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ANÁL.ISE lX>S PROCESSOS OE REAPROVEITAMENTO OE REJEITOS REFRATÁRIOS 

OE CUBAS ELETROLÍ TI CAS NA PRODI.JÇ:ÃO DE ALUMÍNIO NO BRASIL 

2 
E. A. Villegas 

Nest• trabalho sao abordados aspectos relacionados com a 
quot.ntidade anuot.l d• rejei tos refratários gerados, a sua 
composição, potencial poluidor • métodos de estocagen. O 
enfoqu• adotado considera, não só a situação atual, no Brasil , 
IIW.s possíveis perspeot.ivas no futuro, no caso de aprovaç~o d.e 
uma nova l4tgi sl aç~o mD.i s r •str i ti v a. Si. o também discuti das as 
tecnologias mais recentes e promissoras visando a desativação e 
reaproveitamento dos rejeitos gerados pelo desmonte do 
revestimento refratário de cubas •letrolitica.s utilizadas na 
fabricação de aluminio no pais .. 

RECYCLING OF SPENT POT-LINING IN THE ALUMINUM INDUSTRY IN BRASIL 

This paper discusses so- aspect.s regarding a .nnual yield, 
composi t.i on, poll uti on potent.i al and di sposal -t.hocls of spent 
pot.-lining in the aluminum indust.ry· in Brasil . It. is considered 
not only th• presént situation, but. possible perspectives for 
the future, facing probable new restrict.ive regulations. 
Promising emerging t.echnologi- t.o deactivation and recyc:ling 
of spent pot.-lining in t.his indust.ry, in the country,are also 
discussed. · 

Cll O.partament.o de Engenharia M.c:ânica, UFPb. 
C2)0.part.a-nt.o de Engenharia Metalúrgica; UFMG/Escola de 
Engenharia, Rua Espirit.o Santo, 3e, Belo Horizonte - MG Brasil; 
CEP 301eo. 
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I NTROCUÇ:ÃO 

O revestimento refrat~rio de cubas eletroliticas para 

produç~o de Aluminio é basicamente constitui.do por blocos de 

carbono C 80 a 00~ em peso). Tijol~ refratários • isolantes não 

entram em cont.ato direto com o met.al.O carbono é o conat.it.uint.• 

principal porque satisfaz a tr._ axi~ências basicas: 

l-Alta condutividade teriiiO-lét.rica. 

2-Balxa reatividade com o banho aletrolit.ieo 

3-Refrat.ariedade compat.ivel com as temperaturas 

de oparaçSo. 

A fi~ura 1 mostra uma seç:l.o 

completo. Obsarva-se a crosta de banho sólido, chamada comument.e 

de ar-t.a ou "lombo"', • que é indispenaável para o bom 

funcionamento da cuba. 

A fase sólida proveniente da crosta, mais residuos que não 

podem ser retirados da cuba,após seu d-ligamento, bem como 

restes de metal, tijolos refratl.rios, isolantes e outros 

materiais, si.o os constituint- do rejeito de revestimento 

refratl.rio de cubas eletrollt.icas. O . peso total do 

revestimento de uma cuba eletrolltica varia de 3e a ee toneladas 

• sua vida út.il média oscila entra 3 e 7 anos. 

Nos Estados Unidos, para uma produçl.o de 7,3 Nt de aluminio 

priiiiÁrio em 1Q89, gerou-se 148.000 t de rejeitos provenient.- elo 

revestimento das cubas, conhecidos cQIIIO spent pot.-liningCSPL:>. 

Conclui-• que a geraçSo -pacifica é de 20 lcg de SPL/t. de 

Al/anoC1). 

Ho Bras i 1 , os poucos dada. di sponl veis vem das mais modernas 

usinas de reduçi.o instaladas ao norte do pais • reportam núMros 
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da ordeJa de 19 a ~O k!jJ/t. Al/an.oCID. Tomando-se por base esses 

númera. mais as .. t.a~ist.icas de produç&o, obt-ém-se a figura 2, 

que mos~ra a geraç~o e acumulaç~o d .. ses rejeit.os desde 1QS1C3). 

Em 1Q80 o rejei~o de r•ves~imento de cubas foi considerado 

pela primeira vez como potencialmente prejudici.al ao meio 

ambútnte. Desta forma,em 11i188 foram aprovadas, nos Est.ados 

Unidos, normas restritivas a sua es~ocagem, manipulaç~o e 

transporte, em legislação cont-ida no Resource Conservation and 

Recovering Act., alinea C. 

O. acordo com essa nova l•gislaç~o. qualquer empresa com 

geraç~o, manipulaç&o ou t-ransporte de residuos contendo cianetos 

e fluoretos em quant.idad• superior a 2,2 kg, deve seguir normas 

especificas, que incluem, entre outros cuidadosCl): 

-Monitoramento de águas e nascentes nas proximidades .da 

fábrica, com emiss~o de relatório à entidade fiscalizadora 

com~ente. 

- Registres e documentação sobre todas as quantidades geradas, 

transportadas e localização dos sitios de despejo. 

Es~á at.ualment.e em tramitaç&o no legislat-ivo americano, a 

propost.a sobre normas de est..ocagem e despejo, selagem e 

pós-selagem dos aterros, através do Land Oisposal Rest.r.ictions . 

O. acordo com essas novas restrições, torna-se obrigatório 

operações de desat.i vaçl.o dos rejei tos antes de sua est..oeagem, 

seja em galp6es ou em valas seladas. Quando tais leis for•m 

aprovadas, a maioria dos at.uais procedimentos de uso e 

disposição de SPL no Brasil serl.o simplesmen~e ilegais em 

relaç~o aos padre.. americanos. 

Es~e trabalho é uma exposiç&o de motivos e guia inicial de 

t-rabalhos de iniciaçl.o C::ien~ifica que deverl.o se iniciar no 

O.part.amen~o de Engenharia Metalúrgica da UFMG no próximo ano. 
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FIGURA 02 ~ GERAçãO ANUAL E ACUMULAçãO .PE RESiDUOS REFRATáRIOS 

DE CUBAS ELETROLi TI CAS PARA PRODUçãO DE AL NO BRAS I L 

NOS ~LTIMOS 10 ANOS. (FONTE: REF, l .A 3), 
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COMPOSIÇÃO E POTENCIAL POLUIDOR DOS REJEITOS 

A origem do potencial poluidor destes rejeitos está nas 

quantidades de cianetos e ~luoretos. Além disso o SPL em contato 

com vapor d'água provoca desprendimento de quantidades de CH
4

, 

H
3

, • NH
8

• gases que s~o infla~veis e, sob certas condições de 

. mistura, explosivosC4:> . 

A composição especi~ica desses . rejeites t..ám uma forte 

dependência das condições oper aci onai s de cada usina, podendo 

então, variar de lugar par a lugar . A tabela I resume dados de 

literatura e análises levadas a e~eit..o nos laboratórios da 

EEUFMG. 

TABELA I: ANÁLISE DA COMPQSIÇÁO DE REJEITas DE REVESTIMENTO 

DE CUBAS ELETROL.ÍTICAS PARA PRODU<;ÃO DE ALUM:fNIO 

&L.II:MII:NTO NCS) Nt8) Nt4) 

I" 

Al 

Na 

CN 

Si 

Fe 

C a 

s 
Mg 

Li 

Proced6ncia: 

18.20 

14.20 

13.00 

,()g 

4,80 

3.20 

17.150 

4 . 70 

20.00 

.14 

. 11 

.27 

1: ALCOA - USAC1:> 
2: REYNOLDS - USAC1:> 

U.3S 12.2E5 

16.00 8.36 

12,63 10.47 

.eg . Q8 

. 46 .76 

2. 01 .06 

2.06 1 . Q8 

. 21 .15 

.43 .57 

.67 

3: USINAS DA REGI ÀO SUDESTE - BRASIL 
4: USI N:AS DA REGI ÀO NORTE - BRASIL 
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PROCEDIMENTOS DE ESTOCAGEM 

A figura 3 mos~ra o fluxograma ~!pico de manuseio e 

~ra~amen~o de SPL,após sua remoção da cuba desligada, incluindo 

·· posaibilidad- de reciclagem que serl.o analisadas n-•• 

~rabalho. No Brasil existem apenas duas iniciativas de 

reaproveitamento desses rejeites: 

Uma usina para recuperação de crioli~a via hidrolise em 

redução ao sul de Minas . 

Algumas consultas de pequenos empresários interessados em 

beneficiar o rejeito visandp sua revenda como matéria prima para 

a .indústria de cimento. 

A~ualmen~e. o procedimen~o mais ~!pico é a remoção dos 

residuos para galp6es duran~e e anos, seguindo-se a um 

en~errament.o em valas imper-abilizadas. As valas dev.m ser 

reves~idas com camadas de cimen~o • asfalto, cober~as com argila 

impermeável e dotadas de drenes para captação de eventuais 

águas infiltradas 

TECNOLOGIAS DE RECICLAGEM 

Neste campo existem mui~as pa~en~es • propos~as em diversos 

es~ágios de pesquisa e desenvolvimento. No entan~o. poucos 

mé~odos podem ·realmente ser clasaificadÓs como promissores .•• 

dentre esses,um número menor ainda jli conseguiu · apr.ovar;ão &III 

escala · pilo.to. Nenhum processo até agora propos~o evoluiu · para 

escala industrial. 

O pres•nte trabalho, 

tendo a~i ngi do aprovaç:J.o 

descreve apenas aqueles métodos que, 

em escala pilo~o. sl.o considel'"ados 

viáveis para implantação •m escala industrial. 
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FIGURA 03 - FLUXOGRAMA DE MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E RECICLAGEM DO 

REJEITO REFRATáRIO EM CUBAS ELETROLi TICAS' PARA PRODU

çlO DE AL. 
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U.o doe Rejei~oe Retra~~rioe coMO Funden~e 

Com base · nos altos teor- de fluoretos e álcalis, -te 

material poderia ser usado como substituto parcial à fluorit.a em 

aciarias e fundições que usem forno cubilé!l. Estudos nesse 

.sentido levados a efeito nos Estados Unidos, foram encorajadores 

sob o ponto de vista t.éenico-econé!lmicoC~.e). Porém sob o ponto 

de vista ambiental, cria-se o problema da emissão de fluoretos 
3 particulados, que podem ultrapaaaar o limite do 0,25 mg/m . Esto 

limite foi estabelecido como máximo tolerável, acima do qual o 

teor do fluoretoS na vegetação ultrapassaria a 40 mg/g de 

vegetação seca/ano. T-.mbém é considerado como o máximo 

admissivel , acima do qual obaerva-se problemas de acumulação de 

fluoretos no organismo animalC7) .. 

Uso coMO Colllbust.ivvl: 

Devido ao alto teor de C nos rejeitos, outra possivel 

utilização seria como combustivel auxiliar, aproveitando-se um 

poder calorifico da ordem do 1eeo a eo23 kcal/kg. Nesta linha do 

raeioeinio, 2 oxperimontoe foram bom sucedidost 

- Uso om fornos de cimento. 

- Uso om fornos em usinas ter.a-elétrieas. 

Uso e• Fornos de Ci .. nt.o: 

O processamento do cimento portland envolve a calcinação de ~ 

uma mistura finamente cominuida de .cálcio-silicatos, 

cálcio-aluminatos • calci-ferrit.as a 1eoo0 c . Nestas temperaturas 

t•m~se a formação do clinquer • a separação de elementos 

voláteis. O combustivel é geral-nto carvão pulverizado, que 

pode ser substituido •• algu.a fraç&o pelo SPL cominuido a 200 



849 

Em temperaturas acima de 1400°C,tem-se a total destruiçl.o 

dos cianetos e n~o se observam emissões de fluoretos gasosos ou 

particulados nos gases de chaminé. Para a indústria de cimento 

es~a adiç~o também é vantajosa. J• que os fluoretos contidos no 

SPL, incorporando~•• à massa, aceleram as reaç6es de formaç~o do 

clinquer, per mi ti ndo 

consequen~emente 

menores 

ec:onomia 

temperaturas 

sec:undária 

de operaç~o 

de combust.i vel. 

Possivsis problemas .. t&o relacionados à presença de Al e Na no 

SPL e que si.Ó ·prejudiciais à qualidade do cimento. 

Experiências neste sentido reportam a substituiç~o de ~/o de 

carv~o mineral por rejeito cominuido. Até - esse nivsl de 

substituiçl.o, n~o se observam alteraç6es nas características 

quimicas da mistura combusti vsl. 

Sob o ponto de vis~a operacional, foi observada fraca 

tendência ao aumento de incrustaç6es e deposiç6es nos trocadores 

de calor. Também se observa um ligeiro aumento na perda por 

abras~o nos queimadores em valores da ordem de 44 mg de metal/kg 

de combusti vsl , aumentando par a 50 mg de metal/kg de combuti vel 

misturado a ~. 

Sob o ponto de vista ambiental, obs9rvou-se que para uma 

temperatura da câmara de combustl.o _ de 1200°C e 4% deexcesso de 

ar, a eficiência de descianetaç&o foi de QQ,3e%. 

Com relaç&o à emiss&o de f'luoret.oa, há um a~t.o de 3,1 

mg/rl3 de gas de combustl.o para 10,!5 mg/m3 , o que permanec:e _ 

bastante abai)(D do lilllite critico de 2e mg/m3 ; 
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TECNOLOGIAS DE DESATI VAÇÃO 

Inc:ineraçAo 

Caso não seja possível a reutilização dos rejeitos, Ulllil 

maneira de se reduzir o custo de estocagem á diminuir o volume a 

ser manuseado, transportad': e finalmente estocado. O custo de 

estocagem também diminui devido à eliminação de cianetos e 

fluoretos permitindo padrões de estocagem menos severos . 

Inc:ineraçAo e• Lei~os Fluidizados 

O rejeito moido é fluidizado .com o ar obtendo-se uma 

combustão que lllilntém a temperatura da câmara de combustão em 

900°C. Após a depuração d~ gases, o~tám-se uma cinza isenta de 

cianetos e de massa7 residual igual a · ~/o da massa inicial. 

Este processo não elimina o problema da emissão de fluoretos 

gasosos na atmosfera. Também as c i nza• a serem estocadas tem uma 

concentração re-nescente de fl\Íoret.os particulados. o que 

determina ainda o uso de valas impermeabilizadas para 

Out.ro problema é o produto de lixivia das cinzas que tem um 

pH entr e 0,6 e 10, devendo ser neutralizado ant.es de 

descarregado nos lagos de retençã~ 

IncineraçSo e• Fornos Rotativas 

Este processo converte o rejeito sólido em gas através da 

volatização e destilação destrutiva0 em conjunto com reaçO.S 

parciais de combust...lo. A temperatura atinge os 

suficiente para destruir qualquer material tóxico. 

O ponto positivo deste processo é não exigir nenhum 



851 
t.rat.ament.o mec4nico prévio, r .. t.ando apenas t.omar os devidos 

cuidados com a poluiç~o at.mos~érica. Como principal pont.o 

negativo destaca-se o alto teor em fluoret-os particulados,· oque 

exige os cuidados já mencionados na disposição ~inal das cinzas. 

Incineraçlo .. aa Cadinhos 

Procede-se a uma queima em 2 estágios. Primeiramente 

incinera-se o rejeito com 50 a 90Y. do ar .. t.equiomét.rico, 

-obtendo-se a desat.ivação do pot-encial explosivo dos rejeit.os por 

pir6lise. O produto gasoso, constituído de hidrocarbonetos 

voláteis e mon6xido de carbono, passa por uma câmara secundári a 

onda introduz-se um fluxo de ar a baixa press~o. completando-se 

a combust~o. Desta forma obtém-se baixas emissões da 

particulados a nenhuma toxidade já que as temperaturas da 
·o segunda câmara giram em torno de 760 a Q80 C, suficiente para 

complementar a dascianet.ação. 

O pont.o forte d .. te processo é seu baixo custo. oferecendo 

uma alternativa melhor do que a da simplesmente enterrar os 

rasiduos. 

Pirohidr6lise e Pirosulfurosa 

A pirohidr6lise usa a combustão em leito fluidizado, ao qual 

se acrescenta vapor d'água em temperatura de 1200°C. A 

pirosul~urose usa uma fonte da enxofre auxiliar C S, so
2

• 

H2S04), em temperatura de 900°C. Nessa processo obt.ém-se uma 

eliminação de eou dos t'luoret.os que são colet.ados na forma da 

HF. Este último é ent.l.o post.o a reagir com Al pulverizado. 

obtendo-se AlF3 ou Na3AlFe que retornam ao proc-so~ O restante 

do fluoreto permanece nas cinzas cujo. produto de lixívia tem pH 

7. dispensando neútralizaç~o. 
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CONCLUS'OE:s 

Nlo considerando aspectos de ordem ambiental, relacionados 

ao problema de potencial de contaminaçlo ambiental e degradação 

do sub-solo, trans~ormado em depósito de rejeites, restam ainda 

questões de ordem legal e econômica como determinantes da futura 

necessidade de se tratar rejeites de revestimento refratário de 

cubas eletróli ticas. 

Como primei r a opçlo, deve-se pesquisar as vi as que passam 

pelo aumento da ·taxa de valor agregado dos rejeites, através de 

tratamento .meclnico ou quimico, após os quais se obter.t um 

produto vendável, como matéria prima para siderúrgicas, ou mesmo 

retornado ao processo na forma de criolita ou fluoreto de 

al umi ni o ou ainda como combusti vel auxi 1 i ar . Em casos 

- particulares, em que esta primeira opçlo nlo se viabilize 

economicamente, deve-se partir para projetes de desativaÇI.o e 

reduçlo de massa/voluma do rejeito a ser estocado. 

A. escolha. do processo a ser implantado em cada usina, é 

funçlo tanto de fatores ' tecnológicos relacionados ao tipo e 

àquantidade de rejeito gerado, como de fatores geo-econômicos 

relacionados à localizaçlo da planta no pais . 

A. idéia global é mais uma V.z fazer dÓ passado um guia para 

o futuro. A. indústria de aluminio nasceu sob a ameaça de forte 

devastaçlo ambiental, causada pelas emiss6es de fluoretos 

gasosos e part.iculados durante o processo de produçl.o. Depois de 

intensas pesquisas, aperfeiçou-se, no fin&l da década de !50, o 

sistema de captaçlo de gases da reduçlo. Este sistema evita que 

os gases fluoretados sejlo l ançados na atmosfera e possibilita o 

retorno destes para as cubas,diminuindo assim,em BOX a 

necessidade de novas adiç6es de A.lF3 . 
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