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Resumo
O presente trabalho visa contribuir para a sustentabilidade da indústria do
alumínio, abordando um aspecto crítico para essa indústria: a geração de resíduos
sólidos. A indústria do alumínio produz, além do alumínio, outros materiais, que não
são seu produto fim, tais como resíduos sólidos, efluentes e emissões gasosas. Em
particular, para cada 1 kg de alumínio produzido, essa indústria gera em torno de 3,5
kg de resíduo de bauxita, também conhecido como lama vermelha. Presentemente,
o resíduo da bauxita é depositado em lagos de decantação, especialmente
construídos para impedir contato do resíduo com o meio ambiente. Tendo como
principal objeto de estudo esse resíduo, o trabalho objetiva contribuir para a gestão
de resíduos sólidos industriais, incorporando nela uma visão diferente sobre esses
materiais, propondo um método para análise de sua aplicação como produto.
Entendendo que a grande relação de resíduo de bauxita/alumínio justifica por si só
sua eleição como tema de estudo, considera-se que tal volume de material guarda
também um grande potencial de materialização de oportunidades. Sob essa
perspectiva, o trabalho desenvolve uma análise acerca da viabilidade da aplicação
de resíduos sólidos como matérias-primas, em alternativa à sua disposição em
aterros. Para tanto, o trabalho permeia por diferentes disciplinas do conhecimento:
pesquisa tecnológica; legislação ambiental; marketing industrial; e inteligência
competitiva, dentre outras. Como resultado, o trabalho propõe um fluxo de ações e
procedimentos a serem executados na busca do objetivo de transformar resíduos
em produtos úteis em substituição a matérias-primas convencionais, sem
comprometer suas propriedades de uso e sua relação com o meio ambiente.
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Abstract
The sustainable development challenge of the aluminum industry:
"Transform waste in products"
The present work is a contribution to the aluminum industry’s sustainability. It
deals with the critical issue of solid wastes accruing to that sector. By-products from
aluminum refining are solid wastes, liquid effluents and gaseous emissions. Each
kilogram of metal produced is accompanied by three and a half kilograms of bauxite
residue, commonly known as red mud. Current practice is to use decantation lagoons
that are built with elaborate precautions for preventing environmental contamination.
The aim of the present work is to investigate this pollutant within the perspective of
current solid industrial waste technologies, and to study the practicalities for its
utilization in new processes. The very high ratio residue/end product provides a
strong incentive insofar as the residue concerned does in fact offer numerous
commercial opportunities. Thus the feasibility of converting the residue into a raw
material is a real alternative to landfill disposal. Numerous industrial processes and
technologies have been considered in relation to environmental legislation, industrial
marketing, competitive processes, and other factors. In conclusion the subject paper
recommends a series of activities that would achieve transformation of red mud into
valuable products which would substitute existing raw materials without adversely
affecting quality and the environment.

Key-words:
development.
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waste
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recycling;

sustainable
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1

INTRODUÇÃO
A indústria do alumínio, assim como as demais indústrias de transformação

tais como as de cerâmica, aço, cimento e química, enfrenta grandes desafios em
função de suas grandes interfaces com o meio ambiente. Seja pelo uso de matériasprimas naturais ou por seus processos de transformação, que geram outros
materiais que não os produtos-fins dessas indústrias. Esses diferentes materiais são
gerados, via de regra, na forma de resíduos e subprodutos, sendo que este último
termo está mais associado aos produtos gerados nesses processos que, ainda
guardam alguma aplicação, sejam como matérias-primas para outras indústrias, ou
mesmo como materiais passíveis de reciclagem dentro ou fora da indústria geradora.
Do ponto de vista da sustentabilidade empresarial, a geração de resíduos é
um ponto crítico por representar desperdícios tanto de matérias-primas como de
energia. Conseqüentemente, a geração de resíduos representa desperdício de
recursos financeiros, o que se traduz em custos para as empresas e para toda a
cadeia produtiva. No caso específico da indústria do alumínio, a questão da
sustentabilidade suscita uma discussão sobre sua competitividade industrial, quer
quanto ao aspecto da geração de resíduos, como da competição entre materiais,
principalmente com o aço e polímeros.
A Associação Brasileira do Alumínio – ABAL busca correlacionar o alumínio
com a idéia de sustentabilidade. Ela usa esse tema num slogan para promover o
alumínio – “Alumínio, o parceiro da sustentabilidade” – apoiando-se na alta
reciclabilidade desse metal. Tal frase provoca reflexão.
De fato, o alumínio possui sim uma alta taxa de reciclagem. Um exemplo
disso são as embalagens de alumínio, principalmente as latinhas, as quais gozam de
um conceito popular de reciclabilidade muito forte, comprovado pelos números
divulgados pela indústria do alumínio: em 2008, o índice de reciclagem de latinhas
foi de 91,5%. Na verdade, esse número representa que 91,5% das latas
comercializadas retornaram para as empresas de reciclagem, não significando que
essa quantidade transformou-se novamente em latinhas.
Quando as latinhas descartadas são reprocessadas, isto é, refundidas, existe
uma perda por oxidação em função das limitações das atuais tecnologias de
refusão, as quais não conseguem ter um rendimento de recuperação do alumínio de
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100% (ABAL, 2007). Tal rendimento depende da tecnologia de fusão utilizada, do
formato físico do produto de alumínio, do uso ou não de sais durante a refusão. No
seu conjunto, esses fatores resultam em rendimentos que variam entre 80% e 90%.
O restante são perdas, principalmente na forma de borras (mistura de óxido de
alumínio com outros compostos, a exemplo do uso de sais fundentes, por exemplo).
Portanto, afirmar que o alumínio é infinitamente reciclável é relativo e parcial.
Outro fator que contribui para a reciclagem do alumínio é o fator sócioeconômico. No Brasil, a reciclagem é mais um meio de geração de renda do que de
consciência ambiental propriamente dita. O índice de reciclagem de latinhas de
alumínio do Brasil é o maior do mundo, superando o Japão, cujo índice fica entre 80
e 85%. E isso só é possível pelo valor econômico do alumínio, que incentiva uma
rede de catadores de latinhas, fazendo disso sua fonte de sustento econômico.
Mas hoje isso pode, em parte, estar ameaçado, pois com a crise econômica
(localizar no tempo? Setembro/2008?) o preço do alumínio diminuiu, chegando a
ficar menor que 50% de seu valor antes da crise financeira, iniciada em setembro de
2008, a partir da falência do banco Lehman Brothers (O Estado de São Paulo,
2008). Dessa crise resultou que o índice de reciclagem de latinhas do ano de 2008,
que foi de 91,5%, já demonstrou isso, pois em 2007 o índice foi de 96,5%.
Outros setores de alumínio, tais como perfis para construção civil, peças
automotivas, cabos e outros apresentam índices de reciclagem menores, entre 40 e
70 % dependendo do setor e do tipo de produto (ABAL, 2007). Valendo também o
mesmo conceito de rendimento descrito para as latinhas de alumínio acima, que
nem 100% do alumínio recuperado para ser reciclado realmente o são (ABAL, 2007).
Outro ponto de vista dessa reflexão, e sendo um fator de muito maior peso na
equação da sustentabilidade, é o tema chave desta dissertação, que é o fato do
alumínio gerar aproximadamente 3,5 vezes mais resíduos do que o próprio volume
de metal produzido. Este fator não é visível para o consumidor do alumínio, mas este
paga por isso, pois geração e disposição de resíduos representam custo. E este é
um fator de sustentabilidade, pois ele compõe o “pilar econômico” do chamado tripé
da sustentabilidade (tripple bottom line) (ONU 1987).
No quesito “volume de geração de resíduo” o alumínio perde para o aço, que
possui uma relação de geração resíduo/produto de apenas 0,8, ou seja, para cada
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tonelada de aço produzida apenas 800 kg de resíduos sólidos são gerados. Na
indústria do aço. Além do que, 75% dos desses resíduos gerados são reciclados ou
comercializados como produtos por esta indústria (CST, 2006).
Visto somente deste ponto de vista, pode-se inferir que o aço é mais
ecoeficiente que o alumínio. Mas apenas deste ponto de vista, pois para que se
possa afirmar que um produto é mais ou menos ecoeficiente do que outro é
necessário uma análise global do ciclo de vida de cada um deles (CEBDS- Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, 2008).
Por outro lado, no setor de embalagens, as latinhas de aço apresentam uma
desvantagem para a indústria do aço em relação ao índice de reciclagem. Sendo
pois o valor específico econômico do aço é menor que o do alumínio. Sendo assim,
muito menos catadores interessam-se pela sua coleta. Esse fato também demonstra
mais uma prova de que, no Brasil, a questão de reciclagem é uma questão mais
socioeconômica do que de consciência ecológica.
A indústria do alumínio gera seus resíduos em três estados da matéria, mas
as emissões gasosas e de resíduos sólidos são as mais importantes. As emissões
gasosas são responsáveis por 1% de toda a emissão no planeta de gases de efeito
estufa (International Aluminum Institute- IAI, 2007). Já os resíduos sólidos são o
principal “produto” do processo de produção do alumínio em termos volumétricos,
pois sua geração supera, e em muito, a produção de alumínio.
Por si só, tal fato já justificaria a importância do tema deste trabalho, mas,
além disso, esta quantidade de resíduos guarda um potencial de geração de receitas
e ou custo evitado, pela transformação destes em produtos.
O autor vivenciou esta experiência quando era o responsável pela
comercialização de resíduos na empresa Alcoa, período no qual alguns resíduos
que antes consumiam recursos financeiros para sua disposição em aterros ou coprocessamento em cimenteiras, agora são vendidos, gerando receitas para a
empresa, a exemplo de resíduos à base de carbono, gerados na redução eletrolítica
da alumina abordada no Item 3.1.1.1.
Esta experiência motivou a escolha do tema deste trabalho, com a eleição do
resíduo de bauxita (RB) como foco de estudo. Esta escolha se justifica pelos
seguintes fatos:
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O RB representa cerca de 97% do total de resíduos gerados
pela indústria do alumínio, enquanto que os resíduos de origem
carbonácea citados são gerados em muito menor quantidade.

O RB ainda não goza de disposição de vendas. Ainda hoje no
Brasil, e seguramente em grande parte do mundo, todo RB é
ainda

disposto

em

lagos

de

deposição.

Os

resíduos

carbonáceos, como afirmado, já são objeto de comercialização.
O autor vivenciou esta experiência, quando era o responsável pela
comercialização de resíduos na empresa Alcoa, período no qual alguns resíduos (à
base de carbono, gerados na redução eletrolítica da alumina, item 3.1.1.1), que
antes consumiam recursos financeiros para sua disposição em aterros ou coprocessamento em cimenteiras, agora são vendidos, gerando receitas para a
empresa. Tal fato serviu de motivação para este presente trabalho.
Os resíduos, que já se transformaram em produtos, são de origem
carbonácea, gerados na redução eletrolítica do alumínio (Zangiacomi, 2001), os
quais são gerados em menor quantidade. Por isso, o autor decidiu focar o trabalho
no chamado resíduo de bauxita (RB), que ainda não goza desta disposição de
vendas, sendo que, ainda hoje no Brasil, todo ele é disposto em lagos de deposição.
E seguramente em grande parte do mundo.
O trabalho aborda principalmente os aspectos mercadológicos e legais do
processo de transformação de resíduos em produtos, pois como será discutido
adiante, o desafio tecnológico desta transformação já foi vencido.
A literatura é rica em artigos técnico-científicos e patentes, que descrevem
várias aplicações para o RB, como matéria-prima de diversos processos e com
relativo sucesso em nível de testes de bancada de laboratório. Porém, não há
nenhum registro, no Brasil, de sucesso comercial, e em nível global poucos registros
de tentativas comerciais.
O trabalho foi desenvolvido a partir da varredura de trabalhos já
desenvolvidos, na forma de artigos técnico-científicos e patentes, passando por uma
inserção pela legislação pertinente, buscando leis e normas, que regulamentem e
normatizem o processo de disposição de resíduos e sua aplicação.
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Foi feita também uma análise crítica mercadológico-econômica, que procura
medir a viabilidade comercial-econômica das alternativas de aplicação do resíduo
em comparação com os custos que a indústria do alumínio tem atualmente com
este.
Como um de seus resultados, o trabalho apresenta um fluxograma de ações e
atividades, que ajudam a direcionar os esforços da indústria na busca da aplicação
do RB como um produto útil. O trabalho procurou propor às empresas geradoras do
RB uma abordagem sistêmica do tema, que, hoje, fica confinada ao departamento
de meio-ambiente dessas empresas. E busca uma disposição ambientalmente
correta, de acordo com a legislação e que garanta a boa manutenção do passivo
ambiental, minimizando os riscos de incidentes ambientais.
Porém, o problema deve ser permeado por toda a empresa, de modo que
haja a somatória de contribuições de diferentes departamentos da empresa, tais
como: financeiro, comercial, pesquisa e desenvolvimento e principalmente o
comprometimento da alta direção, que deve abordar o tema de maneira estratégica.
A justificativa para uma abordagem estratégica situa-se no fato de que a
competição entre as empresas está cada vez mais acirrada. E, em função disso,
todo custo adicional, que uma dada empresa tem em relação ao seu concorrente,
pode representar uma desvantagem competitiva significativa. Principalmente dentro
da realidade de empresas produtoras dos chamados commodities, uma vez que os
preços são definidos por bolsas de mercado, cabendo à empresa agir
individualmente apenas sobre seus custos, não tendo como influenciar os preços de
seus produtos. E este é o caso da indústria do alumínio, cujo preço de mercado é
cotado pela bolsa de metais de Londres, a LME (London Metal Exchange).
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2

OBJETIVOS

2.1

Geral

O objetivo principal deste trabalho é colaborar com a gestão de resíduos
sólidos industriais, incorporando nela uma visão diferente sobre eles, de forma que,
por meio de ações e procedimentos específicos, os resíduos possam ser estudados
e abordados como potenciais matérias-primas para outras indústrias.

2.2

Específicos
Os principais objetivos específicos são os seguintes:
a) Descrever e discutir a sustentabilidade empresarial em todas suas
dimensões e dentro dela posicionar a situação da indústria do alumínio;
b) Estabelecer as condicionantes do processo de aplicação de resíduos
como matéria-prima, segundo áreas:
i.

Tecnológica: descrever o estado da arte da aplicação de RB,
requisitos de processo e volumes aplicáveis em substituição de
matérias-primas em outras indústrias;

ii.

Mercadológica: analisar o RB e suas aplicações potenciais frente às
variáveis mercadológicas, tais como: segmentação de mercado,
competitividade, logística e custos;

iii.

Legislativa: descrever as atividades e procedimentos necessários
para assegurar a aderência às normas ambientais e cumprimento de
leis e resoluções ambientais, em relação às legislações estaduais e
nacionais para se transportar, aplicar e a disposição post-mortem de
produtos contendo resíduos;
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

A indústria do Alumínio
O alumínio é produzido comercialmente há cerca de 120 anos e, nesse curto

período de tempo, sua indústria alastrou-se e está presente em oito macro-regiões,
na África, nas Américas do Norte e Latina; no leste e sudeste asiático, no centro e
leste europeus e na Oceania. No total, são 48 países que produziram, em 2008,
cerca de 35 milhões de toneladas de alumínio primário (IAI, 2009); os Estados
Unidos destacam-se como o maior produtor mundial, mesmo sem possuir jazidas de
bauxita.
Com uma produção de aproximadamente 1,7 milhão de toneladas, em 2008
(ABAL, 2009), o Brasil foi o sexto produtor mundial de alumínio primário, precedido
por

Estados

Unidos,

Rússia,

Canadá,

China

e

Austrália.

O

marco

do

desenvolvimento da indústria primária, no Brasil, deu-se na década de 80 com a
auto-suficiência atingida pelo notável aumento da capacidade instalada, passando
de uma produção de 238 mil toneladas, em 1979, para o nível atual.
No Brasil, a indústria primária é formada pelas empresas Albrás, BHP-Billiton,
CBA, Novelis e Alcoa (estas duas últimas com duas usinas cada uma), totalizandose 7 usinas (sendo que Alcoa e BHP-Billiton dividem uma delas: a Alumar). A
secundária, com cerca de 30 empresas, envolve processadores de sucata. E a
transformadora, formada por mais de 300 empresas, produz e comercializa produtos
finais, tais com folhas e perfis de alumínio.
A cadeia produtiva do alumínio conta ainda com empresas que fabricam seus
itens a partir de semimanufaturados, como são os casos de produtores de latas,
embalagens descartáveis, embalagens flexíveis, esquadrias, além da coleta de
sucata.
Em 2008, a indústria faturou US$ 8 bilhões (ABAL, 2009), com uma
importante participação no PIB e investiu cerca de 1 bilhão de dólares. Na década
de 80, os investimentos foram da ordem de US$ 4,1 bilhões e atingiram US$ 5
bilhões nos anos 90 e estão programados outros da ordem de US$ 7 bilhões na
década de 2001-2010 (ABAL 2008).
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A indústria é responsável por 70.000 empregos diretos (produção e
transformação), com mais de um milhão de dependentes. Com novo recorde
histórico, o consumo de transformados de alumínio atingiu volume de mais de um
milhão de toneladas em 2008. O consumo “per capita” de aproximadamente 5
kg/habitante/ano, no Brasil, está ainda muito aquém dos consumos “per capita”
verificados em países como Estados Unidos, Alemanha e Japão, que são superiores
a 20 Kg/habitante/ano.
O Brasil, além de possuir a terceira maior jazida de bauxita do planeta, é o
quarto maior produtor de alumina. A demonstração da importância da indústria
brasileira do alumínio no cenário mundial está na sua participação no mercado
global. O alumínio brasileiro ocupa a quinta colocação na exportação de alumínio
primário, comercializando o metal com os grandes consumidores mundiais.
No mercado interno, a maior parte do alumínio e seus produtos são aplicados
nos mercados de embalagens e transportes. Em seguida, aparecem os setores de
construção civil, eletricidade e bens de consumo. A produção de semimanufaturados
de alumínio no Brasil está concentrada na região sudeste. Minas Gerais, São Paulo
e Rio de Janeiro abrigam empresas produtoras de chapas, folhas, extrudados e
cabos.
O segmento também está presente nos estados do Pará, Ceará,
Pernambuco, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. A indústria do alumínio tem um
papel sócio-econômico relevante, seja pela geração de empregos como também
pelo pagamento de tributos ao estado. Na Tabela 1, são listados alguns dados de
2006 para ilustrar a importância econômica desta indústria. Um destaque é sua
participação no PIB com 1,3% e com 3,3 % no PIB industrial (ABAL 2007).

22

Tabela 1- Dados econômicos da indústria do alumínio, ano de 2006.
Empregos Diretos
70 mil
Faturamento
8 bilhões de dólares
Participação no PIB
1,3 %
Participação no PIB industrial
3,3 %
Investimentos
1 bilhão de dólares
Impostos recolhidos
1,5 bilhões de dólares
Produção de alumínio primário
1,7 milhões de toneladas
Consumo doméstico de transformados de alumínio
1 milhão de toneladas
Exportação
700 mil toneladas
Importação
98 mil toneladas
Balança Comercial (FOB)
Exportações
2,9 bilhões de dólares
Importações
450 milhões dólares
Saldo
2,45 bilhões de dólares
Participação do alumínio nas exportações brasileiras 3%
Fonte: Anuário da ABAL (2007).

3.1.1

Processos e Produtos
O alumínio, apesar de ser o terceiro elemento mais abundante na crosta

terrestre, ficando atrás do oxigênio e do silício, é o metal mais recentemente usado
em escala industrial. Sua produção atual supera a soma de todos os outros metais
não-ferrosos.
Antes de ser descoberto como metal isolado, o alumínio acompanhou a
evolução das civilizações. Sua cronologia mostra que, mesmo nas civilizações mais
antigas, o alumínio, combinado com outros elementos, dava um tom de modernidade
e sofisticação aos mais diferentes artefatos.
A bauxita é o minério mais importante para a produção de alumínio,
ocorrendo naturalmente, é composta principalmente de um ou mais hidróxidos de
alumínio, e várias misturas de sílica, óxido de ferro, dióxido de titânio, silicato de
alumínio e outras impurezas em quantidades menores. As bauxitas utilizadas para a
produção do alumínio contém de 45% a 72% de hidróxido de alumínio ou entre 35%
e 55% em equivalente a óxido de alumínio (Misra, 2005).
A bauxita é o minério mais importante para a produção de alumínio, contendo
de 45% a 72% de hidróxido de alumínio ou entre 35% e 55% em equivalente a óxido
de alumínio (Misra, 2005), É um mineral que ocorre naturalmente, sendo composto
principalmente de um ou mais hidróxidos de alumínio, e várias misturas de sílica,
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óxido de ferro, dióxido de titânio, silicato de alumínio e outras impurezas em
quantidades menores.
Os principais hidróxidos de alumínio encontrados em proporções variadas na
bauxita são a gibbsita (Al(OH)3) e os isômeros boehmita ( -AlO(OH)) e diáspora ( AlO(OH)). A forma predominante nos minerais é a gibbsita. As diferenças nas
composições implicam em mudanças nas condições do processamento, além das
implicações da influência das impurezas de carbono, sílica, ferro, titânio e fósforo. A
bauxita é encontrada em quatro principais tipos de depósitos: lençol, embolsado,
intercalado, e decomposto (Misra, 2005).
Os maiores depósitos estão localizados nos trópicos, Caribe e Mediterrâneo.
As regiões mineradas estão no Caribe, América do Sul, Austrália e África. Grandes
áreas de lençóis na superfície estendem-se pela África Ocidental, Austrália, América
do Sul e Índia. A espessura da camada de superfície varia de 1 até 40 metros, com
média de 4-6 metros (Misra, 2005).
Os depósitos em bolsos ou depressões são comuns na Jamaica, América
Central e Sul da Europa. O tamanho das depressões pode variar de 1 até 30 metros,
em alguns casos em bolsos isolados enquanto em outros a depressão sobrepõe e
amplia o depósito.
Os depósitos intercamadas encontram-se nos Estados Unidos, Suriname,
Brasil, Guiana, Rússia, China, Hungria e Mediterrâneo. Originalmente, existiam na
superfície como rochas vulcânicas que se degradaram.
Na Tabela 2, são indicadas as principais características mineralógicas das
bauxitas.

24

Tabela 2. Características mineralógicas de bauxitas.

Fases

Gibsita

Böemita

Diáspora

(Al(OH)3)

( -AlO(OH)

( -AlO(OH)

85.0

85.0

Ortorrômbico

Ortorrômbico

3.01

3.44

350

450

Conteúdo
Máximo de 65.4
Alumina (%)
Sistema
Monoclínico
Cristalino
Densidade
2.42
(g/cm-3)
Temp.
de
desidratação 150
(°C)
Fonte: Misra (2005).

3.1.1.1 A Produção do alumínio
O alumínio metálico é comercialmente produzido a partir da eletrólise da
alumina (processo Hall-Heroult). A alumina, por sua vez, é produzida a partir do
processamento da bauxita pelo processo Bayer. Todas as etapas destes dois
processos são ilustradas na Figura 1.

3.1.1.2 Processo Bayer
Em 1888, Karl Josef Bayer desenvolveu e patenteou o processo que seria a
base da indústria mundial do alumínio. O Processo Bayer como ficou conhecido, é
utilizado para refinar a bauxita (assim denominada em homenagem ao distrito de Les
Baux, na França, onde ela foi minerada pela primeira vez) até a obtenção da
alumina, precursora do alumínio (IAI- International Aluminum Institute, 2008).
Dependendo da qualidade do minério, são necessários entre 2,9 e 4,6 toneladas de
bauxita para se produzir 1 tonelada de alumínio (Misra, 2005).
O Processo Bayer envolve a digestão da bauxita moída em hidróxido de sódio
concentrado (soda cáustica - NaOH) em temperaturas de até 270ºC. Na digestão, a
maior parte das espécies minerais contendo alumínio é dissolvida, deixando um
resíduo insolúvel, o resíduo de bauxita (RB), sendo removido por filtração na etapa
de clarificação.
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Depois da separação dos sólidos, o tri-hidróxido de alumínio (gibbsita:
Al(OH)3) presente agora no licor verde (green liquor), é precipitado por meio do
resfriamento deste em conjunto com a adição de sementes (tri-hidróxido de alumínio
anteriormente precipitado), revertendo o processo inicial de digestão. Após a
precipitação, a gibbsita é lavada e calcinada, em temperaturas entre 1000 e 1300 oC,
para ser convertida em alumina (Al2O3).
A obtenção da alumina a partir da bauxita pode ser resumida pelo fluxograma
apresentado na Figura 2. As etapas de processamento do alumínio estão ilustradas
na Figura 3.
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Figura 1- Fluxograma de produção de alumínio.
Fonte: Procedimento Interno de Produção- Alcoa (2007).
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Figura 2 - Fluxograma geral do Processo Bayer.
Fonte: Procedimento Interno de Produção- Alcoa (2007).

Produção de
alumina

Redução
Eletrolítica

Alumínio
Primário

Alumínio
Transformado

Figura 3- Etapas do processo de obtenção do alumínio.
Fonte: Catálogo de Produtos Alcoa (2008).

As reações químicas envolvidas no Processo Bayer são as seguintes:
Extração:
Al(OH)3(s) + NaOH(aq)

Na+(aq)

AlO(OH)(s) + NaOH(aq) + H2O

+ Al(OH)4-(aq) (130 – 150oC)

Na+(aq)

+ Al(OH)4-(aq) (200 – 245oC)

Precipitação:
Na+(aq)

+ Al(OH)4-(aq)

Al(OH)3(s) + NaOH(aq)

Calcinação:
2 Al(OH)3(s)

Al2O3(s) + 3H2O(g)

(1100-1300°C)
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3.1.1.3 Aplicações do alumínio
O alumínio, graças à sua leveza e alta resistência mecânica à corrosão, é
amplamente utilizado pela indústria de diversas maneiras. Suas técnicas de
fabricação permitem a manufatura do produto acabado em diversas formas físicas:
perfis extrudados; fios trefilados; laminados e fundidos. Na Figura 4 há ilustrações de
alguns produtos feitos com alumínio.

Figura 4- Exemplos de aplicação do alumínio.
Fonte: Relatório de Sustentabilidade ABAL (2007).

Correntemente utilizam-se no mercado as designações alumínio primário e alumínio
secundário para indicar a procedência do alumino, sendo que:

–

Alumínio primário é a designação dada pelo mercado ao metal original, de
alta pureza, produzido a partir da eletrólise da alumina; e

–

Alumínio secundário é a designação dada pelo mercado ao alumínio obtido
pela refusão de produtos de alumínio (reciclagem de alumínio, em geral a
partir de sucatas). Sua composição química depende do tipo de sucata
processada.
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O alumínio pode ser reciclado tanto a partir de sucatas geradas por produtos
de vida útil esgotada, como de sobras do processo produtivo. Utensílios domésticos,
latas de bebidas, esquadrias de janelas, componentes automotivos, entre outros,
podem ser fundidos e empregados novamente na fabricação de novos produtos.
A reciclagem do alumínio economiza recursos naturais e energia elétrica, pois
apenas 5% da energia empregada na produção original do metal são gastas para
fundi-lo. A Figura 5 ilustra a evolução do índice de reciclagem de latinhas no Brasil,
que é o mais alto do mundo (ABAL, 2008).

3.1.2 Impactos Ambientais
A indústria do alumínio tem uma interface muito grande com o meio ambiente,
pois ela é uma grande consumidora de recursos naturais, sejam eles matériasprimas ou energia.
O alumínio destaca-se em três pontos principais em relação ao uso de
recursos naturais, primeiro pelo consumo de matérias-primas, como por exemplo:
bauxita, soda cáustica, piche e coque. Segundo, pelo uso intensivo de energia
elétrica (aproximadamente 15 MWh/tonelada de alumínio). Em terceiro lugar,
destaca-se pela geração de sub-produtos/resíduos a exemplo de: emissões gasosas
(que contribuem para o aumento do efeito estufa); uso de efluentes (este não é um
impacto relevante, dado que a indústria hoje já recicla altos índices de água
internamente); e geração de resíduos sólidos, que é, em termos volumétricos, é
maior que a própria produção do metal.

3.1.2.1 Consumo de matérias-primas - Bauxita
A bauxita é explorada geralmente por atividades de lavra, das quais quase é
sempre necessária a remoção prévia da fauna e flora da área a ser explorada,
causando um distúrbio ambiental que geralmente é mitigado.
Através do uso de técnicas de reflorestamento, cujo resultado é mostrado nas
Figuras 6 e 7, o que pode levar algumas décadas para se concretizar, dependendo
do tipo de flora original encontrada na área de lavra.
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Uma mineração de bauxita envolve o uso temporário da terra, pois, após
reabilitação ela é devolvida ao meio ambiente, possibilitando outros usos no futuro.
Atualmente, no Brasil, mais de 83% da área minerada é recuperada.
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ÍNDICE DE RECICLAGEM DE LATAS DE ALUMÍNIO

5%

Figura 5- Índice de reciclagem de latas de alumínio,
Fonte: Relatório de Sustentabilidade ABAL (2009).
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Figura 6- Área sob exploração de bauxita,
Fonte: Relatório de Sustentabilidade Alcoa (2007).

Figura 7- Mesma área apresentada na Figura 6, após recuperação por reflorestamento.
Fonte: Relatório de Sustentabilidade Alcoa (2007).
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3.1.2.2 Contexto Energético
Outro recurso que é intensamente utilizado pela indústria do alumínio é a
energia elétrica. A natureza do processo produtivo do alumínio é a eletrólise do
óxido de alumínio. Neste aspecto é importante uma reflexão sobre o papel das
indústrias energo-intensivas e particularmente sobre a do alumínio.
A indústria de alumínio utiliza 15 kWh para produzir 1 quilo de alumínio, o
que equivale a aproximadamente 25 GWh para se produzir todo o alumínio primário
no Brasil em 1 ano. Isso equivale a quase 6,25% do consumo de energia elétrica do
Brasil, que é de 400 GWh por ano (ABAL, 2007). Este representa um consumo
significativo, principalmente se considerado que aproximadamente 40% do alumínio
produzido no Brasil exportado na sua forma primária, ou seja, o Brasil investe boa
parte da energia produzida no país para vender produtos de baixo valor agregado.

3.1.2.3 Emissões Atmosféricas
A indústria do alumínio é relativamente uma grande emissora de gases de
efeito estufa, como mostrado na Figura 9. Estes gases são gerados na eletrólise,
dentro do próprio banho eletrolítico onde, junto com o óxido de alumínio, são
adicionados carbono redutor, criolita sódica (Na3F2AlO2) e fluoreto de alumínio
(AlF3)). Nesses banhos, além do próprio gás carbônico (CO2) que resulta da
eletrólise do óxido de alumínio, há ainda a emissão de outros gases de efeito estufa,
os chamados perfluocarbonos (PFCs), cuja relação em equivalente-carbono é da
ordem 1: 20.000.
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Figura 8- Emissões de gases de efeito estufa.
Fonte: IAI- Internacional Aluminum Institute, 2007.

Observando-se a Figura 8, nota-se que numa comparação direta com um
metal concorrente (o aço), aparentemente o alumínio contribui apenas com um
quarto do que o aço emite de gases de efeito estufa. Porém, se for levada em conta
o volume que cada indústria produz, o alumínio é mais emissor por unidade
produzida do que o aço. A produção mundial de aço sendo da ordem de 1 bilhão de
toneladas anuais e a do alumínio da ordem de 35 milhões, numa comparação
ponderada o alumínio emite cerca de 8 vezes mais gases de efeito estufa do que o
aço para uma mesma quantidade de metal.
Como demonstra o gráfico apresentado na Figura 9, desde há muitos anos a
indústria do alumínio tem trabalhado no sentido de reduzir as emissões gasosas por
meio de programas de controle de processo. Além do resultado verificado na
melhoria ambiental, o refinamento do controle do processo de produção traz ganhos
de custos devido à economia de energia, dado que os efluentes gasosos sendo
gerados na eletrólise resultam na perda de eficiência da corrente elétrica empregada
(Alcoa, 2007).
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Figura 9- Redução da emissão de gases de efeito estufa na indústria do alumínio.
Fonte: Relatório de Sustentabilidade Alcoa (2007).

Se no computo da emissão específica o alumínio apresenta-se como um
potencial poluente, por outro lado, o uso de alumínio na indústria de transporte
resulta na redução das emissões gasosas, visto que a substituição do aço por
alumínio nesse setor contribui positivamente para a redução de gases de efeito
estufa. Com isso é possível economizar de 6 a 8% de combustível para cada 10%
de redução proporcionada no peso do veículo, sem comprometimento de rendimento
e segurança (ABAL, 2007). A utilização de 1 kg de alumínio em substituição de
materiais convencionais mais pesados nos veículos tem o potencial de reduzir a
emissão de 20 kg de CO2 durante a vida média dos veículos (ABAL, 2007).

3.1.2.4 Efluentes
A questão de efluentes na indústria do alumínio é um problema menor, já que
as empresas estão evoluindo para a auto-suficiência no consumo de água. Quase
toda a água utilizada é reaproveitada dentro das próprias plantas de alumínio. A
Figura 10 mostra a aérea do projeto da Alcoa Poços de Caldas/MG, na qual 100%
da água utilizada na redução de alumínio já é recirculada e reciclada (Alcoa, 2007).
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Figura 10- Vista aérea Redução de Alumínio- Alcoa- Poços de Caldas.
Fonte: ALCOA. Procedimentos de Processo de Fabricação (2007).

3.1.3 Geração de resíduos sólidos
Os resíduos são tratados pela indústria como “perdas de processo”, materiais
indesejados ou simplesmente um problema a ser resolvido. Geralmente, resíduo é
um problema relegado a cargo do departamento de meio ambiente da empresa, o
qual tem a incumbência de dispô-lo da melhor maneira possível, atendendo à
legislação específica de disposição de resíduos.
A legislação indica os requisitos necessários para se destinar de maneira
adequada cada resíduo, de acordo com sua classificação de periculosidade definida
no Brasil pela norma ABNT NBR 10.004. Esta norma subclassifica os resíduos em
Classe 1 (perigosos e não inertes), Classe 2a (não perigosos e não inertes) e Classe
2b (não perigosos e inertes).
Os resíduos sólidos são gerados por todo o processo de obtenção do
alumínio, mas o destaque é a grande geração do RB, como já mencionado, numa
relação aproximada de 3,5 toneladas geradas para cada 1 tonelada de alumínio
produzido. A Figura 11 mostra a proporção de geração deste resíduo em relação aos
demais gerados pela indústria do alumínio.
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Figura 11- Proporção entre resíduos gerados na produção do alumínio.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2008).

Dentre os demais resíduos gerados no processo de eletrólise do alumínio, os
mais importantes são resíduos carbonáceos, derivados da inserção de carbono, na
forma de coque e piche no processo de redução eletrolítica do óxido de alumínio. O
destaque destes resíduos é o chamado RGC (revestimento gasto de cuba) ou, pela
sua sigla em inglês, SPL (spent potlinning). Cuba é o nome dado ao reator, no qual a
alumina transforma-se em alumínio, por meio da passagem de corrente elétrica.
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Figura 12- Cadeia de fabricação do alumínio.
Fonte: CRU (2006).
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Durante a condução deste trabalho, várias

aplicações possíveis para RGC

foram encontradas na literatura. Dado que esse resíduo não foi o foco deste trabalho,
essas aplicações são relatadas no APÊNDICE A.

3.1.3.1 Resíduo de Bauxita (RB)
A Figura 12 ilustra o tamanho do desafio da indústria do alumínio em relação a
sua geração de resíduos sólidos. Até o ano de 2006 foram produzidas 836 milhões de
toneladas de alumínio. Guardada a relação média de 3,5 t de RB para cada tonelada
de alumínio produzido, essa produção resultou no acúmulo de aproximadamente 2,9
bilhões de toneladas de RB. Em 2008, com uma produção mundial de alumínio
primário acima de 35 milhões de toneladas, foram geradas mais de 115 milhões de
toneladas de RB.
Na etapa de digestão do Processo Bayer, a maior parte das espécies minerais
da bauxita que contém o alumínio é dissolvida no licor deixando um resíduo insolúvel, o
RB. Esse licor é bombeado para filtros-prensa, e nesses filtros o RB é retido na forma
de uma torta. O licor filtrado continua no processo, já que nele está a substância de
interesse, o aluminato de sódio. Uma vez que o RB é separado, ele é bombeado para
lagos de decantação, especialmente construídos para impedir o contato com o
ambiente. A Figura 13 mostra o esquema de construção desses lagos e os cuidados
necessários para preservar o ecossistema.
Na etapa de digestão do Processo Bayer, a maior parte das espécies minerais
que contém o alumínio é dissolvida, no licor, deixando um resíduo insolúvel, o RB, que
é bombeado para filtros-prensa, formando uma torta. O licor filtrado continua no
processo, já que nele está o aluminato de sódio, que é a substância de interesse.
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Figura 13- Armazenagem de RB.
Fonte: Procedimentos de Processo Interno Alcoa (2007).

A produção mundial anual, em 2008, de alumínio foi acima de 35 milhões de
toneladas de alumínio, gerando mais de 115 milhões de toneladas de resíduo de
bauxita.
Ao ser depositado no lago, conforme mostram as Figuras 13 e 14, o RB
decanta-se e a camada superficial de água é re-bombeada ao processo, sendo
utilizada na lavagem dos filtros e na limpeza das áreas gerais da fábrica.
Existem, além de um sistema de tubulação denominado “flautas”, camadas de
areia e lona plástica na parte inferior para impermeabilização do lago. Esse
procedimento permite a correta deposição de material, a captação e reaproveitamento
da água com aluminato de sódio e soda cáustica.
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Figura 14 - Lago de disposição de RB da Alcoa na unidade Poços de Caldas,
Fonte: ALCOA. Procedimentos de Processo de Fabricação (2007).

3.1.3.2 Características Química, Física e Mineralógica do RB
O RB apresenta partículas com tamanho médio abaixo de 10

m. Poucas

partículas são maiores do que 20 m. Numa refinaria da Nalco (empresa indiana de
alumínio), aproximadamente 35 % da massa dos sólidos de RB são menores que 5 m
e 80% são menores que 8 m. A área superficial e a densidade do RB são de 13 a 16
m2/g e 3,30 g/cm3, respectivamente (Misra, 2005).
As características químicas e mineralógicas do RB estão relacionadas com a
composição da bauxita e, portanto, variam conforme o seu tipo, a localização de sua
mina, como mostrado na Tabela 3. Essas características também são influenciadas
pelo, processo de produção. Composições médias do RB são mostradas na Tabela 4
(Misra, 2005).
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Tabela 3- Composição Química do RB de várias partes do mundo.

País

Índia

Hungria
Jamaica
Suriname
USA
Taiwan
Austrália
Brasil

Fe203
20,26
45,17
35,46
33,80
52,39
38,45
50,90
24,81
30,40
55,60
50,54
41,30
40,50
34,60

Composição principal (%)
Al203
Ti02
SiO2
Na20
19,60 28,00
6,74
8,09
27,00
5,12
5,70
3,64
23,00 17,20
5,00
4,85
15,58 22,50
6,84
5,20
14,73
3,30
8,44
4,00
15,20
4,60
10,15
8,12
14,20
6,87
3,40
3,18
19,00 12,15 11,90
9,29
16,20 10,11 11,14
2,00
12,15
4,50
4,50
1,5-5,0
11,13 Traço
2,56
9,00
20,21
2,90
17,93
3,18
27,70
3,50
19,90 1,0-2,0
18,50
6,20
16,30
4,30

Fonte: Misra (2005).

Tabela 4-. Composição química média de resíduos de bauxita.

Composto

Porcentagem

Fe2O3

20 - 60%

Al2O3

10 - 20%

SiO2

3 - 20%

Na2O

2 - 10%

CaO

2 - 8%

TiO2

Traços - 30%

Fonte: Misra (2005).

O RB é composto de minerais que já faziam parte da bauxita, como gibbsita ( Al2O3.3H2O), boehmita ( -Al2O3.H2O), caulinita (Al2O3.2SiO2.3H2O), hematita ( Fe2O3), goetita ( -FeOOH), anatásio (TiO2) e ilmenita (FeO.TiO2).
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3.2

Sustentabilidade
O conceito de sustentabilidade ganhou nos dias de hoje grande destaque na

agenda de governos, empresários e, graças a um trabalho da mídia, até da população
em geral. Apesar da popularização do termo, o seu pleno entendimento ainda está
longe do grande público.
O conceito da sustentabilidade vem sendo trabalhado e divulgado pela ONU
desde o relatório Brundtland (ONU, 1987), o qual correlaciona diretamente o conceito à
questão ambiental, dos pontos de vista da conservação e do uso racional dos recursos
naturais. Nesse relatório, o desenvolvimento sustentável é concebido como “o
desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.
Segundo o relatório da comissão Brundtland, uma série de medidas devem ser
tomadas pelos países para promover o desenvolvimento sustentável. Entre elas:

limitação do crescimento populacional;
garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo;
preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;
diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso
de fontes energéticas renováveis;
aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base em
tecnologias ecologicamente adaptadas;
controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades
menores;
atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia).

44
Em âmbito internacional, as metas propostas pelo relatório Brundtland são:

adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas organizações de
desenvolvimento (órgãos e instituições internacionais de financiamento);
proteção dos ecossistemas supra-nacionais como a Antártica e oceanos pela
comunidade internacional;
banimento das guerras;
implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela ONU.

O conceito de sustentabilidade estende-se mais amplamente, tangenciando
outras interfaces da atividade humana. Fala-se de relações sustentáveis entre nações,
empresas, mercados e até ao nível individual. Fala-se em sustentabilidade econômica,
na qual as atividades de um dado setor econômico devem buscar a harmonia e
construção de ciclos de retroalimentação entre diversos processos, dentro dos quais as
sobras ou rejeitos de um devem ser fonte de energia ou matéria-prima para o outro.
Enfim, o conceito de sustentabilidade nasceu e desenvolveu-se dentro da
questão ambiental, mas ganhou a sociedade como um todo em suas relações
humanas e não apenas materiais.

3.2.1 O conceito da sustentabilidade ambiental
A Figura 15 apresenta os 8 macro-objetivos da ONU (ONU, 2000) a serem
atingidos até o ano de 2015, por meio de ações dos governos e da sociedade no
mundo. O Brasil como um dos 191 países-membros, assinou o compromisso
compartilhado com a sustentabilidade do planeta.
O objetivo número 7 está relacionado com a questão do respeito ao meio
ambiente. Em decorrência dos avanços tecnológicos pós-revolução industrial e do
crescente aumento da população, a atividade humana no planeta tem causado
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impactos negativos ao meio ambiente natural, que durante muito tempo foi visto como
fonte inesgotável de recursos disponíveis para servir às necessidades do homem.
O ciclo produtivo da sociedade capitalista retira da natureza os insumos
necessários para a produção de alimentos e bens de consumo. Por outro lado, retorna
à mesma grandes quantidades de resíduos sólidos, efluentes e gases, causando
poluição ambiental e esgotamento dos recursos naturais.

Figura 15- Metas do Milênio da ONU.
Fonte: ONU (2000).

Além disso, uma grande camada da população mundial sofre com a pobreza,
fome e exclusão social. Os maiores desafios a serem transpostos pelo setor público e
privado para alcançar a sustentabilidade são encontrar soluções para a poluição, a
escassez dos recursos naturais e a miséria no mundo. Os princípios do
desenvolvimento sustentável, porém, muitas vezes são vistos como conflitantes dentro
do modelo da economia neoclássica (ONU, 2000).
As empresas buscam resultados financeiros, aumento de fatias de mercado e,
principalmente, sobrevivência e manutenção de sua competitividade. A globalização da
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economia e o acirramento da competição mundial elevaram a escala de produção, com
a conseqüente busca da redução dos custos. Historicamente, o chamado custo
ambiental

ou

custo

das

externalidades,

não

tem

sido

considerado

como

responsabilidade das empresas. Neste contexto, o meio ambiente tem sido tratado
como um bem comum à disposição de todos.
Mais recentemente, por pressão social e de restrições impostas às exportações
de seus produtos para os países industrializados, as empresas têm sido forçadas a
buscar formas de reduzir seu impacto ambiental e a melhorar sua imagem frente a sua
responsabilidade social. Neste sentido, muito tem sido feito para oferecer novas
ferramentas (ISO 14000; tecnologias de produção mais limpa; iniciativa de emissão
zero de resíduos e sistemas de gestão ambiental) para a sustentabilidade do setor
produtivo.
Em todo o mundo, executivos aceitam o planejamento estratégico como a
ferramenta mais apta para avaliar o contexto da empresa e planejar o futuro das
mesmas. Neste aspecto, a sustentabilidade do setor produtivo se depara com uma
situação conflitante, dado que as teorias dos modelos estratégicos clássicos ignoram
as restrições impostas pelo meio ambiente natural e pelo subdesenvolvimento social.
Por outro lado, embora o planejamento estratégico seja a ferramenta mais
utilizada e aceita pelos executivos em todo o mundo para avaliar o contexto da
empresa e planejar o futuro das mesmas, as teorias dos modelos estratégicos
clássicos ignoram as restrições, impostas pelo meio ambiente natural e pelo
subdesenvolvimento social.
O desenvolvimento sustentável hoje é pauta de políticas de governos e
programas regionais, porém seus conceitos ainda não estão fundamentados no nível
estratégico da indústria, e conseqüentemente, não recebem a análise e priorização
devidas (ONU, 2006).
Portanto, as empresas carecem de mecanismos, que as auxiliem na análise
estratégica e no planejamento do seu desenvolvimento sustentável, de forma a ligar a
variável econômica com o meio ambiente natural e com o papel social das
organizações (ONU, 2006).
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3.2.2 Sustentabilidade industrial e social
A disciplina da sustentabilidade está em desenvolvimento, não existindo ainda
consenso em relação ao seu conceito, principalmente quanto a sua aplicabilidade no
escopo empresarial. Assim, várias definições de sustentabilidade são utilizadas em
situações distintas.
Uma idéia defendida é a de que uma empresa será sustentável se não agredir o
meio ambiente, detalhada a partir do conceito de sustentabilidade ecológica ou
organizações

ecologicamente

sustentáveis

(ONU,

2006).

Neste

caso,

a

sustentabilidade está embasada pela teoria ecológica, sendo alcançada quando a
extração de recursos naturais ocorre dentro da capacidade de reposição natural da
base de recursos e, quando os resíduos sólidos transferidos para os componentes
físicos do sistema ecológico não ultrapassam a capacidade de assimilação dos
ecossistemas.
Um dos fundamentos dos subsistemas naturais é a coexistência harmônica entre
as entidades que o habitam. Seguindo esta lógica, surge outra definição de
sustentabilidade ecológica como sendo a “habilidade de uma ou mais entidades,
individualmente ou coletivamente, de existir e crescer por longos períodos de tempo, de
tal forma que a existência e crescimento de outras coletividades sejam permitidos em
níveis relacionados e em sistemas relacionados” (ONU, 2006).
No âmbito empresarial, a base da coexistência será a cooperação entre as
empresas, que deverão respeitar os limites de capacidades globais. Neste caso,
existirá conflito entre competitividade e sustentabilidade ecológica, pois as empresas
de sucesso estão sempre buscando diferenciar-se de seus concorrentes e ganhar a
maior fatia de mercado que a sua competência tecnológica e operacional lhe permitir.
Se uma empresa possuir os melhores processos de tratamento de efluentes e
resíduos ou utilizar tecnologias limpas, isto poderá acarretar em custos de produção
adicionais. Se este valor não for percebido pelos seus clientes, tal fato poderá
representar queda de sua competitividade e de sua capacidade de sobreviver a médio
e longo prazo, o que fere o princípio de crescimento econômico do desenvolvimento
sustentável (ONU, 2006).

48
Por outro lado, se o foco for econômico, a sustentabilidade de uma empresa
poderá ser medida pela capacidade de manter seu desempenho acima da média no
longo prazo, ou seja, de apresentar uma vantagem competitiva sustentável, o que não
significa que a empresa não causará nenhum impacto ao meio ambiente natural ou que
estará promovendo o desenvolvimento social.
Observa-se, portanto, que a sustentabilidade possui diferentes dimensões que
podem ser analisadas individualmente ou coletivamente:

Sustentabilidade social: significa obter a equidade na distribuição de renda
para os habitantes do planeta (Equidade Social);
Sustentabilidade ambiental: Utilizar os recursos naturais que são renováveis e
limitar o uso dos recursos não renováveis (Equidade Ambiental);
Sustentabilidade econômica: Reduzir os custos sociais e ambientais
(Crescimento Econômico);
Sustentabilidade espacial: Atingir uma configuração de equilíbrio entre as
populações rurais e urbanas;
Sustentabilidade cultural: Garantir a continuidade das tradições e pluralidade
dos povos.
Assim, uma vez que a questão do crescimento econômico está presente na
competitividade, pode-se concluir que a sustentabilidade de uma empresa dependerá
de sua competitividade, da sua relação com o meio ambiente natural e da sua
responsabilidade social.
Neste contexto, define-se o conceito de Tripple Botton Line (Tripé da
Sustentabilidade) nas empresas, representado esquematicamente na Figura 16,
segundo o qual o resultado da empresa deve ser medido pelos resultados em três
vetores: o econômico, social e ambiental (ONU, 1987).
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Figura 16 - Representação esquemática do conceito do Tripple Botton Line.
Fonte: ONU (1987).

Assim, uma empresa pode ser considerada sustentável se atender aos critérios
de ser economicamente viável, ocupar uma posição competitiva no mercado, produzir
de forma que não agrida o meio ambiente e contribuir para o desenvolvimento social da
região e do país onde atua. Portanto, a sustentabilidade relaciona-se intimamente com
a competitividade, como comparado na Tabela 5.
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Tabela 5- Comparação entre Competitividade e Sustentabilidade.

Competitividade

Sustentabilidade
Baseada em fatores econômicos, sociais e

Baseada em fatores econômicos e operacionais

ecológicos

Visão de mundo restrita – empresa contra as forças

Visão de mundo mais ampla – parcerias para obter

competitivas

vantagens competitivas

Legislação ambiental = aumento dos custos de
produção

Legislação ambiental = promoção da inovação

Uso de tecnologias de produção tradicionais

Uso de tecnologias limpas de produção

Questões do meio ambiente natural geralmente vistas

Questões do meio ambiente natural geralmente vistas

como ameaças

com novas oportunidades

Foco na redução de custos e eficiência operacional

Foco na inovação

Individualista

Cooperação

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Alcoa (2007).

A Figura 17 mostra a relação da empresa com sua comunidade. No que se
refere à expectativa da comunidade em relação à empresa, há um constante aumento
da complexidade dessa expectativa, o que exige da empresa um investimento maior na
sua forma de atuação. No fundo, isso ajuda a empresa na sua busca do
desenvolvimento sustentável.
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Figura 17- Expectativa da sociedade em relação às empresas.
Fonte: Relatório de Sustentabilidade Alcoa (2007).

3.3

Uso de resíduos como matérias-primas
Atualmente, existem algumas poucas aplicações de resíduos como matéria-

prima, em alternativa à disposição em aterros, destino ainda de grande parte dos
resíduos gerados pela indústria em geral. Na medida em que a economia se
desenvolve, cresce também o número de aterros industriais, podendo no futuro
próximo chegar-se à escassez de áreas disponíveis para o exercício de tal atividade.
Tornando-se muito onerosa esta forma de disposição, ela poderá inviabilizar o
crescimento de setores específicos e mesmo comprometer o próprio crescimento
econômico.
O uso de resíduos ocorre atualmente por meio de algumas alternativas,
evitando, assim, sua disposição em aterros industriais, que ainda são o destino da
maior parte dos resíduos, como mostrado pela Figura 18. Neste contexto, a
necessidade de encontrarem-se novas aplicações para os resíduos é imperativa, pois o
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número de aterros industriais cresce à medida que a economia desenvolve-se,
podendo um dia chegar à escassez de lugares disponíveis para tal, ficando
extremamente cara esta disposição, podendo até inviabilizar o próprio crescimento
econômico.
A dimensão presente do tratamento de resíduos industriais pode ser avaliada a
partir do estudo realizado pela Associação das Empresas de Tratamento de Resíduos
– ABETRE (ABETRE, 2008). Os dados apresentados nesse estudo foram levantados,
consistidos e tabulados pela PricewaterhouseCoopers.
Segundo esse trabalho, o setor privado de tratamento de resíduos cresceu
41,4% em faturamento em 2007, se comparado ao ano anterior, com uma A receita
gerada no ano de R$ 1,7 bilhão. Enquanto isso, a quantidade de resíduos de indústrias
e de comércio e serviços, que foram tratados, processados e dispostos de forma
ambientalmente correta, aumentou 33,6% no mesmo período. Esse estudo considerou
as empresas que prestam serviços de disposição em aterros, incineração, coprocessamento e tratamentos, que no seu todo representam 87% do mercado de
tratamento de resíduos industriais.
A Figura 18 mostra a distribuição do tratamento de resíduos segundo a forma de
tratamento, com valores compilados a partir de dados apresentados pelo estudo da
ABETRE para os anos de 2004 e 2005. Esses dados demonstram que do total de
resíduos tratados, 76,8% e 70,6% foram destinados para aterros, respectivamente em
2004 e 2005. Em valores absolutos, o volume destinado a aterros no ano de 2005 foi
1,7% superior ao do ano anterior. A reciclagem representa apenas 3,9% e 3,7% do
total de resíduos tratados em 2004 e 2005, respectivamente.
Esses dados confirmam o domínio da destinação de resíduos para aterros, não
sendo nele considerado a destinação do resíduo RB gerado pela indústria do alumínio
(é verdade). Se considerada a produção de alumínio primário no Brasil em 2009,
próxima de 1,54 milhões de toneladas, o volume médio correspondente de RB gerado
monta a 5,4 milhões de toneladas.
A indústria do alumínio ainda depende, e muito, de avanços futuros neste campo
de beneficiamento de resíduos, visto que a destinação do RB ocupa gigantescas áreas
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de aterros e sua geração deve crescer ainda mais no futuro. Além de crescer
proporcionalmente ao aumento da produção de alumínio primário ele deve crescer
também na medida em que a tecnologia de refino da bauxita avança, favorecendo que
fontes mais pobres em hidróxido de alumínio sejam utilizadas, dado que as jazidas
mais ricas neste hidróxido já estarem em fase de exaustão. A previsão é de que o
volume de RB crescerá ainda mais, podendo passar de uma faixa de proporcionalidade
de 2,0-5,0 toneladas de bauxita para 1 tonelada de alumínio para 3,5-6,0, o que poderá
aumentar em 25% a geração de resíduo em relação à produção de alumina (Misra,
2005).

3.3.1 Co-processamento
Observando a Figura 18, nota-se que a segunda maior forma de disposição dos
resíduos sólidos industriais ocorre como matéria-prima ou fonte energética para o coprocessamento.
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RESÍDUOS INDUSTRIAIS
2004 - 2,98 milhões de ton processadas
2005 - 3,30 milhões de ton processadas
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Figura 18 - Disposições para os resíduos industriais no Brasil.
Fonte: ABETRE (2008).

O Co-processamento é a “destruição” de resíduos em fornos de cimentos, ao
mesmo tempo em que este produz o clínquer Portland usado como matéria-prima para
a fabricação de cimento. Nesse processo, a parte orgânica é queimada para fornecer
energia ao sistema e a parte inorgânica combina-se com as demais matérias-primas na
formação do clínquer, não havendo geração de cinzas (ABCP, 2002).
Assim, o co-processamento é uma forma de transformar resíduos em produtos
úteis. Realizado de uma maneira segura do ponto de vista ambiental, este processo já
é amplamente utilizado em alguns estados brasileiros pela indústria do alumínio no coprocessamento do RGC. Este é formado tanto por partes carbonáceas quanto por
frações de refratários sílico-aluminosos, vermiculita e outros materiais, como ilustrado
na Figura 19.
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Figura 19- Foto de RGC britado.
Fonte: ALCOA. Procedimentos de Processo de Fabricação (2007).

O co-processamento é regulamentado pela Resolução CONAMA n° 264, de 26
de Agosto de 1999 e também pela Resolução CONAMA n° 316, de 29 de Outubro de
2002:

Resolução CONAMA n° 264, de 26 de agosto de 1999: “Art. 1° Esta
resolução aplica-se ao licenciamento de fornos rotativos de produção de
clínquer para atividades de co-processamento de resíduos, excetuando-se os
resíduos: domiciliares brutos, os resíduos de serviços de saúde, os
radioativos, explosivos, organoclorados, agrotóxicos e afins.”
Resolução CONAMA n° 316, de 29 de Outubro de 2002: “Dispõe sobre
procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento
térmico de resíduos.”
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Tais resoluções legislam sobre aspectos fundamentais para a boa aplicação do
co-processamento, como descritos a seguir.

Tipos de resíduos, que podem ser passíveis de co-processamento
•

Resíduos substitutos de matérias-primas;

•

Resíduos substitutos de combustível;

•

Resíduos inorgânicos para inertização;

•

Resíduos orgânicos para destruição térmica.

Premissas básicas devem ser respeitadas, quando do projeto do de coprocessamento de um dado resíduos:
•

Os resíduos devem ser enquadrados como substitutos de matéria-prima,
fundentes e/ou de combustíveis;

•

Que as emissões atmosféricas correspondentes não comprometerão a
qualidade ambiental;

•

As unidades produtoras de clínquer operadoras devem ser licenciadas pelo
órgão ambiental competente;

•

Não alteração da qualidade do cimento;

•

Agregar valor ao processo de fabricação do cimento.

Avaliações Técnicas Importantes:
•

Estudo de Viabilidade de Queima;

•

Proposta de Co-processamento;

•

Teste em Branco;

•

Teste de Queima;
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•

Análise de Risco;

•

Planos Complementares:
–

Armazenamento de resíduos;

–

Atendimento a emergências;

–

Treinamento de pessoal.

Monitoramento Ambiental
•

Chaminé: material particulado, SOx, NOx, PCOPs, HCl/Cl2, HF e substâncias
inorgânicas (metais);

•

Monitoramento de quaisquer outros poluentes, a exemplo de dioxinas e furanos,
poderá ser fixado pelo órgão ambiental competente;

•

Particulado retido no precipitador eletrostático e no clínquer produzido: análise
quanto à presença de metais;

•

Características dos resíduos fundamentada na análise de PCOP’s, elementos e
substâncias inorgânicas, enxofre, flúor, série nitrogenada e cloro.

Exemplos de resíduos para co-processamento:
•

Resíduos petroquímicos

•

Solos contaminados com óleos

•

Borrachas não cloradas

•

Pneus

•

Elementos filtrantes de filtros de óleo

•

Borras de Tintas

•

Solventes

•

Resinas fenólicas e acrílicas
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•

Cera

•

Soja transgênica

•

Resíduos Carbonáceos

•

Revestimento gasto de cubas- RGC ou SPL

Na Tabela 6, encontram-se os limites máximos de emissão para co-processamento
de elementos poluentes:

Tabela 6- Limites máximos para poluentes aceitos no co-processamento.

Fonte: CONAMA 294 (2001).
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Processo de fabricação de cimento
O cimento é fabricado a partir da produção do clínquer em fornos rotativos com
uma mistura de argila e calcário queimados em temperaturas entre 1400 °C e 1500 °C,
usando-se como combustível óleo ou carvão/coque. Em seguida, o clínquer é moído e
recebe a adição de gesso e outros aditivos pozolânicos ou controladores do tempo de
pega. Na Figura 20 é apresentado um desenho esquemático do processo de produção
de cimento, no chamado processo via seca, o mais utilizado nos dias de hoje.

Figura 20- Desenho esquemático do processo de produção de cimento.
Fonte: ABCP (2002).

A Figura 21 mostra em detalhes as principais etapas do processo de fabricação
de clínquer, mostrando alguns pontos de entrada de resíduos, tal como o “sistema de
combustível sólido”, no qual normalmente o RGC é introduzido no processo (ABCP,
2002).
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Figura 21- Detalhes dos pontos de entrada de resíduos no forno de clínquer.
Fonte: ABCP (2002).

O co-processamento no Brasil
A maior parte do material co-processsado é formada por resíduos da
indústria petroquímica. Outros resíduos co-processados provêm das indústrias de
alumínio, de pneus e metal-mecânica. O País tem uma capacidade de coprocessamento em torno de 1,5 milhões de toneladas de resíduos por ano, porém
menos de 30% desta capacidade é utilizada atualmente. Tal fato pode ser explicado
pelo alto custo do processo.
As cimenteiras têm o co-processamento como uma boa fonte de recursos
financeiros, principalmente quando o preço do cimento está em baixa ou as fontes de
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energia e matérias-primas estão com altos preços. A Figura 22 mostra um mapa das
cimenteiras licenciadas para oferecer o serviço de co-processamento.

Figura 22- Mapa de cimenteiras licenciadas do Brasil.
Fonte: Homepage na internet da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland) (2007)

A produção do cimento exige um equilíbrio químico na composição da mistura
das matérias-primas, também chamada de farinha. A incorporação de resíduos a
serem co-processados deve ser feita cuidadosamente e baseada nas características
físico-químicas das matérias-primas de cada empresa cimenteira, dado que, a
composição química das matérias-primas para o cimento muda bastante de uma região
para outra no Brasil, torna-se necessário realizar uma pré-mistura destes resíduos
antes que os mesmos possam ser incorporados à farinha.
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Tal mistura é feita em empresas especializadas, que vendem este serviço
(blendagem) às cimenteiras ou às empresas geradoras dos resíduos. A Figura 23
mostra um mapa com a localização destas empresas.

Figura 23- Empresas de blendagem de resíduos para o co-processamento.
Fonte: Homepage na internet da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland) (2007).

O Co-processamento no Mundo
Nos Estados Unidos, cerca de 1,2 milhões de toneladas de resíduos são coprocessados anualmente, o que representa 19% de todo o consumo energético da
indústria cimenteira. Na Europa, a Suíça tem um programa de redução de consumo
para a indústria cimenteira, o E2000, que objetiva substituir 75% de carvão e óleo por
combustíveis alternativos, incluindo resíduos.
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No Japão, há um programa de cooperação ambiental do setor cimenteiro com o
governo, efetivando o papel do co-processamento na gestão de resíduos (homepage
na internet da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland, 2007).

3.3.2 Outros exemplos de aplicação de resíduos
Vários setores da indústria buscam alternativas para a disposição de seus
resíduos por meio de sua aplicação como produtos, com destaque para o a siderurgia e
alimentos.
Na siderurgia temos talvez o exemplo de melhor resultado até o presente, que
foi a transformação da escória de alto-forno num aditivo pozolânico para cimentos.
Atualmente, a Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST, do grupo Arcelor, localizada
em Vitória/ES, é um bom exemplo de lucratividade na transformação de resíduos em
produtos. A receita anual da CST é superior a US$ 50 milhões com a venda do que a
empresa denomina de co-produtos, como mostra a Figura 24 (CST, 2006).

Disposição de Resíduos na CST
Reciclados
30%

Estocados
4%

Comercializa
dos
66%

Figura 24- Disposição de resíduos na Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST.
Fonte: Relatório de Sustentabilidade da CST, 2006.
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Com isso a CST reduz seu descarte de resíduos por tonelada de aço bruto
fabricado. Isso a faz uma referência no setor siderúrgico por sua gestão de resíduos
industriais, gerando apenas entre 20 e 30 quilos de resíduos por tonelada de aço sem
nenhuma pós-utilização. Essa média é inferior não apenas à de outras siderúrgicas
nacionais, de aproximadamente 56,4 kg/tonelada segundo o Instituto Brasileiro de
Siderurgia (IBS, 2008), como também à média das usinas do grupo Arcelor-Mittal pelo
mundo, de 30 kg/tonelada (CST, 2006).
Outra empresa do setor siderúrgico nacional que se destaca na comercialização
de resíduos é a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN. A CST possui um
departamento chamado de “vendas de produtos especiais”, responsável pelas vendas,
não só de escórias de alto forno, mas também de piche. Este último nem é mais
considerado como co-produto ou resíduo e sim um produto já consagrado pelo
mercado, tendo como aplicação principal a própria indústria do alumínio como fonte de
carbono para a redução eletrolítica da alumina para alumínio (CSN, 2006).
A CSN foi até mais longe no negócio de “resíduos”, integrando a cadeia
produtiva do cimento como produtora, através de um investimento numa planta de
cimentos localizada próximo a sua planta em Volta Redonda/RJ. Esse exemplo
demonstra que essa pode ser outra via para a solução dos resíduos da indústria do
alumínio: ao invés de apenas comercializar matérias-primas derivadas do que outrora
eram resíduos, passar a integrá-las numa nova cadeia produtiva.
Outro exemplo do setor metalúrgico é o da empresa Caraíba Metais em
Camaçari/BA, produtora de cobre a partir do minério beneficiado. Como mostrado no
fluxograma da Figura 25, o processo da Caraíba Metais gerava uma escória (escória
de cobre) que por muito tempo foi estocada na própria planta, como pode ser visto na
Figura 26.
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Figura 25- Processo de produção de cabos de cobre e geração de escória de cobre.
Fonte: Trabalho apresentado pela Caraíba no 1° Seminário de Sub-Produtos &
Receitas Ambientais, 2006

Figura 26- estocagem da escória de cobre.
Fonte: Trabalho apresentado pela Caraíba no 1° Seminário de Sub-Produtos &
Receitas Ambientais, 2006

66
Hoje a montanha de escoria mostrada na Figura 26 não mais existe. Como
resultado de um desenvolvimento realizado em parceria com universidades, atualmente
a Caraíba comercializa a escória de cobre em três diferentes mercados e aplicações:
- Como aditivo em cimentos;
- Como abrasivo em operações de jateamento;
- Como aditivo de materiais de construção civil.

3.4

Análise do Ambiente de Negócios
Como mostra esquematicamente a Figura 27 (KOTLER, 1993) o ambiente de

negócios é influenciado por diversas interfaces: com instituições da sociedade, com
tendências de evolução dos elementos constituintes desta sociedade (cultura e
tecnologia).

AMBIENTE DE NEGÓCIOS
TENDÊNCIAS

MACRO -AMBIENTE
TENDÊNCIAS

POTENCIAIS
AMBIENTE
ECONÔMICO

AMBIENTE
TECNOLÓGICO

CONCORRÊNCIA

FORNECEDORES

CLIENTES

B

A

F

C

AMBIENTES
DEMOGRÁFICO E
SÓCIO -CULTURAL

E

D
INDÚSTRIA

AMBIENTES
POLÍTICO E LEGAL

PRODUTOS
SUBSTITUTIVOS

Figura 27- Esquema representativo do Ambiente de Negócio.
Fonte: Kotler (1993).
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Dentro do macro-ambiente de negócios, há a necessidade de se destacar o
ambiente de marketing que circunda a indústria em questão. O termo indústria neste
contexto significa o mercado-alvo que se está estudando, como, por exemplo, o
ambiente da indústria de cimentos, de cerâmica ou de vidros. Na Figura 28 é
representado o diagrama de forças, que agem sobre este ambiente. Segundo proposta
de Porter (2003), ele representa o comportamento concorrencial de um mercado.

DOS COMPRADORES

Figura 28- Matriz de Porter: Forças que dirigem a concorrência no mercado.
Fonte: Porter (1993).
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3.4.1 Análise Estratégica
Em todo estudo de um lançamento de um novo produto, e um resíduo aplicado
como produto deve ser considerado como tal, faz-se necessário uma análise
estratégica de como se posicionará tal produto. Fazem parte deste estudo:
- análise de mercado;
- segmentação;
- posicionamento;
- análise de atratividade do produto;
- análise da concorrência.

3.4.2 Análise do Mercado
O sucesso do lançamento de um produto depende em muito do conhecimento
prévio do mercado no qual ele estará competindo. Para se conhecer o mercado é
necessário entender seu mecanismo de funcionamento, saber quais são os atores
principais, sua cadeia de valor. Para tanto, algumas técnicas são essenciais, a saber:
1- Identificar o potencial de mercado;
2- Conhecer a demanda pelo produto e acompanhar sua evolução;
3- Conhecer os preços e sua evolução;
4- O desempenho dos concorrentes.
Estas variáveis são tratadas de acordo com a evolução do plano estratégico de
lançamento do produto, conforme definido por Kotler (1993) e descrito nos próximos
tópicos.

69
3.4.3 Segmentação de Mercado
É o processo pelo qual grupos de consumidores potenciais são identificados em
uma ou mais dimensões ou características.

A segmentação de mercado tem por objetivos principais:

1- Elaborar programas de marketing mais eficientes, que possam ser
orientados para um ou mais segmentos selecionados; e/ou
2- Posicionar um produto ou serviço em relação à concorrência em um
segmento específico de mercado.

Este processo é muito útil na visualização da cadeia produtiva. Fator esse muito
importante na análise do posicionamento de resíduos, pois tanto a legislação estadual
como as características de cada mercado e região definem parâmetros, que devem ser
considerados.
A Figura 29 mostra esquematicamente as fases de um processo de
segmentação de mercado, o qual facilita a adoção da estratégia mais adequada para
posicionamento do produto (resíduo), ajudando na escolha do melhor marketing-mix
para o resíduo para o dado segmento de mercado, no qual o resíduo será
comercializado.
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Figura 29- As três fases de processo de segmentação de mercado.
Fonte: Kotler (1993).

3.4.4 Posicionamento de Mercado
Em mercados fortemente competitivos, principalmente aqueles com similaridade
de preços, a única alternativa é diferenciar oferta. A diferenciação é alcançada pelo
posicionamento adequado do produto ou serviço ao seu público, de acordo com as
particularidades do dado mercado ou segmento deste.
No exercício de posicionamento de mercado algumas técnicas auxiliam na
escolha, como por exemplo, a chamada matriz PFOA (Potencialidade e Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças). A Figura 30 mostra esquematicamente essa matriz.
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Figura 30- Figura esquemática da matriz PFOA.
Fonte: Kotler (1993).

3.4.5 Análise da concorrência
A introdução de qualquer produto ou serviço num dado mercado provocará, em
maior ou menor grau, uma reação da concorrência já estabelecida neste. Portanto,
questões básicas como as apresentadas a seguir devem ser respondidas ou inferidas,
para que se possam direcionar ações para antecipar ou evitar seus efeitos:

1) Quem são os concorrentes;
2) Quais são suas estratégias;
3) Quais são seus objetivos;
4) Quais são suas forças e fraquezas;
5) Quais seus padrões de reação.
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3.4.6 Definição do Marketing-Mix
A tarefa básica para se lançar um produto deve obedecer a uma seqüência de
ações. Essas ações objetivam definir o chamado
A tarefa básica para se lançar um produto deve obedecer a uma seqüência de
ações (KOTLER, 1993). Estas ações objetivam definir o chamado marketing-mix,
termos em Inglês que descreve as dimensões de um produto, os chamados 4Ps,
(Product, Price, Place, and Promotion), em tradução livre para o Português: Produto,
Preço, Distribuição e Comunicação.

Produto
Um produto necessita de elementos para sua definição, tais como:
- marca
- desenho
- embalagem
- cor, odor, sabor
- forma, tamanho
- qualidade
- serviço

Preço
Preço pode ser entendido como o valor de um produto ou serviço aceito por
compradores e vendedores sob determinadas circunstâncias. O preço depende muito
da percepção de qualidade do produto, chegando em certos casos a ter componentes
psicológicos. No caso de produtos e matérias-primas industriais, como é o caso dos
produtos derivados de resíduo, o preço assume um papel mais racional.
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Distribuição
Distribuição é a atividade de marking através da qual são criadas as utilidades
de tempo, local e posse. A distribuição é representada pelo caminho percorrido pelo
produto desde o fornecedor até o consumidor final, o qual envolve as atividades de
manuseio, estocagem, armazenagem, expedição e transporte.
Essa atividade constitui-se num fator decisivo no caso da comercialização de
resíduos, dado que a legislação estabelece uma série de requisitos a serem cumpridos
em todas as suas etapas, como serão mais bem detalhadas na Seção 3.5.3.
É a atividade de marketing, através da qual são criadas as utilidades de: tempo;
local e posse, representada pelo caminho percorrido pelo produto desde o fornecedor
até o consumidor final. A distribuição envolve as atividades de manuseio, estocagem,
armazenagem, expedição e transporte.
Este é um fator decisivo na comercialização de resíduos, pois a legislação impõe
uma série de requisitos a serem cumpridos para se transportar resíduos, como será
mais bem detalhado na seção 3.6.3.

Comunicação
Comunicação é toda forma de contato entre uma empresa e seus
clientes/consumidores, atuais e potenciais. Ela é uma função dos objetivos de
marketing, devendo ser conduzida de forma integrada e harmônica com o marketingmix.
É toda forma de contato entre uma empresa e seus clientes/consumidores atuais
e potenciais. A comunicação é função dos objetivos de marketing e trabalha integrada
com o marketing-mix.
Enfim, as atividades de marketing devem trabalhar em conjunto de maneira
integrada e harmônica. A Figura 31 mostra esquematicamente a relação entre os
chamados elementos do marketing-mix
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Figura 31 - Interação entre os elementos do Mix de Marketing.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Em razão da resistência psicológica ao consumo de produtos fabricados com
matérias-primas derivadas de resíduos, a comunicação assume uma importância
fundamental na comercialização de resíduos. A maneira como é transmitida a
informação da presença de material derivado de resíduos em produtos que serão
consumidos pelo público pode vir a definir o sucesso ou fracasso de todo o processo
de transformação e comercialização da material que anteriormente era considerado
como um resíduo.

3.5

Análise do ambiente legislativo e normativo para resíduos sólidos no

Brasil
A análise do ambiente legislativo referente à geração de resíduos industriais
mostra uma lacuna de leis e políticas públicas específicas para tais resíduos. A
legislação aplicada a impactos ambientais provenientes da geração de resíduos sólidos
está mais correlacionada à geração doméstica.
A constituição federal vigente estabelece no Art. 170 os princípios gerais da
atividade econômica, e em seu artigo 225, estabelece também a imposição ao poder
público e à coletividade a obrigação de defender o ambiente e de preservá-lo para
presentes e futuras gerações (Ribeiro e Morelli, 2009).
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Artigo 225 da Constituição Federal do Brasil
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e
futuras gerações.”

A disciplina dos resíduos sólidos permanece com fortes implicações com o tema
do saneamento, sendo exemplo a Lei nº 11.445/ 2007 que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico. Nela é citado o manejo de resíduos sólidos, este
sendo o conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário
da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. No entanto, essa lei não cita
especificamente os resíduos industriais.
A gestão ambiental no Brasil tem como um de seus principais referenciais,
desde 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelecida pela lei
federal nº. 6.938/1981. Ela tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no País condições ao
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção
da dignidade da vida humana, atendidos entre outros os seguintes princípios:

i)

Controle e zoneamento das atividades potenciais ou efetivamente
poluidoras;

ii)

Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso
racional e a proteção dos recursos ambientais.

Dentre seus objetivos expressamente declarados, a PNMA visa à imposição, ao
poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e,
ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos
(Ribeiro e Morelli, 2009).
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Esta política traz um conceito próprio sobre poluição. Assim, de acordo com a
Lei nº. 6.938/1981, a poluição por resíduos sólidos caracteriza-se por enquadrar-se em
qualquer das hipóteses do Inciso III, do Artigo 3º citado a seguir.

Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81)
“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por (...)
III – poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que
direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos.”

A Lei nº. 6.938/1981 prevê (Art. 10 § 3°) também que o órgão ambiental estadual
e o IBAMA poderão determinar redução das atividades geradoras de poluição para
manter as emissões, os efluentes e os resíduos sólidos dentro das condições e limites
estipulados no licenciamento concedido.
Os resíduos sólidos ainda constituem tema sobre o qual se ocupa o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e deliberativo do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). O CONAMA tem a finalidade de assessorar,
estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para
o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência (Lei
n° 6.938/1981, Art. 8º), sobre normas e padrões compatíveis com o ambiente, como
protegido pela Constituição (Lei n° 6.938/1981, Art. 6º).
No exercício dessa competência, o CONAMA estabeleceu diversas normas e
padrões relacionados aos resíduos sólidos. Sendo que o mais importante para o
sucesso de sua eficaz implementação é a harmonia entre as entidades, que compõem
a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, representada na Figura 32.
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Figura 32 - Órgãos componentes do SISNAMA, segundo a Política Nacional de Meio Ambiente
(Lei 6.938/81).
Fonte: Ribeiro e Morelli, 2009.

A proteção do meio ambiente é de competência comum para as três esferas de
governo (municipal, estadual e federal), sendo que não há uma distinção hierárquica
entre elas. Assim, a temática ambiental pode ser objeto de legislação em todos os
planos, não estando somente na competência da união, com a ressalva de algumas
matérias específicas como nuclear, transporte e diretrizes gerais para o saneamento
básico, que são da competência da união (RIBEIRO E MORELLI, 2009).
Havendo conflito ou sobreposição entre as normas federais, estaduais ou
municipais, prevalece a mais restritiva. Outro ponto é que a responsabilidade das
pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes de
um dano ambiental.
O dever de reparar os danos é imposto pelo ordenamento independentemente da
prática de um ato culposo ou doloso. O dever de reparar danos prescinde da
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constatação de culpa do causador. Assim, o que se pretende é não apenas reparar
eventuais danos ambientais ou fazê-los cessar, mas procurar impedir sua ocorrência.
Seguindo o princípio do direito alemão (Vorsorgeprinzip), a política ambiental não
está confinada à eliminação ou diminuição das atividades poluentes, mas também
inclui a proteção contra o mero risco (Ribeiro e Morelli, 2009), o qual demanda a
restrição de danos, quanto a sua incerteza, freqüência, e ao seu alcance. A
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio de
Janeiro em 1992) o consagrou, por unanimidade, na sua declaração (RIBEIRO E
MORELLI, 2009).

3.5.1 Nova Lei Ambiental
O projeto de lei 1991/07, que institui a nova política nacional de resíduos sólidos
está há 18 anos parado no congresso nacional por conta de uma série de emendas
que recebeu ao longo dos anos e da falta de consenso entre representantes do setor
público e privado.
Entre outros pontos, o projeto prevê estímulos fiscais à atividade de reciclagem
e responsabiliza as empresas pelo lixo pós-consumo, como ocorre nos países
europeus. Esse projeto de lei também prevê regras mais claras para o descarte de
lâmpadas e baterias.
Enquanto a lei nacional não é aprovada, vários estados já estão formulando
políticas próprias de resíduos, que caminham na direção de uma gestão integrada do
lixo urbano. É o caso de São Paulo, onde entrou em vigor no final de maio de 2009, a
Lei nº. 13.316/02, que, entre outros pontos, obriga os fabricantes a recuperar ou
reutilizar as embalagens plásticas (MACHADO, 2007).
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3.5.2 Acordos Internacionais
O Brasil ainda é signatário de diversos tratados internacionais com incidência na
matéria de resíduos sólidos. Com a aprovação do legislativo federal, estes tratados são
incorporados ao ordenamento brasileiro, desta forma equivalendo às diretrizes
nacionais para as políticas públicas (Secretaria do Meio Ambiente, 2007).

Convenção de Basiléia para o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e sua Disposição
A Convenção de Basiléia para o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e sua Disposição foi criada em 1988 em uma conferência
promovida pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e
entrou em vigor em maio de 1992. A Convenção de Basiléia foi estabelecida como um
meio de acabar com a destinação dos resíduos perigosos dos países industrializados,
principalmente os pertencentes à OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico entre EUA, Canadá, Europa Ocidental, Japão) aos países
em desenvolvimento como a África e o Haiti, ou mesmo para a Antártida e países da
Europa Oriental (Secretaria do Meio Ambiente, 2007).
Quase sempre os países de destino sequer sabiam do transporte de tais
resíduos para seus territórios. Assim, os danos causados por tal destinação eram
enormes uma vez que os receptores, quando ficavam sabendo do ocorrido, nem
sempre possuíam condições adequadas para receber, tratar ou armazenar estes
resíduos que eram dispostos de qualquer forma e em qualquer lugar, intoxicando
populações e contaminando rios, lagos, solos e ar.
Tal fato aconteceu principalmente devido ao custo de disposição de uma
tonelada de resíduos perigosos, que nos países desenvolvidos custava de US$100 a
US$2.000, enquanto que nos outros países custava de US$2,50 a US$50.
Através da Convenção de Basiléia e com o consentimento das partes, primeiro
proibia-se a destinação dos resíduos perigosos para países que não possuíssem
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capacidade técnica de dispor adequadamente os mesmos, para países que não faziam
parte da Convenção e para a Antártida.
E em segundo lugar, para que a exportação de tais resíduos ocorresse se fez
necessária a autorização por escrito do país receptor de acordo com o procedimento
internacional, sendo que ambos tornam-se igualmente responsáveis pelos possíveis
danos.
Entretanto, em 1995 e em 1997, foram aprovadas duas emendas da Convenção
proibindo definitivamente a exportação de qualquer resíduo para fins de destinação
(1995) ou reciclagem (1997) pelos países da OCDE, Comunidade Européia e
Liechtenstein (Anexo VII). Segundo a ONG (organização não governamental) BAN
(Basel Action Network), que atua para impedir o comércio internacional de resíduos
perigosos, 63 países já ratificaram as emendas à Convenção.
Segundo a Convenção de Basiléia, são considerados resíduos perigosos
aqueles que possuem as características listadas em seu Anexo I: efluentes industriais
da produção e uso de solventes orgânicos ou contendo PCBs (bifenilas policromadas),
PCTs (terfenilos policlorados) e PBBs (bifenilas polibromadas); óleos oriundos de
petróleo e clínicas médicas e outros; efluentes que contém claramente substâncias
como metais pesados, asbestos, cianetos orgânicos, solventes orgânicos halogenados;
ou que são inflamáveis, tóxicos, oxidantes, infecciosos ou corrosivos.
A Convenção determina ainda que se o país exportador, ou o importador ou o
país pelo qual o produto for transitar durante o transporte, considerar o produto como
perigoso (ainda que seja apenas um deles), então o produto deverá ser considerado
como perigoso por todos os envolvidos durante a fase de transporte. Os resíduos
radioativos e aqueles provenientes das operações normais de navios possuem
regulamentação própria e, por isso, não estão incluídos na Convenção.
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3.5.3 Transporte de resíduos sólidos no Brasil
Para os transporte e armazenamento de resíduos sólidos no Brasil devem ser
cumpridas as seguintes normas:

– NBR 12.235- Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos
– NBR 11.174- Armazenamento de Resíduos Classe II- Não Inertes e III Inertes
– NBR 13.221- Transporte de Resíduos
– NBR 7.500- Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e Armazenamento
de Materiais e Simbologia
– NBR 7501- Transporte de Cargas Perigosas- Terminologia
– NBR 7502- Transporte de Cargas Perigosas- Classificação
– NBR 7.503- Ficha de Emergência para o transporte de Cargas Perigosas

Cargas perigosas são aquelas constituídas por substâncias efetivas ou
parcialmente nocivas à população, aos seus bens e ao meio ambiente, além daquelas
constituídas total ou parcialmente de produtos relacionados na Resolução nº. 404/68
do Conselho Nacional de Trânsito e as que venham a ser assim considerados por um
Órgão Estadual de Proteção Ambiental.
O regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos tem base na
Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres- ANTT, nº. 420, de
12/02/2004, que aprova as instruções complementares ao regulamento do transporte
terrestre de produtos perigosos, e a Resolução n/ 701, de 25/08/2004 da ANTT, que
altera a Resolução n° 420 de 12/02/2004, classificam e listam os produtos e resíduos
perigosos para efeitos de transporte terrestre.
Os resíduos sólidos classificados como não perigosos, considerando as
legislações citadas e cuja classificação é de competência do gerador do resíduo, deve
constar da nota fiscal para o transporte e do MTR (Manifesto para Transporte de
Resíduo).
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3.6

Custo sócio-ambiental do alumínio
O conceito de custo, muito utilizado no gerenciamento de empresas, é definido

como uma medida monetária de um sacrifício financeiro para o atendimento de um
dado objetivo (Wikipedia, 2009). Esta definição não abrange a totalidade dos impactos
que o alcance deste dado objetivo possa implicar no âmbito da sociedade e do meio
ambiente.
Portanto, para que se tenha a real medida do custo de um dado serviço ou bem,
ele deve ser expandido de modo a refletir os impactos e os benefícios sociais gerados
para a sociedade. Tal custo-benefício é conhecido por externalidade, a qual pode ser
positiva ou negativa, dependendo se o bem ou serviço gera mais benefício ou custo
para a sociedade e para o meio ambiente, conforme demonstrado esquematicamente
na Figura 33.

Figura 33- Esquema de externalidades positivas e negativas.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Uma externalidade ocorre em economia quando o impacto de uma decisão não
se restringe aos participantes desta decisão. Ela pode ser negativa, quando prejudica a
terceiros, por exemplo, uma fábrica que polui o ar, afetando uma comunidade próxima.
Ou pode ser benéfica, quando os terceiros, involuntariamente, se beneficiam, por
exemplo, com a melhora da eficiência em um determinado mercado.
O custo ou o benefício deve refletir a toda alocação dos recursos naturais, bem
como os impactos da exploração destes. Em tese, o preço dos recursos ambientais
deveria refletir o seu custo de oportunidade, ou seja, o custo de se manter os recursos
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naturais intactos (preservação) seria o do valor de mercado renunciado dos bens
produzidos com tais recursos.
A questão básica do conceito de custo sócio-ambiental está ligada ao confronto
entre o individual (satisfação do consumidor) e o coletivo (utilização “sustentável” dos
recursos ambientais). Os custos de produção de bens e serviços aportam claramente
fatores de produção com mercado explícito (terra, capital e trabalho). Entretanto, não
consideram os custos dos bens e serviços ambientais por não terem mercado.
A Figura 34 mostra o ciclo de uso bens de produção pelo mercado consumidor e
a Figura 35 mostra a correlação entre os custos e benefícios ambientais, mostrando
que os fatores de produção influenciam diretamente os recursos ambientais.

Figura 34- Ciclo de recursos naturais pelo mercado consumidor.
Fonte: Merico (1996).
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Figura 35- Correlação entre custos e benefícios ambientais.
Fonte: Merico (1996).

Se não levados em consideração, os impactos que o uso dos recursos naturais
têm sobre o meio ambiente, os bens e serviços econômicos não refletem a totalidade
dos recursos utilizados na produção.
A economia de mercado falha em alocar adequadamente todos os recursos
envolvidos, pois há divergências entre os custos privados e sociais (Merico, 1996), pois
os custos derivados da ação do Homem sobre o meio-ambiente não são
contabilizados.

Exemplos destes custos seriam:


Os custos de controle são os custos incorridos pela atividade produtiva
para evitar a ocorrência (total ou parcial) dos impactos sócio-ambientais
de um empreendimento;
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Os custos de mitigação são os custos incorridos pela atividade
produtiva nas ações para a redução das conseqüências dos impactos
sócio-ambientais provocados por um empreendimento;



Os custos de compensação são os custos incorridos pela atividade
produtiva nas ações que compensam os impactos sócio-ambientais
provocados por um empreendimento nas situações em que a reparação
é impossível;



Os custos de degradação são os custos externos provocados pelos
impactos sócio-ambientais residuais mesmo após a atividade produtiva
incorrer em custos de controle, mitigação e/ou compensação;



Os custos de monitoramento são os custos incorridos pela atividade
produtiva nas ações de acompanhamento e avaliação dos programas
sócio-ambientais



Os custos institucionais são os custos incorridos pela atividade
produtiva na elaboração dos estudos sócio-ambientais referentes às
etapas de planejamento, de implantação e de operação; na elaboração
de estudos requeridos pelos órgãos ambientais; e na obtenção de
licenças ambientais”.

A literatura traz algumas abordagens, que visam estimar os custos sócioambientais dos recursos naturais, porém todos apresentam limitações no tocante à sua
precisão e abrangência. As abordagens mais utilizadas são baseadas no “Valor
Econômico” dos recursos ambientais e na “Economia Ecológica”.
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De forma geral, o valor econômico dos recursos ambientais tem sido
desagregado na literatura da seguinte maneira:

Valor Econômico Total (VET) =Valor de Uso (VU) + Valor de Opção (VO) + Valor de
Existência (VE)

O Valor de Uso (VU) representa o valor atribuído pelas pessoas pelo uso,
propriamente dito, dos recursos e serviços ambientais.
O Valor de Opção (VO) representa aquilo que pessoas atribuem no presente
para que no futuro os serviços prestados pelo meio possam ser utilizados. Assim, tratase de um valor relacionado a usos futuros que possam gerar alguma forma de
benefício ou satisfação aos indivíduos. Por exemplo, o benefício advindo de fármacos
desenvolvidos com base em propriedades medicinais ainda não descobertas de
plantas existentes nas florestas.
O terceiro componente, o Valor de Existência (VE), caracteriza-se como um
valor de não-uso. Esta parcela representa um valor atribuído à existência de atributos
do meio ambiente, independentemente do seu uso presente ou futuro. Representa um
valor conferido pelas pessoas a certos recursos ambientais, como florestas e animais
em extinção, mesmo que não tencionem usá-los ou apreciá-los na atualidade ou no
futuro.
Existem diversos métodos de valoração que objetivam captar estas distintas
parcelas do valor econômico do recurso ambiental. Todavia, cada método apresenta
limitações em suas estimativas, as quais estarão quase sempre associadas ao grau de
sofisticação metodológica, à necessidade de dados e informações, às hipóteses sobre
comportamento dos indivíduos e da sociedade e ao uso que será dado aos resultados
obtidos.
A Economia Ecológica, por sua vez, constitui-se em uma abordagem que
procura compreender a economia e sua interação com o ambiente a partir dos
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princípios físicos e ecológicos, em meio aos quais os processos econômicos
desenvolvem-se.
Em termos gerais, os métodos de valoração baseados nesta abordagem utilizam
o montante total de energia capturada pelos ecossistemas como uma estimativa do seu
potencial para a realização do trabalho útil para a economia. Neste processo de
valoração, pode-se utilizar um método simplificado por meio do uso do conceito de
Produção Primária Bruta de um ecossistema.
A Produção Primária Bruta é uma medida da energia solar utilizada pelas
plantas para fixar carbono. Este índice de energia solar capturada pelo sistema é
convertido em equivalente de energia fóssil. Posteriormente, faz-se a transformação
deste equivalente em energia fóssil em unidades monetárias, utilizando-se uma relação
entre o Produto Interno Bruto e o total de energia usada pela economia.
Outro método que adota em termos gerais os mesmos princípios chama-se
análise energética, a qual considera todos os fluxos de energia, materiais e informação
que ocorrem em um sistema, e os transforma em uma única base, em unidades de
energia solar. Posteriormente, este método também utiliza o Produto Interno Bruto para
encontrar valores econômicos para os sistemas ambientais (Merico, 1996).

88
3.6.1

Estudo de caso para o alumínio
Como já relatado anteriormente na seção 3.1.2 (Impactos Ambientais), a

indústria do alumínio possui três principais interfaces com o meio ambiente, as quais
podem gerar externalidades importantes, são elas:

- uso intensivo de matéria-prima (bauxita);
- uso intensivo de energia elétrica;
- geração de resíduos (sólidos e emissão de gases).

A Figura 36 é um exemplo de aplicação do esquema proposto na Figura 33.
Nela são descritos esquematicamente as externalidades sócio-ambientais da indústria
do alumínio, ordenadas em positivas (acima do eixo de custo social e em negativas
abaixo do mesmo.

Figura 36- Externalidades da indústria do alumínio.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Os métodos utilizados para valoração ambiental referem-se apenas ao impacto
do uso de terras para exploração da bauxita, cujas áreas poderiam ser valoradas de
acordo com o seu valor econômico de preservação e indiretamente para o uso de
energia elétrica, quando de sua análise para os impactos derivados de sua geração e
transmissão. Mas, não se aplicam para as suas interfaces de processamento, tais
como as emissões de gases de efeito estufa e geração de resíduos sólidos por
exemplo.
Não há na literatura um método específico aplicado ao caso da produção de um
produto. Portanto, o autor propõe que à estimativa do custo sócio-ambiental do
alumínio incorporem-se os custos da emissão de gases de efeito estufa, juntamente
com o custo de uso de áreas para disposição de seus resíduos sólidos, que não
tenham outra aplicação, bem como um seguro contra acidentes ambientais que
possam ser gerados pela presença de tais resíduos na natureza.
As externalidades positivas do alumínio poderiam ser mensuradas através do
conceito de Ecoeficiência (Wikipédia, 2009), que estabelece o valor dos impactos
ambientais de processos produtivos ou uso de produtos de maneira comparativa entre
diferentes materiais.
Por exemplo, em relação à substituição do aço, que pode gerar uma economia
de combustível em veículos, devido à densidade mais baixa do alumínio, o que diminui
as emissões de carbono derivada da queima de combustíveis fósseis.
Portanto, uma proposta para a medida do custo sócio-ambiental do alumínio
poderia ser expressa pela seguinte relação:
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4

Métodos e Procedimentos Metodológicos
O método científico foi baseado na lógica indutiva, pois a partir do estudo do

caso do RB, o método poderá ser extrapolado para outros resíduos. O trabalho é uma
compilação de informações oriundas de várias fontes ligadas à indústria do alumínio e
também da literatura especializada. Tais informações serviram de base teórica para o
desenvolvimento do trabalho, que buscou ser prático e aplicado, na forma de um
instrumento de diagnóstico e procedimental para o auxílio da tarefa de “aplicação de
resíduos em produtos”.
Os dados apresentados são provenientes de fontes internas da empresa Alcoa
Inc. (com permissão de uso da empresa), na qual o autor trabalhou e fontes publicadas
no mercado publicitário por órgãos especializados, tais como ABAL, ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), CONAMA (Comissão Nacional de Meio Ambiente),
artigos técnico-científicos da literatura e patentes.
Os procedimentos metodológicos foram divididos em três blocos:

a) Estudo exploratório:
Pesquisa bibliográfica de artigos técnico-científicos e patentes em sítios
de busca tecnológica e científica, objetivando o levantamento do estado da arte em
cada dimensão deste trabalho (tecnológica, mercadológica, legislativa e financeira).
Com o objetivo de se rastrear trabalhos anteriores, que mostrassem estudos de
aplicações do RB, fez-se uma varredura das patentes ligadas ao uso e aos processos
de fabricação de produtos a partir do RB, visando a prospecção de oportunidades
comerciais para ele, como matéria-prima para uso em outras cadeias produtivas, tais
como construção civil, química e outras. Tal trabalho buscou dois objetivos:
1)

Mapeamento de usos comerciais do RB indicados em patentes e eventualmente
apresentados em literatura técnico-científico-comercial;

2)

Mapeamento das tecnologias de geração de produtos do RB ou de extração de
partes do resíduo com interesse comercial patenteados, exceto quando se tratar
especificamente de armazenamento, construção de lagos, inertização para
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disposição, transporte, manuseio e outras, que não agregam valor comercial ao
Resíduo.
Tal varredura de patentes foi feita em conjunto com o NIT da UFSCar (Núcleo de
Informação Tecnológica em Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais da
Universidade Federal de São Carlos).

b) Pesquisa metodológica
Foi feita uma busca de subsídios para gerar e transmitir um método, a fim de se
estabelecer as atividades para a transformação de resíduos em produtos. Para tal, fezse uma leitura das normas, que regulamentam a destinação de resíduos (Normas
ABNT NBR 14.000 e NBR 10.004), e resoluções CONAMA sobre o assunto. Desta
leitura e análise gerou-se uma lista de procedimentos para manuseio, transporte e
aplicação de resíduos sólidos, que é apresentada na seção de resultados.

c) Estudo de viabilidade de aplicação do RB como produto
A partir das ferramentas descritas na revisão bibliográfica, fez-se um estudo
financeiro-mercadológico aplicado ao RB visando avaliar a viabilidade de algumas
aplicações do ponto de vista comercial, por meio de estudos de caso apresentados na
Seção de resultados. Aspectos técnico-científicos já são abordados amplamente na
literatura e patentes.
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5

Resultados
Conforme já relatado, o processo de aplicação de resíduos em produtos deve

tangenciar vários temas, como pesquisa técnico-científica e mercadológica e questões
legislativas. Os resultados deste trabalho abordam estes temas de maneira prática, de
modo a se estabelecer um método.
Os resultados serão apresentados de acordo com a ordem apresentada na
seção de métodos e procedimentos metodológicos.

5.1

Resultados derivados do estudo exploratório
Os resíduos da indústria do alumínio são divididos em dois grandes blocos:

Resíduos do processo de refinamento da alumina, e
Resíduos do processo de eletrólise da alumina e redução desta até alumínio.

Os principais resíduos da indústria do alumínio são o RB e o RGC (Apêndice A).
A Figura 37 mostra o estado atual de disposição dos resíduos da indústria do
alumínio e indica que o RB ainda é o único, cuja única disposição em curso é o aterro
industrial (nos lagos como já descrito anteriormente na revisão bibliográfica).
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Figura 37- Atual disposição dos resíduos da indústria do alumínio no Brasil.
Fonte: elaborado pelo autor (2009).

Descrição dos resíduos apresentados na Figura 37:
- RGC (Revestimento gasto de cuba), como também já descrito
anteriormente na seção de revisão bibliográfica, é o segundo principal resíduo da
indústria do alumínio em termos de volume de geração e também de desafios a sua
disposição, pois se trata de um resíduo perigoso, contendo cianeto. Ele é formado
pelos revestimentos da cuba, juntamente com as sobras do catodo e banho eletrolítico;
- Pó de Coletores de Sala de Cubas, é o material recolhido por
aspiração sobre as cubas, que é composto basicamente de carbono, banho eletrolítico
e alumina fluoretada;
- Carvão de Criolita, é gerado apenas em processos produtivos, que
usam a tecnologia Soderberg para redução do alumínio, o qual gera um resíduo (não
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listado acima) chamado carvão de escumagem, que é formado por carbono e banho
eletrolítico; ambos componentes são separados por flotação, do qual se gera o carvão
de criolita;
- Pós de Carbono da fabricação de Catodos, ao contrário do carvão de
criolita, estes pós são gerados apenas por processos, que utilizam a tecnologia
prebake de redução de alumínio, cujos catodos são pré-cozidos e, depois de feito seu
acabamento, são gerados estes pós.
- Burn-off, são frações de catodos não reagidas, que podem ainda ser
fonte de carbono para outros processos, que não o de alumínio em função de
contaminantes oriundos da cuba.
- Borra de Alumínio, é o material gerado pela refusão do alumínio e ou
preparação de ligas de alumínio, formado pela oxidação do alumínio e o próprio metal,
que é arrastado no processo de escumagem do óxido.
- Alumina Fluoretada, é a alumina, que por alguma razão não foi
transformada em alumínio, geralmente por ter caído fora da cuba e varrida.
- Sucata, há diversas fontes de sucata geradas no processo de produção
de alumínio, as quais podem ser vendidas ou ainda recicladas dentro da própria
empresa geradora.
- Pó de coletor de calcinador, durante o processo de calcinação do
hidróxido de alumínio para sua transformação em óxido, há uma geração de finos, que
pode ser aplicado como fonte de alumina para algumas outras indústrias, mas sua
aplicação na própria redução para alumínio não é recomendada, devido a sua
dificuldade de incorporação ao banho eletrolítico.

5.1.1 Aplicações Potenciais do RB (Resultados da busca de patentes)
A prospecção de aplicações para o RB mostrou o registro de 861 patentes
depositadas internacionalmente sobre o assunto, até 2006. A Figura 38 mostra que
76% das patentes analisadas foram depositadas em apenas um país, o que
aparentemente indica baixo interesse pela exploração comercial dessas patentes,
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eventualmente porque a tecnologia não apresentava as condições necessárias para
um pleno aproveitamento comercial na época do seu desenvolvimento. Já a Figura 39
mostra que a maioria das patentes analisadas já caducou e está em domínio público.

24%

76%

patentes depositadas apenas em 1 país
patentes depositadas em 2 países ou mais

Figura 38: Número de países onde as patentes foram depositadas. [1966 a
Nov 2006], 2006.
Fonte: Relatório de trabalho do NIT para a Alcoa (2006).

13%

57%

30%

Domínio público (1983 ou anterior)
Mais de 10 anos (1984 a 1993)
Menos de 10 anos (1994 a 2006)

Figura 39: Status e idade das patentes sobre o RB. [1966 a Nov 2006], 2006.
Fonte: Relatório de trabalho do NIT para a Alcoa (2006).
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As 861 patentes identificadas abordam principalmente a produção do alumínio (e
conseqüente geração de RB), o tratamento deste resíduo para neutralização e
armazenamento, e a aplicação dele em produtos e processos. Seguindo a classificação
internacional de patentes, que é mostrada na Figura 40, fez-se uma abordagem das
potenciais aplicações. As patentes foram agrupadas em 14 assuntos principais, a
Figura 41 mostra a distribuição delas.

Figura 40- Classificação internacional de patentes.
Fonte: Relatório de trabalho do NIT para a Alcoa (2006).
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Figura 41: Principais áreas potenciais de aplicação do RB. [1966 a Nov 2006].
Fonte: Relatório de trabalho do NIT para a Alcoa (2006).

A produção de concreto é a aplicação com o maior número de patentes, mas há
outras aplicações importantes como na indústria cerâmica e siderúrgica. Têm ocorrido
também desenvolvimentos expressivos de processos para extração de metais do RB.

5.1.2

Aplicações encontradas nas patentes
O objetivo da varredura de patentes foi mapear as aplicações ligadas ao uso e

aos processos de fabricação de produtos a partir do RB, visando à prospecção de
oportunidades comerciais para esse resíduo, como matéria-prima direta ou indireta,
para uso em cadeias industriais, tais como construção civil, química e outras.
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Produção de concreto
Foram selecionadas 70 patentes relativas à aplicação do RB para a produção de
concreto. Dentre estas, a maior parte é proveniente do Japão ou da Europa e apenas
duas foram depositadas no Brasil, uma em 1985 e outra em 1983, o que indica que
praticamente todas as patentes estão em domínio público no Brasil e podem ser
exploradas por qualquer empresa.
A aplicação do RB em concreto de construção civil é feita na forma de um
aditivo, que objetiva a substituição parcial do cimento. Morelli (2005) relata que mesmo
o RB apresentando uma baixa atividade pozolânica, ele contribui positivamente para a
resistência mecânica do concreto, provavelmente devido a sua distribuição de
tamanhos de partículas ser bastante fina, que resulta num melhor empacotamento do
concreto.

Produção de cerâmica vermelha
Foram selecionadas 86 patentes sobre aplicação na área de cerâmica, incluindo
fabricação de tijolos, telhas, materiais de construção e outras aplicações. Nesta área,
há um número importante de patentes depositadas nos últimos 10 anos e que têm
cobertura em vários países, o que pode indicar que as empresas detentoras dessas
patentes estão confiantes no sucesso da aplicação industrial da tecnologia
desenvolvida. No Brasil, são 10 patentes depositadas, com possibilidade de todas
ainda estarem em vigor.
O RB apresenta na sua composição mineralógica argila caulinítica e quartzo,
que são componentes naturalmente encontrados nas matérias-primas de cerâmica
vermelha e ainda titanato de ferro e soda cáustica, compostos que funcionam como
fundentes, colaborando para a sinterização da matriz cerâmica.
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Produção de aço
A área de siderurgia abrange 82 patentes, sendo que a maioria delas está sob
domínio público e não foram depositadas no Brasil. Apenas 18 patentes podem ainda
estar em vigor e parte das mesmas aborda o tratamento de escórias de aciaria ou de
alto-forno.

Carga para polímeros
O RB pode ser usado como carga para alguns polímeros, principalmente o PVC,
visto que sua distribuição de tamanho de partículas fina facilita a incorporação ao
polímero. No entanto, tem como limitante sua cor marrom, sendo, portanto somente
aplicável aos produtos, que requerem esta cor.

Seqüestrante de metais pesados e neutralizante de ácidos
Devido à presença de alguns minerais no RB, ele pode seqüestrar alguns
metais, incorporando-os em sua estrutura cristalina. O caráter básico do RB, em função
da presença de soda cáustica remanescente do processo, pode ainda reagir com
elementos ácidos de solos e neutralizá-los.

Produção de fertilizantes
Sobre a aplicação em fertilizantes, foram encontradas 20 patentes. A maioria
das patentes mais recentes é proveniente e só está depositada na Hungria. Apenas
uma patente foi depositada no Brasil e ainda pode estar em vigor. Há patentes
envolvendo várias formas de aplicação do RB em fertilizantes, como a adição deste ao
húmus de minhoca ou à cal, a reação dele com turfa para formação de compósitos
contendo nutrientes, e sua associação com vários outros componentes para produção
de solo especial para mudas (com alto teor de ferro).
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Outras aplicações
Cimento (produção do clínquer);
Pavimentação;
Fundações;
Vidros;
Proteção contra raios x e gama;
Detalhes ou acessórios de fornos, retortas;
Pigmentos, colorantes, aditivos similares;
Uso agrícola em geral.

5.1.3 Iniciativas comerciais para aproveitamento do RB
No Brasil, não foi identificada nenhuma iniciativa comercial, salvo alguns
trabalhos pioneiros da Alcan (hoje Novelis) em décadas passadas, incentivando o uso
do RB na fabricação de tijolos, mas que não estão mais ativos atualmente.
No mundo, foram identificadas três alternativas comerciais, mas sem muitos
dados sobre seu sucesso, são elas:
- processo alternativo ROMELT, para produção de “ferro gusa” a partir de
resíduos contendo ferro; que pode usar o RB como fluxo em processo tradicional para
fabricação de aço;
- Red Mud Plastic- RMP, uso de RB como carga para polímeros, com aplicação
em telhas, forros e painéis para construção civil;
- Bauxol, uso como seqüestrante de metais pesados e neutralizante de solos
ácidos.
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5.1.3.1 Processo Romelt
O processo ROMELT, mostrado na Figura 42, permite a produção de ferro gusa
sem o uso de coque a partir de minério de ferro não aglomerado ou de resíduos
contendo ferro. A tecnologia foi desenvolvida pelo professor Vladimir Andreyevich
Romenets, do Moscow Institute of Steel and Alloys (MISA) (Relatório de trabalho do
NIT para a Alcoa, 2006).
As principais vantagens do processo são:
a) permite o processamento de praticamente qualquer matéria-prima contendo
ferro, por exemplo, “RB, sem aglomeração prévia;
b) não requer o uso de coque;
c) não há limitação quanto ao conteúdo de impurezas alcalinas ou não-ferrosas
na matéria-prima;
d) reduz drasticamente a descarga de poluentes;
e) permite a redução de custos de operação e capital em 15% e 30%
respectivamente, quando comparado com o processo tradicional.
Foi identificada uma parceria entre o MISA e as empresas NALCO, produtora
indiana de alumínio, e a Romelt Steel Authority of India Ltd., que prevê o uso do
processo ROMELT para produção de ferro gusa a partir do RB produzido pela NALCO.
Porém, não há mais informações sobre sua perenidade.
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Figura 42- Processo Romelt,
Fonte: Romelt (2008).

5.1.3.2 Red Mud Plastic (RB como carga para polímeros)
Foram encontradas informações sobre a produção de polímeros contendo RB
como carga. Já há inclusive uma consolidação do nome de “Red Mud Plastic” ou da
sigla RMP para designar esse material. Em geral, o polímero usado é o PVC, contendo
até 25% de RB, mas há também uso em poliéster. Podem ou não ser usadas também
fibras naturais (juta, sisal) ou sintéticas (vidro).
Entre as vantagens do material estão: a leveza, a resistência à temperatura, a
resistência ao fogo, resistência ao sol (10 vezes mais que o “plástico comum”), a
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estabilidade química, a tenacidade, não causador de câncer e a durabilidade (Relatório
de trabalho do NIT para a Alcoa, 2006).
A aplicação mais promissora até o momento é a fabricação de telhas e forros,
principalmente para aplicações industriais e agropecuárias, mostrado na Figura 43.
Várias empresas produzem telhas de RMP em países da Ásia e o produto já foi
inclusive testado no Brasil pela Universidade Federal de Lavras para a construção de
bezerreiros (Relatório de trabalho do NIT para a Alcoa, 2006).
Outra aplicação potencialmente importante é a fabricação de digestores para
Biogás. A instalação de sistemas biodigestores, para produção de biogás e energia, a
partir de resíduos orgânicos domésticos e industriais tem sido estimulada por governos
de países asiáticos (China, Filipinas, Índia, Tailândia e outros) e pelas Nações Unidas.
Há vários sistemas construtivos de biodigestores, sendo mais comum o sistema de
domo fixo feito com tijolo ou concreto.
A China tem financiado pesquisas envolvendo o uso de RMP para fabricação de
digestores do tipo “Bag digester” e já existem cerca de 50 mil desses sistemas com
digestores de 10 m3 instalados. Embora seja uma aplicação bastante específica, há
uma demanda estimada de instalação de 500 mil novos digestores por ano apenas na
China. A empresa Union Industrial Research Laboratories de Taiwan produz e exporta
biodigestores de RMP (Relatório de trabalho do NIT para a Alcoa, 2006).
Para uma estimativa dos números envolvidos em uma linha para produção de
RMP, vale relatar que o governo da China tem buscado parceiros investidores para a
instalação de linha para produção de RMP com capacidade para 5.000 toneladas/ano.
Na linha, estariam envolvidos 30 trabalhadores em uma área construída de 1.000 m 2. O
investimento necessário é calculado em US$ 1,4 milhões e o retorno previsto é de US$
3,2 milhões por ano.
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Figura 43- Red Mud Plastic,
Fonte: Relatório NIT (2006).

Não foi identificada no Brasil nenhuma comercialização deste produto.

5.1.3.3 Bauxsol- sequestrante de metais pesados e neutralizante de ácidos
O produto Bauxsol é um seqüestrante de metais pesados e neutralizante de
ácido, que foi utilizado para tratar resíduos de mineração em países como Austrália,
Itália, Portugal e outros (relatório de trabalho do NIT para a Alcoa, 2006). Ele é
produzido basicamente a partir de RB e água do mar.
O RB é alcalino, mas a água do mar reduz sua alcalinidade a um nível seguro,
mas ainda suficiente para neutralizar a acidez de resíduos de mineração. O Bauxsol
pode ainda aprisionar metais pesados devido aos minerais que o compõem. Os metais
deixam a água residual, ligam-se aos minerais do Bauxsol e sedimentam-se.
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O inventor do Bauxsol é o Prof. David McConchie da Southern Cross University,
East Lismore, Australia. A tecnologia é comercializada pela empresa australiana
Virotec International (Relatório de trabalho do NIT para a Alcoa, 2006). Também sem
registro de atividade comercial no Brasil.

5.1.3.4 Bolsa de resíduos
As bolsas visam negócios efetivos e normalmente têm ação local ou regional,
devido aos custos e eventual burocracia na logística. Vinte e um Estados estão
inscritos na bolsa de resíduos da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo), cujo sistema está baseado no emprego da internet. O acesso gratuito foi
identificado como única maneira de viabilizar a bolsa. Para os associados, também é
distribuído boletim em papel. Mas seu uso restringe-se a pequenos volumes de
negócios e bem específicos, não sendo um veículo da comercialização adequado para
o RB.

5.2

Sistematização da transformação de resíduos em produtos (Método)

JOHN (2002) resume, de uma maneira simplificada e linear, as etapas para a
seleção de reciclagem de resíduos sólidos, nas quais para um resíduo ser convertido
em produto, necessita-se partir primeiramente para a caracterização do resíduo e como
etapas posteriores, a escolha da aplicação, análise de mercado, análise econômica e
ambiental.
O processo de transformação de resíduos deve passar por um fluxo de
atividades rígidas que, ao mesmo tempo, exige muita criatividade e flexibilidade na
tomada de decisões das ações a serem adotadas, de modo a construir um caminho
seguro e sustentável.
O produto gerado a partir de um resíduo dever cumprir todos os papéis de um
produto, quanto a sua segurança de aplicação, características físicas e químicas,
desempenho e durabilidade, bem como segurança e compatibilidade ambientais ao fim
da vida útil dos produtos, no seu post mortem.
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5.2.1 Etapas do Processo de Transformação de Resíduos em Produtos
“Guia de transformação de resíduos em produtos”
Não há uma definição formal de co-produto na ABNT e nem na legislação
ambiental; as NBRs 10.004 e 9.896/93 definem apenas “resíduos”. Se algum material
resultante do processo industrial for passível de reutilização é possível caracterizá-lo
como “reutilizáveis” no MCE (memorial de caracterização da empresa), no RCA
(relatório de controle ambiental) e na Licença Operacional.
Nenhum “guia” oficial para se transformar resíduos em produtos foi encontrado.
Baseado na vivência prática vivida pelo autor na empresa Alcoa, foi traçado um roteiro
de atividades para que se possa realizar esta aplicação de resíduos como produtos,
como esquematizado na Figura 44.

Figura 44- Roteiro de atividades para transformação de resíduos em produtos.
Fonte: elaborado pelo autor (2009).
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Descrição do roteiro de atividades
Etapas:
1. A NBR 10.004 foca na caracterização do resíduo em função da presença de
elementos deletérios ao meio-ambiente dentro de sua composição. Conhecer
suas características, sua composição físico-química de maneira completa tornase imperativo para um bom estudo de aplicação do resíduo.

2. Pesquisar potenciais aplicações de acordo com as propriedades do resíduo, o
que pode ser feito por meio de uma varredura de patentes e artigos técnicos
sobre o resíduo em questão;

3. Identificar uma potencial aplicação para o resíduo, podendo ser realizada por
meio de uma análise técnica sobre o resíduo à luz dos requisitos técnicos das
aplicações estudadas;

4. Identificar potenciais mercados consumidores, através da análise dos
mercados-alvo em função das aplicações escolhidas. Nesta fase é importante
utilizar os conceitos discutidos na revisão bibliográfica, de maneira a já se inferir
sobre os aspectos mais práticos do mercado em termos de competitividade;

5. Identificar um parceiro/cliente potencial para que se realizem os testes em
escalas laboratorial e industrial da aplicação do resíduo. Nesta etapa é
importante identificar o parceiro correto, que tenha reais condições de aplicar o
resíduo no futuro, bem como interesse econômico nesta aplicação;

6. Aplicação em escala laboratorial, na qual sejam simuladas todas as etapas de
fabricação do produto com a aplicação do resíduo e monitorar todas as
propriedades do produto final, de uma forma comparativa entre o produto com e
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sem o resíduo. Monitorar todas as interfaces ambientais do processo (emissão
de gases, de particulados, efluentes, geração de borras e escórias) e
principalmente o post-mortem do produto com o resíduo. Esta etapa permite
simular o comportamento deste quando de seu descarte em aterros ou outras
disposições pós-uso;

7. Medir os impactos na qualidade do produto-alvo e trabalhar sobre eles, com o
objetivo de que o “produto com resíduo” tenha as mesmas ou melhores
propriedades de aplicação do tradicional;

8. Emitir ficha de segurança do produto/resíduo, não é exclusivo de um produto
contendo resíduo, mas para todos os produtos comercializados industrialmente.
Nela deverão ser listadas e descritas suas propriedades mais críticas, as quais
mereçam cuidado na utilização do produto e recomendações de aplicação e, em
caso de incidentes, apontarem as medidas imediatas, que devem ser tomadas;

9. Contatar os órgãos ambientais das respectivas regiões de origem e da
aplicação do resíduo. Tal contato deve ser feito oficialmente em nome da
empresa geradora do resíduo com anuência da receptora, consumidora do
resíduo. Deve ser apresentado um estudo preliminar com os resultados obtidos
do teste laboratorial de aplicação do resíduo;

10. Verificação da licença operacional do potencial cliente. Toda empresa tem em
seu MCE o escopo de atividades e materiais utilizados em seu processo. É
necessário verificar se o uso do resíduo em questão está dentro do escopo de
atuação da empresa recebedora do resíduo. Além disso, a empresa não deve
ter nenhum tipo de pendência frente ao órgão ambiental, o que na prática é
relativamente raro, no Brasil. Grande parte das empresas tem pendências junto
aos órgãos ambientais;
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11. Licenciar o transporte, que é feito de acordo com a classificação de
periculosidade do material em questão, sejam eles resíduos ou produtos. No
caso do estado de São Paulo é necessária a emissão do CADRI (Certificado de
Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais) e cartas de anuência. No
caso do transporte dar-se por diferentes Estados da federação, é necessária a
autorização de cada um deles pelos quais o resíduo circulará;

12. Licença para aplicação do resíduo que siga os preceitos dos dois itens citados
acima, (itens 10 e 11). Estes dois últimos itens dependem de trâmites dentro
dos órgãos ambientais e estes obedecem a leis diferentes, dependendo do
Estado (se o Estado em questão tem leis próprias) ou das federais (CONAMA);

13. Teste industrial, que só pode ser realizado mediante a autorização do órgão
ambiental da região, na qual a empresa consumidora do resíduo está situada;

14. Para o monitoramento do teste de aplicação do resíduo são exigidas medidas
constantes de parâmetros de impactos ambientais durante a sua execução, de
modo que todas as informações deste monitoramento sejam registradas e
depois analisadas pelo órgão;

15. Classificação fiscal do produto. Uma vez se alcançando sucesso no teste
industrial e comprovada a aplicabilidade do resíduo no dado processo, o resíduo
passa a ter uma tratativa de produto e deve seguir os trâmites normais de um
produto qualquer. O primeiro passo é classificá-lo fiscalmente, segundo a tabela
do IPI, a qual traz as alíquotas de impostos que incidem sobre tal produto,
quando esta existir;
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16. Comercialização passa a ser um processo normal, como para um produto, que
deve englobar emissão de nota fiscal e contabilização segundo as normas
vigentes;

17. Retirar o resíduo do inventário de resíduos da empresa, pois ele passa a ser um
produto de comercialização;

18. Colocar o novo produto no MCE. Assim, como para qualquer mudança no
escopo de atuação da empresa, o novo produto deve constar deste documento.

Em paralelo a todas essas etapas, deve ser feito um contínuo estudo de
viabilidade econômico-financeiro-comercial da aplicação do resíduo, pois cada etapa
vencida pode moldar a expectativa inicial. Este deve ser embasado por um
planejamento

estratégico

de

marketing,

de

modo

que

haja

um

constante

monitoramento das diversas etapas em relação a sua atratividade econômica. Assim,
sem incorrer no risco da empresa condutora do processo aplicar esforços
desnecessários.
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5.3

Planejamento estratégico de marketing para resíduos
O planejamento estratégico busca traçar o caminho a ser seguido nas

operações, servindo de força impulsora das atividades organizacionais, atuando como
regulador integrado ao controle de atividades, garantindo que a organização não se
desvie de seu foco. Enfim, um planejamento estratégico busca coordenar as ações da
organização de acordo com o ambiente, no qual ela está inserida.
Quando se trata de um planejamento estratégico para o lançamento de um
resíduo como produto, ele deve passar por disciplinas um pouco diferentes do normal.
O caráter de segurança ambiental, e aqui se entende este termo pela
compatibilidade que o resíduo (como produto ou matéria-prima) terá com o meio
ambiente e com o ser humano, deverá ser avaliado de modo que suas propriedades
sejam previsíveis, desde sua produção até o post-mortem do produto-fim, sem
transgredir nenhuma norma ambiental ou de saúde ocupacional.
O resíduo incorporado em produtos deve fazer parte deste seja física ou
quimicamente de forma a incorporar-se de tal maneira, que o produto seja considerado
homogêneo e que o RB não seja encontrado numa “segunda fase”.

5.3.1 Avaliação técnica para aplicação do RB em produtos
Esta avaliação deve ser iniciada pelo pleno conhecimento dos resíduos, suas
características físicas e químicas, depois passando por uma análise de outras
indústrias e seus requisitos para matérias-primas. Neste contexto, um conjunto de
conhecimentos técnicos de várias indústrias e de seus processos faz-se necessário.
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5.3.1.1 Caracterização de resíduos
A caracterização dos resíduos é de fundamental importância na condução de um
trabalho de aplicação destes, pois devem seguir uma rotina de um produto qualquer.
Normalmente, quando se fala em caracterização de resíduos trata-se da Norma
ABNT 10.004, a qual prevê procedimentos de caracterização e classificação do
resíduo, porém a norma 10.004 preocupa-se mais com o detalhamento e apresentação
de elementos deletérios ao seu manuseio e armazenamento, procurando antecipar
prováveis problemas decorrentes de seu acondicionamento em aterros.
Já uma caracterização com fins de investigação de seu potencial de aplicação
como produto deve ter uma natureza mais ampla. Ela deve abordar as propriedades
necessárias para o desempenho do produto numa dada aplicação, como por exemplo,
conhecer:

a) Composição química completa, em óxidos;
b) Reatividade e atividade química;
c) Composição mineralógica (difração de Raios X);
d) Composição física:
i. Morfologia (macro e micrografias);
ii. Se na forma de particulados, a distribuição de tamanho de
partículas;
iii. Tenacidade e dureza, para fins de previsão de sua moabilidade;
iv. A moabilidade em si;
v. Cor in natura.
e) Propriedades térmicas:
i. Combustibilidade (valor energético);
ii. Transmissão de calor;
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iii. Refratariedade;
iv. Reatividade frente ao calor;
v. Decomposição termo-gravimétrica;
vi. Dilatação térmica;
vii. Emissão de gases.

Enfim, existe uma grande diversidade de propriedades e métodos de
caracterização de materiais, os quais podem ser aplicados.
É apresentado a seguir um exercício de aplicação da análise mercadológica
sobre quatro aplicações potenciais para o RB (estudos de caso), de modo que se
contribua com o objetivo deste trabalho de transformar resíduos em produtos.

5.3.2 Escolha das aplicações para o exercício de análise mercadológicoeconômica
Fazendo-se uso de matrizes de atratividade de negócios, podem-se classificar
as diferentes opções de aplicação do RB em função de parâmetros de maior interesse.
Como ele é gerado em grande quantidade, o fator “consumo volumétrico” é de suma
importância para se compor uma matriz de atratividade.
Outro fator muito importante quando se trata de aplicação de resíduos é sua
compatibilidade e segurança ambiental, quando de seu uso. Portanto, uma matriz de
atratividade envolvendo estes dois fatores: volume versus segurança ambiental pode
indicar as aplicações mais interessantes para serem objetos dos estudos de caso.
Outros binômios de fatores podem também ser usados, como por exemplo:
- poder calorífico X custo de preparação do resíduo para queima;
- poder calorífico X emissão de gases poluentes;
- custo de armazenagem (aterro, por exemplo) X incineração;
- custo de armazenagem X co-processamento;
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- custo de transporte do RB x custo de argilas para cerâmica vermelha;
- custo de se operar uma fábrica de cerâmica vermelha X custo de
armazenamento;
- risco ambiental de armazenagem X destruição do resíduo (incineração ou coprocessamento).

5.3.3 Matriz de atratividade volume versus segurança ambiental
A segurança ambiental aqui é representada pela inércia físico-química que o
resíduo apresenta durante e após sua aplicação e o volume é a quantidade consumida
durante esta. A Figura 45 mostra o resultado de um exercício comparativo entre
algumas aplicações em relação a esses dois fatores.
O exercício é de comparação entre os atributos e suas escalas são baseadas na
percepção do autor, em função do conhecimento acumulado no decorrer deste
trabalho. Pois, não foram encontradas indicações precisas na literatura, que
classifiquem tais aplicações de maneira cartesiana.

Aplicações a serem comparadas:
a) concreto civil;
b) cerâmica vermelha;
c) corretivo de solo;
d) carga para polímeros;
e) sequestrante de metais pesados;
f) vidros.
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Figura 45- Matriz de atratividade para aplicação de resíduos em função do volume potencial a
ser consumido e sua segurança ambiental.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor

O posicionamento das elipses em relação ao eixo das ordenadas (y) representa
o volume de RB potencialmente consumido pelas aplicações e é apenas uma
abstração relativa de acordo com a experiência do autor e pela leitura de artigos
técnicos e patentes sobre o assunto. Não há dados oficiais sobre tais potenciais de
aplicação, mesmo porque muitos poucos testes práticos já foram feitos e nenhuma
aplicação está em curso no Brasil atualmente.
O posicionamento em relação ao eixo das abscissas (x) refere-se à segurança
ambiental, que como já descrito anteriormente representa a inércia físico-química da
aplicação frente à lixiviação e ao intemperismo que o produto sofrerá.
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Para o exercício mercadológico-econômico foram escolhidas quatro aplicações:
1) Concretos;
2) Vidros;
3) Cerâmica Vermelha;
4) Neutralização de solos ácidos.

A escolha baseou-se em duas hipóteses:
i)

As aplicações para concretos, cerâmica vermelha e neutralização de
solos por aparentemente apresentarem o maior potencial de uso em
termos de volume;

ii)

A aplicação em vidro soda-cal, por representar uma segurança ambiental
muito alta, devido à natureza de seu processamento. O vidro é fundido a
altas temperaturas (acima de 1.400º C) e seus componentes passam a
estar ligados quimicamente à matriz vítrea, com baixíssimo grau de
solubilidade/lixiviação frente a agentes naturais (apenas o ácido fluorídrico
o ataca).
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5.3.4 Estudo de viabilidade de aplicação de RB em Vidros
O método de estimativa do cálculo da quantidade de matérias-primas, que
poderiam ser substituídas por RB na formulação de um vidro, é um mero exercício de
potencialidades, cujo objetivo não é ainda medir efetivamente o seu real potencial de
uso, mas sim descrever alguns aspectos importantes a serem considerados neste tipo
de estimativa. Este exercício pode ser usado tanto para aplicações em vidros, em
concretos, em cerâmica, na agricultura como em outras diversas.
A maioria dos componentes químicos do RB é coincidente com os do vidro sodacal (o mais comumente produzido), como mostra a Tabela 7. Para a fabricação de
vidros a forma química das matérias-primas não é tão crítica (conceito de sopa
química). Elas podem estar na forma de sais ou óxidos.
Os volumes do mercado são grandes (centenas de milhares de toneladas).
Porém, apenas os vidros âmbares são passíveis de absorção do RB, devido ao seu
alto teor de ferro, o qual gera uma cor âmbar ao vidro.
A localização geográfica da indústria vidreira situa-se no eixo Rio-São PauloRecife, o que favoreceria o uso do RB de plantas do sudeste do Brasil (Alcoa- Poços,
CBA e Novelis).

Tabela 7- Composição química comparativa entre um vidro âmbar e o RB Calcinado.
Al2O3
Lama

CaO

Fe2O3

MnO

MgO

Na2O

P2O5

SiO2

TiO2

32,10 7,34

28,94

0,58

-

8,93

0,52

17,13 4,46

-

1,00

14,00 -

calcinada
Vidro âmbar

2,00

10,50 0,40

Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

72,10 -
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5.3.4.1 Estimativa do potencial de aplicação de RB em Vidros
•

Mercado-alvo: vidros soda-cal âmbares (Abividro, 2008)
–

Doméstico (total do mercado: 177 mil toneladas);

–

Embalagens (total do mercado: 883 mil toneladas);

–

Inferência: 10 % destes mercados sejam vidros âmbares: aprox. 100 mil
toneladas.

Como o elemento restritivo da incorporação de RB ao vidro é o óxido de ferro,
pois no vidro o seu limite é 0,40% e no RB quase 30%, a quantidade potencial de uso
do RB é calculada a partir desta restrição, usando-se de uma matriz de equações
baseadas nas composições químicas das matérias-primas e do vidro. Chegando-se ao
percentual máximo de incorporação de RB na formulação do vidro em função do óxido
restritivo (Fe2O3), que para este exemplo em questão é de 1.3% de RB.
Portanto, levando-se em consideração que o total de vidro âmbar produzido
anualmente no Brasil é de aproximadamente 100 mil toneladas, a estimativa do volume
de RB seria de 1.300 toneladas/ano.
Este volume não é expressivo frente à geração de RB, que é de
aproximadamente seis milhões de toneladas/ano. Mas, como já descrito anteriormente
a motivação para o estudo de caso do vidro âmbar é importante do ponto de vista da
segurança ambiental, que esta aplicação proporciona.

5.3.4.2

Estimativa do valor econômico do RB para sua aplicação em vidros

âmbares
A partir dos valores de mercado das matérias-primas de um vidro âmbar, podese inferir o valor que teria o RB em função do preço da matéria-prima, que este
substitui, neste caso: a hematita.
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•

Barrilha: US$ 100/t (58,5 % de Na2O), US$ 171/t de Na2O

•

Areia: US$ 15/t (100% de SiO2); US$ 15/t de SiO2

•

Feldspato: US$ 100/t (16% de Al2O3); US$ 250/t de Al2O3

•

Calcáreo: US$ 15/t (56% de CaO); US$ 27/t CaO

•

Hematita: (100% de Fe2O3) US$ 350/t Fe2O3

•

RB: (29% de Fe2O3)= 29% de US$ 350= US$ 101,50/t

Os preços das materiais-primas foram cotados pelo autor em 2008.
Deste exercício pode-se inferir que o valor do RB para a indústria de vidros
âmbares seria de US$ 101,50/t, e seu potencial volume de aplicação seria de 1.300 t
por ano, ou seja, uma geração de faturamento anual de US$ 131.950,00/ano.
Num teste de incorporação de resíduo em vidros realizado pela UFSCar
(DEMa- LAMAV), pode-se observar o potencial técnico de incorporação do RB em
vidros, como pode ser observado na Figura 46.

Figura 46- Teste de incorporação de RB em vidros. O corpo-de-prova B contem 3% de RB.
Fonte: Relatório de trabalho do LAMAV para a Alcoa (2006).
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5.3.5 Estudo de viabilidade de aplicação de RB em Concretos
O uso do RB em concretos de construção civil dá-se por sua adição em
substituição ao cimento, devido as suas propriedades de manutenção da resistência
mecânica ao concreto. O mecanismo pelo qual isso acontece ainda é objeto de
estudos. Apesar da atividade pozolânica do RB ser baixa acredita-se que, por causa de
sua distribuição de tamanho de partículas muito fina, o RB aja como precursor de
resistência mecânica (Morelli, 2005).
Na Figura 47, extraída do trabalho de Morelli (2005), observa-se este efeito de
conservação de resistência mecânica com a substituição parcial de cimento por RB.

Figura 47- Comportamento da resistência mecânica do concreto em função da
substituição de cimento por RB.
Fonte: Morelli (2005).
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5.3.5.1 Estimativa de cálculo do potencial de uso do RB em concretos
Primeiramente, deve-se conhecer a demanda total de cimento no Brasil, que em
2008 ficou por volta de 40 Milhões de toneladas, depois segmentar o uso do cimento
de acordo com sua aplicação e, baseado nos requisitos de cada segmento de
aplicação, inferir a quantidade possível de substituição.
Por se tratar da substituição de um produto tradicional (cimento) por um resíduo,
as aplicações mais exigentes quanto a requisitos de engenharia foram descartadas,
ficando-se apenas com aquelas de menor responsabilidade de engenharia, como por
exemplo, não usar RB em concreto armado, mas sim para pavimentação.
A Figura 48 mostra a segmentação do uso de cimento no Brasil.

Figura 48- Segmentação do mercado brasileiro de cimento.
Fonte: ABCP (2007).

Fazendo-se um exercício de uso do RB apenas para uso em concreteiras, que
representa 12,8% do total de consumo de cimento no Brasil, e ainda numa perspectiva
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mais conservadora para 2009 de um consumo total de cimento na ordem de 35
milhões, como mostrado na Tabela 8, chega-se a uma projeção de uso de RB a partir
de 4.480.000 t para este segmento (concreteiras).
A partir deste valor, inferem-se diversos valores percentuais de potenciais
substituições de cimento por RB. Este método permite avaliar a sensibilidade desta
substituição.
Na Tabela 8 pode-se verificar o resultado deste exercício de substituição, mas
como ainda a aplicação não está em curso ao nível comercial, não há uma indicação
precisa de qual seria o percentual ideal de substituição do cimento por RB e nem é
objetivo deste trabalho discorrer sobre estes aspectos técnicos.
Fez-se, portanto, uma projeção de valores de substituição na faixa de 5 até 25%,
(faixa indicativa do trabalho de Morelli, 2005). E, ainda, uma projeção de potencial de
penetração de mercado (3ª coluna da Tabela 8) variando de 20 a 50%.
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Tabela 8- Exercício de uso de RB em substituição ao cimento em concreteiras.

Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Nota-se que o volume pode variar, apenas nesta aplicação, na ordem de
dezenas até centenas de milhares de toneladas por ano. Tomando-se apenas o menor
percentual de substituição indicado que é de 5% de substituição e a menor penetração
de mercado de 20%, gera-se um valor potencial de aplicação do RB de 45.500 ton/ano.
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5.3.5.2 Estimativa do valor econômico do RB para sua aplicação em concretos
em substituição ao cimento
O preço de mercado do cimento é em torno de US$ 100/t para concreteiras,
segundo cotação feita pelo autor em 2008, o que permite inferir que o preço do RB
para esta aplicação seria também de no máximo US$ 100/t.
Portanto, deste exercício poderia inferir-se que o valor do RB para a indústria de
concretos seria de US$ 100 /t e seu potencial volume de aplicação seria de 45.500 t
por ano, ou seja, um faturamento de US$ 4.550.000,00/ano.
A Figura 49 mostra corpos-de-prova com e sem RB de raquetes de
pavimentação.

Figura 49- Corpos-de-prova de concreto com 25% de RB e sem a presença dele.
Fonte: Morelli (2005).

5.3.6 Estudo de viabilidade de aplicação de RB em cerâmica vermelha
Para se estudar a viabilidade de aplicação do RB em cerâmica vermelha, fez-se
um trabalho com uma empresa cerâmica, produtora de telhas e tijolos, da região de Itu
(empresa Uralita).
A função do RB em produtos de cerâmica vermelha é substituir parcialmente a
argila utilizada, além de proporcionar mais elementos fundentes para a composição de
matérias-primas (teores de sódio e ferro). A presença destes fundentes colabora para
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que a sinterização da matriz cerâmica dê-se em temperaturas mais baixas e por menor
tempo, gerando uma economia de energia no processo.
Na Figura 50, são apresentados alguns resultados obtidos neste trabalho,
apresentando o comportamento das principais propriedades pós-queima, que são
exigidas de uma cerâmica vermelha.

Figura 50- Propriedades pós-queima de corpos-de-prova de cerâmica vermelha com adição de
RB.
Fonte: Relatório URALITA para a Alcoa (2006).

O RB foi incorporado nos corpos-de-prova nos teores de 10, 20 e 30%. Os
resultados mostram que, de fato, o RB contribui positivamente para a propriedade
mecânica da cerâmica para um teor de 10% de incorporação do RB, através da
diminuição da absorção de água e maior retração, evidenciando um grau maior de
sinterização.
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5.3.6.1- Estimativa de cálculo do potencial de uso do RB em cerâmica vermelha
O uso de argilas em cerâmica vermelha envolve grandes volumes, pois a maior
parte do volume de sua composição é de argilas. A Figura 51 traz dados da indústria
de cerâmica vermelha no Brasil, e a partir deles, pôde-se inferir o potencial de consumo
que o RB teria para se substituir a argila.

Figura 51- Dados da Indústria de Cerâmica Vermelha no Brasil.
Fonte: ABC- Associação Brasileira de Cerâmica (2009).

Tomando-se a informação de que o consumo estimado de argilas para cerâmica
vermelha é de 82 milhões de toneladas e que a quantidade indicada pelo trabalho com
a cerâmica Uralita é de 10%, pôde-se inferir que o máximo que esta indústria poderia
absorver, teoricamente, seria de 8 milhões de toneladas/ano de RB.
Supondo uma penetração de mercado de 10%, este volume seria de
aproximadamente 800 mil toneladas/ano.
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5.3.6.2- Estimativa do valor econômico do RB para sua aplicação em cerâmica
vermelha em substituição a argilas
O preço de mercado de argilas para cerâmica vermelha é em torno de US$
15/tonelada, segundo cotação feita pelo autor em 2008, o que permite inferir que o
preço do RB para esta aplicação seria também de US$ 15/tonelada, no máximo.
Portanto, deste exercício poderia inferir-se que o valor do RB para a indústria de
cerâmica vermelha seria de US$ 15/tonelada e seu potencial volume de aplicação seria
de 800.000 toneladas por ano, ou seja, um faturamento de US$ 12.000.000,00/ano.
A Figura 52 mostra os corpos-de-prova, que foram obtidos pela adição de RB
numa formulação padrão e queimados na cerâmica Uralita.

Figura 52- Corpos-de-prova produzidos a partir da introdução de RB em cerâmica
vermelha.
Fonte: Fonte: Relatório URALITA para a Alcoa (2006)

5.3.7 Estudo de viabilidade de aplicação de RB para neutralização de solos
ácidos de cultivo de cana-de-açúcar
Em função de sua característica básica (pH ~ 12) o RB pode ser usado como
corretivo de solos ácidos. A cultura de cana-de-açúcar provoca o aumento da acidez do
solo, requerendo correções básicas para neutralizá-la.
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5.3.7.1- Estimativa de cálculo do potencial de uso do RB para neutralização de
solos ácidos de cultivo de cana-de-açúcar
De acordo com a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil)
(2008), o consumo médio de calcário, como corretivo de solo, fica em torno de 2
toneladas por hectare e, segundo o CEPEA (2008), a área destinada ao plantio de
cana-de-açúcar no Brasil é de 7,8 milhões de hectares.
Portanto, o consumo anual de calcário para o cultivo da cana é de
aproximadamente 15,6 milhões de toneladas.

5.3.7.2- Estimativa do valor econômico do RB para neutralização de solos ácidos
de cultivo de cana-de-açúcar
Supondo uma penetração de mercado de 10%, este volume seria de
aproximadamente 1,5 milhão de toneladas/ano. E com um preço em torno de US$
5/tonelada, segundo o site da MFRural (2008), pode-se inferir um faturamento em torno
de US$ 7,5 milhões por ano para a aplicação de RB em substituição ao calcário.

5.3.8- Análise geral sobre o potencial de aplicação de RB nos casos estudados
A Tabela 9 mostra um resumo dos resultados dos estudos de casos de
aplicação do RB, em termos de volume e valor para as dadas aplicações. É apenas um
exercício que permite avaliar o potencial de consumo, que o resíduo teria nestas
indústrias.
Mas, apenas com estes números não é possível ainda afirmar que o RB pode
mesmo capturar este valor, pois para que ele seja aplicado em substituição a outras
materiais-primas, ele precisa apresentar-se fisicamente como elas. Ou seja, o RB
precisa ser seco e desaglomerado, pois ele, quando é gerado na refinaria de alumina,
possui um teor de umidade acima de 70% (procedimento interno de produção- Alcoa,
2007).
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Tabela 9- Quadro sintético dos estudos de caso de aplicação do RB.

Volume de aplicaçãoAplicação
toneladas
Vidros
1.300
Concreto
45.500
Cerâmica Vermelha
800.000
Corretivo de Solo
1.500.000
Total
2.346.800

Preço unitárioUS$/t
101,50
100,00
15,00
5,00
10,30

Valor total- US$
131.950,00
4.550.000,00
12.000.000,00
7.500.000,00
24.181.950

Fonte: elaborado pelo autor (2009).

A operação de secagem do RB é bem complexa, pois se trata de uma
suspensão de sólidos de um material muito fino e com alto teor de umidade. Esta
operação deve ser realizada basicamente em duas etapas: deságüe (filtro-prensagem)
e secagem em “fornos” rotativos.
Depois da secagem, deve-se desaglomerar o RB em moinhos (rolo ou martelos)
ou em galgas moedoras, o que certamente contribuiria negativamente para a
rentabilidade de aplicação do RB. Uma estimativa do autor aponta que estes custos
podem variar entre US$ 20 e 40 por tonelada, sendo que a capacidade dos
equipamentos de secagem e desaglomeração definem o valor. Para equipamentos de
alta capacidade o custo estaria mais próximo dos US$ 20 por tonelada e vice-versa
para capacidades menores.
Baseando-se nos dados dos estudos de caso de aplicação do RB, resumidos na
Tabela 9, apenas as aplicações para vidros e concretos poderiam potencialmente
absorver tais custos. Por outro lado, devem ser considerados também os custos
evitados, que a indústria do alumínio economizaria ao não ter que dispor em lagos de
decantação o RB gerado, que giram em torno de US$ 10 por tonelada, numa estimativa
do autor.
Além disso, outros custos devem ser considerados para o RB competir com as
matérias-primas tradicionais destas indústrias, tais como custos de embalagem e
logística. E como tradicionalmente as indústrias de vidros, de concretos e de cerâmica
vermelha localizam-se perto das fontes de matérias-primas, o RB terá ainda que
agregar mais custos relativamente às matérias-primas concorrentes para poder
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competir com elas. A exceção é a aplicação do calcário, que não necessariamente a
fonte deste produto está próxima às plantações de cana-de-açúcar.
A Figura 53 mostra, dentro do mapa do Brasil, a localização dos lagos de RB,
bem como os principais pólos industriais em questão. Observa-se que as fontes de RB
estão divididas em dois grupos, um no sudeste do país, compreendido pelos depósitos
da Alcoa (Poços de Caldas/MG), CBA (Alumínio/SP) e Novelis (Saramenha/MG) e
outro no eixo Norte-Nordeste com a Alunorte (Barcarena/PA) e Alumar (São Luís/MA).

Figura 53- Localização dos lagos de RB e os principais pólos das indústrias
estudadas.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009)

Os depósitos do Sudeste estão mais bem localizados em relação aos potenciais
mercados consumidores, mas os do eixo Norte-Nordeste estão muito longe e isolados,
sendo que o frete do RB para as regiões consumidoras seria igual ou mais alto do que
os custos de beneficiamento (secagem e desaglomeração).
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Além dos custos aqui já apresentados, existem outros fatores a serem
considerados no transporte e aplicação de resíduos, que podem também se
transformar em outros custos adicionais. Para que se faça um teste de aplicação de um
resíduo de uma indústria numa outra, faz-se necessário o licenciamento tanto do
transporte como da própria aplicação do resíduo, como já descrito anteriormente.
Os órgãos ambientais estaduais devem ser consultados previamente antes que
se decida pelo teste, pois estes órgãos exigem uma série de documentações a respeito
do resíduo (sua classificação, segundo a norma NBR 10.004; pareceres sobre sua
periculosidade e sobre a aplicação em si, com a comprovação em escala laboratorial
sobre as características do produto com e sem resíduo), para a aprovação da licença
de transporte.
Para o teste de aplicação em si, é necessário que se faça um acompanhamento
e registro de todas as variáveis de processo e principalmente de todas as interfaces
ambientais, tais como, a geração de efluentes e resíduos sólidos, emissões gasosas e
de segurança e saúde ocupacional, com a orientação e supervisão do órgão ambiental.
Em função da classificação do RB como classe I, pela nova versão da norma
10.004/2004, (em função de seu pH), fica mais restritiva ainda a emissão de tais
licenças. O que, na prática, significa mais custos e tempo de dedicação da indústria do
alumínio na busca da aplicação deste resíduo.
Do ponto de vista comercial, esta necessidade de licenciamento torna-se uma
barreira para o potencial cliente, que poderia utilizar o RB como matéria-prima em seu
processo, pois apenas empresas 100% em dia com as pendências com órgãos
ambientais poderiam se candidatar a receber o resíduo.
Portanto, há uma série de custos adicionais a serem incorporados no processo
de qualificação de um resíduo para que ele se transforme numa matéria-prima para um
dado processo produtivo. A Tabela 10 resume o balanço financeiro entre todos estes
custos identificados e as receitas e custo evitado por parte da indústria do alumínio nas
aplicações estudadas. É apenas um exercício, o qual mostra a sensibilidade deste
balanço frente à variação de custos de um patamar mínimo para um máximo.
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Tabela 10- Balanço financeiro de valores inferidos às variáveis de comercialização do RB.
Custos
(US$/tonelada)
Secagem +
Desaglomeração
Licenciamento
Transporte
Custo evitado
Receita de Venda
Balanço

Vidros

Concretos

Aplicações
Cerâmica Vermelha

Solos

mínimo
-20

máximo
-50

mínimo
-20

máximo
-50

mínimo
-20

máximo
-50

mínimo
-20

máximo
-50

-1
-20
20
110
89

-5
-50
8
90
-7

-1
-20
20
110
89

-5
-50
8
90
-7

-1
-20
20
15
-6

-5
-50
8
5
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Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

5.3.9 Aspectos mercadológicos para aplicação de resíduos
O potencial de uso de resíduos em produtos não pode contar apenas com seus
aspectos técnicos e financeiros. Há fatores adversos ao seu uso, inclusive alguns
intangíveis como o próprio psicológico. Seria seguro morar numa casa cujo concreto ou
tijolos contenham “resíduos”?
Por outro lado, o uso do RB na confecção de produtos carrega consigo um
diferencial positivo, pois se encaixa no conceito de “ecologicamente correto”, e poderia,
por exemplo, ser um ator de uma campanha de construção de casas populares. As
empresas geradoras poderiam, em conjunto com o governo, incentivar tais campanhas.
Enfim, há fatores menos exatos e intangíveis, que devem ser considerados no
processo de aplicação de resíduos. A Figura 54 resume estes fatores.
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Figura 54- Matriz PFOA (pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças) para o RB.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009), baseado em Kotler (1998).

O RB do ponto de vista de competitividade de mercado é um produto substituto,
o que implica numa série de reações dos competidores já estabelecidos, sejam os
produtores de hematita, cimento, argila ou calcário, gerando uma matriz de forças, que
é esquematizada pela Figura 55.
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Figura 55- Matriz de Porter aplicada ao RB.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009), baseado em Porter (1989).

A comunicação é outro aspecto fundamental no trabalho de marketing para o
lançamento de um novo produto, neste caso um resíduo como produto. Os principais
aspectos a serem considerados é a medição da reação do consumidor, por estar
consumindo um produto, que antes era um rejeito. A forma de comunicação deve ser
trabalhada de modo que o novo produto represente um ganho ambiental, propiciado
pela evolução tecnológica.
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Discussão
Antes da discussão em si dos aspectos de transformação do RB em produtos,

cabe uma reflexão sobre a cadeia de valor da produção do alumínio, pois nota-se que
há uma maior concentração em atividades de menor valor agregado. Por exemplo, o
Brasil é o segundo maior produtor de bauxita, o quarto maior produtor de óxido de
alumínio do mundo e, como já citado anteriormente, o quinto em metal (ABAL, 2008),
ou seja, enquanto se avança na cadeia de valor, menor é a participação relativa do
Brasil no mercado mundial. Tal fato da indústria do alumínio não é isolado, pois ocorre
em outras cadeias produtivas, tanto da indústria de transformação, como na do aço,
como também em outros setores da economia.
Portanto, uma tarefa tanto da indústria como da comunidade científica brasileiras
é agregar valor aos produtos e “resíduos”, deslocando-os a jusante na cadeia de valor,
pois assim colabora de maneira decisiva na questão da sustentabilidade, que é de
suma importância para a sobrevivência da indústria do alumínio. Ela está ligada
também diretamente a sua competitividade frente às indústrias concorrentes. Além da
geração de resíduos sólidos, a competitividade da indústria do alumínio tem como
pontos críticos, o elevado consumo energético, que é proporcionalmente muito maior
que o do aço, vidros e polímeros e as emissões de gases de efeito estufa que, numa
mesma base volumétrica, são 10 vezes maiores que as do aço.
Tendo como objetivo principal colaborar com a gestão de resíduos sólidos
industriais, o desenvolvimento do presente trabalho procurou abordar pontos práticos
do gerenciamento de resíduos, visando-se estabelecer ações e procedimentos
específicos para a transformação destes em produtos, principalmente através da
transformação de resíduos em matérias-primas de uso industrial.
Com uma geração de resíduos, muitas vezes, maior que a quantidade de metal
produzido, a indústria do alumínio pode no futuro próximo ter em xeque a sua
sustentabilidade em razão dos custos de disposição desses resíduos. Esses custos
tendem a aumentar cada vez mais em decorrência da necessidade de nossas áreas
de disposição, que segundo a prática, o presente representa uma visão de eterna
geração e acúmulo de passivos.
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Como caso prático, o trabalho foca a geração de resíduos na indústria do
alumínio, em particular a geração de RB.
O trabalho procurou abordar pontos práticos do gerenciamento de resíduos,
buscando estabelecer ações e procedimentos específicos para transformá-los em
produtos, por meio de sua aplicação como matérias-primas para outras indústrias.
Este exercício buscou colaborar com o tema da sustentabilidade da indústria do
alumínio, pois tendo uma geração de resíduos, muito maior, do que a própria produção
dele, pode um dia deixar em xeque sua sustentabilidade, devido à questão custo, que
tende a aumentar cada vez mais, pois as empresas precisarão de novas áreas para a
disposição de resíduos. Na verdade, uma eterna geração e acúmulo de passivos.
Ao percorrer simultaneamente diversas disciplinas do conhecimento, é possível
se ter uma visão mais sistêmica do problema, o qual, se tratado apenas do ponto de
vista técnico, parece ser menor do que o é na realidade. Há sim diversas aplicações
comprovadamente eficazes para se aplicar o RB, porém, a distância entre um teste em
nível de bancada e seu sucesso comercial é bastante grande e, com freqüência, não
há um caminho muito claro a percorrer entre eles.
Como resultado deste estudo, é apresentada na Figura 44 uma rota possível
para diminuir esta distância. Esta rota já foi aplicada com sucesso em alguns casos
práticos pelo autor, quando do seu período de trabalho na Alcoa. Em relação ao RB,
não fora obtido nenhum sucesso pela Alcoa até Julho de 2008, quando o autor
desligou-se da empresa.
Os estudos de caso apresentados mostram que para as aplicações do RB em
vidros e em concretos há chances das combinações entre custos e receitas
proporcionarem ganhos financeiros efetivos. Este resultado serve de motivação para
que se realizem mais estudos nestas aplicações, principalmente em concretos, nos
quais os potenciais volumes de aplicação são maiores.
Para as aplicações de maior potencial de volume, como cerâmica vermelha e
agricultura, as perdas financeiras podem ser muito grandes em razão dos custos de
preparação do RB para aplicação e seu transporte. Em função disso, o trabalho
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presente sugere que a indústria do alumínio deve estudar alternativas para, ao invés de
transformar o RB numa matéria-prima para ser vendida para outras indústrias, venha
ela mesma investir na produção produtos que consumam o RB. Por exemplo, uma
empresa de alumínio produzir concreto, cerâmica vermelha ou aditivos agrícolas nas
regiões próximas ao local de geração do RB..
Dessa maneira, os problemas relacionados ao transporte de resíduo e ao
licenciamento para o uso do resíduo seriam anulados ou minimizados. Este conceito,
porém, deve ser muito bem trabalhado internamente, dado que a indústria do alumínio
possui um perfil muito conservador, focada essencialmente em seu produto-fim (core
business).
Uma forma indireta de se fazer isso seria a integração desta indústria com outras
cadeias produtivas, pois como exposto o RB não é reciclável dentro da própria indústria
do alumínio. Essa integração pode gerar uma oportunidade de sinergismo entre as
diferentes indústrias, através de associação, por exemplo, entre a indústria de alumínio
e uma concreteira.
Outro ponto crítico a ser mais bem trabalhado é a medição do impacto da
entrada do RB num dado segmento de mercado, dado que seu grande volume de
geração pode criar um desequilíbrio na cadeia, implicando numa grande mudança dos
mercados, nos quais o RB pudesse penetrar.
Para que um dia o RB transforme-se num produto tradicional no mercado, faz-se
necessário um trabalho conjunto entre os vários departamentos da empresa de
alumínio, não podendo o assunto ficar confinado ao departamento de meio-ambiente.
Ele deve permear todos os departamentos, que devem estar unidos num projeto
comum, em que cada departamento tenha sua parcela de responsabilidade, tal como
eles o têm para produtos-fim da empresa.
O custo do RB deve ser bem visível a todos, assim como o seu potencial de
geração de problemas futuros, se tratado simplesmente como um passivo ambiental. A
organização deve ser estimulada a direcionar esforços para a resolução deste
problema. Os executivos de vendas devem ter indicadores ligados à comercialização
do RB. O processo de desenvolvimento de novas alternativas de aplicação do RB não

138
deve ser tratado apenas como uma transferência de risco da empresa em questão para
um terceiro.
A oportunidade da real transformação do RB em produto deve ser uma
estratégia de negócios. Ela deve transferir responsabilidades e ações por toda a
empresa, objetivando diminuir o custo do próprio alumínio, bem como desenvolver uma
nova alternativa de receita. Além do enfoque econômico-financeiro essa nova prática
traz consigo uma forma eficiente de se fazer marketing institucional, aproveitando a
mudança de paradigma, pela qual a sociedade passa atualmente de valorização de
iniciativas ecologicamente mais corretas.
O uso das ferramentas de análise comercial e econômica exploradas neste
trabalho permite que a empresa passe a tratar a questão do RB de uma maneira
diferente, não como um material a ser depositado, aterrado de maneira ecologicamente
correta e segura, mas sim como uma oportunidade de negócios para a empresa. Para
isso torna-se necessária a inclusão na agenda de discussão empresarial o tema destas
variáveis comerciais e estratégicas.
O co-processamento, que é uma atividade já consagrada de transformação de
resíduos em produtos, poderia do ponto de vista técnico ser uma solução para a
aplicação do RB. Porém o posicionamento da indústria do cimento como uma mera
“fornecedora de serviços” para os geradores de resíduos poderia inviabilizar um
negócio entre estas empresas. Dado que as cimenteiras cobram muito caro para coprocessar resíduos, do ponto de vista comercial essa não seria uma solução eficaz.
O conceito de custo sócio-ambiental do alumínio deve ser mais bem explorado
em trabalhos futuros. Ficou claro para o autor quando este tema estava sendo
desenvolvido que não é uma tarefa simples discorrer sobre ele, dado a sua
complexidade e ausência de literatura a respeito deste assunto.
Entendo o autor que o conceito de custo sócio-ambiental deve ser trabalhado
juntamente com o conceito de ecoeficência. Juntos esses conceitos podem abrir novas
portas de conhecimento sobre a questão da sustentabilidade da indústria do alumínio
ou de qualquer outra.
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7 Conclusões
O desafio de sustentabilidade da indústria do alumínio é muito grande e
paradoxal. Ao mesmo tempo em que a substituição do aço por alumínio na indústria de
transporte aponta para um caminho sustentável de ganhos para a sociedade, o
processo de obtenção deste metal é crítico e vulnerável em relação à sustentabilidade.
Essa vulnerabilidade decorre do alto consumo de energia e grande geração de
resíduos para se produzir o alumínio a partir do minério bauxita.
Portanto, esta dissertação aborda um tema de importância estratégica na busca
da sustentabilidade por esta indústria. Se bem coordenados e apoiados pelo
comprometimento da alta direção projetos de aplicação de resíduos podem ser
viabilizados. Se não pela motivação da responsabilidade ambiental, que pode ser
expressa de diferentes maneiras, tal como a disposição de forma adequada os
resíduos, mas pela motivação econômica, transformando custos em receitas.
O uso de ferramentas de análise de viabilidade econômica pode colaborar para
ampliar a visão do atual “problema” do RB pela indústria, de forma a começar enxergar
reais possibilidades de uso do resíduo como um produto útil. Atualmente a literatura
mostra que soluções tecnológicas existem, as quais são apresentadas na forma de
artigos técnico-científicos e patentes e em testes em escala laboratorial. Entretanto,
ainda é necessário um grande esforço por parte da indústria do alumínio para colocar
em prática estas soluções.
Neste

contexto,

as duas

principais

contribuições

deste

trabalho

são:

primeiramente, a sistematização de ações para que o RB possa se transformar numa
matéria-prima para outras cadeias produtivas de forma segura, tanto do ponto de vista
ambiental, como legislativo, econômico e técnico, sistemática essa que pode ser
aplicada para qualquer outro resíduo desta ou de outras indústrias.
A segunda contribuição é mostrar para a indústria do alumínio que a rota de
transformação do RB em produtos pode resultar de uma integração da indústria do
alumínio com outras indústrias, dentro da própria área da planta geradora próxima a
esta; podendo a própria indústria do alumínio investir numa planta de cerâmica
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vermelha, concretos ou qualquer outra que consuma o RB, ou atrair investimentos para
que outras empresas o façam.
A principal vantagem desta solução é evitar toda a complexidade legislativa que
agrega custos consideráveis no transporte de resíduos.
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Recomendações para trabalhos futuros

Como resultado do estudo presente, propõe-se os seguintes temas ou tópicos para
trabalhos futuros no campo de transformação de resíduos em produtos:

- Aprofundar a proposição de projetos, que envolvam fontes de fomento e
empresas envolvidas, na cadeia de transformação;

- Realizar estudo de viabilidade da obtenção de produtos a partir dos resíduos
pela própria Indústria do Alumínio, por exemplo: Alcoa produzindo tijolos de RB; CBA
produzindo cimentos com RB + RGC;

- Aprofundar métodos e estudos sobre a medição da ecoeficência da indústria
do alumínio em comparação com outras indústrias competidoras.
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APÊNDICES

APÊNDICE A

Aplicações Potenciais do RGC (Revestimento Gasto de

Cuba)
Durante o desenvolvimento do trabalho, que foi focado no RB, o autor encontrou
outras informações também importantes para a indústria do alumínio, em relação a
outros resíduos e principalmente em relação ao RGC, que por não pertencerem ao foco
principal do trabalho, são apresentadas como apêndice, de forma que também possam
ser aproveitadas pela indústria do alumínio.
A principal aplicação atual do RGC é o co-processamento em fornos de clínquer,
mas outras aplicações já foram estudadas, tais como:
•

Geração de energia- Combustão
–

Primeiro corte (é a parte do revestimento de cuba, que é basicamente
composto por blocos de carbono)

–
•

Adição de 8% em massa no carvão

Aditivos para escória e metal (Siderurgia)
–

Fluxante (fluoretos)

–

Tijolos de SiC recuperados em fundição

–

Adição a escórias de forno elétrico
•

Requisitos: granulometria: 5-100 mm, com menos de 5% menor
que 5 mm

•

•

Combustível e suplemento mineral em cimenteiras
–

Combustível

–

Catalisador da reação de clinquerização

Inertização de materiais
–

FBC Process

–

Revestimento de gesso
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•

–

Tratamentos de lixiviação

–

Desintoxicação térmica

Recuperação de Fluoretos de processo de lixiviação
–

Criolita

–

AlF3

–

Pirohidrólise

–

Pirosulfólise

–

Silicopirohidrólise

•

Recuperação de Grafite

•

Aditivos de Carbono em catôdos

•

Aditivos de Carbono para Anôdos

•

Recuperação seletiva de metal

•

Lã de Rocha

•

Cerâmica vermelha

•

Fornos de cal
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APÊNDICE B

Resumos dos principais trabalhos pesquisados sobre

aplicação do RB

(1)

Development of value-added products from alumina industry mineral
wastes using low-temperature-setting phosphate ceramics

Wagh, A. S.; Jeong, S. Y.; Singh, D. (Argonne National Lab., IL. Energy Technology
Div.) Sponsor: Department of Energy, Washington, DC. Report: ANL/ET/CP-88519;
CONF-9606172-1, Jan 1996, 10p
Abstract: A room-temperature process for stabilizing mineral waste streams has been
developed, based on acid-base reaction between MgO and H3PO4 or acid phosphate
solution. The resulting waste form sets into a hard ceramic in a few hours. In this way,
various alumina industry wastes, such as red mud and treated potliner waste, can be
solidified into ceramics which can be used as structural materials in waste management
and construction industry. Red mud ceramics made by this process were low-porosity
materials ((approx)2 vol%) with a compression strength equal to portland cement
concrete (4944 psi). Bonding mechanism appears to be result of reactions of boehmite,
goethite, and bayerite with the acid solution, and also encapsulation of red mud
particles in Mg phosphate matrix. Possible applications include liners for ponds and
thickned tailings disposal, dikes for waste ponds, and grouts. Compatability problems
arising at the interface of the liner and the waste are avoided. NTIS controlled terms:
Aluminium Oxides | Mineral Industry | Aluminium Ores | Bauxite | Liners | Waste Product
Utilization | Meetings Database: NTIS Compiled and Distributed by the NTIS, U.S.
Department of Commerce. It contains copyrighted material. All rights reserved. 2005

151
(2)

Contamination of Environment as Possible CB Terrorism

Palinkas, L. A.; Orehovec, Z.; Valkovic, V.; Bokan, S.; Jukic, I. (McDonnell Douglas
Space Systems Co., Houston, TX.), Sep 2001, 6p
Abstract: Diseases of unknown origin affected the Canadian soldiers present as a part
of the UNPROFOR in Croatia during 1993-1995. The government of Canada expressed
its concern and suspicions that xenobiotics in the environment or other still
undetermined environmental conditions were the cause of the ailments that threatened
the health of its forces. As the host country, the Republic of Croatia took responsibility to
investigate possible indigenous sources of diseases. The first step was measuring of
radioactivity and sampling of soil and material used to fill sacks and shelters at the
places of soldier's stations. The sacks and shelters were filled with bauxitic material, red
mud (waste material from the abandoned alumina plant), terra rossa red soil, brown soil
and limestone debris. Sampling, measurements and chemical analyses were done
independently by Canadian and Croation expert teams. No chemical warfare agents,
PCBs, or other manmade toxic materials and no radioactivity above background levels
were detected by these detailed chemical analyses. The expert teams in turn, confirmed
that the soldier's stations, as the places of everyday living activities and task
performance, were inside bauxitic open pit mines, but unluckily placed downwind the
open space disposal pools filled with caustic solution, waste of alumina production.
NTIS controlled terms: Toxic hazards | Hazardous wastes | Toxicity | Aluminum oxides |
Limestone | Contamination | Chemical analysis | Ores(Metal sources) | Croatia
Database: NTIS Compiled and Distributed by the NTIS, U.S. Department of Commerce.
It contains copyrighted material. All rights reserved. 2005

152
(3)

Bauxite `red mud' in the ceramic industry. Part 1: Thermal behaviour

Sglavo, Vincenzo M. (Universita di Trento); Campostrini, Renzo; Maurina, Stefano;
Carturan, Giovanni; Monagheddu, Marzio; Budroni, Gerolamo; Cocco, Giorgio Source:
Journal of the European Ceramic Society, v 20, n 3, Mar, 2000, p 235-244
ISSN: 0955-2219 CODEN: JECSER
Publisher: Elsevier Science Ltd
Abstract: Samples of red mud, by-products of alumina production from bauxite, are
studied in the 120-1400 &deg;C interval. An extensive characterization was performed
by thermal and X-ray diffraction analyses. The identification of gaseous species
released upon heating was carried out by coupling the thermal analyzer with a gaschromatographic/mass spectrometer. Density evolution was also determined as a
function of the heat treatment. Results indicate primary H<sub>2</sub>O release from
aluminum hydroxides, followed by carbonate decomposition with CO<sub>2</sub>
evolution below 900 &deg;C. Alkaline oxides, mainly CaO and Na<sub>2</sub>O, lead
to the formation of Ca<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>6</sub> and
NaAlSiO<sub>4</sub> between 900 and 1100 &deg;C. At the highest temperatures,
reduction of Fe<sup>3+</sup> to Fe<sup>2+</sup>, involving O<sub>2</sub> release,
promotes the formation of Fe<sub>2</sub>TiO<sub>4</sub>, with the disappearance
of the rutile-TiO<sub>2</sub> phase. The various solid state reactions, ascertained at
different stages of the heating process, and possible mass balances are discussed with
reference to the state diagrams of principal red mud components. (31 refs.) (Author
abstract)
Ei controlled terms: Ceramic materials | Bauxite deposits | Alumina | Heat treatment
| Water | Carbon dioxide | Carbonates | Decomposition | Lime | Sodium
compounds | Iron compounds | Calcination | Thermoanalysis
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.

153
(4) Reuse of a treated red mud bauxite waste: Studies on environmental
compatibility

Brunori, Claudia; Cremisini, Carlo; Massanisso, Paolo; Pinto, Valentina; Torricelli,
Leonardo Source: Journal of Hazardous Materials, v 117, n 1, Jan 14, 2005, p 55-63
ISSN: 0304-3894 CODEN: JHMAD9
Publisher: Elsevier
Abstract: Red mud is the major solid waste produced in the process of alumina
extraction from bauxite (Bayer process). Environmental "compatibility" of a treated red
mud was studied in order to evaluate its possible recycling in environmental
compartments. The leaching test requested by the Italian law on treated solid waste to
be "re-introduced in the environment" was performed on this material. Moreover, in
order to better evaluate the environmental compatibility, three different types of ecotoxicological tests were applied (Microtox [trademark] test, ASTM microalgae toxicity
test and sea urchin embryo toxicity test). These "chemical" and eco-toxicological tests
gave encouraging results. The possibility to use this material for treating contaminated
waters and soils was evaluated, again with particular attention to the Italian regulatory
system, through experiments on the treated red mud metal trapping ability and on the
subsequent release of trapped metals, at low pH conditions. The treated red mud
showed a general high metal trapping capacity and the release at low pH was generally
low. &copy; 2004 Elsevier B.V. All rights reserved. (34 refs.)
Ei controlled terms: Waste treatment | Bauxite deposits | Sand | Reusability | Solid
wastes | Environmental impact | Water pollution | Soil pollution | Contamination |
pH effects | Recycling | Algae | Toxicity
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.

154
(5)

The liming effect of bauxite processing residue (red mud) on sandy

soils

Snars, K.E. (Sch. of Earth and Geogr. Sciences, Fac. of Nat. and Agric. Sciences,
University of Western Australia); Gilkes, R.J.; Wong, M.T.F. Source: Australian Journal
of Soil Research, v 42, n 3, 2004, p 321-328
ISSN: 0004-9573 CODEN: ASORAB
Publisher: CSIRO
Abstract: Bauxite residue (red mud) is produced in large amounts in alumina refineries
as a waste product of the Bayer process. This material has the potential to be used as a
soil liming agent due to its high pH and high acid neutralisation capacity. Soil incubation
experiments compared red mud from several Australian and overseas refineries to
estimate its liming effect relative to lime (CaCO<sub>3</sub>). Two acid (pH 4.3,4.6)
sandy soils were mixed with 8 rates of 17 red muds, 3 limes, and NaOH. Values of EC
and pH were measured at 1, 4, and 16 weeks incubation. Each red mud produced a
different buffering curve when added to soil, although the shapes of curves could be
classified into 5 behavioural groups. The liming equivalent of red mud decreased with
increasing target soil pH. For a target pH of 6 the lime equivalent of the red muds was
11-42% for soil 1 and 13-50% for soil 2. No single characteristic of red mud could be
used to accurately predict the liming equivalent, as its liming effect is due to several,
variable constituents (e.g. free caustic, sodalite, calcite). The pH reached for a certain
rate of addition of red mud to soil can be estimated from a comparison of the buffering
(titration) curves of both the soil and the red mud. In every case, CaCO<sub>3</sub>
had a much larger liming capacity than red mud and red mud may not be an economical
alternative to lime except where other benefits are associated with its use (e.g. lower
cost, decreased P leaching, reduced water repellence). (22 refs.)
Ei controlled terms: Soils | Bauxite deposits | Sand | pH effects | Acidity | Sodium
compounds | Estimation
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.

155
(6) Chemistry of Seawater Neutralization of Bauxite Refinery Residues (Red
Mud)
Hanahan, Colleen; McConchie, David; Pohl, John; Creelman, Robert; Clark, Malcolm;
Stocksiek, Curt Source: Environmental Engineering Science, v 21, n 2, 2004, p 125138
ISSN: 1092-8758 CODEN: EESCF5
Publisher: Mary Ann Liebert Inc.
Abstract: Bayer process red muds are highly alkaline, and their disposal and potential
for reuse are complicated by high concentrations of sodium, high pH, and high alkalinity.
Several methods of neutralization of red muds have been reported including: infiltration
of rainwater and atmospheric CO<sub>2</sub>, treatment with strong acids, gypsum
addition, and seawater neutralization. Using seawater to neutralize red mud at the
Queensland Alumina Ltd. (QAL) refinery at Gladstone, QLD, began as a fresh water
conservation measure but led to many benefits, including reduced freshwater use at the
refinery, increased settling rates at the pond and reduced alkalinity and sodicity in the
solid wastes and entrained liquor. The study reported here describes and quantifies the
geochemical consequences of seawater neutralization of bauxite refinery residues.
Methods and results presented allow description of the chemical, mineralogical, and
physical characteristics of seawater-neutralized red mud. Experiments then identify and
quantify the chemical consequences of seawater neutralization. Scanning electron
micrographs show how the analytically characterized chemical changes are manifested
physically. Seawater neutralization of bauxite refinery residues causes chemical
changes and improves physical characteristics of the material. At the refinery, faster
settling due to agglomerate consolidation and increased ease of handling after
neutralization are positive impacts for management. In postdisposal reuse, seawater
neutralization results in an increased acid neutralization capacity, improved soil
properties, and increased phosphate adsorption capacity. (35 refs.)
Ei controlled terms: Environmental engineering | Seawater | Bauxite deposits | Rain
| Infiltration | Carbon dioxide | Gypsum | Solid wastes | Phosphorus | Adsorption
| Scanning electron microscopy | Alkalinity

156
(7) Formation of aluminum titanate-mullite composite from bauxite red mud

Mahata, T. (Bhabha Atomic Research Cent); Sharma, B.P.; Nair, S.R.; Prakash, D.
Source: Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials
Processing Science, v 31, n 3, Jun, 2000, p 551-553
ISSN: 1073-5615 CODEN: MTBSEO
Publisher: Minerals, Metals and Materials Society
Abstract: Aluminum titanate-mullite composite material was produced from bauxite red
mud after selective leaching of iron oxide from red mud and adjusting the composition
with the addition of alumina. Residual iron oxide present in the mixture stabilized the
aluminum titanate phase. (15 refs.)
Ei controlled terms: Composite materials | Aluminum compounds | Zeolites |
Byproducts | Calcination | Oxides | Leaching | Water | Hydrochloric acid | Iron
oxides | Titanium dioxide | Silica | Differential thermal analysis
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.

157
(8)

Phosphate removal from aqueous solutions using red mud wasted in

bauxite Bayer's process

Koumanova, B. (Univ of Chemical Technology and Metallurgy); Drame, M.;
Popangelova, M. Source: Resources, Conservation and Recycling, v 19, n 1, Jan,
1997, p 11-20
ISSN: 0921-3449 CODEN: RCREEW
Publisher: Elsevier Science B.V.
Abstract: The red mud wasted from the Guinean bauxite refinery was studied for
phosphate removal from model aqueous solutions of potassium orthophosphate (OPh)
and sodium tripolyphosphate (TPPh). The red mud has been treated with concentrated
sulphuric acid. After filtration of the acid suspension, the activated mud was washed (pH
7), dried and ground to powder. The influence of acid to mud ratio, and contact time
between them, on the extent of phosphate removal has been studied. The importance
of the preliminary acid treatment of the red mud was established by parallel experiments
using both raw and activated red mud. The dose of red mud added to the aqueous
solutions, the contact time between them and initial concentrations of phosphates in the
solutions for the complete removal of phosphates have been determined. Regression
models describing the process for both types of phosphate solutions have been
deduced. (14 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Wastes | Metal refineries | Phosphates | Removal | Solutions |
Ores | Sulfuric acid | Filtration | Suspensions (fluids) | Regression analysis |
Mathematical models
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.

158
(9) Bauxite `red mud' in the ceramic industry. Part 2: Production of clay-based
ceramics

Sglavo, Vincenzo M. (Universita di Trento); Maurina, Stefano; Conci, Alexia; Salviati,
Antonio; Carturan, Giovanni; Cocco, Giorgio Source: Journal of the European Ceramic
Society, v 20, n 3, Mar, 2000, p 245-252
ISSN: 0955-2219 CODEN: JECSER
Publisher: Elsevier Science Ltd
Abstract: Some potential uses of red mud as a raw component in clay mixtures for
ceramic bodies production are presented. The influence of increasing amounts of red
mud on the forming procedure, sintering and final properties was analyzed. Samples
were produced by uniaxial pressing and slip casting. Two different clays are used as
basic materials, the former being currently employed for the production of bricks by
extrusion, the second - almost pure Kaolin - for high quality ceramic manufacturing. In
both cases the addition of red mud led to more deflocculated solid-water systems and
an increase of the critical moisture content. Mixtures prepared with the first clay and red
mud loads up to 50% were fired at 850 &deg;C. The red mud content did not influence
the sample porosity while determining a strength decrease attributed to the inertness of
red mud at the working temperature. Samples produced using the second clay and red
mud (0-20%) were fired at 950 and 1050 &deg;C. The addition of red mud determined
increases of density and flexural strength which can be accounted for by the formation
of a larger amount of glassy phase at higher red mud contents. The results of this work
indicate excellent perspectives for using `red mud' as raw material in mixtures with clay
for the production of ceramic bodies. (20 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Ceramic materials | Bauxite deposits | Kaolin | Sintering | Brick
| Extrusion | Porosity | Bending strength | Mixtures
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.

159
(10)

Acid neutralizing capacity of two different bauxite residues (red mud) and

their potential applications for treating acid sulfate water and soils

Lin, Chuxia (Sch. of Environ. Sci. and Management, Southern Cross University);
Maddocks, Greg; Lin, Jing; Lancaster, Graham; Chu, Chengxing Source: Australian
Journal of Soil Research, v 42, n 5-6, 2004, p 649-657
ISSN: 0004-9573 CODEN: ASORAB
Publisher: CSIRO
Abstract: The acid neutralising capacity (ANC) and potential beneficial uses of 2
different bauxite residues (red mud) were investigated. The results show that the ANC is
much higher in the red mud disposed of using a dry stacking method at the Pingguo
Alumina Refinery (China) than in the red mud disposed of by a wet method using
seawater at the Queensland Alumina Ltd Refinery (Australia). The higher ANC in the
Pingguo red mud is attributable to its high CaO and low SiO<sub>2</sub>. An
incubation experiment showed that leaching of alkaline materials from the lime-treated
sample was much greater than that from the red mud-treated sample. This suggests
that red mud may be superior to lime for treating potential acid sulfate soils, which
contain sulfide minerals that could take a long time to oxidise and release soluble acid.
The effects of 2 acid-filtering systems were tested, both of which used red mud as the
main material for removal of acid from passing acidic water. The results showed that the
red mud-CaCO<sub>3</sub> filter performed better than the red mudMg(OH)<sub>2</sub> filter. Results from pot trials in Australia further demonstrated
that the application of combined red mud and sewage sludge significantly improved the
soil conditions for the growth of 5 Australian native tree species, in addition to
Eucalyptus paniculata, which successfully grew in the same mine soil amended with the
red mud and sewage sludge in previous work of G. Maddocks et al. The results from the
pot experiment in China showed that the application of combined neutralising agents
(red mud/lime blends) and sewage sludge to the extremely acidic mine soil was
insufficient for creating appropriate ecological conditions for the growth of vetiver grass.
In this experiment, additional application of zeolitic rock powder significantly improved
the growth performance of the plant. (18 refs.) Ei controlled terms: Soil mechanics |

160
(11)

Use of bauxite waste mud in the heap leaching of gold ores

Browner, R.F. (Western Australia Sch of Mines) Source: Minerals & Metallurgical
Processing, v 9, n 1, Feb, 1992, p 48-50
ISSN: 0747-9182 CODEN: MMPRE8
Abstract: Gold heap leach operations often process low grade ores with little margin for
cost increases. The advantage of heap leach operations is the considerable savings in
both capital and operating costs. This paper looks at an alternative pH modifier to lime
in the heap leach process, namely bauxite waste mud or red mud. The red mud can
contain trace amounts of gold and was found to be an excellent source of slow release
sodium hydroxide for long-term pH modification. Column cyanide leaches showed that
25 kgt<sup>-1</sup> of red mud provided a higher pH and longer pH modification than
0.25 kgt<sup>-1</sup> of lime. Contaminants leached from the red mud hampered the
adsorption of the aurocyanide complex onto activated carbon. (8 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Gold Ore Treatment -- Leaching | Waste Utilization | Bauxite Ore
Treatment
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.

161
(12)

Effect of soil amendment with bauxite Bayer process residue (red mud) on

the availability of phosphorus in very sandy soils

Snars, Katherine (Sch. of Earth and Geogr. Sciences, Fac. of Nat. and Agric. Sciences,
University of Western Australia); Gilkes, Robert; Hughes, Jeffrey Source: Australian
Journal of Soil Research, v 41, n 6, 2003, p 1229-1241
ISSN: 0004-9573 CODEN: ASORAB
Publisher: CSIRO
Abstract: The chemical properties of red mud, a by-product of Bayer process refining of
bauxite to alumina, make disposal of the material problematic. It is very alkaline (pH
&gt; 11), contains a large amount of sesquioxides, and thus has a very high P retention
capacity. These characteristics have encouraged its use as a soil amendment to
enhance P retention of soils so as to reduce leaching of P. To investigate the effect of
added red mud on the availability of existing P in sandy soils an incubation experiment
was conducted using 3 types of red mud (untreated red mud, red mud amended with
5% gypsum, and red mud leached with dilute acid to remove all soluble salts) mixed
with 12 podsol topsoils at rates of 0, 2.5, 5, 10, 20, and 40 t/ha. The mixtures were
incubated wet for 28 days in the dark at 20&deg;C, both with and without a microbial
inhibitor. The decrease in 0.5 M sodium bicarbonate extractable phosphorus (bic-P) was
40-60% of initial bic-P at 40 t/ha of all 3 red muds after wet incubation without microbial
suppressant. This decreased to 20-40% after drying or with addition of the microbial
suppressant. The decrease in bic-P was not due to the increase in pH due to red mud
application and appears to involve both chemical and microbial actions. The increase in
soil pH of up to 3 units would be beneficial for pasture production at most rates of red
mud application and the associated increase in electrical conductivity is not sufficient to
affect plant growth. (33 refs.)
Ei controlled terms: Soils | Phosphorus | Sand | Byproducts | pH | Leaching |
Microorganisms | Electric conductivity
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.

162
(13)

The use of seawater-neutralised bauxite refinery residues (red mud) in

environmental remediation programs

McConchie, D. (Centre for Coastal Management); Clark, M.; Hanahan, C.; Fawkes, R.
Source: Proceedings of the TMS Fall Extraction and Processing Conference, v 1, 1999,
p 391-400
Conference: Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology
(REWAS 1999), Sep 5-9 1999, San Sebastian, Spain
Publisher: Minerals, Metals and Materials Society
Abstract: Seawater-neutralised bauxite refinery residues (red mud) have a very high
trace metal trapping capacity (&gt;1000 meq/kg), and a high acid neutralisation capacity
( approximately equals 3.5 moles/kg) that is due to an abundance of amorphous and
finely crystalline phases that form weak bases; trace metals bound to the red mud can
not be readily leached off. These properties make the seawater-neutralised red mud
suitable for treating acid mine drainage, tailings pond waters, and acid sulphate soils;
there are also other potential uses. The red mud can be mixed with contaminated
liquids or solids, or used to form permeable subsurface barriers that will not impede
subsurface water flow but will neutralise any acid and strip trace metals from
contaminated water before it reaches natural waterways. This paper describes the
properties of seawater-neutralised red mud and the results of trials involving its use in
environmental management and remediation applications. (18 refs.)
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.

163
(14) Recovery of value-added products from red mud

Mishra, B. (Kroll Inst. for Extractive Metall., Department of Metallurgical, Colorado
School of Mines); Staley, A.; Kirkpatrick, D. Source: Minerals and Metallurgical
Processing, v 19, n 2, May, 2002, p 87-94
ISSN: 0747-9182 CODEN: MMPRE8
Publisher: Society for Mining, Metallurgy and Exploration
Abstract: The major waste product of the alkaline extraction of alumina from bauxite
(Bayer Process) is known as red mud. Approximately one ton of red mud is produced
for every two tons of bauxite mined. The red mud produced from Jamaican bauxite is
rich in hematite, alumina and titanium oxide. It has been shown that more than 90% (by
weight) alumina can be recovered from red mud by soda ash sintering and caustic
leaching. Hematite can be carbothermically reduced with a degree of metallization of
more than 94%, resulting in attempts for magnetic separation. These separations are
desirable because there are no waste products generated. Consequently, there is an
opportunity for complete utilization of the waste material. Conversely, the preseparated
material could be charged through the tuyeres in an iron blast furnace, or it could be
smelted to produce pig iron. If smelted, the concentration of titanium oxide in the slag
would be high enough to justify its recovery by an established acid-leach process. This
paper describes the results of alumina recovery and the plans for titanium oxide
recovery from red-mud. In addition, the situation of ongoing efforts in iron extraction,
particularly, the method of magnetic separation of the reduced material. The problems
associated with the use of reduced red mud as an alternative to direct-reduced iron
(DRI) is also discussed. A critical assessment of the recovery sequence chosen for the
products is described based on economics.
Ei controlled terms: Extractive metallurgy | Alumina | Alkaline earth metals | Bauxite
mines | Titanium oxides | Sintering | Leaching | Metallizing | Magnetic separation
| Pig iron | Scanning electron microscopy | Energy dispersive spectroscopy | X ray
diffraction analysis
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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(15)

Magnetic dressing iron mineral concentrate from Bayer red mud

Peiwang, Liu (Zheng Zhou Light Metals Research Inst); Zhengquan, Huo; Songqing,
Gu; Jiayu, Ding; Jinyong, Zhu; Gaoxing, Liu Source: Light Metals: Proceedings of
Sessions, TMS Annual Meeting (Warrendale, Pennsylvania), 1995, p 149-153
ISSN: 0147-0809 CODEN: LMPMDF
Conference: Proceedings of the 124th TMS Annual Meeting, Feb 12-16 1995, Las
Vegas, NV, USA
Publisher: Minerals, Metals & Materials Soc (TMS)
Abstract: Some red muds obtained in Bayer process contain rich-iron mineral content.
The iron mineral in red mud was recovered by many methods in different alumina plant
of the world. We recovered iron mineral from red mud by means of wet pulsating high
gradient magnetic separation. P bauxite was chosen for this study, which contains
about 13% of Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. The test was carried out as the
following: Roasting the bauxite at a low temperature, Bayer processing it and magnetic
dressing the Bayer red mud. The rougher concentrate contains 54approx.56% of iron
element, which can be used as smelting charge of blast furnace. Whereas the rougher
concentrate from the red mud without roasting bauxite contains 40% of Fe. The paper
also has discussed the possibility to improve magnetic effect. (5 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Iron deposits | Minerals | Aluminum plants | Magnetic
separation | Bauxite deposits | Temperature | Smelting | Iron oxides | Blast
furnaces | Magnetic field effects | Grinding (comminution) | Composition | Metal
recovery
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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(16)

A study of iron mineral transformation to reduce red mud tailings

Li, L.Y. (Department of Civil Engineering, University of British Columbia, 2324 Main
Mall) Source: Waste Management, v 21, n 6, 2001, p 525-534
ISSN: 0956-053X CODEN: WAMAE2
Abstract: This study examines the effects of iron mineral transformation in an aluminum
extraction process on the settling behavior, and the physical and chemical properties of
the resulting red mud slurry that must be disposed of. By producing a red mud with a
higher solid content, the total volume of mud slurry will also be reduced for a given
alumina production rate and more caustic soda will be recovered. The settling behavior
and the mineralogical, physical, and physico-chemical properties of one bauxite and
three red muds processed under varying conditions were analyzed based on
examination of the iron mineral transformations. The properties of red muds derived
from the same bauxite can differ markedly due to variations in operating conditions of
the Bayer process, such as temperature and the addition of a reducing agent. The
settling of red mud can be improved by converting goethite into hematite and/or
magnetite to produce a mud of larger particle size, smaller specific surface area, and
larger specific gravity, characteristics which reduce the total volume of mud slurry to be
disposed of and which allow for less potential contamination from caustic soda. This
study also found that the by-product - Bayer sodalite - has the high exchange capacity
for Na<sup>+</sup> that might contribute to the long-term environmental problems.
&copy; 2001 Elsevier Science Ltd. (22 refs.)
Ei controlled terms: Waste management | Tailings | Iron compounds | Bauxite
deposits | Slurries
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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(17)

Red mud product development

Brown, Seymour O. (Kaiser Aluminum &amp; Chemical Corp); Kirkpatrick, David B.
Source: Light Metals: Proceedings of Sessions, TMS Annual Meeting (Warrendale,
Pennsylvania), 1999, p 25-30
ISSN: 1096-9586 CODEN: LMPMDF ISBN: 0-87339-425-9
Conference: Proceedings of the 1999 128th TMS Annual Meeting 'Light Metals 1999',
Feb 28-Mar 4 1999, San Diego, CA, USA
Publisher: Minerals, Metals and Materials Society
Abstract: Kaiser Aluminum &amp; Chemical Corporation has impounded spent bauxite
behind levees for over 20 years. In 1994, Kaiser embarked on a project to de-water the
mud lakes at its Gramercy Louisiana Plant and to develop beneficial uses for the
reclaimed lands and processed red mud. The initial work was presented at the 1996
TMS annual meeting. Products successfully developed and tested include landfill cover,
liquid waste absorbant, and more recently, levee construction material. The research
into red mud properties and possible higher value commercial use is continuing. Kaiser
and Colorado School of Mines have researched the extraction of other metals/minerals
from the spent bauxite. Kaiser and Tulane University have researched the making of
synthetic soils as well as the use of red mud to reduce or eliminate sewage pathogens.
The status of these projects will be discussed in this presentation. (11 refs.) (Author
abstract)
Ei controlled terms: Aluminum compounds | Land fill | Absorption | Wastes |
Levees
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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(18)

Characteristics and separability of red mud

Solymar, Karoly (ALUTERV-FKI Ltd); Sajo, Istvan; Steiner, Janos; Zoeldi, Jozsef
Source: Light Metals 1992, 1991, p 209-223
ISBN: 0-87339-146-2
Conference: Proceedings of the 121st TMS Annual Meeting, Mar 1-5 1992, San Diego,
CA, USA
Publisher: Publ by Minerals, Metals & Materials Soc (TMS)
Abstract: The correlation between red mud characteristics and separability will be
discussed. A new X-ray Diffraction Database and Phase Analytical System, completed
by thermogravimetry, was applied to determine the quantitative mineralogical
composition of various bauxites and red muds. The effects of technology (lime
chemistry, goethite-hematite conversion, etc.) on the separability of red mud has been
determined. A laboratory soft gamma-ray absorption model settler has been developed
and used in order to simulate the continuous settling process and to determine the
loading capacity of the plant settlers. The main features and advantages of the dry
stacking of red mud will be demonstrated. (19 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Bauxite Ore Treatment -- Wastes | Database Systems - Relational
| Industrial Wastes - Characterization | Bauxite Ore Treatment - Database Systems
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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Preparation of special cements from red mud

Singh, Maneesh (Tata Research Development and Design Cent); Upadhayay, S.N.;
Prasad, P.M. Source: Waste Management, v 16, n 8, 1996, p 665-670
ISSN: 0956-053X CODEN: WAMAE2
Publisher: Elsevier Science Ltd
Abstract: Red mud from HINDALCO (Hindustan Aluminium Corporation) Industries
Limited, Renukoot, India, contains significant quantities of alumina, iron oxide and
silica. Presence of the said constituents makes it a suitable ingredient for the
preparation of special cements. Preparation of three varieties of cements was
investigated, namely: (a) aluminoferrite (C[<FONT SIZEþ>vv</FONT> 4]AF)-belite
(&beta;-C[<FONT SIZEþ>vv</FONT> 2]S) using lime + red mud + fly ash; (b)
aluminoferrite-ferrite (C[<FONT SIZEþ>vv</FONT> 2]F)-aluminates (C[<FONT
SIZEþ>vv</FONT> 3]A and C[<FONT SIZEþ>vv</FONT> 12]A[<FONT
SIZEþ>vv</FONT> 7]) utilising lime + red mud + bauxite; and (c) sulfoaluminate
(C[<FONT SIZEþ>vv</FONT> 4]A[<FONT SIZEþ>vv</FONT> 3]S over-bar )aluminoferrite-ferrite using lime + red mud + bauxite + gypsum. The effects of
composition (proportions of lime, red mud, fly ash, bauxite and gypsum), firing
temperature and duration on the properties of cements produced were studied in detail.
Cements made from lime + red mud + bauxite or lime + red mud + bauxite + gypsum
exhibit strengths comparable or superior to ordinary Portland cement (OPC). On the
other hand, those prepared using lime + red mud + fly ash did not have sufficient
strength. Moreover, it was not possible to replace bauxite by fly ash (as a source of
alumina) in any significant quantity. (21 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Waste utilization | Cements | Alumina | Iron oxides | Silica |
Lime | Fly ash | Gypsum | Composition effects | Thermal effects | Strength of
materials | Research and development management
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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Trends in red mud utilization - A review

Paramguru, R.K. (Electrometallurgy Deptartment, Regional Research Lab.); Rath, P.C.;
Misra, V.N. Source: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, v 26, n 1,
January/March, 2005, p 1-29
ISSN: 0882-7508 CODEN: MPERE8
Publisher: Taylor and Francis Inc.
Abstract: Red mud is the major waste material produced during alumina production
following the Bayers process. Depending on the quality of the raw material processed,
1-2.5 tons of red mud is generated per ton of alumina produced. The treatment and
disposal of this residue is a major operation in an alumina plant. A lot of research and
developmental activities are going on throughout the world to find effective utilization of
red mud, which involves various product developments. This article attempts to review
these developments. (92 refs.)
Ei controlled terms: Wastes | Product development | Research and development
management | Aluminum | Bauxite deposits | Electrolysis | Rocks | Hydration
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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Chemical and biological leaching of aluminum from red mud

Vachon, P. (Univ du Quebec); Tyagl, R.D.; Auclair, J.; Wilkinson, K.J. Source:
Environmental Science and Technology, v 28, n 1, Jan, 1994, p 26-30
ISSN: 0013-936X CODEN: ESTHAG
Abstract: Chemical and biological leaching of aluminum (Al) from red mud, the major
waste product of the alkaline extraction of Al from bauxite, was examined. Sulfuric,
citric, and oxalic acids were employed individually or as mixtures in chemical leaching
experiments. The highest concentration extracted was 13 530 mg of Al/L (96%
solubilization) using a 2:1 ratio of citric and oxalic acids and subsequent
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> addition to lower the pH to 1.5. Despite a lower
concentration of extracted Al obtained with H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> alone at
pH 1.0 (12 140 mg/L), it may be more economical due to the high price of organic acids.
Biological leaching was carried out using sewage sludge bacteria (adapted indigenous
thiobacilli) and pure strains of fungi; Aspergillus niger, Penicillum notatum, Penicillum
simplicissimum, and Trichoderma viride. All microorganisms were tested for acidproducing and -leaching capabilities in the presence of increasing amounts of red mud.
In thiobacilli cultures, 6265 mg of Al/L was solubilized in the presence of 5% v/v red
mud and 1% w/v sulfur by recycling the leachate. P. simplicissimum was the most
efficient of the fungal cultures; 1880 mg of Al/L (56% solubilization) was solubilized at
3% v/v red mud initial concentration. These concentrations are not high enough to be
applicable on an industrial scale. However, 75% of the Al (10585 mg of Al/L) of a 10%
v/v initial red mud concentration was solubilized using the acids produced by P.
simplicissimum. The high affinity of the acids produced by this fungi to leach Al from red
mud is quite unusual when compared with pure citric acid. Leaching of Al from red mud
appears feasible on an industrial scale using the addition of either sulfuric acid
(chemical extraction) or biologically produced acids (microorganism-aided extraction).
(28 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Waste disposal | Leaching | Aluminum compounds | Mixtures |
Extraction | Bauxite ore treatment | Sulfuric acid | Organic acids | Sewage sludge
Database: Compendex Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier
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Recovery and utilization of iron from red-mud

Mishra, B. (Kaiser Aluminum and Chemical Corp.); Staley, A.; Kirkpatrick, D. Source:
Light Metals: Proceedings of Sessions, TMS Annual Meeting (Warrendale,
Pennsylvania), 2001, p 149-156
ISSN: 1096-9586 CODEN: LMPMDF
Conference: Light Metals 2001, Feb 11-Nov 15 2000, New Orleans, LA
Publisher: Minerals, Metals and Materials Society
Abstract: The major waste product of the alkaline extraction of alumina from bauxite
[Bayer Process] is known as red-mud. Approximately, a ton of red-mud is produced for
every two tons of bauxite mined. The red-mud produced from Jamaican bauxite is rich
in hematite, alumina and titanium oxide. It has been shown that over 90-wt. pct. alumina
can be recovered from red-mud by soda-ash sintering and caustic leaching. Hematite
can be carbothermically reduced with a degree of metallization of over 94 pct. At this
stage, the product could be charged through the tuyeres in an iron blast furnace or
smelted to produce pig iron. If smelted, the concentration of titanium oxide in the slag
will be significantly high justifying its recovery by an acid-leach process. This paper
describes the on going efforts of iron and alumina recovery and the plans for titanium
oxide recovery from red-mud. The problems associated with the use of reduced redmud as an alternative to direct-reduced iron [DRI] has also been discussed. Critical
assessment of the recovery sequence chosen for the products has been described
based on economics.
Ei controlled terms: Metal recovery | Waste utilization | Iron | Extraction | Alumina
| Minerals | Titanium oxides | Sintering | Leaching | Blast furnaces
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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Technical peculiarities and viability of hydrothermal treatment of red mud

Solymar, Karoly (ALTAK Consulting Ltd); Steiner, Janos; Zoldi, Jozsef Source: Light
Metals: Proceedings of Sessions, TMS Annual Meeting (Warrendale, Pennsylvania),
Light Metals, 1997, p 49-54
ISSN: 0147-0809 CODEN: LMPMDF
Conference: Proceedings of the 1997 126th TMS Annual Meeting, Feb 9-13 1997,
Orlando, FL, USA Sponsor: TMS
Publisher: Minerals, Metals &amp; Materials Soc (TMS)
Abstract: The regeneration of the chemically bound caustic soda and alumina from red
mud was studied in laboratory and pilot plant scale between 260 and 320 &deg;C as a
function of caustic soda concentration and final A/C ratio of the liquor, lime dosage and
retention time. The pilot plant tests have been carried out in a tube digester facility of
3.0 m 3/h designed by HUNGALU ALUTERV-FKI Ltd. and the test work was performed
in cooperation with the team from the Almasfuzito Alumina Refinery. At 260-320 &deg;C
iron-rich iron-aluminum-hydrogarnets (Ca-Al-Fe-hydrosilicates) were formed allowing
90-95% Na<sub>2</sub>O and 20-70% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> content of red
mud to be recovered as a function of the final A/C ratio with a specific lime consumption
of 2.5-3.0 kg CaO/kg regenerated NaOH. The tube digester was found as an adequate
equipment. The viability of the process highly depends on the price ratio of caustic soda
and burnt lime. The latest development in red mud separation also increased the
viability of the hydrothermal treatment of red mud. (6 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Bauxite deposits | Heat treatment | Caustic soda | Alumina |
Chemical bonds | Thermal effects | Lime | Sludge digestion | High temperature
effects | Silicate minerals | Sodium compounds
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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Correlation between silicon dioxide and iron oxide contents of red mud

samples

Sahin, Sami (Istanbul Technical Univ) Source: Hydrometallurgy, v 47, n 2-3, Jan, 1998,
p 371-376
ISSN: 0304-386X CODEN: HYDRDA
Publisher: Elsevier Sci B.V.
Abstract: The structure of red mud deposits of Seydisehir, Turkey were investigated by
simple but effective statistical analysis. The results obtained under variable iron oxide
contents were used to generate an empirical relationship by plotting, at different scales,
D<sub>1</sub>/D<sub>2</sub>, versus K<sub>1</sub>/K<sub>2</sub>, where
D<sub>1</sub> is the percent iron oxide, D<sub>2</sub> is the mean percent iron
oxide, K<sub>1</sub> is the percent silicon dioxide and K<sub>2</sub> is the mean
percent silicon dioxide. As a result of these trials, it was found that the use of
logarithmic coordinates gave a straight line with the empirical equation for the system in
question being: D<sub>1</sub> = 1.0092 &middot; D<sub>2</sub> &middot;
K<sub>1</sub><sup>0.02</sup> &middot; K<sub>2</sub><sup>-0.02</sup>. (11
refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Silica | Iron oxides | Correlation methods | Statistical methods |
Bauxite deposits | Alumina
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.

174
(25)

Global red mud reduction potential through optimised technologies and

ore selection

Hausberg, J. (Univ of Technology Aachen); Happel, U.; Meyer, F.M.; Mistry, M.;
Rohrlich, M.; Koch, H.; Martens, P.N.; Schlimbach, J.; Rombach, G.; Kruger, J. Source:
Mineral Resources Engineering, v 9, n 4, Oct, 2000, p 407-420
ISSN: 0950-6098 CODEN: MRENEA
Publisher: Imperial College Press
Abstract: Production of aluminium from bauxite comprises a number of steps that can
be traced by a materials-flow analysis. The first stage - the Bayer process - involves
refining of bauxite, resulting in the production of alumina
(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) and the separation of an insoluble residue from the
pregnant solution. On a worldwide scale, this so-called 'red mud' accumulates in large
amounts and thus represents a major problem, both from an ecological and economical
point of view. Depending on the quality of the bauxite and the technical layout of the
Bayer process, between 1.1 and 6.2 tons of red mud are generated per 1 ton of alumina
produced. According to the materials input into the Bayer Process (i.e. bauxite and
chemicals) the resulting red mud comprises a geogenetic and a process-related part.
This study first defines and characterises critical bauxite parameters that influence
process conditions during digestion, secondly quantifies these parameters, and thirdly
identifies optimisation potentials for a reduction of red mud production. Finally, based
on these results, model calculations of geological and technical scenarios are presented
that trace the flow of raw materials during the production of alumina from bauxite. (8
refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Bauxite deposits | Ore deposit geology | Alumina | Refuse
digestion | Refining | Open pit mining | Optimization | Extraction | Iron oxides |
Caustic soda | Silicate minerals | Mathematical models
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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Use of red mud in construction materials

Fernandez, C. (Universidad de Oviedo); Garcia, P.; del Campo, J.J.; Ayala, J.; Blanco,
F. Source: Light Metals: Proceedings of Sessions, TMS Annual Meeting (Warrendale,
Pennsylvania), Light Metals, 1996, p 99-106
ISSN: 0147-0809 CODEN: LMPMDF
Conference: Proceedings of the 1996 125th TMS Annual Meeting, Feb 4-8 1996,
Anaheim, CA, USA Sponsor: TMS
Publisher: Minerals, Metals & Materials Soc (TMS)
Abstract: Most of the industrial processes generate, at the same time that the principal
product, byproducts or residuals of minor o no economical value. The storage of the
last one represent, from the environmental point of view, problems of different
magnitude in function of the type of residual. Solving or minimizing these problems
would involve, on one hand the improvements or optimization of the production process,
with the purpose of generating the minor possible amount of such materials. On the
other its neutralization or the use of this secondary raw materials for obtaining same
profit from them. The residuals utilized in this work are fly ashes from power stations
burning powdered coal and red muds generated in Bayer Plants during bauxite
digestion. It has been studied the possibility of getting construction materials such as
'reashed or bear-face red-brown bricks' or red-brown polishable hard tales. (7 refs.)
(Author abstract)
Ei controlled terms: Byproducts | Aluminum plants | Building materials | Fly ash |
Raw materials | Fabrication | Environmental impact | Optimization
Database: Compendex
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New research proposals for utilisation and disposal of bauxitic red mud

from Bayer process

Pilurzu, Sergio (PROGEMISA SpA); Cucca, Lilli; Tore, Giorgio; Ullu, Franco Source:
Proceedings of the TMS Fall Extraction and Processing Conference, v 1, 1999, p 471480
Conference: Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology
(REWAS 1999), Sep 5-9 1999, San Sebastian, Spain
Publisher: Minerals, Metals and Materials Society
Abstract: Bauxitic red mud generated by the Bayer process are an industrial waste that
represent a worldwide renewed environmental problem due to the significant annual
throughput by the plants. The plant of EURALLUMINA, in SW of Sardinia, produces
750,000 t/year and the mud basin is near to completion. Within the framework of the
national superfund Decontamination Plan for the Sulcis-Iglesiente area a research study
aimed to verify new proposals for utilisation and disposal of the red mud was completed.
Due to the great volume of annual red mud production the project was oriented to obtain
a range of possible applications. The developed pathways in the project were: a)
industrial applications as ceramic, building bricks, pigments; b) decreasing the water
content; c) make red mud an inert material and use it in reclamation of mining and
quarrying areas as filling material. The project, set up to look for an alternative to a new
basin, highlights the last point as the only option to dispose this great quantity of waste.
The laboratory tests will be checked in a limited on site test and in a subsequent
industrial scale test. A general industrial operations programme was proposed to set up
targets, costs and benefits. (6 refs.)
Database: Compendex
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Limitation of qualitative and quantitative X-ray phase analysis on red mud

Sasvari, J. (ALUTERV-FKI Kft.); Zoldi, J.; Papp, K.; Horvath, Gy. Source: Materials
Science Forum, v 166-169, n pt 2, 1994, p 695-698
ISSN: 0255-5476 CODEN: MSFOEP
Conference: Proceedings of the 3rd European Powder Diffraction Conference. Part 2 (of
2), Sep 25-28 1993, Vienna, Austria
Publisher: Trans Tech Publ
Abstract: The efficiency of lime use in Bayer process is widely recognized with relation
to bauxites of various mineral and chemical compositions. The use of lime in digestion
is aimed mostly at the reduction of losses of soda and the improvement of
sedimentation properties of red mud. The composition of red mud must be known to
decrease the losses of soda and to increase the recovery of alumina. An X-ray method
was developed (helped with thermal analysis, IR spectroscopy) to determine the
qualitative and quantitative analysis of red mud. The phases of sodium aluminum
silicates, calcium aluminum silicates, sodium titanium oxides and calcium titanium
oxides were synthesized under hydrothermal conditions. The synthesis was carried out
in rotating autoclave bombs in oil or molten salt bath between 100 &deg;C and 280
&deg;C. Values (I/I<sub>c</sub>) and crystal water of the synthesized sample were
measured for quantitative analysis of X-ray. In order to study the role of substitutions,
the X-ray diffraction patterns were calculated from the crystal structures to make
comparison between the measured and calculated pattern. (5 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Lime | Crystal structure | X ray diffraction | Sodium |
Composition | Alumina | Thermoanalysis | Infrared spectroscopy | Synthesis
(chemical) | Phase transitions
Database: Compendex
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Recycling of red mud by recovery of value-added products

Mishra, B. (Dept. of Metallurgical and Mat. Eng., Colorado School of Mines); Slavik, M.;
Kirkpatrick, D. Source: Proceedings of the TMS Fall Extraction and Processing
Conference, v 1, 1999, p 251-260
Conference: Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology
(REWAS 1999), Sep 5-9 1999, San Sebastian, Spain
Publisher: Minerals, Metals and Materials Society
Abstract: The major waste product of the alkaline extraction of alumina from bauxite
[Bayer Process] is known as red-mud. Approximately, a ton of red-mud is produced for
every two tons of bauxite mined. The red-mud produced from Jamaican bauxite is rich
in hematite, alumina and titanium oxide. It has been shown that over 90 wt. pct. alumina
can be recovered from red-mud by soda-ash sintering and caustic leaching. Hematite
can be carbothermically reduced with a degree of metallization of over 94 pct. At this
stage, the product could be charged through the tuyeres in an iron blast furnace or
smelted to produce pig iron. The mineralogical characteristics of the reduced product
are not amenable to magnetic separation for iron recovery. Special attention has been
paid to lower the alkali content of the reduced material. If smelted, the concentration of
titanium oxide in the slag will be significantly high justifying its recovery by an acid-leach
process. This paper describes the successful efforts of iron and alumina recovery. The
problems associated with the use of reduced red-mud as an alternative to directreduced iron [DRI] has also been discussed. (12 refs.)
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Utilization of red mud in the manufacture of ceramic tiles

Youssef, N.F. (Housing and Building Research center); Shater, M.O.; Abadir, M.F.;
Ibrahim, O.A. Source: Key Engineering Materials, v 206-213, n III, 2001, p 1775-1778
ISSN: 1013-9826 CODEN: KEMAEY
Conference: 7th Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Sep 9-13
2001, Brugge
Publisher: Trans Tech Publications Ltd
Abstract: Red mud, which is a pollutant residue from the extraction of alumina from
bauxite ore, was utilized as an additive to a well blended mixture of three Egyptian clays
feldspar quartz and grog. This was added in gradual proportions to study its effect on
the vitrification properties of fired samples. Samples were moulded under a pressure of
20.7 MPa and fired at temperatures ranging from 950&deg;C to 1100&deg;C for
soaking periods up to three hours. Compressive strength was determined as function of
percent red mud added and firing temperature. A semi-exponential relation was
established between strength and apparent porosity. 50&times;50 mm tiles containing
70% red mud addition and fired at 1100&deg;C for one hour were tested. They were
found to match the standards required for glazed wall tiles bodies. Tiles fired at
1100&deg;C for 3 hours were compatible with the standards for glazed floor tiles.
Ei controlled terms: Ceramic materials | Tile | Alumina | Compressive strength |
Porosity | Glazes
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Preparation of iron rich cements using red mud

Singh, Maneesh (Division of Process Metallurgy, Lule University of Technology);
Upadhayay, S.N.; Prasad, P.M. Source: Cement and Concrete Research, v 27, n 7,
July, 1997, p 1037-1046
ISSN: 0008-8846 CODEN: CCNRAI
Publisher: Elsevier Ltd
Abstract: Possibility of producing calcium sulfoaluminoferrite (SAF)
(C<sub>4</sub>(A,F)<sub>3</sub>S over-bar )-calcium aluminoferrite (C4AF) based
cements using lime + red mud + bauxite + gypsum has been investigated. The effects of
composition, firing time and firing temperature on the properties of cements produced
has been studied. The characteristics of the cements produced have been found to be
strongly dependent on the raw mix composition and firing temperature but not so much
on firing time. Some of these cements possess strengths comparable to and at times
even more than ordinary Portland cement (OPC). Since the red mud used contains
significant amount of titania, effect of titania on pure sulfoaluminate phase has also
been studied. &copy; 1997 Elsevier Science Ltd. (23 refs.)
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Utilization of bauxite waste in ceramic glazes

Yalcin, Nevin (Sakarya Univ); Sevinc, Vahdettin Source: Ceramics International, v 26, n
5, 2000, p 485-493
ISSN: 0272-8842 CODEN: CINNDH
Publisher: Elsevier Science Ltd
Abstract: Red mud (bauxite waste) emerge as by-product from the caustic leaching of
bauxites to produce alumina and it causes serious problems such as storing and
environmental pollution. In this study, red mud, which is the industrial waste of
Seydisehir Aluminum Plant (Turkey), was investigated for use in the making of ceramic
glazes in the ceramic industry. The chemical and the mineralogical investigations
indicated that major constituents of the red mud were hematite (&alpha;Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) and sodium aluminum silicate hydrate (1.01
Na<sub>2</sub>O.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.1.68 SiO<sub>2</sub>.1.73
H<sub>2</sub>O). The production of the porcelain, vitreous (sanitary ware glazes), tile
and electroporcelain glazes was done using the red mud. The glazes, which contain
different compositions and properties, were examined. Their surface properties, the
chemical strength of glazes in 3% HCI and 3% NaOH and abrasion resistance were
investigated experimentally. It was found that the addition of up to 37 wt% of the red
mud waste was possible in the production of the glazes. (18 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Glazes | Porcelain | Tile | Waste utilization | Composition
effects | Surface properties | Hydrochloric acid | Caustic soda | Wear resistance |
X ray analysis
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Anon Source: Materials World, v 11, n 6, June, 2003, p 22-24
ISSN: 0967-8638 CODEN: MORLEE
Publisher: Institute of Materials
Abstract: As a result of the standard aluminium extraction process, a large amount of
highly alkaline red mud is produced, containing various minerals left over from the
bauxite, and this must be disposed of safely, treated or stored. Using a partialneutralizing process involving sea water, Virotec developed an environmentally
responsible process that turns the mud into a mild alkali that is very good at neutralizing
acid in, for example, acid mine waste. (Edited abstract)
Ei controlled terms: Alumina | Wastes | Alkalinity | Composition | Iron |
Wastewater treatment | pH | Environmental engineering | Waste management |
Waste disposal | Chemical industry
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Cooling, D.J. (Alcoa World Alumina); Jamieson, E. Source: Australasian Institute of
Mining and Metallurgy Publication Series, n 2, Green Processing 2004 - 2nd
International Conference on the Sustainable Processing of Minerals, 2004, p 225-228
CODEN: AIMMEM
Conference: Green Processing 2004 - 2nd International Conference on the Sustainable
Processing of Minerals, May 10-12 2004, Fremantle, Australia Sponsor: Government of
Western Australia, Dep. of Industry and Resources
Publisher: Australasian Institute of Mining and Metallurgy
Abstract: For a number of years, Alcoa World Alumina Australia (Alcoa) has been
investigating opportunities to produce economically viable products from bauxite
residues. Three of these potential products are described here, being Red Sand,
ALKALOAM [registered trademark] and REDLIME [trademark] . Red Sand has a
nominal particle size of +100 micron and is physically little different to crashed bauxite
from which it is derived. In Alcoa's Western Australian refineries, Red Sand constitutes
up to half of the residue going to impoundment areas. Initial testing indicates that this
sand could be processed to provide an acceptable general landfill material, a
construction back fill or a material suitable for road base construction. ALKALOAM
[registered trademark] is the fine-grained residue often referred to as red mud. A great
deal of work has been done to show the benefits of adding this material to sandy soils,
which are common in coastal regions of WA. ALKALOAM [registered trademark] has
properties that can elevate the pH of the acidic soils and also retain phosphorous,
reducing overall fertiliser use and protecting sensitive waterways. REDLIME [trademark]
is a by-product of the refining process. This material has a high acid neutralising value.
REDLIME could be more effective at pH control than most available products because
of the fine particle size and sodium carbonate that remains with the product. (9 refs.)
Ei controlled terms: Bauxite ore treatment | Particle size analysis | Metal refineries |
Land fill | Soils | pH | Coastal zones | Sensitivity analysis
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(35) In situ fixation of metals in soils using bauxite residue: Chemical
assessment

Lombi, Enzo (Agriculture and Environment Division, IACR-Rothamsted); Zhao, FangJie; Zhang, Gangya; Sun, Bo; Fitz, Walter; Zhang, Hao; McGrath, Steve P. Source:
Environmental Pollution, v 118, n 3, 2002, p 435-443
ISSN: 0269-7491 CODEN: ENPOEK
Abstract: Contamination of soils with heavy metals and metalloids is a widespread
problem all over the world. Low cost, non-invasive, in situ technologies are required for
remediation processes. We investigated the efficiency of a bauxite residue (red mud) to
fix heavy metals in two soils, one contaminated by industrial activities (French soil), and
one by sewage sludge applications (UK soil). This Fe-oxide rich material was compared
with lime, or beringite, a modified aluminosilicate that has been used for in situ fixation
processes. Four different crop species were successively grown in pots. Metal
concentrations in the soil pore waters were analyzed during the growing cycles. At the
end of the experiment fluxes of heavy metals were measured using a diffusive gradient
in thin film technique (DGT). Furthermore, a sequential extraction procedure (SEP) and
an acidification test were performed to investigate the mechanisms of metal fixation by
different soil amendments. In both soils, the concentrations of metals in the soil pore
water and metal fluxes were greatly decreased by the amendments. An application of
2% red mud performed as well as beringite applied at 5%. Increasing soil pH was a
common mechanism of action for all the amendments. However, the red mud
amendment shifted metals from the exchangeable to the Fe-oxide fraction, and
decreased acid extractability of metals. The results suggest that specific chemisorption,
and possibly metal diffusion into oxide particles could also be the mechanisms
responsible for the fixation of metals by red mud. &copy; 2002 Elsevier Science Ltd. All
rights reserved. (30 refs.) Ei controlled terms: Environmental impact | Soils |
Contamination | Heavy metals | Metalloids | Remediation | Sewage sludge |
Chemisorption | Thin films | Concentration (process) Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information.
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Lombi, Enzo (Agriculture and Environment Division, IACR-Rothamsted); Zhao, FangJie; Wieshammer, Gerlinde; Zhang, Gangya; McGrath, Steve P. Source: Environmental
Pollution, v 118, n 3, 2002, p 445-452
ISSN: 0269-7491 CODEN: ENPOEK
Abstract: Soils polluted with heavy metals can cause phytotoxicity and exhibit impared
microbial activities. In this paper we evaluate the responses of different biological
endpoints to in situ remediation processes. Three soil amendments (red mud, beringite
and lime) were applied to two soils polluted by heavy metals. Oilseed rape, wheat, pea
and lettuce were grown successively in pots on the untreated and amended soils and
their yield and metal uptake were determined. A suite of microbial tests (lux-marked
biosensors, Biolog and soil microbial biomass) were performed to determine the effect
of the soil amendments on the functionality and size of the soil microbial community. In
both soils all three amendments reduced phytotoxicity of heavy metals, enhanced plant
yields and decreased the metal concentrations in plants. The red mud treatment also
increased soil microbial biomass significantly. The microbial biosensors responded
positively to the remediation treatments in the industrially-contaminated soil used in the
experiment. Red mud applied at 2% of soil weight was as effective as beringite applied
at 5%. The results also showed that since the biological systems tested respond
differently to the alleviation of metal toxicity, a suite of biological assays should be used
to assess soil remediation processes. &copy; 2002 Elsevier Science Ltd. All rights
reserved. (30 refs.)
Ei controlled terms: Environmental impact | Soils | Pollution | Heavy metals |
Toxicity | Remediation | Biosensors | Bioassay | Plants (botany) | Concentration
(process)
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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Concise analytical strategy applied to waste treatment technology

van der Laan, S.R. (Utrecht Univ); van Vliet, A. Source: Journal of Geochemical
Exploration, v 62, n 1-3, Jun, 1998, p 105-127
ISSN: 0375-6742 CODEN: JGCEAT
Publisher: Elsevier Sci B.V.
Abstract: Studying the mechanisms at work in waste technologies, such as wasteimmobilization, reactive barriers for waste containment, waste-waste neutralization, etc.,
requires an integral characterization of materials. Materials before and after processing
should be characterized in terms of (a) proportions of phases (liquids and solids), (b)
composition and homogeneity of phases, (c) grain-size distribution (ideally per phase),
and (d) large-scale compositional gradients within the system. Novel techniques can be
applied successfully such as Rietveld-analysis of powder-XRD patterns to determine the
modal proportions of fine-grained solids and laser-ablation-ICP-MS to determine trace
element distributions on a approximately equals 10-&micro;m scale. Mathematical
mass-balance and diffusion models provide checks for consistency in the
characterization of materials. A case study is presented on a geochemical engineering
treatment of red mud, the waste product of bauxite processing. (32 refs.) (Author
abstract)
Ei controlled terms: Waste treatment | Chemical engineering | Geochemistry | Phase
composition | Grain size and shape | X ray powder diffraction | Trace elements |
Mathematical models | Iron oxides | Trace analysis | Mass spectrometry | Laser
ablation
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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Insoluble organic compounds in the Bayer process

Smeulders, D.E. (Department of Chemistry, University of Technology); Wilson, M.A.;
Armstrong, L. Source: Industrial and Engineering Chemistry Research, v 40, n 10, May
16, 2001, p 2243-2251
ISSN: 0888-5885 CODEN: IECRED
Abstract: During the dissolution of bauxite in a high-temperature (250-255 &deg;C)
Bayer process, which separates aluminum hydroxide and oxide in the ore from iron
oxide and other impurities, a number of insoluble materials are produced from organic
material entering the refinery with the bauxite. These insoluble organic materials appear
in the waste solids termed "red mud", in the shell side of the heat exchangers, on
sodium oxalate crystals, aluminum hydroxide gibbsite precipitate, in a precipitation tank
scale, and on oxalate-gibbsite coprecipitation fines. These materials have been
analyzed by NMR and pyrolysis GC/MS techniques. The organic material on the bauxite
and red mud were found to differ considerably from each other. The deposits on sodium
oxalate released higher concentrations of alkenes and alkanes on pyrolysis. The results
are interpreted using current host-guest concepts of humic materials and
hydrophobicity. (21 refs.)
Ei controlled terms: Industrial research | Organic compounds | Aluminum | Oxides |
Bauxite deposits | Hydrophobicity | Pyrolysis
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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(39) Development of value-added products from alumina industry mineral wastes
using low-temperature-setting phosphate ceramics

Wagh, A. S.; Jeong, S. Y.; Singh, D. (Argonne National Lab., IL. Energy Technology
Div.) Sponsor: Department of Energy, Washington, DC. Report: ANL/ET/CP-88519;
CONF-9606172-1, Jan 1996, 10p
Abstract: A room-temperature process for stabilizing mineral waste streams has been
developed, based on acid-base reaction between MgO and H3PO4 or acid phosphate
solution. The resulting waste form sets into a hard ceramic in a few hours. In this way,
various alumina industry wastes, such as red mud and treated potliner waste, can be
solidified into ceramics which can be used as structural materials in waste management
and construction industry. Red mud ceramics made by this process were low-porosity
materials ((approx)2 vol%) with a compression strength equal to portland cement
concrete (4944 psi). Bonding mechanism appears to be result of reactions of boehmite,
goethite, and bayerite with the acid solution, and also encapsulation of red mud
particles in Mg phosphate matrix. Possible applications include liners for ponds and
thickned tailings disposal, dikes for waste ponds, and grouts. Compatability problems
arising at the interface of the liner and the waste are avoided.
NTIS controlled terms: Aluminium Oxides | Mineral Industry | Aluminium Ores |
Bauxite | Liners | Waste Product Utilization | Meetings
Database: NTIS
Compiled and Distributed by the NTIS, U.S. Department of Commerce. It contains
copyrighted material. All rights reserved. 2005
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Surface chemistry of Bayer process solids: a review

Hind, Andrew R. (RMIT); Bhargava, Suresh K.; Grocott, Stephen C. Source: Colloids
and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v 146, n 1-3, Jan 15, 1999,
p 359-374
ISSN: 0927-7757 CODEN: CPEAEH
Abstract: The Bayer process is used for refining bauxite to smelting grade alumina
(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), the precursor to aluminium. The process was
developed and patented by Karl Josef Bayer 110 years ago, and has become the
cornerstone of the aluminium production industry worldwide. Production of alumina
reached 46.8 megatonnes (Mt) worldwide by the end of 1997, with Australia the worlds
largest producer of bauxite and refiner of alumina with just under 30% of world
production. Although the refining process is well established and the basic theories
underpinning it are well defined, the fundamental chemistry of the Bayer process is not
well understood. Of particular interest to industrial and academic researchers alike, is
the chemistry of the Bayer process solids - aluminium trihydroxide, 'red mud' and
sodium oxalate. The surface chemistry of these solids is of great industrial importance
as the refining industry experiences significant restrictions due to limitations imposed on
the process by surface chemical reactions. Of scientific interest is the conceptual
advancement of our knowledge and understanding of the nature of surfaces under
extreme (non-ideal) conditions. A review of the current literature relating to these
important Bayer process solids is thus presented. While not exhaustive, the review is
thorough and aims to familiarize the reader with current levels of understanding
regarding the nature of Bayer process solids surfaces under Bayer process conditions,
and the significant roles these solids play in the overall efficiency of the refining
process. It is hoped that this review will provide a useful starting point for researchers
new to the area of Bayer process research, whilst also stimulating further fundamental
research in this economically and scientifically significant area. (Author abstract)
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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Red menace - Alumina waste products neutralized

Anon Source: Materials World, v 11, n 6, June, 2003, p 22-24
ISSN: 0967-8638 CODEN: MORLEE
Publisher: Institute of Materials
Abstract: As a result of the standard aluminium extraction process, a large amount of
highly alkaline red mud is produced, containing various minerals left over from the
bauxite, and this must be disposed of safely, treated or stored. Using a partialneutralizing process involving sea water, Virotec developed an environmentally
responsible process that turns the mud into a mild alkali that is very good at neutralizing
acid in, for example, acid mine waste. (Edited abstract)
Ei controlled terms: Alumina | Wastes | Alkalinity | Composition | Iron |
Wastewater treatment | pH | Environmental engineering | Waste management |
Waste disposal | Chemical industry
Database: Compendex
Compilation and indexing terms, Copyright 2005 Elsevier Engineering Information, Inc.
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Red mud product development

Brown, Seymour O. (Kaiser Aluminum &amp; Chemical Corp); Kirkpatrick, David B.
Source: Light Metals: Proceedings of Sessions, TMS Annual Meeting (Warrendale,
Pennsylvania), 1999, p 25-30
ISSN: 1096-9586 CODEN: LMPMDF ISBN: 0-87339-425-9
Conference: Proceedings of the 1999 128th TMS Annual Meeting 'Light Metals 1999',
Feb 28-Mar 4 1999, San Diego, CA, USA
Publisher: Minerals, Metals and Materials Society
Abstract: Kaiser Aluminum &amp; Chemical Corporation has impounded spent bauxite
behind levees for over 20 years. In 1994, Kaiser embarked on a project to de-water the
mud lakes at its Gramercy Louisiana Plant and to develop beneficial uses for the
reclaimed lands and processed red mud. The initial work was presented at the 1996
TMS annual meeting. Products successfully developed and tested include landfill cover,
liquid waste absorbant, and more recently, levee construction material. The research
into red mud properties and possible higher value commercial use is continuing. Kaiser
and Colorado School of Mines have researched the extraction of other metals/minerals
from the spent bauxite. Kaiser and Tulane University have researched the making of
synthetic soils as well as the use of red mud to reduce or eliminate sewage pathogens.
The status of these projects will be discussed in this presentation. (11 refs.) (Author
abstract)
Ei controlled terms: Aluminum compounds | Land fill | Absorption | Wastes |
Levees
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Ecological aspects of the use of aluminium in cars, with particular regard

to recycling techniques

Buxmann, Kurt (Alusuisse-Lonza Services Ltd) Source: Resources, Conservation and
Recycling, v 10, n 1-2, Apr, 1994, p 17-23
ISSN: 0921-3449 CODEN: RCREEW
Publisher: Publ by Elsevier Science Publishers B.V.
Abstract: The automotive industry is faced with environmental problems during a car's
life-cycle: energy consumption, air pollution and waste. This paper demonstrates the
environmental impact of an increased use of aluminium in cars by presenting the results
of a cradle-to-grave analysis based on officially approved models and data. The energy
consumption and pollution of the air with toxic gases and CO<sub>2</sub> can be
significantly reduced by using aluminium instead of steel, even taking the ecological
impact of the production of aluminium from bauxite into account. Different techniques for
recycling aluminium in scrapped cars are presented that can guarantee high recycling
rates and significant energy and CO<sub>2</sub> savings. Nevertheless, with growing
quantities of aluminium from scrapped cars, a major R & D effort is needed in order to
achieve further improvements in the recycling process. (2 refs.) (Author abstract)
Ei controlled terms: Recycling | Environmental impact | Aluminum | Automobiles |
Ecology | Energy utilization | Air pollution | Carbon dioxide | Hazardous materials |
Steel | Energy conservation | Greenhouse effect | Scrap metal reprocessing
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