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Neste trabalho s~o analisados em termos qualitativos e'-e\l 
quant.i ta ti vos, os pr i nci pais poluentes do processo 
Bayer'"all-Heroult . Concluiu-se que os principais d~safios, 
neste campo, estão relacionados com os problemas de residuos de 
1 i xi vi a C 1 ama ver mel h a) , emi ssl.o de f 1 uor et..os , r esi duos 
refrat.ários Cspent. pot..-linning) e emissão de hidrocarbonet.os 
aromáticos. Discute-se, t.ambém,a adequação às modificações 
adot.adas no Brasil com referência aos padr6es de prot..eção 
concebidos após a aprovação do "Clean Ai r Act." nos Est.ados 
Uni dos em 1 Q77. · 

ENVIRONMENTAL CONTROL AT MODERN ALUMINUM SME~TERS IN BRASIL 

Our i ng thi s worlc, the mai n poll ut.ant.s assoei at.ed wi th t.he 
Bayer'"all-Heroult process,are analized on a qualitat.ive and'-Or 
quant.it.at.ive basis. In this regard, it was concluded t.hat t.he 
main challenges are relat.ed t.o probleiiiS connect.ed t.o leaching 
wast.- Cred mud), fluorides emission, spent. pot-linning wastes 
and aromat..ic carbohydrat-. Some of t.he modifications àdopt.ed in 
Brasil. regarding · t.he protection pat.t.erns st.ablished after t.he 
"Clean Air Ac:t." in Unit.ed St.ates of America, in 1977, are also 
discussed. · 

1 . 
Departamento de Engenharia Meç&Jlica, · UFPB 

2o.part.amento de Engenharia Metalúrgica, UFMG, 
Rua Espirito Santo 3e, sala eoe, Belo Horizonte, MG 
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INTRODUÇÃO 

Um marco para uma nova mentalidade ambiental da indústria 

americana foi a aprovaçlo da leowi sl açlo conhecida como "Clean 

Ai r Act", ratificada em 1977, dado o seu tratamento especifico 

para ·cada tipo de indústria, o que é muito mais avançado do que 

as .atuais disposiç6es brasileiras neste assunto. 

Muito provavelmente a indústri ·a do aluminio é a que mais 

'estava preparada para atender as novas exigências. O esforço 

para controle ambiental teve de nascer praticamente junto com as 

primeiras fábricas de aluminio, onde · o impacto ambiental da 

emissão de fluoretos era por demais evidente para esperar a onda 

conservacionista dos anos 70<1). Nos Estado$ Unidos,· entidades 

conservacionistas não governamentais consideram o Clean .Air Act. 

pouco rigoroso e ultrapassado. 

No Brasil, que nos anos 90 recebeu 3 dos maiores projetos de 

redução de aluminio do mundo, não existe legislação especifica. 

O que se tem usado para concesslo da llcença de operaçJ.o, são 

compromissos entre a indústria e os orgãos de fiscalizaçlo 

estaduais, já que as restriç6es auto impostas pelas indústrias 

slo mais abrangentes que a legislação vigente. 

Neste trabalho é apresentado o esquema de controle 

ambiental no &mbito de uma grande u.ina produtora de aluminio 

priml.rio pelo processo Hall-Heroult, integrada a u- refinaria 

de alumina pelo proc-so Bayer. Desta .forma, ficam fora do 

escopo do presente trabalho, o impacto ambiental da mineração de 

bauxita e do lingotamento do metal liquido. A figura 1 ilustra 

um fluxograma genérico do processo de produção de aluminio. 

t também objetivo deste trabalho. dar uma visão geral da 

dimensl.o do problema ambiental especifico da indústria do 

aluminio em termos dos desafios· aluais e futuros, tanto a, nivel 
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brasileiro como internacional. 

CONTROLE AHBI ENTAL NO PROCESSO 9AYER 

Res1duos de Bauxita 

A parle não aproveitável da bauxi ta é um resíduo sólido 

chamado lama vermelha, que é constituído pelos mesmos minérais 

originalmente presentes na bauxita representando os conteúdos de 

Fe8o3 , Si08 , Ti02 a NaO. Esta resíduo, devido a sua fina 

gr anul ometr i a e ao fato de ter ti do conta to com a solução 

concentrada de soda, requer tratamentos eSpeciais em termos 

de neutralização e disposição. Estes se iniciam com uma lavagem 

em contra-corrente com água, em uma série de aspessadores de 

lavagem. A água de lavagem com a soda recuperada é reincorporada 

ao processo. A polpa resultante, com composição variando entre 

1 0-15Y. de sólidos e O, 3!9"/. de soda C 2) , não tem ainda nenhuma 

aplicação para reciclagem, embora tal possibilidade tenha sido 

bastante pesquisadaC3). 

O armazenamento desses residuos é um problema com diversas 

soluções. Por um lado, se existem grandes áreas disponíveis, 

como no caso do 9rasil, Jamaica, Canadá • Austrália, o 

procedimento usual consiste em bombear estes resíduos para lagos 

selados, tal como é ilustrado na figura 2. A medida que o lago 

esgota sua capacidade, o material se adensa, influenciado pelo 

próprio peso. Ao final de um período de 5 anos ele estará com a 

característica de um solo de baixa resistência. Para que o 

terreno se preste ao reflorestamento, procede-se a um aterro com 

britas diretamente sobre os resíduos de bauxita ao qual se 

acrescenta solo natural. Durante e após o aterro de recuperação, 

o sistema de sub-drenos permanece ativo, drenando os excessos de 

água expelidos pelo adensamento. 

O esquema de lagos selados nao representa a única solução; 



CC 
l1"l 
00 

DESCARGA 

SOLUçÃO DE NaOH 

1- LAMA 
2- DRENO 
3- AREIA 
4- MEMBRANA OE PVC 

5- SELO OE ARGILA 

FIGURA 02 - LAGO SELADO DE RESíDUOS DE BAUXITA 



859 

por exemplo ~ British Al umi num Comp~ny Lhú ted despeja seus 

residuos no mar do nort.C4). A Pecheney despeja em torno de um 

milhAo de toneladas ~no no mediterrâneo, às quais se acrescentam 

outras ~ Hl/ano, que slo despejadas por usinas ao longo do rio 

RódanoC !5) . 

Drenagens Pluviais 

Em nenhuma hipótese os efluent~ liquidos do processo podem 

ser c:Uret.a-nte descartados na natureza. A colet.a e o 

armazenamento de Aguas pluviais assumem papel muito iNpOrtante.O 

consumo de •gua, em uma t•brica de alumina com produçAo de eeo a 

700 mil t/ano, • cerca de 250 m3/h, incluindo-se á água 

pot•velCe). Mesmo considerando-se a recirculaçAo de milhares de 

metros cúbicos de água, o d•ficit hidrico • ainda da ordem de 

100 m3/h. t necessário, portanto, estocar a água das chuvas e 

complementar o d•ficit com água captada em poços. A figura 3 

mostra UDI esquema de int.erligaçlo de lagos . e poços para uma 

refinari~ de at.• 1200 Mt/ano. 

Part.iculas Provenientes dos Calcinadores de Alu.dna 

Os primeiros precipi tador.S eletrostáticos par~ remoção de 

partículas eram verticais e est~vam ~coplados a multiciclones . 

Esses precipitadores entraram em operaçio a partir de 1921, mas 

foram substit.uidos pelos tipos horizontais mais baratos e 

eficientes. A figura 4 mostra um balanço de mass~ de 

alumina/hidrato para uma produçlo de 46 t/h de alumina. Para 

essa unidade, o despejo de particulas de alumina/hidrato é 

desprezível devido à efici.ncia do sistema de multicicldnes 

~copiados ~o precipitador e ~ filtros de . mangas di:spostos .' ~o 

longo dos demais pontos de manuseio. 
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<:ON"m<1E AMBIENTAL NO PROCESSO HALL-HEROUL.T 

Os agent. .. vist.os att6 agc:tra slo. -pec:ifieos do processamento 

&aY.r. Por"-• t6 na et.apa de r~lo >.da. aluaina a aluaúnio que 

.. t.lo os impactos ambientais mais visiveis. Alguns aspvçt.os são 
c:oiiiUns a ~quer proc:-•a-nt.o ind,.·t.~i. al · .;..t.alúrg.i.c:o, c:oJIIO por 

e~J,o ~iras, c::alor e nivel de ruido. OUtros são espeeificos 

da red\.tçlo de aluminio como: 

-Eiú.sdo de rl uoretos. 

-EIIts.o de hidrocarbonetos aromáticos. 

-Ar~nt.o de rejeites do 

r.-rat.6rio das cubas eletroliticas. 

~saio de hidrocarbonetos provenientes do. cozimento 

de anoc:los. 

Eats1141o ele Fluoret.a. 

AS primeiras not.ieias dos danos à vegetaçio causados pela 

ealssao de tl.uoretos datam de 1gog(1). No inicio da história do 

,proc-so, o único recurso utilizado para proteçlo do trabalhador 

.,. a o si st.e.. de vent.il açlo. Nos anos 30, com o aumento da 

capaci.dade de produçlo das usinas 

controle das ~ss6es dest. .. gases(7). 

tornou-se obrigatório ·o 

Ap6tt . v6r i as . t.ent.ati vas com depuradores a úmido, a ALCOA, em 

1Qee, patenteou o primeiro sistema de depuração de gases de 

redUÇio usando al umi na pura e111 lei to flui di zado como -i o 

absorv.dOr de fluoretos gasosos. Filtros de manga completara o. 

t.raba.Ího fazendo a ret.ençlo dos fluoretos partieulados. As 

figuras e-A e e-B mostram um esquema dest.e equipamento e de seu 

funci~t.o r .. pect.ivament.e. A figura e mostra a evolução na 
I . 

capt.açlo ~ tluoret.os. A tabela I mostr• o balanço de fl~etos 

par a uma reduçlo · de 24e~ 000 t/ano de Al pr i úr i o. 

O Clean Air Act em .seu capitulo "Aluminum New Source 
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Perf'or~nce St..andards", -t.abelece como limit.e máximo de 

ellli ss6es, a quantidade de 1 . O kg/t de Al par a células Soedeberg 

e 0,95 kg/\. para células pre-baked. Para o cozimento de anodos o 

limite úximo é o.oe kg/t(8). 

TABELA I: BALANÇO DE FLUORETOS EM UNHA DE 240. 000 VANOC9). 

kg de fluoreto/t Al fluoreto fluoreto fluoreto 
emitido ou captado particula.do gasoso total 
pela f'6brica 

Emit.ido pelas cubas 3.300 20.100 23.400 

Captado pela exaustl.o 2.Q70 lQ. 710 za .. eeo 
Captado pela al umi na 2.Qe7 lQ. 702 aa.eeg 
Escape pelo teto .003 .008 .011 

Emit.ido Pelas Chaminés .340 .390 .730 

Emitido pelo Coz. Anodos .330 .330 

Emissl.o total da Fábrica .340 .730 1.070 

No Brasil, a legislaçl.o existente nl.o é especifica par;a 

emiss6es de f'luoretoa. A resoluçl.o N2o3 de 28/08/QQ do CONANA, 

estabelece como limites para particulas inal6veis de até 10#-1, o 
3 valor de eo mg/m , o qual, usando a média aritmética anual, •• 

transforma em 1!.50 mg/m3como emissl.o Jú.xima no periodo de 24 

horas. Como esses valores nl.o sl.o aplicáveis ao caso 

especif'ico de emissl.o de fluoretos, adot.ou-se como lillite máxi·mo 

de emissl.o de fluoretos totais, para concessl.o de licença de 

funcionamento elOs novos . projetes ao norte do pais, o valor de 

1,2e kg/t (8). Nlo foi possivel identif'icarqualquer razão 

técnica para esse atenuante à legislaçlo americana. 

Porém, mesmo a atual legislação america.na não é 

completamente abrangente para se evitar os danos causados pela 

fluorose. Estudos comprovam que os efeitos da emissão de 

f'luoret.os sl.o funçl.o nlo só da quantidade emitida mas também da 

força dos vent.osC10). Levantamentos realizados em reduções no 
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CanadA e AustrAlia comprovaram que: 

- O miximo teor de fluoretos contidos na vegetação, para o qual 

MO :se registram danos ao organismo animal, é de 40 mg de 

fluoreto:s/g de forragem :seca, não lavada. 

- Devido à concentração residual entre uma brotagem • outra, um 

~.or médio ari~-'~ico anual d• O,a&eg d• Cluor•~oe ~o~&ie/•3 de 

ar, conduz à concentração limite acima. 

- Em regi6es de dominanc"ia de ventos fracos a moderados Cventos 

com velocidade abaixo de 1 nVs em potcentagem acima de ao" do 

tempo total ; do per iodo de pesquisa), uma fábrica, operando 

dentro do limite de 1,0 Jcg de fluoret.o:s/t de Al, exige um 

diAmetro de exdusl.o eliptico Ceom eixos maior.s na direç:l.o 

· predominante dos vent.o:s) de, no mini mo, 3 Jcm. 

For .. çao e Co~içao das ~ssCes de Fluoret.os 

A quantidade e composição dos gases gerados na produção de 

Al dependem fund&mentalmen~e do t.i po de anodo usado. Em uma 

cuba tipo pre-baked, o volume recuperável varia de 3400 a eeoo 
Hm 3 /mi n em gases 1 i vr es de pi ehe • produtos de pi r ól i se. Em 

cubas Soecleberg o volume de gases recuperáveis cai a 340/850. 
3 Hm /min, com geração de 2 a 3 kg de piehe/t. de Al. 

O t.otal ·de fluoretos consumidos para produção de 1 t. de A1 

varia de ao a 50 kg sendo que met.ade d.sses fluoretos são 

arrast.ados pelos gases . . As causas da presença de fluoretos n01a 

gases são: 

- Vaporização dos constituintes voláteis nos gases, como por 

exemplo HaAl F 4 . 

- Formação primária de fluoret.os de hidrog•nio • t.et.rafluoret.os 

de carbono e silicio. 

- Arraste de patt.ieu,las de banho sólido • · alulll.ina fluor•tada 

pel ós gases de exaust.ão. 
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Ullla observaçi.o no cliagr&JU. de equilibrio alumina-criolÚ.à, 

Mndica que o ~e~ra~luoralumina~o de sódio • a principal 

ebbat;&ncia vaporizada. No entanto, a forma mais delet.ria de 

fluoreto • o HF. 

,,,,.. A. presença do gas HF se explica, inicial-rite,pelo ~anismo 

de decomposiçi.o do HaAlF 
4 

ilustrado pelas reações abaixo: 

[11 

O fluoreto de aluminio, em presença de vapor d'l.gua, se 

hidrolisa rapidamente de- acordo com a seguinte reaçi.o: 

'\.. 
Out.ras fontes de HFCg) si.o as reaç6es: 

AlCl) + 3HaFCl)+ 3HFCg) [3) 

[ 4) 

[51 

Conclui-se, que a umidade pr .. ent.e nos eletrodos e alunúna • 

fonte potencial de HF Cg). 

~ssao de Hidrocarbonetos Policlclicos A.ro-'ticos CPA.HJ 

Estas emiss6es, potencial .. nt.e cancerigenas, si.o, em grande 

parte, provenientes da destilaçi.o do carvi.o de hulha, rico em 

alcatri.o, usado como ligante na confecçi.o do. anodo Soedeberg(11) . 

A. .. lhor soluçl.o para a eliminaçl.o destas emiss6es seria a 

substH .. uiçl.o do piche de aleatri.o por ou~ro ligante de .. nor 

potencial de evaporaçi.o. Neste sentido.pesquisas bem sucedidas 
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foram feitas na Alemanha, obtendo-se uma recluc;lo .de 83,1" no 

total de emissÕ.SC12) , 

Reves~i .. nto Refrat6rio 

O rev.eti-nto deatrlJido ao fim da vida útil d• u- ouba 

contém cianetos e fluoretos em alto potencial poluidor. Em caso 

de contato destes materiais com a 'gua liquida ou vapor, existe 

a possibilidade de formaç~o de HOI, NH40H, CH" e H2 . Os dois 

pri-i~os eleMntos slo altamente c::ontami.nantes para lençois de 

'gua, enquanto que os últimos s~o potencialmente c~ustiveis ou 

mesmo explosivosC13) . 

Uma moderna usina operando com cubas pre-baked gera 20kg de 

rejeit.os/t de Al produzido/ano. Cada quilo deste rejeito contém 

de o,g a g,e g àe cianetos e de 122. a 182 g de fluoretos C14). A 

resoluçlo N2eo do CONAHA de 18/oe/Se estabelece, como teor 

máximo de cianetoS, em 6guas para consumo • contat.o prim6rio, o 

t..eor de 0,01 mg/dm•. ~e-se, destes nú-ros, que para cada 

tonelada de alum1nio produzida, pode-s• contaminar de 180 mil a 

1,07 lllilh6etl de dm• de 6gua de nascentes ou igarapés, apenas 

pela contanúnaçlo pelo .CN-

Existem experi6ncias 

esses rejei tos ( 1 ~-17). 

no sentido de recuper ar ou desati.var 

porém até 

evoluiu para escala industrial. 

o momento nenhum processo 

O que tem sido feito é a 

estocagem em gal ~ ou sob 1 onas. por um per iodo de 1 a ~ anos. 

para que os gaaes combustiveis evoluam nat.ural-nt.e. Apõe .. se . 

per iodo procede-e ao enterramento em valas impermeabilizadas. 

CONCLIJSIOEs 

Os lagos de ret.el)çlo e adens-...nt.o slo Ulll& soluçlo eficaz 

para o problema dos efluentes do processo Bay.r, desde que 

monitorados para evitar vazamentos . 
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tecnológico dos novos projetos 1nstalados no 

Bruil,na dkada de 80 -t.'- Ãpt.o a at.ender os mesmos padrões da 

~Çslaç&o americana. O.vem ser feitos estudos complementares 

vieando det.erminar o efeit.o da força dos ventos na disperção do 

potencial poluidor dos fluoretos, principalment.e nas regi~ 

t.ropicais úmidas com forte regime de vent.oe. 

Cuidados especiais devem ser implementados no sent.i do de 

diminuir a umidade nas matérias primas e eletrodos. A est..ocagem 

de eletrodos ou pasta soedeberg a descoberto é totalmente 

contra-indicada. 

A tecnol"ogia Soedeberg, em t...-mos &lllbient.ais,est.Ã um passo 

atr's em relação à t.ecnologia pre-baked e deve ser 

desincent.ivada, sobretudo quando instalada em 'r•as povoadas, 

com regime de ventos de forte a moderado. Devem ser incentivadas 

pesquisas no sentido de substituir o ligante de piche ou, pelo 

·menos, diminuir sua proporc;::l.o em mistura. 

Estocar o residuo de revest.i~~~ent.o •• galp6es e depois 

enterr,-los não chega a ser uma soluc;::&o, mas apenas um paliativo 

potencial mente perigoso. Devem ser incentivadas pesquisas no 

~enti do de obter -se um processo de desati vac;::,l.o • reut.i 1 i zaç:io 

econ6mica desse material. O procedimento de estocar o material 

t.emporariamente, apenas coberto com uma lona, é t.ot.alment.e 

cont.ra-indicado. 
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