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RESUMO 
 
A lama vermelha é o resíduo gerado pela Indústria do Alumínio, e assim como 

outros resíduos industriais apresenta características complexas com inúmeras 

dificuldades de manipulação, além de ser um material perigoso pela sua baixa 

granulometria, alcalinidade e elevado montante gerado. É um resíduo com potencial 

poluidor alto, agravado pela forma de disposição vulnerável geralmente adotada, 

sendo esta, a disposição do resíduo em lagoas projetadas para esta finalidade. O 

estudo e desenvolvimento de alternativas sustentáveis para a utilização da lama 

vermelha devidamente tratada como matérias-primas de outros processos são 

tendências importantes e necessárias no contexto mundial de preservação do meio 

ambiente. Entretanto, este trabalho aborda o tratamento térmico como método de 

modificação das características do resíduo, sugerindo a redução da alcalinidade 

juntamente com a menor lixiviação de íons alcalinos. Essa abordagem pode ser uma 

alternativa de descarte mais confiável e seguros ao meio ambiente. 

 

Palavra-Chave:Lama vermelha, Resíduo de bauxita, Processo Bayer, Bauxita, 
Tratamento térmico. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 A lama vermelha é o resíduo gerado pelo beneficiamento da bauxita através do 

processo Bayer. Este processo é largamente empregado na obtenção de alumina 
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(Al2O3) de alta qualidade para produção do segundo metal mais consumido no 

mundo, o alumínio metálico[1]. 

Na primeira etapa do processo Bayer, ou digestão, o minério britado 

constituído basicamente de hidróxido de alumínio anfótero é misturado com uma 

solução concentrada de NaOH para separação do hidróxido de alumínio que, em 

etapas posteriores é cristalizado e por calcinação transformado em alumina, 

conforme ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1- Ilustração das etapas do processo Bayer para obten ção alumina ou hidróxido de 

alumínio[4]. 

A lama vermelha é o principal resíduo gerado na fabricação de alumínio, e de 

acordo com dados da literatura, para cada 2 toneladas de bauxita, são geradas 1 

toneladas de alumina e 1 toneladas de resíduo, com perspectiva de que a proporção 

tende a piorar em virtude do empobrecimento do minério[4]. 

Os métodos de descarte da lama vermelha são soluções polêmicas do mundo 

contemporâneo, geralmente feitos de duas formas: no primeiro o descarregamento 

da lama é feito em corpos hídricos receptores, sendo comum a utilização de ácido 

sulfúrico para diminuir a causticidade do resíduo e evitar maiores danos ao meio 

ambiente. Este método é usado ainda hoje apenas por países com pouca 

disponibilidade de área para disposição deste resíduo. No segundo método a 

disposição é feita em lagoas construídas especialmente para essa aplicação, onde 

há grande proporção de água encaminhada juntamente com o resíduo para a 

disposição final. A deposição natural do sólido, o sobrenadante alcalino é bombeado 

para a fábrica para recompor o processo[1, 2, 4].  

Muitas pesquisas vêm sendo realizadas em busca de uma aplicação para a 

lama vermelha, dentre as quais podem ser citadas: 

• Aplicação na produção de cerâmica; 
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• Purificação de água de resíduos têxteis; 

• Utilização de cargas em aterros para recuperação de solos 

• Neutralização de solos; 

• Produção de pigmentos 

• Produção de materiais para construção civil. 

Entretanto, todo o esforço científico de elaboração de novos produtos a base 

de lama vermelha são na maioria abandonados por problemas como: demanda 

pelos produtos e baixo consumo do resíduo pelos processos. Abordando uma linha 

voltada para redução de impactos ambientais causados pela lama vermelha, esse 

trabalho propõe abordar o tratamento térmico como estratégia de modificação das 

características do resíduo com a finalidade de reduzir a reatividade e torná-lo menos 

agressivo ao meio ambiente, facilitando o descarte.        

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Os materiais empregados neste trabalho foram dois lotes de rejeito industrial 

(Lama Vermelha) do processo Bayer gerados pela unidade Alcoa (Alcoa Alumínio 

S.A.).de Poços de Caldas. 

As amostras foram submetidas à secagem em estufa a 110°C por 24 h. Após a 

secagem foi feita a desaglomeração em almofariz de alumina e passada em peneira 

ABNT de 230 µm. 

O material peneirado foi então submetido a queima em forno Lindberg 1300, 

de resistência de carbeto de silício, seguindo taxa de aquecimento de 5°C/min em 

atmosfera oxidante até alcançar a temperatura de ensaio e mantendo-se constante 

durante 4 h. O resfriamento ocorreu naturalmente até a temperatura ambiente. 

De acordo com o lote ao qual pertencem e a temperatura de tratamento 

térmico, as amostras ficaram denominadas conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1- Denominação de Amostras: LV = lama vermelh a com temperaturas de tratamento entre 400 a 
800 °C. 

Lote I LVI-seca LVCI-800 

A
m

os
tr

as
 

Lote II LVII-seca LVCII-800 

  

2. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

Os equipamentos usados nas caracterizações foram: Difração por raios X (DRX): 

A difração de raio-X revela a composição mineralógica dos materiais pela 

estrutura cristalina, o equipamento utilizado para esta análise é um difratômetro X 

Bruker AXS Modelo D8 Advance, com radiação Kα do cobre (λ=1,5404 Å). As 

medidas foram feitas com passo de 0,02° por segundo , no intervalo de 20°< 2 θ < 

80°; Picnometria de gás He: A densidade real dos pó s foi determinada por 

picnometria adsorção de gás He em um equipamento Multipicnometer, da marca 

Quantachrome MVP 5DC, a partir de uma média de 5 determinações de cada 

matéria-prima; BET: A medida de área superficial específica, baseada na 

adsorção física e dessorção de gás na superfície da amostra sólida (fisissorção), 

foi realizada a partir do método de BET (Braunauer, Emmet e Teller), em um 

equipamento Gemini 2375, Micromeritics, com pré-tratamento das amostras em 

temperatura de 200°C e pressão de 100 µmHg; Granulometria a Laser: A 

caracterização granulométrica da lama vermelha foi realizada em um 

granulômetro a laser da marca Malvern, modelo Mastersizer S long bed Ver 2.19, 

com range de 0,05 a 555 µm e (ESA): A condutividade em relação ao pH, foi 

obtida em um equipamento Matec - modelo ESA 9800 – Zeta Potential Analyser.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A partir dos ensaios de difração de raios X foi possível determinar as fases 

existentes nas amostras. Os resultados são apresentados na Figura 2. Observando 

o difratograma verifica-se que com o tratamento térmico, ocorre a redução e até o 

desaparecimento de picos referentes ao quartzo e a sodalita, indicando a possível 

formação de material vítreo. O surgimento de uma nova fase denominada Nefelina, 
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e cuja fórmula química pode ser ((Na, K)AlSiO4), é verificado nas amostras 

calcinadas a 800°C.  

 

 
Figura 2- Difratograma de raios X lotes I e II, Hem atita (H), Anatase (A), Sodalita(S), Gibsita (Gi), Go etita 

(Go), Quartzo (Q) e Nefelina (N).  

 
A Figura 3 mostra a evolução da área de superfície específica em função do 

tratamento térmico. A elevada área inicial remete ao fato de que as partículas 

presentes nas amostras secas apresentam dimensões reduzidas quando 

comparadas as amostras calcinadas, como pode ser verificado na TABELA . 
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Figura 3 – Evolução da Área de Superfície Específica 

 
Tabela 2- Tamanho de partícula à partir da área de superfície específica 

 

Amostras 
ρ 

(g/cm3) FF 
SBET 

(m2/g) 
DBET 

(nm) 

LVI-seca 2,81 6 29,60 72,1 

LVII-seca 3,03 6 35,61 55,6 

LVI-800 2,97 6 13,24 152,6 

LVII-800 2,84 6 14,73 143,4 

 
 

A Figura 4, mostra as distribuições granulométricas dos dois lotes de lama 

vermelha. No detalhe desta figura, pode ser analisada a região onde as partículas 

apresentam discrepância de dimensão.  
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A distribuição do tamanho de partículas é distinta entre lotes, entretanto o 

comportamento com respeito ao tratamento térmico é o mesmo. O efeito da 

calcinação deixa clara a tendência de homogeneização da distribuição, as famílias 

de partículas mais grossas (1 a 20 µm e de 20 a 60 µm) aumentam com a 

diminuição da família mais fina (0,06 a 1 µm).  
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Figura 4 – Distribuição granulométrica das amostras  secas e calcinadas. 

 

A Figura 5, mostra o comportamento da condutividade elétrica da dispersão 

em relação ao pH. Pode ser verificado que ambos os lotes seguem a mesma 

tendência: a condutividade inicial em pH básico decresce em função do tratamento 

térmico. A medida que o pH varia de básico para ácido a condutividade assume um 

comportamento crescente discreto, porém ao atingir pH próximo de 3 ocorre o 

aumento instantâneo da condutividade elétrica que pode indicar destruição da 

superfície, além da saturação da solução por íons H+ . Estes efeitos resultariam em 

grande concentração de íons livres contribuindo para o aumento da condutividade.   
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Figura 5 – Relação entre a condutividade elétrica e  o ph das lamas vermelhas secas e calcinadas 

 
A Figura 6, demonstra a concentração de íons em solução para ph básico e 

ácido das amostras de lama vermelha seca. Neste gráfico pode ser verificado o 

aumento na concentração de íons com o decaimento do ph, comprovando os 

resultados obtidos no ESA.  

 
Figura 6- Variação da concentração de íons em soluç ão em relação ao ph para amostras de lama 

vermelha seca. 
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Na Figura 7, estão descriminados os resultados da análise realizada com as 

amostras calcinadas. Para as amostras tratadas, é verificada uma redução de cerca 

de 50% da concentração de íons em solução tanto em ph básico como em ácido.  

 

 
Figura 7- Variação da concentração de íons em soluç ão em relçao ao ph para amostras de lama vermelha 

calcinada. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho, foram estudadas amostras de lama vermelha secas e 

calcinadas de dois lotes distintos. As características das amostras com e sem a 

calcinação são muito semelhante mineralogicamente exceto pela formação de uma 

nova fase (nefelina) na amostras calcinadas. O aumento do tamanho das partículas 

juntamente com a redução de aproximadamente 40% da área de superfície 

específica são efeitos causados pelo tratamento térmico e que compõem 

características desejáveis a matérias-primas cerâmicas. 

Nos ensaios de ESA, nota-se que os perfis das curvas de condutividade 

elétrica permanecem os mesmos para todas as amostras, sendo claramente 

percebida a influencia do tratamento térmico sobre o ponto inicial de medida. Para 

as amostras calcinadas a condutividade inicial é reduzida em aproximadamente 
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8600mS/cm. Esse comportamento pode ser explicado pela redução de íons livres 

conforme Figura 7, ou seja a calcinação promove o aprisionamento de íons solúveis, 

sendo a melhor condição deste efeito alcançada em ph alcalino. 

Nestes termos, fica comprovado que o uso de tratamento térmico reduz 

discretamente o ph e atribui ao resíduo uma estrutura menos vulnerável à lixiviações 

de forma a promover a redução do potencial poluidor da lama vermelha. 
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