Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Monica Maria Cavalcante de Albuquerque Melcarne

Alternativas tecnológicas de uso dos resíduos gerados no
processo de produção do alumínio primário.

São Paulo
2007

Monica Maria Cavalcante de Albuquerque Melcarne

Alternativas tecnológicas de uso dos resíduos gerados no
processo de produção do alumínio primário.

Dissertação apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo – IPT, para obtenção do título de Mestre
em Tecnologia Ambiental.
Área de concentração: Gestão Ambiental

Orientadora: Profa. Dra. Mônica Speck Cassola

São Paulo
Maio, 2007

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
M518a

Melcarne, Monica Maria Cavalcante de Albuquerque
Alternativas tecnológicas de uso dos resíduos gerados no processo de produção do
alumínio primário. / Monica Maria Cavalcante de Albuquerque Melcarne. São Paulo,
2007.
129p.
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Gestão Ambiental.
Orientador: Profa. Dra. Mônica Speck Cassola

1. Alumínio 2. Produção industrial 3. Resíduo sólido 4. Impacto ambiental 5. Lama
vermelha 6. Spent Pot Lining – SPT 7. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo. Coordenadoria de Ensino Tecnológico II. Título
07-123

CDU

628.4.038(043)

Aos meus pais Aryone e Jane
todas as minhas conquistas são graças a vocês.

A Paulo, Thiago, Samantha e Penélope
perto ou distante, vocês são minha
fonte maior de energia e estímulo

“Nós temos que ser a mudança
que queremos ver no mundo.”
Mahatma Gandhi

AGRADECIMENTOS
Primeiramente a Deus, pela ajuda, força e sustento em toda a minha vida.
À professora Mônica Cassola, pela orientação, discussões e correções que me
ajudaram a concluir esta pesquisa.
Ao professor Omar Yazbek Bitar pela co-orientação e ajuda nas discussões durante
a elaboração deste estudo.
Aos professores Arthur Pinto Chaves da USP e Clarita Schvartz Peres, por terem
aceitado fazer parte da banca de qualificação deste trabalho e pelas contribuições
com críticas e sugestões feitas para melhoramento do estudo.
À Alcoa Alumínio, nas figuras do diretor José Luis Serafim e do gerente de projeto
Mucio Vasconcelos, pelo patrocínio do curso.
Aos colegas de trabalho Aljan Machado, Ana Cláudia Lima, Eliezer Batista,
Francisco Orilio, Javier Torrico, Joel Câmara, Sergio Pedrosa, Vinicius Piffer e
Valério Gomes, pelo apoio, incentivo e inestimável contribuição com material
bibliográfico e ensinamentos práticos.
À Kathy Allen da Alcoa Austrália pela ajuda na obtenção de bibliografias científicas.
À Associação Brasileira do Alumínio – ABAL, na pessoa de Valéria Lima, pela
autorização para reprodução de todo o conteúdo bibliográfico dessa instituição.
Ao Dr. Carlos Augusto Parisi, diretor de mineração da CBA, pela generosidade em
compartilhar comigo a sua vasta experiência no setor de mineração, inclusive
material contribuindo com material bibliográfico.
Aos meus colegas de curso, pela troca de experiências e incentivos durante todo o
período. Foi uma grande satisfação voltar às salas de aula depois de uma longa
ausência e uma realização pessoal de grande importância.
Ao meu marido, jornalista Paulo Santos, pelas inúmeras revisões no texto desta
dissertação.

RESUMO
A necessidade ascendente de consumo tem levado a uma maior geração de
resíduos e subprodutos decorrentes da transformação das matérias primas. Como
conseqüência, o estudo do comportamento e disposição dos rejeitos da exploração
e do processamento de minerais e da produção industrial vem recebendo cada vez
mais a atenção da sociedade, que anseia por práticas menos agressivas e seguras.
A produção do alumínio primário envolve três etapas: a mineração da bauxita; o
refino do minério para a obtenção da alumina; e a redução da alumina até a
obtenção do metal. O exame das características de cada uma dessas etapas
permite apontar o processo produtivo que compõe o circuito do alumínio como
potencial danificador do meio ambiente, cujo maior ou menor grau de deterioração
varia em função de cada etapa do processo.
O que se pretende, aqui, é ressaltar quais são os processos ou etapas da fabricação
do alumínio metálico que geram um maior volume de resíduos, para assim identificar
e descrever as alternativas tecnológicas disponíveis ou em estudo, que minimizem
os impactos ambientais desta produção, fornecendo subsídios para um maior
conhecimento das práticas de gestão dos resíduos do alumínio, que estão sendo
postas em uso pelas indústrias do setor.
A estratégia seguida para o presente estudo está baseada na pesquisa descritiva
bibliográfica cuja natureza é coletar analisar e interpretar as contribuições teóricas já
existentes sobre determinado assunto. O método utilizado foi, no geral, o analíticodedutivo, que tem como principal característica a fragmentação do objeto do estudo,
que se inicia com uma abordagem geral sobre o processo de fabricação do alumínio,
desde a extração da matéria prima até a produção do alumínio metálico e
respectivas gerações de resíduos, passando, num segundo momento, a
particularizar a pesquisa, dando ênfase às alternativas de uso para os dois maiores
rejeitos gerados nesta etapa de produção – a lama vermelha e o Spent Pot Lining –
SPL. Finalizando o trabalho, são apresentadas as conclusões observadas e feitas
sugestões para o avanço dos estudos a serem realizados numa etapa posterior.

Palavras-chave: alumínio primário, gerenciamento de resíduos, lama vermelha,
Spent Pot Lining – SPL.

ABSTRACT
Alternative usages of waste derived from aluminum production
process
The enormous increase in the demand for energy and raw materials, mainly for the
manufacturing of consumer goods - in a continuous upward trend of consumption has led to the generation of ever greater waste volumes and sub-products which
derive from the transformation of raw materials. As a result, the study of the impact
and disposal of the refuse from the extracting and processing of minerals and of the
industry output has been consistently and carefully observed by our society, which
desires for a greener environment provided by less aggressive and safer practices.
The primary aluminum production process encompasses three stages: the bauxite
extracting; the refining of the mineral to obtain alumina; and the alumina-smelting
followed by the casting of the aluminum. Examining the characteristics of each one of
these phases allows for detecting the productive process that makes up the
aluminum circuit as potentially damaging to the environment, which greater or smaller
deteriorating level varies in a manner consistent with each step in the processing
development.
The aim of this piece of work is at emphasizing the processes and stages of the
metallic aluminum manufacturing which generate greater waste volumes, and thus
identify and describe the available and/or under study technological alternatives that
can reduce the environmental impacts of this kind of production, and provide
supportive information to better understand the aluminum waste management
practices being put in use by the plants of the industry.
The strategy chosen for the current study is based on bibliographic descriptive
research, which deals intrinsically with the gathering, analysis, and interpretation of
already existing theoretical contributions to particular matters. In general, it was used
the analytic-deductive method, which has as main characteristic the fragmentation of
the study subject. This begins with an overall discussion concerning the aluminum
manufacturing process, from the extracting of the raw material to the production of
metallic aluminum and its respective waste generations. On a second moment, it
concentrates on the particularities of the research and emphasizes the alternative
applications of the two major refuses generated in this production stage: red mud and
Spent Pot Lining – SPL. This work finishes up by presenting the observed
conclusions and suggestions about the proceeding of the studies to be carried out
later on.

Keywords: Primary aluminum, waste management, red mud, Spent Pot Lining.
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1 – INTRODUÇÃO
Este estudo surgiu da constatação de que o crescente avanço tecnológico mundial
vem cobrando um alto preço ambiental ao exigir um consumo cada vez mais intenso
dos recursos minerais, naturais e não renováveis, do Planeta. Os problemas de
ordem prática decorrentes da explotação mineral contínua também cresceram muito,
e o advento da ''consciência ecológica'' faz com que autoridades e a população
estejam mais atentas sobre as atividades das empresas exploradoras e das
indústrias que fazem uso, em seus processos, destes insumos.
A necessidade ascendente de consumo tem levado, também, a uma maior geração
de resíduos e subprodutos decorrentes da transformação destes minerais. Tornouse necessário que o gerenciamento destas ''sobras'' fosse efetuado combinando
tanto as exigências de preservação dos ambientalistas quanto as econômicas das
indústrias, tudo isso sem esquecer os princípios básicos e éticos da aplicação dos
conhecimentos científicos.
Expressivos setores da sociedade passaram a fazer maior pressão por
transparência nos negócios, obrigando as empresas a adotarem uma postura mais
responsável em suas ações. Se, antes, prestavam contas apenas aos seus
acionistas, agora devem satisfações aos seus funcionários, à mídia, ao governo, ao
setor não-governamental e, por fim, às comunidades onde atuam e operam.
O gerenciamento dos resíduos, gerados por todas as atividades humanas, sejam
estes resíduos perigosos ou não, é exigido por toda a sociedade e pela legislação. A
cobrança maior, porém, recai sobre os geradores de grandes quantidades de
resíduos perigosos. Como conseqüência, o estudo do comportamento e disposição
dos rejeitos da explotação e do processamento de minerais vem recebendo cada
vez mais verbas das empresas e atenção da sociedade, que anseia cada vez mais
por práticas menos agressivas e seguras.
1.1 – Importância e Aplicabilidade do Estudo
Apesar de sua produção comercial ocorrer há pouco mais de um século, o alumínio
se tornou o segundo metal mais usado no mundo, depois do ferro. A demanda por
produtos de alumínio aumenta, ano após ano, e a disponibilidade de bauxita, o
minério bruto do qual é obtido o alumínio, é praticamente inesgotável.
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Informações do International Aluminium Institute (2006) dão conta que, em 2005,
foram produzidos mais de 30 milhões de toneladas de alumínio no mundo,
superando a somatória da produção de todos os metais não ferrosos, e o Brasil foi o
sexto maior produtor mundial, com quase 1,5 milhões de toneladas produzidas,
conforme divulgado pela Associação Brasileira do Alumínio (2006).
Além do aspecto econômico e social é preciso dar sustentabilidade, também, ao
meio ambiente, para que possamos nele viver e oferecer condições de sobrevivência
às gerações futuras. Uma operação industrial eficiente e competitiva requer a
redução de consumo de recursos naturais e de energia, bem como a minimização de
emissões e resíduos; ou seja, uma operação eficiente que esteja totalmente
alinhada aos princípios do desenvolvimento sustentável.
Neste contexto, é necessário que a indústria do alumínio assuma o compromisso
com o desenvolvimento sustentável por meio da gestão ambiental do seu processo
de produção, desde a sua primeira etapa, a mineração da bauxita, até a produção
do lingote do metal primário e dos seus respectivos produtos manufaturados.
As iniciativas e ações práticas, nesse sentido, são caracterizadas pela aplicação de
recursos em projetos tecnológicos e científicos relacionados ao meio ambiente e à
sua conservação, trazendo melhorias às atividades de mineração, geração de
energia elétrica, administração e produção industrial.
Importantes investimentos têm sido realizados no aprimoramento tecnológico dos
processos produtivos e dos sistemas de controle, bem como no aperfeiçoamento
dos procedimentos operacionais, visando uma produção mais limpa. “Os
investimentos de capital das cinco maiores empresas do setor em projetos
relacionados ao controle ambiental, saúde e segurança do trabalho somam mais de
US$ 11,5 milhões ao ano. Além disso, cerca de US$ 17 milhões por ano são gastos
com atividades de monitoramento, tratamento de efluentes, aquisição de EPIs e
outras ações previstas no sistema de gestão” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO
ALUMIÍNIO, 2000, p.40).
Da mesma forma, muitas pesquisas (algumas das quais estão sendo apresentadas
neste estudo) envolvendo o desenvolvimento de atividades e de produtos estão em
andamento, em todo o mundo, visando encontrar uma utilização segura e eficiente
para os resíduos gerados neste processo produtivo.
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Indicadores de sustentabilidade, tais como redução do consumo de energia elétrica,
redução na emissão de efluentes, aumento dos índices de reciclagem, dentre outros,
têm sido desenvolvidos, e acatados de forma voluntária, pela indústria do alumínio,
no intuito de apresentar à sociedade, de maneira transparente, os desafios e as
ações do setor em relação ao aspecto ambiental, visando não somente coletar
informações, mas também melhorar o desempenho relacionado ao desenvolvimento
sustentável, reduzindo os impactos provocados por suas atividades e ajudando na
avaliação do progresso da indústria rumo à produção sustentável.
Acompanhando as tendências mundiais na busca da sustentabilidade ambiental, e
no intuito de cumprir a legislação vigente (principalmente a Lei de Crimes
Ambientais, nº. 9605/98), a indústria do alumínio do Brasil vem desenvolvendo
programas de gerenciamento de resíduos. A prioridade número um, dentro de um
gerenciamento ambientalmente responsável, é o sistema de gestão de resíduos
focado para a segregação, a estocagem temporária e a destinação final adequadas.
A realização de um inventário de todos os resíduos gerados garante a avaliação e a
destinação adequada de cada item.
A escolha do tema e realização desta pesquisa, portanto, são devidas à relevância
dessa matéria no cenário ambiental mundial; e se pretende, aqui, fornecer subsídios
para um maior conhecimento das práticas de gestão dos resíduos do alumínio, que
estão sendo postas em uso pelas indústrias do setor.
1.2 – Apresentação do Problema
A indústria do alumínio pode ser dividida em dois grandes grupos: o do alumínio
primário, no qual se inserem as operações de produção de bauxita, alumina e
alumínio primário; e o grupo do alumínio secundário, que é composto,
principalmente, pela indústria de recuperação e reciclagem do metal/liga de
alumínio. A extensão desta pesquisa foi limitada ao processo produtivo do alumínio
primário.
A produção do alumínio primário envolve três etapas: a extração da bauxita; o refino
do minério para a obtenção da alumina; e a fundição da alumina até a obtenção do
metal.
A primeira fase do processo industrial do alumínio primário é a mineração para
produção de bauxita, no qual o minério é lavrado/minerado e submetido às
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operações de beneficiamento (britagem, lavagem, peneiramento e classificação
granulométrica) e secagem, obtendo-se o produto final: “bauxita lavada e seca”. Este
método não envolve qualquer transformação química, propriamente dita, dos
minerais presentes no minério; ou seja, o concentrado de bauxita e o rejeito têm em
sua composição, os mesmos minerais: óxidos hidratados de alumínio – que constitui
o concentrado e os alumino-silicatos, sílica e outros – que compõem o rejeito.
Na segunda fase, a alumina é obtida através do “Processo Bayer”, no qual o minério
sofre uma série de reações químicas mediante a adição de soda cáustica, cal e
outros insumos. As principais fases da produção de alumina – da entrada do minério
à saída do produto – são: moagem, digestão, filtração/evaporação, precipitação e
calcinação. Nesta etapa, conhecida como Refinaria, o minério é transformado em
alumina calcinada, que será utilizada, em seguida, por meio de um processo
eletrolítico, como o principal insumo para a produção de alumínio. A alumina
calcinada pode ser comercializada, também, para outros fins, como, por exemplo, na
indústria cerâmica, para produção de materiais refratários, abrasivos e isoladores
elétricos de alta tensão.
A transformação da alumina em alumínio metálico, última etapa do processo de
produção, recebe o nome de redução, e se realiza em cubas eletrolíticas em altas
temperaturas, processo patenteado simultaneamente por Charles Martin Hall e por
Paul Louis Héroult em 1886. Nele, a alumina é dissolvida num banho de criolita
fundida a baixa tensão, onde é decomposta em oxigênio e alumínio, que se deposita
no fundo da cuba, sendo extraído por sucção para cadinhos, que transferem o metal
líquido à fundição, para a obtenção dos lingotes, de onde saem prontos para a
transformação em diversos setores da indústria.
Na indústria moderna, segundo o International Aluminium Institute (2006),
basicamente 2 a 3 toneladas de bauxita são necessárias para a produção de 1
tonelada de alumina, e a obtenção de 1 tonelada de alumínio metálico, pelo
processo de redução, requer 2 toneladas deste último material.
O exame das características de cada etapa da fabricação do alumínio primário –
mineração, refino e redução – permite apontar o processo produtivo que compõe o
circuito do alumínio como potencial danificador do meio ambiente, cujo maior ou
menor grau de deterioração varia em função de cada etapa do processo. E, da
existência, ou não, de uma legislação ambiental e de práticas de fiscalização e de
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monitoramento,

suficientemente

capazes

de

coibir

ações

consideradas

degradadoras do meio ambiente.
Na etapa da mineração, segundo dados da Mineração Rio do Norte (2006), durante
o processo de beneficiamento é gerado aproximadamente 27% de massa sólida
como rejeito de bauxita, que é depositada em reservatórios (barragens) construídos
especificamente para abrigar esse material. Os resíduos gerados na forma de uma
polpa, contendo partículas finas e quimicamente inertes, são as frações do próprio
minério, descartadas no processo por não atender às exigências quanto à
distribuição granulométrica, ou não apresentar o teor mínimo de alumina
economicamente viável para o processo de refino, ou ainda por conter teores de
impurezas e contaminantes (sílica, zinco, fósforo, ácidos húmicos, etc.) acima do
desejável, o que tornaria o processo de extração do óxido de alumínio mais
problemático.
Ainda devem ser considerados nesta etapa de processo, os efeitos ambientais
provocados pela poeira, erosão e degradação do solo, decorrentes da extração a
céu aberto, além do desflorestamento e da desfiguração da paisagem.
Já na etapa do refino, entre as preocupações com o meio ambiente que se deve
dispensar, a geração do rejeito alcalino de bauxita merece atenção, tanto por suas
propriedades químicas quanto pela quantidade gerada. A “lama vermelha”, como é
comumente chamada, é o maior resíduo originado durante o “Processo Bayer” de
refino de bauxita para a obtenção da alumina. Paranguru, Rath e Misra (2005)
afirmam que, dependendo da qualidade da matéria prima processada, de 1 a 2,5 t
de resíduo é gerada por cada tonelada de alumina calcinada fabricada.
Normalmente, este resíduo é disposto, sem nenhum tratamento prévio, em áreas
especialmente preparadas para este acondicionamento. Isto representa não só um
problema econômico (pelo alto custo para construção e manutenção dessas áreas),
como também um problema ecológico, pois, devido à sua característica química,
com altas concentrações de sódio (hidróxido, carbonato e aluminato) e natureza
cáustica, pH >13, pode causar severos danos ambientais.
No processo de redução – Hall/Héroult, de produção do alumínio metálico, um dos
maiores resíduos produzidos, rico em cianetos, fluoretos e outras substâncias, é o
Spent Pot Lining – SPL, do qual, de acordo com Mansfield (2002), anualmente são
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gerados globalmente mais de 500.000 toneladas. Uma média de 25 a 35 kg de SPL
é produzida por tonelada de alumínio. Este resíduo (que, até um passado recente,
era disposto em aterros impermeabilizados ou em galpões cobertos para evitar a
contaminação ambiental), atualmente, já conta com alternativas para sua utilização,
suprimindo a necessidade de acondicionamento e, com isso, evitando a geração de
um possível passivo ambiental de difícil tratamento.
Ressaltam-se nesta dissertação quais são os processos ou etapas da fabricação do
alumínio metálico que geram um maior volume de resíduos, para assim identificar e
descrever as alternativas tecnológicas disponíveis ou em estudo, que minimizem os
impactos ambientais desta produção.
1.3 – Objetivos da Pesquisa
A meta desta pesquisa é identificar e relatar trabalhos realizados e estudos
científicos executados na área da gestão ambiental dos resíduos gerados no
processo de produção do alumínio. Para uma melhor apresentação, estes objetivos
foram classificados em geral e específicos, conforme apresentado a seguir.
1.3.1 – Geral
O que se buscará, ao longo deste estudo, é apresentar e analisar as ações de
sustentabilidade ambiental que estão sendo desenvolvidas e implementadas pela
indústria do alumínio, em relação ao gerenciamento dos resíduos gerados no
processo produtivo do metal primário; em especial, o resíduo de bauxita conhecido
como “lama vermelha” e o Spent Pot Lining – SPL.
1.3.2 – Específicos
No tocante aos objetivos específicos, almeja-se:
•

descrever as práticas ambientais, atualmente em uso no Brasil, para as
atividades de mineração da bauxita;

•

apresentar as principais alternativas mundialmente em estudo para o
tratamento e utilização do resíduo de bauxita (lama vermelha);

•

relatar as práticas ambientais sobre disposição e uso do resíduo do alumínio
– Spent Pot Lining (SPL) na indústria do alumínio;
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•

apontar alguns resultados compromissados e alcançados pela indústria do
alumínio, que demonstrem o seu empenho com o desenvolvimento
sustentável e o fortalecimento das boas práticas de gestão ambiental.

1.4 – Organização do Trabalho – Método e Procedimentos Metodológicos
A estratégia seguida está baseada na pesquisa descritiva bibliográfica cuja natureza,
segundo Pinto (2001), é coletar analisar e interpretar as contribuições teóricas já
existentes sobre determinado assunto.
O método utilizado no desenvolvimento deste estudo foi, no geral, o analíticodedutivo, que tem como principal característica a fragmentação do objeto do estudo,
que se inicia com uma abordagem geral sobre o processo de fabricação do alumínio,
desde a extração da matéria prima até a produção do alumínio metálico e
respectivas

gerações

de

resíduos, passando,

num

segundo momento, a

particularizar a pesquisa, dando ênfase às alternativas de uso para os dois maiores
rejeitos gerados na etapa de produção – a lama vermelha e o SPL.
O trabalho consta de sete capítulos, incluindo este, onde foi feita a exposição do
problema estudado.
No Capítulo 2, são apresentados dados sobre o alumínio: histórico, propriedades e
características do minério, além de estatísticas de produção.
No capítulo 3, é abordado o processo da mineração e o beneficiamento da bauxita,
trazendo uma descrição detalhada do seu processo de extração, os impactos
ambientais decorrentes dessa exploração, as alternativas tecnológicas de disposição
dos rejeitos e a reabilitação das áreas mineradas.
No capítulo 4, faz-se uma abordagem sobre a etapa do refino por meio do processo
Bayer de produção de óxido de alumínio, que é genericamente comentado a partir
dos seus fundamentos, com um breve relato sobre as três principais etapas do
processo: extração, precipitação e calcinação. Será também discorrida, neste
capítulo, a composição, transporte e disposição do principal resíduo gerado durante
esta etapa do processo – a “lama vermelha”, além de apresentar uma explanação de
como é feita a recuperação das áreas de estocagem.
O capítulo 5 traz informações sobre a redução da alumina realizada por meio do
Processo Hall-Héroult; a relação entre este processo e o consumo de energia, visto
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que esta é a etapa eletro-intensiva na fabricação do alumínio; e sobre os impactos
ambientais e resíduos gerados durante esta fase de produção.
O capítulo 6 é totalmente dedicado à apresentação das alternativas de utilização dos
resíduos mais significativos gerados no processo de produção do alumínio – o
resíduo do refino de bauxita “lama vermelha” e o revestimento gasto de cubas
(Spent Pot Lining – SPL) – apresentando algumas alternativas para seus usos que já
estão comercialmente em produção, e outras, ainda, em fase de pesquisa para
desenvolvimento de produtos, onde possam ser utilizados.
Finalizando o trabalho, o capítulo 7 apresenta as conclusões e considerações
observadas.
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2 - O SETOR DE PRODUÇÃO DO ALUMÍNIO
O alumínio é o terceiro elemento em abundância na natureza, superado apenas,
pelo oxigênio e silício, não sendo, porém, encontrado em estado metálico. Conforme
mostrado na Figura 1, abaixo, aproximadamente 8% da crosta terrestre é composta
por alumínio. Ele entra na estrutura de todas as rochas comuns, constituídas por
compostos oxidados, como silicatos e suas argilas e óxidos hidratados, exceto nas
rochas calcáreas puras e nas areias de quartzo. De uma maneira prática, pode se
dizer que os óxidos de alumínio constituem a matéria prima para a obtenção
industrial deste metal.

Figura 1: Distribuição dos elementos na crosta terrestre
Fonte: European Aluminium Association (2006)

Apesar da produção comercial do alumínio ocorrer há pouco mais de um século, ele
tornou-se o segundo metal mais usado no mundo, depois do ferro, e a demanda por
seus produtos vem aumentando ano após ano. O Instituto Observatório Social
(2006) aponta que, quando se analisa a evolução da produção mundial de alumínio
no período compreendido entre 1996 e 2005, observa-se uma elevação acumulada
de 53%, o que significa uma média de expansão anual de 4,8%, um valor muito
expressivo quando comparado com a taxa de crescimento de produção mundial total
durante o mesmo período, de 2,9%. Isso pode ser explicado pela reativação da
economia mundial e pela expansão vultosa da produção e do consumo chineses.
Paralelamente, este processo está relacionado a um aumento dos preços,
pressionado pela maior demanda de alumínio. Esta se deve tanto ao consumo
asiático – especialmente chinês – como à substituição de outras matérias-primas
industriais (como o aço) pelo alumínio, especialmente nos setores de construção
civil, automobilístico e de embalagens que respondem por 2/3 do consumo deste
metal.
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Segundo consta no The Aluminium Industry’s Sustainable Development Report
(International Aluminium Institute, 2006), no final do século XX a fabricação mundial
do alumínio atingiu a marca de 32 milhões de toneladas por ano, sendo 24 milhões
obtidas a partir do processo de produção primário e 8 milhões pela reciclagem do
metal.
As inúmeras aplicações em diversos setores da indústria (desde a fabricação de
aeronaves

e

janelas,

passando

por

componentes

eletrônicos),

conforme

apresentado na Figura 2, e a freqüente presença no nosso dia-a-dia (móveis,
eletrodomésticos, utensílios de cozinha, embalagens etc.) ilustram bem a sua
importância econômica no mundo contemporâneo.

Figura 2: Consumo mundial de alumínio em 2004
Fonte: International Aluminum Institute (2006)

2.1 – A História do Alumínio
As primeiras informações de uso desse material remontam há mais de sete mil anos,
quando os ceramistas da Pérsia fabricavam seus vasos com um tipo de barro
contendo óxido de alumínio, hoje conhecido como alumina. Trinta séculos depois, os
egípcios e babilônios usavam outro tipo de alumínio em suas fábricas de cosméticos
e produtos medicinais. Até então, nada se sabia sobre o ele, pois, apesar de ser o
metal não ferroso e o terceiro elemento, em peso, (depois do oxigênio e do silício)
mais abundante na crosta terrestre, o alumínio não se encontra naturalmente na
forma de metal.
Muitos anos de pesquisa foram necessários para extrair o metal de seu minério, e
muitos mais para se elaborar um processo de produção economicamente viável. De
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acordo com o International Aluminium Institute (2006), a cronologia dos principais
eventos é a que segue.
Em 1807, Sir Humphrey Davy, um químico inglês, provou a existência do alumínio,
dando-lhe este nome (“alumium”). Logo depois, em 1825, o físico alemão Hans
Christian Oersted conseguiu produzir pequenas quantidades do metal. Outros
melhoraram seu processo até 1869, quando duas toneladas de alumínio foram
produzidas e o seu custo baixou de $545 para $17 o grama (naquela época, quase o
mesmo valor da prata).
Em meados de 1880, o alumínio era um metal semiprecioso, mais raro do que a
prata e mais caro do que o ouro ou a platina. No Oberlin College, de Ohio, o
professor Frank Jewett mostrou aos seus estudantes de química um pequeno
pedaço de alumínio e lhes afirmou que quem descobrisse um modo econômico de
obter este metal, ficaria rico.
Em 1886, dois jovens e desconhecidos cientistas, Paul Louis Toussaint Héroult
(francês) e Charles Martin Hall (USA), atuando separadamente, sem que um
conhecesse o trabalho do outro, inventaram, ao mesmo tempo, um novo processo
eletrolítico que é a base para a produção atual do alumínio: o processo Hall-Hérout.
Eles descobriram que, dissolvendo o óxido de alumínio, na presença de carbono, em
um banho de criolita fundida (fluoreto duplo de alumínio e sódio ou a atualmente
utilizada, criolita sintética – hexafluoraluminato de sódio – Na3AlF6), e passando,
através dele, uma forte corrente elétrica, o alumínio era reduzido, fundido e se
depositava no fundo do recipiente.
O sucesso do processo Hall/Héroult foi alavancado quando, em 1889, o austríaco
Karl Bayer, inventou o processo de produzir óxido de alumínio (alumina), em larga
escala, a partir do minério bauxita. Esta invenção selou o destino do alumínio, pois
permitiu sua produção com um custo comercialmente vantajoso.
Em 1900, começa a produção do alumínio em grande escala industrial. Foram
fabricadas, neste ano, oito mil toneladas do metal. Em 2005, foram produzidas
mundialmente, mais de trinta milhões de toneladas.
2.2 – A História da Indústria do Alumínio no Brasil
A produção do alumínio, no Brasil, teve início em Minas Gerais, por volta de 1928.
Neste período, são identificadas as primeiras referências de bauxita na Escola de
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Ouro Preto. A partir daí, começam a ser encontrados os registros dos quilos de
alumínio primário produzidos de forma amadora no país.
No final da década de 30, durante o governo de Getúlio Vargas, a indústria de
alumínio recebeu o apoio necessário para alavancar a produção do metal no país, e
as primeiras fábricas nacionais começaram a aparecer no cenário mundial. Dessa
forma, de acordo com informações da Associação Brasileira do Alumínio – ABAL
(2006), ocorreram duas iniciativas, concorrentes, para implantar a produção de
alumínio no Brasil: a da Elquisa – Eletro Química Brasileira S/A, de Ouro Preto (MG)
e a da CBA – Companhia Brasileira de Alumínio, de Mairinque (SP).
Em 24 de março de 1945, foi corrido o primeiro lingote de alumínio primário no
Brasil, na fábrica da Elquisa. A produção de alumínio em escala industrial
concretizou-se no país durante a 2ª Guerra Mundial.
Em 1950, a empresa canadense Alcan Aluminium Ltd adquiriu as ações da Elquisa,
dando início às atividades de extração de bauxita e produção de alumínio primário,
denominando-se Aluminas – Alumínio Minas Gerais S.A., tornando-se, assim, a
primeira empresa multinacional a participar do mercado brasileiro, produzindo não só
o alumínio primário como produtos transformados de alumínio. Anos mais tarde viria
a fábrica de Aratu – BA, a primeira indústria do alumínio primário a instalar-se no
Nordeste, que iniciou sua produção em 1972.
A CBA, fundada em 1941, contava com as reservas de bauxita de Poços de Caldas
(MG), mas sua unidade industrial para a produção de alumínio primário acabou
sendo instalada, em 1955, no estado de São Paulo, onde a disponibilidade de
energia elétrica e o combustível (lenha) eram mais abundantes. Em 2005, após mais
um programa de expansão, a CBA alcançou a posição de segunda maior produtora
brasileira do metal. A sua fábrica localizada no município de Alumínio – SP é a maior
planta do mundo a operar de forma integrada, realizando num mesmo local, desde o
processamento da bauxita até a fábrica de produtos (lingotes, chapas, perfis, cabos
e outros). Dentre os diferenciais da CBA, está a autogeração de energia elétrica
(produz, no mínimo, 60% da energia que consome) e a auto-suficiência em bauxita
(extraída das minas de Poços de Caldas e Itamarati de Minas localizadas no estado
de Minas Gerais). Atualmente, a empresa está em processo de construção da mina
de Miraí – MG e de mais uma expansão da sua fábrica de alumínio primário, com
início das operações previstas, para ambos os projetos, em 2007.
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A Alcoa – Aluminium Company of América (atualmente Alcoa Inc.), empresa
americana líder mundial do setor, estabeleceu representação no Brasil em 1915,
mas iniciou operações comerciais somente em 1940. A empresa se interessou pelo
mercado brasileiro apenas no início dos anos sessenta quando adquiriu a
Companhia Geral de Minas, detentora de jazidas de bauxita em Poços de Caldas
(MG). Atualmente, por meio de sua subsidiária Omnia Minérios, está implantando o
Projeto Juruti, um empreendimento de lavra e beneficiamento de bauxita, localizado
na região oeste do estado do Pará, com previsão para entrar em operação em 2008,
com a produção anual de quase três milhões de toneladas deste minério.
Em 1967, foram descobertas as grandes reservas comerciais de bauxita na
Amazônia, pela Alcan. Nesse mesmo período, esta empresa criou a MRN –
Mineração Rio do Norte S. A. Em junho de 1974, foi assinado o acordo de acionistas
da MRN, atualmente operada pela CVRD – Companhia Vale do Rio Doce, composto
pelas seguintes empresas: CVRD (40%), BHP Billiton Metais (14,8%), Alcan (12%),
CBA-Votorantim (10%), Alcoa Brasil (8,58%), Alcoa World Alumina (5%), Norsk
Hydro (5%) e Abalco (4,62%). A capacidade inicial de produção foi de 3,35 milhões
toneladas anuais e hoje é a maior mineradora de bauxita do país (segunda maior do
mundo), com 17,21 milhões de toneladas de bauxita produzidas no fechamento do
ano de 2005.
Em 1978, um acordo entre os governos brasileiro e japonês, com a participação da
CVRD e da NAAC – Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd. (um consórcio de empresas
japonesas) estabeleceu a Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S.A. Localizada em
Barcarena, foi idealizada para integrar a cadeia produtiva do alumínio no Pará,
processando a bauxita. As operações iniciaram em julho de 1995, após um período
de paralisação das obras em função de uma crise no mercado, que retardou a
implantação do projeto. Atualmente, a Alunorte conta com capacidade de produção
de 4,4 milhões de toneladas de alumina por ano e é a maior refinaria de alumina do
mundo. Com uma nova expansão, iniciada em 2006, a empresa atingirá a produção
de 6,26 milhões de toneladas de alumina por ano, a partir de 2009.
Neste mesmo ano e também por meio da associação entre a CVRD e a NAAC, foi
constituída a Albras – Alumínio Brasileiro S.A., que inaugurou suas instalações em
Barcarena – PA, em julho de 1985. Nos primeiros dez anos de operação, com a
paralisação do projeto da Alunorte, a Albras utilizou alumina importada de diversos
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países como Estados Unidos, Suriname e Venezuela. Com a entrada em produção
da refinaria da Alunorte, a alumina, matéria prima para a fabricação do alumínio
primário, passou a ser fornecida diretamente por essa empresa. Atualmente a Albras
é a maior produtora de alumínio primário do Brasil.
A Valesul Alumínio S.A. foi a quarta empresa produtora de alumínio primário no
Brasil, e passou a operar em janeiro de 1982, por iniciativa da CVRD, então uma
empresa estatal de mineração de ferro, e da Billiton Metais S.A., na época
subsidiária do Grupo Shell. A presença da Valesul permitiu substituir as importações
brasileiras de alumínio e já a partir de 1983, o Brasil começa a figurar como um dos
principais exportadores mundiais. Desde julho de 2006, a Valesul é composta pela
participação acionária de 100% da CVRD.
Em 1981, a Billiton Metais S.A., hoje BHP Billiton, engajou-se no projeto da Alcoa,
destinado à produção de alumina e exportação de alumínio primário em grande
escala, formando o Consórcio de Alumínio do Maranhão – Alumar, que iniciou suas
operações em 1984. Em 1992, a Alcan adquiriu 10% das ações do negócio de
alumina da Alumar.
Está previsto para 2007 o início da produção comercial da primeira etapa da Mina de
Paragominas, localizada no estado do Pará, um empreendimento que a CVRD está
desenvolvendo para uma nova explotação de bauxita, com uma capacidade anual
inicial de 5,4 milhões de toneladas. Para a segunda fase, a mina atingirá 9,9 milhões
de toneladas anuais. A expansão já está em andamento, devendo estar completa
em 2008. A bauxita produzida em Paragominas será utilizada para suprir as
necessidades de expansão da Alunorte e será transportada, na forma de polpa, da
usina de beneficiamento até a refinaria em Barcarena, através de um mineroduto (o
primeiro do mundo a transportar bauxita) com aproximadamente 0,5m de diâmetro e
244 km de extensão.
Essas são as empresas que hoje compõem o cenário brasileiro da indústria do
alumínio, na extração e beneficiamento da bauxita, na produção de alumina e de
alumínio primário.
2.3 – Propriedades Gerais do Alumínio
Além de ser abundante na natureza, de existir uma grande disponibilidade de
reservas de bauxita, algumas propriedades do alumínio proporcionam sua utilização
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nas mais diversas aplicações. O Quadro 1, apresentado a seguir, contempla as suas
principais propriedades e comenta qual a respectiva utilidade apresentada.
PROPRIEDADE
Reciclabilidade

Atoxidade

Leveza

Condutibilidade
Térmica
Condutibilidade
Elétrica
Impermeabilidade e
Opacidade
Maleabilidade
Versatilidade

Resistência à
corrosão

Refletividade

Formação de ligas

Não magnética
Antifagulhante

UTILIDADE
Pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder suas características. Há
redução do impacto ambiental, com menor geração de resíduos, economia
de matéria prima e de energia (apenas 5% da energia elétrica necessária
para a produção do alumínio primário).
Não possui características tóxicas, o que permite seu uso em utensílios
domésticos, em embalagens e em equipamentos que entrem em contato
com alimentos (que não sofrem qualquer tipo de mudança de sabor,
aspectos e odor), sem causar nenhum efeito nocivo ao organismo
humano.
Apresenta densidade (massa específica) de 2,7g/cm³, ou seja, cerca de
um terço da densidade do aço. Na fabricação de veículos, o uso do
alumínio permite a redução do peso total e o conseqüente aumento da
capacidade de carga, bem como a redução do consumo de combustível e
da emissão de CO2. A relação resistência/peso proporcionada pelo uso do
metal praticamente viabilizou a indústria aeronáutica.
É um dos metais que melhor conduzem o calor, o que torna o seu uso
atrativo e econômico para a fabricação de embalagens para bebidas e
alimentos que devem ser mantidos sob refrigeração ou que podem ser
aquecidos.
Possui condutibilidade elétrica de 62% em relação ao cobre. É um atributo
fundamental para a aplicação do alumínio na transmissão de energia
elétrica através de fios e cabos.
Não permite a passagem de umidade, oxigênio, odor e luz. Ideal para o
uso em embalagens para as indústrias alimentícia e farmacêutica, pois
evita a deterioração dos produtos.
Fácil de ser trabalhado, podendo tomar formas adequadas a variados
projetos e aplicações.
Pode assumir as diversas formas e receber diferentes acabamentos,
adequados a inúmeras aplicações.
O alumínio apresenta resistência à corrosão em diferentes meios: água do
mar, álcool etílico e metílico, gases de combustão, benzina, nitroglicerina,
peróxido de hidrogênio, ácido nítrico e sulfúrico, suco de frutas cítricas,
óleos lubrificantes, combustíveis e o ar atmosférico em geral, o que facilita
a conservação e a manutenção de produtos como portas, janelas, forros,
telhas e revestimentos usados na construção civil, bem como dos
equipamentos e partes/estruturas de veículos.
A refletividade do alumínio pode alcançar 90%, atuando em um amplo
espectro de comprimento de ondas, sendo um ótimo material para uso em
luminárias, refletores de luz e de calor e telhas.
A principal função das ligas de alumínio é aumentar a resistência
mecânica sem prejudicar as outras propriedades. O grande alcance das
ligas oferece à indústria uma grande variedade de combinações de
resistência mecânica, resistência à corrosão e ao ataque de substâncias
químicas,
condutibilidade
elétrica,
usinabilidade,
ductibilidade,
formabilidade, entre outros benefícios.
As ligas de alumínio não são magnéticas, constituindo um ótimo elemento
para proteção de equipamentos eletrônicos.
As ligas de alumínio praticamente não geram faíscas quando golpeadas
ou atritadas, o que é fundamental para o transporte e armazenagem de
produtos inflamáveis ou explosivos.

Quadro 1: Propriedades gerais do alumínio
Fonte: A Autora apud Associação Brasileira do Alumínio (2006)
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Com relação à propriedade de atoxidade do alumínio, na metade dos anos 70,
alguns estudos começaram a relacioná-lo com a Doença de Alzheimer, afirmando
que o metal provocava senilidade devido aos seus efeitos neurológicos. A World
Health Organization (2007) informa que não há evidências científicas de qualquer
relação entre a doença de Alzheimer e o alumínio. Todos os estudos realizados até
hoje evidenciam que o alumínio a que estamos expostos diariamente não causa
nenhum efeito nocivo à saúde humana.
2.4 – Bauxita – O Minério do Alumínio
As rochas ricas em alumina hidratada (óxido de alumínio) são agrupadas sob a
denominação de bauxitas, nome inicialmente escolhido para designar a alumina
hidratada da região de Les Baux, no sul da França. “Apesar de ser frequentemente
descrita como o minério do alumínio, a bauxita não é uma espécie mineral
propriamente dita, mas um mineral heterogêneo, formado de uma mistura de
hidróxidos de alumínio hidratados” (CONSTANTINO et al, 2002, p.490).
Villar (2002) aponta que, as bauxitas são rochas ricas em óxido de alumínio (Al2O3),
constituídas basicamente de gibsita (Al2O3.3H2O), bohemita (Al2O3.H2O) e diásporo
(Al2O3.2H2O), em proporções variadas. As impurezas (ou contaminantes) são
freqüentes, formadas, principalmente, por óxidos de ferro e de titânio, argilo-minerais
e sílica, dentre outros. Os teores destes componentes são parâmetros determinantes
na qualidade do minério.
Segundo Damasceno (2006), considera-se minério para uso metalúrgico, a bauxita
com teor superior a 40% de Al2O3 aproveitável ou disponível, o que significa o teor
de óxidos de alumínio recuperável no Processo Bayer de produção da alumina. Os
contaminantes

também

devem

se

apresentar

dentro

de

determinadas

especificações. Baixos teores de óxido de ferro, por exemplo, aumentam a
filtrabilidade da pasta durante o processamento da bauxita. Altos teores de sílica
(contida nas argilas), por sua vez, aumentam o custo do processo, uma vez que
parte deste mineral, a chamada sílica reativa na forma de kaolinita (Al2O3.
2SiO2.2H2O), reage com a soda cáustica (um dos insumos do Processo Bayer), e a
consome, além de formar um complexo com a alumina (silicatos de alumínio) e
retirá-la do processo.
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Chaves (2006) salienta, entretanto, que existe a necessidade da bauxita conter de
um teor mínimo de sílica insolúvel, abaixo do qual, a dessilicação, que é uma das
etapas do processo, torna-se problemática.
Damasceno (2006), ainda dá conta que as bauxitas menos silicosas, com teores de,
no máximo, 4 a 5% de sílica, são as que mais interessam à indústria do alumínio. As
bauxitas que são mais ricas em sílica são usadas na fabricação de produtos
refratários, cimentos aluminosos etc.
As características gerais da bauxita e seus componentes estão apresentados no
Quadro 2, cujas informações foram disponibilizadas pelo International Aluminium
Institute (2006) e pela Universidade Estadual Paulista (2006), e compiladas em
forma de quadro, pela Autora.
COMPOSIÇÃO MINERAL – Gibsita, diásporo e bohemita
COMPOSIÇÃO – 50 a 70% de Al2O3; 0 a 25% de Fe2O3; 12 a 40% de H2O; 2 a 30% de SiO2;
além de TiO2; V2O3
CRISTALOGRAFIA – Amorfo

CLASSE – Amorfo

PROPRIEDADES ÓPTICAS – Indefinidas

HÁBITO – Granular ou maciço

DUREZA – 1,3

DENSIDADE RELATIVA – 2,2 a 2,55

BRILHO – Opaco a terroso

COR – Branco, cinza, amarelo e vermelho.

PROPRIEDADES DIAGNÓSTICAS - Identificada pelo brilho, densidade, cor e hábito.
OCORRÊNCIA - Origina-se através de processo supérgeno; forma-se, comumente, sob condições
climáticas subtropicais a tropicais, por intemperismo, de calcários contendo argila.
USOS - É usado na produção do alumínio metálico e da alumina (Al2O3), que por sua vez é usada
na fabricação de abrasivos (alundun); produtos refratários; cimentos aluminosos; refinação de
óleos; alumina ativada; sais de alumínio; etc. Os cimentos com alto teor de alumina caracterizamse por seu rápido endurecimento e por sua resistência à ação química e de calor. Os principais
sais de alumínio produzidos a partir da bauxita são: sulfato, cloretos, sulfatos complexos (alúmens)
e hidróxidos, que são utilizados, principalmente, na fabricação de papéis, corantes, curtidores,
purificação da água, descolorantes e desodorizantes de óleos minerais etc.
Unidade

Gibsita

Bohemita

Diásporo

Al2O3.3H20

Al2O3.H20

Al2O3.2H20

65,4

85,0

85,0

Monoclínico

Ortorrômbico

Ortorrômbico

g/cm³

2,42

3,01

3,44

ºC

150

350

450

Composição
Teor de Alumina Máximo

%

Sistema de cristalização
Densidade dos grãos
Temperatura para
desidratação rápida

Quadro 2 : Características gerais da bauxita e seus componentes.
Fonte: A Autora apud International Aluminium Institute (2006); Universidade Estadual Paulista
(2006)
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Constantino et al (2002, p.490) afirmam que, as bauxitas mais ricas em bohemita
são encontradas em depósitos europeus (França e Grécia), enquanto que as ricas
em

diásporo

localizam-se

na

China,

Hungria

e

Romênia.

As

bauxitas

geologicamente mais novas possuem alto conteúdo de gibsita e ocorrem, em
grandes depósitos, em áreas de clima tropical como Jamaica, Brasil, Austrália,
Guiné, Guiana, Suriname e Índia. São estas as que apresentam maior interesse
comercial.
A maioria das jazidas do mundo está localizada em regiões tropicais e subtropicais.
Segundo dados do Susteinable Development Series – Third Bauxite Mine
Reabilitation Survey (International Aluminum Institute, 2004) a bauxita ocorre em três
principais grupos de climas, que são o Mediterrâneo (39%), o Tropical (59%) e o
Subtropical (2%). As minas de bauxita estão normalmente localizadas em áreas
onde a vegetação não foi degradada antes do início das operações de mineração.
De acordo com a Associação Brasileira do Alumínio (2000), a bauxita possui grande
importância econômica para o país, que detém a terceira maior reserva de bauxita
do planeta, com 3,9 bilhões de toneladas. Informações do Relatório de
Sustentabilidade da Indústria do Alumínio (Associação Brasileira do Alumínio, 2005)
indicam que a produção nacional de bauxita (base seca), em 2004, atingiu cerca de
21 milhões de toneladas, tornando o Brasil o segundo produtor mundial deste
minério.
Entre 85 a 90% da produção mundial da bauxita é usada na obtenção da alumina,
que é, então, destinada à indústria do alumínio metálico. Os 10 a 15% restantes têm
ampla aplicação industrial para a manufatura de materiais refratários, abrasivos,
produtos químicos, cimento com alto teor de alumina e outros (Kirk-Othmer
Encyclopedia of Chemical Technology, 1992).
2.5 – A Produção do Alumínio
A indústria do alumínio pode ser dividida em dois grandes grupos: o do alumínio
primário, em que se inserem as operações de produção de bauxita, alumina e
alumínio primário; e o grupo do alumínio secundário, que é composto,
principalmente, pela indústria de recuperação e reciclagem do metal/liga de
alumínio.
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A indústria do alumínio primário, por sua vez, pode ser dividida, basicamente, em
três operações/empreendimentos:
•

produção de bauxita;

•

transformação da bauxita em alumina; e

•

transformação da alumina em alumínio primário.

Os principais indicadores mundiais e brasileiros referentes às produções de cada
uma dessas etapas, encontram-se apresentados a seguir, na forma de tabelas.
A produção mundial de bauxita aumentou cerca de 6%, em 2005, em comparação
ao ano de 2004, sendo que a Ásia apresentou um acréscimo de 13% em relação ao
mesmo período (somente a China aumentou sua produção em 20%), conforme se
pode observar na Tabela 1. Cerca de 35% de toda a bauxita produzida no mundo é
originária da Austrália, seguida pelo Brasil, 12%, e China, 11%.
Tabela 1 – Produção mundial de bauxita

Fonte: A Autora apud US Geological Survey (2006)

No Brasil, a principal ocorrência comercial de bauxita localiza-se em Oriximiná, na
região do rio Trombetas, no estado do Pará, onde a MRN – Mineração Rio do Norte
responde por quase 80% da produção brasileira, conforme apontado na Tabela 2.
Investimentos superiores a US$ 1 bilhão estão sendo feitos, atualmente, no país,
com a abertura de três novas minas (Juruti, Miraí e Paragominas), trazendo, com
isso, a expectativa de um aumento de mais de 60% na produção nos próximos três
anos, em comparação ao ano de 2005.
Em 2005, 34% da produção nacional de bauxita foi destinada à exportação,
ocorrendo neste ano um aumento de cerca de 20% em relação aos dois anos
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anteriores, enquanto o consumo doméstico teve um acréscimo de mais de 10%,
comparado ao mesmo período.
Tabela 2 – Produção e consumo de bauxita no Brasil

Notas: Os dados de produção atendem ao critério “base úmida”. No ano de 2004, o teor médio de umidade foi da ordem de
11%. (1) – O item “outros”, de produção de bauxita, considera dados das empresas que a produzem para usos não metálicos.

Fonte: Associação Brasileira do Alumínio (2006)

Com relação à alumina, a produção mundial aumentou, anualmente, cerca de 5%,
nos últimos dois anos, conforme apresentado na Tabela 3. Os principais produtores
são Austrália, China, Estados Unidos, Brasil e Jamaica. Estes países respondem por
dois terços da fabricação global do produto.
Tabela 3 – Produção mundial de alumina

Fonte: International Aluminium Institute (2006).

No Brasil, em 2005, cerca de 58% da produção nacional de alumina foi destinada ao
consumo doméstico, para a fabricação de alumínio metálico, ocorrendo, neste ano,
um aumento de cerca de 10%, em relação ao ano de 2003. Por volta de 78% da
fabricação da alumina têm suas refinarias localizadas nas regiões Norte e Nordeste,

35
sendo que a maior delas está em Barcarena, no estado do Pará, e responde por
50% da produção nacional, conforme apontado na Tabela 4.
A partir de 2008, está previsto que a produção de alumina no Brasil será duplicada.
Atualmente, mais de US$ 2 bilhões estão sendo investidos para aumentar a
capacidade produtiva das duas maiores refinarias brasileiras.
Tabela 4 - Produção e consumo de alumina no Brasil

Fonte: Associação Brasileira do Alumínio (2006)

Já a produção global de alumínio primário, nos últimos cinco anos, tem apresentado
um crescimento médio anual por volta de 5%, conforme apresentado na Tabela 5.
Segundo dados do US Geological Survey (2006), a China, Rússia, Canadá e
Estados Unidos respondem por mais de 50% da fabricação total deste metal.
Tabela 5 - Produção mundial de alumínio primário.

Fonte: International Aluminium Institute (2006)
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Dados do International Aluminium Institute (2006), dão conta que a China, entre o
ano de 2000 e o de 2005 aumentou sua produção deste metal em mais de 150%,
saindo de uma produção, naquele ano, de menos de 3 milhões de toneladas, para
uma produção de mais de 7,5 milhões de toneladas em 2005, quando respondeu por
cerca de 25% da fabricação mundial.
Segundo a Associação Brasileira do Alumínio (2006), a produção de alumínio
metálico no Brasil tem, nos últimos quatro anos, apresentado um crescimento médio
anual por volta de 3,5%, conforme demonstra a Tabela 6. Cerca de 60% da
fabricação nacional é destinada à exportação. Informações do US Geological Survey
(2006) dão conta que investimentos da ordem de US$ 1,6 bilhões foram anunciados
pelas principais empresas do setor, visando aumentar a produção brasileira.
Tabela 6 - Produção brasileira de alumínio primário.

Fonte: Associação Brasileira do Alumínio (2006)
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3 – A MINERAÇÃO E O BENEFICIAMENTO DA BAUXITA
A mineração da bauxita é a primeira fase do processo industrial do alumínio
primário. A bauxita é minerada em vários países do mundo. Segundo o International
Aluminium Institute (2004), atualmente são conhecidas reservas, com material de
alta qualidade, em quantidade suficiente para prover o seu fornecimento por mais de
trezentos anos. A maioria da bauxita minerada é transformada em alumina pelo
Processo Bayer.
De acordo com informações do US Geological Survey (2006), as reservas de bauxita
estão atualmente estimadas entre 55 e 75 bilhões de toneladas, sendo que 33%
desse montante localizam-se na América do Sul, 27% na África, 17% na Ásia, 13%
na Oceania e 10% em outras regiões.
Os depósitos de bauxita ocorrem, normalmente, em camadas planas, próximos à
superfície, aflorando ou cobertos por camadas de rochas ou argilas, e podem se
estender por muitos quilômetros. 80% da produção mundial provêm de minas
lavradas a céu aberto e o restante de forma subterrânea (Europa oriental). Na
Amazônia, onde se localizam as maiores reservas do Brasil, a ocorrência de bauxita
encontra-se na parte superior do platô, seja aflorando, seja abaixo de uma camada
de argila com 5 m a 15 m de espessura.
Como um dos objetivos deste estudo é descrever as práticas ambientais, atualmente
em uso no Brasil para as atividades de mineração de bauxita, tomou-se como
referência para apresentação do processo de mineração e da disposição do rejeito
da bauxita, a metodologia utilizada pela MRN, empresa responsável pela produção
de cerca de 80% da bauxita nacional. Quando entrarem em operação, as minas de
Juruti e Paragominas também deverão empregar estes métodos.
3.1 – O Processo de Mineração
Os processos de mineração das jazidas de bauxita utilizados na atualidade são
planejados de modo a racionalizar a operação de lavra e minimizar os impactos
ambientais decorrentes das suas atividades. O método de lavra utilizado na
explotação dos recursos minerais é um dos principais fatores determinantes do nível
de impacto ao ambiente, tendo grande influência na sua natureza e na extensão. A
escolha do método mais adequado depende de certas características das jazidas.
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A lavra em tiras ou faixas (Strip Mining) é um método a céu aberto utilizado em
depósitos estratiformes, aflorantes ou próximos à superfície, que possibilita a
recuperação de partes já lavradas, concomitantemente, com novas frentes de lavra,
o que minimiza, consideravelmente, o efeito da degradação ambiental.
A mineração é desenvolvida através dos seguintes estágios principais de operação,
descritos nos itens a seguir:
•

remoção da cobertura vegetal e limpeza da área;

•

retirada e estocagem do solo vegetal;

•

decapeamento;

•

desestruturação prévia do minério;

•

escavação e carregamento;

•

transporte da lavra para britagem;

•

britagem primária

•

beneficiamento;

•

disposição de rejeito;

•

composição de produtos, estocagem e transporte para as refinarias; e

•

reabilitação das áreas lavradas.

As primeiras etapas do processo constam da remoção criteriosa da vegetação e do
solo orgânico, de forma ambientalmente planejada. Esta operação se faz de forma
seqüencial, em faixas regulares, onde o estéril de cobertura escavado é depositado
na faixa adjacente, na qual o minério fora anteriormente lavrado. Adicionalmente, o
método pode ser flexibilizado, deixando-se de preencher algumas tiras, que serão
reservadas para a construção de bacias de rejeito para tratamento e disposição do
efluente da usina de concentração.
O solo orgânico, rico em nutrientes, é conservado, para manutenção de suas
propriedades físico-químico-biológicas e reutilização na revegetação das áreas
mineradas.
As camadas de materiais estéreis são removidas, mantendo uma margem de
segurança em relação às bordas dos platôs, variando de 10 a 50 m, a depender da
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susceptibilidade natural ao desenvolvimento de processos da dinâmica superficial
(erosão e movimento de massa), utilizando, como critérios principais, a presença de
nascentes e vegetação, declividade e características geotécnicas dos materiais.
Após a retirada das camadas superficiais, a bauxita exposta possui uma espessura
variável, dependendo da sua formação geológica, e ocorre mais comumente em
faixas de quatro a seis metros. Para possibilitar a escavação e a extração, poderá
ser necessário o afrouxamento/desestruturação prévia da camada mineralizada com
escarificação. Da lavra, o minério escavado é transportado em caminhões,
transportadores de correia, mineroduto ou por ferrovia, até as instalações de
beneficiamento.
A operação de beneficiamento do minério tem como objetivo adequá-lo, sob a forma
de bauxita lavada, às especificações exigidas para as operações subseqüentes de
produção de alumina e alumínio metálico, e é composta pelas etapas de britagem
primária semi-móvel, rebritagem, atrição, peneiramento, ciclonagem, filtragem e
pilhas de estocagem. Como a bauxita pode ser comercializada tanto úmida (12% de
umidade) quanto seca (5% de umidade), o minério, depois de passar por um
desaguamento, pode ter dois destinos, antes de ser transportado: ou segue para
secadores e, na seqüência, para o estoque; ou segue úmido diretamente para o
pátio de estocagem. A Figura 3, a seguir, mostra um fluxo simplificado do processo
de mineração da bauxita.

Figura 3: Fluxo simplificado de mineração da bauxita
Fonte: Mineração Rio do Norte (2006)
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O processo industrial de concentração da bauxita não envolve qualquer
transformação química dos minerais presentes no minério, ou seja, o concentrado de
bauxita tem, em sua composição, os mesmos minerais presentes originalmente na
jazida.
Chaves (2006) relata que as jazidas com maior potencial já estão em processo de
explotação e, em alguns casos, estão entrando em declínio de produção. Muitos
países, como a Austrália e o Suriname, já começaram a explorar minas com menor
teor, o que exigirá cada vez mais o aperfeiçoamento do processo de beneficiamento.
Este mesmo autor dá conta que, a CBA, em sua mina de Itamarati de Minas, após
introdução de melhorias no processo de beneficiamento, conseguiu que a
recuperação de massa (quantidade de concentrado extraído no beneficiamento da
bauxita) subisse de 43,5% para 57%, gerando, portanto 43% de rejeito, invertendo,
com isso, a proporção inicial de geração de produto versus rejeito. Ou seja:
enquanto se obtinham 435 kg de bauxita lavada por tonelada de minério, passou-se
a se obter 165 kg a mais. Com isso, aumentou-se a produtividade da jazida e
diminui-se em cerca de 60% a quantidade de rejeitos gerados.
Segundo a Mineração Rio do Norte (2006), maior produtora de bauxita do Brasil, do
processo de beneficiamento, cerca de 70 a 75% da massa sólida é produto,
resultando aproximadamente 27% como rejeito de bauxita, que é depositada nos
reservatórios construídos em áreas já mineradas.
3.2. O Transporte do Minério Beneficiado
Quatro opções de meio de transporte podem ser consideradas, nas diversas fases e
condições de desenvolvimento de uma mina:
•

mineroduto;

•

transportador de correia de longa distância (TCLD);

•

caminhões basculantes; e

•

ferrovia.

Segundo CNEC Engenharia (2006), do ponto de vista econômico, a alternativa de
transporte por ferrovia apresenta o melhor resultado. Do ponto de vista ambiental, o
mineroduto se mostra como a melhor opção. As alternativas remanescentes –
caminhão, ferrovia e transportador de correia – se apresentam equivalentes do
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ponto de vista ambiental com decréscimo de impacto, de acordo com esta
seqüência. O Quadro 3, apresenta um comparativo entre as opções de meio de
transporte.

ITENS

MINERODUTO CORREIA CAMINHÃO FERROVIA

Área desmatada total

Menor

Médio

Maior

Maior

Impacto em drenagens

Baixo

Baixo

Médio

Baixo

Impacto em área de alto nível de
conservação

Baixo

Baixo

Médio

Baixo

Impacto em áreas de preservação
permanente

Baixo

Baixo

Médio

Baixo

Alto

Alto

Baixo

Médio

Custo Operacional

Menor

Menor

Maior

Menor

Problemas tecnológicos

Crítico

Médio

Nenhum

Nenhum

Facilidade para observação e controle

Baixa

Média

Alta

Alta

Interceptação de meios (sociais ou
bióticos)

Baixa

Baixa

Alta

Média

Incômodo e risco em comunidades

Baixo

Baixo

Alto

Médio

Investimento

Quadro 3: Análise do impacto ambiental no transporte da bauxita
Fonte: CNEC Engenharia S.A. (2006).

Atualmente, no Brasil, o transporte de bauxita é feito, ou através de caminhões, ou
através de um sistema misto, utilizando caminhões e ferrovia. Quando entrar em
operação, a bauxita produzida em Paragominas, será transportada na forma de
polpa (50% em sólidos) através de um mineroduto de 244 Km. Na planta de sua
utilização, a bauxita será desaguada, até 12% de umidade, através de filtros
hiperbáricos (filtros a discos inseridos dentro de uma câmara pressurizada).
3.3 – Disposição do Rejeito da Bauxita
O rejeito do beneficiamento (rejeito da bauxita) encontra-se na forma de polpa,
contendo partículas sólidas finas, quimicamente inertes, e deve ter destinação
técnica, econômica e ambientalmente adequada. O processo é composto pelas
seguintes etapas:

42
a) Os rejeitos são descartados da usina de beneficiamento, na forma de polpa, para
uma Lagoa de Espessamento (LE) formada por um dique periférico e construída
junto à usina. Esse lançamento é, normalmente, feito por gravidade.
b) Os rejeitos espessados são dragados e bombeados para disposição final dentro
da área lavrada, em local previamente preparado e denominado Reservatório da
Mina (RM).
c) A água clarificada, sobrenadante na Lagoa de Espessamento (LE), é recuperada
para o circuito da usina.
d) Nos Reservatórios da Mina (RM) são contidos os rejeitos lançados e distribuídos,
de forma adequada, em conformação inclinada que favoreça a drenagem e secagem
dos rejeitos.
Quando a capacidade útil de cada RM estiver completa, este será recoberto com
estéril, e sua superfície preparada para revegetação e reabilitação ambiental.
A lagoa de espessamento (LE) terá a função de um grande espessador, devendo
operar durante toda a vida útil do empreendimento.
O rejeito adensado nas LE’s será lançado nas áreas lavradas, previamente
preparadas, para sua disposição final de forma controlada. Estes locais serão
denominados Reservatório na Mina (RM).
Ribeiro e Albuquerque Filho (2004) dão conta que as estruturas de contenção de
rejeitos podem ser construídas com o próprio rejeito ou com a utilização de materiais
provenientes das atividades de lavra (estéreis) ou ainda com solos naturais de áreas
de empréstimo.
Estes autores ainda relatam que as diferenças nas características granulométricas e
nos processos de disposição dos resíduos de mineração tendem a afetar, de forma
significativa, o comportamento geotécnico das estruturas responsáveis pela sua
contenção. Com isso, a forma de lançamento deste material implica na formação de
depósitos com complexo comportamento geotécnico, exigindo o conhecimento das
características físicas do rejeito, particularmente a resistência ao cisalhamento, o
adensamento e a permeabilidade, além da observação de um controle sistemático
do processo de disposição de rejeitos.
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Dessa forma, as empresas de mineração devem garantir a integridade e proteção
dos diques periféricos, das lagoas de espessamento do rejeito e dos reservatórios
de polpa adensada, atendendo os critérios e normas de segurança geotécnica e
ambiental, minimizando os impactos ao meio ambiente e reduzindo os riscos de
acidentes.
No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2006), através da NBR
13028:2006, especifica os requisitos mínimos para elaboração e apresentação de
projeto de barragens para disposição de rejeitos de beneficiamento, contenção de
sedimentos e reserva de água, em mineração, visando atender às condições de
segurança, operacionalidade, economicidade e desativação, minimizando os
impactos ao meio ambiente.
3.3.1 - Alternativas Tecnológicas de Disposição de Rejeitos
A avaliação de alternativa de localização de depósito de rejeitos de mineração é
intimamente relacionada à alternativa locacional de usina de concentração e deve
levar em consideração:
a) A forma de descarte
Quanto à forma de descarte, tem-se que a descarga espessada, ainda que possa
representar custo mais elevado, é atraente do ponto de vista ambiental por requerer,
em geral, menor área de disposição, estruturas de contenção menores (e, às vezes,
mais simples) e facilitar a reabilitação das áreas ocupadas.
b) A estrutura de contenção
Quanto à estrutura de contenção, as alternativas tecnológicas disponíveis para
depósito dos rejeitos da mineração, na forma de polpa, são:
•

em vales, contidos por barragens;

•

em áreas planas, contidos por diques periféricos; ou

•

em áreas lavradas, também contidas por diques periféricos.

Normalmente,

qualquer uma

dessas

alternativas

de contenção

apontadas

anteriormente, compreende, também, a construção de reservatórios menores, junto
à usina, para espessamento inicial, sendo o material, após sedimentação e
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adensamento por certo período de tempo, dragado e bombeado para a área de
lavra, onde completa o processo de adensamento em reservatórios definitivos.
A disposição em vales com barragens apresenta menor custo, normalmente, quando
comparada com contenção por diques periféricos, tanto pela maior espessura média
dos rejeitos sedimentados como pelo menor volume de maciço compactado. O
impacto ambiental, porém, é geralmente maior que o observado na contenção por
diques periféricos em áreas lavradas, conforme mostra o Quadro 4.
Por não ser escopo deste estudo, não será elaborado nenhum comparativo de
custos entre as tecnologias comentadas, ficando o mesmo limitado a comparações
quanto aos impactos ambientais que cada uma das alternativas apontadas
apresenta.
IMPACTO

DIQUE PERIFÉRICO

BARRAGEM

Nulo (área já desmatada pela
mineração)

Maior

Impacto em drenagens

baixo

Alto

Impactos em área de preservação
permanente

baixo

Alto

Impacto em áreas com
declividade acentuada

Nulo

Médio

Concentração de impactos

Alto

Baixo

Controle do balanço hídrico

Alto

Baixo

Facilidade de observação e
controle

Alta

Baixa

Área desmatada total

Quadro 4: Análise de impacto ambiental das alternativas de disposição do rejeito da bauxita
Fonte: CNEC Engenharia S.A. (2006)

Independente da alternativa tecnológica para disposição dos rejeitos, o local
escolhido para instalação das bacias de retenção deverá estar afastado da área de
influência de cursos d’água, áreas úmidas e/ou sujeitas a inundações periódicas.
3.4 – Impactos Ambientais da Mineração
A mineração, evidentemente, causa um impacto ambiental considerável. Entretanto,
não é um impacto maior do que o das demais atividades básicas. Pode-se distinguir
dois aspectos gerais desse impacto, denominados densidade e extensão.
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A comparação da mineração com a agricultura permite distinguir com clareza o
significado destes aspectos. Na mineração, o impacto é muito denso e pouco
extenso. Ela altera intensamente a área minerada e as áreas vizinhas, onde são
feitos os depósitos de estéril e de rejeito. Essas áreas, todavia, não têm extensão
geográfica muito grande. São geograficamente restritas. Com a agricultura, acontece
exatamente o oposto; impacto ambiental é pouco denso e muito extenso.
Dias (2001) dá conta que a mineração, em pesquisa realizada no Brasil em 1995,
ocupava o quinto lugar entre as indústrias consideradas pela população em geral,
como as mais agressivas ao meio ambiente, conforme apresentado adiante na
tabela 7.
Tabela 7 – Indústrias que mais causam danos ao meio ambiente.
TIPO DE ATIVIDADE

%

TIPO DE ATIVIDADE

%

Extração de madeira

62,9

Indústria da pesca

11,3

Indústria química

60,9

Indústria farmacêutica

9,0

Indústria do papel e celulose

40,4

Agricultura

6,4

Indústria petrolífera

31,4

Indústria têxtil

4,3

Extração mineral

26,0

Pecuária

2,1

Indústria metalúrgica e
siderúrgica

23,6

Indústria eletrônica

1,7

Indústria automobilística

12,6

Outras atividades

2,4

Fonte: Dias (2001) apud Santos, Mazzon (1995).

Uma surpresa revelada pela pesquisa, aponta que atividades como a agricultura e
pecuária, usualmente tidas pelos estudiosos no assunto, como mais danosas ao
meio ambiente que a mineração, não são assim identificadas pelos cidadãos
comuns.
Esta rejeição por parte da opinião pública, associada à magnitude dos impactos
ambientais causados pela atividade na escala em que vem sendo praticada, resulta
em fortes pressões por parte da sociedade organizada. Identificar, portanto, os
possíveis danos ambientais causados pela mineração e estabelecer procedimentos
para a mitigação desses impactos é o elemento chave do desenvolvimento
sustentável, no setor.
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Chaves (2006) apud Villas-Boas (2001) e Figueiredo (2000) aponta que a extração
mineral gera uma série de impactos durante a etapa de operação da mina, nos
processos de lavra e beneficiamento, além da desfiguração da paisagem e do
desmatamento, tais como:
•

Lavra – alteração do lençol freático, geração de estéril, poluição sonora,
vibrações e emissão de gases causados pela utilização das máquinas,
geração de material particulado que podem causar poluição atmosférica e das
drenagens do entorno, alteração do relevo original que possibilitam
instabilidades estruturais, dentre outros;

•

Beneficiamento – geração de rejeitos e emissão de poluentes atmosféricos.

Na mineração de bauxita, a emissão de poluentes atmosféricos, tais como óxidos de
nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre (SO2) e outros produtos da combustão nos
secadores de bauxita, são produzidos na área de beneficiamento. Estas emissões,
porém, podem ser controladas utilizando-se precipitadores eletrostáticos ou
coletores de pó. Uma eficiência de até 99% de remoção das emissões pode ser
atingida.
No beneficiamento, onde a lavagem do minério é praticada, uma lama contendo 7 a
9% de sólidos é produzida para disposição. A tecnologia mais recomendada é o
espessamento deste rejeito antes de sua disposição final. Uma concentração de 25
a 30% de sólidos pode ser obtida por meio da sedimentação por gravidade nas
lagoas de estocagem. O rejeito pode ser ainda mais concentrado, fazendo-se o uso
de espessadores, para a produção de uma pasta contendo 30 a 50% de sólidos, que
pode ser lançada em áreas já lavradas e previamente preparadas para receber este
material.
Chaves (2006) afirma que por meio do processo de flotação é possível separar os
minerais existentes na lama resultante da lavagem da bauxita. Os óxidos de ferro e
titânio poderiam ser aproveitados na fabricação de cimento e a sílica poderia ser
usada em construções e aterros. Outra utilização para o rejeito de bauxita, seria
como matéria prima para fabricação de cerâmica.
As poeiras produzidas pelas correias transportadoras e em pontos de transferência
de material, podem ser controladas por enclausuramento. Poeiras geradas pela
movimentação de caminhões podem ser minimizadas pelo tratamento superficial das
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estradas e por assegurar que os veículos não vão, durante a viagem, derramando
material. Poeiras das pilhas de estocagem de materiais podem ser minimizadas pela
instalação de aspersores de água.
Souza (2001) afirma que os estudos de impactos ambientais devem ser elaborados
desde o momento da concepção até a desativação do empreendimento, passando
pelas etapas de implantação e produção.
3.4.1 – Identificação, Caracterização e Avaliação dos Impactos Ambientais.
A análise dos impactos ambientais deve ser fundamentada em metodologia científica
específica, para que sejam tomadas decisões menos controversas e tecnicamente
mais rigorosas, baseadas em dados e fatos, buscando identificar de forma
sistemática, qualificar e quantificar (quando forem passíveis de mensuração) os
impactos gerados pelo empreendimento.
A base deste diagnóstico deve ser construída a partir de dados disponíveis,
suplementados por cálculos probabilísticos, testes de laboratório, extrapolações
teóricas e julgamentos objetivos, oriundos de análises estatísticas, enfoques
sistêmicos e da experiência de especialistas. O objetivo é oferecer todas as
informações necessárias sobre os riscos envolvidos nessa operação, que engloba
aspectos sociais, políticos e econômicos, para embasar a tomada de decisões.
Esta avaliação deve ser estruturada a partir dos compartimentos ambientais,
considerando-se as seguintes etapas:
•

definição das etapas do projeto de mineração;

•

identificação dos fatores geradores de impacto ambiental (ações do
empreendimento);

•

elaboração da matriz de identificação de impactos;

•

análise e avaliação de impactos; e

•

monitoramento dos impactos.

Os fatores geradores dos impactos ambientais guardam estreita correspondência
com as etapas de um projeto de mineração: pré-instalação, instalação, operação e
desativação do empreendimento, já descritas anteriormente, e são variáveis
dependentes, uma vez que se vinculam à natureza e ao porte do mesmo.
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Desse modo, a identificação desses impactos está vinculada às características do
empreendimento. Segundo o CENEC Engenharia S.A. (2006), uma vez identificados
os fatores geradores, pode ser elaborada uma matriz de identificação de impactos,
discriminando as ações correspondentes, em linhas, e os principais componentes
ambientais, susceptíveis aos efeitos do empreendimento, em colunas. Isto faculta a
análise da possibilidade de ocorrência dos potenciais impactos, na forma de um
“check-list”, como o apresentado no Quadro 5, a seguir, o qual deve ser elaborado a
partir de discussões e reuniões multidisciplinares com especialistas de diversas
áreas da engenharia e do meio ambiente.
Organizada dessa maneira, a matriz de identificação terá, como estrutura básica, os
componentes de dois conjuntos de variáveis: de um lado as ações necessárias à
implantação do empreendimento (fatores geradores); e, de outro, os componentes
ambientais referentes aos meios físico, biótico e socioeconômico, passíveis de
sofrerem os efeitos dessas ações. Os Quadros 6 e 7, apresentados adiante,
mostram um exemplo de matriz de identificação de impactos ambientais.
Após a identificação, procede-se à avaliação dos impactos, embasada na análise
das

possíveis

repercussões

ambientais

decorrentes

da

implantação

do

empreendimento. Na ponderação dos resultados da valoração, deve ser incorporado
o nível de complexidade da implementação dos programas e medidas mitigadoras,
que configuram os compromissos do empreendedor e das demais instituições
responsáveis. E, também, a eficácia de sua implementação, como garantia de
prevenção, correção e compensação dos impactos indesejáveis, assim como a
potencialização dos resultados positivos, resguardando a qualidade ambiental da
região onde o empreendimento se localiza.
O monitoramento deve ser concebido em função dos impactos previstos e ser capaz
de captar variações induzidas, e distingui-las de eventuais mudanças naturais ou
produzidas por outras fontes. Os principais objetivos do monitoramento são: a)
verificar os impactos reais do empreendimento; b) compará-lo com as previsões; c)
alertar no caso dos impactos excederem limites pré-fixados; e d) servir de apoio à
gestão ambiental.
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Quadro 5: Check list de identificação de impactos ambientais
Fonte: CNEC Engenharia S.A. (2006)
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3.5 – A Reabilitação das Áreas Mineradas
Todo ato de minerar, tanto a céu aberto como subterrâneo, modifica o terreno no
processo da extração mineral e de deposição de rejeitos. O bem mineral extraído
não retorna mais ao local, permanecendo em circulação, servindo ao homem e às
suas necessidades.
Uma das características marcantes da atividade de mineração é a natureza finita das
reservas minerais, razão pela qual todo empreendimento mineiro tem uma vida útil
que, se não for determinada por outros fatores – como por exemplo, condição de
mercado ou estratégia empresarial – o será pela exaustão das reservas minerais.
Sendo assim, do ponto de vista do uso e ocupação da terra, a mineração se
enquadra na categoria de atividade de uso temporário, o qual será sucedido,
obrigatoriamente por um outro uso. Segundo International Aluminium Institute
(2004), as minas de bauxita operam por longos períodos. A expectativa de duração,
desde o início da prospecção da mina até o seu fechamento, é em torno de 64 anos;
e, desse total, uma média de 27 anos é o período de explotação mineral
propriamente dito.
A mineração a céu aberto causa a destruição completa da área da jazida e das
áreas usadas para depósito de estéril e bacias de rejeito. A "paisagem lunar",
deixada no rastro de algumas minerações, é responsável pela idéia de que esta é
uma atividade de enorme impacto ambiental. Entretanto, é possível conduzir a
operação de lavra no sentido de recuperar a aparência e o equilíbrio natural das
áreas lavradas.
Informações do Sustainable Development Series – Third Bauxite Mine Reabilitation
Survey, publicada pelo International Aluminum Institute (2004), dão conta que 97,2%
das empresas mineradoras ao redor do mundo possuem planos de reabilitação em
suas minas e a área reabilitada vem evoluindo de forma sistemática, passando de
1.010 ha por ano (1991) para 1.250 ha por ano (1999). Suas atividades seguem as
diretrizes do documento do United Nations Environment Programme (1984),
Guidelines for the environmental management of alumina production, um conjunto de
diretrizes para a avaliação dos impactos ambientais das minas de bauxita e
refinarias de alumina. Esta pesquisa confirma, ainda, um substancial progresso na
reabilitação de minas de bauxita em diversos climas, topografias e condições
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ecológicas, em todo o planeta: 90,2% das áreas estão retornando à condição de
floresta nativa; 4,1% a pastagens e agricultura; 4,3% a florestas comerciais e os
1,4% restantes são usados em áreas urbanas.
Segundo Bitar (1997), a recuperação de áreas degradadas tem sido um importante
instrumento de política pública na área ambiental, em vários países. As abordagens
são variadas, porém mantêm a mesma finalidade de assegurar a correção dos
impactos ambientais negativos ocorridos no meio ambiente.
Bitar (1997), ainda dá conta da existência, em países desenvolvidos, de mecanismos
institucionais que visam assegurar recursos financeiros para a execução de projetos
de recuperação e a participação da comunidade no processo decisório sobre a
destinação futura das áreas degradadas, enquanto que essa prática não é
observada nos países em desenvolvimento.
No Brasil, uma série de instrumentos legais, a começar pela Constituição Federal de
1998,

regula

as

atividades

potencialmente

poluidoras,

ditando

normas

e

procedimentos para que as operações transcorram dentro de condições de controle.
Habilitar as áreas mineradas para um outro uso é obrigação legal, estabelecida no
texto constitucional brasileiro, nos seguintes termos:
“Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o ambiente
degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei. (Constituição Federal, Art. 225, § 2º)”.
A recuperação das áreas, no Brasil, é ainda estabelecida no Decreto Federal
97.632/89, de 10 de abril de 1989, o qual determina que os empreendimentos de
mineração estão obrigados, quando da apresentação do Estudo de Impacto
Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental, a submeter o Plano de Recuperação
de Área Degradada (PRAD) à aprovação do órgão estadual de meio ambiente
competente.
Este plano contempla a solução técnica adequada, visualizada pela empresa de
mineração, à reabilitação do solo degradado resultante da atividade de extração,
para uso futuro. Existe, ainda, a possibilidade de, após aprovado, ser revisto ou
alterado, com a concordância do órgão ambiental competente, com vistas a
incorporar inovações tecnológicas ou alternativas mais adequadas em razão do
desenvolvimento dos trabalhos de lavra.
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A implantação do PRAD tem como objetivo minimizar ou eliminar os efeitos adversos
decorrentes das intervenções e alterações ambientais inerentes ao processo
construtivo e à operação do empreendimento, as quais são potencialmente
geradoras de fenômenos indutores de impactos ambientais que se manifestarão nas
áreas de influência do empreendimento; pretendendo, com isso, que as áreas
mineradas sejam levadas a uma condição de estabilidade e estejam aptas para um
novo uso, em um prazo razoável, após a exaustão das reservas.
Qualquer que seja o uso futuro previsto para uma área minerada, ela tem de
apresentar condições de estabilidade física e química; ou seja, tem de estar
protegida

do

desenvolvimento

de

processos

erosivos,

escorregamentos,

subsidências e outros processos do meio físico, além de não desenvolver reações
químicas que possam gerar compostos nocivos à saúde humana ou aos
ecossistemas.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, apresenta a NBR 13030/93 –
“Elaboração e apresentação de projeto de reabilitação de áreas degradadas pela
mineração”, onde estão fixadas as diretrizes para elaboração e apresentação de
projetos de reabilitação de áreas degradadas pelas atividades de mineração,
visando a obtenção de subsídios técnicos que possibilitem a manutenção e/ou
melhoria da qualidade ambiental, independente da fase de instalação do projeto.
De acordo com Bitar (1997), os procedimentos e atividades que envolvem a
recuperação de áreas degradadas por mineração têm variado de acordo com as
experiências realizadas. Porém, de um modo geral, compreendem basicamente:
•

a avaliação da área degradada;

•

o planejamento da sua recuperação;

•

a execução do plano de recuperação elaborado; e

•

a realização do monitoramento e manutenção das medidas implementadas.

Na avaliação devem ser identificados, essencialmente, os processos de degradação
instalados e os impactos ambientais decorrentes, além de contemplar, entre outros
aspectos, a análise dos riscos à saúde e segurança das comunidades
eventualmente afetadas, bem como aos usos dos solos circunvizinhos.
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Alguns indicadores e parâmetros geológicos e geotécnicos devem ser avaliados:
erosões, posicionamento dos níveis freáticos, dimensão do assoreamento, alcance
da poluição do solo e outros que dependem da situação e do tipo da área
degradada.
Williams (1995) relata que as atividades básicas do planejamento da recuperação da
área degradada incluem a definição dos objetivos, o estabelecimento do uso futuro
da área e a elaboração de um plano de recuperação. A tomada de decisão sobre o
uso futuro da área deve levar em conta a relevância técnica, social e legal das
alternativas propostas, bem como os custos e prazos envolvidos para a sua
implantação.
Bitar (1997) informa que o plano de recuperação deve compreender a escolha dos
métodos e técnicas que serão empregados na recuperação, a descrição dos
procedimentos e medidas que serão adotados, a formulação de um programa de
monitoramento e manutenção das medidas implantadas e o estabelecimento de um
cronograma de trabalho e previsão dos recursos humanos, materiais e financeiros
que serão necessários. Em linhas gerais, o plano de recuperação de áreas
degradadas deve englobar os seguintes grupos de atividades:
a) reafeiçoamento topográfico durante a etapa de operação;
b) revegetação de áreas lavradas durante a etapa de operação;
c) reafeiçoamento final das áreas na etapa de desativação; e
d) revegetação final da área na etapa de desativação.
Na operação de reafeiçoamento, apresentada na Foto 1, a camada estéril, retirada
durante a lavra, e os rejeitos do beneficiamento de bauxita são utilizados para a
recomposição do solo, já que a lavagem do minério não utiliza qualquer produto
químico.
As pilhas de estéril são regularizadas por tratores de esteiras, de modo a recompor a
topografia o mais próximo possível da original, evitando o carreamento de material
por drenagem superficial ou deslizamento de encostas, sendo depois recoberta por
uma camada de solo orgânico, previamente armazenado para este fim. O terreno é,
então, preparado para o início da revegetação.

56
De acordo com o CENEC Engenharia S.A. (2006), algumas das áreas mineradas
mais próximas da planta de beneficiamento são normalmente reservadas à
construção de diques para formar as lagoas de espessamento de rejeito. Nestas
áreas não haverá disposição de estéril, e o rejeito espessado será periodicamente
bombeado para outros reservatórios de rejeito adensado. Ao final da vida útil do
empreendimento, ou antes, caso os estudos econômicos recomendem a mudança
da localização da planta de beneficiamento, o bombeamento do rejeito cessará até o
completo assoreamento das bacias. Após um período de secagem, uma camada de
solo orgânico será colocada sobre o rejeito e a área poderá ser revegetada.

Foto 1: Reafeiçoamento da área minerada
Fonte: Acervo da Autora apud Mineração Rio do Norte (2004).

Segundo Bitar (1997), a revegetação envolve desde a fixação localizada de espécies
vegetais (herbáceas, arbustivas e arbóreas) até a implantação de reflorestamentos
extensivos, incluindo a geração de condições propícias ao repovoamento da fauna e
a regeneração de ecossistemas.
O primeiro passo no processo de revegetação é a hidrossemeadura com espécies
nativas leguminosas, inoculadas com fungos e bactérias, para acelerar o processo
de fixação do nitrogênio no solo, absorção de água e de nutrientes. Enquanto isso,
nos viveiros, as sementes passam por quebra de dormência e germinação. As
mudas crescem em sacos plásticos, protegidas por tela, em períodos que variam de
2 a 24 meses antes do seu transplante para o local definitivo. O plantio,
normalmente realizado no período das chuvas, é feito manualmente. Já nas áreas
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de encostas e taludes é feita hidrossemeadura com gramíneas. Para recompor a
vegetação, as companhias desenvolvem programas próprios de plantio, com viveiros
de produção de mudas, em grande parte com espécies nativas da região
objetivando restaurar ao máximo a biodiversidade local, conforme mostra a Foto 2.

Foto 2: Viveiro de produção de mudas
Fonte: Acervo da Autora apud Mineração Rio do Norte (2004).

Os trabalhos de recuperação de áreas executados demandam acompanhamento
periódico, por meio de vistorias e inspeções, visando manter as condições
necessárias ao cumprimento dos objetivos pré-estabelecidos no programa de
recuperação. A eficácia das medidas adotadas deve ser acompanhada de
indicadores de desempenho com o objetivo de verificar se a recuperação está sendo
ou não bem sucedida. Eventuais resultados insatisfatórios podem requerer ações
corretivas que vão desde a reavaliação da área degradada, até a reformulação
completa do programa proposto.
No reflorestamento são monitorados regularmente, solo, pássaros, insetos, répteis,
anfíbios e mamíferos, além do crescimento e mortalidade da vegetação. Segundo a
Mineração Rio do Norte (2006), nas suas áreas de mineração que estão em
processo de reabilitação, os indicadores de crescimento de mudas, de fertilidade e
estruturação do novo solo, de retorno da fauna e da evolução do processo de
sucessão natural da vegetação, cujo índice de sobrevivência é superior a 90%, são
monitorados por cientistas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), do Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia (INPA) e do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), com resultados
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que mostram que o modelo de reflorestamento estabelecido está em franca
evolução.
Ainda de acordo com informações desta empresa, no Brasil, o custo do
reflorestamento – incluindo a preparação do solo, a produção e o plantio das mudas,
o monitoramento e as pesquisas – é por volta de US$ 3 mil por hectare. Informações
do International Aluminium Institute (2004), dão conta que, globalmente este custo
está estimado em US$ 5,9 mil por hectare, significando cerca de US$ 0,11 por
tonelada de bauxita explorada, ou, aproximadamente, 0,4% do valor final do produto.
A recuperação, executada concomitantemente à mineração (Foto 3), contempla a
integração de diversas medidas às várias etapas e operações que compõe o
processo produtivo mineiro. É, também, altamente recomendável que a recuperação
das áreas mineradas seja conduzida simultaneamente às atividades de exploração
mineral, evitando-se, desta maneira, que grandes extensões de áreas permaneçam
expostas às intempéries, por um longo tempo. Ademais, durante o período de
operação do empreendimento, os recursos necessários à recuperação das áreas
são mais facilmente mobilizados do que após sua desativação.
Informações da Associação Brasileira do Alumínio (2004) dão conta que 60% das
áreas mineradas de bauxita, no Brasil, já foram reabilitadas e devolvidas na quase
totalidade ao seu uso original de floresta nativa, e, em alguns, casos recuperadas
para outros fins.

Foto 3: Área de mineração de bauxita recuperada
Fonte: Acervo da autora apud Mineração Rio do Norte (2004).
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4 – REFINO – O PROCESSO BAYER DE PRODUÇÃO DA ALUMINA
A alumina (óxido de alumínio de alta pureza) é o resultado do processamento
químico de refino da bauxita. Mais de 90% da alumina produzida no mundo é obtida
através do processo Bayer. Por este método, segundo Brunori et al (2005), são
necessárias cerca de 2 a 2,5 t de bauxita para se obter 1 tonelada de alumina.
Segundo o International Aluminium Institute (2006), a produção mundial de alumina,
em 2005, foi da ordem de 65 milhões de toneladas. Do total produzido, cerca de
90% é usada para a fabricação do alumínio. Os 10% restantes são utilizados em
aplicações diversas, nas forma de hidrato ou de aluminas especiais.
Ainda de acordo com este instituto, a produção está localizada principalmente na
Austrália (28%). O Brasil é o 4º maior produtor mundial, com mais de 5 milhões de
toneladas produzidas em 2004.
Além da bauxita e dos combustíveis energéticos, a produção de uma tonelada de
alumina requer outros insumos, que dependem da qualidade da bauxita, conforme é
apresentado na Tabela 8.
Tabela 8: Parâmetros de consumo para a produção de alumina
PARÂMETROS DE CONSUMO DA ALUMINA
Bauxita

1,85 a 3,4 t/t

Soda Cáustica

40 a 140 kg/t

Cal

10 a 50 kg/t

Vapor

1,5 a 4,0 t/t

Óleo Combustível (Calcinação)

80 a 130 Kg/t

Floculante Sintético

100 a 1000 g/t

Energia Elétrica

150 a 400 kWh/t

Água

0,5 a 2,0 m³/t

Produtividade (Homem Hora/t)

0,5 a 3,0 HH/t

Fonte: Associação Brasileira do Alumínio (2006)

4.1 – O Processo Bayer
A alumina obtida pelo processo Bayer e destinada à produção de alumínio metálico,
é calcinada a aproximadamente 1100oC e contém 20-50% de Al2O3. É um material
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inerte, de alta dureza (valor 9, na escala de Mohs), alto ponto de fusão (2045oC), e
que apresenta comportamento de isolante elétrico.
Vilar (2002) relata que os fundamentos do Processo Bayer, resumido na Figura 4
apresentada adiante, foi desenvolvido na Alemanha em 1888, e se baseiam no fato
de que os hidratos de alumínio são solúveis em soda cáustica, não o sendo, porém,
os outros óxidos constituintes da rocha, que são inaproveitáveis. Os pontos
essenciais deste sistema são:
•

dissolução da alumina da bauxita, por meio da soda concentrada, sob
condições moderadas de pressão e temperatura (~140ºC, para matéria prima
com alto teor de gibsita e entre 200 e 240ºC, para a bohemita e diásporo);

•

depois da separação dos resíduos insolúveis, ocorre a precipitação parcial da
alumina em solução, por meio da diminuição da temperatura e diluição da
lixívia de aluminato de sódio.

Figura 4: Fluxo do processo de produção da alumina
Fonte: Associação Brasileira do Alumínio (2006).

Informações do International Aluminium Institute (2006) dão conta que o processo
Bayer mudou muito pouco, desde que a primeira refinaria de alumina começou a
operar, em 1893. O processo pode ser considerado em 3 etapas:

Nessa etapa, a alumina contida na bauxita – gibsita, bohemita e diásporo – é
extraída, a partir de seus componentes insolúveis (principalmente óxidos).
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Dependendo da qualidade da matéria prima, ela deve ser lavada antes de iniciar seu
processamento. O material é então britado e moído para reduzir o tamanho das
partículas, visando facilitar a extração dos minerais, e misturado a uma solução de
soda cáustica. Essa pasta é aquecida sob pressão e enviada aos digestores.
As condições experimentadas na sub-etapa digestão podem variar muito, e um dos
aspectos a ser considerado é a natureza do composto que contém alumínio, pois a
gibsita apresenta maior solubilidade em solução de soda do que as outras duas
formas, requerendo, dessa forma, uma temperatura menor para que a dissolução do
óxido de alumínio ocorra. Portanto, as condições de operação no digestor
(concentração, temperatura e pressão) são determinadas de acordo com as
propriedades da bauxita. A adição de CaO, nesta etapa do processo, tem como
principal objetivo promover a diminuição, por precipitação, de íons de carbonato e
fosfato dissolvidos no meio.
As condições empregadas na solubilização dos compostos de alumínio em uma
planta comercial são encontradas na Tabela 9, apresentada adiante. No caso do
minério ser constituído de uma mistura de dois ou mais compostos, as condições de
digestão são escolhidas considerando-se o componente menos solúvel.
Tabela 9: Condição de digestão da bauxita em plantas comerciais.

Fonte: Constantino et al (2002)

Na digestão também ocorre a reação da solução cáustica com as impurezas da
bauxita. Entre essas reações, a que se destaca pelo impacto no processo é a de
dessilicação, onde o óxido de silício amorfo presente na forma de Kaolinita (AL2O3.
2SiO. 2H2O), denominada na indústria como sílica reativa, é dissolvida na soda
cáustica, formando aluminato de sódio e silicatos de sódio solúveis. A solução
resultante é instável, ocorrendo a precipitação da sílica na forma de complexos de
silicatos de sódio e alumínio, denominados produtos de dessilicação. A
concentração de kaolinita na bauxita e a temperatura do processo determinam
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quantidade formada destes produtos. Estes parâmetros devem ser rigidamente
controlados, para que o teor final de sílica na alumina, e consequentemente a sua
pureza, sejam bem especificados.
Segundo Escobar (2004), a sílica reativa é responsável por 90% do consumo de
soda no Processo Bayer. Isto representa uma parte considerável do custo de
produção da alumina, além de ser um importante parâmetro de controle de
qualidade da alumina.
Na sub-etapa denominada de clarificação é onde, através de lavadores,
espessadores e filtros, ocorre a separação do licor verde (solução de aluminato de
sódio) do resíduo sólido (lama vermelha). É feita, aí, a adição de um floculante que
provoca a sedimentação dos sólidos no fundo dos espessadores. Essa lama passa,
então, para os lavadores, onde, com a adição de outro floculante, é lavada; e,
através de filtração, a soda cáustica é retirada o máximo possível, e reciclada de
volta ao processo principal.
O uso eficiente da soda cáustica, pela indústria do alumínio, além de se constituir em
uma boa prática ambiental, representa uma vantagem econômica, visto que esse
produto é o maior insumo consumido, depois da bauxita, para a produção de
alumina. Desse modo, o resíduo de bauxita é intensamente lavado para recuperar a
soda e a alumina dissolvida, através de um circuito fechado de água, antes de ser
liberado para disposição final nos lagos de lama. O resíduo que fica retido nos
lavadores é a lama vermelha, que deverá ser coletada e estocada em locais
construídos especificamente para esse fim.

Neste estágio, o tri-óxido de alumínio cristalizado, conhecido como “hidrato”, é
precipitado, a partir do licor oriundo da etapa anterior.
Este processo é basicamente o reverso do da extração, excetuando que a natureza
do produto é controlada pelas condições da planta, incluindo semeadura ou
nucleação seletiva, temperatura da precipitação e da taxa de resfriamento. Em
equipamentos chamados de “precipitadores”, a alumina contida na solução precipitase, através do processo chamado de "cristalização por semente". Os cristais de
hidrato são, então, classificados em frações de tamanho e alimentados em um forno
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rotativo ou calcinado em leito fluidizado. Partículas com tamanho fora dos padrões
são retornadas ao processo.

Nesta etapa, o hidrato é calcinado para formar a alumina que irá para o processo de
redução do alumínio. Na calcinação, a água é retirada do produto. O processo deve
ser cuidadosamente controlado para obtenção das propriedades finais requeridas
para o produto.
Dessa forma, é obtido o primeiro resultado do processo de produção de alumínio: a
alumina, um pó branco e refinado de consistência semelhante ao açúcar.
4.2 – A Geração e Destinação do Resíduo “Lama Vermelha”
A produção de alumina, por meio do processo Bayer, resulta na geração de um
grande volume de resíduo, também conhecido como “lama vermelha”, que é
originado após a solubilização do óxido de alumínio contido na bauxita, utilizando-se
de uma solução de hidróxido de sódio a altas temperaturas e pressões. Este resíduo
também é conhecido, na literatura, como Resíduo de Bauxita, e não deve ser
confundido com o rejeito de bauxita originado no processo de lavra deste mineral.
Paranguru, Rath e Misra (2005) afirmam que, dependendo da qualidade da matéria
prima processada, entre 1 t e 2,5 t de resíduo é gerada por cada tonelada de
alumina produzida. Segundo informações da Associação Brasileira do Alumínio
(2006), no Brasil, cada tonelada de alumina produzida gera em média 0,9 t de
resíduo, podendo chegar a 0,7 t através da combinação de tecnologia, matéria prima
e controle de processo.
No mundo, de acordo com Andrejcak, Soucy e Forté (2005), anualmente são
gerados cerca de 70 milhões de toneladas de lama vermelha (base seca). Dados da
Associação Brasileira do Alumínio dão conta que, somente no Brasil, em 2004,
foram produzidas mais de 5 milhões de toneladas de alumina, que geraram cerca de
4,5 milhões de toneladas de lama vermelha.
O resíduo de bauxita, por si próprio, não é tóxico. Seu alto nível de alcalinidade é
resultado do teor cáustico residual causado pela adição da soda cáustica no
processo de digestão da bauxita para obtenção da alumina.
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A grande preocupação ambiental relativa a este resíduo refere-se basicamente a
dois aspectos: o volume gerado e sua causticidade. Ainda, de acordo com
Paramguru, Rath, Misra (2005), uma refinaria de alumina produz grandes
quantidades de lama vermelha: mais de duas toneladas de licor cáustico acompanha
cada tonelada de sólido seco de lama.
Muitas pesquisas, envolvendo o desenvolvimento de atividades e de produtos, estão
em andamento em todo o mundo para encontrar uma utilização segura e eficiente
para a “lama vermelha”. A neutralização também é vista como um passo similar
deste mesmo caminho, já que o maior perigo associado ao resíduo (a causticidade)
seria removido.
Um considerável número de patentes e artigos técnicos tem sido publicado em
jornais e revistas especializados, dando conta das possibilidades da utilização desse
resíduo, bem como a de seus componentes, que podem ser divididas em várias
categorias, de acordo com a finalidade que se pretende dar ao material. Abaixo,
estão listados alguns estudos que estão em andamento, para diferentes usos:
•

para melhoramento do solo, ajudando a reter nutrientes e ajustando o seu pH;

•

como agente neutralizante, para tratamento em drenagens na extração de
minérios ácidos;

•

como filtrante, para remoção de fósforo e nitrogênio em sistemas sépticos de
efluentes de esgoto industrial e doméstico;

•

como aditivo, em fertilizantes, para aumentar a retenção de fósforo no solo;

•

na fabricação de tijolos e telhas;

•

como “filler” (carga ativa) para plásticos, visando conferir durabilidade à
coloração e resistência ao calor e aos produtos químicos;

•

como base nas estradas, e também como fração da areia ou elemento na
composição com gesso ou partículas de cinza;

•

como matéria prima, na produção de cimentos alternativos, tais como
polímeros minerais e cerâmicos;

•

como matéria prima, no processamento do cimento;
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•

como pigmento, com um grande segmento para aplicação em argamassas
para revestimentos e pintura;

•

na recuperação de metais raros, dos compostos de sódio e dos óxidos, para a
indústria cerâmica e na recuperação de óxidos metálicos, fluoretos e cloretos.

Serão descritas, mais adiante, e em maiores detalhes, algumas dessas alternativas
que estão sendo estudadas, apontando os vários usos e tratamentos possíveis de
serem aplicados para este resíduo.
A Figura 5 mostra que a maioria das patentes publicadas é focada na recuperação
dos componentes utilizáveis contidos na lama vermelha (50%) e seu uso como
material de construção (26%).

Figura 5: Distribuição das patentes de acordo com a utilização da lama vermelha
Fonte: Andrejcak, Soucy, Forté (2005)

Andrejcak, Soucy e Forté (2005) afirmam que alguns dos métodos citados acima têm
sido comercialmente utilizados, porém essa aplicação é ainda limitada pelo pequeno
valor comercial (alto custo de produção e baixo valor de retorno do capital
empregado). Nenhuma dessas patentes tem apresentado um bom potencial de
comercialização, a nível global. Ainda existe uma grande necessidade de
aperfeiçoamento nos processos, para que se possam extrair produtos de valor, a
partir da lama vermelha, de uma forma economicamente viável.
Esta situação resulta, provavelmente, mais da falta de motivação ambiental do que
de uma solução econômica para o problema. É necessário, também, que se tenha
em mente não só os grandes volumes de resíduos a serem armazenados, mas a
pegada ecológica existente nos rastro deles.
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4.2.1 – A Composição do Resíduo de Bauxita (Lama Vermelha)
Andrejcak, Soucy e Forte (2005) relatam que o resíduo da bauxita é composto por
impurezas contidas na bauxita, que são insolúveis no licor cáustico. Este resíduo,
uma lama muito fina com tamanho médio de partícula menor que 10 m, que provem
da desagregação do constituinte alumino férrico da bauxita, é conhecido como “lama
vermelha” devido à sua cor originada do predomínio dos óxidos de ferro contidos em
sua composição, que variam em relação às impurezas existentes na bauxita de
origem, e de como foi seu comportamento, durante o ataque com soda.
Paranguru, Rath e Misra (2005) afirmam que a lama tem as seguintes
características: é alcalina, tixotrópica, possui alta área de superfície (13-16 m²/g),
densidade de 3,3g/cm³, é constituída por hematitas e silicatos remanescentes da
bauxita e tem um largo range de composição, já que o resultado final dependerá da
uniformidade da bauxita e da tecnologia de refinamento aplicada. A Tabela 10
apresenta uma faixa de variação de componentes químicos usualmente encontrados
em lamas vermelhas, logo ao final do processamento.
Tabela 10: Componentes químicos mais comuns nas lamas vermelhas.
COMPOSIÇÃO

% EM PESO (base seca)

Fe2O3

20 a 60

Al2O3

10 a 30

SiO2

2 a 20

Na2O

2 a 10

CaO

2a8

TiO2

traços a 28

Fonte: Paranguru, Rath, Misra (2005)

As diferenças na composição química entre duas lamas vermelhas originadas a
partir de bauxitas de diferentes jazidas, são apresentadas na Tabela 11. Uma delas,
denominada lama vermelha SL, é o resultado do processamento da bauxita de uma
jazida localizada na região norte do país. A outra é chamada de lama vermelha PC,
já que a jazida de origem está na região de Poços de Caldas, MG.
As diferenças de concentração dos elementos encontradas, nesta tabela, entre os
diversos materiais, podem ser creditadas principalmente ao fato de que as
constituições químico-mineralógicas entre as rochas de origem diferem entre si.
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Outro fator que pode contribuir para a ocorrência destas diferenças, são pequenas
mudanças que podem ocorrer nas etapas de processamento entre uma planta e
outra, tal como tempo de digestão ou tipo de fluido de ataque utilizado, suficientes
para interferir na característica final do resíduo.
Tabela 11: Análise química de resíduos de processamento de bauxita
originada de diferentes jazidas.
COMPOSIÇÃO

LAMA VERMELHA SL (%)

LAMA VERMELHA PC (%)

SiO2

11,9

18,5

Al2O3

27,4

25,7

Fe2O3

31,6

20,6

FeO

0,14

0,28

CaO

2,3

0,45

MgO

0,10

0,13

TiO2

3,4

2,8

P2O5

<0,05

0,26

Na2O

7,9

9,4

K2O

0,01

2,4

MnO

<0,01

0,32

Cr2 O

0,051

0,006

NiO

<0,003

<0,003

F

0,05

0,20

Cl

0,39

0,68

Perda ao fogo

14,56

13,20

SOMA TOTAL

99,79

98,98

Fonte: Villar (2002)

Segundo Villar (2002), em geral, de 76 a 93% do teor de óxido de alumínio original é
dissolvido, entrando o restante na composição do resíduo. A sílica também reage
prontamente, precipitando-se na forma de silicatos, de composição variada nos
rejeitos. O ferro e o titânio da rocha matriz, após terem reagido com a soda cáustica,
permanecem no resíduo formando precipitados de compostos insolúveis, o mesmo
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ocorrendo com outras impurezas, tais como fósforo, níquel, cromo, magnésio etc. Já
o sódio e o cálcio aparecem na composição do resíduo como uma conseqüência do
processo.
Este mesmo autor afirma, ainda, que os óxidos e hidratos de ferro (Fe2O3), por
serem praticamente insolúveis nas soluções alcalinas, são encontrados em sua
totalidade nos resíduos. A insolubilidade do Fe2O3, entretanto, não é absoluta,
havendo uma dissolução muito pequena de Fe em ferrito de sódio (Fe2O3Na). Na
verdade, existe uma reação idêntica à da dissolução da alumina, com os mesmos
fenômenos de equilíbrio e sobressaturação em função da temperatura e
concentração de NaOH, mas em escala de teor muito mais baixa. Estes fenômenos,
pelas possíveis precipitações de Fe(OH)3, condicionam o teor de ferro na alumina
produzida e precisam ser controlados para que ocorram numa proporção mínima.
4.2.2 – A Disposição do Resíduo
De acordo com Paramguru, Rath e Misra (2005), atualmente, em quase todas as
refinarias de alumina do mundo, o resíduo gerado é disposto principalmente de duas
maneiras, dependendo das facilidades disponíveis e das circunstâncias dos
arredores. Em países como França, Inglaterra, Alemanha ou Japão, que têm baixa
disponibilidade de terra e mar próximo, a prática utilizada é descarregar o resíduo no
mar. Onde existe uma maior oferta de área livre e de baixo custo, próxima às áreas
de produção de alumina, a “lama vermelha” é bombeada até tanques ou lagoas
construídas para este propósito. Esta é a forma de estocagem mais usada no Brasil.
A diminuição geral no número de áreas para disposição de resíduos, juntamente
com a implementação de uma legislação mais rígida no aspecto ecológico, como por
exemplo, as leis federais nº 6938 de 31/08/1981 – Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente e nº 9605 – Leis dos Crimes contra o Meio Ambiente, têm criado a
necessidade do aproveitamento máximo tanto das áreas de contenção já existentes
como das que ainda estão em planejamento. O objetivo é operar e manusear os
reservatórios de maneira a reduzir ao máximo a elevação do material depositado,
aumentando o volume que pode ser estocado, e, como conseqüência, a vida útil
destes depósitos. Assim, o número de regiões exigidas no futuro será minimizado,
reduzindo o impacto ambiental.
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Além disso, segundo Tsakiridis, Agatzini-Leonardou e Oustadakis (2004), o custo
com a construção e manutenção das áreas de contenção da lama vermelha é alto
(superior a 1-2% do preço da alumina). O custo do gerenciamento do resíduo com
relação ao custo de produção varia muito (US$ 2 a 8 / t de alumina), dependendo da
tecnologia empregada para a sua disposição, do fator de resíduo resultante da
qualidade bauxita empregada para a obtenção da alumina, dos requisitos ambientais
e dos fatores econômicos do local de produção.
A

disposição

(bombeamento)

da
e

lama

vermelha

armazenamento

compreende
em

tanques

as

etapas
ou

de

lagoas

transporte
construídas

especificamente para esta finalidade, levando em consideração os aspectos dos
impactos ambientais, reabilitação e integração da área à paisagem. O tamanho das
áreas de estocagem varia muito, dependendo principalmente do volume de
produção da refinaria e do plano de gerenciamento de resíduo de cada planta, que
deve levar em conta alguns aspectos tais como: localização, área disponível para
estoque, processo de produção do resíduo, metodologia de disposição, legislação
ambiental local etc.
Quanto à disposição da lama vermelha em áreas de estocagem, são considerados
basicamente três tipos de tecnologia:
•

por via úmida (wet disposal);

•

por via seca (dry disposal ou dry stacking);

•

e a do tipo "sloped deposition".

Paramguru, Rath e Misra (2005) afirmam que, no processo convencional de
disposição do resíduo de bauxita (disposição com grande percentual de líquido ou
“wet disposal practice”), o usual é o bombeamento da lama vermelha para os lagos
de resíduos com 20 a 30% de sólidos.
Segundo Fortes (2000), a construção de um lago de resíduos, para este processo de
disposição, envolve um grande movimento de terra para formar o corpo dos diques
de contenção, que deve ser completamente estanque, garantindo que toda a lama
vermelha fique confinada sem possibilidade de escape para o meio ambiente.
Para isso, os taludes internos e o fundo dos diques são revestidos com uma camada
dupla de impermeabilização, composta por uma camada de argila compactada e
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outra camada de geomembrana de PVC. No fundo, sobre a geomembrana, é
lançada uma camada drenante de areia (dreno de fundo), para filtrar a solução
contida no rejeito, e é instalado um conjunto de tubos de drenagem em formato
“espinha de peixe” cobrindo toda a área do fundo do reservatório, para captar a
solução percolada (underdrain), rica em soda cáustica, e, através de bombeamento
retorná-la ao processo industrial na refinaria. Nas laterais externas dos taludes, uma
camada de laterita é colocada, e uma hidrosemeadura de gramíneas é executada,
para evitar erosões na sua superfície.
É ainda instalada uma tubulação para captação da solução sobrenadante (overflow),
que também retorna para o processo, para recuperação da solução cáustica após a
sedimentação da parte sólida do resíduo. A Figura 6 ilustra o processo construtivo
para a tecnologia “wet disposal”.

Figura 6: Esquema do processo de disposição “wet disposal”.
Fonte: Associação Brasileira do Alumínio (2006)

Numm (1998) afirma que a tendência atual para disposição da lama vermelha está
direcionada para a utilização do método “seco” de disposição (dry stacking process),
apoiada no desenvolvimento de equipamentos especiais tais como espessadores e
filtros que permitem o desaguamento do resíduo, alcançado pela segregação da
fração de areia, na lama, obtendo-se uma concentração de sólidos de 50 a 60%
antes do transporte pela tubulação.
Historicamente, os espessadores sempre foram empregados para retirada do
resíduo líquido da lama vermelha, como forma de recuperar ao máximo a soda
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cáustica empregada no processo e, assim, minimizar também o custo da produção
da alumina. Atualmente, com o desenvolvimento dos espessadores de alta
capacidade conhecidos como “super thickeners” (tecnologia desenvolvida pela
Alcoa) e “deep thickeners” (ou “paste thickeners”, tecnologia desenvolvida pela
Alcan) e com o auxílio dos recentes floculantes desenvolvidos, esses equipamentos
estão aptos para fornecer um “underflow” com muito mais concentrado sólido que
antes.
O diferencial da tecnologia desenvolvida para os “paste thickeners”, quando
comparada com as outras, segundo Chaves (2006), é o aumento na altura do
tanque, criando uma maior da zona de compressão do espessador e aumentando a
pressão sobre a polpa do “underflow”. Comprimidos, os flocos são rompidos e a
água presa dentro deles liberada, aumentando a porcentagem de sólidos. Para
melhoria do manuseio do material, o diâmetro do espessador foi reduzido e o ângulo
de descarga aumentado. Além da melhoria do projeto, um melhor entendimento de
vários aspectos do processo ajudou a estabelecer diferentes estágios desse sistema
de disposição. A figura 7 apresenta um modelo esquemático dos espessadores tipo
“paste thickener” e “Super Thichener”

Figura 7: Esquemático de espessadores de alta capacidade.
Fonte: Paste Thick Associates (2006)

Numm (1998) ainda dá conta que o último avanço tecnológico, nesta área, é o uso
de filtros hiperbáricos, os quais, comparados aos filtros à vácuo, possuem uma
capacidade muito maior de produção e uma umidade muito menor no produto retido,
resultando num resíduo com concentração de sólidos ainda maior, entre 70 a 80%,
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possibilitando que o seu transporte seja feito por meio de correias transportadoras
ou caminhões.
A Tabela 12, a seguir, mostra os diferentes resultados obtidos com a tecnologia de
desaguamento da lama vermelha.
Tabela 12: Comparação do resíduo gerado usando diferentes tipos de
equipamentos no processo Bayer.
Espessador

Espessador de

Filtro de

Filtro

Convencional

Alta Densidade

Vácuo

Hiperbárico

Volume
da
mistura
(polpa/pasta) / t de lama
sólida

2,5

1,4

1,1

0,6

Volume de líquido / t de
lama sólida

2,2

1,1

0,8

0,3

Teor de soda cáustica
(kg) soda /t de lama sólida

16,5

5,0

4,0

1,0

Parâmetro

Fonte: Paranguru, Rath, Misra (2005)

Baseado nestes resultados é esperado obter do resíduo de bauxita uma melhor
lavagem, um produto mais seco e um maior teor de soda recuperado, apresentando,
consequentemente, um menor teor cáustico.
Nesta condição, de acordo com Cooling, Glenister (1992), quando o resíduo chega à
lagoa de contenção, a lama é espalhada em camadas com cerca de 0,3 a 0,5m de
espessura e deixada para secar ao sol. Para acelerar o processo natural de
secagem, a superfície do resíduo é mecanicamente revolvida, numa atividade
conhecida como “farming”, utilizando-se equipamentos tipo grades de discos
acopladas a um trator de esteira, possibilitando sua solidificação e secagem em
camadas, seguindo o método de empilhamento a seco. A camada exposta deve ser
mantida num determinado grau de umidade, para evitar a formação de poeira
cáustica que, pela ação dos ventos, poderia ser dispersa. A Figura 8, a seguir,
mostra, esquematicamente, o processo de disposição por via seca (dry stacking
process).
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Este método de disposição tem muitas vantagens, tais como redução do custo de
bombeamento e minimização do uso de terra, com conseqüente diminuição do
impacto ambiental.

Figura 8: Esquemático do processo de disposição tipo “dry stacking”.
Fonte:Alcoa Alumínio S.A. (2006)

A terceira tecnologia chamada de “Sloped Deposition” foi desenvolvida na Austrália,
segundo Villar (2002), para aumentar a vida útil de áreas de disposição. Esse tipo de
disposição, normalmente, é feito por “upstream”, em cima de áreas já cheias (em
geral, construídas para acondicionamento do resíduo pelo processo úmido – “wet
disposal”), com a disposição do resíduo em forma “semi-seca”, ou seja, com 40%, ou
mais, de sólidos.
Sobre a área já construída, é colocada uma camada de areia e instalados drenos no
seu interior. Diques são construídos ao redor do perímetro e o resíduo espessado é
descarregado dentro deste local, em camadas aproximadas de 1,0 m de espessura.
Estas camadas são deixadas secar ainda mais, sendo permitido o fissuramento para
acelerar

a

drenagem

daquelas

lançadas

posteriormente.

Dependendo

da

disponibilidade de resíduo arenoso no local, novas camadas drenantes podem ser
construídas sobre o resíduo ressecado antes de um novo lançamento.
Por isso, chama-se 'sloped'. É como um 'coroamento' da área, aumentando a altura
da pilha na parte central. Esse método é tanto mais eficiente quanto maior for a área
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contínua disponível para ocupação e se assemelha ao '
dry stacking' porque precisa
dos mesmos equipamentos e processos para espessamento e transporte, porém
não se executa a atividade de “farming”.
A dificuldade do uso desta tecnologia está no controle da reologia (deformação e
escoamento)

do

resíduo,

a

fim

de

assegurar

o

ângulo

de

deposição

desejado/necessário, com o lançamento do resíduo a partir de pontos centrais, em
direção ao perímetro da área.
Dentre as três, a disposição "por via úmida", ou "wet disposal", têm, teoricamente, o
custo de construção mais alto, ao passo que a disposição "por via seca", o mais
baixo.
Em termos de custo operacional, porém, o quadro se inverte, passando o mais alto a
ser o do "dry stacking", que implica em equipamentos especiais para espessamento
e bombeamento do resíduo, além do processo de "farming", que consiste do
revolvimento do resíduo para acelerar a secagem e adensamento. Já a disposição
por via úmida não requer nada além da rotação entre os pontos de lançamento a
cada período, que pode ser desde uma semana até vários meses.
A comparação de tais custos é bastante dificultada pelas diferenças nas
características do resíduo, diferenças na tecnologia de disposição, diferenças na
infra-estrutura instalada (em geral, em função da tecnologia e dos requisitos
ambientais da localidade da planta, além, é claro, das diferenças geográficas).
Adicionalmente, os custos dos diferentes métodos, nas diferentes localidades, são
afetados por aspectos regionais, como o regime climático, entre outros. Em regiões
onde, por exemplo, chove mais do que evapora, geraria um problema de balanço de
água, a utilização da disposição tipo 'dry stacking'. Para este caso, a melhor opção
que se configura é a disposição por via úmida.
O processo por via seca deveria ser mais econômico do que os demais, porque a
densidade final do resíduo é mais alta (resulta num volume menor); e pode ser
estocado em pilhas de grande altura, requerendo, portanto, menos área de base
(menos terra, impermeabilização, dreno de fundo, superfície pra reabilitar etc.). Além
disso, por ser um processo de construção de uma pilha com o próprio resíduo,
requer diques de contenção de menor altura, o que minimiza o movimento de terra
na construção que é, por sua vez, o grande responsável pelo alto custo da
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disposição por via úmida. Este mesmo tipo de disposição, por outro lado, requer
equipamentos especiais, uma grande área aberta, e uma grande infra-estrutura para
supressão de poeira, gerenciamento de água etc. Dessa forma, a escolha da
tecnologia de disposição da lama vermelha, no que se refere ao custo de
implantação e operação, requer uma análise cuidadosa e acurada sobre todos estes
fatores.
4.3 - A Reabilitação e Integração da Área Degradada à Paisagem
A reabilitação da área de estocagem de resíduos, após ter esgotado o seu potencial
de armazenamento, é de fundamental importância no processo pós-industrial do
refino de bauxita, como condição de redução dos impactos ambientais, além de
promover o restabelecimento da paisagem.
Empresas do setor relatam experiências bem sucedidas nas suas refinarias de
alumina, demonstrando que se têm obtido bons resultados na conservação
ambiental, com ações efetivas relativas à disposição de rejeitos e na reabilitação de
áreas ocupadas por essa estocagem. O custo da recuperação superficial do lago é
em torno de US$ 100.000 a 200.000/Ha.
A recuperação das áreas degradadas não se concentra apenas na revegetação;
outros aspectos, como a qualidade das águas de descarte para o ambiente, a
supressão da poeira e o monitoramento das águas subterrâneas (lençol freático),
devem fazer farte do projeto.
Segundo Fortes (2000), características dos resíduos do processamento de bauxita,
tais como densidade aparente elevada, alta concentração de sais, grande
alcalinidade, alta condutividade elétrica, deficiência em nutrientes e falta de matéria
orgânica, limitam o estabelecimento de vegetação diretamente sobre o rejeito,
necessitando, portanto, de um tratamento no campo circundante de suas áreas de
estocagem.
De acordo com Campos Neto e Fortes (1995), vários fatores podem afetar o
crescimento e o sucesso da revegetação, tais como: a capacidade das raízes
perfurarem a manta de PVC e tolerarem o grau de salinidade, as condições de
alcalinidade e o efeito dessas condições sobre a disponibilidade de nutrientes do
solo, e com o adensamento do resíduo, a água residual cáustica chegar, por
capilaridade, até às raízes das plantas. Além das conseqüências diretas causadas
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pelas propriedades químicas do rejeito sobre as plantas, a alteração das
propriedades físicas, como o efeito da dispersão do resíduo na área, torna o material
sem estrutura e com grande susceptibilidade à compactação, reduzindo assim sua
condutividade hidráulica e dificultando a penetração do sistema radicular das
plantas. A lixiviação pela água de chuva vai gradativamente melhorando as
condições do solo, fazendo com que seja menos hostil às raízes das plantas.
Fortes (2000) ainda afirma que o sucesso na reabilitação de áreas ocupadas com
rejeito alcalino do refino de bauxita tem sido apresentado como possível, desde que
submetida a determinados tratamentos para a redução da salinidade, alcalinidade e
sodicidade. A neutralização química, através do uso de compostos sulfurosos como
condicionadores, tem apresentado resultados satisfatórios para neutralizar e reduzir
a sodicidade de rejeito da bauxita. O uso de melhoradores químicos, no entanto,
muitas vezes é limitado, principalmente devido ao elevado custo e a disponibilidade.
O gesso é o mais usado, visto que, quando adicionado ao resíduo alcalino de
bauxita, reduz sua alcalinidade e sodicidade. O seu uso, porém, fica restrito às áreas
localizadas próximas às fontes produtoras.
A LPS (2004) informa que, na refinaria da Alumar, foi desenvolvida uma nova
tecnologia para reabilitação de depósito de resíduo de bauxita, utilizando cinza de
carvão mineral (resíduo proveniente das caldeiras instaladas na mesma planta)
como material de cobertura e rejeitos orgânicos – lodo de cervejaria – como fonte de
nutrientes para a vegetação. O resultado é uma área de descarte consistindo de
numerosas camadas, começando com o resíduo de bauxita sendo coberto com uma
camada de solo arenoso, e, depois, a impermeabilização de toda a superfície com
uma membrana sintética de PVC (geomembrana).
A próxima camada é um sistema de infiltração controlado, composto de uma manta
semipermeável (geotextil) e um sistema de drenagem que abrange toda a superfície,
que coleta e redireciona a água residuária com pequena concentração de soda
cáustica, de volta para a refinaria.
Acima do sistema de drenagem há duas camadas, a primeira de cinza de carvão
mineral e a segunda de solo vegetal, na qual será instalado um sistema de irrigação.
Finalizando, é realizado, durante a estação chuvosa, o plantio de mudas arbóreas e
arbustivas, usando nas covas de plantio, como fertilizante, lodo ativado resultante do
tratamento do efluente do processo de produção de cerveja. As aberturas de covas
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deverão ser realizadas, de forma manual para não provocar danos ao sistema de
impermeabilização da reabilitação, evitando o modelo de abertura de covas de
reflorestamentos tradicionais, ou seja, retangulares, com ruas e linhas, visando obter
uma semelhança com a mata nativa. A Figura 9 ilustra o esquema geral do sistema.

Figura 9: Perfil do sistema de reabilitação de lago de resíduo de bauxita.
Fonte: LPS CONSULTORIA E ENGENHARIA (2004)

A composição das cinzas de carvão mineral e as reações físico-químicas que irão
promover, no solo, determinarão o nível de impacto sobre a produção, absorção e
acumulação de nutrientes e outros elementos, pelas plantas. Quando comparada
aos teores encontrados na maioria dos solos, muitas cinzas apresentam elevada
disponibilidade de nutrientes essenciais à vegetação, com exceção de nitrogênio.
Contudo, diversos estudos mostram que as cinzas de carvão mineral têm elevada
quantidade de metais em relação ao normalmente requerido pelas plantas, podendo,
por um lado, corrigir deficiência em Fe, Mn, B, Mo e Se (Fortes, 2000 apud Rees &
Sidrak, 1956) e, por outro, causar diminuição da produção, já que vários destes
elementos podem apresentar teores tóxicos.

78
Fortes (2000) ainda relata que, além do aspecto nutricional, a característica ácida de
algumas cinzas favorece a acidificação do rejeito. A lixiviação da água da chuva
sobre as cinzas, juntamente com a acidez gerada pela fixação biológica de
nitrogênio, tem baixado a alcalinidade e sodicidade do resíduo, já permitindo a
penetração das raízes na camada com resíduo em maiores profundidades e o
crescimento vigoroso das espécies vegetais.
Segundo Williams (1995), para a cobertura vegetal, as empresas desenvolvem
programas próprios de plantio, com viveiros de produção de mudas, em grande parte
com espécies nativas da região, objetivando restaurar ao máximo a biodiversidade
local. O processo de revegetação requer o uso de espécies que sejam capazes de
melhorar o solo, depositando matéria orgânica, reciclando nutrientes e protegendo-o
contra o impacto direto da gota de chuva, que é o principal agente desagregador,
causando erosão, além de serem capazes de se estabelecer e se desenvolver em
áreas de baixa fertilidade e precárias condições físicas.
A Foto 4 ilustra a área de um lago de resíduos de bauxita reabilitada.

Foto 4: Lago de resíduo de bauxita reabilitado
Fonte: Alcoa, 2005.
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5 – REDUÇÃO – O PROCESSO HALL-HÉROULT DE PRODUÇÃO DO
ALUMÍNIO METÁLICO
A última fase do processo industrial de produção de alumínio primário é a redução
da alumina (óxido de alumínio – Al2O3) a alumínio metálico, realizada através do
Processo Hall-Héroult que consiste, basicamente, na redução da alumina por
eletrólise em banho de criolita natural ou sintética (Na3AlF6), fundida a baixa tensão,
que atua no processo como eletrólito e solvente da alumina.
Os principais insumos para a produção de alumínio primário, durante o processo de
redução, são apresentados na Tabela 13.
Tabela 13: Principais insumos para a produção de alumínio
primário pelo processo Hall-Héroult
INSUMO

QUANTIDADE

Alumina

1930 kg/t Al

Energia Elétrica

14 a 16,5 kWh/kg Al

Criolita

12 kg/t Al

Fluoreto de alumínio

20 a 30 kg/t Al

Coque de petróleo

0,4 a 0,5 kg/kg Al

Piche

0,1 a 0,15 kg/kg Al

Fonte: Associação Brasileira do Alumínio (2006)

Em função das características do processo produtivo, as plantas industriais de
alumínio primário localizam-se, preferencialmente, em regiões com oferta abundante
de energia elétrica (gerada por hidrelétricas, gás natural, carvão ou usina nuclear) e,
se possível, próximas a jazidas de bauxita.
Prasad (2000) relata que os fundamentos do processo Hall-Héroult são os mesmos
desde a sua descoberta em 1886, porém, houve desenvolvimentos ao longo dos
anos, tais como melhorias na química do banho eletrolítico, alimentação da alumina,
qualidade do anodo e do catodo e controle do processo. Muitos têm sido também, os
progressos com relação ao tamanho e desenho da célula (ou cuba) eletrolítica,
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capacidade de produção e consumo de energia. A Tabela 14, a seguir, mostra
alguns desenvolvimentos ocorridos ao longo dos últimos quase sessenta anos.
Tabela 14: Desempenho do processo Hall-Héroult
PARÂMETROS OPERACIONAIS

1945

2002

Corrente da Célula (kA)

25 – 50

280 – 350

Voltagem da Célula (V)

5

4,1

Eficiência da Corrente (%)

80 – 85

93 – 96

Consumo de Energia (Kwh/Kg Al)

20 – 25

13,0 – 13,4

Produção da Célula (t/ano/cel)

55

950

Produtividade (t/ano/cel)

55

550

manual

alta automação

Operação da Célula
Fonte: Haywood et al (2003)

Segundo a Associação Brasileira do Alumínio (2006), esta fase da cadeia produtiva
do alumínio é extremamente intensiva em energia elétrica, insumo que responde por
cerca de 35-40% do custo de produção do alumínio primário. A voltagem de cada
uma das cubas, ligadas em série, varia de 4 a 5 V, dos quais apenas 1,6 V são
necessários para a eletrólise propriamente dita. A diferença de voltagem é a
necessária para vencer resistências do circuito e gerar calor para manter o eletrólito
em fusão.
O processo é contínuo. Uma redução não pode ser facilmente paralisada e
reinicializada. Segundo o International Aluminium Institute (2006), se a produção for
interrompida pelo fornecimento de energia elétrica por mais de quatro horas, o metal
irá se solidificar nas cubas, o que requer um alto custo para a sua recuperação. De
tempos em tempos, cubas individuais têm sua vida útil terminada, devendo ser
retiradas da linha de produção e reconstruídas.
Informações deste mesmo instituto assinalam que a maioria das reduções produz
alumínio com grau de pureza de 99,7%, que é o requerido para a maior parte de
suas utilizações. Entretanto, uma super pureza (99,99%) tem uso para aplicações
especiais, tipicamente aquelas onde é requerida uma alta ductilidade (maleabilidade)
ou condutividade, como por exemplo, fios e cabos condutores.
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5.1 – O Processo Hall-Héroult
De acordo com Brant Filho (1987), o processo Hall-Héroult se desenvolve em fornos
especiais chamados cubas eletrolíticas, que consistem de duas partes principais:
1 – Um bloco de carbono, formado por uma mistura cozida de coque e piche, que
funciona como um anodo (ou eletrodo positivo).
2 – Embaixo do anodo existe uma grande caixa retangular de aço revestida com
carbono produzido com uma mistura cozida de piche e coque metalúrgico, que atua
como o catodo (ou eletrodo negativo) e é onde se processa a eletrólise.
O espaço entre o anodo e o catodo é preenchido pelo eletrólito que deve ser
aquecido até cerca de 980ºC, que é o seu ponto de fusão, e adiciona-se a alumina
refinada que é, então, dissolvida no eletrólito fundido. Periodicamente, novas
quantidades de alumina e eletrólito são adicionadas às cubas para repor o material
removido ou consumido durante a operação.
A corrente elétrica entra pelo anodo, atravessando o bloco de carbono. Em seguida,
passa pelo banho eletrolítico para decompor a alumina. Segue através do leito de
metal líquido, daí para o carbono do catodo e sai por barras de aço (coletoras) nele
engastadas. A figura 10 apresenta um desenho esquemático do processo HallHéroult.

Figura 10: Esquemático do processo Hall-Héroult
Fonte: Brant Filho (1987)

Essa mistura fundida a quente é eletrolisada em baixa voltagem (4-5 V), mas em
uma alta corrente de 50.000 – 280.000 A. Este processo reduz os íons de alumínio
para produzir alumínio metálico fundido no catodo, o oxigênio é produzido no anodo
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que reage com o carbono para produzir dióxido de carbono e uma pequena
quantidade de monóxido de carbono.
A passagem da corrente elétrica, do anodo para o catodo, decompõe a alumina em
oxigênio, que reage com o carbono do anodo, desprendendo-se em forma de gás
(CO – 20-40% e CO2 – 80-60%) e em alumínio líquido, que se precipita no fundo da
cuba, sendo extraído por sucção para cadinhos que transferem o metal líquido até
os chamados fornos de espera, onde é tratado e sua temperatura é reduzida para
aquela mais adequada ao processo subseqüente. Nestes fornos, o alumínio pode
ser ligado com outros metais de acordo com o destino final do produto.
A Associação Brasileira do Alumínio (2006) informa que a principal função das ligas
de alumínio é aumentar a resistência mecânica sem prejudicar as outras
propriedades, e por isso são bastante utilizadas em diversas aplicações industriais
Os elementos que mais se associam para formar ligas com o alumínio são: cobre,
magnésio, manganês, zinco e silício. Entre as muitas ligas interesse industrial,
podem-se mencionar as ligas de alumínio e magnésio empregadas na construção
naval, graças a sua elevada resistência à corrosão e soldabilidade; e as ligas de
alumínio e zinco que apresentam alta resistência mecânica, boa resistência à
corrosão e boa conformabilidade, sendo utilizadas na indústria aeronáutica e em
moldes para injeção de plásticos e estruturas.
Em uma unidade de fundição é possível identificar os seguintes centros de
produção, de acordo com o ‘mix’ de produtos gerados:
•

Lingotamento – onde o alumínio é resfriado na forma de lingotes (alumínio
primário).

•

Fundição contínua por vazamento vertical (V.D.C.) – onde o alumínio é
resfriado sobre a forma de tarugos.

•

Fundição contínua por vazamento horizontal (H.D.C.) – onde o alumínio é
resfriado sobre a forma de placas e barras.

No Brasil, as empresas direcionadas para atender o mercado externo, como a Albrás
e a Alumar, restringem-se à fundição de lingotes. Quando orientadas para o
mercado interno como a CBA, costumam produzir um conjunto mais amplo de
produtos tais como cabos, chapas, folhas, telhas e vergalhões.
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5.1.1 - O Eletrólito
Segundo Prasad (2000), o eletrólito tem como função transmitir a corrente elétrica e
assegurar que será mantida a separação física entre o alumínio líquido (no catodo) e
o dióxido / monóxido de carbono (no anodo). No processo Hall-Héroult, o eletrólito
comumente usado é a criolita (Na3AlF6) que é o melhor solvente para a alumina.
A ocorrência de criolita na forma natural é rara. Entretanto, ela pode ser fabricada
em processo alcalino pela absorção do fluoreto de hidrogênio, em uma solução de
carbonato de sódio, obtendo-se um fluoreto de sódio, que é tratado com uma
solução de aluminato de sódio.
A escolha da criolita como solvente se deve a vários fatores, entre os quais os
abaixo citados:
•

sua voltagem de decomposição é maior que a da alumina;

•

possui boa condutividade elétrica quando fundida;

•

sua temperatura de fusão é baixa com relação à alumina;

•

não reage com o alumínio, nem com o carbono em grau que se possa
considerar;

•

sua densidade é menor que a do alumínio, quando ambos estão fundidos;

•

tem baixa pressão de vapor;

•

quando fundida, forma um fluido sem turbulência.

Para aumentar o desempenho da célula, vários outros componentes são
adicionados ao eletrólito, tais como o fluoreto de alumínio - AlF3 e o fluoreto de cálcio
- CaF2 (usado para abaixar o ponto de fusão do banho).
A composição típica do banho é: 70% a 90% de criolita (Na3AlF6), 2% a 25% de
fluoreto de alumínio (AlF3), 4% a 8% de fluoreto de cálcio (CaF2) e alumina (Al2O3)
2% a 8%, e suas propriedades mais importantes são:
a) ponto de fusão: deve ser o menor possível, pois menos energia será gasta para
fundir o eletrólito, logo maior será a eficiência de corrente;
b) solubilidade da alumina: deve ser a maior possível, para facilitar a dissolução da
alumina;
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c) densidade: deve ser a menor possível, porque a separação entre o metal e o
banho será mais consistente, e ocorrerá menor reoxidação do alumínio;
d) condutividade elétrica: é a propriedade físico-química mais importante, visto que
influencia diretamente o consumo de energia do processo;
e) tensão interfacial: é a diferença entre a tensão superficial do metal e a do
eletrólito, e deve ter o maior valor possível, para se ter uma melhor separação entre
eles.
f) viscosidade: esta propriedade influencia alguns processos na célula como
movimentação e dispersão de gotas de alumínio no eletrólito, sedimentação de
partículas de alumina, e evolução de bolhas de gases do anodo.
g) pressão de vapor: as perdas de fluoretos por evaporação são fortemente
determinadas por esta propriedade e os vapores são ricos em AlF3.
5.1.2 - Os Eletrodos
Tanto o anodo como o catodo das cubas são fabricados com carbono. Enquanto o
anodo é um elemento sempre consumido na eletrólise de redução da alumina, os
blocos de carbono que formam o catodo servem apenas de condutores elétricos e
isolantes térmicos. A camada de alumínio líquido que está sobre os blocos catódicos
também faz parte do catodo.
O anodo
O anodo fica suspenso sobre o catodo, parcialmente submerso no banho. Nele se
verifica a queima do carbono, que combina com o oxigênio proveniente da eletrólise
da alumina. Segundo Mannweiler (1994), para o anodo ter o desempenho
operacional esperado, ele deve conter algumas propriedades e alguns cuidados
devem ser tomados, tais como os descritos abaixo.
•

alta condutividade elétrica;

•

bom isolamento, para não reagir com o ar;

•

baixa condutividade térmica;

•

alta resistência mecânica e ao choque térmico;

•

alta densidade;
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•

baixa porosidade;

•

baixos níveis de impurezas;

•

base plana e horizontal;

•

ao ser trocado, o anodo novo deve manter-se no mesmo nível dos demais.

Na produção do alumínio, existem dois tipos de células eletrolíticas: Prebaked e
Soderberg, conforme apresentado, respectivamente, nas Figura 11 e 12,
apresentadas a seguir. As células são diferenciadas pelo design e processo de
fabricação do anodo.
Os anodos da célula Prebaked, o tipo mais utilizado pelas fábricas modernas, são
fabricados separadamente, constituídos por blocos de carbono (coque fundido e
piche) pré-cozidos. Permanecem na cuba durante certo período, até serem
consumidos, sendo então trocados por anodos novos.

Figura 11: Célula eletrolítica tipo prebaked
Fonte: International Aluminium Institute. (2006)
Legenda:
(1)
Cuba de aço
(2)
Isolamento – refratário
(3)
Barra de ferro – Catodo
(4)
Alumínio líquido
(5)
Cobertura de coleta de gases
(6)
Suporte para anodo
(7)
Alimentador de alumina
(8)
Anodos pré-cozidos
(9)
Fluxo de alumina
(10)
Catodo de carbono
(11)
Banho eletrolítico
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Segundo o International Aluminium Institute (2006), as mais modernas reduções de
alumínio usam uma variação de tecnologia Prebaked chamada Centre Worked Prebake Technology (CWPB). Esta tecnologia prevê usos múltiplos de pontos de
alimentação (“point feeders”) e outros controles computadorizados, para realizar a
alimentação de alumina dentro da célula eletrolítica de forma mais precisa. Neste
tipo de processo, como as cubas são fechadas, as emissões fugitivas são bem
menores, sendo coletadas dentro da própria célula e carregadas para eficientes
sistemas de lavagem que removem os gases e particulados. Controles de processos
tecnológicos computadorizados permitem que as quantidades de perfluorcarbonos
(PFCs) produzidas durante o “efeito anódico” sejam minimizadas.
Os anodos Soderberg, por outro lado, são cozidos “in situ” pelo calor da célula
eletrolítica, que funde a pasta de carbono (uma mistura de coque de petróleo e
piche) gerando um anodo de renovação contínua, não precisando ser trocados. À
medida que o anodo é consumido, mais pasta é adicionada à parte superior do
eletrodo, numa alimentação ininterrupta.

Figura 12: Célula eletrolítica tipo Soderberg
Fonte: International Aluminium Institute. (2006)
Legenda:
(1)
Isolamento - refratário
(2)
Cuba de aço
(3)
Saia do anodo
(4)
Queimador de gases
(5)
Limpeza de gas
(6)
Anodo Soderberg
(7)
Suporte para anodo
(8)
Pino do anodo
(9)
Fluxo de alumina
(10)
Alumínio líquido
(11)
Catodo de carbono
(12)
Barra de ferro – catodo
(13)
Banho eletrolítico

87
A fabricação dos anodos
A fabricação dos anodos, tanto para as cubas eletrolíticas do tipo Soderberg quanto
o “prebaked”, requer a produção de uma “pasta” produzida a partir da mesma
composição de materiais: uma mistura de coque de petróleo com piche.
De acordo com Mannweiler (1994), os princípios da fabricação dos anodos foram
estabelecidos há mais de oitenta anos. A figura 13 apresentada adiante, mostra um
esquemático do processo típico de produção de anodos. A produção é
fundamentada em quatro etapas, a saber:
1- Preparação da massa de agregados secos (coque de petróleo e restos ou tocos
de anodos reciclados), britados, moídos e peneirados para uma determinada
granulometria;
2 – Mistura do agregado seco com piche num misturador a vapor;
3 – Formação dos anodos por vibro-compactação ou compressão;
4 – Cozimento dos anodos em fornos (para o tipo “prebaked” ou pré-cozido) em
temperatura aproximada de 1.150ºC. O ciclo completo do processo de cozimento
dos anodos tem duração em torno de duas semanas.

Figura 13: Esquemático do processo típico de produção de anodos
Fonte: A autora apud Mannweiler (1994)
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Para os anodos tipo Soderberg, a mistura compactada da pasta é diretamente
adicionada a uma caixa metálica e cozida dentro da célula eletrolítica,
diferentemente dos anodos tipo “prebaked” que são produzidos e cozidos em uma
instalação auxiliar na planta de redução.
Mannweiler (1994) ainda afirma que os anodos, numa composição típica, contêm 5565% de coque calcinado de petróleo, 15-30% de pedaços de anodos reciclados e
aproximadamente 15% de piche de alcatrão de hulha. O custo das matérias primas é
cerca de 50% do custo total da produção dos anodos, sendo que a sua qualidade
tem impacto direto sobre a performance do anodo na cuba eletrolítica, podendo
causar um aumento de cerca de 15 a 25% no custo de operação para produção do
alumínio. Além disso, quaisquer impurezas dos anodos, durante o processo de
redução, podem passar para o metal, dentro da cuba, contaminando-o.
Habashi (1996) relata que, o coque de petróleo, matéria prima para fabricação dos
anodos, contém pequenas quantidades de enxofre e cerca de 20% desse elemento
é emitido durante a fabricação dos anodos e durante o processo de redução. Alguns
compostos orgânicos identificados nessas emissões (benzo-antraceno, benzol,
pireno, e outros) incluem tipos considerados como carcinogênicos.
O problema é agravado devido ao grande consumo de anodos que o processo
requer. A Alcoa Alumínio (2006) informa que são necessários cerca de 0,5 t de
carbono para produzir cada tonelada de alumínio metálico.
Segundo a EPA – US Environmental Protection Agency (1998), apesar da tecnologia
Soderberg requerer menos mão de obra e operar de forma contínua, já que não há a
necessidade de parar o processo para a troca de anodos, existe uma menor
eficiência dos dispositivos de coleta das emissões gasosas, o que exige aparelhos
de exaustão de grande velocidade, que aumentem o fluxo de ar e diluam as
emissões. Isto requer grandes equipamentos e elevados gastos com investimentos
para controle das emissões.
Vapores orgânicos voláteis da pasta de piche são emitidos durante o cozimento dos
anodos dentro das cubas; dessa forma a célula tipo “Prebaked” requer menos
dispositivos para um eficiente controle das emissões, por outro lado requer
instalações específicas para cozimento e chumbamento dos anodos, o que não
ocorre na tecnologia Soderberg.
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O uso da tecnologia “prebaked” ao invés da Soderberg é uma importante medida
para controle de poluição por emissões, já que a eficiência da coleta de gases para
a primeira é melhor do que para a segunda: 98% versus 90%. O consumo de
energia, também é uma vantagem do uso da tecnologia “Prebaked”: média de 14
MWh/t versus 17,5 MWh/t para a Soderbeg.
O catodo
A parte catódica da cuba é uma carcaça de aço revestida internamente com uma
camada de material isolante (refratário e isolante térmico) e uma camada de blocos
de carbono. Após algum tempo de operação, em geral entre cinco e oito anos, ele
necessita ser trocado. A redução na vida do revestimento catódico é devida,
geralmente, à interação dele com o eletrólito e produtos da eletrólise, principalmente
o sódio.
As principais características que o catodo deve ter são as seguintes:
•

alta condutividade elétrica;

•

alta resistência ao choque térmico;

•

baixa condutividade térmica;

•

bom contato elétrico com a barra coletora;

•

baixa porosidade;

•

resistência à abrasão

•

alta resistência à penetração do eletrólito e sódio.

5.1.3 - Os desafios do processo Hall-Héroult
Richerson (1998) afirma que a indústria do alumínio tem grande interesse em
desenvolver um anodo “não-carbono” que não seja consumido pelo oxigênio e que
emita este gás ao invés de dióxido de carbono. Isto eliminaria as emissões poluentes
e também reduziria o custo da contínua reposição dos anodos. Entretanto, encontrar
um material com alta condutividade elétrica, que não perca esta propriedade devido
à oxidação e que não seja atacado pelo banho eletrolítico, é o maior desafio. Muitas
composições com cerâmicas, por exemplo, têm sido avaliadas, mas as pesquisas
têm apresentado falhas para produzir um material viável.
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Este mesmo autor também relata que têm sido procurados materiais alternativos
para substituir o carbono do catodo. O carbono não fica “encharcado” pelo alumínio
dissolvido na cuba. Um catodo com esta propriedade permitiria uma grande redução
do espaço entre ele e o anodo, o que acarretaria uma diminuição das perdas pela
resistência elétrica, consequentemente trazendo um aumento da eficiência elétrica
ao processo. O desafio para encontrar estes materiais é ligeiramente menor para o
catodo do que para o anodo, já que o catodo não fica exposto ao banho de criolita
fundida, somente ao alumínio dissolvido. Extensivos desenvolvimentos têm ocorrido
nos últimos vinte e cinco anos para a produção de catodos com essa característica,
como por exemplo, o catodo de cerâmica. O material cerâmico parece ter
propriedades viáveis, porém o custo ainda é um ponto considerado como
desfavorável.
A combinação de um catodo que se possa tornar embebido de alumínio, um anodo
não consumível e a redução do espaço entre eles, representaria a mais importante
inovação para aumentar e eficiência de energia e reduzir os níveis de emissões
poluentes, para o processo Hall-Héroult.
5.2 – A Produção do Alumínio e o Consumo de Energia Elétrica
A disponibilidade e o custo da energia elétrica são considerados os parâmetros
chave para a seleção da localidade das plantas e produção de alumínio. O aumento
da capacidade de produção, ano após ano, exige, dos países sede das fábricas,
condições para assegurar o requerimento energético, em termos de eletricidade e
combustíveis. Isto implica também, em impactos sociais e ambientais em muitas
localidades e regiões, que comprometem de forma irreversível o meio ambiente e as
condições de vida das populações.
O processo Hall-Héroult é considerado um processo consolidado, onde significativas
melhorias não são esperadas para os próximos anos. A economia de energia está
sendo atualmente perseguida pelos produtores de alumínio porque existe uma alta
fração do custo da eletricidade no custo total da produção. A meta é reduzir a alta
voltagem na cuba eletrolítica, de forma a aumentar a eficiência elétrica. Entretanto,
os progressos tecnológicos obtidos nesta área ainda são baixos.
O International Aluminum Institute (2005) relata que, através de melhorias de projeto
e processo, globalmente, uma redução moderna necessita em média de 15,3 kWh

91
de eletricidade para produzir 1 kg de alumínio a partir da alumina, conforme
apresentado no Gráfico 1, adiante. Isto representa uma redução em cerca de 27%
da eletricidade que uma operação equivalente consumia, nos anos cinqüenta, para
produzir a mesma quantidade de metal (21 kWh/kg Al).

Gráfico1 : Energia elétrica usada para a produção de alumínio primário.
Fonte: International Aluminium Institute. (2006).

Segundo a Associação Brasileira do Aluminio (2005), o consumo específico de
energia elétrica, em 2004, para a produção do alumínio primário no Brasil, foi de
22.077 GWh, oscilando em torno de 14.500 kWh/t nas plantas mais modernas, o que
representa uma eficiência superior à média mundial. O consumo de energia elétrica
na produção de alumínio primário atingiu, em 2004, cerca de 6,4% do total de
energia elétrica consumida em todo o país, incluindo a proveniente de autogeração.
Ainda de acordo com esta mesma Associação, no Brasil, 100% da energia elétrica
consumida na produção de alumínio primário é proveniente de hidrelétricas, uma
fonte energética considerada de natureza renovável. Cerca de 12% da necessidade
de consumo de energia é fornecida por usinas mantidas pelas próprias empresas do
setor, chegando, em alguns casos, a suprir mais de 50% das suas necessidades.
Esta situação difere muito de outros países e regiões do mundo, em que a matriz
energética é baseada na queima do carvão mineral, como é o caso da Austrália,
África do Sul, América do Norte e Ásia, cujo consumo de carvão representa de 40%
a 70% do total da energia consumida. Segundo o International Aluminium Institute
(2005), dos 27% de produtores que têm energia própria, 55% utilizam a energia
proveniente de recursos hídricos, 30% provenientes do carvão e 15% de gás.
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Uma conseqüência dos limites impostos pela impossibilidade de obtenção de
ganhos significativos de eficiência energética, no processo de produção do alumínio
primário, é a crescente atenção com respeito à reciclagem do alumínio que, segundo
Bermann (2002), representa um consumo energético da ordem de 25% inferior em
relação à produção do alumínio primário. Informações da Associação Brasileira do
Alumínio (2006) dão conta que, na Europa, a produção de alumínio metálico a partir
de material reciclado, tem crescido em média 4% ao ano, nos últimos 22 anos. No
Brasil, nos últimos quinze anos, o volume reciclado de alumínio aumentou 4,5 vezes,
passando de 65 mil toneladas, em 1990, para 270 mil toneladas em 2004.
Melhorias tecnológicas no processo de reciclagem estariam, então, contribuindo de
forma intensa na redução do consumo de energia, uma vez que o potencial de
reciclagem do alumínio é infinito.
5.3 – Impactos Ambientais – Geração e Destinação de Resíduos
Bermann (2002) afirma que os impactos ambientais da etapa de redução do
alumínio primário se concentram, com maior intensidade, na emissão de
particulados de fluoretos, fluoretos gasosos (gás HF na proporção de 1,5 kg por
tonelada de metal produzido), e dos efluentes gasosos emitidos pelas células
eletrolíticas (CO, CO2 e SO2) resultantes do processo de combustão de matérias,
como o coque e o piche, utilizadas na fabricação dos anodos. Vale assinalar que a
eficiência dos sistemas de remoção dos fluoretos é variável, com uma média na
faixa dos 80%.
Habashi (1996) informa que os maiores poluentes ambientais produzidos nas cubas
de alumínio são:
•

Os compostos de fluoretos originados pela volatilização dos componentes do
banho eletrolítico (por exemplo o fluoreto de alumínio – AlF3), pela reação
com a umidade do ar, formando fluoreto de hidrogênio (HF) e pela
irregularidade de operação durante o “efeito anodo”;

•

O dióxido de enxofre, originado do enxofre contido no coque;

•

Os compostos orgânicos voláteis formados durante a fabricação dos anodos
do tipo prebaked ou durante a operação dos anodos tipo Soderberg.
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Este mesmo autor ainda relata que os óxidos de carbono formados durante o
processo de redução eletrolítica e contendo quantidades de fluoretos, são passados
através de um sistema de lavagem de gases, onde os fluoretos são coletados e
retornados para as cubas, enquanto os óxidos de carbono são descarregados na
atmosfera.
Informações de International Aluminium Institute (2006), dão conta que, em 1997, na
produção de alumínio primário mundial foram emitidas cerca de 110 milhões de
toneladas equivalentes de CO2, das quais 50 milhões de toneladas (45%) foram
originados de dois compostos de perfluorcarbonos – PFCs: CF4 (perfluormetano) e
C2F6 (perfluoretano).
No Brasil, a busca e coleta de informação sobre as emissões poluentes produzidas
pelos processos industriais, não são adequadas, por causa do custo de obtenção e
armazenamento de dados, e há pouca preocupação institucional com a organização
ou fornecimento de informação, principalmente em nível local. Há, ainda, carência de
política nacional que obrigue as empresas a fornecer informações, em especial no
que diz respeito às emissões de gases de efeito estufa.
Somente em 2006 foi publicado, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, um
relatório com o primeiro inventário brasileiro de emissões antrópicas de gases de
efeito estufa provenientes de processos produtivos da indústria, para o período de
1990 a 1994. Para a indústria do alumínio, as emissões foram estimadas pela
Associação Brasileira do Alumínio e estão apresentadas na Tabela 15, a seguir.
Tabela 15: Emissões da produção de alumínio primário
GÁS

1990

1991

1992

1993

1994

Dióxido de Carbono (CO2)

1.510,00

1.832,00

1.913,00

1.874,00

1.892,00

Tetrafluormetano (CF4)

0,290

0,341

0,353

0,342

0,345

Hexafluoretano (C2F6)

0,029

0,034

0,035

0,034

0,034

Óxidos de nitrogênio (NOx)

0,815

0,876

0,880

0,829

0,827

Monóxido de carbono (CO)

346

447

475

473

480

Unidade: Gg
Fonte: Miguez, Parciornik (2006).
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5.3.1 - A Geração de CO2 no Processo do Alumínio
As emissões de dióxido de carbono ocorrem durante a eletrólise e durante a
produção de energia, se esta é gerada por carvão fóssil. Na eletrólise, a maioria do
CO2 é resultado da reação química entre o anodo carbono e a alumina, mas alguma
quantidade é formada quando o anodo reage com outras fontes de oxigênio (como o
do ar).
De acordo com Miguez, Paciornik (2006), uma das metodologias considerada para
se calcular as emissões de CO2, resultantes do processo de produção de alumínio,
consiste em multiplicar a quantidade produzida de alumínio por um fator de emissão,
que depende da tecnologia utilizada: 1,8 t CO2 / t de alumínio produzido pela
tecnologia de cubas eletrolíticas Soderberg e 1,5 t CO2 / t de alumínio produzido com
a tecnologia de cubas eletrolíticas prebaked.
A produção de eletricidade, usada no processo, também é responsável por emissões
adicionais de gases de efeito estufa. O nível e o tipo das emissões dependem do
combustível utilizado para gerar essa eletricidade. Considerando que a eletricidade
média requerida para redução é de 15.000 kWh por tonelada de alumínio, pode-se
calcular as emissões de CO2 geradas na produção elétrica destinada à indústria de
alumínio, por fonte de energia, conforme a tabela 16.
Tabela 16: Emissões de CO2 pela geração de eletricidade para a produção de
alumínio primário
FONTE DE ELETRICIDADE

GERAÇÃO DE CO2 (kg/kWh)

EMISSÕES (t/t de alumínio)

Queima de carvão

1,0

15

Geradores à gás

0,4

6

Hidrelétrica

0,0

0

Fonte: Miguez, Parciornik (2006)

5.3.2 - Emissões de PFCs na Produção de Alumínio
Segundo Miguez, Paciornik (2006), quando uma célula eletrolítica de alumínio está
operando normalmente, não há produção de PFCs. Esta geração ocorre quando o
percentual (entre 2 a 5%) de alumina dissolvida na criolita fundida cai para uma
concentração muito baixa (por volta de 1,5%), para suportar o fluxo de corrente da
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voltagem nominal para produção do alumínio. Durante este período, ocorre o
chamado “efeito anódico”, onde ocorre um rápido aumento de voltagem, cerca de 10
a 15 vezes acima do nível normal, e a solução eletrolítica passa a participar da
reação, reagindo com o carbono, dando origem à emissão de PFCs. Este fenômeno
ocorre numa variação de 0,03% a 0,5% do tempo total de eletrólise, e sua taxa de
produção depende da corrente, voltagem e duração do mesmo.
Para o controle das emissões foram desenvolvidos sistemas que permitem não
apenas reduzir os volumes de fluoretos emitidos, como também reaproveitá-los, nas
células eletrolíticas. Geralmente são utilizados dois sistemas de coleta: um, primário,
que coleta os gases emitidos diretamente pelas células; e outro, secundário, que
coleta os gases que eventualmente escaparam do sistema primário de coleta. Para o
tratamento dos gases coletados e não reaproveitados, são utilizados depuradores de
gases que submetem as emissões a processos de lavagem úmida, através da
adição de solução alcalina de hidróxido de sódio, ou de lavagem seca.
No sistema seco, um dos mais modernos sistemas de controle ambiental utilizado na
fabricação de alumínio, com eficiência de mais de 98%, os gases emitidos pelas
cubas são coletados através de dutos de exaustão e conduzidos a um reator, onde
os fluoretos reagem com a alumina que irá alimentar as cubas, liberando os gases
limpos para a atmosfera. Este tratamento permite a reutilização do fluoreto no
processo.
Além do controle dos efluentes decorrentes do processo da eletrólise (fluoretos
gasosos), deve ser previsto também um sistema de controle de efluentes
decorrentes do processo de cozimento dos anodos. Nesta etapa do processo de
produção do alumínio estão presentes gases de enxofre (do óleo combustível, coque
e piche), material particulado (pós de coque e piche), além dos compostos de
fluoretos, originários do processo de reciclagem dos resíduos de anodos já
utilizados.
Miguez, Paciornik (2006) ainda relatam que o processo de produção do alumínio foi
identificado

como

sendo

a

maior

fonte

antropogênica

de

emissões

de

tetrafluormetano (CF4) e hexafluoretano (C2F6), gases que contribuem para o
aquecimento global por sua alta capacidade de absorção infravermelha e sua
relativa inércia na atmosfera.
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Estes mesmos autores ainda apontam que, apesar de as concentrações
atmosféricas de PFCs serem relativamente pequenas, se comparadas às
concentrações de CO2, estes são removidos muito lentamente da atmosfera. O
tempo de vida estimado de CF4 e C2F6 na atmosfera é de 50.000 e 10.000 anos,
respectivamente. O potencial de aquecimento global é relativamente alto: uma
tonelada de CF4 e C2F6 emitida equivale a aproximadamente 6.500 e 9.200
toneladas, respectivamente, de CO2 quando se considera o aquecimento de um
período de 100 anos.
Em 2006, o International Aluminium Institute publicou os resultados de uma pesquisa
sobre a performance do efeito anódico, na qual apresenta uma continuidade da
tendência de redução global das emissões de PFCs pela indústria do alumínio,
conforme apresentado no Gráfico 2 adiante. O valor total de emissões globais de
PFC’s para a atmosfera em 2004, a partir da produção de alumínio primário, mostra
uma diminuição de 60% comparada ao ano de 1990, apesar de neste mesmo
período a produção de alumínio primário ter aumentado 59%.

Gráfico 2: Emissões globais de PFCs na produção de alumínio primário.
Fonte: International Aluminium Institute (2006)

Bermann (2002) relata que os custos de controle de poluição aumentaram em cerca
de 25% os custos de investimento das empresas. Este parece ter sido um dos
principais fatores que propiciaram o movimento de relocalização de atividades
poluidoras no contexto internacional, já que os governos de países desenvolvidos
adotaram, inclusive, uma política premeditada de restrição a subsídios que
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auxiliassem as empresas a enfrentarem os altos custos para instalação de
equipamentos de controle ambiental. Esse fator é apontado como responsável pelo
movimento de translação de atividades poluidoras em direção ao “Terceiro Mundo”,
para os países que não apresentam grandes restrições ambientais.
Pode-se acrescentar, ainda, as condições políticas destes países como um
importante fator com vistas à viabilização política do movimento de relocalização
industrial em questão. A ausência de canais democráticos de participação da
sociedade, certamente parece ter contribuído para que, "em nome do progresso e do
interesse geral", seus governos tenham utilizado os recursos públicos para reduzir
os custos de investimento das empresas que integram o circuito do alumínio.
Observa-se, portanto, que existem sistemas de controle de emissão, normalmente
desenvolvidos pelas grandes empresas transnacionais do circuito do alumínio que
detém o controle tecnológico das várias etapas do processo produtivo. A sua
utilização, entretanto, depende da existência de uma legislação ambiental que defina
padrões e fiscalize o seu efetivo cumprimento, além de uma opinião pública
esclarecida, contando com canais democráticos de participação, inclusive nos
processos decisórios.
5.3.3 – Geração e Destinação do Resíduo Spent Pot Lining (SPL)
Gomes et al (2005) informam que, após um período que varia entre cinco e oito
anos, os revestimentos de material carbonáceo (catodo) e refratário das cubas
eletrolíticas ficam impregnados com a solução eletrolítica de criolita, causando a
formação de trincas e erosões, o que, numa situação extrema, pode expor a
superfície metálica da cuba ao banho de alumínio. Esses revestimentos, então,
precisam ser substituídos, gerando com isso o Spent Pot Lining (SPL).
Habashi (1996) relata que este material é perigoso por conter cianetos solúveis em
água. Os cianetos são formados como resultado da entrada de ar para o interior da
cuba, cuja parcela de nitrogênio reage com o carbono na alta temperatura de
operação.
Segundo Mansfield (2002), em todo o mundo, quantidades superiores a 500.000
toneladas por ano de SPL são geradas, o que corresponde a uma média de 25 kg a
35 kg por tonelada de alumínio primário produzido.
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Por dificuldades no desenvolvimento de um processo de tratamento deste material,
com viabilidade técnico-econômica, a destinação para o resíduo gerado foi,
inicialmente, enterrá-lo em aterros licenciados. Posteriormente, preocupações sobre
essa prática resultaram numa regulação legislativa, por meio da qual um crescente
número de países tem banido esta forma de disposição. Este rejeito passou, então,
a ser estocado em pilhas, dentro de galpões fechados, cobertos, pavimentados e
impermeabilizados, impedindo dessa forma qualquer contaminação com o meio
ambiente por lixiviação dos seus componentes. Ë um procedimento de custo
relevante tendo em vista os grandes volumes envolvidos. A construção e operação
de galpão de depósito de SPL, dimensionado para uma vida útil de três anos, pode
custar cerca de US$ 500 mil.
A norma brasileira, NBR 10004 – Resíduos Sólidos, classifica o SPL como resíduo
Classe I – Perigoso. Testes de lixiviação (executados em conformidade com a NBR10005) e de solubilização (de acordo com a NBR-10006) apontam que elementos
constituintes deste resíduo excedem os limites impostos pelas normas elaboradas
no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As Tabelas 17 e
18, apresentadas a seguir, demonstram os resultados encontrados.
Tabela 17: Conteúdo de metais lixiviados no SPL

N.D. – Não detectado

Fonte: Gomes et al(2005)
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A partir dos dados coletados na amostra testada, pode-se observar que a
quantidade de fluoretos excede os limites especificados pelas normas brasileiras,
tanto no teste de lixiviação quanto no de solubilização. Vários outros elementos –
mercúrio, arsênio, ferro, sódio, nitratos e cianetos – apresentam, também, valores
acima dos limites especificados, apenas no teste de solubilização.
Tabela 18: Conteúdo de metais solubilizados no SPL

N.D. – Não detectado
Fonte: Gomes et al (2005)

5.4 – Os Compromissos Assumidos pelo Setor
O International Aluminium Institute (2005), entidade que reúne empresas do setor,
responsáveis por mais de 70% da produção global de alumínio metálico, lançou, em
2003, o programa Alumínio para Futuras Gerações, onde estabelece objetivos
voluntários a serem alcançados até 2010 pelo conjunto de empresas de alumínio em
todo o mundo, visando reduzir seus impactos ambientais. Entre as metas abordadas
constam a eficiência no uso de matérias primas e a redução das emissões de
poluentes (inclusive gases de efeito estufa), conforme apresentado adiante no
Quadro 8.
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RESULTADO DO

OBJETIVO

RESULTADO GLOBAL

Redução em 80% das
emissões de PFCs por
tonelada
de
alumínio
primário
produzida,
comparada a 1990.

As emissões específicas de
PFCs foram reduzidas em 73%
no período de 1990-2003,
representando com isso, uma
redução
de
emissões
equivalente a 3 t de CO2 por
tonelada de alumínio produzido

De 1994, quando iniciaram as
medições no Brasil, até 2002, a
taxa de emissão de PFCs teve
queda de 28%, passando de
0,25 kg de CF4 por tonelada de
alumínio primário para 0,18. A
média mundial é de 0,31Kg.

Redução de 33% das
emissões de fluoretos por
tonelada
de
alumínio
primário
produzida,
comparada a 1990.

As emissões específicas de
fluoreto à atmosfera foram
reduzidas em 38% no período
1990-2003. Como o objetivo já
foi atingido, outro patamar será
avaliado e estabelecido.

Não Divulgado

Redução de 10% do uso de
energia
elétrica
por
tonelada
de
alumínio
primário,
comparada
a
1990.

O uso médio de energia
elétrica para eletrólise foi
reduzido em 6% de 1990 a
2004.

BRASIL

O consumo de energia elétrica
foi reduzido em 5% (1990 a
2004)

Quadro 8: Compromissos assumidos pela indústria do alumínio.
Fonte: A autora apud Associação Brasileira do Alumínio (2006)
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6

–

ALTERNATIVAS

PARA

UTILIZAÇÃO

DOS

PRINCIPAIS

RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO
DO ALUMÍNIO
A maioria das atividades humanas gera rejeitos, que são os principais responsáveis
pela degradação ambiental que ocorre no planeta. A gestão desses resíduos,
legalmente (Lei Federal nº. 6938 de 31/08/1981, Resolução CONAMA nº. 313 de
29/10/2002, dentre outras), é de responsabilidade da fonte geradora, que deve
dispor, para tanto, de um sistema de gerenciamento que tenha como meta sua
minimização, reutilização, reciclagem, tratamento ou destinação adequada.
6.1 – Resíduos Sólidos – Classificação e Caracterização.
Um programa de gestão de resíduos deve ser capaz de otimizar as oportunidades
vinculadas ao correto gerenciamento de resíduos e reduzir os riscos associados às
atividades que o compõem, principalmente no que se refere aos danos potenciais ao
meio ambiente e à saúde pública. Para isso, é importante que ele seja
fundamentado em três pilares: na redução da geração na fonte, na reutilização e na
reciclagem.
A classificação e caracterização dos resíduos sólidos produzidos em uma
determinada atividade são o primeiro passo para estruturar um plano de gestão
adequado. Somente após a efetuação desse levantamento é que devem ser
definidas as etapas de coleta, armazenagem, transporte, reuso/reciclagem,
tratamento e destinação final, de acordo com cada tipo de rejeito gerado.
No processo produtivo do alumínio metálico, os dois maiores resíduos gerados,
apresentam, segundo a norma NBR 10004:2004, a seguinte classificação e
caracterização:
•

Lama Vermelha: Classe I, corrosivo e tóxico.

•

Spent Pot Lining (SPL): Classe I, reativo e tóxico.

A partir dessas considerações, serão apresentadas, a seguir, alternativas de
utilização e tratamento para estes dois resíduos, que estão sendo pesquisadas,
visando minimizar os impactos ambientais deste processo de produção.
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6.2 – Alternativas para Utilização da Lama Vermelha
Jamieson, Cooling e Fu (2005) assinalam que, atualmente, a grande meta da
indústria do alumínio, em termos de gerenciamento sustentável de resíduos, é
identificar usos benéficos para a “lama vermelha”. Muitos esforços estão sendo
feitos, globalmente, para encontrar um uso adequado para o resíduo da bauxita,
fazendo com que não haja mais a necessidade de sua estocagem indefinidamente.
Estes mesmos autores relatam que muitas pesquisas envolvendo o desenvolvimento
de atividades e de produtos estão em andamento, em todo o mundo, para encontrar
uma utilização segura (que não traga danos ao meio ambiente e ao homem) e
eficiente para este resíduo. Várias alternativas têm sido pesquisadas, porém sua
viabilidade econômica tem sido geralmente desfavorável devido ao pequeno
consumo de resíduo considerado nestas aplicações, face ao grande volume gerado
a ser processado.
Já

é

possível,

entretanto,

encontrar

alguns

produtos

que

estão

sendo

comercialmente testados, dentre os quais podem ser citados: Alkaloam®, Red Sand,
Red Lime™ e Bauxol™.
As próprias plantas de alumina começam a se beneficiar desses produtos,
utilizando-os como cobertura para aterro sanitário ou na construção de diques e
leitos de estrada, reduzindo, consequentemente, seus estoques de resíduos e
obtendo ganhos financeiros com sua utilização.
Paranguru, Rath e Misra (2005) informam que uma abordagem generalizada para as
várias alternativas, pode ser classificada nas seguintes categorias, que terão seus
usos descritos com maior profundidade adiante:
•

utilização como matéria prima para aterros, leito de estradas, recuperação de
áreas degradadas e de erosão etc.;

•

uso na indústria de material de construção - tijolos, cimento etc.;

•

uso no tratamento de águas e efluentes contaminados;

•

utilização no melhoramento de solos agrícolas;

•

recuperação dos principais compostos metálicos de sua constituição, pois a
composição química da lama vermelha revela, dentre seus principais
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materiais constituintes, a presença de ferro, aluminio, titânio, compostos de
sódio e silício.
6.2.1 – Utilização como Matéria Prima para Aterros
Bons progressos têm sido reportados por Paramguru, Rath e Misra (2005), utilizando
o resíduo de bauxita neutralizado misturado com solo comum, como material para
execução de aterros, bases de corpo estradal e diques. A lama vermelha apresenta
um bom grau de compactação e grande capacidade de suporte, prestando-se
perfeitamente a execução de serviços onde são aplicados materiais que requerem
estas características. Este mesmo material ainda pode ser utilizado para aterrar
erosões, reconstituir relevos em áreas mineradas, na reabilitação de áreas usadas
como aterros sanitários ou aterrar pântanos.
Provavelmente, a alternativa mais fácil de utilização deste material, dentre as
apontadas anteriormente, será no seu aproveitamento para qualquer espécie de
aterro. Mas, para isso, algum tipo de neutralização ou correção da lama vermelha se
faz necessário. Alguns destes processos de neutralização serão abordados mais
adiante, no subitem 6.2.7.
6.2.2 – Utilização na Indústria de Material de Construção
Jamieson, Cooling e Fu (2005) relatam que, alguns resíduos de bauxita têm
características muito próprias, que possibilitam alguns usos diferenciados. A lama
vermelha processada no oeste da Austrália, por exemplo, é caracterizada por uma
alta fração de material grosso (partícula >100micron) constituído principalmente de
sílica (SiO2). Esta fração pode alcançar 50% do volume do resíduo (resíduos típicos
de bauxita em outros locais no mundo contêm apenas 5% desse material).
O produto comercializado com o nome de Red Sand é exatamente esta porção de
material grosso separado da fração fina (partículas menores que 100 m), lavado
para reduzir o nível de soda cáustica solúvel e tratado para reduzir o pH para abaixo
de 10. Experimentos mostram que este material pode ser utilizado, por exemplo,
como areia para fabricação de concreto. O mesmo, porém, não se mostra adequado,
de acordo com as especificações técnicas (conteúdo máximo de 1% de partículas
menores que 0,075mm), para ser aplicado como material para drenagem, ainda que
apresente um bom potencial drenante, conforme informação apontada por
Jamieson, Cooling e Fu (2005).
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Em outra linha de pesquisa, Tsakiridis, Agatzini-Leonardou e Oustadakis (2004)
afirmam que este resíduo pode ser usado, também, como matéria prima na
produção de um clinker de cimento Portland. Em estudos feitos por estes autores,
com amostras naturais dos componentes desse material, adicionando 3,5% de lama
vermelha, os resultados das análises químicas e mineralógicas mostraram que o
resíduo não afetou as características (composição mineralógica e microestrutura dos
cristais) do cimento produzido. Ensaios físico-mecânicos (tempo de pega, resistência
à compressão, triturabilidade e expansibilidade) mostraram-se equivalentes para as
amostras com e sem resíduo, não alterando a qualidade do produto final. As Tabelas
19, 20 e o Gráfico 3 apresentam os estudos realizados e resultados obtidos em
laboratório com amostras de cimento Portland produzido com resíduo – (PC)R/M e
amostras com composição natural sem resíduo – (PC)Ref.
Tabela 19: Análise química dos clinkers de cimento Portland

(PC)Ref.: Cimento Portland sem resíduo
(PC)R/M: Cimento Portland com resíduo

Fonte: . Tsakiridis, Agatzini-Leonardou, Oustadakis (2004)

O teste de tempo de pega mostra o perfil do endurecimento do cimento ao longo do
tempo, enquanto o teste de expansão diz respeito às reações de hidratação do
cimento e sua estabilidade volumétrica. O teste de resistência à compressão indica a
habilidade demonstrada por um material para suportar cargas verticais.
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Tabela 20: Resultados dos testes de Tempo de Pega e
Expansão

(PC)Ref.: Cimento Portland sem resíduo
(PC)R/M: Cimento Portland com resíduo

Fonte: Tsakiridis, Agatzini-Leonardou, Oustadakis (2004)

Segundo Tsakiridis, Agatzini-Leonardou e Oustadakis (2004), os resultados obtidos
confirmam a possibilidade de utilizar-se a lama vermelha como matéria prima para a
produção de cimento.

Gráfico 3: Resultados da resistência à compressão dos cimentos produzidos
Fonte: . Tsakiridis, Agatzini-Leonardou, Oustadakis (2004)

A utilização da lama vermelha na indústria da construção vem sendo reportada em
várias literaturas, considerando este resíduo como um material fundente de
composição sílico-aluminosa (SiO2 + Al2O3 > 50%), cuja principal característica é a
de produzir a diminuição na temperatura de maturação do corpo cerâmico,
conferindo uma nova característica à massa cerâmica (com adição de lama),
possibilitando com isso a redução do consumo energético. Essa mistura pode ser
empregada como matéria prima para diversos materiais: na fabricação de tijolos de

106
construção, na indústria de cerâmicas vitrificadas (louças sanitárias, por exemplo) e
de telhas.
Paranguru, Rath e Misra (2005) relatam que, em experimentos realizados
recentemente, foram produzidos vidros com adição de lama vermelha (por volta de
37% em peso) à mistura original. Outros estudos foram feitos com uma mistura de
lama vermelha, cinzas volantes e escória de revestimento de fornos, para fabricação
de cerâmicas vitrificadas, que mostraram excelentes propriedades e com ótima
aparência estética, com possíveis aplicações em telhas decorativas na indústria da
construção civil.
6.2.3 – Utilização no Tratamento de Águas e Efluentes Contaminados
Em estudos que apontam alternativas para utilização do resíduo de bauxita,
McConchie et al (2005), relatam que o coquetel de fino granulado mineral
comercialmente conhecido como Bauxol™, preparado pelo processo Basecon™
(processo com vários degraus de semi-neutralização utilizando-se água do mar,
salmoura rica em cálcio e magnésio ou uma mistura de soluções de cloreto de cálcio
e magnésio para obtenção desse estado), já é comercializado em vários locais do
mundo e tem sido registrado pelas agências regulatórias nos Estados Unidos e
Europa como um produto de uso seguro. Este produto é a conversão da lama
vermelha em um produto não perigoso, com pH próximo a neutro, com grande
aplicação na indústria e no gerenciamento ambiental.
Estes mesmos autores ainda afirmam que o Bauxol™ tem sido atualmente usado
com sucesso, e em larga escala, em aplicações comerciais e experimentais em
vários países. Exemplos envolvendo o uso direto desse produto, ou pela passagem
de água corrente através de um leito do material peletizado para tratar águas
contaminadas por operações de processamento mineral, de curtume, de tratamento
de madeira e de efluentes de plantas de galvanoplastia, têm sido reportados.
Modelagens em computadores têm sido desenvolvidas para determinar a melhor
composição da mistura e a taxa de aplicação requerida para controlar e assegurar
que águas ricas em metais ácidos nunca possam escapar para o ambiente. O
produto pode ser misturado tanto em água como em solo, ou pode ser injetado,
como uma pasta. Pelotas desse material podem ser utilizadas como barreira filtrante.
Se matéria orgânica e fertilizante forem adicionados aos resíduos, ou solos tratados
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com este produto, será possível fazer uma imediata e eficaz revegetação da área de
disposição.
A exata composição do produto depende da composição da bauxita usada em cada
refinaria, dos procedimentos operacionais e de como a causticidade é neutralizada.
Mas, nenhum dos componentes minerais dessa mistura é ambientalmente perigoso.
Geotecnicamente, essa mistura de minerais deverá ter limites de umidade plástica
entre 30 e 35%, um limite de umidade líquida entre 50 e 55% e coeficiente linear de
retração de 6 – 8%. Apesar da mistura ser constituída de partículas minerais muito
finas (80% menor que 10 µ), não é dispersiva em água. Independente de sua exata
composição, o produto tem uma alta capacidade de neutralização ácida (superior a
7,5 moles de ácido / kg) e, também, uma alta capacidade de capturar vestígios de
metais (normalmente maior que 1000 mileequivalentes de metal / kg). Tem, ainda,
alta capacidade de reter e aglutinar fosfatos, além de ser um excelente floculante.
Além disso, a pasta de lama vermelha é apontada como um bom desinfetante e
agente estabilizante para esgoto, eliminando organismos infectantes e convertendo
o lodo em material utilizável como fertilizante. Estudos feitos em laboratório
avaliaram o seu uso na remoção de materiais tóxicos em águas de despejo,
indicando que apenas 0,5mg/l de lama vermelha foi suficiente para uma quase
completa remoção de todos os metais.
6.2.4 – Utilização no Melhoramento de Solos Agrícolas
Paranguru, Rath e Misra (2005) afirmam que o resíduo de bauxita poderá ser
misturado a solos ácidos, como forma de neutralizar a terra para fins agrícolas. O
Alkaloam®, um dos produtos que está sendo comercialmente testado, é o granulado
fino do resíduo de bauxita (silte argiloso com partículas de tamanho nominal menor
que 100 µ). Várias pesquisas têm mostrado os benefícios de adicionar este material
em terrenos arenosos.
Segundo Jamieson, Cooling e Fu (2005), este produto tem a propriedade de elevar o
pH de solos ácidos e reter nutrientes como o fósforo (reduz a perda de nutrientes em
até 50%), diminuindo, assim, a quantidade de nitrogênio, permitindo com isso reduzir
o uso de fertilizantes e, consequentemente, decrescendo substancialmente a taxa
de lixiviação do fósforo no solo e protegendo os cursos d’água. Apesar de ter seu
uso aprovado na Austrália pelas autoridades do Departamento de Proteção
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Ambiental, o Departamento de Agricultura desse país limitou o seu uso em larga
escala em terras de agricultura e horticultura para controle de nutrientes,
determinando um contínuo e detalhado monitoramento do controle de qualidade das
águas nos locais onde o produto é aplicado. No ano de 2000, mil e quinhentas
toneladas de Alkaloam® foram aplicadas a uma taxa de 5-20 t/ha em mais de 180
ha em nove fazendas australianas.
Estes mesmos autores ainda relatam que adicionais trabalhos de pesquisa com o
Alkaloam® têm sido feitos nos Estados Unidos e Brasil (neste país, em conjunto com
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa), como uma extensão do
estudo efetuado na Austrália, avaliando o potencial de utilização do resíduo de
bauxita para controle de nutrientes e rastreamento de metais na agricultura. Em
adição à estabilização de nutrientes solúveis, é esperado que uma combinação de
resíduo de bauxita e materiais de compostagem possa também ser usada para
aumentar o teor de carbono no solo (provendo um efetivo meio de seqüestro de
carbono) e reduzindo a aplicação de pesticidas e herbicidas no solo.
6.2.5 – Recuperação dos Principais Compostos Metálicos
Paranguru, Rath e Misra (2005) descrevem alternativas no que se refere à
recuperação dos principais compostos metálicos contidos no resíduo de bauxita.
Abaixo, segue um breve relato sobre o andamento desses estudos.
a) Recuperação do Ferro
Como já mencionado anteriormente, o ferro é o principal constituinte da lama
vermelha, seguido de alumínio, sódio, silício e titânio. Desses minerais, o titânio
apresenta o maior valor e a sílica o menor, quando se pensa nas alternativas para
recuperação de metais desse resíduo.
O ferro também pode ser apresentado como um produto de valor se for recuperado
de forma apropriada. A proposta, neste caso, é converter toda a lama vermelha em
ferro-gusa (para uso na fabricação de aço) e escória, sendo esperado que esta
última seja totalmente consumida na fabricação de cimento.
Desde a década de 50, um grande número de processos para recuperação do ferro
a partir da lama vermelha (exclusivamente deste elemento ou em combinação com
outros metais) foi patenteado. Os esforços de vários pesquisadores, para alcançar
este objetivo, podem ser classificados em três tipos de metodologias:
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•

Redução

Paranguru, Rath e Misra (2005) relatam que a recuperação do ferro contido na lama
vermelha, utilizando o processo de redução, foi pesquisada por Dobos, Horvath et al
em 1974; Grzymek e Grzymek em 1982; Hareter em 1974; Leontev et al em 1974;
Logomerac em 1976 e Szepvolgyi et al em 1988.
Nesse processo a lama vermelha é tratada em fornos de cuba ou em forno de
soleira rotativa na presença de agentes redutores, por meio do quais os óxidos de
ferro são reduzidos gerando ferro-gusa e uma escória rica em titânio. O ferro pode
ser usado na fabricação de aço e o titânio da escória pode ser recuperado por
lixiviação.
Este método que recupera quantitativamente o ferro através de uma corrente elétrica
e o separa de outros componentes, apresenta, porém, algumas desvantagens: a)
alto consumo e custo de energia necessário à operação dos fornos; b) só podem ser
usados resíduos com um bom grau de minério de ferro para manter a recuperação
no nível de escala industrial; e c) a obtenção do titânio é muito dispendiosa
(proporcionalmente à quantidade recuperada).
•

Redução do estado sólido

Paranguru, Rath e Misra (2005) descrevem pesquisas realizadas por Guccione,
1971; Misra et al, 2000 e Liu et al, 1995, onde a lama vermelha é misturada com um
agente redutor (que pode ser um gás) a 800-1000ºC, resultando na formação de
ferro metálico, o qual pode ser também usado como material para a indústria
metalúrgica. Apesar de envolver um consumo e custo menor de energia, se
comparado ao processo anterior, este procedimento tem a desvantagem de dificultar
a separação da massa reduzida do restante do resíduo. Como conseqüência, o ferro
produzido é altamente contaminado com outros elementos. Além disso, é obtido em
uma forma muito fina, requerendo um processo de pelotização, antes de ser
transportado.
•

Separação magnética

Esta terceira metodologia, estudada por Liu et al (1995 apud Paranguru, Rath e
Misra, 2005) consiste na utilização de uma separação magnética de alto gradiente
para remover o óxido de ferro (hematita) da lama vermelha seca e moída. Como se
supõe que as partículas de hematita na própria bauxita são razoavelmente livres,
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esse método parece ser teoricamente possível. Resultados experimentais, porém,
têm mostrado o oposto.
Outra possibilidade é a conversão, por redução, da hematita/gohetita, da lama
vermelha, em magnetita, a qual pode ser consumada mais facilmente, comparada à
redução total do ferro metálico. Isto poderia evitar a possibilidade de ocorrerem
outras reações freqüentes no processo de fundição e oferece duas vantagens: a
magnetita, sendo ferro-magnética, pode ser magneticamente separada sob
condições mais moderadas do que as exigidas com a hematita; e a energia
requerida para a redução da magnetita em ferro metálico é menor se confrontada
esta redução com a da hematita. Além disso, o custo da redução da hematita para a
magnetita pode ser compensado pela diferença na energia requerida entre a
redução da hematita e magnetita em ferro metálico.
b) Recuperação do Alumínio e do Titânio
A recuperação do alumínio e do titânio contido na lama vermelha é, na maioria, parte
de uma mesma proposta para recuperação do ferro e desses dois outros metais.
Após a remoção do ferro, como descrito acima, o resíduo é então passado por vários
tratamentos para recuperação desses outros elementos. A extração do titânio só
ocorre após a remoção dos outros dois constituintes por causa das reações
colaterais.
Dobos et al (1964 apud Paranguru, Rath, Misra, 2005) acrescentou 8% de cal (CaO)
à lama vermelha e o produto foi sinterizado com a adição de coque (hulha). Mais de
90% do ferro foi recuperado por separação magnética, e a escória não magnética foi
tratada com cal e soda, e então lixiviada, para recuperar de 85 a 90% de Na2O e 75
a 80% de Al2O3.
Fursman et al (1970 apud Paranguru, Rath, Misra, 2005) apresentaram o processo
em que a lama vermelha é misturada com carbonato de sódio (Na2CO3) e
sinterizada a altas temperaturas para formar aluminato de sódio, o qual é dissolvido
numa solução cáustica para recuperar a alumina. O ferro é removido por separação
magnética, depois da conversão para o estado de ferro-magnético, através de uma
redução total ou parcial. O titânio, apresentado na forma de rutilo, é recuperado
através do processo Kroll, para uso comercial.
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Kasliwal e Sai (1999 apud Paranguru, Rath, Misra, 2005) descreveram o processo
para o enriquecimento do dióxido de titânio na lama vermelha. Este método consiste
na lixiviação da lama com ácido hidroclorídrico seguido pela queima do resíduo
lixiviado com carbonato de sódio. Neste processo, o dióxido de titânio aumenta de
18 para 36% na primeira etapa e para além de 76% na segunda etapa.
c) Recuperação de outros metais
A recuperação de outros metais, que não os anteriormente comentados, não é
significativa, visto que a concentração apresentada na lama vermelha não justifica a
sua remoção.
Paranguru, Rath, Misra (2005) ainda relatam que a extração de metais raros da lama
vermelha com a ajuda de microorganismos, que produzem ácidos orgânicos,
também tem sido desenvolvida e usada.
6.2.6 – Estudos Realizados Visando Minimizar a Geração de Resíduos
Recentemente, alinhado com conceitos de produção mais limpa, um consórcio de
empresas européias – Alcor Technology e Alfa Laval Benelux (2006) – desenvolveu
uma nova tecnologia denominada Mud to Money – M2M, por meio da qual podem
ser introduzidas melhorias no processo Bayer, quando utilizando a bauxita do tipo
gibsita (Al2O3 . 3H2O) como matéria prima, que permite uma redução de cerca de 8%
na geração do volume de lama vermelha. A base desta técnica consiste na
instalação de equipamentos especiais, aquecedores com trocadores de calor em
espiral conjugado a um vaso reator, que permitem a extração da gibsita
autoprecipitada, contida na lama vermelha. Este processo, além da redução do
volume de lama gerado, ainda proporciona um aumento da produção de alumina em
cerca de 4%, sem suprimento adicional de bauxita, ocasionando, dessa forma, um
menor consumo desta matéria prima. Apesar de também promover, em cerca de
8%, a redução do volume de soda contida no resíduo, esta tecnologia não resulta
em decréscimo do seu grau da alcalinidade.
Em outra frente de pesquisa, Tathavadkar, V.; Antony, M. P.; Jha, A. (2002)
anunciaram o desenvolvimento de uma nova forma para a extração da alumina a
partir da lama vermelha e da bauxita. Este processo envolve a queima do resíduo
(ou da bauxita) com um carbonato alcalino a temperaturas superiores a 1050ºK,
digestão do produto reagido em água e filtrado. O filtrado, contendo um aluminato
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alcalino solúvel em água, é precipitado pelo ajuste do pH da solução e calcinado
para a produção de alumina pura, com mais de 98% de eficiência na extração. Os
carbonatos alcalinos podem ser recuperados pela evaporação do filtrado obtido
depois da remoção do Al(OH)3 precipitado. Baseado neste novo processo, uma
tecnologia de zero-resíduo para a extração de alumina pode ser desenvolvida.
6.2.7 – Processos de Tratamento da Lama Vermelha
Conforme mencionado anteriormente, a disposição do resíduo no mar ou a sua
utilização como material para qualquer tipo de aterro requer um tratamento prévio
que garanta a redução de sua periculosidade ao meio ambiente.
Algumas empresas têm olhado para este problema sob a perspectiva de como tornar
isso possível através do seu tratamento, o qual consiste, basicamente, em
modificação dos níveis de alcalinidade a valores seguros de acordo com padrões
internacionais. Segundo a Virotec International (2006), as agências reguladoras dos
Estados Unidos (EPA – US Environmental Protection Agency) e da Europa (EEA –
European Environmental Agency) consideram pH<9 e alcalinidade total menor que
200 mg/L (CaCO3) como valores aceitáveis para descarga da lama vermelha
neutralizada no meio ambiente terrestre ou marinho.
McConchie et al (2005) afirmam que alguns procedimentos alternativos para obter
este objetivo têm sido testados, incluindo:
a) adição de ácidos (usualmente rejeitos de ácido sulfúrico ou de água ácida
obtidos quando da remoção de gases ácidos produzidos pela emissão
industriais tais como as resultantes da queima de carvão) para reduzir o pH
abaixo de 10,5 para estocagem segura;
b) adição de grandes volumes de água do mar ou concentrações de
evaporações de água do mar ou salmouras ricas em cálcio e magnésio ou
sais solúveis de cálcio e magnésio (usualmente cloretos de cálcio e
magnésio) ou ainda uma combinação de algumas dessas alternativas que
convertam a alcalinidade;
c) adição de gesso e/ou tratamento do resíduo com grandes volumes de dióxido
de carbono.
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Todas estas estratégias podem ser usadas com uma variedade de eficiência para
neutralizar a causticidade da lama vermelha, relacionando-se totalmente ou
parcialmente com a solução dos problemas de sua disposição.
Segundo McConchie, Saenger, Fawkes (1996), uma das tecnologias disponíveis
para obtenção deste padrão é a neutralização do resíduo com água do mar ou outra
solução salina rica em cálcio e magnésio. Quando essa solução é adicionada à lama
cáustica, o pH da mistura é reduzido, produzindo hidróxido, carbonatos ou
hidrocarbonatos, que são precipitados. O efeito da neutralização dos íons do cálcio e
magnésio é inicialmente grande, porém diminui rapidamente tão logo a neutralização
esteja completada. A neutralização é considerada completa quando a parte líquida,
separada da parte sólida, tem um pH<9,0 e a alcalinidade total do resíduo é menor
que 200mg/L de carbonato de cálcio (CaCO3), podendo, então, de acordo com
normas internacionais, ser descartada com segurança no ambiente terrestre ou
marinho.
O mecanismo de tratamento do resíduo com água do mar é simples. A lama é
ativamente misturada com água do mar por um período de 30 minutos para permitir
o desencadeamento das reações químicas. A água do mar é adicionada até que a
fase líquida do precipitado possa ser decantada e sua alcalinidade tenha sido
reduzida a pH=9. Para obedecer às normas impostas pelas agências reguladoras
(como por exemplo, a EPA ou a EEA, mencionadas anteriormente) de descarga
marítima, o líquido é tratado com ácido para obtenção do pH<9. Isto pode ser
normalmente obtido com a adição de 0,05L de ácido sulfúrico concentrado por
1000L de lama vermelha tratada (sem o tratamento prévio com água do mar, seriam
necessários 17L de ácido para neutralizar 1000L de resíduo). Alternativamente, a
fração líquida pode ser submetida à uma evaporação solar produzindo sais, ficando
a parte sólida remanescente, retida e disposta em áreas preparadas especificamente
para este uso.
McConchie, Saenger, Fawkes (1996) afirmam que para atingir a neutralização
completa, o volume de água do mar necessário é da ordem de 15 a 20 vezes
superior ao volume da lama vermelha a ser tratada. Isso requer um dispendioso e
intensivo bombeamento e, apesar do produto obtido ser um material inerte, não tem
nenhum valor comercial. Em estudos realizados usando menos água do mar foi
alcançado um padrão de neutralização menor do que o requerido para descarte em
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ambiente marinho. Por exemplo, adicionando um volume de água do mar cerca de 5
vezes o volume de resíduo a ser tratado, o resultado obtido foi a redução do pH
entre 9,0 e 9,5 e uma alcalinidade aproximada de 300 mg/L (CaCO3). Apesar de não
ser suficientemente neutralizado para disposição marítima ou mesmo em aterros de
solos, esse tratamento é o primeiro passo para a produção de um material que pode
ser usado e que tenha algum valor comercial agregado.
A parte sólida neutralizada da lama vermelha consiste num coquetel de minerais
com granulometria muito fina (cerca de 80% das partículas tem menos de 10 µ)
contendo hematita, bohemita, gibsita, sodalita e quartzo. A composição depende da
matéria prima original, porém nenhum dos minerais é identificado como
ambientalmente perigoso. Independentemente da sua composição, o resíduo tratado
tem uma alta capacidade de neutralização ácida e isso o transforma num material
utilizável que pode ser usado como matéria prima base para reagentes comerciais.
Parcialmente neutralizada, a lama vermelha também tem uma alta capacidade de
captura de metais e está sendo atualmente usada comercialmente como base para
reagentes de captura de metais, além de ser também um excelente coagulante. Para
reagentes com essas características, está sendo difundida sua aplicação no
tratamento industrial de esgoto.
Outro processo para tratamento do resíduo de bauxita, patenteado por Cooling, Hay,
Guilfoyle (2005), é a carbonatação, que tem se mostrado uma forma efetiva de
reduzir o pH da lama, consequentemente diminuindo sua natureza nociva devido à
causticidade.
Segundo estes mesmos pesquisadores, a carbonatação é a adição de gás carbônico
na lama residual antes da disposição deste material nas áreas de estocagem. O CO2
reage com os componentes alcalinos contidos na lama e permanecendo em contato
com a esta por um determinado tempo, transforma o hidróxido de sódio e o
carbonato de sódio num bicarbonato de sódio, reduzindo o pH da mistura para
abaixo de 10.
O gás carbônico necessário para ser utilizado neste procedimento é provido pelos
gases de chaminés gerados no próprio Processo Bayer (gás da chaminé dos
calcinadores, ou das caldeiras, por exemplo.). Estes gases, porém, têm
normalmente uma baixa concentração de dióxido de carbono, por isso torna-se
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necessário tratá-los, aumentando esta concentração, antes de injetá-lo no licor
contendo o resíduo de bauxita.
O processo de carbonatação ainda produz uma série de benefícios operacionais:
a) as emissões totais de CO2 da refinaria podem ser reduzidas em cerca de 4%;
b) melhoria na qualidade da água de drenagem do resíduo, reduzindo o risco de
contaminação das águas subterrânea e de superfície;
c) aumento das oportunidades de utilização do resíduo.
A principal desvantagem do processo de carbonatação é o impacto negativo
produzido no processo produtivo, pelo aumento na perda de recuperação de soda e
diminuição da alumina precipitada.
As alternativas anteriormente apresentadas têm limitações que podem ser
sumarizadas como segue:
a) a alternativa de neutralizar o resíduo com ácidos é razoavelmente barata se
grandes quantidades deste produto encontram-se disponíveis e necessitam ser
descartados. Entretanto, grandes quantidades de ácidos raramente são encontrados
próximos a uma refinaria de alumina e, ainda mais crítico é que a lama vermelha,
neutralizada dessa forma, não poderá ser utilizada para tratamento em solos ácidos,
águas contaminadas por metais ou águas de drenagem ácida. Então, a menos que
um novo reuso para este material seja identificado, o mesmo precisará ser estocado
indefinidamente, e a área destinada para esta finalidade deverá ser reabilitada,
posteriormente.
b) a neutralização usando gesso ou dióxido de carbono pode produzir uma lama
vermelha com nível cáustico dentro das normas internacionais para estocagem
ambiental segura. Entretanto o processo é muito dispendioso e o resultado é o
mesmo que o encontrado em resíduos neutralizados por adição de ácidos, tornando
o processo inviável quando se analisa o custo-benefício.
c) o uso da água do mar para neutralizar a lama vermelha pode ser efetivo para
refinarias localizadas próxima à costa. A adição de água do mar para facilitar o
bombeamento do resíduo até as áreas de estocagem, também proporciona uma
redução na utilização de água doce. Entretanto, como já comentado anteriormente,
um grande volume de água do mar é necessário, para a obtenção de um resíduo
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neutralizado dentro das normas internacionais para descarte seguro no ambiente.
Além disso, grandes áreas de estocagem são requeridas para permitir a
sedimentação da parte sólida, já que a parte líquida neutralizada poderá ser
descartada de volta no mar. Estas limitações adicionam substancialmente o custo
deste processo de neutralização.
O uso de água subterrânea, rica em sais de cálcio e magnésio (normalmente água
salobra que não se presta ao consumo humano) pode ser uma alternativa para
refinarias que não se localizam em região costeira, porém, a disponibilidade deste
recurso não é muito comum. Outra opção similar é usar rejeitos salinos provenientes
de plantas de dessalinização. O custo dessas alternativas dependerá da qualidade e
da quantidade dos produtos disponibilizados, principalmente no que se refere ao
nível de pureza dos sais.
O resíduo neutralizado por este processo poderá ser totalmente utilizado no
tratamento de solos ácidos ou águas ácidas de rejeitos, ou pode ser estocado sem
necessidade de grandes cuidados e sua área muito mais facilmente reabilitada,
reduzindo, consequentemente, os custos do seu gerenciamento.
Essencialmente, temos que, para a obtenção de uma lama vermelha neutralizada
com a finalidade apenas de uma estocagem ambientalmente segura, qualquer uma
das alternativas acima, ou uma combinação delas, apresenta um resultado
satisfatório. Se a intenção é obter utilidade para o resíduo neutralizado, a estratégia
de tratamento recomendada é o método que envolve o uso de água do mar ou
concentrados de sais ricos em cálcio e magnésio, ou uma mistura dessas duas
formas.
6.3 – Alternativas para Utilização do Spent Pot Lining (SPL)
Mansfield (2002) relata que, após mais de cinco anos de extensas pesquisas (19942001), um grupo de companhias australianas desenvolveu um novo processo que
transforma o SPL num resíduo inofensivo para o meio ambiente e para a saúde
humana e, ao mesmo tempo, gera dois produtos comerciais: fluoreto de alumínio e
areia sintética.
Três etapas distintas são definidas no processo, conforme apresentado na Figura 14
adiante:
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1 – processo pirometalúrgico com as etapas de preparação, alimentação e
granulação do resíduo;
2 – refrigeração do circuito fechado de gás, remoção de partículas e reciclagem;
3 – produção de fluoreto de alumínio e lavagem/limpeza da saída de gás.

Figura 14: Fluxograma do processo de tratamento do SPL.
Fonte: Mansfield (2002)
Legenda: (1) – Revestimento gasto de cuba
(2) – Trituramento
(3) – Estocagem
(4) – Mistura
(5) – Briquetagem
(6) – Peneiramento
(7) – Forno de fundição
(8) – Gás Oxigênio
(9) – Gás natural
(10) – Produção de oxigênio
(11) – Escória
(12) – Produto granulado da escória
(13) – Granulação
(14) – Reciclagem de fluoreto de sódio
(15) – Coleta de gases – fluoreto de sódio e fluoreto de hidrogênio
(16) – Fluoreto de sódio
(17) – Resfriamento
(18) – Filtragem
(19) – Derretimento
(20) – Fluoreto de hidrogênio
(21) – Recuperação de fluoretos
(22) – Produto – Fluoreto de alumínio
(23) – Para as cubas existentes
(24) – SGA – Smelter Grade Alumina - Alumina calcinada
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A primeira etapa do tratamento, que consiste num processo pirometalúrgico, queima
e funde o SPL a partir de um sistema denominado Tecnologia TSL (Top Submerged
Lancing). O sistema TSL consiste em um reator de alta intensidade no qual o
material inserido é misturado dentro de um banho de escória, vigorosamente agitado
por uma injeção submersa de gases e combustível. A alta temperatura de operação
(1150ºC - 1250ºC) provê a imediata destruição dos cianetos, matéria orgânica e
outras composições reativas no SPL. O calor é requerido para fundir a base
refratária componente do resíduo. Material fundente adicional é necessário para se
obter uma escória fluida, o qual é inicialmente provido pela combustão do carbono
contido no SPL.
Nas outras etapas deste processamento, os fluoretos são conduzidos, como fluoreto
de hidrogênio, num circuito de gás fechado, onde um processo de tratamento
converte-o em fluoreto de alumínio. O reator também produz uma escória granulada
chamada de “areia sintética”. O fluoreto de alumínio é reciclado para o processo de
redução, e a areia poderá ser comercialmente utilizada como matéria prima para
fabricação concreto ou material para construção de estradas.
Mansfield (2002) ainda relata que questionamentos sobre este processo têm sido
feito por reduções de alumínio de todo o mundo e uma proposta de estudo prático
para implantar o processo em uma grande redução na Europa está em curso. O
processo tem sido continuamente aperfeiçoado e existe a preocupação de aumentar
a segurança com relação aos materiais de construção que deverão resistir às
severas condições de corrosão que ocorrem em várias fases do processo.
Acredita-se que muitas reduções só vão alterar seus processos de estocagem de
SPL quando isso for requerido por obrigatoriedade, imposta através de uma
legislação, ou por pressão das comunidades (relacionada com o desenvolvimento
sustentável), levando a utilização deste processo, em grande escala, para ocorrer
num futuro próximo.
No Brasil, além das soluções de disposição convencionais, as empresas do setor do
alumínio

também

têm

encontrado

alternativas

de

reaproveitamento

/

co-

processamento do SPL. Estas alternativas são: a queima do resíduo na fabricação
de telhas e tijolos (indústria cerâmica) e o co-processamento da indústria cimenteira.
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A Resolução do CONAMA nº. 264, de 26 de agosto de 1999, permite o coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clinker para a
fabricação de cimento. O co-processamento é um tratamento térmico que consiste
no reaproveitamento de resíduos nos processos de fabricação de cimento. O resíduo
é utilizado como substituto parcial de combustível ou matéria-prima e as cinzas
resultantes são incorporadas ao produto final, o que deve ser feito de forma
controlada e ambientalmente segura. O tempo de residência e a temperatura do
forno de cimento (normalmente entre 1400 e 1500ºC) são adequados para destruir
termicamente a matéria orgânica. Esses fornos também devem ter mecanismos de
controle de poluição atmosférica para minimizar a emissão de particulados, SOx e
NOx para a atmosfera.
De acordo com Gomes et al (2005), como parte da permissão ambiental para o coprocessamento de SPL nos fornos de clinker de cimento, foi necessário verificar se o
nível de emissões atmosféricas, durante o processo de obtenção do produto final
(cimento) com a utilização do resíduo, estava dentro dos limites estabelecidos pela
resolução do CONAMA nº. 264/99. Os testes apresentaram resultados satisfatórios,
dentro dos requisitos legais, e alguns parâmetros mostraram, inclusive, resultados
mais satisfatórios do que o processo de fabricação de cimento sem adição de
resíduo (teste em branco), conforme apresentado na tabela 21 a seguir.
Tabela 21: Níveis das emissões atmosféricas na fabricação de cimento

Fonte: Gomes et al (2005)

Estes mesmos autores ainda relatam que, para avaliar os possíveis impactos do coprocessamento nas características do cimento, testes de lixiviação, solubilização e
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de metais pesados foram conduzidos com amostras de cimento e clinker processado
com e sem SPL. Os resultados apresentados foram os seguintes:
•

O conteúdo de metais apresentados não difere no clinker usando SPL ou
naquele produzido sem SPL.

•

Nenhum limite estabelecido pela NBR-10004;2004 foi excedido no teste de
lixiviação.

•

No teste de solubilização foi verificado que os constituintes que excedem os
limites da NBR-10004:2004 são os mesmos para os clinkers e cimentos
produzidos com ou sem SPL. As únicas exceções foi o nível de fluoretos que
excedeu o limite no clinker e no cimento produzido com SPL e o de mercúrio,
para o clinker produzido com resíduo. Este resultado, entretanto, não alterou
a classificação do cimento.

Segundo Gomes et al (2005), o co-processamento de SPL iniciou-se no ano 2000
com um percentual de fluoretos de 0,28 no clinker ou 1,4% de SPL em relação ao
clinker produzido (1,5 t/h de SPL). Em 2003, novos testes foram executados visando
aumentar a percentagem de fluoretos no clinker para 0,45 ou 2,2% de resíduo em
relação ao clinker produzido (2,5 t/h de SPL). Nesta nova condição, além da
resolução do CONAMA anteriormente citada, foi atendida também a resolução nº.
316/2002, no que diz respeito às emissões de dioxinas e furanos. Os testes
apresentaram resultados satisfatórios, com valores inferiores aos limites máximos
especificados nas resoluções do CONAMA, e desde então, este novo patamar de
porcentagem de resíduo está sendo utilizado.
Gomes et al (2005) também informam que, para o processo de utilização do resíduo
no co-processamento de produção do cimento, o SPL necessita ser triturado para
atender determinadas especificações de granulometria e, depois, passado por um
separador magnético de metal para separar a porção ferrosa do produto, sendo
então estocado em silos, até o momento de ser transportado para a fábrica de
cimento. O uso de SPL, nas indústrias de cimento, leva em consideração que sua
fração carbônica é da ordem de 20 a 60% da massa, com uma média de valor
energético de 1.200 kcal/kg e fração refratária de 35 a 75%, conferindo a este
resíduo características tanto de combustível secundário como de matéria-prima
secundária.
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Dentre as vantagens apresentadas para o co-processamento do SPL na indústria do
cimento, além do aspecto ambiental quanto à eliminação da necessidade de
disposição do resíduo, outros aspectos merecem destaque, tais como:
•

Economia de energia pela redução da carga térmica.

A incorporação do SPL como matéria prima do clinker reduz a carga térmica em
cerca de 5% no forno de produção, devido à propriedade de fundição dos
fluoretos encontrados na composição do resíduo, o qual reduz o ponto de fusão
no seu processamento. Com a queda da temperatura, nota-se que consumo de
calor no forno cai uma média de 10 kcal/kg de clinker produzido.
•

Economia de matéria prima

Normalmente é necessário corrigir a quantidade de SO3 (trióxido de enxofre)
contida no clinker produzido, adicionando-se gesso no processo de produção do
cimento. Com a adição de SPL, o consumo de gesso cai cerca de 1,5%
proporcionando uma economia no consumo de matéria prima.
•

Redução da geração de NOX (óxidos de nitrogênio).

Com a redução na temperatura de operação no forno de clinker, houve uma
redução em cerca de 35%, na saída do forno, na emissão de óxidos de
nitrogênio (formados a partir da reação de oxidação do nitrogênio livre com o
excesso de oxigênio no forno).
Na indústria da cerâmica, que usa o SPL como combustível, pode-se reduzir em
50% o consumo de lenha, 40% o consumo de água e 10% o consumo de energia
elétrica, conforme informações da Associação Brasileira do Alumínio (2005).
No Brasil, ainda não se consegue gerar receita direta com a comercialização do
SPL, pois as empresas pagam para as indústrias ceramistas e de cimento
consumirem o produto, mas já é possível zerar o estoque do passivo ambiental
produzido. As indústrias ainda continuam buscando junto a órgãos ambientais,
centros de pesquisas e universidades, alternativas de co-processamento e
reaproveitamento deste resíduo que possui alto valor energético, que possam
oferecer condições sustentáveis de gerenciar este resíduo.
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES
O alumínio ainda está na fase de crescimento no ciclo de produção,
principalmente devido à substituição de outros materiais, ganhando inclusive,
gradualmente, posições no tradicional mercado do aço.
O impacto da pressão ambiental global para redução nas emissões dos gases de
efeito estufa, pode afetar, de forma significante, o preço do alumínio e a sua
utilização. Entretanto, contrariando o senso comum, a produção de alumínio será
positivamente afetada por essa pressão, apesar das atuais taxas dessas
emissões no seu processo de produção. A combinação da mitigação dos efeitos
na produção e significantes reduções nas emissões de gases de efeito estufa
pelo seu uso (como por exemplo, nos transportes), favorecem a cadeia produtiva
deste metal.
A prevenção ou controle da poluição é sempre discutida para ser praticada no
final da cadeia de produção. Entretanto, muitas ações podem ser feitas para
incorporar práticas e controles que permitam um melhor atendimento aos
requisitos de sustentabilidade ambiental, tanto nos processos de produção
quanto no gerenciamento dos resíduos por eles gerados. A indústria do alumínio,
para cada uma das fases da produção do alumínio primário (mineração, refino e
redução), tem apresentado ações no que se refere à gestão ambiental do seu
processo industrial e dos resíduos por ele gerado.
•

Na mineração, observa-se o aumento, por meio da introdução de inovações
tecnológicas no processo de beneficiamento de bauxita, da recuperação do
óxido de alumínio, consequentemente apresentando resultados na redução
na geração de rejeitos, aumentando, com isso, a vida útil das reservas e das
lagoas/barragens de contenção.

•

No desenvolvimento de estudos para viabilizar o aproveitamento do rejeito da
bauxita, utilizando a lama para outros fins (indústria do cimento, cerâmica e
da construção civil), diminuindo o impacto ambiental do processo de extração
e beneficiamento deste minério.

•

No refino da alumina, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para
reciclagem, co-processamento e reutilização da lama vermelha é uma
iniciativa ousada, que no futuro irá gerar benefícios econômicos (evitar gastos
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com construções e manutenção de novas áreas de estocagem) e ambientais,
trazendo sustentabilidade ao processo de fabricação de alumina.
•

Apesar de substanciais desenvolvimentos no que se refere a processos de
desaguamento e métodos de disposição da lama vermelha, este resíduo
ainda se constitui a maior operação nas refinarias de alumina de todo o
mundo. Várias alternativas têm sido mundialmente pesquisadas, buscando a
sua utilização como material ou como matéria prima para outros produtos de
usos específicos. Entretanto, todos os estudos apontam para o consumo de
somente uma pequena parte do resíduo gerado. Sua utilização completa,
ainda é um objetivo a seu alcançado no futuro.

•

A indústria do alumínio usa mais eletricidade que qualquer outra indústria.
Dessa forma, processo Hall-Héroult, de redução do alumínio, tem desafios a
vencer no que se refere à economia de energia, onde se destacam:
a) Estabelecer melhorias na química do banho eletrolítico que permitam, ao
mesmo tempo, baixar a temperatura de redução, diminuir a perda de calor
e aumentar a eficiência no uso da corrente elétrica;
b) Prover melhoramento no isolamento das cubas, proporcionando a redução
da perda de calor;
c) Instituir avanços na tecnologia de cozimento dos anodos de carbono
d) Buscar a redução do consumo de anodos de carbono por quilograma de
alumínio produzido.
e) Desenvolver a tecnologia de anodos e catodos inertes

•

O coprocessamento de SPL na indústria cimenteira é um exemplo de boa
prática do gerenciamento de resíduos industriais, onde um resíduo perigoso
se transforma num material utilizável como combustível secundário ou como
substituto parcial de matéria prima trazendo, além de benefícios técnicos para
o processo, possibilidades de ganhos econômicos e vantagens ambientais.

•

O setor brasileiro do alumínio se destaca pela sua produção voltada para a
exportação. Como a tarifa da energia elétrica é parte importante na
composição dos custos de produção, as empresas localizadas na região
norte, onde o custo da energia é inferior, têm quase a totalidade de sua
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produção voltada para a exportação, enquanto as empresas do sudeste, que
pagam uma tarifa não subsidiada, investem na transformação com o objetivo
de agregar mais valia ao seu produto. O país atua como exportador marginal
de alumínio, geralmente de baixo valor agregado e elevado conteúdo
energético, para os mercados europeu e norte americano.
•

No Brasil, os gastos com pesquisa e desenvolvimento realizados pela
indústria do alumínio no que se refere ao gerenciamento de resíduos são
mínimos, pois as empresas multinacionais, que dominam este mercado,
utilizam resultados das pesquisas de suas matrizes no exterior e as empresas
de capital nacional licenciam ou se associam a multinacionais. As indústrias
de alumínio no Brasil sempre tiveram como estratégia de inovação
tecnológica, seja para seu processo produtivo, seja na gestão de seus
resíduos, a transferência de tecnologia importada.
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