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Resumo – O óxido de cálcio, popularmente conhecido como cal, possui uma gama de aplicações, 

passando pela construção civil até chegar ao saneamento ambiental. Nesta vertente, podemos 

aplicar este óxido na remoção de íons, como fósforo, cádmio, zinco, entre outros, que prejudicam a 

qualidade dos corpos receptores. Por isto, este trabalho focou em apresentar um panorama geral da 

aplicação da cal nos últimos anos, na remoção de íons, com a finalidade de proteger nossos 

preciosos recursos hídricos. 
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STUDY ON THE APPLICATION OF CALCIUM OXIDE ON THE 

PROTECTION OF WATER RESOURCES  
 

Abstract – The calcium oxide, commonly known as lime, has a variety of applications, through 

building until reaching the environmental sanitation. In this respect, we can apply this in the 

removal of oxide ions, such as phosphorus, cadmium, zinc, among others, affecting the quality of 

the receiving bodies. Therefore, this work focused on presenting an overview of the application of 

lime in recent years, the removal of ions, in order to protect our precious water resources. 
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          INTRODUÇÃO 

O óxido de cálcio (CaO), comumente chamado de cal, cal viva ou cal virgem, é utilizado em 

inúmeras atividades, tais como indústria petroquímica, construção civil e no saneamento, sendo 

utilizado desde a produção de argamassas até a estabilização de lodos biológicos. O hidróxido de 

cálcio (cal hidratada - Ca(OH)2) é o resultado da reação entre a cal e a água, possuindo aplicações 

semelhantes (BONELLI, et al., 2006). 

Nos primórdios de sua utilização no campo do saneamento, a cal era usada para minimizar o 

incômodo olfativo gerado por fossas e covas de animais domésticos. A partir de 1970, a literatura se 

tornou abundante sobre a eficácia deste óxido na estabilização de lodos produzidos nas estações de 
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tratamento de água e efluente. Desde então a cal vem sendo amplamente utilizada no saneamento, 

com o intuito de estabilizar lodos biológicos (biossólidos), visto que após serem tratados estes 

podem ser utilizado para outros fins, como a agricultura e construção civil. A cal também vem 

sendo utilizada no tratamento do gás dióxido de enxofre (SO2) o qual possui é toxico, possuí odor 

característico e irritante, podendo causar nasofaringite, bronquite crônica, fadiga, alterações 

olfativas e morte (TOMIELLO, 2008; NOLAND, et al., 1978; KEY et al., 1977; GALEA, 1964 ). 

 A cal também pode ser usada na remoção de vários íons, como fósforo, nitrogênio e alguns 

metais pesados, garantido a proteção dos corpos d'água. Outra prática no saneamento é a utilização 

deste composto na cobertura de aterros sanitários com a finalidade de remover o gás sulfeto de 

hidrogênio (H2S - gás tóxico, corrosivo e com odor característico de ovo podre) que é emitido neste 

local a partir da reação do gesso com água e com a ação de bactérias sulforredutoras (XU, et al., 

2011; SILVEIRA et al., 2008; PLAZA et al., 2007; COUTO e NAVAL, 2006 ). 

 Por fim, outra linha de pesquisa estuda o uso de minerais como calcita, argonita, dolomita e 

siderita, que após serem elevados a altas temperaturas se decompõe dando origem a cal 

(calcinação). O óxido de cálcio reage com o H2S, formando sulfeto de cálcio e água. 

(EFTHIMIADIS e SOTIRCHOS, 1992; ATTAR e DUPUIS, 1972). 

 O óxido de cálcio possui grande aplicação no saneamento com o intuito de minimizar os 

impactos gerados pelos resíduos de atividades como tratamento de efluente e de resíduos sólidos, 

diminuindo os impactos ao meio ambiente e aos seres humanos. Uma de suas aplicações contempla 

a remoção de íons que deterioram a água, garantindo portanto a proteção dos recursos hídricos. 

Tendo em vista o que foi exposto, o objetivo do presente artigo é apresentar um panorama de como 

a cal  está sendo aplicada  nos últimos anos com a finalidade de proteger os corpos d'água, a partir 

da remoção de determinados íons. 

 REMOÇÃO DE ÍONS 

 Uma das linhas de pesquisa do uso do óxido de cálcio está ligada a necessidade de haver um 

pós-tratamento de efluentes que foque na remoção de nutrientes (nitrogênio e fósforo) a fim de se 

proteger os corpos receptores e atender os parâmetros da legislação vigente sobre lançamento de 

efluente presente na Resolução CONAMA 430/11. O excesso de nutrientes (principalmente 

nitrogênio e fósforo) no corpo receptor desencadeia o processo de eutrofização, que consiste 

basicamente no crescimento excessivo de algas e plantas, sendo que este processo pode ser 

aceitável, desde que não modifique significativamente a concentração de oxigênio disponível, pois 

isto pode culminar na morte dos seres vivos que ali habitam (AGOSTINHO et al., 2012; KLEIN e 

AGNE, 2012; BRASIL, 2011; COUTO e NAVAL, 2006).  

 Couto e Naval (2006) avaliaram a utilização de Ca(OH)2 na remoção de fósforo e nitrogênio 

do efluente tratado em um reator anaeróbio tipo manta de lodo (tipo UASB), seguido de um filtro 

anaeróbio na estação de tratamento de esgoto Brejo Comprido, Palmas – TO. Para isto, foi 

construída uma unidade de pós-tratamento composta por quatro floculadores hidráulicos tipo 

“chicanas” de fluxo vertical seguidos de tanques de decantação, onde o efluente recebeu aeração 

por sistema de ar comprimido. A cal hidratada foi utilizada para promover a precipitação, em 

concentração ótima para manter o pH entre 8,8 e 9,4. Fernandes et al. (2012) pesquisaram a 
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aplicação de Ca(OH)2 para remoção de fósforo de efluente proveniente de suinocultura do Centro 

Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves da Embrapa em Concórdia – SC, para isto eles adicionaram 

a 500 mL da amostra de efluente, 5 mL de Ca(OH)2 na dosagem de 2% massa/volume e testaram a 

eficiência de remoção numa faixa de pH variando entre 8 e 10,5. Yamashita et al. (2013) analisaram 

a remoção simultânea de cor, fósforo e desinfecção de efluentes  provenientes da criação de suínos, 

com um agente sintetizado composto por sílica amorfa e cal hidratada. Este composto foi 

adicionado a 200 mL do efluente na proporção de 0; 0,1; 0,5; 1,0 e 2,0% massa/volume, o pH foi 

ajustado pela adição de ácido clorídrico para ficar em um intervalo entre 2 e 12, tendo em vista que 

o pH original era de aproximadamente 12,3. As razões molares (Ca/Si) do composto sintético 

testadas foram de 0,94; 1,18; 3,44 e 5,27 e as concentrações de fosfato utilizadas foram de 34 e 287 

mg /L. A tabela 1 sintetiza os principais resultados encontrados por estes autores, bem como a 

respectiva conclusão. 

 

Tabela 1 – Resultados e conclusões sobre remoção de fósforo e nitrogênio 

Autor (Ano) Resultados Conclusões 

Couto e Naval (2006) Remoção de 85,91 % para o íon 

fosfato, porém para nitrogênio 

amoniacal a eficiência foi em 

torno de 38,81 % 

A remoção foi satisfatória para 

o fósforo, e sugeriram o 

aumento do pH para se obter 

taxas mais elevadas de remoção 

de nitrogênio 

Fernandes et al. (2012) Remoção do íon fosfato  de 

90% em pH 8,5; superior a 98% 

em pH 10,5; maior que 96% em 

pH 9,0  

Houve remoção satisfatória, 

sendo uma boa técnica para ser 

aplicada no Brasil 

 

Yamashita et al. (2013) Pra dose de 2,0 % massa 

volume: Íon fosfato teve sua 

concentração inicial de 45 ± 39 

mg/L, reduzida a níveis 

indetectáveis, o carbono 

orgânico total foi reduzido de 

99 mg/L para 37,9 mg/L, eficaz 

na remoção de cor e na 

inativação de bactérias 

heterotróficas totais e 

coliformes, não removeu 

compostos nitrogenados 

O composto não  induziu 

floculação, o que seria 

vantagem para o tratamento de 

lodos, podendo contribuir para 

resolver o problema de cor e 

remoção de fósforo e 

desinfecção de águas residuais 

 
 A qualidade da água está relacionada também a contaminantes inorgânicos, sendo os  metais 

pesados mais estudados, pois estes possuem certo grau de toxicidade, causando impactos em toda 
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vida aquática e refletindo na saúde humana. Estes metais podem ser micronutrientes essenciais, 

contudo sua bioacumulação geram efeitos tóxicos, ou podem ser naturalmente tóxicos. Um grande 

problema associado a estes compostos é que eles não são degradáveis, acumulando-se no ambiente. 

Apesar de ocorrerem naturalmente, as atividades antropogênicas, como as indústrias e a mineração, 

têm acarretado um aumento destes nos meios aquáticos (RIBEIRO et al., 2012; OLIVEIRA e 

HORN, 2006) 

 Silveira, et al. (2008) estudaram o uso de cal calcítica para precipitação de íons metálicos 

(alumínio, manganês, ferro) presente na água de uma mina de carvão extinta (SS-16 em Criciúma - 

SC)  e de sais de alumínio e cal para precipitação do íon sulfato em pH 12, sendo utilizado para 

floculação polímeros Qemifloc 1020 PWG (não iônico) e o FLONEX 9045 (catiônico de alto peso 

molecular) e oleato de sódio ou ácido oleico como catalisadores na captura dos flocos. Os autores 

observaram remoção de sulfato de 360 mg/L para concentrações entre 100 e 200 mg/L, além de 

uma eficiência superior a 90% para remoção de metais, concluindo que a neutralização com cal para 

precipitação química, seguida por floculação e flotação com microbolhas ou sedimentação lamelar, 

se mostrou um sistema eficaz, de baixo custo e fácil operabilidade, fazendo com que a água pudesse 

ser reaproveitada.  

 Yao et al. (2009) propuseram o uso de materiais geológicos para remoção de metais 

pesados, tais como cádmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni) e zinco (Zn) resultantes de atividades 

metalúrgicas e de mineração. Para isto, eles utilizaram areia e três tipos distintos de calcário: 

dolomítico (CaO: 45% -54%), de magnésio (CaO: 50% -72%) e o puro (CaO: 67% -90%). Eles 

utilizaram águas residuais com metais sintéticos na seguinte proporção: 2 mg/L de Cu, 10 mg/L de 

Zn, 9 mg/L de Cd e 10 mg/L de Ni. Após ensaios preliminares, os autores concluíram que o calcário 

puro com partículas entre 0,55 a 0,25 mm foi o mais eficiente, foram então avaliadas diferentes 

quantidades de calcário puro (0,5, 1 e 2 g), com variação da temperatura de 20 a 50° C. Eles 

concluíram que o calcário puro (67 a 90 % de CaO em sua composição) foi o mais eficiente e 

barato, obtendo taxas de remoção de 58,6% para Cd, 100% para Cu, 47,8% para Ni e 36,8% para 

Zn à 20°C e com pH ideal em torno de 8,9 a 9,1. 

 Chen et al. (2009) adicionaram cinzas volantes (SiO2 42,5 %, Al2O3 28.3 % ,Fe2O3 11,1 %, 

CaO 7,5 %, MgO 2,2 %, TiO2 1,9 %, K2O 0,4 %, Na2O 0,4 %, e SO3 0,3 %) e cal (98 % de pureza), 

seguido de carbonação, para remover Cu (II), crómio III (CrIII), chumbo (PbII) e Zn (II) de solução 

sintética com concentração destes de 100 mg/L e pH em torno de 2 a 2,7. Foram adicionadas 0,1 g 

de cinzas volantes a cada 200 mL da solução e, em seguida, adicionou-se cal sem uma medida 

padrão, sendo a carbonatação desta mistura (efluente sintético + cinzas volantes + cal) feita em 

atmosfera de dióxido de carbono de 99,9% mantida a uma pressão de 0,2 Mpa. Os autores 

observaram que a taxa de remoção para concentrações de 10% de cinzas volantes e de 900mg/L de 

cal ficou entre 97,14 a 98,54%, já para pH ente 7 e 11, e com a presença da carbonatação a remoção 

foi na ordem de 99,37 a 99,69%. Com isso eles concluíram que a técnica foi bem sucedida para 

remoção de metais pesados. 

 Guo et al. (2006) estudaram a substituição do hidróxido de sódio (NaOH) por CaO e óxido 

de magnésio (MgO) no processo de remoção e recuperação de cromo trivalente Cr
3+

 de efluentes 

gerados no processo de curtimento, sendo estes usados na etapa de precipitação, sendo adicionados, 
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sem concentração padrão, a amostra de 250 mL e misturados até sua completa dissolução. Os 

autores obtiveram resultado de 99% de remoção do Cr
3+

 e de aproximadamente 60% de recuperação 

deste, sendo que estes resultados foram obtidos em menores espaços de tempo e com menor 

produção de lodo. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como pode-se observar, o óxido de cálcio vem sendo aplicado na remoção de íons cuja 

concentração fora dos limites permitidos causa impactos negativos ao meio ambiente aquático, 

assim como em todo ambiente por ele afetado, como solos e também refletindo na saúde humana. 

 Por ser de baixo custo, fácil operabilidade e atingir altas eficiências na remoção destes 

elementos, a cal constitui um bom material para remoção de fósforo, cádmio, cromo entre outros 

elementos prejudiciais aos recursos hídricos e todo ambiente que ele afeta. 
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