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A produção de alumina via processo Bayer resulta na geração de uma grande quantidade de resíduo de 
bauxita conhecido como "lama vermelha", que é o resíduo gerado após a solubilização da alumina 
contida na bauxita, utilizando-se de uma solução de hidróxido de sódio a altas temperaturas e pressões. 
Na indústria esta etapa é denominada digestão. Uma das etapas chaves do processo de produção da 
alumina é a etapa de clarificação. A etapa de clarificação é a etapa de separação sólido/líquido onde o 
resíduo de bauxita ("lama vermelha") é separado do licor verde, que contém alumina solubilizada e que 
deve ser direcionado às etapas posteriores livre de quaisquer partículas de resíduo . Normalmente, as 
fábricas de alumina utilizam duas técnicas de separação sólido/líquido combinadas, que são o 
espessamento e a filtragem. Polímeros solúveis em água têm sido utilizados a muitos anos para induzir a 
floculação de partícul as do resíduo Bayer e tornar possível a separação da lama vermelha/licor, 
utilizando-se a técnica de espessamento. Devido às características do processo Bayer são utilizados 
basicamente três tipos de floculantes : amido, poliacrilatos, copolímeros de poliacrilatos, poliacrilamidas 
e copolímeros de polihidroxamatos . Neste trabalho foi feito o estudo da sedimentação de resíduos de 
quatro diferentes tipologias de bauxitas da Alcoa de Poços de Caldas-MG, digeridas em laboratório, 
utilizando floculantes hidroxamatos (tipo I, II e III) e poliacrilamida, visando a obtenção de taxas de 
sedimentação entre 15 e 30 m/h e turbidez no "overflow" inferior a 160 NTU. Com estes estudos 
observou-se que a taxa de sedimentação dos resíduos das quatro tipologias de bauxitas estudadas foram 
superiores a 20m/h, quando foram utilizados o hidroxamato I e III. A poliacrilamida não foi efetiva para 
a sedimentação dos resíduos da sedimentação em laboratório . O resíduo da bauxita de tipologia IV, que 
possuía distribuição granulométrica mais fina , apresentou problemas de clarificação do "overflow" para 
todos os tipos de floculantes utilizados. 
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INTRODUÇÃO 

A bauxita é utilizado no processo Bayer para a obtenção da alumina, que é utilizada na indústria de 

papel, aluminatos de sódio, retardantes de chama, na fabricação de vidros, pigmentos, produtos refratários, 

cerâmicos, abrasivos e eletrofusão. É empregada também para polimento de lentes e metais e para a fabricação 

de pó de alumínio, que é utilizado nos mais diversos segmentos: explosivos, produtos químicos, metalúrgicos, 

produção de combustíveis sólidos para mísseis e naves espaciais e pigmentos para a indústria automobilística, 

dentre outros. No entanto, mais de 90 % da produção mundial de alumina destina-se à fabricação do alumínio. 

A bauxita é uma mistura de óxidos de alumínio hidratados de composição indefinida. Algumas 

bauxitas têm composição que se aproxima à da gibbsita, AI (OH) 3, mas em sua maioria são uma mistura , 

usualmente contendo ferro. Como resultado disso, a bauxita não tem sido considerada como uma espécie 

mineral e, em uma classificação rígida, o nome bauxita deveria ser usado, somente como um nome de 

rocha (bauxito) . Os constituintes principais do bauxito são a gibbsita, a boehmita, AI(OH) e o diásporo, 

HAI02, podendo qualquer um destes minerais ser dominante. Os componentes deletérios geralmente são 

argilas (principalmente caulinita) , óxidos e hidróxidos de ferro, titânio, quartzo e uma variedade de 

outros minerais em menor proporção (Dana, 1969; Don Willians e Prado, 2001 ). 

A origem da bauxita de Poços de Caldas está relacionada com a decomposição de rochas alcalinas 

denominadas foiaíto, fonolito, tinguaíto e outros por processos naturais chamados de intemperismo e lixiviação 

onde há um aumento de alumínio e ferro e uma diminuição de silício e outros elementos. Apresentam-se em 

formas e aspectos muito diferentes de cor, solidez, espessura e extensão horizontal das áreas mineralizadas sendo 

gibbsíticas por conterem essencialmente alumina trihidratada (Don Willians e Prado, 2001 ). 

O processo industrial de produção de alumina foi desenvolvido em 1888 por Karl Bayer tendo ficado 

conhecido como Processo Bayer em homenagem ao seu descobridor. O fluxograma típico do processo Bayer 

está apresentado na figura 1, cujas principais etapas envolvidas são a digestão, a clarificação, a precipitação e a 

calcinação. É importante mencionar que as operações de precipitação e calcinação são relativamente semelhantes 

em todo mundo enquanto que as etapas de digestão e clarificação variam largamente dependendo, da forma da 

alumina disponível na bauxita e dos principais contaminantes presentes ( Hind e Bhargava, 1999). 

No processo Bayer os espessadores são largamente utilizados para separação do resíduo sólido do licor 

caústico aluminato ("green"). A função dos espessadores é fornecer um "overflow" contendo baixa concentração 

de sólidos para a etapa de filtragem e um fluxo contínuo de sólidos para a etapa de lavagem. A primeira 

experiência com espessadores para resíduo Bayer teve início em uma planta localizada em St. Louis em 1939 e 

1940 (Góis, 2003). 

O desenvolvimento de espessadores para lama vermelha conduziu ao desenvolvimento de sistemas de 

decantação contra-corrente para a lavagem da lama vermelha e recuperação da soda. O desenvolvimento de 

floculantes sintéticos impulsionou no final da década de 70 o desenvolvimento de espessadores chamados 

espessadores profundos ("deep thickeners"), cuja relação di âmetro/altura diferenciava-se dos espessadores 

convencionais até então utilizados. Esse tipo de espessador diferencia-se do convencional pelo fato de serem 

projetados para a obtenção de uma alta concentração de sólidos no "underflow"(Chin, 1988). 

A etapa de lavagem consiste num conjunto de espessadores dispostos em série e que utilizam um 

circuito de decantação contra corrente, cujo objetivo é recuperar a soda caústica do resíduo (Sidrak, 1994). 
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Apesar do grande número de polímeros disponíveis, apenas um pequeno número deles são efetivos o 

suficiente para serem utilizados em escala comercial o que se deve em parte as características do processo Bayer. 

São utilizados basicamente três tipos de produtos químicos como floculantes, sendo eles: amido, poliacrilatos e 

copolímeros de poliacrilatos e poliacrilamidas e copolimeros polihidroxamatados. 

PROCESSO BAYER 
Bauxita 

l 
Moagem 

Cal 

Digestão 

Água do lago 

Óleo BPF 
Calcinação 

Gás 

ALUMINA•OIII-----' Alumina Seca 

Figura 1: Fluxograma processo Bayer da Alcoa Alumínio S.A. (Góis, 2003). 

203 



A poliacrilamida é um floculante neutro enquanto que o polímero poliacrilato puro é I 00% 

aniônico. Floculantes menos aniônicos são produzidos pela incorporação de unidades acrilatos dentro da 

estrutura da poliacrilamida para produzir a carga desejada. As estruturas químicas da poliacrilamida e do 

poliacrilato estão apresentadas abaixo (Rothenberg et alli, 1989 citado por Jones, 1998) : 

-- { CH2CH]n

l 
C=O 

NH2 

poliacrilamida 

--[CHrCH]n- (I) 

C=O 

o·Na+ 

poliacrilato 

A estrutura dos polihidroxamatos é baseada em componentes etanoaminas, os quais são 

conhecidas por complexarem o ferro em soluções básicas. Os floculantes deste tipo são normalmente 

produzidos como um copolímero de acrilamida, acrilato e hidroxamato. A estrutura dos polihidroxamatos 

está representada abaixo (Rothenberg et alli, 1989 citado por Jones, 1998): 

-- { CHrCH]n-- (2) 

C= O 

NH 

O"Na+ 

Góis (2003) fez um estudo de sedimentação de resíduos industrias da planta de Poços de Caldas, usando 

três tipos de hidroxamatos (I, II e lii) e uma poliacrilamida. Nestes estudos verificou-se que o hidroxamato I 

atingiu altas taxas de clarificação do "overflow" para dosagens menores em relação aos demais reagentes 

testados, enquanto que o hidroxamato III foi mais eficiente em termos de compactação do "undertlow". A 

poliacrilamida foi o floculante que propiciou maiores taxas de sedimentação. A mistura de hidroxamto I e 

poliacrilamida resultou em alta taxa de sedimentação e boa clarificação do "overflow", tendo bom potencial para 

aplicações industriais. 

Neste trabalho foi realizado um estudo da sedimentação de lamas vermelhas, usando as melhores 

dosagens dos ensaios de sedimentação dos resíduos industriais, determinados previamente por Góis (2003), 

provenientes de quatro tipologias de bauxitas da região de Poços de Cadas-MG, visando a obtenção de taxas de 

sedimentação da ordem de 20 m/h. 

MATERIAIS E METODOLOGIA 

Foram utilizados os resíduos provenientes da digestão de quatro tipologias de bauxitas, que foram 

digeridas em laboratório, denominadas de tipologia I, oriunda de terrenos montanhosos, tipologia II, oriunda de 

terrenos planos, tipologia lU e IV, localizadas a noroeste e a sul do planalto de Poços de Caldas-MG, 

respectivamente. 

Na tabela I abaixo estão apresentados os reagentes , que foram utili zados neste trabalho. 
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Tabela I - Lista de floculantes que foram usados nos ensaios de sedimentação das lamas vermelhas. 

Nome Produto Base química Fabricante Dosagem 

(g/t) 

Hidroxamato I Poliacrilamida modificada em emulsão água-em- Cytec 300 

óleo. 

Hidroxamato II Poliacrilamida modificada em emulsão água-em- Cytec 400 

óleo. 

Hidroxamato lll Poliacrilamida modificada em emulsão água-em- Cytec 400 

óleo. 

Poliacrilamida Polímero aniônico em um solvente hidrocarbono e Nalco 150 

água 

As análises granulométricas dos resíduos foram efetuadas pelo equipamento mastersizer. 

A determinação mineralógica qualitativa dos quatro tipos de resíduos foi realizada por difração d'e raios 

X (método do pó total). O equipamento utilizado foi o difratômetro de raios X modelo Rigaku, série D/Max-B e 

para a interpretação dos difratogramas utilizou-se o "software" IADE 3.1 do fabricante MDI. 

As análises químicas foram realizadas por plasma de acoplamento indutivo (ICP 3560 marca ARL) e 

por absorção atômica através do equipamento espectrômetro de absorção atômica 200FS Spectra marca Varian. 

Foram analisados os seguintes compostos: Alz03total , AI203 disponível , Si02total, Si02reativa, MnO, Fe203, NazO, 

Ti20, CaO, Zr02, LOI (perda ao fogo). Os contaminantes orgânicos analisados foram o carbono orgânico e o 

oxalato. 

O carbono orgânico foi analisado pelo método do catalisador através do analisador de carbono orgânico 

total modelo TOC 5000A marca Shimadzu interfaciado a microcomputador com "software" TOC contrai e o 

oxalato pelo método do cromatográfo, utilizando o cromatógrafo gasoso HP 6890 acoplado a um injetor 7673 

para injeção automática de amostras. 

As amostras de bauxitas digeridas em um vaso digestor de laboratório após resfriamento até a 

temperatura de 85 o c eram transferidas para provetas de I 000 mL. Estas provetas eram então colocadas em 

recipiente de banho térmico denominado "hot box", cuja função era manter a polpa aquecida e ajustar a 

temperatura para 90°C. Após a homogeneização da polpa dentro da proveta através da utilização de agitador tipo 

"planger" adicionava-se metade do floculante, utilizando uma seringa e homogeneizava-a dez vezes fazendo o 

agitador descer e subir lentamente dentro da polpa. Fazia-se então a adição da outra metade de floculante e 

homogeneizava-a lentamente cinco vezes fazendo o agitador descer e subir lentamente dentro da polpa. 

Finalmente, retirava-se o "plunger" e procedia-se a leitura do tempo gasto para espessamento da polpa entre 900 

e 700ml para cálculo da taxa de sedimentação. A leitura da compactação da lama vermelha era efetuada após 30 

minutos. A turbidez expressa em NTU (unidade nefelométrica) do "overflow" dos ensaios de sedimentação era 

detenninada pela coleta de uma amostra de 50 mi, utilizando uma seringa, após 30 minutos de sedimentação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura I abaixo estão apresentadas as análises granulométricas dos resíduos das quatro tipologias de bauxitas 

utilizadas neste trabalho, onde observa-se que cerca de 60% das partículas dos resíduos I e II encontravam-se 
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abaixo de 1 O Jlm, enquanto que esse percentual para os resíduos das bauxitas das tipologias III e IV eram de 40 e 

70%, respectivamente. 

100 
Qj - 80 = ~ 60 rll 
rll 
~ 40 :::l.. 

~ 20 
o 

1 10 100 1000 

Tamanho (micrometros) 

--+--Tipologia I ---Tipologia II 

---.-Tipologia III -e-- Tipologia IV 

Figura 1 - Análise granulométrica dos resíduos de bauxita das quatro tipologias testadas. 

Pela tabela 2 abaixo, observa-se que não foram identificados o quartzo para o resíduo de bauxita da 

tipologia II, goethita para nenhum dos resíduos, muscovita para o resíduo da tipologia III e tridimita para os 

resíduos II, III e IV. Em todos os resíduos observa-se a presença de caulinita, que pode ser creditado à 

ineficiência da digestão das caulinitas feitas em laboratório. 

As análises químicas das amostras dos resíduos gerados pela digestão das quatro tipologias de bauxitas 

indicam que a digestão da gibbsita (alumina disponível) ocorreu de forma satisfatória, gerando uma eficiência de 

digestão da ordem de 95% ,ou seja, a mesma eficiência conseguida com a digestão industrial da bauxita, veja 

Tabela 3. 

Na tabela 4 estão apresentados os resultados dos ensaios de sedimentação dos resíduos das quatro 

tipologias de minérios estudados. Cabe salientar aqui que a poliacrilamida não foi efetiva para nenhuma das 

amostras, mesmo tendo sido efetuados vários ensaios com diferentes dosagens deste reagente. 

Comparando a capacidade de clarificação dos floculantes hidroxamato I, II e III observa-se que os 

hidroxamatos I e lll apresentam maior capacidade de clarificação do "overflow" para as tipologias e dosagens 

testadas do que o hidroxamato II., que foram inferiores a 160 NTU, exceto para o resíduo da bauxita de tipologia 

IV, que foi alta para todos os floculantes testados, veja tabelas 4. Isto pode ser explicado pelo fato deste resíduo 

possuir a granulometria mais fina dos quatro tipos de resíduos testados (veja tabela 2). 

Em termos de concentração de sólidos no "underflow" observa-se pela tabela IV que os hidroxamatos II 

e lll produziram os memos valores para as tipologias I, II e III, diferindo apenas para a tipologia IV. No caso do 

hidroxamato II a ordem decrescente de eficiência foi a seguinte: tipologia III, I, IV e II. 

Para os floculantes hidroxamatos I e hidroxamato III, observa-se que as velocidade de sedimentação 

para os resíduos gerados pelas quatro tipologias de bauxita foram bastante superiores à 20m/h, que foi o valor 
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• encontrado por Góis (2003) para os testes realizados com as amostras de planta para a mesma dosagem de 

floculante utilizada, que foi de 300 e 400 g/t de hidroxamato l e III, respectivamente. 

Tabela 2 - Composição mineralógica dos resíduos do processo Bayer. 

Mineral Resíduo do processo Bayer 

Nome Fórmula Química Tipol. I Tipol. II Tipol. III Tipol. IV 

Hematita Fe20 3 X X X X 

Quartzo Si02 X N/C X N/C 

Goethita FeO(OH) N/C N/C N/C N/C 

Muscovita KAI 2(AISi 30 10)(0H)8 X X N/C X 

Sodalita Na4(AISi04)3CI X X X X 

Caulinita AI 2SiOz05(0H)4 X X X X . 
Tridimita Si02 X N/C N/C N/C 

N/C- não detectado 

Tabela 3 - Análise química dos resíduos do processo Bayer 

Composto/Elemento Tipologia I Tipologia II Tipologia III Tipologia IV 

Alz03 T 
I 3,833 20,906 9,063 17,597 

Al 20 3 0 2,7 2,6 2,9 3 

Si02T 7,815 12,859 12,611 9,784 

Si02R o o o o 
Fe20 3 28,327 30,270 46,090 40,170 

MnO 0,631 0,321 0,217 0,582 

Na20 7,548 10,108 4,551 3,664 

Ti02 4,305 4,174 5,513 8,316 

C aO 0,001 0,016 0, 110 o 

Zr02 0,783 0,873 0,990 0,783 

LOI 12 11 '15 11,50 10,85 

Carbono 0,40 0,33 0,42 0,31 

Oxalato 0,45 0,40 0,60 0,50 

Al20 3 ,. . alumma total ; A1 20 3 _ alumma disponível; S102 y. sílica total ; S102 R- sílica reativa; e LOl 

(perda ao fogo) . 
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Tabela 4- Resultados dos ensaios de sedimentação dos resíduos das quatro tipologias de bauxita. 

Resíduo/ Tipologia I Tipologia II Tipologia III Tipologia IV 

Resultados HI HII Hlll HI HII H III HI H li Hill HI H li Hlll 

Yel. Sed. (m/h) 49,4 24,7 49,4 35,3 13,7 27,4 49,3 41,2 41,2 27,4 22,5 49,4 

Turbidez (NTU) 135 224 53 ,4 105 167 121 84 175 52,2 >10000 >1000 438 

Compact. (mg/1) 357 300 357 269 206 269 349 386 349 247 256 276 
L__ ___ ----- - - - --, ____ - -- --- ---- - --- -- -

HI - hidroxamato I; HII - hidroxamato II e Hill - hidroxato III. 

Os resultados de velocidade de sedimentação do resíduo das quatro tipologias de bauxita, utilizando-se 

o floculante hidroxamato II produziu valores maiores que a velocidade esperada de 20m/h, exceto para o resíduo 

da bauxita II (13,7 m/h). Coincidentemente , este foi o resíduo que apresentou a menor velocidade de 

sedimentação para todos os hidroxamatos testados, veja Tabela IV. 

CONCLUSÕES 

i - As taxas de sedimentação dos resíduos de todas as tipologias de bauxitas estudadas, usando o hidroxamato I 

e III foram bem superiores a 20 m/h . Porém, os valores de taxa de sedimentação do resíduo da bauxita da 

tipologia II foram menores. 

ii- As taxas de sedimentação dos resíduos de todas as tipologias de bauxitas estudadas, usando o hidroxamato 

II deram valores mais próximos a 20 m/h, exceto para o resíduo de bauxita da tipologia II . 

iii- A poliacrilamida não foi efetiva para a sedimentação dos resíduos da digestão em laboratório. 

iv - O resíduo de bauxita da tipologia IV que possuía distribuição granulométrica mais fina apresentou 

problemas de clarificação do "overflow" para todos os tipos de floculantes utilizados. 
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