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RESUMO 
 
A lama vermelha é um resíduo cáustico gerado na produção de alumina pelo 
processo Bayer, sendo obtida durante a digestão da bauxita com soda cáustica 
(NaOH). Apesar das usinas procederem a lavagem da lama vermelha, para a 
recuperação máxima do NaOH e do alumínio solúvel, a alcalinidade da lama a ser 
descartada ainda é elevada com pHs na faixa de 10 – 13. Se por um lado a alta 
alcalinidade da lama vermelha implica numa dificuldade para sua disposição final, 
por outro lado, esta característica torna a lama vermelha um resíduo com grande 
potencial para absorção e neutralização de efluentes ácidos. Em virtude do acúmulo 
de lama vermelha representar um passivo ambiental importante, existe o interesse 
em dar utilidade a este resíduo e, consequentemente, é vasta a bibliografia que trata 
sobre alternativas para a utilização da lama vermelha. A utilização do resíduo ainda 
é incipiente, apesar de já existirem pesquisas em estágio mais avançado de 
desenvolvimento, como, a construção de pavimentos, a remediação de solos e a 
incorporação em cimentos. O presente trabalho apresenta os resultados obtidos na 
absorção de CO2 empregando uma coluna de borbulhamento. Os resultados obtidos 
nos testes de absorção mostraram uma remoção média de 98% do CO2 contido na 
corrente gasosa. 
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ABSTRACT 
 
The red mud is a caustic waste generated in the production of alumina by the Bayer 
process, and obtained during the digestion of bauxite with caustic soda (NaOH). 
Although industrial plants carry the red mud washing, for maximum recovery of 
soluble aluminum and NaOH, the alkalinity of the sludge to be disposed is still high, 
being reported pH values in the range of 10 - 13. If on one hand the high alkalinity of 
the red mud involves a difficulty in its final disposal since it involves the need for pH 
correction, on the other hand, this characteristic makes the red mud waste with great 
potential for absorption and neutralization of acid effluents. Due to the accumulation 
of red mud represent a significant environmental liabilities, there is interest in making 
the usefulness of this residue and, accordingly, is a vast literature which deals with 
the use of alternatives to red mud. However, the use of waste is still in its infancy, 
although there are already research into more advanced stages of development, 
which deal with applications capable of incorporating large amount of mass, for 
example, the construction of pavements, the remediation of soil and the production 
cement. This paper presents the results obtained in the carbon dioxide absorption 
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employing a bubble column. The results of the absorption tests showed a mean 
removal of 98% of the CO2 contained in the gas stream. 
 
KEYWORDS: red mud; carbon dioxide; absorption.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A lama vermelha é um resíduo cáustico gerado na produção de alumina pelo 
processo Bayer, sendo obtida durante a digestão da bauxita com soda cáustica 
(NaOH). A composição química da lama vermelha varia em decorrência da natureza 
da jazida da bauxita e das técnicas empregadas no processo Bayer, contudo, 
espera-se que na lama vermelha estejam retidos minerais de ferro, de titânio e sílica, 
originários da bauxita, além do alumínio que não foi extraído durante a digestão. 
Vários elementos-traço, como os óxidos de V, Ga, P, Mn, Mg, Zn, Th, Cr e Nb, 
também podem estar presentes. As fases minerais mais comuns encontradas são a 
hematita, a goethita, a magnetita, a boemita, o quartzo, a sodalita e a gipsita e, em 
menor quantidade, a calcita e gibisita (Silva Filho et al., 2007). 
  
Apesar das plantas industriais procederem a lavagem da lama vermelha, para a 
recuperação máxima do NaOH e do alumínio solúvel, a alcalinidade da lama a ser 
descartada ainda é elevada, sendo relatados valores de pHs na faixa de 10 – 13. Se 
por um lado a alta alcalinidade da lama vermelha implica numa dificuldade para sua 
disposição final, pois acarreta a necessidade de correção do pH, por outro lado, esta 
característica torna a lama vermelha um resíduo com grande potencial para 
absorção e neutralização de efluentes ácidos, sendo este justamente o foco de 
interesse deste trabalho. 
 
A reciclagem deste resíduo, apesar dos inúmeros trabalhos científicos, até o 
momento ainda é incipiente. Desta forma, desenvolver processos economicamente 
viáveis onde seja possível o emprego de lama vermelha em escala industrial ainda 
se constitui num grande desafio a ser superado pelas empresas de produção de 
alumínio, a medida que aumenta a pressão da sociedade e dos governos por 
práticas sustentáveis de desenvolvimento (Wang et al, 2008). 
 
A neutralização da lama vermelha foi estudada por Khaitan et. al. (2009) 
empregando polpa contendo 40% de sólidos e pH de 12,5 em função da pressão 
parcial de CO2. Neste trabalho as amostras foram confinadas em atmosferas com 
composição pré-determinada de CO2. Os autores verificaram que a taxa de 
neutralização da lama vermelha aumentava com a pressão parcial de CO2, sendo 
atingido o valor de pH 7,7 para pressão parcial de CO2 de 1 atm, após dois dias de 
exposição. O pH de todas as amostras aumentou até 10 no período de 12 a 24 h 
após a reação, o que foi atribuído à dissolução do tri-cálcio aluminato de sódio.  
 
Considerando todas as espécies alcalinas solúveis e insolúveis presentes no 
resíduo, foi estimado um potencial teórico para absorção de dióxido de carbono pela 
lama vermelha de 21 kg de CO2/t de sólidos. 
 
Nos testes de carbonatação da suspensão de lama vermelha realizados por Jones 
et. al. (2006), uma corrente de 3,3 x 10-6 m3/s de CO2 puro foi borbulhada por 
períodos que variaram de 5 a 60 minutos. A suspensão foi prepara através da 
diluição de 0,01 kg de lama úmida (53% p/p) em 1,5 x 10-4 m3 de água, o que 
representa uma suspensão 3,3% (p/p). Após 20 minutos de reação, a quantidade de 
CO2 capturada foi de 748 kg/t de lama vermelha (base úmida) ou 1400 kg/t de lama 
vermelha (base seca). Este elevado valor pode ser atribuído ao fato dos autores em 
questão terem considerado que todo o CO2 admitido no sistema foi absorvido pela 
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lama, devido não ter sido observadas variações de pH das soluções em recipientes 
coletores colocados em série ao sistema de absorção. 
 
O sequestro de CO2 empregando misturas de lama vermelha (pH 13) com resíduos 
de salmoura foi estudado por Dilmore et. al. (2008), por meio de reações em 
batelada de até 1 h, com a utilização de uma autoclave de 5,0 x 10-4 m3 e agitação 
mecânica de 500 rpm. O gás foi admitido numa dada pressão ao sistema contendo 
1,8 x 10-4 m3 de suspensão, o qual foi mantido fechado após a purga do ar 
remanescente. A taxa de absorção foi determinada através da medição da queda da 
pressão do sistema ao longo do tempo. Como resultado foi constatado que a 
capacidade de absorção (massa total de CO2 absorvida) diminuiu conforme a 
proporção de salmoura aumentou, contudo, este aumento promoveu a elevação da 
taxa de absorção, o que foi atribuído à redução da viscosidade do meio ocasionada 
pela adição da salmoura. A capacidade de absorção da mistura com 90% (v/v) de 

lama (36% de sólidos), usando CO2 puro a 20⁰C e 689 kPa (6,8 atm) foi em torno de 
9,5 kg/m3 de suspensão, sendo observada a elevação do pH da suspensão até o 
valor de 9,7 após 33 dias de repouso.  
 
Experimentos de absorção de CO2 usando a suspensão de lama vermelha (9% p/p) 
foram realizados por Bonenfant et al. (2008). Neste trabalho foi utilizado um efluente 
sintético com 15% de CO2 diluído em nitrogênio, que foi borbulhado no meio através 
de um difusor poroso numa vazão baixa (8,3 x 10-8 m3/s). Os testes foram realizados 

a 20 ⁰C, sob agitação branda (200 rpm) e pressão atmosférica, com o uso de 0,22 
kg de suspensão. A capacidade de absorção da lama vermelha, obtida 
indiretamente pela determinação do carbono total contido na lama reagida, foi de 
41,5 kg de CO2/ t de lama vermelha (base seca), sendo este valor alcançado após 
16 horas de reação. 
 
Nos testes realizados por Shi et. al. (2000) a carbonatação da lama vermelha foi 
realizada utilizando CO2 líquido. Segundo os autores, o CO2 líquido é mais efetivo na 
redução do pH da lama em comparação com o CO2 gasoso, visto que essa condição 
favorece a dissociação do ácido carbônico em meio aquoso. Foram utilizadas 

pressões no intervalo de 6,7 – 10 MPa (66 – 99 atm), temperaturas entre 25 e 70 ⁰C 
e velocidade de agitação de 300 rpm, usando um rotor tipo axial. Mantendo essas 
condições por um curto tempo reacional (5 – 15 minutos) ocorreu a redução do pH 
da suspensão de lama vermelha (teor de sólidos de 45%) de 12,5 para valores que 
estabilizaram na faixa de 9,0 – 9,5. A capacidade de sequestro aproximada foi de 23 
kg de CO2/t de lama vermelha (base seca). 
 
A patente depositada pela Alcoa escrita por Cooling et al. (2005) descreveu um 
processo de tratamento (neutralização) da lama vermelha que envolve 
especificamente o uso do CO2 oriundo de efluente de combustão. O processo em 
questão trata o overflow (sobrenadante) do espessador de lama, de tal forma que a 
corrente líquida é bombeada continuamente para um equipamento onde entra em 
contato com o efluente gasoso para, então, retornar ao espessador. Desta forma, os 
íons carbonato, presentes em alta concentração no sobrenadante, são convertidos 
em bicarbonatos quando reagem com o CO2. Além dos carbonatos, outras espécies 
presentes, como a soda e o aluminato de sódio, também podem reagir com o CO2. A 
corrente agora rica em bicarbonatos retorna ao espessador e promove a 
neutralização parcial dos compostos alcalinos remanescentes, pela formação dos 
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respectivos carbonatos. Como o enfoque dado na patente foi a neutralização do 
resíduo, não foram divulgados dados de capacidade ou eficiência da remoção do 
CO2 do efluente de combustão, nem tão pouco, informações operacionais 
pertinentes ao equipamento onde ocorre o contato gás/líquido. 
 
O objetivo do presente trabalho foi verificar a eficiência e a capacidade de absorção 
de CO2, empregando suspensão de lama vermelha proveniente da lixiviação de 
bauxita. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A coluna de absorção foi construída em acrílico, com 6,0 metros de altura, área da 
seção transversal de 2,0 x 10-3 e volume de 1,2 x 10-2 m3. 
 
A lama vermelha foi cedida por refinaria de alumina nacional e tinha pH 12,5. 
 
A mistura gasosa foi adquirida de empresa conceituada no fornecimento de gases 
industriais, e apresenta uma composição similar aos efluentes oriundos de fornos de 
combustão de carvão visando a produção de energia. 
 
Os experimentos foram conduzidos em regime contínuo e em contracorrente. A 
polpa de lama vermelha, estocada em um tanque de aço inoxidável com 0,3 m3 de 
capacidade, foi alimentada por meio de uma bomba peristáltica, a uma altura 
correspondente a um terço do topo da coluna. A corrente gasosa foi adicionada 
através de uma placa porosa, localizada na base da coluna, sendo o monitoramento 
da vazão realizado por rotâmetros, devidamente calibrados. 
 
Um transdutor de pressão localizado na parte superior da coluna mantinha o volume 
da polpa no interior da coluna constante, acionando quando necessário uma 
segunda bomba peristáltica que tinha a função de remover a polpa neutralizada da 
coluna. 
 
No topo da coluna foi instalado um analisador de gases da marca TESTO modelo 
350-S, composto de unidade de controle, caixa analisadora, células de medição de 
O2 (0 -25 %) e CO2 (0 - 50 %), sonda padrão e acoplado a um notebook. Este 
sistema realizava medições contínuas da concentração de dióxido de carbono no 
efluente gasoso. 
 
Um fluxograma simplificado do aparato empregado para realização dos ensaios de 
absorção de CO2 empregando polpa de lama vermelha pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma do ensaio de absorção em regime contínuo. 

 
Tabela 1. Parâmetros operacionais empregados nos ensaios de absorção de CO2. 

Principais Parâmetros Operacionais 

Corrente Gasosa 

Temperatura (oC) 25 

Vazão (L/min) 3,56 

Velocidade superficial (m/s) 0,03 

Concentração de CO2 (%) 10,57 

Pressão (bar) 2,0 

Polpa – Lama Vermelha 
Vazão (L/min) 0,7 – 1,0 

Teor de sólidos (%) 25 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Inicialmente a coluna de absorção foi alimentada somente com a mistura gasosa até 
que a concentração de CO2 lida atingisse o valor de 10,5%. A partir deste momento, 
iniciou-se a alimentação de polpa de lama vermelha. Observando os valores 
apresentados no gráfico da Figura 2, verifica-se o tempo de estabilização da coluna 
de borbulhamento é de aproximadamente sete minutos.  
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Figura 2. Estabilização da concentração de CO2 em função do tempo de alimentação de polpa. 

 
Com o intuito de evitar entupimentos no sistema de absorção, foi estabelecido que a 
menor vazão de alimentação da polpa de lama vermelha deveria ser de 6,67 x 10-6 

m3/s. Enquanto, a vazão da corrente gasosa empregada foi de 5,83 x 10-5 m3/s. 
Desta forma, a relação gás/polpa utilizada foi de 8,7. 
 
A Tabela 2 apresenta os valores obtidos para a porcentagem de absorção e a 
concentração de CO2 no efluente em duas vazões de alimentação de polpa distintas. 
Como pode ser visto, não houve uma diferença significativa na eficiência de 
absorção com aumento de 50% na vazão da polpa de lama vermelha.  
 

Tabela 2. Eficiência de absorção e concentração de CO2 no efluente em duas vazões de 
alimentação de polpa. 

Vazão 
(m3/s) 

Número de Observações Parâmetros Média 
Desvio 
Padrão 

6,67 x 10-6 107 

Eficiência de Absorção 
95,64 0,778 

CO2 no efluente 
0,46 0,082 

1,00 x 10-5 150 

Eficiência de Absorção 
96,16 1,695 

CO2 no efluente 
0,41 0,179 

 
A Tabela 3 apresenta os resultados de quatro ensaios onde a vazão da mistura 
gasosa foi mantida constante em 6,67 x 10-6 m3/s e a vazão da suspensão de lama 
vermelha em 1,00 x 10-5 m3/s. A redução da porcentagem de absorção observada no 
teste 4 pode ser atribuída a flutuações na vazão causada pela bomba peristáltica de 
alimentação de polpa de lama vermelha. Cada teste foi realizado em dias diferentes, 
com a polpa ficando armazenada de um dia para o outro no tanque de estocagem, 
contudo, o envelhecimento da polpa parece não ter influenciado na eficiência de 
absorção de CO2. 
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Tabela 3. Resultados de percentual de absorção e concentração de CO2 na corrente gasosa 
obtidos nos ensaios em regime contínuo. 

Teste Parâmetros Média Desvio Padrão 

1 
Eficiência de Absorção 94,99 4,541 

CO2 no efluente 0,53 0,480 

2 
Eficiência de Absorção 95,64 0,778 

CO2 no efluente 0,46 0,082 

3 
Eficiência de Absorção 96,16 1,695 

CO2 no efluente 0,41 0,179 

4 
Eficiência de Absorção 93,51 9,560 

CO2 no efluente 1,11 1,010 

 
As equações (1) e (2) permitem calcular o coeficiente de transferência de massa 

global volumétrico KGa e o fator de lavagem (), respetivamente, a partir da vazão de 
gás (Qg), volume de líquido na coluna (VL), concentração molar de CO2 na entrada 
da coluna (CA1), concentração molar de CO2 na saída da coluna, vazão molar do gás 
(Fg), eficiência de remoção (E), vazão molar de NaOH (FNaOH) e o volume total da 
coluna (Vb). 
 

               (1) 
 

                                                               
(2)

 

 

A partir dos parâmetros do processo e a eficiência média de absorção de CO2, o 
valor do coeficiente de transferência de massa (KGa) foi de 0,017 s-1. Comparando 
este resultado com os descritos na literatura verifica-se que ele está abaixo aos 
descritos por outros autores, que podem ser atribuídas as diferenças nas condições 
dos ensaios, tais como agitação e vazões.  
 

Para o cálculo do fator de lavagem () foi considerada uma vazão molar de CO2 de 
2,65 x 10-3 mol/s, uma eficiência de remoção de 96% e a vazão molar de NaOH 
equivalente de 1,6 x 10-3 mol/s,. A partir desses valores citados o fator de lavagem 
obtido foi de 0,158 mol CO2 /mol L, que está coerente com os outros resultados 
apresentados na literatura. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos no presente estudo mostraram-se promissores, onde foi 
obtida uma eficiência de absorção média de 96,8 ± 1,63 %, empregando polpa de 
lama vermelha e efluente gasoso sintético contendo 10,5% de CO2. 
 
A capacidade de absorção do resíduo obtido foi de 34,18 kg de CO2/t de lama, que 
está dentro da faixa dos valores relatados na literatura (21 – 41,5 kg de CO2/ t). 
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Nos ensaios realizados foi empregada uma da razão gás/polpa de 4,5, valor que 
pode ser incrementado caso sejam realizadas alterações no regime hidrodinâmico 
da coluna de absorção. 
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