 7.4 420 5.25 44 2.0 60 30 

Início 1min 3min 5min lOmin 15min 30min 60min
67 " TOMIO 1:1 / 0,84 180 2.3 4.3 5.6 7.2 7.9 8.4 8.8 9.2 420 Zero 44 1.2 60 25

Início 1min 3min 5min lOmin 15min 30min 60min

68 " " 1:0,5 / 0,42 180 2.3 3,3 3.8 4.4 4.7 4.8 5.0 5.2 420 9,80 44 4.0 60  30



5. analise dos resultados obtidos nos ensaios

5.1. Experiências com calcário

5.1.1. Ensaios com amostra d'água de mina de Lauro Mül

ler

5.1.1.1. Influência sobre o pH

Adotou-se como valor aceitável do pH para águas ácidas 

neutralizadas, o valor mínimo pH = 5; estabelecido na porta

ria GM/Nº 0013 de janeiro de 1976 da Secretaria do Meio Am

biente (SEMA).

1) Da granulometria do calcário

Encontram-se plotados no Gráfico 2, as curvas de variação 

do pH com o tempo de agitação. Nota-se que o aumento do pH, 

se dá mais rapidamente numa função inversa ao diâmetro do 

calcário,em outras palavras, quanto menor o diâmetro , mais so

lúvel é o calcário, portanto, mais rápidas serão as reações 

de neutralização. No caso, o menor diâmetro empregado, é a 

amostra que passa na peneira nº 80 (série de Tyler) , isto é, 

diâmetros inferiores a 0.177 mm, por isso, é o que se mostra 

mais eficiente no aumento de pH.

76
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2) Da dosagem de calcário utilizada (Gráfico 2)

A dosagem 1:2 mostrou-se ser a mais eficaz, devido ao 

fato de que a 1:2,5 apresentar-se excessiva para se alcançar 

o nível de pH = 5, enquanto, a 1:1,5 ser insuficiente para se 

alcançar este nível de pH.

3) Do tipo de calcário

Devido á solubilidade, os calcários com concentrações 

mais altas de CaCO3 promovem maior velocidade nas reações. 

Isto pode ser visto na comparação das curvas n° 2 e 10, 4 e 

12 do Gráfico 2, onde se nota que o cálcario CIMENVALE - 51% 

de CaCO3 -, eleva o pH mais rapidamente do que o uso do cal

cário TOMIO - 40% de CaCO3.

5.1.1.2. Remoção da concentração da acidez

Como a acidez está ligada pelo valor medido do pH, as 

considerações que foram feitas para o diâmetro, a dosagem e 

o tipo calcário, devem ser as mesmas. Isto se nota pelos da 

dos da Tabela 5, onde se mantendo constante a dosagem de 

1:2, tem-se o seguinte:

1) 98.73% da remoção quando se utilizou diâmetros in

feriores a 0.177 mm e calcário TOMIO (mistura nº 2)

2) 99.39% de remoção para o mesmo diâmetro mas reagindo 

com calcário CIMENVALE (mistura nº 10)

3) 98% de remoção quando se utilizou a granulometria da
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da amostra e calcário TOMIO (mistura nº 4).

4) 98. 76% de remoção para o mesmo diâmetro, mas reagindo 

com calcário CIMENVALE (mistura nº12).

5.1.1.3. Remoção da concentração do ferro total

Uma remoção do ferro acima de 70% no processo de neutra

lização de águas ácidas, é considerada, por HILL e WILMOTH 

(1971), um boa remoção deste teor.

Mantendo-se constante a dosagem em 1:2, tem-se os valo

res de (ver Tabela 5):

1) 82.0% de remoção quando se empregou diâmetros meno

res que 0.177 mm e calcário TOMIO (mistura n° 2).

2) 84.8% de remoção utilizando-se o mesmo diâmetro mas 

com calcário CIMENVALE (mistura nº 12).

3) 76.0% de remoção quando se utilizou a granulometria 

da amostra e calcário TOMIO (mistura n° 4).

*4) 81,6% de remoção para o mesmo diâmetro mas com calcá

rio CIMENVALE (mistura nº 12).
Nota-se pelos valores apresentados que a remoção também 

depende do teor de CaCO3 do calcário, quanto maior, melhor será 

 esta remoção.



80

5.1.1.4. Remoção da turbidez

A remoção da turbidez depende diretamente da quantidade 

de sólidos que são capazes de sedimentarem através da gravi

dade.Se a solução contém elevado teor de partículas com bai

xo peso específico, esta remoção será sem dúvida, pequena.

Mantendo constante a dosagem em 1:2, o valor médio de re

moção da turbidez para o calcário TOMIO foi de 53.33%. Isto 

vem a comprovar que a água da mina de Lauro Müller contém u

ma grande quantidade de sólidos com baixo peso específico. 

Utilizando mesmo critério, tem-se como valor médio de remo

ção para o calcário CIMENVALE, na ordem de 63.33%; valor es

te, um pouco melhor que o anterior.

Com estes índices de remoção,a turbidez remanescente é 

na ordem de 40 mg/1 de SiO2 , valor este perfeitamente aceitos 

em águas que deverão ser lançadas nos rios, devido ao fato 

de que, os próprios cursos d'águas naturais possuírem turbi

dez nesta ordem.

5.1.2. Com amostra d'água coletada junto ao pré-lavador 

da mina de URUSSANGA

Estes ensaios foram realizados com o objetivo de estudar 

a influência da velocidade de rotaçao do misturador (agita

dor), em termos de energia gasta com o tempo, no tocante ao 

dade.Se
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processo de neutralização. Esta análise será efetuada pos

teriormente.

Desse modo, somente as misturas nºs 32, 34, 36, 39 e 41 

(Tabela 6), permitem uma análise baseada nos critérios usa 

dos para mina de Lauro Müller, ou sejam, diâmetros, rotação 

de 180 rpm e dosagens variadas.

5.1.2.1. Influência sobre o pH

1) Da granulometria do calcário

Como no caso anterior o diâmetro que se mostrou mais e

ficaz no aumento do pH, são os que passam na peneira nº 80 

(diâmetro de <0.177 mm , conforme mostrado nas curvas de pH 

com o tempo (Gráfico 3). Desse modo, confirma-se a hipótese 

de que, quanto menor o diâmetro do calcário, mais solúvel ele 

o é, portanto, mais rápidas serão as reações de neutralização.

2) Da dosagem do calcário utilizado

Analogamente a análise feita para os ensaios com amos

tras d’água da mina de Lauro Müller, nota-se através das cur

vas do Gráfico 3, que a dosagem 1:2 se mostra satisfatória 

para a neutralização a níveis de pH = 5, enquanto, na dosa

gem 1:2,5 vai haver desperdício do reagente.
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3) Do tipo de calcário

Através das misturas nºs 32, 33, 39 e 41, (Tabela 6) po

de-se comparar a influência sobre a variação do pH com tipo 

de calcário, onde se conclui que o calcário CIMENVALE alcan

ça melhores resultados (maior solubilidade).

5.1.2.2. Remoção da concentração da acidez

Mantendo-se constante o valor da dosagem em 1:2, tem-se 

as seguintes percentagens de remoção da acidez:

1) 99.70% para o calcário TOMIO, com diâmetros inferio

res a 0.177 mm (mistura nº 32).

2) 99.73% quando ensaiou-se o calcário CIMENVALE com o 

mesmo diâmetro (mistura nº 39).

3) 99,45% para o calcário TOMIO utilizando-se a Granulometria 

 da amostra (mistura nº 33).

4) 99.65% para a granulometria da amostra do calcário 

(mistura nº 41).

Mesmo com a remoção, em termos percentuais, dando muito 

próximas, não se pode admitir que elas sejam iguais. Devido 

o alto valor da acidez inicial, faz com que diferença seja 

significativa no tocante ao valor da acidez remanescen

te.
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5.1.2.3. Remoção da concentração do ferro total

Fixando-se a dosagem em 1:2, tem-se os seguintes valo

res de remoção do ferro (Tabela 6)’.

1) 95.75% para a mistura nº 32, em que se utilizou diâmetros 

 inferiores a 0.177 mm e calcário TOMIO.

2) 96.75% na mistura nº 39, em que se utilizou calcário 

CIMENVALE com o mesmo diâmetro da mistura nº 32.

3} 95% da remoção na mistura nº 33, em que se empregou 

a granulometria da amostra e calcário TOMIO.

4) 96% de remoção na mistura nº 41, em que se utilizou 

calcário CIMENVALE, mantendo o mesmo diâmetro da mistura nº 

33.

Nestes ensaios, pode-se notar, que a remoção do ferro 

total foi cerca de 16% a mais (valor médio) do que a remoção 

nos ensaios com águas da mina de Lauro Müller. Isto indica 

que a concentração do íon ferroso nas águas do pré-lavador de 

Urussanga, se encontra em quantidade (mg/1) inferior, que 

as águas de Lauro Müller ou em outras palavras, quase todo 

ferro do pré-lavador de Urussanga se encontra no estado fér

rico (já oxidado).

5.1.2.4. Remoção da turbidez

Para as águas do pré-lavador não se determinou com exa
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tidão o valor da turbidez, devido sua concentração elevada 

(água negra), seria necessário fazer diluições para conhecê 

-la. Como o mais importante é o valor da turbidez remanes

cente, preocupou-se somente em aferí-la e adotar como valor 

inicial, a escala máxima do Hellige (150 mg/1 de SiO2). O va

lor médio residual, tanto nas reações com calcário TOMIO co 

mo CIMENVALE foi de 20 mg/l de SiO2.

Estes resultados vem confirmar a hipótese de que as á

guas do pré-lavador da mina de Urussanga, contém mais ferro 

no estado férrico.

5.1.3 Com amostra d’água coletada diretamente da mina 

de Urussanga

5.1.3.1. Influência sobre o pH

1) Do diâmetro do calcário

Através dos resultados apresentado na Tabela 7 e pela 

análise das curvas, de pH com o tempo de agitação, no Gráfi

co 4, confirma-se mais ainda a hipótese de que maior solubi

lidade (menor diâmetro do calcário) as reações de neutrali

zação, medidas através do pH, se dão mais rapidamente do que 

as reações com diâmetros superiores; no caso, a análise das 

curvas nºs 54, 60, 57 e 63, em que se emprega o menor diâme

tro (<0.177 mm) justificam este fato.
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2) Da dosagem do calcário utilizada

Novamente a dosagem 1:2 se mostrou mais eficaz, de acor

do com os resultados apresentados na Tabela 7 e curvas do 

Gráfico 4, para a neutralização das águas ácidas da mina U 

russanga empregando calcário.

3) Do tipo de calcário

Neste caso, o aumento do pH com o tempo de agitação foi 

praticamente iguais para os dois tipos de calcário.

5.1.3.2. Remoção da concentração da acidez

Mantendo-se constante o valor da dosagem em 1:2, tem-se 

os seguintes valores de remoção da acidez (Tabela 7):

1) 96.65% na mistura nº 54, quando se empregou diâme

tros inferiores a 0.177 mm e calcário TOMIO.

2) 97.17% na mistura nº 57, quando usou-se calcário Ci

MENVALE e o mesmo diâmetro da mistura nº 54.

3) 95.64% na mistura nº 53, para calcário TOMIO e diâme

tros contidos na granulometria da amostra.

4) 95.05% na mistura nº 56, para calcário CIMENVALE e 

granulometria da amostra.

Nota-se que o resultado da remoção da acidez na mistura 

nº 56, em comparação a mistura nº 53, fura a hipótese de que 

maior velocidade nas reações de neutralização seja também in

fluenciada pela concentração de carbonato de cálcio. Como
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esta foi a única experiência que este fato não se confirma, 

pode se supor que talvez o motivo esteja ligado a alguma in 

fluência externa, como por exemplo, que não se tenha alcan

çado a rotação de 180 rpm, provocado por uma maior resistên

cia no movimento da roldana do agitador ou pode ter ocorrí 

do um equívoco na pesagem do calcário. Desse modo, continua

-se a afirmar que as reações de neutralização se processam de 

uma forma mais eficiente quando se utiliza como reagente,cal

cários com maior concentração de CaCO3.

5.1.3.3 Remoção da concentração de ferro total

Mantendo-se constante a dosagens em 1:2, tem-se as se

guintes percentagens de remoção para o ferro (Tabela 7):

1) 96.82% na mistura nº 54 em que se utilizou calcário 

TOMIO e diâmetros inferiores a 0.177 mm.

2) 96.82% na mistura nº 57, onde foi mantida as mesmas 

condições de mistura nº 54, mas reagindo com calcário CIMEN

VALE.
3) 95.45% na mistura nº 53 em que se utilizou calcário 

TOMIO e diâmetros contidos na granulometria da amostra.

4) 95.45% na mistura nº 56, onde foi mantida as mesmas 

condições da mistura nº 53, mas reagindo com calcário CIMEN

VALE.
Nota-se que o valor de remoção do ferro foi praticamente
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igual, para os dois tipos de calcário, isto vem demonstrar 

que a quase totalidade do ferro contido nas águas da mina de 

Urussanga, estão no estado férrico, devido sua capacidade em 

se precipitar com pH's em torno de 4.5.

5.1.3.4 Remoção da turbidez

0 valor médio da turbidez remanescente para os ensaios 

em que se empregou dosagem do calcário de 1:2, foi de 25 mg/l 

de SiO2 para as reações com calcário TOMIO e de 35 mg/l de 

SiO2 para ensaios com calcário CIMENVALE.

5.1.4. Com amostras d'água coletada da mina de Sideró

polis

Foram efetuados 5 ensaios com amostras da mina de sub-so

lo de Siderópolis onde 3 foram com calcário e 2 com cal.

A Tabela 8 mostra os resultados obtidos para as experiên

cias com calcário. Pode-se constatar a tendência que vem se 

observando nos ensaios anteriores, de que as reações de neu

tralização se comportam melhor na presença de calcários com 

mais alto teor de carbonato de cálcio (misturas nºs 48 e 50) 

e, que a utilização de diâmetros contidos na granulometria 

da amostra e dosagem 1:2, tanto para calcário TOMIO como cal

cario CIMENVALE, produz resultados satisfatório para a neu
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tralização, conforme curvas apresentadas no Gráfico 5.

5.2. Experiência com cal

Estes ensaios foram efetuados a fim de se obter dados 

capazes de fornecerem condições de comparação com os ensaios 

com calcário, em particular, no tocante aos custos de trata

mento. Desse modo, efetuou-se os ensaios com cal, onde pro 

curou-se variar e medir os mesmos parâmetros empregados nos 

ensaios com calcário, com a diferença nos diâmetros emprega 

dos; neste caso, somente usou-se a granulometria da amos 

tra, fornecida pela mina produtora.

Utilizou-se dois tipos de cal:

1) Cal TOMIO, refinado através do calcário TOMIO, cujo 

teor de CaCO3 é de 50.2%.

2)Cal CALSELE com teor de 62% de CaCO3. Os resultados 

obtidos nos ensaios, juntamente com as condições em que fo

ram efetuados, estão apresentados na Tabela 9.

5.2.1. Com amostras d'água coletada da mina de Lauro 

Müller

5.2.1.1. Influência da dosagem
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1) Sobre a variação do pH

Através das curvas do Gráfico 8, construídas com os da

dos das misturas 7, 8, e 9 da Tabela 8, conclui-se que a do

sagem 1:2 usada para a cal CALSELE e, por analogia, para a 

cal TOMIO é extremamente excessiva, enquanto, a dosagem 1:0,5 

para a cal CALSELE produz resultados satisfatórios para a neu

tralização.

Devido a alta solubilidade da cal, as reações de neutra

lização se processam num tempo de agitação muito inferior 

quando comparado as reações com calcário; dependendo da do

sagem empregada, este tempo pode ser cerca de 90% mais bai

xo.

2) Sobre a remoção da acidez

As dosagens 1:2 com cal CALSELE (mistura nº 7) e 1:1 

com cal TOMIO (mistura nº 8) foram consideradas excessivas, 

devido principalmente ao nível de pH alcançado, em que, para 

este nível toda acidez foi removida, mas em contrapartida, 

adicionou-se alcalinidade na água em níveis indesejáveis 

(pH >9). A dosagem 1:0,5 considerada aceitável para eleva

ção do pH com cal CALSELE, removeu cerca de 99.35% da acidez.

3) Sobre a remoção do ferro total

Considerando que as outras dosagens foram excessivas no 

tocante ao nível alcançado pelo pH, a dosagem 1:0,5 com cal 

CALSELE proporcionou uma redução de 95% da concentração de 

ferro.
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4) Sobre a remoção da turbidez

A turbidez remanescente para as dosagens 1:2 e 1:1 fo

ram iguais e seu valor é de 10 mg/l de SiO2 (Tabela 9) , en

quanto, para a de 1:0,5 (mistura nº 9) , o valor remanescente 

é de 15 mg/1 de SiO2, cerca de 85% de remoção.

5.2.2. Com amostra d'água coletada junto ao pré-lavador 

da mina de Urussanga

5.2.2.1. Influência da dosagem

1) Sobre a variação do pH

A dosagem de 1:0,5, tanto para a cal TOMIO como para a 

cal CALSELE, se comportou de maneira mais eficaz, conforme 

curvas de pH com o tempo de agitação, apresentadas no Gráfico 

 9.

2) Sobre a remoção da acidez

A dosagem 1:1 tanto nas reações com cal TOMIO e CALSELE, 

é excessiva no tocante a neutralização, devido ao mesmo moti

vo anteriormente exposto: adição de alcalinidade (pH > 9). 

Os índices de redução da concentração da acidez, para a dosa

gem de 1:0,5 foram:

a) 99.87% para a cal TOMIO (mistura nº 43)

b) 99.82% para a cal CALSELE (mistura nº 42)
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4) Sobre a remoção da turbidez

A turbidez remanescente,para a dosagem de 1:0,5 foi de 

10 mg/l de SiO2, tanto para a cal TOMIO como CALSELE, perfa

zendo em torno de 90% de remoção.

5.2.3. Com amostra d'agua coletada diretamente da mina 

de Urussanga

5.2.3.1. Influência da dosagem

1) Sobre a variação do pH

Nota-se, através das curvas da variação do pH com o tem

po de agitação (Gráfico 10), plotadas conforme os dados da 

Tabela 9, que a dosagem 1:0,5, tanto para a cal TOMIO como 

cal CALSELE, reproduz resultados satisfatório no tocante a e

levação do pH em níveis aceitáveis, enquanto, a dosagem 1:1 

se mostra excessiva para a quantidade de cal a ser utilizada.

2) Sobre a remoção da acidez

Os índices de remoção para dosagem 1:0,5 são:

a) 98.75% para a cal CALSELE (mistura nº 66)

b) 97.67% para a cal TOMIO (mistura nº 68)

3) Sobre a remoção do ferro total

Para a dosagem 1:0,5, os índices de remoção do ferro 

são:
a) 95.45% para a cal CALSELE (mistura nº 66)
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b) 90.91% para a cal TOMIO (mistura nº 68).

Enquanto, os índices de remoção para dosagem a 1:1 fo
ram:

a) 97.27% para a cal CALSELE (mistura nº 65);

b) 97.27% para a cal TOMIO (mistura nº 67).

4) Sobre a remoção da turbidez

0 valor da turbidez remanescente para a dosagem de 1:0,5 

nas reações com cal TOMIO e CALSELE, foi de 30 mg/1 de SiO2, 

cujo valor percentual da remoção é cerca de 50%.

5.2.4. Com amostra de água coletada da mina de Siderópo

lis

Conforme foi observado nas reações com calcário, onde o 

teor de CaCO3 influe na velocidade de reação, este fato pre

domina também nas reações com cal. Observa-se que as reações 

com cal CALSELE (62% de CaCO3) proporcionaram um tempo de a

gitação inferior as reações com cal TOMIO (50.2% de CaCO3), 

conforme pode ser notado nas curvas dos Gráficos 9 e 10.

Devido ao fato de que somente se dispunha de amostra 

d'água suficiente para se efetuar duas experiências com cal, 

lançou-se mão desse fato para se determinar a dosagem de cal 

que melhor se adapte a esse tipo de água. Assim, utilizou 

-se nos dois ensaios a cal TOMIO e estendeu-se os resultados 

para as reações com cal CALSELE.
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Desse modo, pode-se concluir, através das curvas do Grã 

fico 11, plotadas conforme dados da Tabela 9, que a dosagem 

1:0,5 é suficiente para efetuar a neutralização da água de 

Siderópolis e, o índice de remoção de acidez, para esta dosa

gem, foi de 97,53%, para o ferro foi de 95%, enquanto o va

lor da turbidez remanescente foi de 15 mg/1 de SiO2.

5.3. Influência do grau de turbulência mantido na mas

sa líquida sobre as reações de neutralização.

Estes ensaios foram feitos com o objetivo de se determi

nar o grau de turbulência da massa líquida que melhor se adap

ta ao desenvolvimento das reações.

Com esta finalidade efetuou-se 12 ensaios de neutraliza

ção com amostra de água do pré-lavador da mina de Urussanga, 

conforme dados apresentados na Tabela 6. Para que se possa 

criar condições comparativas entre os ensaios, manteve-se 

constante todas as outras variáveis envolvidas no processo e 

manipulou-se somente com a rotação do agitador. Utilizou-se 

as rotações de 130 rpm, 155 rpm e 180 rpm.

Nos itens subseqüentes faz-se uma análise do efeito pro

vocado sobre a variação dos parâmetros, causado pelos dife

rentes graus de turbulência imprimido na massa líquida.
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5.3.1. Sobre a variação do pH

As curvas dos Gráficos 6 e 7, plotadas através dos 

dados da Tabela 6, dão uma indicação sobre a influência das 

diferentes rotações sobre o aumento do pH.

Nas reações com calcário TOMIO, não há, entretanto, uma 

diferença siginificativa do tempo de agitação, para se alcan

çar o nível de pH = 5 para as 3 rotações utilizadas, quando 

se utilizou calcário com diâmetro menor que 0.177 mm. O tem 

po de agitação foi, praticamente, igual a 15 min. Nas rea

ções em que se utilizou a granulometria da amostra, esse tem

po variou um pouco para as rotações extremas, 60 min para a 

rotação de 180 rpm e cerca de 73 min para 130 rpm.

Nas reações com calcário CIMENVALE, os resultados foram 

análogos aos com calcário TOMIO. Praticamente coincidentes 

os tempos de agitação para as duas granulometrias emprega

das.

5.3.2. Sobre a remoção da acidez

Como houve praticamente uma coincidência no valor final 

do pH para um tempo de agitação determinado, era de se espe

rar que o valor da remoção da acidez fosse praticamente iguais. 

Fato este confirmado pelos dados de remoção apresentados na 

Tabela 6, que são os seguintes:
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1) 99.68% de remoção para 130 rpm (mistura  nº30)

2) 99.70% de remoção para 155 rpm (mistura nº 31)

3) 99.70% de remoção para 180 rpm (mistura nº 32)

4) 99.44% de remoção para 130 rpm (mistura nº 33)

5) 99.48% de remoção para 180 rpm (mistura nº 34)

Nas reações com calcário TOMIO. Enquanto os indices de 

remoção nas reações com calcário CIMENVALE são:

1) 99.77% de remoção para 130 rpm (mistura nº 35)

2) 99.78% de remoção para 180 rpm (mistura nº 36

3) 99.64% de remoção para 130 rpm (mistura nº 37)

4) 99.68% de remoção para 155 rpm (mistura nº 38)

5) 99.69% de remoção para 180 rpm (mistura nº 39)

6) 99.58% de remoção para 130 rpm (mistura nº 40)

7) 99.65% de remoção para 180 rpm (mistura nº 41)

Como se nota os indices de remoção são praticamente iguais 

para as 3 rotações imprimidas no agitador.

5.3.3. Sobre a remoção do ferro total

Nos ensaios com calcário TOMIO os indices de remoção do 

ferro são (Tabela 6):

1) 95.50% de remoção para 130 rpm. (mistura nº 30)

2) 97.75% de remoção para 155 rpm (mistura nº 31)

3) 97.75% de remoção para 180 rpm (mistura nº 32)
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4) 95.0% de remoção para 130 rpm (mistura nº 33)

5) 95.25% de remoção para 180 rpm (mistura nº 34)

Nas experiências com calcário CIMENVALE tem-se o se

guinte:

1) 98.5% de remoção para 130 rpm (mistura nº 35)

2) 98.55% de remoção para 180 rpm (mistura nº 36)

3) 96.25% de remoção para 130 rpm (mistura nº 37)

4) 96.50% de remoção para 155 rpm (mistura nº 38)

5) 96.75% de remoção para 180 rpm (mistura nº 39)

6) 95.50% de remoção para 130 rpm (mistura nº 40)

7) 96.0% de remoção para 180 rpm (mistura nº 41)

Como no caso da remoção da acidez, os indices de remo

ção do ferro, para as 3 rotações utilizadas, são praticamen

te iguais.

5.3.4. Sobre a remoção da turbidez

Os valores da turbidez remanescente foram praticamente 

iguais para todas as experiências, oscilando em torno de 20 

mg/1 de SiO2.

Conclusão

Poder-se-ia concluir de imediato que o grau de turbulência 
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não influi no tempo de reação e principalmente, não atua so

bre a remoção dos parâmetros medidos. Sobre a remoção do 

ferro e da turbidez poderá afirmar-se que essa influência é 

mínima, porque suas remoções são mais diretamente dependen

tes da quantidade (dosagem) do reagente empregada, mas sobre 

o tempo de reação é notório e foi comprovado por diversos pes

quisadores, que ele sofre um grande efeito do grau de turbu

lência em que a massa líquida ê submetida. Desse modo, se

riam necessário efetuar mais ensaios, fazer mais determina

ções a fim de determinar-se o grau de influência causado pe

las diferentes rotações imprimidas.

5.4. Análise do lodo produzido nas reações

A análise do lodo formado será feita através de suas 

propriedades mais importantes, isto é, sua velocidade de se

dimentação, o volume produzido e a quantidade de sólidos con

tidos (concentração em peso).
Os resultados encontrados são apresentados nas Tabelas 

10 a 13.

5.4.1. Velocidade de sedimentação

A sedimentação do lodo pode caracterizar-se em 4 tipos 

diferentes:



Tabela 10. Dados do comportamento do lodo - ensaios com água da mina de Lauro Müller

MISTURA
DIÂMETRO 
DO CÁLCÁ
RIO 

(mm)

DOSAGEM
Qde por litro pH DA

VOLUME 
INICIAL 

(ml) 2min 5min lOmin

TEMPO DE SEDIMENTAÇÃO Velocidade 
sediment. 
(Cm/min.)

Sólidos 
(concentra
çao em pe
so) g/l20min 30min 60min 6hs 14hs 20hs 24hsNº REAGENTE (g/1) MISTURA

1 Calcario
Tocaio

Menor

0.177
1:2.5 / 10,69 6.3 1000 Vol. Sedim.(ml)

X do Vol. Inicial

130

13

110

11
9.81

3 " Gran.

Amostra
1:2.5 / 10,69 6.2 " Vol. Sedim.(ml)

X do Vol. Inicial

120
12

100
10

11.43

5 " 0.297-
0.177

1:2.5 / 10.69 5.7 " Vol. Sedim.(ml)
% do Vol. Inicial

120
12

100

10
12.86

2 " Menor
0.177

1:2 / 8,55 5.9 " Vol. Sedim.(ml)
X do Vol.Inicial

120
12

90

9
8.32

4 " Cran.
Amostra

1:2 / 8.55 5.6 Vol. Sedim.(ml)

X do Vol. Inicia1

100
10

80

8
9.20

6 " 0.59-
0.297

1:2 / 8.55 5.3 " Vol. Sedim.(ml)

X do Vol. Inicial

90

9

70

7
9.70

10 Calcário Menor
Cimenvale 0.177

1:2 / 6.70 6.1 " Vol . Sedim.(m1)

% do Vol. Inicia1

130
13 .

110

11
6.38

12 Gran.

Amostra
1:2 / 6.70 5,4 " Vol. Sedim. (ml) 

X do Vol. Inicial

100

10

70

7
6.58

14 " 1.19- 1:2 / 6.70 4.4 "  Vol. Sedim.(ml) 80 50 6.78
0.59 X do Vol. Inicial 8 5

11 Menor 1:1.5 / 5.03 4.7 " Vol. Sedim.(ml )  100 90 4.32
0.177 % do Vol. Inicial 10 9

13 " Gran.
Amostra

1:1.5 / 5.03 4.6 " Vol. Sedim.(ml)
% do Vol.Inicial

80
8

60
6

4.84

15 0.297 1:1.5 / 5.03 3.9 " Vol. Sedim.(ml) 90 60 4.70
0.177 % do Vol. Inicial 9 6

7 Cal
Calsele

- 1:2 / 5.52 11.2 " Vol. Sedim. (ml)
% do Vol. Inicial

980
98

950
95

900
90

800
80

700
70

 480  
48

300
30

0.34 3.21

9  " - 1:0.5 / 1.38 5.9 11 Vol, Sedim.(ml)
%do Vol.Inicial

900
90

600
60

300
30

250
25

200
20

150
15

100
10

1.31 1..11

8 Cal
Tomio

- 1:1 / 3.41 9.4 " Vol. Sedim.(ml)
% do Vol.Inicial

950

95

810

81
690

69

440

44

310

31
250

25
200

20
0.80 2.41

O



Tabela 11. Dados do comportamento do lodo - ensaios com água do pré-lavador de Urussanga

nº REAGENTE

Diâmetro
D CALCá DOSAGEM
RIO Qde por litro pH DA

(mm) (g/i) MISTURA

VOLUME 
INICIAL 

(ml) 2min 5min lOmin

TEMPO

20min

DE SEDIMENTAÇÃO

30min 60min 6hs 14hs 2Ohs

Velocidade 
.- sediment. 

24hs (Cm/mln.)

Sólidos 
(concentra
çao em pe
so) g/1

30 Calcário 

Tomio
Menor 1:2 / 25.52
0.177

5.8  1000 Vol. Sedim.(ml)

% do Vol.Inicial

760

76

600

60

300

30

150

15

130

13

100

10

80

8
1.48 28.16

33 " Gran. 1:2 / 25.52
Amostra

5.5 " Vol. Sedim.(ml)

% do Vol. Inicial

720

72

550

55

250

25

170

17

140

14

110

11

100

10
1.58 29.81

35 Calcário Menor 1:2.5 / 25.02 
e 0.177

6.5 " Vol. Sedim.(ml) 790 610 400 200 170 130 110 1.34 28.43
Cimenvale % do Vol. Inicial 79 61 40 20 17 13 11

37 " 1:2 / 20.0 5.8 " Vol. Sedim.(ml)

% do Vol. Inicial

700

70

500

50

210

21

150

15

130

13

120

12

100

10
1.67 23.11

41 " Giram 1:2 / 20.0
Amostra

5.8 " Vol.Sedim. (ml)

% do Vol. Inicial

660

66

450

45

200

20

150

' 15

130

13

130

13

120

12
1.75 23.76

42 Cal 1:0.5 / 4.12 6-5 . fl Vol. Sedim.(ml) 920 770 600 300 250 200 150 0 95 5 .31
Calsele % do Vol. Inicial 92 77 60 30 25 20 15

43 Cal

Tomio
1:0.5 / 5.08 5.8 fl Vol. Sedim.(ml)

% do Vol. Inicial

920

92

850

85

650

65

400

40

250

25

200

20

150

15
0.86 7.58

1:1 / 10.17 9.1 " Vol. Sedim.(ml) 950 900 800 600 500 350 250 0 .57 12 73
X do Vol. Inicial 95 90 80 60 50 35 25

Cal 1:1 / 8.24 9.6 " Vol. Sedim.(ml) 950 850 700 500 400 300 220 0.72 9.64
Calsele % do Vol. Inicial 95 85 70 50 40 30 22

108



Tabela 12. Dados do comportamento do lodo - ensaios com água da mina de Urussanga

MISTURA

diâmetro 
DO CALCÁ
RIO

(mm)

DOSAGEM /
Qde por litro pH DA

VOLUME
INICIAL

(ml)

TEMPO

2min 5min lOmin 20min

DE SEDIMENTAÇÃO

20hs 24hs

Velocidade 
sediment. 
(C m/min.)

Solidos 
(concentra
çao em pe
so) g/1nº REAGENTE  (g/l) MISTURA 30mn 60min 6hs 14hs

53 Calcário

Tomio

Gran.

Amostra
1:2 / 2.10 5.6 1000 Vol. Sedim. (ml)

% do Vol. Inicial

10

1.0

8

0.8
2.29

54 " < 0.177 1:2 / 2.10 6.0 " Vol. Sedim.(ml)

% do Vol. Inicial
13
1.3

7
0.7

1.83

55 0.59- 1:2 / 2.10 5.1 " Vol. Sedim.(ml) 10 6 2.75
0.297 % do Vol. Inicial 1.0 0.6

59 Gran.
Amostra

1:1,5 / 1.58 4.7 " Vol. Sedim. (ml)
% do Vol. Inicial

15

1.5

6

0.6
1.77

60 " < 0.177 1:1.5 / 1.58 4.9 it Vol, Sedim.(ml)
% do Vol. Inicial

15
1.5

6
0.6

1.54

61 1,19-

0.59
1:1.5 / 1.58 3.6 " Vol. Sedim.(ml)

% do Vol. Inicial •
-

56 Calcário Gran
Cimenvale Amostra

1:2 / 1.65 5.4 " Vol. Sedim.(ml)
% do Vol. Inicial

15

1.5.

10

1.0
1.82

57 < 0.177 1:2 / 1.65 6.1 " Vol. Sedim.(ml)
% do Vol. Inicial

20
2.0

12.

1.2
1.55

58 1.19-

0.59
1:2 / 1.65. 4.5 " Vol .Sedim.(ml)

% do Vol. Inicial
-

62 " Gran
Amostra

1:1.5 / 1.24 4.7 " Vol. Sedim.(ml)
% do Vol .Inicial

10
1.0

4
0.4

1.41

63 " < 0.177 1:1.5 / 1.24 4.9 " Vol. Sedim.(ml)

% do Vol. Inicial

15

1.5

10

1.0
1.12

64 0.59- 1:1.5 / 1.24 3.6 " Vol. Sedim.(ml)

0.297 % do Vol. Inicial

65 Cal 1:1 /  0.68 8.9 " Vol. Sedim.(ml) 30 20 0.84
Calsele % do Vol. Inicial 3.0 2.0

66 - 1:0.5 / 0.34 7.4 " Vol. Sedim.(ml)
% do Vol, Inicial

20
2.0

10
1,0

0.69

67 Cal 1:1 / 0.84 9.2 " Vol. Sedirn.(ml) 20 20 1.31
Tomio % do Vol. Inicial 2.0 2.0

68 - 1:0.5 / 0.42 5.2 " Vol. Sedim. (ml)
% do Vol. Inícial

15
1.5

15
1.5

1.0



Tabela 13. Dados do comportamento do lodo - ensaios coro água da roina de Siderópolis

DIÂMETRO
DO CALCÁ DOSAGEM VOLUME

STURA RIO Qde por litro pH DA INICIAL
nº REAGENTE (mm) (g/1) MISTURA (ml)

TEMPO DE SEDIMENTAÇÃO   Velocidad
------- sediment:.

2min 5min lOmin 20min 30min 60min 6hs 14hs 20hs24hs (Cm/min.)

Sólidos 
(concentra
ção em pe
so) g/1

48 Calcário Gran 1:2 / 1.90 5.9 1000 Vol.Sedirn.(ml) 5 5 —
1.95

Tomio Amostra % do Vol. Inicial 0.5 0.5

49 „ 1.19- 1:2 / 1.90 5.2 " Vol. Sedim.(ml) 10 7  2.21
0.59 % do Vol.Inicial 1.0 0.7

50 Calcário Gran 1:2 / 1.49 6.1 " Vol. Sedim. (ml) 10 8 1.23
Cimenvale Amostra % do Vol. Inicial 1.0 0.8

51 Cal

Calsele
1:1 / 0.61 9.8 " Vol. Sedim. (ml)

% do Vol.Inicial

18

1.8
0.38

52 Cal 1:0.5 / 0.38 5.1 Vol.Sedim.(ml) 10 0.16
Tomio % do Vol.Inicial 1.0

110
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xa (Gráfico 13).

4) Tipo IV - caracterizado através da sedimentação do 

líquido resultante dos ensaios com cal, onde a concentração 

inicial da acidez era inferior a 500 mg/1 de CaCO3. Neste 

caso, o tipo de sedimentação observado foi parecido ao pri

meiro: não houve separação da interfase, dois tamanhos de 

flocos e a velocidade de sedimentação aproximadamente iguais.

5.4.2 Volume produzido

O volume de lodo produzido foi determinado pela medição 

(em ml) do lodo formado no fundo da proveta, depois de um pe

ríodo médio de 20 horas de sedimentação da mistura.

5.4.2.1. Para sedimentação tipo I

1) Nas reações com água da mina de Lauro Müller e calca

rio TOMIO

Os volumes médios, calculados de acordo com os dados da 

Tabela 10, são:

a) 104 ml/1 quando se empregou 10.69 g de calcário (do

sagem 1:2,5) para 1 litro de água ácida;

b) 80 ml/1 para quantidade de 8.55 g de calcário (dosa

gem 1:2), para 1 litro de água ácida.
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2) Nas reações com água da mina de Lauro Müller e calca

rio CIMENVALE

Os volumes médios, obtidos da mesma Tabela são:

a) 77 ml/1 quando se utilizou 6.70 g de calcário (dosa

gem 1:2) para 1 litro de água ácida;

b) 70 ml/l para quantidade de 5.03 g (dosagem 1:1,5) pa

ra o mesmo volume de água bruta.

3) Nas reações com água da mina de Urussanga e calcário 

TOMIO

Os volumes médios, determinados em função dos dados con

tidos na Tabela 12, são:

a) 7 ml/1 para quantidade de calcário de 2.10 g(dosagem 

1:2) em 1 litro de água ácida;

b) 6 ml/1 para 1.58 g de calcário empregado (dosagem 

1:1,5) para o mesmo volume.

4) Nas reações com água da mina de Urussanga e calcário 

CIMENVALE

Os volumes médios, determinados em função dos dados da 

Tabela 12, são:

a) 11 ml/1 para quantidade de calcário de 1.65 g (dosa 

gem 1:2) em 1 litro de água;

b) 7 ml/1 quando se reagiu 1.24 g de calcário (dosagem 

1:1,5) com 1 litro de água.
5) Nas reações com água da mina de Siderópolis e calcá

rio TOMIO
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O volume médio, calculado através dos dados da Tabela 

13, em que se usou 1.20 g (dosagem 1:2) do reagente por litro 

de amostra de água é:

- 6 ml/1 -

6) Nas reações com água da mina de Siderópolis e calcá

rio CIMENVALE

0 volume produzido por 1.49 g de calcário por litro de 

amostra de água foi de:

- 8 ml/1 -

5.4.2.2. Para sedimentação tipo II

1) Nas reações com água do pré-lavador da mina de Urus

sanga e calcário TOMIO

O volume médio formado foi de 90 ml por litro de amostra, 

quando foram aplicados 25.52 g de calcário (dosagem 1:2); Ta

bela 11.

2) Nas reações com água do pré-lavador da mina de Urus

sanga e calcário CIMENVALE
O volume formado foi de 110 ml por litro de amostra d'á

gua, quando foram aplicados 25.02 g de calcário (dosagem 

1:2,5); Tabela 11.

Com a aplicação de 20 g de calcário por litro de amos

tra (dosagem 1:2), o volume médio formado foi de 100 ml.
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b) 150 ml/1 produzidos para 4.12 g de cal (dosagem 1:0,5), 

mistura nº 42, Tabela 11.

5.4.2.4.  Para sedimentação tipo IV

1) Nas reações com água da mina de Urussanga e cal TO

MIO

a) 20 ml/1 produzidos quando se usou 0,84 g (dosagem 

1:1) de cal por litro de amostra; mistura nº 67, Tabela 12;

b) 15 ml/1 produzidos com 0.42 g (dosagem 1:0,5) do rea

gente; mistura nº 68, Tabela 12.

2) Nas reações com água da mina de Urussanga e cal CAL

SELE

a) 20 ml/1 produzidos quando se utilizou a quantidade 

de cal igual a 0.68 g (dosagem 1:1); mistura nº 65, Tabela 

12;
b) 10 ml/1 para 0.34 g do reagente (dosagem 1:0,5); mis

tura nº 66, Tabela 12.

3) Nas reações com água da mina de Siderópolis

a) 10 ml/1 para cal TOMIO cuja quantidade empregada foi 

de 0.38 g (dosagem 1:0,5); mistura nº 52, Tabela 13;

b) 18 ml/1 para a cal CALSELE cuja quantidade usada foi 

de 0.61 g (dosagem 1:1); mistura nº 51, Tabela 13.
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5.4.3. Concentração em peso (g/1) do lodo produzido

5.4.3.1. Nas experiências com amostra d'água da mina de

Lauro Müller

Os valores médios da concentração, calculados através 

dos dados da Tabela 10, para as reações com calcário TOMIO, 

foram:

a) 11.37 g/1 quando se usou 10.69 g (dosagem 1:2,5) do 

reagente (misturas nºs 1, 3 e 5);

b) 9.07 g/1 quando se utilizou 8.55 g (dosagem 1:2) do 

reagente (mistura nºs 2, 4 e 6) .

Enquanto, nas reações com calcário CIMENVALE, os valores 

médios encontrados (Tabela 10) foram:

a) 6.58 g/1 quando se usou 6.70 g (dosagem 1:2) do rea

gente (misturas nºs 10, 12 e 14);

b) 4.62 g/1 resultante da aplicação de 5.03 g de calca

rio (dosagem 1:1,5); misturas nºs 11, 13 e 15.

Nas reações com cal encontrou-se os seguintes resulta

dos (Tabela 10):

a) 3.21 g/1 resultante da aplicação de 5.52 g de cal

CALSELE (dosagem 1:2; mistura nº 7;

b) 1.11 g/1 resultante da aplicação de 1.38 g de cal

CALSELE (dosagem 1:0,5); mistura nº 9;

c) 2.41 g/1 resultante da aplicação da cal TOMIO na quan
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tidade de 3.41 g (dosagem 1:1); mistura nº 8.

5.4.3.2. Nas experiências com amostra d'água do pré-la

vador da mina de Urussanga (Tabela 11)

Os valores médios, para reações com calcário TOMIO, fo

ram:

a) 28.99 g/1 quando se utilizou 25.52 g(dosagem 1:2) do

reagente; misturas nºs 30 e 33.

Enquanto, as concentrações do lodo resultantes das rea

ções com calcário CIMENVALE foram:

a) 28.43 g/1 para quantidade de calcário empregada de 

25.02 g (dosagem 1:2,5); mistura nº 35;

b) 23.44 g/1 para quantidade de calcário empregada de 

20.0 g (dosagem 1:2); misturas nºs 37 e 41.

Para as reações com cal as concentrações obtidas foram:

a) 9.64 g/1 resultante das reações com cal CALSELE quan

do se usou a quantidade de 8.24 g do reagente (dosagem 1:1); 

mistura nº 45;

b) 5.31 g/1 resultantes das reações com cal CALSELE quan

do se usou a quantidade de 4.12 g do reagente(dosagem 1:0,5); 

mistura nº 42;

c) 12.73 g/1 resultantes das reações com cal TOMIO quan

do se usou 10.17 g do reagente (dosagem 1:1); mistura nº 44;

d) 7.58 g/1 resultante da reação com cal TOMIO quando
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se usou 5.08 g do reagente (dosagem 1:0,5); mistura nº 43.

5.4.3.3. Nas experiências com amostra d'água da mina de

Urussanga (Tabela 12)

Os valores médios da concentração para reações com cal

cario TOMIO, sao:

a) 2.29 g/1 quando se empregou 2.10 g (dosagem 1:2) do 

calcário ; misturas nºs 53, 54 e 55;

b) 1.66 g/1 quando se empregou 1.58 g (dosagem 1:1,5); 

misturas nºs 59 e 60.

Enquanto, as concentrações médias do lodo para os ensaios 

com calcário CIMENVALE foram:

c) 1.69 g/1 quando se usou 1.65 g (dosagem 1:2) de cal

cário; misturas nºs 56 e 57;

d) 1.27 g/1 quando se usou 1.24 g (dosagem 1:1,5) de 

calcário; misturas nºs 62 e 63.

Para os ensaios com cal, as concentrações médias foram:

a) 0.84 g/1 resultante do ensaio com cal CALSELE ; cuja 

quantidade usada foi de 0.68 g (dosagem 1:1); mistura nº 65;

b) 0.69 g/1 resultante do ensaio com cal CALSELE ; cuja 

quantidade usada foi de 0.34 g (dosagem 1:0.5); mistura nº 

66;
c) 1.31 g/1 resultante do ensaio com cal TOMIO , cuja quan

tidade utilizada foi de 0.84 g (dosagem 1:1); mistura nº 67;
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d) 1.0 g/1 resultante do ensaio com cal TOMIO }cuja quan

tidade utilizada foi de 0,42 g (dosagem 1:0,5); mistura nº 

68.

5.4.3.4. Nas experiências com amostra d'água da mina de 

Siderópolis (Tabela 13)

A concentração média do lodo resultante dos ensaios com 

calcário TOMIO foi de:

a) 2.08 g/1 quando se usou 1.90 g (dosagem 1:2) de calcário 

; misturas nºs 48 e 49.

Enquanto, a concentração em peso do lodo para o ensaio 

com calcário CIMENVALE foi de:

b) 1.23 g/1 quando se usou 1.49 g (dosagem 1:2) do rea

gente; mistura nº 50.

Para os ensaios com cal as concentrações foram as seguin

tes:

a) 0.38 g/1 resultante do ensaio com cal CALSELE cuja 

quantidade usada foi de 0.61 g (dosagem 1:1); mistura nº 51;

b) 0.16 g/1 resultante do ensaio com cal TOMIO cuja ou quan

tidade usada foi de 0.38 g (dosagem 1:0,5); mistura nº 52.



6: CONCLUSÕES DOS ENSAIOS POR NEUTRALIZAÇÃO

6.1. Neutralização com calcário

6.1.1. Ensaios com amostra d'água da mina de Lauro Mül

ler

A neutralização das drenagens ácidas da mina de Lauro 

Müller poderá ser feita em níveis eficientes, se mantidas as 

seguintes condições:

1) Utilização do calcário CIMENVALE;

2) emprego da granulometria da amostra;

3) dosagem 1:2, isto é, usar 6.70 g de calcário por li

tro de água a ser neutralizado;

4) agitar a mistura durante 70 min, mantendo na massa 

líquida um gradiente de velocidade de 1100 s (ver definição 

e cálculo do gradiente no Capítulo 7, item 7.2.3.).

Nestas condições dever-se-á alcançar os seguintes índi

ces de eficiência.

1) pH final entre 5.0 e 5.4;

2) cerca de 75% o índice de remoção do teor de ferro to

tal;
3) cerca de 40 mg/1 de SiO2 o valor da turbidez remanescente 

;
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4) volume de lodo em cerca de 100 ml/1, após 1 hora de 

sedimentação;

5) aproximadamente 7 g o peso da concentração do lodo, 

por litro de amostra d'ãgua;

6) velocidade de sedimentação do lodo acima de 1.80 cm/ 

min e inferior a 2.5 cm/min.

6.1.2. Ensaios com amostra d'ãgua do prê-lavador da mi

na de URUSSANGA

Nestas ãguas as condições estabelecidas para se efetuar 

a neutralização são as seguintes:

1) emprego do calcário CIMENVALE;

2) utilização da granulometria da amostra;

3) dosagem 1:2, isto é, 25 g de calcário por litro de á

gua a ser neutralizada;

4) agitar a mistura durante 50 min, mantendo na massa 
líquida um gradiente de velocidade cerca de 1100 s-1

Nestas condições os índices de eficiência a serem alcan

çados serão aproximadamente:

1) pH final cerca de 5.1;

2) entorno de 80% o índice de remoção do teor de ferro 

total;

3) cerca de 30 mg/1 de SÍO2 o valor da turbidez residual;

4) volume de lodo aproximadamente igual a 130 ml/1 após
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1 hora de sedimentação;

5) aproximadamente 24 g o peso da concentração do lodo, 

por litro de amostra d’água;

6) velocidade de sedimentação cerca de 1.80 cm/min.

6.1.3. Ensaios com amostra d'água da mina de URUSSANGA

As condições mais propícias para efetuar a neutraliza

ção destas águas, são as seguintes:

1) emprego do calcário CIMENVALE;

2) utilizar a granulometria da amostra;

3) empregar a dosagem 1:2, isto ê, 1.70 g de calcário 

por litro de água bruta;

4) agitar a mistura durante 90 min, mantendo na massa 

líquida um gradiente de velocidade em cerca de 1100 s .

Nestas condições, os índices de eficiência do processo 

serão aproximadamente:

1) pH final entre 5.0 e 5.2;

2) entorno de 80% o índice de remoção da concentração 

do ferro total;

3) cerca de 30 mg/1 de SiO2 o valor da turbidez resi

dual ;
4) volume de lodo aproximadamente igual a 15 ml/1, apôs 

1 hora da sedimentação;

5) cerca de 2 g o peso da concentração do lodo, por li 
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tro de amostra d'água bruta;

6) velocidade de sedimentação acima de 1.80 cm/seg e in

ferior a 2.5 cm/min.

6.2. Neutralização com cal

6.2.1. Ensaios com amostra d'água da mina de Lauro Mül

Ier

As condições mais propícias para se efetuar a neutrali

zação com cal são:

1) empregar cal CALSELE;

2) dosagem 1:0.5, isto é, 1.40 g de cal por litro de á

gua bruta;

3) agitar a mistura durante 15 min, mantendo na massa 

líquida um gradiente de velocidade cerca de 1100 s .

Nestas condições, os índices de eficiência serão aproxi

madamente:

1) pH final entre 5.0 e 5.3;

2) remoção do ferro total acima de 80%;

3) aproximadamente 15 mg/1 de SiO2 o valor da turbidez 

remanescente;
4) volume do lodo, após 1 hora de sedimentação,cerca de 

150 ml/1;

5) cerca de 1.11 g o peso do lodo por litro de amostra 
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de água ácida;

6) velocidade de sedimentação entorno de 1.30 cm/min.

6.2.2. Ensaios com amostra d'água do pré-lavador da mi 

na de URUSSANGA

1) utilizar cal CALSELE;

2) dosagem 1:0.5, isto é, 4.12 g de cal por litro de á

gua bruta;

3) agitar durante 15 min, mantendo as mesmas condições 

de gradiente do item anterior.

Nestas condições os índices de eficiência do processo, 

serão aproximadamente:

1) pH final entre 5.2 e 5.6;

2) cerca de 90% para remoção do ferro total;

3) cerca de 10 mg/l de SiCO2 o valor da turbidez remanes

cente;

4) o volume do lodo formado, após 1 hora de sedimenta

ção, será aproximadamente igual a 200 ml/1;

5) cerca de 5.30 g o peso da concentração do lodo por 

litro de amostra d'água;

6) a velocidade de sedimentação estará em tôrno de 0,95 

cm/min.
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6.2.3. Ensaios com amostra dágua da mina de URUSSANGA

As condições técnicas mais propícias para se efetuar a 

neutralização são:

1) empregar cal CALSELE;

2) dosagem 1:0.5, isto é, usar 0.35 g de cal por litro 

de água bruta;

3) agitar a mistura durante 15 min, mantendo na massa 

líquida um gradiente de velocidade cerca de 1100 s .

Nestas condições ter-se-á os valores mais prováveis pa

ra os parâmetros utilizados:

l)pH entre 5.0 e 5.5;

2) 90% de remoção do ferro total;

3) aproximadamente 30 mg/1 o valor da turbidez residual;

4) o volume do lodo formado será de 20 ml/1;

5) será aproximadamente igual a 0.70 g o peso da concen

tração do lodo por litro de amostra dágua;

6) a velocidade de sedimentação será superior a 0.90 cm/ 

min e inferior a 1.80 cm/min.

6.2.4. Ensaios com amostra dágua da mina de SIDERóPO

LIS

As condiçoes técnicas mais propícias para efetuar a neu

itralização são:
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1) empregar cal CALSELE;

2) dosagem 1:0.5, isto é, usar 0.31 g de cal por litro 

de água ácida;

3) agitar a mistura durante 30 min, mantendo na massa 

líquida um gradiente de velocidade de aproximadamente 1100s

Nestas condições os índices de eficiência do processo 

serão aproximadamente:

1) pH final entre 5.0 e 5.2;

2) 90% de remoção do ferro total;

3) volume de lodo será aproximadamente de 20 ml/1, após 

1 hora de sedimentação;

4) velocidade de sedimentação superior a 0.90 cm/min e 

inferior a 1.80 cm/min;
5) aproximadamente 0.20 g o peso da concentração do lo

do por litro de amostra de água.



7. ANTEPROJETO DA UNIDADE DE TRATAMENTO POR NEUTRA

LIZAÇÃO

7.1. Introdução

O processo de tratamento de águas ácidas por neutraliza

ção requer, como já foi mencionado anteriormente, duas etapas 

de operação. A primeira, compreende a fase de mistura entre 

a água ácida e o reagente químico utilizado. A massa líqui

da é submetida a uma agitação contínua a fim de que se produ

za uma turbulência tal, que permita, em curto intervalo de 

tempo, o processamento das reações de neutralização.

A segunda etapa, compreende a fase de separação do mate

rial sólido em suspensão da água tratada. Esta operação é 

feita através da decantação desse material, promovida pela a

ção da gravidade. A unidade física onde se processa a decan

tação é denominada de tanque de sedimentação e obedece deter

minadas leis físicas que serão descritas posteriormente. O 

lodo é o nome dado ao acúmulo de material depositado no fun

do do tanque de sedimentação.

Neste capítulo apresenta-se varias alternativas de ante 

projeto para o tratamento das águas da mina de sub-solo de 

Lauro Müller, tomando como base estas duas etapas e utilizan

do os dados obtidos nos ensaios de laboratório. Com as várias
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alternativas montadas faz-se uma análise comparativa através 

dos custos de implantação para cada uma delas.

Em base desta análise determina-se qual a maneira mais 

viável, técnica e econômica, para implantação da unidade de 

tratamento na mina de carvão escolhida para o anteprojeto.

7.2. Formulação teórica das etapas do processo

7.2.1 . Misturador

A etapa de mistura entre a água ácida e o reagente quí

mico deverá ocorrer em regime de fluxo turbulento, onde há 

predominância das forças da inércia. De modo que, quanto 

mais alta for a velocidade de agitação maior será a turbu

lência na massa líquido, portanto, mais eficaz será a neutra

lização.

RUSHTON -(1952) desenvolveu, considerando as forças de 

viscosidade e de inércia, as seguintes relações matemáticas 

para o computo da energia necessária em condições de regime 

turbulento e laminar:

Laminar: P - —— pn D gc

Turbulento: P = pn3D5gc

onde:
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P = energia necessária em kgm/s

k = constante que depende do tipo de palheta da turbina 

impulsora

gc = aceleração da gravidade (9.80 m/s2)

μ - viscosidade dinâmica do fluido em kg/s.m
p = densidade do fluido em kg/m3

D = diâmetro do impulsor em metros

n = rotação por segundo (rps)

7.2.2 Sedimentador

Em base da concentração e da tendência de interação das 

partículas apresentam-se quatro classificação teórica de co

mo estas partículas se depositam (METCALF, L. & EDDY, H. P. 
1977):

1) Sedimentação tipo I - refere-se a sedimentação de 

partículas discretas em uma suspensão de sólidos com baixa 

concentração. As partículas se depositam como entidades in

dividuais não existindo interação significativa entre elas. 

Sendo, desse modo, denominada sedimentação livre.

2) Sedimentação tipo II - refere-se a uma suspensão bas

tante diluída de partículas que se agregam ou floculam duran

te a sedimentação. Ao agregarem-se elas aumentam de tamanho, 

depositando-se mais rapidamente. Este fenômeno é conhecido 

como sedimentação em massa.
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3) Sedimentação tipo III - tem lugar em suspensões in 

intermediárias em que as forças entre as partículas são sufi 

cientes para retardar a decantação da partícula vizinha. As 

partículas tendem a permanecer entre si em posições fixas fa

zendo com que haja uma decantação da unidade completa da mas

sa formada. Desenvolve-se ainda, na parte superior do lodo, 

uma interfase solido-líquido bem diferenciada. Esse tipo de 

sedimentação é mais conhecido como sedimentação zonal.

4) Sedimentação tipo IV - tem lugar quando as partícu

las alcançam concentração tal que forma uma estrutura bem de

finida e um novo assentamento só é produzido quando há uma 

compressão desta estrutura. Esta compressão ocorre devido 

ao peso das partículas que continuamente se vão ajuntando à 

estrutura através da sedimentação. Este tipo de sedimenta

ção ê mais conhecido por sedimentação por compressão.

7.2.2.1.  Princípios físicos para sedimentação tipo I

(JORDÃO, E.P. & PESSOA, C., 1975)

1) Aplicação da lei de Newton

As seguintes forças agem sobre uma partícula in 

dividual (Fig. A):
a) Fg = m.g (força devido a gravidade; "m" é 

a massa da partícula; "g" a aceleração da 

gravidade).

Fig. A
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(força devi

Ca = coeficiente de atrito;

A = área projetada da partícula - 

p!= massa específica do líquido;

V = velocidade de sedimentação;

d = diâmetro da partícula.

do ao atrito entre a partícula e o meio) on

de:

c) Fe = wg (força devido ao empuxo; "w" é a

massa de líquido deslocado =

A resultante (F) das forças intervenientes e:

F = ma (onde "a" é a aceleração da particu

la durante a sedimentação =

De acordo com a Fig. A,

F = Fg - Fe - Fa = mg - wg - Fa (E. 6) 

mas como,

m = ps.Vol 

onde:

ps = massa específica da partícula;

Vol = (volume da partícula)

Fazendo m = ps e igualando a = = o

para que haja estabilidade na velocidade máxima, a equação 

(E.6 ) , torna-se:
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Equação conhecida como equação Newtoniana da sedimenta

ção.

2) Aplicação dos estudos de Stokes

Para partículas esféricas, pequenas e situada num meio 

viscoso Stokes desmontrou que:

é a viscosidade dinâmica do líquido)

Igualando as forças de atrito de Newton e Stokes vem:

é o número de Reynolds)

Para outras faixas de número de Reynolds o coeficiente 

de atrito assume novos valores, que podem ser expressos de 

forma aproximada por:

(valores de "b" e "n" na Tabela 14)

Admitindo a hipótese de Stokes e substituindo "Ca" por
7

seu valor stokesiano (E.7), tem-se o seguinte:

Equação esta conhecida como equaçao stokesiana da sedi

mentação.
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Considerando a Fig. B como sendo um tanque de sedimenta

ção, pode-se dividi-lo em 4 zonas diferentes: a zona de entra

da do líquido, a zona de sedimentação propriamente dita, a 

zona de lodo e a zona de saída.
As seguintes hipóteses são formuladas, segundo JORDÃO 

(1975):
1) Na zona de sedimentação, a sedimentação ocorre como 

num cilindro em repouso de igual profundidade;
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7.2.3. Parâmetros empregados no dimensionamento da uni

dade de tratamento

7.2.3.1. Misturador

Q = vazão afluente (m3/dia);

T = tempo de agitação (dia);

N = rotação por minuto (rpm);

P = potência útil no motor (Kgm/s);

η = rendimento do motor;

D = diâmetro do impulsor (m);

b = largura do impulsor (m);

G = gradiente de velocidade (s .

O gradiente de velocidade é um parâmetro físico emprega 

do para se transferir o grau de turbulência a ser mantido na 
massa líquida, a fim de que as reações de neutralização se 
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processem de uma maneira idêntica as dos ensaios. Gradiente 

de velocidade é definido como sendo a diferença de velocida

de "dV" entre dois pontos da massa líquida, em relação a dis
tância "dZ" entre eles e tendo uma direção perpendicular a 

direção do escoamento, conforme Figura E (CETESB, 1974).

Q = vazão afluente (m3/dia);

V = velocidade de sedimentação (m/s);

T = tempo de detenção (dia)

7.2.4. Valores dos parâmetros utilizados

7.2.4.1. Vazão afluente

Q = 1680 m3/dia; vazão de água ácida que é retirada di

retamente da mina de sub-solo de Lauro Müller, durante um 

período de 12 horas por dia (ALVAREZ, F.C. et alii. 1978. p.

58) .

taxa de aplicaçao superficial (m3/m2/dia).
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7.2.4.2. Rotação do agitador (N)

As rotações utilizadas são as seguintes:

130 rpm - 155 rpm - 180 rpm.

7.2.4.3. Tempo de detenção (T) ou tempo de agitação

A Tabela 15 apresenta os valores para o tempo de agita

ção para as duas etapas do processo. Esses resultados foram 

obtidos dos ensaios feitos com água do pré-lavador da mina 

de Urussanga (Gráficos nºs 12 e 13). Nas reações com cal não 

foram feitas experiências a fim de determinar o valor de T 

para gradientes de velocidade produzido pelas rotações de 

130 e 155 rpm, considera-se, no entanto, que ele não seja 

muito superior ao encontrado (T = 10 min) para a rotação de 

180 rpm.

7.2.4.4. Velocidade de sedimentação (V)

-4V = 1.80 cm/min = 3 x 10 m/s como sendo um valor da 

velocidade de sedimentação para as reações com calcário CI

MENVALE (mistura nº 41, Tabela 11) e

-4V = 0.95 cm/min = 1.58 x 10 m/s como sendo a

velocidade de sedimentação para as reações com cal CALSELE
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Tabela 15. V
alores do tem

po de detenção 
(T) 
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po de agitação

ROTAÇÃO

T - 5min 130 rpm

T - - 155 rpm

T - 5min 180 rpm

T - - 130 rpm

T - - 155 rpm

T - 30min 180 rpm

T - 15min 130 rpm

T - 15min 155 rpm

T - 15min 180 rpm

T - 60min 130 rpm

T - - 155 rpm

T - 50min 180 rpm

T - 130 rpm

T - - 155 rpm

T - lOmin 180 rpm

T - - 130 rpm

T - - • 155 rpm

T - 2min 180 rpm

R
eação 

com 
calc

á
rio C

im
envale -D

o
sagem 1:2,5 (8,40

 
g/l

) - 
D

iâm
etro 

m
enor 0,177m

m

R
eação com 

calc
á

rio Tom
io - 

D
os

a
gem 1:2,5 - G

ranu
lom

etria da 
am

os
tra

R
eação 

com calc
á

rio C
im

envale - D
o

sagem 1:2 (6,70 
g 

/l) - D
iâm

etro 
m

e
nor 0,177

m
m

R
eação 

com 
calc

á
rio C

im
envale - D

o
sagem 1:2 - G

ranu
lom

etria da 
am

os 
tra

R
eação 

com cal 
C

a
l

sele - D
osegem 

1: 
0,5 (1,38 g/1)

R
eação 

com cal C
al

sele - D
osagem 1:1 

(2,76 g/l)
R

eação 
com

 
calcário

 
C

im
envale

R
eação com cal

C
alsele

T - 60m
in

T - 60m
in

SED
IM

EN
TA

D
O

R
M

ISTU
RA

D
O

R



144
de acordo com a mistura nº 42 da Tabela 11.

7.2.4.5 Gradiente de velocidade (G)

0 gradiente de velocidade obtido nos ensaios para as 3 

rotações utilizadas, será calculado pela seguinte relação (AR

BOLEDA VALENCIA, J. 1973.p.145).

onde:

G = gradiente de velocidade em s

P = potência útil em g. cm/cm3.s;

μ = viscosidade absoluta do líquido (μ=0,01009 
g.s/cm2 para a água a 20°C).

A potência "P" será calculada em função da rotação do 

motor, das dimensões da palheta do impulsor e do volume do 

tanque, pela seguinte relação ( ARBOLEDA VALENCIA,J.1973):

onde

P = potência útil em kg. m/m3.s;

CD = coeficiente de arrasto (CD = 1.17 valor ta b 
belado;

n = número de rotações por segundo (rps);
Vol.= volume da câmara (Vol. = 0.001 m3);

k = constante empírica (k = 0.25, valor tabelado)



145
Ar3 = produto da área da palheta pela distância 

3 - 7ao eixo de rotação elevado ao cubo (Ar =8.12x10 )

O valor de G será:

1) para rotação de 130 rpm ou 2.17 rps

2) para rotação de 155 rpm ou 2.58 rps

3) para rotaçao de 180 rpm ou 3.0 rps

7.3. Dimensionamento da unidade de tratamento

7.3.1. Neutralização com calcário

7.3.1.1 Misturador

Será utilizado um tanque de concreto na forma circular
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e agitador tipo turbina, conforme diagrama apresentado na Fi

gura nº 8. Em base a este modelo de tanque de impulsor, PARLA

TORE ( CETESB. 1974) desenvolveu um modelo matemático que ser

ve para medir o desempenho do rotor. O modelo é o seguinte:

NP = K (NR)P (NF)q . (E.a) 8

onde:

NP = número de potência ( adimensional); representando 

as forças de inércia necessárias para movimentação do equipa

mento.

NR = número de Reynolds; representando as forças de vis

cosidade.

NF = número de Froude; representando as forças gravita

cionais.

K = constante que depende das relações geométricas da 

turbina em relação ao tanque de mistura.

p e q = coeficientes que dependem do regime de escoamento. 

Quando o regime é turbulento eles são iguais a zero.

Como:

Sendo:

P = potência útil (Kgm/s);

n = rotação por segundo (rps);

D = diâmetro do impulsor (m)



Fig.8

S/ESCALA

CORTE A-A

ESQUEMA DO TANQUE DE MISTURA 
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ρ = densidade do fluido (kg/m3);

μ = viscosidade absoluta do fluido (Kgf.s/m2);

g = aceleração da gravidade (m/s2);

gc= fator de conversão da lei de Newton (9.81 Kgm/kgf.s2).

Para o regime turbulento (p e q iguais a zero) a equaçao 
8 (E. 8) torna-se:

NP = K (NR)° (NF)° 
onde se tira que,

PARLATORE demonstrou experimentalmente que para se man

ter o regime turbulento no tanque, o valor de "K" terá que ser 

igual a 1.3. E as expressões:

somente serão válidas para os seguintes intervalos de valores 

(Ver Fig. 8).
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7.3.1.1.1 . Alternativa I

CALCÁRIO CIMENVALE; DOSAGEM 1:2,5 (8.40 g/1);

DIÂMETRO MENOR QUE 0.177 mm.
G = 710 s-1;

T = 5 min . = 0,00347 dia;

Q = 1680 m3/dia.

Sequência de cálculo:

1) Volume do tanque (Vol.)

Vol.= 1680 m3/dia x 0,00347 dia = 5.83 m3;

2) Profundidade do tanque (H)

H = 2.0 m (adotado);

3) Área superficial (As)

D = 0.55 m verifica as duas relações.

Pela relação 0.9 ≤ h/D ≤ 1.1 determina-se o valor de 

h = 0.60 m.

A largura do deflector (1) será:

D/l = 12 ---- ► 1 = 0.05m.

5) Dimensões da turbina em relação as dimensões do tanque

2.0 < d/D ≤ 6.6 → fazer D = 0.55 m e verificar pela

portantorelação 2.7 ≤ H/D ≤ 3.9 ;
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A largura da palheta (b) será:

D/b - 8 → b = 0.07 m.

Alternativa I - resumo das dimensões

Vol. H As d D h 1 b
(m3) (m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m)

5.83 2.0 2.92 1.93 0.55 0.60 0.05 0.07

Quadro nº 1

6) Determinação da rotação da turbina

adotando

μ = 1.029 x 10 Kgf.s/m2, para a água na temperatura de 20°C.

Desse modo, para G = 710s 1, tem-se que o valor da rotação se

ra:

adota-se para a rotaçao: N = 215 rpm.

7) Determinação da potência útil no motor 
_ 4 3 5

P = 6.15 x 10 x 215 x 0.55 = 307.61 Kgm/s ou

P = 4.10 HP ou P = 3.06 KW.
Considerando um rendimento (η) de 50% no motor, a potên

cia instalada será de aproxidamente:

P = 4.10 x 2 = 8.20 HP, onde adota-se P = 10 HP.
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7.3.1.1.2 Alternativa II

CALCÁRIO CIMENVALE; DOSAGEM 1:2.5 (8.40 g/1);

GRANULOMETRIA DA AMOSTRA;
G = 1152 s -1;

T = 30 min. = 0.0208 dia;

Q = 1680 m3/dia.

Sequência de cálculo:

1) As dimensões do tanque e da turbina são apresentadas 

no Quadro nº 2, onde se usou as mesmas relações do item anterior.

Alternativa II - resumo das dimensões.

Vol. H As d D h 1 b

(m3) (m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m)

35 2.5 14 4.22 0.65 0.70 0.06 0.08

Quadro nº 2

2) Determinação da rotação da turbina
Para G = 1152s-1, valor encontrado para a rotação da  turbina é:

N = 405.86 rpm, que adotou-se ser igual a N -410 rpm.

3) Determinação da potência útil
P = 6.15 x 10-4x 4103x 0.655 = 4918.06 Kgm/s ou

P = 65.57 HP ou P = 48.85 KW.
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Considerando o rendimento do motor de 50% a potência ins

talada será de:

P = 65.57 x 2 130 HP

7.3.1.1.3 Alternativa III

CALCÁRIO CIMENVALE; DOSAGEM 1:2 (6.70 g/1);

DIÂMETRO INFERIOR A 0.177 mm;
G = 710s-1 ;

T = 15 min. = 0.01042 dia;
Q = 1680 m3/dia.

Sequência de cálculo:

1) As dimensões do tanque e da turbina são apresentadas 

no Quadro nº 3.

Alternativa III - Resumo das dimensões

Vol. H As d D h 1 b

(m3) (m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m)

17.5 2.0 8.75 3.34 0.55 0.60 0.05 0.07

Quadro nº 3

2) Determinação da rotação da turbina
Para G = 710s-1, valor encontrado para a rotação da turbina é:

N = 308.19 rpm, que adotou-se ser igual a N = 310 rpm.
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3) Determinação da potência útil

-4 3 5P - 6.15 x 10 x 310 x 0.55 =922.09 Kgm/s ou

P = 12.30 HP ou P = 9.16 KW.

Considerando o rendimento do motor de 50%, a potência ins

talada será de:

P = 12.30 x 2 ≈ 25 HP.

7.3.1.1.4. Alternativa IV

CALCÁRIO CIMENVALE; DOSAGEM 1:2 (6.70 g/1);

GRANULOMETRIA DA AMOSTRA;
G = 710s-1;

T = 60 min. = 0.0417 dia;

Q = 1680 m3/ dia.

Sequência de cálculo

1) As dimensões do tanque e da turbina são apresentadas 

no Quadro nº 4.

Alternativa IV - Resumo das dimensões.

Vol. H As d D h 1 b

(m3) (m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m)

70 3.5 20 5.0 0.90 1.0 0.08 0.12

Quadro nº 4
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2) Determinação da rotação da turbina
Para G = 710s-1 valor encontrado para a rotação da turbina é:

N = 215.30 rpm, que adotou-se ser igual a N = 215 rpm.

3) Determinação da potência útil 
-4 3 5P = 6.15 x 10 x 215 x 0.9 = 3609.13 Kgm/s ou

P = 48.12 HP ou P = 35.85 KW.

Considerando o rendimento do motor de 50%, a potência ins

talada será de:

P = 48.12 x 2 - 100 HP.

7.3.1.2. Sedimentador

Será utilizado uma bacia de sedimentação, simplesmente es

cavada no solo, com remoção diária do lodo produzido. Ela tem 

a forma retangular com paredes ataludadas (inclinação 1:2)(Fig. 

nº 9).

Dados:

T = 60 min. (tempo de detenção);

V = 1.80 cm/min. (velocidade de sedimentação);

Q = 1680 m3/dia (vazão afluente durante o período de 12 

horas por dia);

Qa = 25.92 m3/m2/dia (taxa de aplicação superficial).
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3) Determinação do comprimento (L) e da largura (B)

Relação entre L e B, para se evitar o curto-circuito na bacia:

L = 2B → As = 2B2 (Secção retangular);

como,

As = 64.81 m2 --- ► B ≈ 5,70 m e L ≈ 11.40 m.

4) Profundidade

Sequência de cálculo:

1) Determinação da área superficial

2) Volume da bacia

5) Determinação do volume de lodo produzido.

a) O índice de lodo (IL) é igual a 70 ml/1 (mistura nº

12, Tabela nº 10);
b) considerando que a vazão Q = 1680 m3/dia, funciona
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durante 12 horas no dia, o volume de água drenado para a bacia 

será de:
Vd = 1680 m3/dia x 0.5 = 8.4 x 105litros;

c) Volume de lodo formado em um dia

V(lodo) = Vd x IL = 8.4 x 10sZ x 0.07 l/l = 5.88 x 104Z

V(lodo) = 58.80 m3/dia.

6) Determinação das novas dimensões da bacia

Como a bacia funciona somente 12 horas no dia, a remo

ção do lodo será feita após esse período, de modo que, o volu

me da bacia para acumular o lodo produzido e proporcionar a se

dimentação será de:

Vt= Vol. + V(lodo) = 70m3 + 58.80m3 = 128.80m3

Vr= 128.80m3;

Mantendo-se as mesmas dimensões da largura e comprimento, a pro

fundidade (H) aumentará para:
128.80 2.0m 

5.70 x 11.40

H ≈ 2.0m.

Quadro nº 5 - dimensões da bacia de sedimentação

V(lodo) / Volume da
As dia bacia

L B H

(m 2) (m 3) (m3) (m) (m) (m)

64.81 5 8.80 128.80 11.40 5.70 2.0
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7.3.2. Neutralizaçao com cal

7.3.2.1. Misturador

0 tanque de mistura e a turbina empregados são os mesmos. 

utilizados para as reações com calcário (Fia. 8)

7.3.2.1.1. Alternativa I

CAL CALSELE; DOSAGEM. 1:0.5 (1.38 g/1);
G = 1152s-1;

T = 10 min. = 0.00695 dia;
Q = 1680 m3/dia.

Sequência de cálculo:

1) As dimensões do tanque da turbina são apresentadas no 

Quadro nº 6, onde se usou as mesmas relações estabelecidas nas 

reações com calcário.

Alternativa I - resumo das dimensões

Vol. H As d D h 1 b

(m3) (m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m)

11.67 2.0 5.84 2.73 0.55 0.60 0.05 0.07

Quadro nº 6
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2) Determinação da rotação da turbina

Para G = 1152s-1, valor encontrado para a rotação da turbina 

foi de N = 371.78 rpm, que adotou-se ser igual a N = 380 rpm.

3) Determinação da potência útil 
-4 3 5P = 6.15 x 10 x 3803 x 0.555 = 1698.40 Kgm/s ou

P = 22.64 HP ou P = 16.87 KW.

Considerando o rendimento do motor de 50% a potência ins

talada será de:

P = 22.64 x 2 = 45.28 HP, onde adota-se P = 50 HP.

7.3.2.1.2 Alternativa II

CAL CALSELE; DOSAGEM 1:1 (2.76 g/1);
G = 1152s-1;

T = 2 min. = 1.39 x 10 -3dia;

Q = 1680m3/dia.

Sequência de cálculo:

1) As dimensões do tanque da turbina são apresentadas no 

Quadro nº 7.

Quadro nº 7

Alternativa II - resumo das dimensões

Vol. H As d D h 1 b

(m3) (m) (m2 ) (m) (m) (m) (m) (m)

2.34 1.0 2.34 1.73 0.30 0.30 0.03 0.04
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2) Determinação da rotação da turbina

Para G = 1152s valor encontrado para a rotação da turbina 

foi de N = 597.60 rpm, que adotou-se ser igual a N = 600 rpm.

3) Determinação da potência útil
P = 6.15 x 10 x 6003 x 0.305 = 322.80 Kgm/s ou

P = 4.30 HP ou P = 3.21 KW.

Considerando o rendimento do motor de 50% a potência ins

talada será de:

P = 4.30 x 2 = 8.60 HP, onde adota-se P = 10 HP.

7.3.2.1.3. Alternativa III

Como não foram realizadas experiências com o objetivo de 

determinar-se o tempo de agitação para nível de gradiente de 
velocidade em tôrno de 710s-1 (130 rpm), adotou-se um valor de 

T = 20 min. para este grau de turbulência, como sendo o valor 

mais provável para o tempo de agitação.

O dimensionamento desta alternativa será feito nas seguin

tes condições:

CAL CALSELE; DOSAGEM 1:0.5 (1.38 g/1);
G = 710s-1;

T = 20 min. = 0.01389 dia;

Q = 1680 m3/dia.
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Sequência de calculo:

1) As dimensões do tanque da turbina são apresentadas no 

Quadro nº 8.

Alternativa III - resumo das dimensões

Vol. H As d D h 1 b

(m3) (m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m)

23.34 2.0 11.67 3.86 0.60 0.65 0.05 0.08

Quadro nº 8

2) Determinação da rotação da turbina
Para G = 710s-1 , o valor encontrado para a rotação da turbina 

foi de N = 293.44 rpm, que adotou-se ser igual a N = 300 rpm.

3) Determinação da potência útil
P = 6.15 x 10-4 x 3003 x 0.605 = 1291.20 Kgm/s ou

P = 17.22 HP ou P = 12.83 KW.

Considerando o rendimento do motor de 50% a potência ins

talada será de:

P = 17.22 x 2 = 34.44 HP, onde adota-se P - 35 HP.

7.3.2.2. Sedimentador

Será utilizada a mesma bacia de sedimentação que usou-se 

para a sedimentação com calcário (Fig. nº 9).
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Dados:

T = 60 min. (tempo de detenção);

V = 0.95 cm/min. (velocidade de sedimentação);

Q = 1680m3/dia (vazão afluente durante 12 horas /dia)

= 13.68m3/m2/dia (taxa de aplicação superficial).

Sequência de cálculo:

1) Determinação da área superficial
As = 122.81 123m2

13.68m3/m2/dia

As = 123 m2.

2) Volume da bacia
Vol. = 1680 m3/dia x 60 min. x = 70 m3

Vol. = 70 m3.

3) Determinação do comprimento (1) e da largura (B)

Relação entre L e B, para se evitar o curto-circuito na bacia:

L = 2B → As = 2B2 (secção retangular) ;

como.
As = 123m2 → B= 7.84m e L= 15.68 m

4

H

Profundidade
70 m3

123 m2
0.57 m
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5) Determinação do lodo produzido

a) O índice de lodo (IL) é igual a 100 ml/l(mistura nº 

9, Tabela nº 10);

b) considerando que a vazão Q = 1680 m3/dia, funciona 

durante 12 horas no dia, o volume de água drenado para a bacia 

será igual a Vd = 8.4 x 105 litros;

c) Volume de lodo formado em um dia
V(lodo) = Vd x IL = 8.4 x 105Z x 0.1 Z/Z = 8.4 x 104Z

V(lodo) = 84 m3 .

6) Determinação das novas dimensões da bacia

Como a bacia funciona somente 12 horas no dia, a remo

ção do lodo será feita após esse período, de modo que, o volu

me da bacia para acumular o lodo produzido e proporcionar a se

dimentação será de:

Mantendo-se as mesmas dimensões da largura e comprimento,a pro

fundidade (H) aumentará para:

As dimensões da bacia de sedimentação para a neutraliza

ção com cal, são apresentadas no Quadro nº 9.
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Quadro nº 9 - dimensões da bacia de sedimentação

V(lodo)/ Volume da
As dia bacia L B H

(m2) (m3 ) (m3) (m) (m) (m)

123 84 154 15.68 7.84 1.25

7.4. Custos de implantação e gasto anual de cada etapa do 

processo

A determinação dos custos será feita através dos componen

tes considerados mais importantes em termos de significância 

de preço unitário e global. No misturador selecionou-se o vo 

lume do concreto do tanque, a área de forma necessária, quanti

dade de ferro para armadura e o preço do conjunto motor e tur

bina impulsora (agitador). Sendo a bacia de sedimentação sim

plesmente escavada no solo, o componente orçamentário mais sig

nificante é o próprio volume da escavação.

Outros fatores como tubulação de entrada e saida, regis

tros, válvulas etc, não terão seus preços computados na avalia

ção do custo de implantação da unidade.
Somente com os dados a respeito do custo de implantação 

da unidade não permite se fazer uma análise comparativa dos mé

todos empregados, será portanto feita uma avaliação do custo 

anual, onde se insere a quantidade gasta de reagente químico.
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Com isso far-se-á, finalmente, uma análise decisória da 

aplicabilidade das alternativas de projeto gerados no item an

terior.

7.4.1. Custo de implantação para a neutralização com calcário 

7.4.1.1. Misturador

7.4.1.1.1. Alternativa I

Sequência de cálculo:

1) Volume de concreto

Vc = Vp + Vd + Vb 

onde:

Vc = volume total de concreto no tanque;

Vp = volume das paredes do tanque, onde se considera, pa

ra efeito de cálculo, como tendo 15 cm de espessura;

Vd = volume de concreto do deflector, considerado como 

tendo 15 cm de espessura;

Vb = volume da base do tanque, considerada como tendo 15 

cm de espessura.

Assim,
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H1= H + 0.60 m = 2 + 0.6 = 2.60 m

R = 0.97 m

Vp = 2.60 x 2 x 3.14 x 0.97 x 0.15 = 2.38 m3

b) Vd = 1 x H1 x 0.10

1 = 0.0 5 m

Vd = 0.05 x 2.60 x 0.10 x 4 = 0.05 m3

c) Vb = ΠR2 x 0.15
2

Vb = 3.14 x (0,97) x 0.15 = 0.44 m3

d) Vc = 2.38 + 0.05 + 0.44 = 2.87 m3

O custo unitário do concreto é Cr$ 1.880,00, para concre

to de f ck = 150 kg/cm2, conforme dados da proposta de orçamen

to contida no anexo I, acrescido de 40% de reajuste.

Desse modo o custo do concreto no tanque de mistura será:

Cr$ 1.880,00 x 2.87 = Cr$ 5.395,60

2) Formas necessárias

Af = 2ΠR x H1, x 2 (Af ê a área de forma necessária)
Af = 2 x 3.14 x 0.97 x 2.60 x 2 = 31.68 m2

O custo unitário, conforme proposta do anexo I, também a

crescido de 40%, é de Cr$ 250,00

O custo total será de:

Cr$ 250,00 x 31.68 = Cr$ 7.920,00

3) Armadura
Considera-se como sendo 60 kg/m3 a densidade de ferro ne

cessária para a armadura do tanque de sedimentação. Pela pro

posta do anexo I, o custo unitário do ferro é igual a Cr$22,50,
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onde já foram considerados os preços da mão de obra e do rea

juste de 40%.

Desse modo o custo da armadura será de :
Cr$ 22,50/kg x 60 kg/m3 x 2.87 m3 = Cr$ 3.874,50

4) Custo do agitador (motor + turbina)

De acordo com a proposta contida no anexo II para o agita

dor dimensionado na alternativa I, seu custo ê de Cr$ 58.000,00.

5) Custo total de implantação do tanque

CT (Cr$) = 5.395,60 + 7.920,00 + 3.874,50 + 58.000,00

CT (Cr$) = 75.190,10

7.4.1.1.2 Alternativa II

Sequência de cálculo

1) Volume de concreto
a) Vp = 3.10 x 2 x 3.14 x 2.11 x 0.15 = 6.16 m3;

b) Vd = 0.06 x 3.10 x 0.10 x 4 = 0.07 m3;

c) Vb = 3.14 x (2.11)2x 0.15 = 2.10 m3;

d) Vc = 6.16 + 0.07 + 2.10 = 8.33 m3.

O custo será portanto de:
Cr$ 1.880,00/m3x 8.33 m3= Cr$ 15.660,00

2) Formas necessárias
Af = 2 x 3.14 x 2.11 x 3.10 x 2 = 82.15 m2 .

O custo será portanto de:
Cr$ 250,00/m2 x 82.15 m2 = Cr$ 20.537,50
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3) Armadura

Cr$ 22,50/kg x 8.33 m3 x 60 kg/m3 = Cr$ 11.245,00.

4) Agitador

O preço estabelecido na proposta do anexo II, para o agi  

tador da alternativa II, foi de Cr$ 145.000,00.

5) Custo total de implantação do tanque

CT (Cr$) = 15.660,00 + 20.537,50 + 11.245,50 + 145.000,00

CT (Cr$) = 192,443,40

7.4.1.1.3 - Alternativa III

Sequência de cálculo

1) Volume de concreto
a) Vp = 2.60 x 2 x 3.14 x 1.67 x 0.15 = 4.09 m3 ;

b) Vd = 0.05 x 2.60 x 0.10 x 4 = 0.05 m3.;

c) Vb = 3.14 x (1.67)2 x 0.15 = 1.31 m3;

d) Vc = 4.09 + 0.05 + 1.31 =5.45 m3 .

O custo será portanto de:
Cr$ 1.880,00/ m3x 5.45 m3= Cr$ 10.246,00

2) Formas necessárias
Af = 2 x 3.14 x 1.67 x 2.60 x 2 = 54.54 m2 .

O custo será portanto de :
Cr$ 250,00/m2 x 54.54 m2 = Cr$ 13.635,00

3) Armadura
Cr$ 22,50/kg x 5.45 m3x 60 kg/m3 = Cr$ 7.357,50.
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4) Agitador

0 preço estabelecido para o agitador da alternativa III, 

é de Cr$ 60.000,00, conforme anexo II.

5) Custo total de implantação do tanque

CT (Cr$) = 10.246,00 + 13.635,00 + 7.357,50 + 60.000,00

CT (Cr$) = 91.238,50

7.4.1.1.4.  Alternativa IV

Sequência de cálculo:

1) Volume de concreto
a) Vp = 4.10 x 2 x 3.14 x 2.5 x 0.15 = 9.66 m  ;3

b) Vd = 0.08 x 4.10 x 0.10 x 4 = 0.13 m ;3

c) Vb = 3.14 x (2.5)2 x 0.15 = 2.94 m3;

d) Vc = 9,66 + 0.13 + 2.94 = 12.73 m3

O custo será portanto de:
Cr$ 1.880,00/m3 x 12.73 m3 = Cr$ 23.932,40

2) Formas necessárias
Af = 2 x 3.14 x 2.5 x 4.10 x 2 = 128.74 m2 .

O custo será portanto de;
Cr$ 250,00/m2 x 128.74 m2 = Cr$ 32.185,00

3) Armadura
Cr$ 22,50/kg x 12.73 m3 x 60 kg/m3 = Cr$ 17.185,50

4) Agitador

O preço estabelecido para esta alternativa foi de 

Cr$ 196.000,00.
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5) Custo total de implantação do tanque

CT (Cr$) = 23.932,40 + 32.185,00 +17.185,50 + 196.000,00.

CT (Cr$) = 269.302,90

7.4.1.2 Sedimentador

O preço unitário da escavação, é de Cr$ 84,00, conforme 

dados da proposta contida no anexo I, em que já foi feito o rea

juste de 40%.

O volume total a ser escavado é de aproximadamente de 130 

m3, desse modo o custo de implantação da bacia de sedimentação 

será de:
Cr$ 84,00/m3 x 130 m3 = Cr$ 10.920,00

7.4.2 Custo de implantação para a neutralização com cal

7.4.2.1 Misturador

7.4.2.1.1. Alternativa I

Os custos unitários serão os mesmos considerador nas eta

pas de naturalização com calcário.

Sequência de cálculo:

1) Volume de concreto
a) Vp = 2.60 x 2 x 3.14 x 1.37 x 0.15 = 3.36 m3;
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b) Vd = 0.05 x 2.60 x 0.10 x 4 = 0.05 m3 ;

c) Vb = 3.14 x (1.37)2 x 0.15 = 0.88 m3;

d) Vc = 3.34 + 0.05 + 0.88 = 4.29 m3.

O custo será portanto de:

Cr$ 1.880,00/m3 x 4.29 m3 = Cr$ 8.065,20

2) Formas necessárias

Af = 2 x 3.14 x 1.37 x 2.60 x 2 = 44.74 m2 .

O custo será portanto de:

Cr$ 250,00/m2 x 44.74 m2 = Cr$ 11.185,00

3) Armadura
Cr$ 22,50/kg x 4.29 m3 x 60 kg/m3 = Cr$ 5.791,50

4) Agitador

O preço estabelecido para o agitador é de Cr$ 90.000,00, 

para esta alternativa.

5) Custo total de implantação do tanque

CT (Cr$) = 8.065,20 + 11.185,00 + 5.791,50 + 90.000,00

CT (Cr$) = 115.041,70

7.4.2.1.2 Alternativa II

Sequência de cálculo:

1) Volume de concreto
a) Vp = 1.60 x 2 x 3.14 x 0.87 x 0.15 = 1.31 m3;

b) Vd = 0.03 x 1.60 x 0.10 x 4 = 0.02 m3;

c) Vb = 3.14 x (0.87)2 x 0.15 = 0.36 m3;
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d) Vc = 1.30 + 0.02 + 0.36 = 1,69 m3 .

O custo será portanto de:

Cr$ 1.880,00/m3 x 1.69 m3 = Cr$ 3.177,20

2) Formas necessárias

Af = 2 x 3.14 x 0.87 x 1.60 x 2 = 17.48 m2 .

O custo será portanto de:

Cr$ 250,00/m2 x 17.48 m2= Cr$ 4.370,00

3) Armadura

Cr$ 22,50/kg x 1.69 m3 x 60 kg/m3 = Cr$ 2.281,50

4) Agitador

O preço do agitador estabelecido para esta alternativa po

de Cr$ 42.000,00

5) Custo total de implantação do tanque

CT (Cr$) = 3.177,20 + 4.370,00 + 2.281,50 + 42.000,00

CT (Cr$) = 51.828,70

7.4.2.1.3 - Alternativa III

Sequência de cálculo:

1) Volume de concreto
a) Vp = 2.60 x 2 x 3.14 x 1.93 x 0.15 = 4.73 m3;

b) Vd = 0.05 x 2.60 x 0.10 x 4 = 0.05 m3;

c) Vb = 3.14 x (1.93)2 x 0.15 = 1.75 m3;

d) Vc = 4.73 + 0.05 + 1.75 = 6.53 m3.



Tabela 16. Custo total de implantação da unidade de tratamento por neutralização

SEDIMENTADORMISTURADOR

ALTERNAti
VAS

Volume 
do 

tanque

Volume 
do con
ereto
(m 3)

Custo 
unitário 
Cr$/m3

Sub-total 
Cr?

Área 
de 

forma 
(m2 )

Custo 
unita
rio 
Cr$/m2

Sub-total
Cr?

Qde de 
ferro 
para 
arma 
çao 
(kg)

Custo 
uníta
rio 
Cr$/kg

Sub-total 
Cr?

Rota 
çao 
da - 
tur
bina 
(rpm)

Poten 
cia 
insta 
lada 
(Hp) 

Custos do 
motor + tur 
bina

Cr$

Custo to 
tal da uni 
dade 

Cr?

Volu 
me a 
ser 
esca 
vado 
(m1 )

Custo 
únita
rio 

Sub 
-to 
Cal 
Cr$

Custo Co 
tal da u 
nidade

Cr$

Custo total 
da unidade 
de tratamen
to 

Cr?

I 
(CALCÁRIO) 5.83 2.87 1.880,00 5.395,60 31*. 68 250,00 7.920,00 172.20 22,50 3.874,50 215 10 58.000,00 75.190,10 130 84,00 - 10.920,00 86.110,10

II 
(CALCÁRIO) 35 8.33 r» 15.660,40 82.15 " 20.537,50 499,80 " 11.245,50 410 130 145.000,00 192.443,40 " " - " 203.363,40

III 
(CALCÁRIO) 17.50 5.45 " 10.246,00 54.54 " 13.635,00 327.00 " 7.357,50 310 25 60.000,00 91.238,50 " " " " 102.158,50

IV 
(CALCÁRIO) 70 12.73 " 23.932,40 128.74 " 32.185,50 763.80 " 17.185,50 215 100 196.000,00 269.302,90 " " - " 280.222,90

I 
(CAL) 11.67 4.29 " 8.065,20 44.74 " 11.185,00 257.40 " 5.791,50 380 50 90.000,00 115.041,70 155 " - 13.020,00 128.061,70

II 
(CAL) 2.34 1.69 " 3.177,20 17.48 " 4.370,00 101.40 " 2.281,50 600 10 42.000,00 51.828,70 " " - " 64.848,70

III 
(CAL) 23.34 6.53 " 12.276,40 63.03 " 15.757,00 391.80 " 8.815,50 300 35 72.000,00 108.849,40 " " - " 121.869,40
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7.4.3 Custo anual da unidade de tratamento que utiliza

calcário como reagente neutralizador

7.4.3.1. Alternativa I mais o sedimentador

Sequência de cálculo:

1) Custo do calcário

A dosagem 1:2.5 de calcário CIMENVALE requer, 8.40 kg de 

reagente para neutralizar 1.0 m3 de água ácida proveniente da 

mina de poço de Lauro Müller. Desse modo são necessárias:
1680 m3/dia x 0.5 dia x 365 x 8.40 kg/m3x 10 -3 = 2575.44

toneladas de calcário por ano.

O preço do calcário com diâmetro menor que 0.177 mm (fil

ler) é de Cr$ 540,00 por tonelada, na localidade de Salseiro, 

onde situa-se a fábrica. Com o transporte até Criciúma, cujo 

preço é igual a Cr$ 800,00/ton., o valor do calcário passa pa

ra Cr$ 1.340,00, conforme dados apresentados no anexo III. Des

se modo o gasto anual com o reagente será de:

Cr$ 1.340,00/ton. x 2575.44 ton/ano = Cr$ 3.451.089,60

2) Custo total anual da unidade de tratamento

a) misturador ..............  Cr$ 75.190,10

b) sedimentador.............  Cr$ 10.920,00

c) calcário ................  Cr$ 3.451.089,60

TOTAL. ............  Cr$ 3.537.199,70
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7.4.3.2 Alternativa II mais sedimentador

Sequência de cálculo:

1) Custo do calcário

Devido ter esta alternativa a mesma dosagem da alternati

va anterior, a quantidade de calcário consumida será idêntica: 

2575.44 ton./ano.

0 preço estabelecido no anexo III para a granulometria da 

amostra fornecida na fábrica para o calcário CIMENVALE, é de 

Cr$ 150,00/ton. Com frete do transporte até Criciúma o valor 

da tonelada passa para Cr$ 950,00. Deste modo o gasto anual 

com reagente será de: 

Cr$ 950,00/ton. x 2575.44 ton/ano = Cr$ 2.446.668,00

2) Custo total anual da unidade de tratamento

a) misturador .............. Cr$ 192.443,40

b) sedimentador ...........  Cr$ 10.920,00

c) calcário ................ Cr$ 2.446.668,00

TOTAL......... Cr$ 2.650.031,40

7.4.3.3 . Alternativa III mais sedimentador

Sequência de cálculo:

1) Custo do calcário

A dosagem 1:2 de calcário CIMENVALE requer, 6.70 kg pa

ra neutralizar 1.0 m3 de água ácida da mina de poço de Lauro
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Müller. A quantidade de calcário consumida anualmente será de: 

1680 m3/dia x 0.5 dia x 365 x 6.70 kg/m3 x 10 =

2054.22 toneladas.

Como o preço do filler é de Cr$ 1.340,00/ton., o gasto a

nual, com este tipo de calcário será de: 

Cr$ 1.340,00/ton. x 2054.22 ton/ano = Cr$ 2.752.654,80 

2) Custo total anual da unidade de tratamento 

a) misturador.....   Cr$ 91.238,50

b) sedimentador............  Cr$ 10.920,00

c) calcãrio ................ Cr$ 2.752.654,80

TOTAL.........Cr$ 2.854.813,3 0

7.4.3.4 Alternativa IV mais sedimentador

Sequência de cálculo:

1) Custo do calcário

A quantidade consumida de calcário é a mesma do item ante

rior (dosagem 1:2).

Como o preço do calcário é de Cr$ 950,00 para a granulome

tria da amostra, tem-se que o gasto anual com o reagente será 

de:

Cr$ 950,00/ton x 2054.22 ton/ano = Cr$ 1.951.509,00

2) Custo total anual da unidade de tratamento
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a) misturador............... Cr$ 269.302,90

b) sedimentador.......... . Cr$ 10.920,00

c) calcário ................ Cr$ 1.951.509,00

TOTAL....... Cr$ 2.231.731,90

7.4.4 Custo anual da unidade de tratamento que utiliza a 

cal como reagente neutralizador

7.4.4.1. Alternativa I mais sedimentador

Sequência de cálculo:

1) Custo da cal

A dosagem 1:0.5 de cal CALSELE requer, 1.38 kg do reagen

te para neutralizar 1.0 m3 de água ácida da mina de poço de 

Lauro Müller. A quantidade consumida anualmente será de:
1680 m3/dia x 0.5 dia x 365 x 1.38 kg/m3 x 10 3 =

423.11 toneladas.

0 preço da tonelada de cal, na fábrica, é de Cr$ 600,00. 

Devido a determinações internas da concessionária, não foi pos

sível conseguir-se uma planilha de preços da cal em caráter o

ficial, para que fosse anexada.

Considerando o preço do transporte como sendo o mesmo es

tabelecido para o calcário (Cr$ 800,00), tem-se que o gasto a

nual com a cal será de:

Cr$ 1.400,00/ton x 423.llton/ano = Cr$ 592.354,00
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2) Custo total anual da unidade de tratamento

a) misturador Cr$ 115.041,70

b) sedimentador .......   Cr$ 13.020,00

c) cal .......................  Cr$ 592.354,00

TOTAL........ Cr$ 720.415,70

7.4.4.2  Alternativa II mais sedimentador

Sequência de cálculo:

1) Custo da cal

A dosagem 1:1 requer o dobro da quantidade de cal do que 

a anterior, isto é, 2.7 6 kg/m3 de água ácida. A quantidade con

sumida anualmente será de:

423.11 ton/ano x 2 = 846.22 toneladas/ano.

Considerando os mesmos preços do item anterior, tem-se que 

o gasto anual com cal é de:

Cr$ 1.400,00/ton x 846.22 ton/ano = Cr$ 1.184.708,00

2) Custo total anual da unidade de tratamento

a) misturador ............... Cr$ 51.828,70

b) sedimentador ............  Cr$ 13.020,00

c) cal.......................  Cr$ 1.184,708,00

TOTAL ........... Cr$ 1.249.556,7 0



Tabela 17. Custos das etapas do processo e do reagente consumido por ano

ALTERNATIVAS

Custo de im
plantaçao do 
misturador

(Cr?)

Custo de im 
plantação do 
sedimentador

(Cr$)

Quantidade 
de calcário 
gasta/ano

(ton)

Preço do cal 
carlo na fa 
brica (vidal 
Ramos)

(Cr?)

Preço do 
transporte a
te Criciúma

(Cr?)

Custo anual 
com calcário

(Cr$)

Quantidade 
de cal gasta 
por ano

(ton)

Preço da cal 
em Criciúma

(Cr$)

Custo anual 
da cal

(Cr$)

Custo da uni 
dade de trata
mento

(Cr$)

I 
(CALCÁRIO) 75.190,10 10.920,00 2575.44 540,00 800,00 3.451.089,60 - - - 3.537.199,70

II 
(CALCÁRIO) 192.443,40 10.920,00 2575.44 150,00 800,00 2.446.668,00 - - - 2.650.031,40

III 
(CALCÁRIO) 91.238,50 10.920,00 2054.22 540,00 800,00 2.752.654,80 - - - 2.854.813,30

IV 
(CALCÁRIO) 269.302,90 10.920,00 2054.22 150,00 800,00 1.951.509,00 - - — 2.231.731,90

I 
(CAL) 115.041,70 13.020,00 - - 800,00 - 423.11 1.400,00 592.354,00 720.415,70

II 
(CAL) 51.828,70 13.020,00 - - 800,00 - 846.22 1.400,00 1.184.708,00 1.249.556,70

III 
(CAL) 108.849,40 13.020,00 - - 800,00 - 423.11 1.400,00 592.354,00 714.223,40

00
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8. CONCLUSÕES DO ESTUDO TÉCNICO-ECONÔMICO

Esta parte do trabalho pretende fornecer uma idéia da 

viabilidade de implantação dos métodos estudados. Concluiu

-se que:

1) 0 método utilizado nos ensaios para neutralização das 

águas ácidas drenadas das minas de carvão de Lauro Müller, 

Urussanga e Sideropolis é tecnicamente passível de tratamen

to com calcário (Tomio e Cimenvale). Porém, do ponto de vis

ta econômico, o processo se mostrou caro, devido ao alto con

sumo de reagente, proporcionando um gasto anual elevado (Ta

bela 17). A justificativa para este alto consumo se baseia 

no fato de que,os dois tipos de calcários empregados nos en

saios, possuem teores de CaCO3 baixos (em tôrno de 50%),em 

relação aos teores de MgO (em tôrno de 20%). Com estes índi

ces de CaCO3 e MgO, o calcário é fracamente dissolvido na 

presença de águas ácidas, o que proporciona a utilização de 

dosagens elevadas para se conseguir o nível de neutralização 

desejada (pH = 5). De modo que no final da reação, uma gran

de parte do calcário permanece sem reagir. Por outro lado, 

se a dosagem for diminuída, o tempo de reação para se alcan

çar o nível de pH = 5, torna-se extremamente longo, o que 

acarreta um aumento na energia gasta para movimentação do a

gitador.
2) A cal por ser um reagente com características de so

lubilidade superiores ao calcário, apresentou resultados mais 
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favoráveis para a aplicação no tratamento por neutralização 

dessas águas ácidas.

Levando-se em conta a produção anual do carvão da mina 

de Lauro Müller, cerca de 129600 ton. (ALVAREZ, F.C.et.alii. 

1978. p. 57), tem-se que o incremento de custo na tonelada 

de carvão extraída, a fim de cobrir o custo do tratamento com 

cal será de:

Custo anual do tratamento (Cr$) 720.000,00
-------------------------------- =   = Cr$ 5.56/ton. 
Produção anual de carvão (ton.) 129600

Isto representa um aumento no custo na tonelada de car 

vão de 1.24%. Supõem-se ser de Cr$ 417,78 o preço da tone

lada de carvão, conforme dados contidos no anexo IV.



184

9. RECOMENDAÇÕES

1) Recomenda-se, a fim de que seja diminuído o consumo de 

calcário, a recirculação dó lodo decantado no sedimentador 

para o tanque de mistura. A percentagem do lodo a ser recir

culada acarretaria de novas experiências no laboratório. A

credita-se que a utilização do lodo como parte da dosagem do 

calcário, influenciaria diretamente na diminuição do consumo.

2) Recomenda-se ensaios no laboratório outros métodos de 

aplicação do calcário, por exemplo, o uso de tambores rotati

vos, a passagem da água ácida através do leito de calcário, a 

neutralização combinada entre calcário e cal e a utilização 

de outros reagentes químicos. Sendo que o principal problema 

na utilização do método ensaiado para esses dois tipos de cal 

cãrio, foi a característica de pouca solubilidade dos mesmos, 

recomenda-se que se estudem o seguinte processo:

Divide-se, inicialmente a vazão da água ácida em duas 

(conforme Figura). No tanque (1) ocorrerão as seguintes rea

ções com calcário:

H2SO4 + CaCO3 ----- ► CaSO4 + H2CO3
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Como se nota pelas equações acima, bastante alcalinida

de é adicionada no tanque (1), de modo que as reações no tan

que (2) dar-se-ão de uma forma, muito rápida, por isso, pode 

ser desnecessário a utilização de um agitador mecânico. As

sim, um estudo apurado deste processo pode-se chegar a resul

tados extremamente favoráveis de calcários dolomíticos para 

a neutralização de águas ácidas.

3) Devido ao preço elevado do transporte em relação aos 

preços do calcário e da cal na fábrica, recomenda-se a pes

quisa de jazidas desses produtos que estejam próximas a re

gião carbonífera. Por exemplo, ocorrências cadastradas pela 

SUDESUL - CPRM (VERGARA, V. 1976), nos municípios de Nova Ve

neza, Urussanga e Criciúma, que permitem supor que no tocan

te a qualidade química, a reserva e a situação topográfica, 

sejam vantajosas as explorações destas jazidas, a fim de pro

porcionarem a neutralização das águas ácidas drenadas das mi

nas de carvão.

4) Recomenda-se,a fim de evitar ou diminuir a necessi
dade do proprio tratamento,que se estudem medidas de pre

venção que evitem a liberação dos poluentes em sua origem, 

+2H2CO3 + CaCO3----- Ca + 2HCO3

H2SO4 + CaO----- CaSO4 + H2O 
+ 2CaO + H2O ----- Ca + (OH)

HCO3 + (OH)~ -- °" CO" + H2O
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através de um melhor planejamento das atividades de mineração 
e de recuperação econômica dos resíduos (finos do carvão).
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ANEXO I

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO

TO CAMPUS DO VALE DA AGRONOMIA - UFRGS.



PROPOSTA

A Empresa Sul Brasileira de Engenharia Ltda, com 
sede na Av. Farrapos, 146 - 89 andar, n/Capital, Inscrita no 
CGCMF nº 92.700.723/0001-11, propõe a execução da 1a. Etapa das 
obras da Estação de Tratamento de Esgotos do Campus do Vale da - 
Agronomia - UFRGS, sob O regime de empreitada global, de acordo 
com o Edital nº 01/ETC/78 do Escritório Técnico do Campus, sob - 

as seguintes condições:

1) - PREÇOS:
a) Unitários: Conforme Orçamento Discriminativo;
b) Global: Cr$ 1.128.953,70 (Hum milhão, cento e vin

te e oito mil, novecentos e cincoenta e 
três cruzeiros e setenta centavos).

2) - PRAZOS:
a) Execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias 

consecutivos:
b) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados 

da data de abertura da mesma.

3) - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
De acordo com o previsto no Item 12 do Edital.

Anexos:
- Orçamento Discriminativo
- Cronograma Fisíco-financeiro
- Certificado de Registro na UFRGS
- Comprovante da Caução Inicial 
- Atestado de Idoneidade do CREA 
- Declaração de visita ao local da obra 
- Declaração de conhecimento do Edital 

- Prova de Capital (24a. alteração de contrato)



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO 
EDITAL Nº 01/ETC/78

OBRA: estação tratamento de

item SERVIÇOS UN. QUANTID, PREÇO UNITÁRIO T O T A L esgotos do campus
M.0BRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL PARCIAL

1. INSTALAÇÃO vb
*

- - - - 30.000,00
2. MOVIMENTO de TERRA •

2.1 Limpeza do terreno m2 3.000 2,00 - 6.000,00 6.000,00
2.2 Cortes m3 235 40,00 - 9.400,00 9.400,00
2.3 Aterros m3 53 40,00 - 2.120,00 - 2.120,00
2.4 Compactação m2 3.000 30,00  20,00 90.000,00  60.000,00 150.000,00
2.5 Escavação  m3 876 60,00 .. 90,00 . 52.560,00 78.840,00 131.400,00
2.6 Reaterro m3 216 40,00 8.640,00 - 8.640,00 307.560,00

3. CONCRETO MAGRO m3 29 300,00 .840,00 8.700,00 24.360,00 33.060,00  33.060,00

4. ESTRUTURA -

4.1 Concreto Fck - 150 kg/cm2 m3 62 400,00 940,00  24.800,00 58.280,00 83.080,00
4.2. Concreto Fck - 135 kg/cm2 m3 41 400,00 .850,00 16.400,00 34.850,00 51.250,00

4.3 Formas m2  631 85,00 . 94,00 53.635,00 59.314,00 112.949,00
4.4 Armadura 6.327 6,40 . 9,70 40.492,80 61.371,90 101.864,70 349.143,70

5. LIGAÇÕES
5.1 Tubo de ferro fundido Ø  300 . mm m 33 580,00 3.040,00 . 19.140,00 '100.320,00 119.460,00

5.2 Tubo de ferro fundido 9 150 mm m 13 430,00 1.200,00 5.590,00 15.600,00 21.190,00

5.3 Registro de gaveta un 2 350,00 4.100,00 . 700,00 8.200,00 8.900,00

5.4 Tubos de Cimento Amianto Ø  300nr m 45 90,00 500,00 . ■ 4.050,00 • 22.500,00 26.550,00

5.5 Tubos de Cimento Amianto Ø  150m m 11 30,00 190,00 . 330,00 2.090,00 2.420,00

5.6 Tubos de Cimento Amianto Ø  100mm m 1 10,00  140,00 10,00 140,00  150,00 178.670,00

 

continua.



Empresa
Sul
Brasileira de
Engenharia ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

EDITAL Nº 01/ETC/78 
OBRA: estação de tratamento de

ESGOTOS do CAmpus

ITEM SERVIÇOS UN. QUANTID. PREÇO 
M.OBRA

JNITARIO
MATERIAL

T 0 T 
mão DE OBRA

A L
MATERIAL

TOTAL 
PARCIAL

TOTAL
GERAI

6. PAISAGISMO
- 

6.1 Arborização un 28 50,00 .500,00 . 1.400,00 14.000,00 15.400,00
6.2 Enleivamento m2 2.800 23,00 . 24,00 64.400,00 67.200,00 131.600,00 147.000,00

7. IMPERMEABILIZAÇÃO m2 260 60,00 70,00 15.600,00 18.200,00 33.800,00 33.800,00
8. DIYERSOS
8.1 Comportas c/volante un 3 350,00 3.500,00 1.050,00 10.500,00 11.550,00
8.2 Comportas. Simples un 6 200,00 1.500,00 1.200,00 9.000,00 10.200,00
8.3 Mangueira flexível Ø  150 mn m 6 50,00 1.040,00 300,00 6.240,00 6.540,00
8.4 Caixas de Concreto un 3 480,00 880,00 1.440,00 2.640,00 4.080,00
8.5 Caixas de Alvenaria un 2 250,00 450,00 500,00 900,00 1.400,00
8.6 Grade com Cantoneira m2 0,5 350,00 1.550,00 175,00 775,00 950,00
8.7 Limpeza vb - - - - - 15.000,00 49.720,00

- TOTAL geral AL ...... . Cr$  1.128.953,70

IMPORTA 0 PRESENTE ORÇ AMEN TO EM: Hun mi l hão, cento e vin te e oi to mil, novecentos e cincoenta e tr ês cruzeiros

-
e s etenta e entavos.

- Porto Al e g re , 2 4 de j a neiro de 1978
E '

z



PRODUTOS
DA
AFAMADA

MARCA 
EINSFELD

EM AÇO INOX 

Alamblques 

Bombas

Baldes

Destiladores

Fervedores a vácuo 

" vapor 

" fogo direto

Filtros alcóol, água 

Filtro de xarope 

Gaseificadoras 

Mexedores 

Funil 

panelões 

Espumadeira 

etc.

EM FERRO 

Caldeiras 

Depósitos 

Filtros para piscinas 

e equipamento de 

Sauna Comercial 

e residencial 

etc.

Porto Alegre, 08 de fevereiro de 1979.

Ao

I.P.H.
Nesta Capital

Prezados Senhores;

Servimo-nos da presente para apresentar-lhes 
nosso orçamento, para a fabricação do equipamento abaixo des - 
crito.

AGITADOR VERTICAL PARA TANQUE

- De 10 H.P., com Redutor de Velocidade.
- Preço unitário: Cr$ '58.000,00, mais I.P.I. de lei.
- De 100 H.P., com Redutor de Velocidade.
- Preço unitário: Cr$ 196.000,00, mais I.P.I. de lei.

AGITADOR VERTICAL PARA TANQUE, SEM REDUTOR

- De 130 H.P. Cr$ 145.000,00 mais I.P.I. de lei.
- De 50 H.P. Cr$ 90.000,00 mais I.P.I. de lei.
- De 25 H.P.. Cr$ 60.000,00 mais I.P.I. de lei.
- De 10 H.P. Cr$ 42.000,00 mais I.P.I. de lei.
- De 35 H.P. Cr$ 72.000,00 mais I.P.I. de lei.
- A redução de velocidade, neste tipo de agitador será feita, 
atravéz de polias.
- Eixos e elices, serão construidas em aço inoxidável.
- Prazo de entrega: Á Combinar.
- Condições de pagamento: 30% de sinal, com o pedido e o saldo, 

á combinar.
A presente proposta tem validade de 30 d.d, e 

o material nela cotado, á colocado em nossa fabrica.
Limitando-nos ao acima exposto, subscrevemo- 

nos

atenciosamente,



ANEXO III

PREÇOS POR TONELADA DO CALCÁRIO CIMENVALE 
EM VIDAL RAMOS E DO TRANSPORTE ATÊ CRICIÜ
MA.



Ao
Instituto de Pesquisas Hidráulicas
Av. Bento Gonçalves, 10.600
Caixa Postal, 530
90.000 - PORTO ALEGRE = RS

Prezados Senhores,

Conforme contatos telefônicos mantidos nesta data, 
damos a seguir os preços de nossos produtos, como seja:

Calcário a granel posto fábrica - Cr$ 150,00/ton.
Calcario ensacado posto fábrica - CrS 250,00/ton.
filler a granel posto fábrica - Cr$ 540,00/ton.
Filler .ensacado posto fabrica - CrS 625,00/ton.

Esclarecemos que os preços acima estão sujeitos a
reajuste.

Por outro lado, de acordo com informações da firma 
Transportes Arécio Ltda., o mesmo poderá efetuar o frete entre Vidal 
Ramos a Criciúma, ao preço de CrS 800,00/tonelada.

Sem mais aceitem as nossas



ANEXO IV

ELEMENTOS PARA FATURAMENTO DO CARVÃO 
PRÊ-LAVADO - LAVADOR DE CAPIVARI S.A.



Tubarão - sc Maio/78
Elementos PARA FATURAMENTO DO carvão pré-lavado (CPL) - grupo "B"
2) Faturamento à Cosina - índice  0,466 


