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1. RESUMO 

Este trabalho realiza um estudo sobre a caracterização química e física do 

resíduo industrial gerado na obtenção da alumina, denominado, genericamente, de 

lama vermelha. A lama vermelha é um resíduo industrial insolúvel gerado na etapa 

de clarificação do processo de obtenção da alumina. Sua composição varia 

conforme a jazida de bauxita proveniente, assim como a qualidade determina a 

quantidade de resíduo formado. Ela também depende da técnica empregada na 

obtenção da alumina, apresenta elevada alcalinidade (pH 10-13) e compreende 

diversos óxidos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A partir de 1950, as primeiras indústrias de alumínio começaram a instalar-se 

no Brasil, contudo, a demanda não era suficiente para suprir as necessidades do 

país, então, o minério continuava a ser importado. Em virtude de investimentos 

neste setor por parte de empresas, o Brasil tornou-se um dos principais 

exportadores e, em 1986, o quinto produtor mundial de alumínio (ABAL, 2011). 

Atualmente, o país possui a terceira maior reserva de bauxita do mundo e ocupa o 

terceiro lugar no ranking dos maiores produtores mundiais. O alumínio, terceiro 

minério mais abundante da crosta terrestre, não é encontrado diretamente no estado 

metálico. O alumínio metálico é obtido a partir da bauxita, minério constituído de 

diversas espécies de hidróxidos de alumínio e algumas impurezas. O refino da 

bauxita para a obtenção da alumina é realizado, atualmente, através do processo 

Bayer que envolve os estágios de moagem/digestão, clarificação, precipitação e 

calcinação. 

Inicialmente, já no primeiro estágio, envolve a moagem da bauxita seguida de 

uma solução quente de hidróxido de sódio, sob pressão e temperatura controlada. 

Nessas condições, a bauxita dissolve-se formando o aluminato de sódio. Contudo, 

algumas impurezas permanecem na fase sólida que somente serão separadas na 

próxima etapa, a clarificação. Este resíduo insolúvel formado na etapa de 

clarificação, denominado usualmente como lama vermelha, é filtrado ao máximo 

para a recuperação do hidróxido de sódio, em seguida, o resíduo é destinado a 

métodos de disposição de acordo com a técnica que a indústria se adapta. 

A cada ano são produzidos 90 milhões de toneladas de lama vermelha no 

mundo, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, 



sendo que este resíduo industrial não é classificado como rejeito perigoso (USEPA, 

2012). Por não ser perigoso, mas particularmente tóxico, pode causar sérios danos 

ambientais devido à sua alta alcalinidade (pH 10-13) e por expor populações 

vizinhas aos riscos, devido à presença de hidróxido de sódio em alta quantidade. 

Logo, o armazenamento desse material requer locais adequados para sua 

disposição. Os custos econômicos e os riscos ao meio ambiente causados pela 

disposição da lama vermelha têm motivado companhias e pesquisadores a buscar 

novas alternativas para este resíduo, que por muito tempo foi considerado 

inaproveitável. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo analisar e avaliar os estudos sobre as 

caracterizações químicas e físicas da lama vermelha, bem como aqueles que, além 

de caracterizá-la, visam o desenvolvimento de formas de reuso deste resíduo 

industrial. Os trabalhos sob avaliação compreendem tanto aqueles que já foram 

concluídos, como também os que se encontram em andamento. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia empregada para análise dos resíduos de lama vermelha 

consiste, inicialmente, na 1) ativação térmica de amostras (calcinação), 2) medição 

de seu pH, 3) distribuição granulométrica e 4) análise das características 

porosimétricas por meio de adsorção de nitrogênio, entre outros métodos de 

análises para determinar diferentes características químicas e físicas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As amostras de lama vermelha são submetidas ao tratamento térmico com a 

finalidade de comparação em relação à amostra sem tratamento térmico (in natura). 

Os parâmetros comparados entre amostras ativadas e não ativadas termicamente 

foram: 1) composição de óxidos, 2) área superficial específica e 3) comportamento 

físico das fases cristalinas. As análises granulométricas, por sua vez, foram 

realizadas com o objetivo de avaliar a estrutura morfológica das partículas 

constituintes do material em análise. 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nos trabalhos analisados até o momento (ANTUNES et al., 2011; RIVAS 

MERCURY et al., 2010), pode-se verificar que o pH inicial das amostras apresentou 

uma tendência de redução conforme o aumento da temperatura de calcinação. A 

lama vermelha é composta de óxidos e hidróxidos que se solubilizam em água 

formando bases fortes, causando a elevação do pH do material. 

O tratamento térmico pode modificar as composições dos óxidos presentes na 

lama vermelha, aumentando a concentração, principalmente, do óxido de ferro. Foi 

possível verificar, também, que a variação térmica aumentou tanto a área de 

superfície específica, indicando um caráter adsorvente para a amostra, como 

provocou a decomposição de alguns cristais e perda da massa total conforme a 

temperatura a qual foi submetida.   As análises granulométricas determinaram que a 

variação de temperatura nas amostras ativadas termicamente não alterou o tamanho 

das partículas, mas pode-se afirmar que o formato das partículas variou 

termicamente. 
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