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RESUMO 
 
Com cerca de 1,44 milhões de toneladas de alumínio por ano, o Brasil está entre os 
seis maiores produtores de alumínio em todo o mundo. O resíduo gerado na 
obtenção de alumínio primário, denominado spent pot lining (SPL), contém grafite 
proveniente de um dos eletrodos utilizados no processo. Este trabalho teve, como 
objetivo, recuperar o grafite presente através do processo de flotação do material 
com solução de ácido sulfúrico 10%. A geração de bolhas provenientes da 
decomposição do alumínio fino presente possibilitou a flotação do grafite, 
apresentando uma recuperação até 90% do material com teores de grafite em torno 
de 85%. A caracterização química do material antes e após o processo de flotação, 
realizado por difração de raio-X, indica que o processo proposto é capaz de separar 
grafite do sal no SPL. 
 
PALAVRAS-CHAVE: resíduo SPL; grafite; flotação. 
 
ABSTRACT 
 
With about 1.44 million tons of aluminum per year, Brazil is among the six largest 
aluminum producers worldwide. The waste generated in obtaining primary aluminum, 
called spent pot lining (SPL), contains graphite from one of the electrodes used in the 
process. This study aimed to recover the graphite present in the waste using the 
autoflotation process, submitting the material to a solution containing 10% H2SO4. 
The generation of bubbles from the decomposition of this thin aluminum allowed 
carbon flotation, with a recovery up to 90% of the material and carbon grades of ca. 
85%. Chemical characterization before and after the autoflotation process, using X-
Ray diffraction analysis, indicates that the proposed process was able to separate 
carbon from the salt in SPL. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho apresenta os resultados parciais do projeto de pesquisa para 
recuperação de grafite do resíduo da produção de alumínio primário denominado 
Spent Pot Lininig (SPL). O projeto é financiado pelo Ministério Federal de Educação 
e Pesquisa (BMBF) da Alemanha. O Brasil, com uma produção anual de cerca de 
1.440.000 t/ano de alumínio primário (2012) (U.S. Geological Survey, 2014), 
desempenha um papel especial na produção mundial e gera de 20 a 30 kg (Miksa, 
2003) de cátodo de grafite por tonelada de alumínio. Atualmente, são depositados 
sem qualquer tratamento, aproximadamente de 28.800 a 43.200 t/ano de SPL em 
aterros industriais. O grafite contido no resíduo, no entanto, pode ser recuperado e 
utilizado como uma fonte de energia (Norsk Hydro ASA, 2013). 
 
A produção de alumínio primário por eletrólise é realizada a temperaturas de 960 °C, 
na presença de um sal de fundição de fluoreto de alumínio. A eletrólise ocorre em 
uma célula de aço (pot) com um revestimento de tijolo refratário em que blocos de 
grafite, são acomodados. Depois de um tempo de utilização de 6 a 8 anos, o cátodo 
de grafite e a camada refratária precisam ser substituídos, pois são danificados pelo 
stress térmico, diminuindo a eficiência dos fornos de fusão ou ocorrendo a 
penetração do líquido fundido no revestimento do pote. Neste caso, o revestimento é 
eliminado e o pote é equipado com um novo revestimento. O resíduo gerado 
contém, além do metal alumínio, nitretos, carbonetos, cianetos e fluoretos. Estes 
compostos, por serem altamente tóxicos e apresentarem boa solubilidade em água, 
apresentam um risco ambiental significativo, quando dispostos em espaço natural 
sem substrato adequado. 
 
Desde 1930 estão sendo pesquisados processos de reciclagem de SPL (Morrow, 
1932), no entanto, apenas alguns métodos (Tabela 1) foram aplicados 
industrialmente. Estes podem ser classificados em: 
 

 Método de pré-tratamento térmico para a desintoxicação; 

 Método de alta temperatura; 

 Método de alta temperatura juntamente com tratamento hidrometalúrgico. 
 

Devido ao teor de cianeto do cátodo de grafite, são preferidos processos de alta 
temperatura. Há também um pequeno número de variantes do processo 
hidrometalúrgico, onde os cianetos são destruídos por lixiviação sob pressão ou 
oxidação.  
 
A partir do estado da arte dos processos de tratamento de SPL, nenhum dos 
métodos descritos trata da recuperação de grafite do cátodo. Este estudo visa, 
portanto, o desenvolvimento de um processo de descontaminação do grafite, 
visando a sua reutilização como matéria prima em processos produtivos ou de 
geração de energia. 
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Tabela 1. Visão geral dos processos de reciclagem SPL da indústria de alumínio e seu status 

operacional em 2013 (*1: processos térmicos / *2: processos hidrometalúrgicos). 

Processo Técnica Produto Tempera-

tura °C 

Localização da 

Planta 

Status de 

Operação 

SPL Insolubization 

Technology (SPLIT)  

(Bontron, Laronze, 

Personnet, 1993) 

Vortex (*1) Resíduo 

Industrial  

1100 – 

1800 

Aluminium 

Pelchiney 

Research 

Center, França 

suspenso 

 

Ausmelt (Hollywell, 

Breault, 2013) 

Forno com 

lance de 

imersão (*1) 

AlF3/ Resíduo 

Industrial 

1300 Portland, 

Australien   

suspenso 

Reynolds (Felling, 

Webb, Strahan, 

1996) 

Forno 

rotativo(*1) 

Resíduo 

Industrial 

1000 ALCOA, Gum 

Springs, USA, 

em 
operação 

Comalco Torbed 

Calciner 

(COMTOR) (Kidd, 

Dillet, Nugent, 

Rodda, 1993) 

Forno de leito 

fluidizado(*1) 

CaF2/ Resíduo 

Industrial 

1200 – 

1600 

Boyne 

Smelters 

Limited, Boyne 

Island, 

Australien 

em 
operação 

VORTEC Cyclone 

Melting System 

(CMS) (Early,1999) 

Câmara de 

fusão em 

ciclone(*1) 

Resíduo 

Industrial 

≤ 1482 °C  Hamarville, PA, 

USA 

em 
operação 

Plasma (Chapman, 

Hao, 2008). 

Forno de 

Plasma(*1) 

Gas (40% CO 

/5% CO2) 

Resíduo 

Industrial 

1500-1600 Talum, 

Kidricevo, 

Slowenien 

em 
operação 

Flotation (Nan, 

Rongxing, Gang, 

Yanqing, Xiaohua, 

Lin, Zuxu, 2014)  

Flotação com 

uso de 

reagentes(*2) 

Concentrado de 

Grafite 

 Yichun, 

Jiangxi, China 

 

em 
operação 

Low Caustic 

Leaching and 

Liming LCL&L 

(ALCOA Inc. USA, 

2012). 

Lixiviação e 

remoção de 

cianetos em 

autoclave(*2) 

CaF2/ Resíduo 

Industrial 

Lixiviação: 

85 °C 

Autoclave: 

180 °C 

Jonquiere, 

Quebec, 

Kanada 

 

em 
operação 

BEFESA (Befesa 

Aluminio Bilbao, 

2009). 

 

Escórias 

salinas(*2) 

Mistura de 

Escória Salina/ 

Resíduo 

Industrial 

95 – 105 

°C 

Whitchurch, 

UK 

em 
operação 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O resíduo de SPL é segregado em duas frações: uma de material refratário, 
contendo sílica e silicatos de alumínio, proveniente do revestimento interno da célula 
eletrolítica, e uma de material grafítico, proveniente dos eletrodos. A fração em 
estudo foi a de material grafítico. Para o desenvolvimento deste estudo foram 
utilizadas amostras de SPL provenientes de indústrias de alumínio alemãs e 
brasileiras. 
 
A constituição química das amostras foi determinada por via úmida em ICP-AES. Os 
componentes mineralógicos e as mineralizações, ocorridas no revestimento do 
forno, foram determinados por difração de raio-x. A distribuição granulométrica do 
material, após redução de granulométrica em moinho de bolas, foi obtida em 
peneiras vibratórias de laboratório.  
 
As amostras foram submetidas ao processo de lixiviação e flotação. O processo de 
lixiviação foi realizado com agitação mecânica em recipiente com capacidade de 250 
mL. Como agente lixiviante, foi utilizado ácido sulfúrico 10%. O processo de flotação 
foi realizado em célula de bancada tipo Denver, com capacidade de 1L. Foram 
utilizados, como agente de flotante, óleo diesel, querosene, óleo de pinho e a 
mistura coletor-espumante EKOF 452, da empresa EKOF da Alemanha. 
 
A influência de diferentes reagentes de flotação, concentração dos reagentes, 
distribuição granulométrica do resíduo, temperatura e tempo de flotação para a 
obtenção de um concentrado final de grafite foram estudados. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A análise química das amostras de SPL grafítico, provenientes de empresas alemãs 
e brasileiras, é apresentada na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Análise química das amostras de SPL provenientes de empresas alemãs e 
brasileiras. 

Elemento / 
Composto 

Alemanha 
(% em massa) 

Brasil 
(% em massa) 

C 54-60 62 
Na2O 16-18 0-6 
Al2O3 13-16 15 

F- 10-14 2-3 
CaO 1,0-1,8 1 
SiO2 2-4 0,5 

Fe2O3 2,9 1,3 
Al (metal) 2,6 10 

CN 0,2-0,3 0 

 
A principal diferença entre os componentes das amostras da Alemanha e do Brasil 
se dá na quantidade de íon F- e alumínio metálico. Esta variação é devida ao 
intemperismo sobre o material deposto. Quanto à presença de flúor nas amostras, 
este efeito é mais significativo. As amostras alemãs de SPL apresentaram teores de 
10 a 14 % de fluoreto, enquanto o resíduo no Brasil, apresentou de 2 a 3 %. 
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Como esperado, as principais mineralizações, determinadas por difratometria de 
raios-x, são semelhantes em ambas as amostras (Tabela 3). A composição do 
resíduo SPL é substancialmente dependente do tempo de vida das células 
eletrolíticas. 
 
Os estudos de liberação do material estudado permitiram a identificação de faixas 
granulométricas em que ocorre uma cominuição seletiva entre alumínio e a mistura 
grafite do eletrodo e revestimento do forno. A distribuição granulométrica de uma 
amostra de 5,8 kg é mostrada na Figura 1. 
 

Tabela 3. Composição mineralógica das amostras de SPL. 

 
Identificação 

 
Mineral 

 
Fórmula 

 

00-025-0772 Criolita Na3AlF6 
00-030-1144 Chiolita Na5Al3F14  
00-036-1455 Villiaumita NaF 
00-036-1496 Fluoreto de Sódio, Cálcio e Alumínio NaF1,5CaF2AlF3 
00-034-1031 Cianeto de Alumínio, Ferro e Magnésio AlFeMg(CN)6 
00-029-1129 Carbeto de Silicio, Moissanita SiC 
00-015-0776 Mulita Al6Si2O13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Distribuição granulométrica do material recebido após cominuição. 

 
A lixiviação do resíduo em solução ácida resultou na formação de bolhas, 
decorrentes da reação do alumínio metálico presente com o ácido. Devido à 
flotabilidade natural do grafite do eletrodo, foi possível obter um concentrado de 
grafite intermediário por autoflotação, conforme pode ser visto na Figura 2.  
 
O tamanho de grão é fundamental para o sucesso da separação por flotação. 
Enquanto que nas plantas de beneficiamento de grafite mineral pode-se trabalhar 
com granulometria até 3 mm, nos resíduos SPL, para se atingir um grau de liberação 
adequado, o material precisa estar abaixo de 0,3 mm. Na Figura 3 é mostrado o 
resultado de recuperação de grafite por flotação, utilizando reagente EKOF 452 em 
uma dosagem de 500 g/t e teor de sólidos de 300 g/L. 



Tochtrop Jr., E.F.; Gock, E.; Schönfelder, I.; Rieder, E.S.; Setti, D.F.P.; Schulze, S.; Manzoni, C.E. 

 

 
Figura 2. Flotação de grafite durante a lixiviação devido à liberação de hidrogênio. 

 
As partículas extremamente finas, <20 µm, diminuem a seletividade da flotação 
porque as superfícies maiores causam um aumento do consumo de reagente. A 
formação de aglomerados de finos afeta negativamente a separação por flotação. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Flotação de grafite em função do tamanho médio de grão. (Condição de flotação: 500 
g/t EKOF 452, temperatura ambiente, 300 g/L de sólidos). 

 
Verificou-se que, na flotação de SPL, a temperatura de lixiviação afeta 
significativamente o teor de recuperação de grafite. A Figura 4 mostra que a 
recuperação de grafite até uma temperatura de 80 ° C aumenta de forma constante. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Recuperação de grafite em função da temperatura da suspensão após a lixiviação 
(500 g EKOF/t, teor de sólidos: 300 g/L). 

Recuperação de Grafite (%) 

Recuperação de Grafite (%) 
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A Tabela 4 apresenta um quadro resumo da flotação de SPL brasileiro, com a 
obtenção de teores de até 87% de grafite no concentrado final.  
 

Tabela 4. Teores de carbono e silício do SPL brasileiro antes e após o processo de flotação. 

 
Amostra 

Antes da Flotação (%) Após a Flotação (%) 

C (%) Si (%) C (%) Si (%) 

1 47,35 1,5 81 0,1 
2 48,95 1,2 83 0 
3 43,64 2,2 79 0,5 
4 50,65 0,7 87 0 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
A lixiviação com ácido sulfúrico facilita o processo de flotação. Quanto menor a 
granulometria do resíduo, maior é a recuperação de carbono por flotação. 
 
A eficiência do processo de flotação aumenta com o aumento da temperatura. 
 
O processo de autoflotação permite a obtenção de concentrados contendo até 87 % 
de carbono, sendo este produto atrativo para utilização como matéria-prima. 
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