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RESUMO
O presente estudo, cm escala de laboratório. objctivou a remoç<io de cúdmio c chumho contidos cm efluentes
líquidos. O adsorvente empregado foi vermiculita na granulomctria tk (-0 ,5 I 0,3) mm. Esse material consistiu de um
concentrado de vcrmiculita, o qual foi colctado na usina de bencticimncnto da União Brasileira de Mineração
(UBM), loca lizada na cidade de Santa Luzia - Prl Brasil. Os ensaios de adsorçào foram reali zados em um béqucr
contendo uma solução sintética do metaL a qual era rccirculada cm um regime tk fluxo contínuo através de uma
coluna de percolaçào. Como adsorventes f(Jram empregados vcrmiculita natural c vcrmiculita modificada
quimicamente. No interior da coluna eolocava-sc o substrato e as amostragens do dlucnte eram retiradas cm tempos
dctem1inados. O controle de pH c temperatura foi realizado no béquer contendo a solução. As concentrações
residuai s foram analisadas por espectrometria de absorção atómica. Os resultados de adsorçào foram expressos
através da eficiência de remoção do metal ( E,.) c da capacidade de carregamento (C). As maiores eficiências foram
observadas quando a vermiculita foi modificada com NaCI do que com outros clctrúlilos utilizados como NaNO, ou
NaOH. Porém, cm todos os casos os valores obtidos limnn superiores aos akançados eom vermiculita natural. 1\
vermiculita apresentou maior capacidade de carregamento para o chumbo dn que para o dthnio. O mecanismo
atuante na adsorção de ambos os metais sobre a vcrmiculita f(Ji identilieado como sendo, principalmente, ck troca
iônica.

PAL/\ VRAS-CHAVE: metais pesados, adsorçào, vcnniculita, tratamento de efluentes.
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I. INTRODUÇÃO
Os metai s p~sados possu~m alta r~atividadc c por esta razão são dificilmente encont rados no estado puro na
natureza. Nonnalm.:nh: se aprese ntam em baixas cmH.:entrações, associados a outros elementos químicos, compondo
minerais ou rochas (O li ve ira e Luz.. ~001 ). O s m.:tais pesados podem se acumular cm todos os organismos que
compõem a cadeia alimentícia dos s.:res humanos. Entre os principais riscos à saúde pode se mencionar que o
cúdmio causa câncer d~ próstata. de pulmüo ~ graves lcsõt:s nos rins. O chumbo provoca graves lesões renais c
cerebrais. tremores (saturnismo). O cromo causa cúnccr c asma. O níquel provoca cúnccr de pulmilo c o mercúrio
gera lesões ao s istema nervoso central. O cobalto causa lihrose pulmonar que pode conduzir ao óbito c o arsênico é
um elemento comprovadamente cam:erigcno (C! MM. 2002).
Ent re as principai s fóntcs de contaminação de metais pesados encontram-se as atividades de lavra e processamento
mineral j ú que acarretam riscos de contamina<;üo ao meio ambiente. Dentre elas podem ser ciladas a drenagem ácida
que rromovc a dissolução de metai s rcsados . os quais alcançam as l(mtcs de úgua superficiais e subtcrràneas c as
contaminam (Oliveira c Luz. 2001 ).
As normas da atuallcgislaçào ambiental brasileira (Resolução n" 20 do CONAMA Comissão de Normas do Meio
A mbiente. estabelece os limites mú ximos de metais rcsados cm corpos de água cm mg.L·' como sendo de 0.05 para
arsénico; 1.0 para há rio; 0.00 I para cúdmio; o.m rara chumbo; 0.02 rara cobre c 0.05 para cromo trivalente e
hexavalcntc; O, I para manganês; 0.0002 para mercúrio; 0.025 rara nique i; OJll rara sclênio c 0.1 H para zinco. Para
os descartes industriai s descartados cm corpos de úgua . as conc.:ntrações limites de metais resados cm mg.L-1 são de
0.1 para d tdmio : 0.5 para chumbo: O, l para arsênico : 1.0 rara zinco ; 0.5 para cobre; 0.005 para mercúrio; 5.0 para
cromo: I ,O para níquel: 0.02 para sclênio c prata ; 5.0 para búrio c 1.0 para manganês (CIMM. 2002).
Este trabalho ohjctivou o estudo cm escala de laboratório da remoção de chumbo c cádmio contidos cm so lução
aquosa empregando-se vcnnieulita modificada . fúcali zando-se o efeito do tratamento químico e monitorando-se sua
capacidade de carregamento com esses metai s. cm relação ú vcnniculit a '' in natura".

1.1. Tratamento de Efluentes Líquidos
Di versos rndodos tk tratamento de efluentes líquidos tem sido estudados visa ndo atender às exigências ambientais
já existent es. hcm como se antecipar às reslriçôes futuras (De Lcon e/ ai., 2001 ). Entre os princirais métodos podem
ser citados: precipitação-sedimentação. cxtraçào por solvente. scraraçào por espuma, leito fixo com uso de zcólitas.
troca iónic a. acraçiio, tratamento biológico. scraraçüo sólido-liquido c adsorção (Feris e! ai .. 200 I). A prcciritaçàoscdimentaçào <' o método convencional de remoção de metais pesados: entretanto. do ponto de vista técnico.
arrescnta diversas limitações como: (a) prcciritaçào dos melais não 0 completa, (b) instabilidade química dos
precipitados formado s c (c) obtenção de grandes volumes tk lodos conkndo altos teores de água (Oliveira c Luz.
~00 I). Os processos de adsorçào com sorvcntes tradicionais como o carvão ativado c as resinas de troca iónica, são
bastante onerosos. O custo das res inas de troca iónica é de 14 a 20 US$ por kg. Este é um tàtor económico decisivo
que limita sua utilizaç;lo cm escala industrial. Pnr esta razão. diversos materiais não convencionais têm sido objeto
de estudo (Tápia e/ o/.; 200 I). Entre os minerais. têm sido estudados a bentonita natural, bcntonita ativada c
modificada. wollastonila. feldsrato . moscovita . hiotita. ririta . hemalila , dolomila, calcário. carvão. quartzo. arati la ,
ca ulinita e outros argilomincrais (Farquhar elo/ .. 1997).
O tratamento de <:fluentes líquidos. contendo metais pesados é atualmcnte uma área de ampla pesquisa.
especialmente. quando se almeja a utilização de rarticulas sólidas c minerais como sorvcntes. Muitos desses
materiai s têm sido recomendados rara arlicaçõcs industriais. No entanto, há ainda diversos fatores a serem
equacionados para imrlantaç;lo industrial desses processos. Existem quatro condições essenciai s para que um
material ou mineral tenha chance de ser emrrcgado cm escala industrial. que são: (a) rossuir alta capacidade de
sorçào, (h) ser de bai xo custo. (c) encontrar-se com relativa ahundància c (d) apresentar tàcilidadc de recuperação
rara sua re utilização (De Lcon e/ui .. 2001 ).

1.2. Capacidade de Troca Catiônica da Vermiculita
A cela LII1Ítaria da vennindita é do tiro 2: I ou T-0-T. constituída por duas folhas tetraéd ricas c uma folha octaédrica
entre elas . Devido a suhstitui\·ôcs isomórficas. o mineral arn:scnta um desequilíbrio de cargas na sua estrutura
cristalina. que lhe rcnnitc rossuir uma caracidadc de troca de cátions CTC (Maia.1995).
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Conforme Grim { 1962), o tkscquilihrio tk cargas é balanceado pdos inns Mg·~ · , ou por outrns ions, qué se
posicionam e ntre duas folhas de tc tracdros. Esses inns s~o hidratados; is to é, s<in c ircundados por moléculas de <igua .
De acordo com Assunção ( 19X5 ), essas f(llh as de itgua que separam as .:a madas T-( l-T, ocupam um espaço que é
aproximada mente igua l à espessura de duas mo léc ulas de água c alojam os cútions trocáveis da vcrrn iculita, que são:
Mg2 ' e Ca 2 ' , principalmente, c também Na' , K ' c AI'· , entre o utros.
A CTC permite ao min eral a troca de cátions, cujo mecani smo é semelhante ao da s zcó litas natu rais. Esses cátio ns
podem a lt era r algumas propriedades do mineral sem, no entanto, modificar a sua estrutura crista lina (Maia, 1995).
De todos os minerais o u argilomincrais conhec idos, a verrnic ulita apresenta a mai or C TC. c este valor enco nt ra-se
na fa ix a de 50 a 250 meq por I 00 g do mineral seco (Shinzato "'ai., I 999).
A vermiculita, apesar de possuir uma destadvd CTC. apresenta limit ada capacid ade de acumulaç;lo de metais
pesados. No entanto, estudos reali zados por outros autores tê m revelado que, em al gu ns minerai s como a bcnto nita.
essa capacidade pode ser a mpl amente s uperada através de ho moi oni /.açüo c in tcrcalaç<io com compostos ino rgünicos
ou orgânicos específicos (Santos. 19X9; De Leo n era/., 200 I) .

1.3. Modelo de Adsorção
1\ isoterma de adsorçào, que descreve a relação entre a quantidade adsorvida do metal c s ua quantidade
remanescente na sol ução de equilíbrio , é o modelo de Langmuir (Rodrigues e/ a/., 2002) . Essa isot crma é
represent ada através da seguinte eq uação matemá tica:

C, = a.b.C,_

(I)

l +b.C
Sendo C, ~ capacidade de carregamento, expressa cm m g do metal por g do sorvcnte; a carrega mento máx imo do
1
metal , ex pressa cm mg.g- ; h ~ consta nte relac io nada com a afinidade. e ntre o metal c o adsorvc ntc, expressa cm
1
1
L.mg- ; C = conce ntração de equilíbrio ou concentração final do metal na soluçüo, expressa c m mg .L- •

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Amostra
1\ amostra, um concentrado comcrc ial de vcnniculita, foi cedida pe la União Brasi leira de Mincraçào (UBM),
localizada no muni c ípi o de Santa Luzia - PB , Brasil. O mate ria l f(1i peneirado a scw com a finalidade de separa r a
fraç ão ( -0,5+03) mm . Em seguida , o ma terial f(li s ubmetido à lavagem, dcslamag<:m c secage m, respectivamente_ O
produto obti do foi usado nos ensaios de modificação química. 1\ carm:tcrizaçào da amostra f(li efctuada atrav<.'s de
fluoresc ência de rai os-x (FRX), determinação da CTC, ún:a superficial especifica<: do teor de venniculita.

2.2. Modificação Química
1\ modi ficação quími ca da vermiculita consistiu de intercal ação iónica através de homo ionização. Nesse trat a mento,
a amostra na granulo mctria de ( -0,5 +OJ) mm, na quantidadc de 20 g, era transferida para um béquer c colocada cm
contat o com 200 mL da so lução preparada wm um sa l inorgânico, na concentração de ~ N. No béqucr, foi co locado
vidro de relógio e a s uspensão, a temperatu ra ~mbicnte , f{.Ji mantida sob agitação durante 24 h. Em segu id a, a
suspensão foi filtrad a e o material sólido foi lavado repetidos vezes com ág ua bidesti la<.la c secado na cstuf1l a XO "C
durante 24 h. O ma teria l seco foi estocado à temperatura ambiente cm recipientes plásticos c reservado para os
ensaios de adsorçào. A so lução intcrcalantc fo i preparada com um dos seguintes sa is: Na(' !, NaN01, NaO H.
Ca(NO_~ b4 H 2 0 , Mg(N01h.6 11 20 c (C H,COO)N H, . Os sais empregados tinham pureza cm to rno de \19.5%. As
so luções foram preparadas com i1gua bidestil ada. /\penas o NaO II 1(1i preparado na concentraçüo de 0,5 N.

2.3. Ensaios de Adsorção
Os ensaios de adsorçào, cm esca la conti nu a, f(mlm realizados em co luna de I O c m x 2.5 cm de di âmetro.
1
Inicialmente, foi preparada uma so lução estoque de 1000 mg.L de Pb ou Cd. Uma solução sint é tica do met a l (250
mL), preparada cm uma determinada concentração, f(li colocada em um béquer, a qual com auxi lio de uma bomba
1
peristáltica e ra passada atra vés da coluna com uma vazão de 3,6 L h , rec irc ulada ao béquer. c ass im
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sucessivamente. No interior da co luna era wlocado o material (2,5 g) c o control e de pH e temperatura (20 "C) fói
ektuado no béqucr contendo a so luçüo.
1\s amostras dl• efl uente (5 ml) cram realizados cm tempos determinados c as concen tra,ões resid uais do metal
fúram analisadas por cspect rofot omctria de adsorçi\o atómica. O pH inicial da solução c durante o ensaio foi
controlado com soluçücs diluídas de II ,SO, ou NaO II. 1\s soluçôcs de Pb c Cd fimrm preparadas a partir de seus sa is
de nitratos. n:agcnks de grau analitico com 99,5°-·~~ de pureza.
A l'ti..:iên..:ia de remoção do metal (E,) ..:xpressa cm porcentagem c a Ca pacidade de carregamento fC.J, em mg do
1
meta l remov ido por g do su bstra to, mg.g , lúram detcnninadas atrav.:s das seguint es cqua,ões :

E, · · (C - C l í C .x I 00

(2)

(3)
Sendo: C- Coneentraç:1o inicial do metal na soluçüo, cm mg.L.1; C. Concentração de equi líbrio o u remanescente
1
do metal na solu,ào, cmmg.l. ; S., Concentração do substrato na suspensüo, cm g. l. 1

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Caracterização da Amostra
A amostra apresen tou um teor médio de venniculita de X5,3 '~;,c a úrea su perfi cial cspccilica, medida pelo método
1
de BET, I(Ji dc I ,26X nr'. g· • l ~s tc va lor d..: úr.:a supcrli c ial é wmpativcl wm o rdcr..:nciado na literatu ra técnica pam
vcnnicu lita natural que foi dc I ,X93 m'.g· 1 para um mineral de origem brasileira (Pereira er ai., 2001 ). Os resultados
de FRX obtidos com a amostra mostraram a seguinte composição química: Si O, (39,43 "!.,); AI,O, ( 10,95 %); MgO
(25.73 %). Fc, O , (9JN% ): K, O (fU9 %): CaO (O,.'i I '~\,); Na,O (não detectado); P20 ; (0,03 % ); MnO (0,09
"/ú);.TiO, (0.77 "{,) c H,O ( 12,09 'X.). Esses teores encontram- se dentre o intervalo de composição química
cstabckcidos para venninrlitas comerciais, de acordo com as normas citadas pela The Venniculire Associarion
(2002). O somatório total dos dcmcntos f(li de 99.XX % c o limite de detecção f(Ji de(),()! %. Os resultados d,; C TC
1
,;>;prcssados cm meq . IOO g· ohtidos para a amostra encontram-se apn.:s..:ntados na Tabela I.
Tabela I. Resultados de CTC da amostra de concentrado d,; vermiculita .

A CTC determinada para a vcnn icu lita natu ral ( I 19,31 meq.l 00 g· 1 ) se encontra dentre o intervalo citado na
literatura técnica que t: de 50 a 250 meq.IOO g- 1 (A ssunção, 19X 5). No en tanto , a CTC é muito variável e depende,
entre outros fatt>res, da geologia do depósito, purcz:t do mineral , intemperismo, bem como do próprio método usado
na dctenninaçào, da granulometria , pll do meio. tipo c cmH.:ent ra.,:ão de ions presentes no meio c n;io pertencentes
ao mineral (Santos. 19X9).

3.2. Efeito do Tipo de Eletrólito
A Figura I apresenta o e!C ito de diversos tipos de dctrólitos sobre a E,. de Ph e Cd. Nessa Figura se observa que de
todos os sai s usados, o NaC I teve um e!C ito mais acentuado na E, de ambos os metais. Para o Cd, de 43,7 % na
'enniculita natural aunKntou para X5,X '% na vermiculita modi li cada com Na C I. Para o Pb, a E, de 71 ,5 %, na
\crmi c-nat pa ssou para 99,3 %, na vcnni c- NaCI. Com os outros sais, como NaN01, NaOH e Ca(NO ,h, com
e>;cecçào do AcNH~ c do Mg(NO, ), foram obtidas F., maiores, cm comparaç<lo à vermic-nat, embora os va lores
foram menores cm rel ação à vcnni..:ulita modilicada com NaC I.
A modilicaçào química do mineral com sais inorgünicos assim como a adsorçào de metais pesados foi poss ível
devido à CTC da vcrmiculita . Nesse mecanismo, os ions (cútions c ànions) cm meio aquoso são adsorvidos pelo
mineral (trocador iônico) c substituem quantidades equivalentes de outros íons pertencentes ao mineral c liberados
ele (Santos, i 9X'J: lúpia et ai., 200 I). Com base ncstcs resultados. foi selecionada a vermic-NaCI na contin uidade
do estudo, no intuito de se avaliar alguns parümetros rdcvantcs ..:omo tempo de pcrcolaçào e pH , entre outros.
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Figura I. Efei to do tipo de clctrólito sohrc a E, de Pb c Cd empregando- se vcnni culita modificada quimicamente.
Concentração inicia l do me tal ~ 200 mg.L- 1: pH "' 4,5: tempo de pcrcolaçüo ·· 2 h.

3.3. Efeito do Tempo de Percolação
Os resu ltados de c inética de adsorçiio de Ph c Cd cstüo apresentados na Figura 2. Para se d.:terminar o efeito do
tempo de tratam ent o do etluente através da co luna sohre a E, de amhos ns met ais. foram rdiradas aliquotas no
período de O a 6.0 horas. Nessa ti g ura. ohserva-se um marcado efeito d(> tempo de percolaçüo sobre a adsorçào
desses metais. veri ticando-se uma c inéti ca muito mais rúpida na primeira hora que. cm tennos de cticicncia
alcançou 92 ,9% para Pb e 73. 1 % para Cd.
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Figura 2. Efe ito do tem po de pcrco laçào sobre a E, de Pb c Cd emprcga nd o-sc vcnnic-NaCI. Con ccn traçào ini cia l do
metal = 200 mg.L 1: plf ~ 4,5.
As curvas ass umem valores prati camen te constantes a partir de um tcmro dc pcrcol açào. de 2 h para o Pb e de 3 h
para o Cd. Após um reríodo de 4 h. a concentração de Pb no ellucnte l(>i de 0.5 mg.L ·' . ou 0.5 ppm. Este va lor é
estabelecido pe la atua l legislação brasilei ra como sendo a conccntraç:lo tolcrúvel dcssc metal para dcspejos
industria is (C' IMM , 2002).

3.4. Efeito do pH
Ensa ios de adsorçào de Pb c Cd sobre vermic-N aC I lú ram n.:ali1.ados cm diversos va lores dc pH c os resu ltados
estão apresentados na Figura 3. Para o Cd, os ensa ios tóram cfctuados na faixa de pH entre 2.5 c 6.5. Para o Pb. a
prcciritaçiio do metal no ellucntc l(>i observada cm valores menores a 2.5 c maiores que 6.5. Em baixos valores de
pH. rrovave lmentc, se inte nsificaria a f(>rmaçiio de sull~llos mctúlicos. ge rados da rcaçüo com o únion SO/. usado
como H 2S0 4 no controle do pH. Com o a aumento do pi L a túnnaçào dc hidróxidos w mrlcxos mctúli cos. seria
tàcilitada devido à rcaçào do Pb com o áni on 01 r. emrregado como Na OH rara o ajuste do pH. Segundo o
diagrama de esreci açào do Pb(ll ) cm mei o aquoso na concentração de 100 mg.L ·'. cm pH 4.5 a espécie
predominante é Pb 2 ' c a formação da espécie neutra Pb(OH b ocorrc a partir dc um pH 7.0 (Montcs etal .. 2004) .
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Figura J. Efeito do pH sobre a E, de l'b c Cd emprega ndo-se vermi c- NaCI. Concentração inicial do metal = 200
mg. L. 1: te mpo de pcrcolaçào 2 h.
Para o Cd. f(Ji ve rificado que a E,. diminui s ignificati vamente cm valores de pH menores que 3,5. Diversos estudos
tê m apontado como sendo um comportamento tipicu, especialmente, quando os sorvcntcs são argílomincrais, micas
ou /I.'Ó iítas naturais (Farquhar <:/ ai., 1997: Rubío e Tesse lc, 1997). Esse comportamento deve- se a qu e baixos
valores de pH , hú uma a lta concentração de ions 11 ·. no qual o efeito de competição seria mais acentuado cm re lação
ao C d ou Pb c, portanto. possuem maior fitei i idade de substituir os cútions naturalmente trocáve is do mineral.

3.5. Efeito da Concentração
O efei to da concentração de equilíbrio de Pb no efluente sobre a capacidade de carregame nto (Ccl foi avaliado e os
resultados estão apresent ados na Figura 4. Com base nos dados da ísot e rma de ad sorçào c a equação I (modelo de
1
Lang muí r) , foi de terminada uma capacidade de carregamento múxí ma de a - 73,6 mg.g· • o que re presentaria que
por cada tone lada de vcrmie ulíta seriam re movidos 73,6 kg de Pb . A part ir da ísotenna de adsorção correspondente
1
ao Cd. mostrada na Figura 5, l(> i obtida uma capacidade de carregamento máx ima de a ~ 23,9 mg.g· , o que
represe ntaria que 23,9 kg de Cd ser iam abstraídos por cada tonelada de vcrmiculita.
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A capacidade de carrega mento ntúxíma corresponde a 73,6 c 23,9 meq (milíequi va lcntes) do meta l por cada 100 g
de vermículíta . pam o Pb c Cd, respecti va mente . A C TC lota i determinada para o mine ral " in natura" foi dc.: 119,31
mcq . l 00 g· ' de vermí cu lita. Como a capacidade de carregamento máx ima do Pb c Cd é, cm ambos os casos, menor
que a CTC tota l do mím:ral, o meca nismo de adsm"l=ào é caracterizado, inteiramente, como sendo de troca íônica. O
mecan ismo de adsorçào de Pb c Cd atuante na venniculíta , pode ser comparado como sendo semelhante ao das
/có li tas na turais ( Bailcy <'I ai .. !999). Outros estudos rea li zados por di versos autores, encuntramm que a capaci dade
1
de carregamento múxíma de Cd sobre calc ita f(>í do:: 5.50 mg .g· (Ciarcia Súnchez et ai., 2002); para bcntoníta natural
1
1
foi de 6 mg l'b .g : para bentonita ntodilicada com aditivos orgün icos tüí de 5X mg Pb.g. ; para bentoníta tratada
te rmi ca mente l(>í de 16.50 mg Cd .g·' c para carvüo atívado f()i de 2.95 mg l'b .g· 1 (13ailcy et ai. , 1999). Os resu ltados
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obtidos neste trabalho foram muito satisbtóri os quando comparados aos dos rckridos es tudos, nos quai s l(mml
empregados minerais como sorvcntcs.
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Figura 5. Efe ito da concentração de eq uilíbrio sobre a C, de ('d emprega ndo-se verrnic-NaC I. Tempo de pcrcolaçào
2 h; pH = 4.5.

~

Os resul tados de linea ri 1.açào c dos paràmctros da isotcrma encontram-se apresentad os na Tabel a J. Os parâmet ros
da isotcm1a de Langmuir fora m determinados com ba se nos dados experimentais mostrados nas Figuras 4 c 5. Os
dados experimentai s foram linea ri zados empregando-se o método de ajuste linea r por minimos quad rados.
Tabe la 11. Parâmetros de regressão de ajuste linear e parâ metros da isoterma de Langmuir para Pb c Cd .
Cátion
Pb
Cd

R

so

0.997X
0,999X

_0, 1595
0.1614

Sendo R - coeficiente de correlação linear: S D - desvio padrão: :1 capacidade de carrega mento múxima do metal:
b ~ co n s t an t e rel ac ionada com a a finidad e entre o meta l c o sorvcntc .
A forma das isotcrmas de adsorçào para ambos os metais. de acordo com a classilícaç:lo de Giks e1 ai., citado por
Garcia Sá nchez c/ ai.. (2002). sàu do tipo "L". Essas isotcnnas l<1ram aj ustadas adequadamente utili za ndo-se o
modelo de Langmuir c n;prescntam c inéticas de prime ira ordem.

4. CONCLUSÕES
A vermicu lita modificada quimicament e com sa is inorgúnicos c. cm especia l co m NaC L apresentou-se como um
sorvcntc de grande potencial no trata mento de c l1ucntcs líquidos contendo os metais Pb c Cd. devido ú obten~ ào de
uma capacidade de ca rregamento muito superi or ús de outros sorventcs minerais . A moditícaç:io com NaC I da
ve rmiculita bem como a adosrção de Pb e Cd !(li possíve l graças ú csp.:cial propriedade de tnKa ili nica do mineral.
Apresenta a inda, outras vantagens como sua relati va abund:incia c baixo custo. jú que pmk se r obt ida a partir dos
rejci tos de usinas de processamen to. cm grcn ulomctrias menores q ue 0.5 mm. dispensando portanto operaçôes de
cominuiçào.
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