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Resumo 

 

A indústria têxtil é responsável pela geração de efluentes que, normalmente, 

apresentam um nível indesejável de coloração devido, principalmente, à etapa de 

tingimento, onde utiliza-se corantes que, quando lançados nos corpos d’água, 

levam à alteração de sua qualidade e ocasionam efeitos danosos ao meio 

ambiente e à saúde humana. Em vista disso, o presente trabalho teve como 

objetivo utilizar a lama vermelha, resíduo gerado em larga escala na produção de 

alumínio, como meio adsorvedor do corante Reativo Azul 19 (RB19), o qual 

possui grande aplicação industrial e características que dificultam sua remoção 

em solução aquosa por meio de tratamentos convencionais.  

Sendo assim, optou-se por tratar a lama vermelha através de processos 

térmicos, químicos ou da associação de ambos, visando identificar a interferência 

desses tratamentos no aumento de sua capacidade adsortiva. Para isso, foi feita 

a caracterização do material através do uso do método da pipeta para 

classificação textural e da aplicação de técnicas de difração de raios-X (DRX), 

espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) e adsorção de nitrogênio 

(BET). Em seguida, visando determinar a capacidade adsortiva da lama vermelha, 

foram construídas isotermas de adsorção, linearizadas segundo os modelos de 

Langmuir e Freundlich. Para efeito de comparação, a mesma metodologia foi 

aplicada ao carvão ativado de casca de coco visando determinar sua capacidade 

em adsorver o mesmo corante.  

Os resultados mostraram-se bastante promissores quando nos referimos à 

lama vermelha, cuja capacidade de adsorção calculada é de cerca de 153,5mg.g-1 

quando em meio ácido (pH 4,0). Os resultados para o carvão ativado não 

indicaram afinidade entre o adsorvato e o material adsorvente, fator caracterizado 

pela baixa remoção de cor e pelo formato das curvas das isotermas de adsorção. 

Sendo assim, pode-se dizer que, sob condições adequadas e favoráveis, a lama 

vermelha apresenta-se como um adsorvedor alternativo e de baixo custo com 

elevado potencial para uso no tratamento de efluentes das indústrias têxteis. 

 
Palavras-chave: lama vermelha, corante reativo, adsorção, isoterma de 

Langmuir, isoterma de Freundlich. 
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Abstract 

 

The textile industry is responsible for the generation of effluents that, normally, 

have an undesirable level of color, mainly due to the dyeing step, where dyes are 

used, and released into the rivers, causing a reduction in water quality and harmful 

effects to the environment and human health. 

So, this study aimed to use red mud, a waste generated in large scale in 

aluminum production, as an adsorbent material for the Reactive Blue Dye 19 (RB 

19), which has great industrial application and characteristics that make its 

removal from aqueous solution very difficult through conventional treatment 

processes. The dependence of the absorbent capacity of the red mud on thermal, 

chemical or thermochemical treatments was investigated. The red mud was 

characterized using the pipette method, to determine its texture, and techniques 

such as X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTI-R) and nitrogen 

adsorption (BET). Then, to determine the red mud’s adsorption capacity there 

were built adsorption isotherms were constructed and linearized according to 

Langmuir and Freundlich’s models. For comparison, the same procedure was 

performed using activated coal from coconut shell.  

The adsorption capacity of the red mud was satisfactory since it was able to 

remove 153,5mg.g-1 of the Reactive Blue Dye 19 under optimal pH conditions 

(approximately 4,0). The results for the activated coal did not show affinity 

between the material and the dye, a fact confirmed by the low removal of the dye 

and the shape of the isotherms of adsorption curves. Thus, it can be said that 

under appropriate and favorable conditions the red mud is an alternative and 

cheap adsorbent that has a high potential to be used in the treatment of effluent 

from the textile industry. 

 

Key-words: red mud, reactive dyes, adsorption, Langmuir isotherm, Freundlich 

isotherm. 
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1 

1 INTRODUÇÃO 
 

A industrialização e a urbanização ocorridas após a Revolução Industrial 

contribuíram para o significativo aumento do grau de poluição ambiental no 

planeta. A partir deste período, o incentivo à produção em larga escala fez com 

que a idéia de progresso estivesse associada à presença de fábricas, ao uso 

intensivo de máquinas e, conseqüentemente, a um meio ambiente transformado, 

modificado, caracterizado pela poluição, deterioração da qualidade dos recursos 

naturais e redução da qualidade de vida população (COELHO, 1996; VIANA, 

2004). 

A partir do século XVIII, nota-se que o volume de detritos despejados nos 

corpos hídricos tornou-se cada vez maior, superando em muito a capacidade de 

autodepuração dos rios, lagos e oceanos, fazendo diminuir a capacidade de 

retenção de oxigênio das águas e, conseqüentemente, prejudicando a vida 

aquática, a saúde e o bem-estar da população (COELHO, 1996; VIANA, 2004). 

Diante desse cenário de desequilíbrio ambiental que se revelou nas últimas 

décadas, a indústria têxtil merece destaque, principalmente em razão do seu 

elevado consumo de água e do lançamento, nos corpos d'água, de efluentes 

contendo espécies coloridas e de baixa biodegradabilidade, muitas das quais 

apresentam elevado potencial carcinogênico e mutagênico (MELO et al, 2007; 

MOREIRA, 1998a). 

  Dentre as classes de corantes com grande aplicação na indústria, pode-se 

destacar os corantes reativos que, devido às fortes ligações com a fibra, conferem 

brilho, boa equalização da cor e excelente solidez ao tecido, características que 

fazem com que estes sejam os corantes mais consumidos pelo setor têxtil 

mundial e nacional. Os corantes reativos, quando lançados em rios e lagos, 

apresentam elevada estabilidade, característica inerente à alta complexidade de 

suas moléculas e excelente solubilidade em água, o que dificulta sua remoção 

através de sistemas convencionais de tratamento baseados em processos físico-

químicos e biológicos, incompatíveis com as características do efluente gerado 

(SOUZA, 2006).  

Ultimamente, novas abordagens têm sido postas em prática no sentido de 

encontrar metodologias e tratamentos eficazes para a remoção da cor de 
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efluentes têxteis. Balizadas no novo modelo de sustentabilidade proveniente da 

globalização da economia, que fez surgir uma geração da sociedade mais 

consciente sobre a necessidade de preservação ambiental, a indústria têxtil têm 

buscado se adequar aos novos e rigorosos padrões de qualidade estipulados pela 

legislação e por um novo mercado consumidor, mais exigente e influenciado pelo 

marketing verde na decisão de compra. 

 Cientes de que o investimento no tratamento de efluentes pode significar 

um grande salto para o desenvolvimento em termos da dotação da infra-estrutura 

requerida para proteger o meio ambiente e diminuição dos riscos à saúde, o setor 

têxtil tem buscado novas possibilidades de tratamento de seus resíduos, dentre 

os quais deve-se destacar a técnica de descoloração de efluentes através da 

adsorção sólido-líquido como sendo uma das mais promissoras e com grandes 

possibilidades de aplicação industrial (MOORE et al, 2004).  

O tipo de adsorvente mais utilizado atualmente é o carvão ativado que, 

devido ao alto custo e dificuldade de regeneração tem seu uso limitado. Por este 

motivo, pesquisas tem sido desenvolvidas para descoberta de adsorventes 

alternativos e de baixo custo (RAMOS et al, 2009; CECHETTI et al, 2010), como 

resto de frutas, cascas de cereais e, inclusive, resíduos industriais, dentre os 

quais pode-se destacar a lama vermelha, um resíduo insolúvel gerado na etapa 

de clarificação do processo Bayer de produção do alumínio, que por suas 

características intrínsecas e elevada alcalinidade é considerado como um resíduo 

inaproveitável da indústria de alumina (LIU et al, 2007). 

A busca por um destino mais nobre e ambientalmente menos impactante 

fez surgir diversas linhas de pesquisa na área, sendo hoje possível encontrar na 

literatura diversos estudos sobre a capacidade da lama vermelha tratada 

termicamente por calcinação em temperaturas próximas a 500ºC, ou 

quimicamente através do uso de ácidos ou águas ricas em íons Mg2+, em 

adsorver metais pesados Cu(II), Pb(II), Cd(II) (APAK et al, 1998), Cr(V) 

(NICULESCU et al, 2010) fosfato (PRADHAN et al, 1998), arsênico (As) 

(ALTUNDOAN et al, 2000) e pigmentos têxteis (NAMASIVAYAM et al, 1997). 

Nota-se, entretanto que esses estudos não abordam especificamente os 

benefícios e o grau de potencialização obtido com tais tratamentos.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

Este trabalho tem como objetivo promover o tratamento térmico, químico 

ou termoquímico da lama vermelha, caracterizar sua composição química e 

mineralógica e determinar sua capacidade de adsorção para o corante Reativo 

Azul 19 (RB19), identificando a influência dos tratamentos e das condições do 

meio na sua capacidade adsortiva, comparando-se os resultados obtidos com a 

capacidade do carvão ativado em adsorver o mesmo corante. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar a lama vermelha quanto à textura, área específica e composição 

química; 

- Verificar se a aplicação de tratamento térmico por calcinação às temperaturas de 

400ºC, 500ºC, 600ºC, 700ºC e 800ºC promovem alteração da área específica da 

lama vermelha; 

- Verificar se a aplicação de tratamento químico, com ácido clorídrico (HCl), 

promove alteração da área específica da lama vermelha; 

- Verificar se a associação do tratamento químico ao tratamento térmico às 

temperaturas de 400ºC, 500ºC, 600ºC, 700ºC e 800ºC ocasionam alteração na 

área específica da lama vermelha; 

- Determinar o tempo de equilíbrio de adsorção do corante Reativo Azul 19 

(RB19) em lama vermelha; 

- Determinar a capacidade das amostras de lama vermelha (sem tratamento, 

térmica ou quimicamente tratadas) e do carvão ativado da casca do coco, em 

adsorver o corante Reativo Azul 19 (RB19), com sistema em pH 4,0 e natural do 

material adsorvente, através da construção de isotermas de adsorção e sua 

linearização segundo os modelos de Langmuir e Freundlich. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 A INDÚSTRIA TÊXTIL E O USO DE CORANTES 
 

3.1.1 O setor têxtil e a poluição ambiental 
 

Nos primórdios, a transformação da matéria-prima caracterizava-se pela 

produção artesanal em pequena escala. Entretanto, a partir do século XVIII, com 

a Revolução Industrial, foi desencadeada uma série de novas tecnologias que 

transformaram de forma rápida a vida do homem, principalmente em decorrência 

do desenvolvimento do setor industrial e do sistema capitalista (COOPER, 1995; 

PIRRÓ, 1989).  

Dentro desse contexto, destaca-se a indústria têxtil, uma das maiores 

beneficiárias das tecnologias advindas com a criação da máquina a vapor, da 

grande oferta de matéria-prima e da abundância de mão-de-obra que barateavam 

os custos da produção entre os anos de 1760 e 1850. Pode-se dizer que este 

setor econômico foi o que mais se desenvolveu neste período, pois os lucros 

elevados eram reaplicados no aperfeiçoamento tecnológico e produtivo, fazendo 

com que ao longo dos anos essa atividade se constituísse como um dos 

segmentos industriais mais tradicionais, responsável por uma importante parcela 

da economia de vários países (OLIVEIRA, 2004).  

Atualmente, no Brasil, a indústria têxtil representa cerca de 3,5% do PIB 

nacional. Com 30 mil empresas atuando nas áreas de fiações, tecelagem, 

malharias, estamparias, tinturarias e confecções, este setor é responsável pela 

geração de 13,15% dos empregos da indústria de transformação e leva o país a 

ser classificado como 5º maior produtor têxtil do mundo (ABIT, 2011). 

Este setor, que se rendeu à competitividade do mercado e ao grande 

desenvolvimento tecnológico, tornou o processo de tingimento um dos fatores 

fundamentais no sucesso comercial de seus produtos (GUARATINI et al, 2000), e 

passou a ser visto como um grande responsável pelo elevado consumo de água e 

pela geração de grande quantidade de efluentes complexos, devido à presença 

de corantes que não se fixam na fibra durante o processo de tingimento e a 
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produtos auxiliares, tais como dispersantes, transportadores, sais, ácidos, bases 

e, ocasionalmente, metais pesados (ANTONIALI et al, 2009; GEADA, 2006). 

Em vista das características desses efluentes, seu lançamento nos corpos 

d’água ocasionam alteração de sua qualidade, pois provocam a contaminação de 

rios e lagos, além da poluição visual e sérios danos à fauna e flora pela restrição 

da passagem de radiação solar, que diminui a atividade fotossintética natural, 

provocando alterações na biota aquática e causando toxicidade aguda e crônica 

desses ecossistemas (DALLAGO et al, 2005). 

 

3.1.2 Corantes têxteis 
 

Os corantes são compostos de moléculas que compreendem dois 

componentes-chave: o grupo cromóforo, responsável pela cor, e o grupo 

funcional, que se fixa às fibras do tecido. Existem centenas de corantes 

conhecidos na literatura, os quais são classificados nas seguintes categorias, de 

acordo com sua natureza química ou em termos de sua aplicação ao tipo de fibra 

(SOARES, 2008): 

a) corantes reativos: essa classe de corantes possui, pelo menos, um grupo 

cromóforo e um grupo reativo, e caracteriza-se por apresentar elevada 

solubilidade em água e estabilidade da cor, decorrente da forte fixação à fibra, 

proveniente da ligação covalente estabelecida. 

b)  corantes diretos: esses corantes aniônicos são solúveis em água, possuem 

afinidade com fibras celulósicas e sua fixação se dá por meio de interações de 

Van der Waals.  

c) corantes azóicos: insolúveis em água, esses compostos são obtidos 

sinteticamente sobre as fibras no momento do tingimento, a partir da aplicação 

de um agente de acoplamento (naftol) e um sal de diazônico. Esta 

metodologia confere ao corante característica de elevada fixação e alta 

resistência contra a luz e umidade. 

d) corantes ácidos: são corantes aniônicos, com elevada solubilidade em água e 

que apresentam de um a três grupos sulfônicos. Caracterizam-se por 

substâncias baseadas em compostos azo, antraquinona, azina, xanteno, 

cetonimina, nitro e nitroso, que garantem ampla faixa de coloração e alto grau 

de fixação no tecido. 
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e) corantes à cuba: essa classe de corantes apresenta um grupo cetônico e está 

subdividida entre os grupos indigóides e antraquinônicos. Por serem insolúveis 

em água, no processo de tingimento, há necessidade de promover sua 

redução à ditionito e subseqüente oxidação. A maior aplicação deste tipo de 

corante tem sido para tintura de algodão. 

f) corantes sulfurosos: apresentam macromoléculas com pontas dissulfídicas     

(-S-S-), insolúveis em água e fixam à fibra através de redução a uma forma 

solúvel com posterior oxidação para retorno à forma original. Garantem ao 

tecido características de boa solidez da cor e resistência à luz e à lavagem.  

g) corantes dispersivos: esses compostos são insolúveis em água, apresentam 

caráter aniônico e são aplicados em fibras de celulose ou outra fibra 

hidrofóbica através de suspensão. Para sua aplicação é necessário o uso de 

agentes dispersantes. 

h) corantes pré-metalizados: apresentam um grupo hidroxila ou carboxila na 

posição orto em relação ao cromóforo azo, formando complexos com íons 

metálicos. Essa classe de corantes é aplicada, geralmente, no tingimento de 

fibras protéicas e poliamida. 

i) corantes branqueadores: aplicados para diminuir a fluorescência amarela da 

fibra (GUARATINI et al, 2000; FREITAS, 2002; BASTIAN et al, 2009). 

A grande diversidade de corantes decorre do fato de que cada tipo de fibra 

a ser colorida requer corantes com características próprias e bem definidas 

(BELTRAME, 2006). Calcula-se que mais de 700 mil toneladas de 10 mil tipos de 

corantes e pigmentos são produzidos no mundo, sendo o Brasil responsável por 

2,6% da demanda mundial (CUNICO et al, 2009).  

Estima-se que cerca de 10 a 15% dos corantes empregados no processo 

de coloração dos tecidos são encontrados no efluente como resultado da 

ineficiente fixação durante a etapa de tingimento (DELLAMATRICE, 2005).  

Quando lançados no meio ambiente, esses compostos causam, além da 

poluição visual (devido à depreciação da aparência dos corpos hídricos), efeitos 

danosos à fauna, à flora e à saúde e bem-estar da população. Isto ocorre porque 

a toxicidade dos corantes está diretamente relacionada com suas propriedades 

físicas, químicas e biológicas, bem como ao tempo e forma de exposição 

(ingestão, contato dérmico ou inalação). 
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Segundo Ryberg et al (2006), o contato com corantes têxteis pode causar 

reações alérgicas, provocando dermatites, urticárias ou vermelhidão. Nos 

organismos aquáticos (peixes, crustáceos, algas e bactérias), o contato com 

esses compostos tem provocado efeitos tóxicos agudos, especificamente para o 

caso dos corantes reativos, incluindo os azo corantes, pois sua característica de 

elevada reatividade com as fibras celulósicas faz com que apresentem também 

elevada capacidade de interação com moléculas biologicamente importantes do 

organismo, fazendo com que estes compostos sejam altamente nocivos aos seres 

vivos e apresentem potencial genotóxico e mutagênico (CHUNG et al, 1992; 

RYBERG et al, 2006). 

 

3.1.2.1 Corantes reativos 
 

Os corantes reativos constituem a classe de corantes mais utilizada 

atualmente devido à simplicidade de aplicação, às cores brilhantes obtidas e à 

boa solidez à luz, lavagem e suor (GUARATINI et al, 2000).  

No Brasil, a utilização dessa classe de corantes representa 57% do 

mercado, seguidos pelos corantes dispersos, com 35%, poliamida, com 3% e 

acrílico, com 2% (ABIQUIM, 2011).  

Os corantes reativos são utilizados principalmente em fibras celulósicas, 

mas alguns tipos específicos vêm sendo aplicados às fibras protéicas e 

poliamidas (PESSOA, 2008). Estes corantes possuem um grupamento eletrofílico 

(reativo) capaz de estabelecer uma ligação covalente com o grupo hidroxila, 

amino ou tiol do polímero conferindo elevada capacidade de fixação de cor nos 

tecidos de algodão, lã, poliamidas e couro (BELTRAME, 2006). 

A estrutura dos corantes reativos é composta, basicamente, por um grupo 

cromóforo, um grupo solubilizante e um grupo reativo, conforme apresentado na 

figura 1. 
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Figura 1 - Estrutura geral de um corante reativo, onde W = grupo solubilizante; D = grupamentos 

cromóforos; Q = grupamentos que servem como pontes de ligação (ex.: -NH-, -N, -CHx); RG = 

grupos reativos eletrofílicos; X = grupos nucleófilos que servem para das mais estabilidade à 

molécula aniônica (ex.: Cl-, Br-, F-) (Fonte: ZOLLINGER, 1991 Apud BELTRAME, 2006) . 

 

3.1.2.1.1  Grupos cromóforos 
 

Conforme explicado anteriormente, o grupo cromóforo corresponde à parte 

da molécula do corante responsável pela cor. Dentre as estruturas de cromóforos, 

pode-se destacar o grupo azo (-N=N-), como sendo o de maior aplicação na 

indústria têxtil, responsável por cerca de 60% do mercado de corantes (KUNZ et 

al, 2002), seguido pelo antraquinona (GUARATINI et al, 2000), ftalocianina, azo 

metalizado, formazan e trifendioxazina (SMITH, 1992 Apud BELTRAME, 2006; 

ASPLAND, 1992 Apud BELTRAME, 2006), cujas estruturas estão representadas 

na figura 2. 

O brilho da cor, bem como o grau de fixação à fibra podem ser 

intensificados e/ou modificados através da ligação química entre grupos 

cromóforos com grupos auxocromos (tais como etila, nitro, amino, sulfônico, 

hidroxila, metóxi, etóxi, cloro e bromo) ou novos grupos reativos (KIMURA et al, 

1999). Essas ligações são possíveis devido à presença de grupos amino (-NH2), 

amino substituído (-NHR ou -NR2), carboxílico (-COOH) e hidroxílico (-OH) 

(PICCOLI, 2008). 
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Figura 2 - Principais modelos de estruturas cromóforas utilizadas em corantes reativos. (Fonte: 

BELTRAME, 2006). 

 

3.1.2.1.2 Grupos solubilizantes 

 

O grupo solubilizante é responsável pela solubilização do corante em meio 

aquoso e pelo caráter aniônico do corante (OLIVEIRA, 2009b; JESUS, 2010), 

característica proporcionada pelo uso de sulfonatos de sódio que se dissociam 

em solução aquosa em ânions corante-sulfonato e íons de sódio incolores 

(BELTRAME, 2006). 

 

3.1.2.1.3 Grupos reativos 

 

Os grupos reativos (clorotriazinila e sulfatoetilsulfonila) são responsáveis 

por estabelecer as ligações covalentes com os grupos hidroxilas das fibras 
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celulósicas, garantindo alto grau fixação da cor (PESSOA, 2008; BELTRAME, 

2006). Os principais grupos reativos são apresentados na figura 3. 

 

 
Figura 3 - Principais grupos reativos. (Fonte: BELTRAME, 2006) 

 

A forma vinilsulfona reativa do corante é gerada durante a etapa do 

tingimento da fibra, processo que ocorre sob condições de aumento do pH e/ou 

temperatura, conforme equação 1.  

 
R – SO2 – CH2 – CH2 – OSO3

-      ---      R – SO2 – CH = CH2 + HSO4
-      (equação 1) 

 

A reação de fixação entre o corante e a celulose ocorre por meio de adição 

nucleofílica (equação 2) ou substituição (quando o grupo reativo é portador de um 

ou mais grupos CL- ou F-), conforme equações 3, 4 e 5. 

 
Celulose – O – H   +   Cl – Corante     ---      Celulose – O – Corante +HCl     (equação 2) 

 

A reação de adição nucleofílica ocorre em duas etapas: 

Álcali 

Álcali 
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Corante–SO2–CH2–CH2–OSO3Na + NaOH --   Corante–SO2–CH=CH2 + Na2SO4 + H2O    (equação 3) 

 
Corante–SO2–CH=CH2 + OH–Celulose  --   Corante–SO2–CH2–CH2–O–Celulose      (equação 4) 

 
Corante–SO2–CH=CH2 + H–OH --   Corante–SO2–CH2–CH2–OH     (equação 5) 

 

Para que haja reação entre esses compostos é necessário adicionar um 

eletrólito que faz com que o corante se desloque para a fibra e ocorram os 

fenômenos de adsorção e difusão (PICCOLI, 2008). Em seguida, introduz-se um 

álcali no banho de tingimento, normalmente NaOH ou Na2CO3, permitindo o 

esgotamento inicial e a fixação. Para a maioria dos corantes reativos 

vinilsulfonados o grau de fixação é da ordem de 70-80%, podendo atingir níveis 

ainda menores, cerca de 50%, devido à hidrólise do corante, fazendo com que o 

restante seja removido da solução, através de processos de lavagem e 

ensaboamento, e descartado como efluente nas indústrias têxteis (FERREIRA, 

2011; LEWIS, 2000). 

 

3.1.2.1.4 Corante Reativo Azul 19 (RB19) 
 

Pesquisas têm sido desenvolvidas com a intenção de investigar os efeitos 

das diversas formas disponíveis para tratamento dos corantes reativos, e 

especificamente para o Corante Reativo Azul 19, objeto de estudo deste trabalho. 

Este corante, cujas características estão apresentadas na tabela 1, apesar de 

possuir grande aplicação industrial no tingimento de fibras celulósicas (ESTEVES 

et al, 2004) é muito resistente à técnica de tratamento por oxidação química, 

devido à presença da estrutura aromática (antraquinona) estabilizada por 

ressonância (LIZAMA et al, 2002). Segundo HAO et al (2000), o tempo de vida do 

corante RB19 hidrolisado é de, aproximadamente, 46 anos em condições de pH 

7,0 e temperatura de 25ºC. 

 

 

 

 

 

Álcali 

Álcali 

Álcali 
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Tabela 1 - Características do corante Reativo Azul 19 (RB19) 

Fórmula estrutural 

 
Nome genérico (Colour Index) C.I. Reactive Blue 19 

Registro no C.A.S. 2580-78-1 

Fórmula molecular C22H16N2O11S3Na2 

Massa molar 626,54 g.mol-1 

Classe Reativo 

Grupo cromóforo Função antraquinona (C14H8O2) 

Grupo reativo Vinilsulfona (-SO2CH=CH2) 

Grupo de solubilização SO3
-Na

+ 

λmáx 590nm 

Obs: O grupo vinilsulfona, em geral, é encontrado nos corantes sob a forma         

–SO2–CH2–CH2–OSO3
-Na+ (neste caso, o elemento Na+ pode ser substituído por 

H+, de acordo com o pH da solução) (BELTRAME, 2006). 

 

Dentre os estudos desenvolvidos, podemos destacar a aplicação de 

técnicas de processos oxidativos avançados, membranas filtrantes e adsorção em 

materiais porosos alternativos. 

Ribeiro et al (2009), desenvolveu um reator eletrolítico composto por 

eletrodo de titânio recoberto com óxidos e lâmpada ultravioleta comercial num 

sistema sob densidade de corrente contendo solução de NaCl e obteve 97% de 

eficiência na remoção do corante RB19, cuja concentração inicial em solução 

aquosa correspondia a 100mg.L-1.  

Siebel (2010) aplicou a técnica de fotocatálise heterogênea utilizando 

sílica-gel funcionalizada com TiO2 para degradação do mesmo corante, e verificou 

eficiência entre 40 a 61% na remoção de RB19 em solução aquosa com 

concentração inicial correspondente à 10mg.L-1. 
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Ignachewski (2009), através da aplicação de peroxidação catalítica em fase 

líquida utilizando peneira molecular modificada com íons Fe3+, alcançou eficiência 

de 80% na remoção de RB19 dissolvido em água na concentração inicial            

50mg.L-1. 

  Apesar de eficientes, essas técnicas podem gerar subprodutos de 

característica desconhecida e potencialmente tóxicas, como no caso do estudo 

desenvolvido por Ribeiro et al., onde houve suspeita de formação de compostos 

organoclorados, substâncias tóxicas e com potencial carcinogênico. 

 

3.1.3 Tratamento de efluentes têxteis  
 

A necessidade em aumentar a eficiência no tratamento de efluentes têxteis 

com elevadas cargas de corantes, principalmente aqueles pertencentes à classe 

dos reativos do tipo azo, tem ocasionado uma busca por processos alternativos 

aos sistemas convencionais do tipo físico-químico associado a lodo ativado e 

processos de adsorção em carvão ativado que, normalmente, apresentam baixa 

capacidade de remoção de cor e altos custos associados ao processo, 

respectivamente. 

Neste sentido, a degradação de corantes têxteis, com eficiente redução 

dos níveis de toxicidade e ausência de formação de metabólitos secundários, tem 

se tornado um dos grandes problemas ambientais da sociedade moderna e um 

desafio emergente para a indústria têxtil. A literatura mostra diversos métodos 

para tratar efluentes aquosos, sendo que a escolha da técnica mais adequada 

depende do tipo de fibra processada, dos produtos químicos empregados, da 

qualidade requerida após o tratamento, do custo e disponibilidade de área e 

tecnologia adequadas (GEADA, 2006; FREITAS, 2002; ZANONI et al, 2006).  

Estima-se que 20% dos corantes têxteis sejam descartados em efluentes, 

devido à perda ocorrida durante o processo (CUNICO et al, 2009). No caso de 

corantes reativos este número pode chegar a 50%, pois sua molécula complexa e 

sua característica de elevada estabilidade, somado à capacidade de média 

fixação à fibra fazem com que grandes quantidades deste composto sobre no 

banho residual, fazendo com que o efluente final apresente forte cor e aumento 

da concentração da DQO, bem como baixas concentrações de DBO, o que 
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dificulta sua remoção através de técnicas convencionais de tratamento de 

efluentes (BELTRAME, 2006; TOSATO et al, 2011).  

Tradicionalmente, o uso de processos físico-químico por precipitação-

coagulação seguido de tratamento biológico via lodos ativados constitui-se como 

a principal técnica aplicada no tratamento desses efluentes. Entretanto, a 

implementação de leis e normas ambientais cada vez mais restritivas e a criação 

de mercados mais competitivos vem exigindo que as empresas sejam mais 

eficientes do ponto de vista produtivo e ambiental, fazendo com que elas 

passassem a investir em novas técnicas de tratamento de seus efluentes, mais 

eficientes, visando sua adequação aos padrões do corpo d’água receptor, antes 

que estes possam ser descartados no ambiente (DELLAMATRICE, 2005). Dentre 

os métodos alternativos aplicados para remoção de corantes destaca-se a 

oxidação, fotodegradação, membrana filtrante, e a adsorção, conforme explanado 

a seguir. 

 

3.1.3.1 Processos físico-químicos e biológicos 
 

As técnicas de tratamento físico-químico por precipitação-coagulação 

seguido de tratamento biológico via lodos ativados é a que, atualmente, apresenta 

maior aplicação industrial.  

Neste processo há adição, no efluente, de um agente 

floculante/coagulante, como por exemplo íon férrico (Fe3+) e alumínio (Al3+), 

proporcionando o aglutinamento das partículas que vão sofrer sedimentação no 

fundo do tanque, formando um lodo concentrado. Em seguida o efluente é 

encaminhado para um tanque de aeração onde microorganismos aeróbios 

promovem a conversão da matéria orgânica em gás carbônico, água e flocos 

biológicos. O efluente da aeração é, então, submetido à decantação, ocorrendo a 

separação do efluente líquido oriundo do decantador, que pode ser descartado 

diretamente para o corpo receptor, e do lodo ativado que retorna ao processo 

para manter a eficiência de decomposição do material orgânico (TORRALBA, 

2008; GEADA, 2006). 

Essa metodologia, apesar de apresentar bons resultados na redução 

carbonácea, é suscetível à variação das cargas do efluente, não remove 

satisfatoriamente os corantes, em especial a classe dos reativos, e gera um 



15 

acúmulo de lodo com alto teor de corantes adsorvidos, impedindo qualquer 

possibilidade de reaproveitamento (KUNZ et al, 2002; HASSEMER et al, 2002). 

 

3.1.3.2 Processos oxidativos avançados 
 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA) utilizam-se de reações de 

degradação, com formação de espécies oxidantes transitórias, principalmente 

hidroxilas, para transformar a grande maioria dos contaminantes orgânicos em 

dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos (TEIXEIRA et al, 2004; 

IGNACHEWSKI, 2009). 

Nos sistemas homogêneos a degradação do poluente orgânico pode ser 

efetuada por dois mecanismos distintos: 

i) Fotocatálise direta com ultravioleta, onde a luz é a fonte que ocasiona a 

degradação do poluente; 

ii) Geração de radical hidroxila devido à presença de oxidantes fortes 

(peróxido de hidrogênio e ozônio combinados ou não com irradiação), 

oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons, ultra-som e plasma. 

Em sistemas heterogêneos a degradação do poluente é feita sob presença 

de catalisadores condutores, semi-condutores ou não-condutores (TEIXEIRA et 

al, 2004; IGNACHEWSKI, 2009). 

 

3.1.3.3 Membranas Filtrantes 
 

A membrana filtrante pode ser definida como um filme fino sólido que 

separa duas soluções quando aplicada algum tipo de força externa. Não constitui, 

portanto, material para transformação química ou biológica do líquido afluente. 

Sua produtividade está relacionada a fatores de resistência à filtração, sendo eles: 

porosidade, diâmetro dos poros, espessura da camada de membrana, pressão de 

filtração, viscosidade dinâmica da água e espessura e consistência de géis, 

biofilmes ou mesmo do material retido (SILVA, 2008a). 

A aplicação de membranas filtrantes nos tratamentos de águas residuárias 

tem se difundido devido à alta produtividade e à possibilidade de operação a 

baixa pressão, o que gera economia de energia. 
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3.1.3.4 Adsorção  

 

A adsorção é um fenômeno físico-químico de acumulação de uma 

substância em uma interface, onde o componente de uma fase gasosa ou líquida 

é transferido para uma fase sólida. A fase sólida é denominada adsorvente e os 

componentes que são unidos a ela conhecidos como adsorvato. A migração 

destes componentes de uma fase para outra ocorre devido à diferença de 

concentrações entre o fluido (adsorvato) e a interface (adsorvente) 

(PIETROBELLI, 2002). 

Esta técnica encontra maior aplicação industrial, pois associa baixo custo e 

elevadas taxas de remoção (HALL et al, 1996; LIN et al,1995 Apud CUNICO et al, 

2009) podendo ser destacada como uma técnica superior em relação às outras 

que visam o reuso de água em termos de custo, simplicidade de construção do 

sistema, facilidade de operação e possibilidade de uso para remoção de 

substâncias tóxicas (MESHKO et al, 2001 Apud CARVALHO, 2010). 

O fenômeno de adsorção ocorre basicamente de duas maneiras: adsorção 

física ou fisiossorção e adsorção química ou quimiossorção. No entanto existem 

ocasiões em que os dois tipos podem ocorrer simultaneamente. Na adsorção 

física (fisiossorção) ocorre uma interação de Van der Waals, onde as moléculas 

se fixam na superfície do adsorvente podendo formar várias camadas, sendo 

rápida e reversível. Já na adsorção química (quimiossorção), ocorrem interações 

químicas, reações entre a substância adsorvida e a superfície adsorvente com a 

formação de um composto químico de superfície ou um complexo de adsorção 

(VALENCIA, 2007).   

Sendo a adsorção um fenômeno essencialmente de superfície, para que 

um adsorvente apresente uma significativa capacidade de adsorção, deve 

apresentar uma grande área superficial específica, o que implica em uma 

estrutura altamente porosa, onde o tamanho e a distribuição dos poros bem como 

a natureza da superfície sólida são fatores preponderantes.  

 

3.1.3.4.1 Materiais adsorventes 

 

Atualmente, há uma grande diversidade de materiais adsorventes 

disponíveis no mercado, sendo que sua escolha para aplicação industrial 
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depende de fatores como eficiência na remoção do composto químico de 

interesse, seletividade, resistência mecânica, custo e, principalmente, área 

específica por unidade de massa ou volume e presença de poros com elevada 

superfície interior. 

O avanço das pesquisas e do conhecimento na área química fez com que 

a adsorção passasse a ser utilizada como uma operação unitária importante, 

empregada inclusive no tratamento de efluentes, visando a remoção de metais e 

corantes em solução, com a vantagem de ser um método eficiente e não 

destrutivo.  

Os materiais adsorventes mais utilizados atualmente são o carvão ativado, 

a sílica-gel, a alumina ativada e as peneiras moleculares, todos com 

características de grande especificidade em relação ao material adsorvente 

(GEADA, 2006). Entretanto, devido ao elevado custo intrínseco ao uso desses 

materiais, estudos tem sido desenvolvidos na intenção de encontrar adsorventes 

econômicos e eficazes para a remoção de cor dos efluentes têxteis.  

 

 Carvão ativado 

Os carvões ativados constituem os adsorvedores mais antigos usados na 

indústria, e possuem larga aplicação nos tratamentos de águas residuárias. Esses 

materiais possuem estrutura carbonosa e apresentam uma forma microcristalina 

não grafítica que, após processamento por pirólise, tem sua porosidade interna 

aumentada decorrente de sua ativação (VALENCIA, 2007).  

Os carvões ativados podem ser produzidos de várias maneiras e suas 

características vão depender da matéria prima utilizada e da forma de ativação. 

Geralmente é produzido pela decomposição térmica de material carbonáceo 

seguido pela ativação com vapor ou dióxido de carbono em temperaturas 

elevadas. Sua superfície possui afinidade com substâncias de caráter orgânico, 

conferindo-lhe sua principal aplicação atualmente, a descontaminação de água 

destinada ao consumo humano (eliminação de cor, odor, mau gosto, remoção de 

substâncias orgânicas dissolvidas, entre outras); tratamento de gases; reciclagem 

de águas industriais para remoção de substâncias como corantes, naftalenos, 

sulfonato, benzeno, etc. Além disso, encontra aplicações na indústria 

farmacêutica (para remoção de cor e impurezas de vitaminas, enzimas, 

analgésicos, etc.) e nas indústrias química e alimentícia (SCHNEIDER, 2008).  
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A princípio, a maioria dos materiais com alto teor de carbono pode ser 

utilizada para a fabricação do carvão ativado. Convencionalmente, o carvão 

ativado é produzido de madeira, turfa (carvão fóssil) e carvão de pedra (brasa).  

Porém, a produção de carvão ativado utilizando como matéria-prima a casca de 

coco e casca de arroz tem aumentado devido às crescentes preocupações 

ambientais relacionadas com o reaproveitamento de resíduos, além de ser uma 

alternativa economicamente viável (PEREIRA et al, 2008).   

Na etapa de carbonização, o material é submetido a um tratamento 

térmico, o qual tem a finalidade de remover voláteis e gases leves (CO, H2, CO2 e 

CH4) e com isso, produzir uma estrutura porosa primária que posteriormente 

sofrerá ativação. A ativação do carvão consiste em promover o aumento da 

porosidade e conseqüentemente aumentar sua área superficial (SCHNEIDER, 

2008). Há dois tipos de processos de ativação: tratamento do carvão com vapor 

(processo físico) ou um tratamento químico (processo químico) (COSTA, 2003). 

A única limitação ao uso deste material é o elevado custo associado ao seu 

uso, fator que, muitas vezes, inviabiliza sua aplicação, ocasionando a busca por 

materiais alternativos com boa capacidade de adsorção e economicamente 

compensatórios (SCHNEIDER, 2008). 

 

 Sílica-gel 

A sílica-gel é um adsorvente inorgânico que contém, em sua superfície, 

grupos silanóis (Si-OH) cuja característica de elevada reatividade proporciona ao 

material propriedades polares que fazem com que seus sítios de adsorção sejam 

eficientes. Dentre as vantagens de aplicação da sílica gel, destacam-se o fato de 

ser um adsorvente comercialmente barato, estável, mantendo sua estrutura 

mesmo quando submetida a altas temperatura e pressão; apresenta-se como 

material inerte ao meio reacional podendo ser regenerada para uso posterior. Sua 

ativação se dá por meio de tratamento ácido seguido de aquecimento térmico de 

646ºC à 696 ºC, o que proporciona a liberação de grupos silanóis livres (FARIAS 

et al, 2010; OLIVEIRA, 2008). 

 

 Alumina ativada 

A alumina ativada é constituída de óxido de alumínio e é comumente obtida 

da bauxita (Al2O3.3H2O) ou do monohidrato, tendo aplicação industrial mais 
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importante na desidratação de correntes gasosas e em algumas purificações 

específicas de correntes líquidas (NÓBREGA, 2001). 

 

 Peneiras moleculares 

As peneiras moleculares são sólidos porosos, com capacidade de adsorção 

seletiva, ou seja, o diâmetro da molécula que se pretende adsorver deve ser 

menor que o tamanho dos poros.  

A grande maioria das peneiras moleculares são zeólitas, ou seja, alumino-

silicatos de estrutura cristalina e porosa, de ocorrência natural ou sintetizados em 

laboratório. Esses materiais possuem características que permitem sua utilização 

como adsorvente, principalmente na remoção de ânions presentes em resíduos 

líquidos. A eficiência das zeólitas durante o processo de adsorção dependem: 

i) da sua área superficial e capacidade de adsorção; 

ii) de suas características hidrofílicas ou hidrofóbicas; 

iii) da existência de sítios ativos em sua estrutura; 

iv) do tamanho dos poros; 

v) da seletividade de forma (IGNACHEWSKI, 2009). 

 

 Adsorventes alternativos de baixo custo 

Embora as técnicas apresentadas acima apresentem uma boa eficiência na 

remoção de corantes, seu custo inicial e operacional é muito alto e acaba por 

inviabilizar seu uso. Neste sentido, a proposta de utilização de materiais 

alternativos, econômicos e eficazes na remoção de cor dos efluentes têxteis, tem 

merecido destaque na área de pesquisa, que tem comprovado a capacidade de 

uso de diversos produtos naturais, biossorventes (quitina, quitosana, turfa), 

resíduos agrícolas (cana-de-açúcar, milho, casca de arroz, casca de coco, 

cereais, etc.) e industriais (cinzas volantes, lamas escóricas) como materiais 

adsorvedores (CHIOU et al, 2009; CARDOSO et al, 2011; KYZAS et al, 2011; 

GEADA, 2006; MITTAL et al, 2010). 

Embora haja necessidade de investimentos que permitam viabilizar a 

aplicação industrial desses materiais alternativos no tratamento de efluentes 

têxteis, nota-se que as políticas públicas têm se focado, cada vez mais, para as 

questões ambientais, fazendo com que haja um estreito caminho entre a ciência e 
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a realidade. Sendo assim, dentre os requisitos para utilização desses 

adsorvedores não-convencionais tem-se buscado: 

i) elevada capacidade de remoção de uma vasta gama de corantes; 

ii) rápida e eficiente adsorção; e 

iii) tolerância às características de heterogeneidade das águas residuais. 

Atualmente, verifica-se que os casos propostos para utilização desses 

adsorventes alternativos apresentam limitações de caráter técnico, como por 

exemplo, elevada seletividade e especificidade do adsorvente em relação ao 

adsorvato, impossibilitando aplicar uma classificação geral do potencial do 

material adsorvente para remoção de cor. Neste caso, deve haver um estudo em 

condições específicas para cada situação que se apresente. 

 

3.1.3.4.2 Fatores que influenciam a adsorção 

  

Segundo Haghseresht et al (2002) e Geada (2006), o fenômeno de 

adsorção sólido-líquido é dependente dos seguintes fatores:  

i) da natureza do material adsorvente, seu modo de ativação e seus grupos 

funcionais;  

ii) da natureza do adsorvato, tais como polaridade, peso molecular e 

tamanho das moléculas;  

iii) as condições do meio, como por exemplo temperatura, pH, força iônica, 

e a concentração do adsorvato em solução; e 

iv) presença de outras substâncias adsorvíveis.   

 

3.1.3.4.3 Isotermas de adsorção 

 

O fenômeno da adsorção é avaliado quantitativamente através da 

construção de isotermas de adsorção, as quais descrevem a relação entre a 

quantidade de um determinado soluto adsorvido pela interface e a sua quantidade 

remanescente na solução de equilíbrio (MOUTA et al, 2008). As isotermas são 

úteis na avaliação da ocorrência (ou não) de afinidade entre o material adsorvente 

e o adsorvato, bem como na avaliação da capacidade de compostos porosos em 

adsorver determinada molécula. 
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O procedimento experimental para construção de isotermas de adsorção 

consiste em colocar a solução contendo o componente a ser adsorvido em 

contato com o material poroso até que se o meio atinja o equilíbrio, ou seja, até 

que ocorra a saturação do composto adsorvente. A partir dos dados de 

concentração de equilíbrio em solução (Ce em mg.L-1), aplica-se a equação 6, 

para quantificação da concentração de corante adsorvido, no equilíbrio, por 

massa de material adsorvente.  

 

çã  

Onde: “C0 ”= concentração inicial de corante (mg L-1); “Ce ”= concentração final de 

corante (mg.L-1); “V” = volume da solução de corante (L); e “M” é a massa de 

material adsorvente (g). 

 

 Os gráficos obtidos através da plotagem Ce vs qe são as isotermas e 

podem apresentar-se de várias formas, fornecendo informações importantes 

sobre o mecanismo de adsorção, demonstrando a relação de equilíbrio entre a 

concentração na fase fluida e a concentração nas partículas adsorventes 

(BARROS et al, 2001 Apud HERMES et al, 2009). As formas mais comuns das 

isotermas comumente encontradas para materiais carbonosos estão 

apresentadas na Figura 4.  

 

 
Figura 4 - Modelo das isotermas de adsorção. (Fonte: BARROS et al, 2001 Apud HERMES et al, 

2008). 
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A isoterma linear passa pela origem e a quantidade adsorvida é 

proporcional à concentração do fluido, sendo impossível atingir uma concentração 

final de equilíbrio. Este tipo de isoterma normalmente ocorre em superfícies 

homogêneas e indica que o número de sítios disponíveis para adsorção 

permanece constante ao longo de toda a amplitude de concentração do íon de 

interesse.  As curvas do tipo alta afinidade indicam presença de sítios com alta 

energia e, conseqüentemente, grande afinidade entre o adsorvato e o material 

adsorvente. Neste caso, a quantidade adsorvida inicial é alta e, logo após, o 

equilíbrio é alcançado. A isoterma Sigmoidal é obtida a partir de superfícies 

homogêneas, onde a adsorção ocorre de maneira rápida no início, fator 

evidenciado pela curvatura inicial voltada para cima e, em seguida, se dá 

gradativamente até atingir o patamar de equilíbrio. Já a isoterma de Langmuir 

indica um decréscimo da adsorção à medida que os sítios reativos vão sendo 

ocupados, fator indicado pela curvatura inicial voltada para baixo devido à 

diminuição de sítios ativos. Por último, a isoterma do tipo Freundlich é muito 

utilizada, pois descreve o fenômeno da adsorção com muita precisão para 

superfícies heterogêneas (MARTINS, 2006; SOARES et al, 2006). 

 Essas formas assumidas pelas isotermas de adsorção podem indicar alta 

ou baixa afinidade entre a superfície de adsorção e o material que se pretende 

adsorver. Fatores como o pH, temperatura e, principalmente, o tipo de adsorvente 

influenciam diretamente na forma da isoterma que, no geral, assume as formas 

descritas na figura 5. 

 

 
Figura 5 - Forma da isoterma de adsorção. (Fonte: MCCABE et al, 1993 Apud IZIDORO, 2008)  
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De modo geral, isotermas côncavas são chamadas favoráveis, por extrair 

quantidades relativamente altas mesmo em baixos níveis de concentração de 

adsorvato no fluido. As isotermas convexas são chamadas desfavoráveis devido à 

sua baixa capacidade de remoção em baixas concentrações. Isotermas 

desfavoráveis são raras, mas muito importantes para entender o processo de 

regeneração, isto é, transferência de massa do sólido de volta para a fase fluida, 

quando a isoterma é favorável (MCCABE et al, 2001 Apud SCHIMMEL, 2008). 

 

3.1.3.4.4 Linearização de Langmuir 

 

A isoterma de Langmuir foi desenvolvida em 1916 por Irving Langmuir e 

parte do pressuposto de que o fenômeno de adsorção ocorre em uma 

monocamada na superfície do material adsorvente, que contém um número finito 

de sítios idênticos de adsorção e é capaz de reter o adsorbato até atingir sua 

saturação (MCKAY, 1982 Apud SOARES, 2008; FERNANDES, 2006). As 

hipóteses subjacentes à derivação do modelo de Langmuir são as seguintes:  

i) as superfícies dos materiais adsorventes são homogêneas, todos os 

sítios tem igual afinidade pelo soluto e não ocorrem interações entre as 

moléculas adsorvidas;  

ii) a afinidade iônica independe da quantidade de material adsorvido; 

iii) a adsorção ocorre por meio da formação de uma monocamada de 

moléculas do soluto, sendo este um fenômeno reversível (FÁVERE et al, 

2010; FERNANDES, 2006). 

Apesar das bases teóricas do modelo terem sido alicerçadas em termos de 

interface sólido/gás, uma série de dados de adsorção referentes a sistemas 

sólido/solução tem se adequado satisfatoriamente à equação de Langmuir 

(SANTOS, 2008), cuja forma linearizada é dada pela equação 7. 

 

çã  

onde: “qe” = quantidade adsorvida (mg.g–1); “qm”= quantidade máxima de 

adsorção (mg.g-1); “KL” = constante de equilíbrio de adsorção (constante de 

Langmuir); “Ce” = concentração de equilíbrio (mg.L-1) (KIMURA et al, 2000; 

CUNICO et al, 2009). 
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O gráfico linear de Ce/qe vs Ce confirma a validade do modelo de Langmuir 

para o processo. A equação de reta obtida apresentará coeficiente angular 

correspondente a 1/qm e coeficiente linear correspondente a 1/(KL.qm). 

A característica essencial da isoterma pode ser expressa pela constante 

adimensional chamada fator de separação (adimensional), definida pela equação 

8:   

 

 

onde: “KL“ = a constante de Langmuir; e “qm” = quantidade máxima de adsorção 

(mg.g1). Segundo o valor de RL é possível identificar se a adsorção é favorável ou 

não, conforme mostrado na tabela 2. 
  

Tabela 2 - Fator de separação e tipo de isoterma 

Fator de Separação RL Tipo de isoterma 

RL > 1 Desfavorável 

RL = 1 Linear 

0 < RL < 1 Favorável 

RL = 0 Irreversível 
(Fonte: MOREIRA et al, 1998b – adaptado) 

 

3.1.3.4.5 Linearização de Freundlich 
 

O modelo de isoterma de Freundlich supõe um número quase infinito de 

sítios de adsorção em relação ao número de moléculas de soluto, sendo assim 

indica que a adsorção do soluto aumenta indefinidamente com o aumento da 

concentração e representada na equação 9, sua forma linear (FERNANDES, 

2006; BONIOLO et al, 2010). 

 

 

onde: “qe” é a quantidade de soluto adsorvido no equilíbrio (mg.g-1); “Ce” é a 

concentração de equilíbrio do soluto na fase líquida (mg.L-1); “Kf“ (mg.g-1) e n são 
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constantes relacionadas com a capacidade de adsorção e a intensidade de 

adsorção, respectivamente.  

 

A equação de Freundlich sugere que a energia de adsorção decresce 

logaritmicamente, à medida que a superfície vai se tornando coberta pelo soluto. 

Os valores de Kf e n podem ser obtidos pela intersecção e inclinação do gráfico 

linear de log(qe) versus log(Ce). O parâmetro 1/n corresponde à inclinação e 

informa o grau de linearidade da isoterma. Sendo assim, o valor de n entre 2 e 10 

indica processo de adsorção favorável (CUNICO et al, 2009; FERNANDES, 

2006). Já o valor correspondente à log(KF) representa a intersecção da reta. 

 

 

3.2 PRODUÇÃO DE ALUMÍNIO E A GERAÇÃO DE LAMA VERMELHA 
 

3.2.1 Bauxita 
 

A bauxita apresenta vasta aplicação como matéria-prima para obtenção de 

alumínio metálico e muitos outros compostos de alumínio. Este material 

heterogêneo se forma em regiões tropicais e subtropicais por ação do 

intemperismo sobre rochas aluminossilicáticas. Sua composição varia de acordo 

com a localização geográfica do minério mas, no geral, é composta por uma 

mistura de hidróxidos de alumínio hidratados, podendo-se destacar a gibbsita -

Al(OH)3, bohemita -AlO(OH) e diásporo α-AlO(OH), além de uma série de 

impurezas, dentre as quais óxidos de ferro (hematita, magnetita, goetita), sílica, 

óxido de titânio e aluminossilicatos (COSTA et al, 2007; CONSTANTINO et al, 

2002). 

No geral, as jazidas de bauxita são encontradas em quatro tipos de 

depósitos: mantos, bolsões, entre camadas de outros solos e/ou rochas, e em 

depósitos de detritos, estando distribuídas nas regiões tropical (57%), 

mediterrânea (33%) e subtropicais (10%) (VILLAR, 2002; SAMPAIO, 2005). 

Cerca de 95% do minério de bauxita é utilizado na obtenção de alumínio 

metálico, a porcentagem restante é aplicada na manufatura de abrasivos, 

refratários, cimento, entre outros (SAMPAIO, 2005). A Austrália é líder de 
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produção, com 70 milhões de toneladas em 2010, o que representa 33,2% da 

produção global, seguida da China (19%) e Brasil (15,2%) (USGS, 2011). 

O Brasil ocupa, ainda, a terceira posição na classificação mundial em 

termos de reservas, com cerca de 3,4 bilhões de toneladas de reservas medidas 

e indicadas, com predominância de minérios de grau metalúrgico, 

aproximadamente 83,7% (SAMPAIO, 2005), estando atrás apenas da Austrália e 

Guiné (tabela 3). 

 

Tabela 3 - Panorama mundial das reservas de bauxita e sua produção 
País Reserva de bauxita País Produção de Bauxita 

106 ton % 
Ranking 
mundial 

106 ton % 
Ranking 
mundial 

Guiné 7400 26,5 1º Austrália 70 33,2 1º 

Austrália 5400 19,3 2º China 40 19,0 2º 

Brasil 3400 12,1 3º Brasil 32,1 15,2 3º 

(Fonte: USGS, 2011 – adaptado). 

 

O mercado consumidor de bauxita é formado, principalmente, por refinarias 

de alumina que utilizam o minério como insumo base para a produção de 

Alumínio. Estima-se que para produzir 1 tonelada de Alumínio, são necessárias 4 

toneladas de bauxita, sendo geradas 2 toneladas de lama vermelha (IBRAM, 

2005). 

No Brasil, os principais estados produtores são Pará (85%) e Minas Gerais 

(14%), e a principal empresa produtora é a Mineração Rio do Norte S.A., que 

coordena o Projeto Trombetas de extração de bauxita na Serra de Oriximiná, 

atualmente responsável pela explotação de 18,1 milhões de toneladas ao ano, 

tornando-a uma das maiores mineradoras de bauxita do mundo (IBRAM, 2011). 
 

3.2.2 A indústria do alumínio no Brasil e no mundo 
 

Apesar de ser o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, o 

alumínio pode ser considerado um metal da era contemporânea, tendo sido 

comprovada sua existência na forma de metal somente no ano de 1854, quando o 

físico alemão Hans Christian Oersted conseguiu obter pequenas quantidades do 

metal através de um processo de redução. Entretanto, seu valor comercial teve 
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impulso somente em 1886, quando Charles Martin Hall e Paul Louis Toussaint 

Héroult desenvolveram o atual processo de obtenção de alumínio sólido através 

da eletrólise da alumina em banho de criolita fundida, tornando economicamente 

viável sua utilização industrial em larga escala (IAI, 2011). 

O alumínio caracteriza-se por ser um material versátil, que comporta 

diversos usos e que, devido ao seu baixo peso, elevada resistência mecânica e à 

corrosão, boa condutividade térmica e elétrica e viabilidade de reciclagem, é 

considerado um material novo, com presença cada vez mais intensa em bens de 

consumo em todo o mundo (SWITKES, 2005) 

Atualmente, sua produção concentra-se na China, Rússia, Canadá, EUA, 

Austrália e Brasil, que enquadra-se como sexto maior produtor de alumínio 

primário.  

Em 2008, a produção nacional de alumínio primário foi de 1,661 milhões de 

toneladas sendo que, a partir de 2009, o setor superou a demanda interna, sendo 

capaz de exportar 754 mil toneladas de alumínio primário e ligas para o mercado 

externo - o que equivale a 49% da produção nacional do metal, cuja importância 

econômica esta representada na tabela 4. 
 

Tabela 4 - Indústria brasileira do alumínio - Perfil socioeconômico 2009 
Composição 2008 2009 

Empregos (diretos, indiretos e reciclagem) 300.000 346.000 

Faturamento (R$ bilhões) 30,4 26,6 

Participação no PIB (%) 1,0 0,8 

Participação no PIB industrial (%) 4,4 3,9 

Investimentos (R$ bilhões) 4,6 2,4 

Impostos pagos (R$ bilhões) 5,3 5,2 

Produção de alumínio primário (mil toneladas) 1.661 1.535 

Consumo doméstico de transformados de alumínio (mil toneladas) 1.127 1.008 

Consumo per capita (kg/hab) 5,9 5,3 

Exportação (mil toneladas) (peso alumínio) 964 921 

Importação (mil toneladas) (peso alumínio) 209 162 

Balança comercial da indústria do alumínio (US$ milhões FOB)   

- Exportações 4.798 3.216 

- Importações 1.025 656 

- Saldo 3.773 2.560 

Participação das exportações de alumínio nas exportações brasileiras 2,4 2,1 

(Fonte: ABAL, 2010 – adaptado) 
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A escassez crescente dos recursos energéticos em boa parte do planeta 

levaram as indústrias produtoras deste metal a alocarem-se em regiões mais 

favoráveis ao seu fabrico, ou seja, locais com disponibilidade de jazidas e 

potencial hidrelétrico. Neste contexto, verifica-se que a indústria brasileira de 

alumínio tem crescido à taxa média de 3,9% ao ano, com estimativas de 

expansão e atingimento de níveis de crescimento próximos a 4,1% ao ano 

(ALUMÍNIO, 2011). 

 

3.2.3 Processo Bayer  

 

O alumínio é um produto que exige tecnologia avançada, capital intensivo e 

necessidade de altos investimentos para sua produção, fatores que, somados ao 

grande volume de insumos consumidos em sua produção, e aos elevados custos 

humanos e ambientais decorrentes de sua mineração e refinação (florestas 

destruídas, águas contaminadas, vales férteis e ecossistemas inexplorados 

submersos, reassentamento de comunidades indígenas e agricultores, dentre 

outros) tornam sua produção bastante complexa (SWITKE, 2005; ESCOBAR, 

2004). 

Um dos processos mais utilizados e economicamente viáveis para a 

produção do alumínio é o Processo Bayer de purificação da bauxita, 

esquematizado na figura 6. 
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Figura 6 - Diagrama simplificado do processo Bayer. (Fonte: BUCHNERM et al, 1999 Apud 

CONSTANTINO et al, 2002). 

 

O ciclo produtivo inicia-se com a extração da bauxita que, geralmente, 

encontra-se depositada próximo a superfície, numa camada que varia entre 2 e 

10 metros de espessura. Após a lavra do minério, este é transportado para a 

planta de beneficiamento onde passará por britagem e lavagem, além de ciclones 

e peneiras de alta freqüência que permitem aproveitar ao máximo a bauxita 

contida no minério bruto e separar boa parte das impurezas (argilas, areias e 

outros resíduos). A bauxita, então, segue para o processo de digestão, cuja 

finalidade consiste em dissolver a gibbsita (ϒ-Al(OH)3), bohemita (ϒ-AlO(OH)) e 

diásporo (α-AlO(OH)) presentes, através da adição de uma solução cáustica de 

hidróxido de sódio (NaOH) sob condições controladas de temperatura e pressão. 

Além disso, adiciona-se ao meio óxido de cálcio (CaO), com o objetivo de 

promover, por precipitação, a diminuição de íons carbonato e fosfato (CBA, 2011; 

CONSTANTINO et al, 2002; COSTA et al, 2007; MASSOLA, 2008). 
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Após as etapas descritas acima forma-se uma pasta densa que, por sua 

vez, segue para autoclavagem e transforma-se em aluminato de sódio 

(NaAl(OH)4) (CBA, 2011; CONSTANTINO et al, 2002; COSTA et al, 2007), 

conforme equações 10 e 11. 

 

Al(OH)3(s) + NaOH(aq)  NaAl(OH)4(aq)   (equação 10) 

 

AlO(OH)(s) + NaOH(aq) + H2O  NaAl(OH)4(aq)  (equação 11) 

 

Este composto segue, então, para a etapa de clarificação, onde passa por 

técnicas de filtração e decantação, permitindo separar a fase sólida (lama 

vermelha) da fase líquida (hidróxido de alumínio - hidrato), bem como promover a 

recuperação da maior quantidade de NaOH possível, com sua volta para o 

processo (CBA, 2011; CONSTANTINO et al, 2002; COSTA et al, 2007), como 

mostra a equação 12. 

 

NaAl(OH)4(aq)  Al(OH)3(s) + NaOH(aq)     (equação 12) 

 

O hidrato é encaminhado ao forno de calcinação onde é transformado em 

alumina (Al2O3) (figura 7), que quando levada às cubas eletrolíticas (figura 8) 

passa por um processo de redução, onde promove-se a extração do metal do seu 

óxido. A cuba eletrolítica constitui-se basicamente de um ânodo de carbono, um 

cátodo (alumínio fundido e blocos de carbono) e o eletrólito (ou banho) de criolita 

fundida onde é dissolvida a alumina. A reação total, decorrente da passagem da 

corrente elétrica, que ocorre no forno, consiste na redução da alumina e 

conseqüente liberação do alumínio que é depositado no cátodo, e na oxidação do 

carbono do ânodo devido ao oxigênio liberado no processo (CBA, 2011; 

CONSTANTINO et al, 2002; COSTA et al, 2007). 
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. 
Figura 7 - Alumina (Al2O3). (Fonte: CBA, 2011). 

 

 
Figura 8 - Esquema demonstrativo do funcionamento das cuba eletrolíticas para obtenção de 

alumínio metálico (Fonte: CBA, 2011). 

 

O alumínio sai das cubas no estado líquido, a aproximadamente 850ºC, e é 

então transportado para a fundição, onde são ajustadas a sua composição 

química e forma física para produção de chapas, folhas, perfis, fundidos, pós de 

alumínio e muitos outros produtos que serão utilizados nas indústrias de bens de 

consumo e elétrica, nos setores automotivo e de transporte, na construção civil, 

na fabricação de embalagens, máquinas e equipamentos, entre outros setores. 
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3.2.4 Lama vermelha 

 

A lama vermelha constitui um resíduo insolúvel gerado na etapa de 

clarificação do processo Bayer de produção de alumínio e seu descarte 

representa o maior problema ambiental da indústria de beneficiamento da bauxita. 

Estima-se que, para cada tonelada de alumina produzida, aproximadamente uma 

ou duas toneladas de lama vermelha são geradas, sendo que a cada ano são 

produzidas cerca de 90 milhões de toneladas desse resíduo no mundo (WANG et 

al, 2008). 

 

3.2.4.1 Características da lama vermelha 

 

A composição química da lama vermelha varia extensamente e depende 

da natureza da bauxita que, normalmente, contém ferro, titânio sob a forma de 

óxido, sílica presentes na rocha matriz, alumínio que não foi extraído no processo, 

sódio sob a forma de um silicato hidratado de alumínio e sódio de natureza 

zeolítica (PEREIRA et al, 2007). Além disso, encontramos impurezas, tais como 

óxidos de gálio, vanádio, fósforo, níquel, cromo, magnésio, etc. (VILLAR, 2002). 

Um estudo da mineralogia desse resíduo mostra a presença de diversos 

compostos, sendo os mais comuns óxidos de ferro, principalmente hematita 

(Fe2O3), e goetita (FeOOH), juntamente com bohemita, sodalita (Na4Al3Si3O12Cl), 

gibbsita, magnetita, aluminossilicato minerais, óxidos de cálcio, alumínio e titânio, 

além de uma série de compostos orgânicos (PALMER et al, 2009). Uma outra 

característica bastante relevante da lama vermelha é seu pH extremamente 

alcalino (10,0 à 12,5) (WANG et al, 2008), fator que tem dificultado sua aplicação 

industrial. 

 A EPA (United States Environmental Protection Agency) realizou estudos 

para verificar a corrosividade, reatividade, inflamabilidade e toxicidade da lama 

vermelha, e decidiu por não classificá-la como um resíduo perigoso. Entretanto, 

indica que a sua disposição precisa ser feita em locais adequados, geralmente 

lagoas de disposição, construídas com técnicas de elevado custo, que 

impossibilitem a ocorrência de lixiviação de seus componentes e 

conseqüentemente a contaminação dos corpos d’água da superfície e das águas 

subterrâneas (WANG et al, 2008).  
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Devido à grande quantidade de lama vermelha produzida durante o 

beneficiamento da bauxita, é necessário que a área de disposição final seja 

bastante extensa (figura 9) (SILVA et al, 2007), o que, juntamente com os fatores 

acima mencionados contribuem como custo adicional e permanente ao processo 

de produção do alumínio. 

 
(a)                                                                (b) 

Figura 9 - Lagoa de deposição da lama vermelha - Município de Alumínio (SP): a) visão aérea do 

local; b) foto ampliada e com detalhes do local de disposição do resíduo. 

 

3.2.4.2 Acidentes ambientais envolvendo a lama vermelha 

 

Classifica-se como acidente ambiental aquele ocorrido durante a 

manipulação, armazenamento ou transporte de produtos químicos. Esses 

acidentes são capazes de provocar alterações ambientais e prejudicar a 

qualidade ambiental bem como a saúde e bem-estar da população. 

Ao longo da história, é possível verificar a ocorrência de alguns acidentes 

ambientais relacionados ao rompimento de depósitos de lama vermelha e 

conseqüente vazamento de material para corpos d’água e áreas urbanas. Neste 

capítulo serão apresentados dois casos recentes, sendo um no Brasil (2009), e 

outro na Hungria (2010). 

 

 Caso 01 – Pará, Brasil 

 

 Em maio de 2009, os moradores da área do rio Murucupi, em Barbacena 

(PA), denunciaram a presença, no corpo d'água, de um material de cor vermelha, 

semelhante à bauxita (figura 10). A empresa Alunorte S.A. informou que em 



34 

função da inesperada e volumosa chuva ocorrida no dia do acidente houve 

carreamento de resíduos tóxicos para o rio. Entretanto, foram levantadas 

hipóteses de que a contaminação ocorreu porque a empresa não previu a 

construção de uma nova bacia de disposição de seus resíduos, as quais haviam 

chegado ao limite máximo suportável. Esta suposição baseia-se no fato de que, 

no mês de janeiro há probabilidade de ocorrência de chuvas muito mais intensas 

do que em maio e, portanto, a informação de superação da capacidade suporte 

do canal de escoamento não procede (NASCIMENTO, 2007; PEREIRA et al, 

2007). 

De acordo com estudos realizados na água foram identificados baixo nível 

de oxigênio e excesso de metais, como alumínio, cobre, ferro e cádmio, em 

desacordo com a Resolução CONAMA 357/05. O parâmetro turbidez apresentou 

aumento, provocando alteração da biota e prejuízos ao fitoplâncton, pois impediu 

a penetração da luz solar na água, inviabilizando a ocorrência de processos 

bioquímicos. A sedimentação da lama vermelha na base do corpo d’água causou 

a poluição das águas e conseqüente danos aos peixes, que apareceram mortos 

no local, e às plantas.  Identificou-se que o material atingiu, inclusive, os poços 

cacimba utilizados pela comunidade para abastecimento de água (PEREIRA et al, 

2007). 

A contaminação do Rio Murucupi por vazamento de lama vermelha 

proveniente da bacia de rejeitos da indústria de beneficiamento de bauxita da 

Alunorte S.A. constitui um exemplo marcante dos riscos ao meio ambiente e à 

saúde humana a que o distrito de Barbacena esteve exposto. 

 

 
Figura 10 - Rio Murucupi tomado pela lama vermelha da planta industrial da Alunorte, em 

Barbacena. (Fonte: ECOA, 2009) 
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 Caso 02 – Ajka, Hungria 
 

Em outubro de 2010 a Hungria declarou estado de emergência após um 

grande vazamento de lama vermelha do reservatório de disposição pertencente à 

Companhia Húngara de Produção e Comércio de Alumínio (MAL), localizada em 

Ajka, a 160 km de Budapeste (TECNOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL, 2010).  

As vilas Kolontar, Devecser e Somlovasarhely (figura 11) foram inundadas 

por cerca de 1,1, milhão de metros cúbicos de lama vermelha, o que levou o 

Ministério do Interior a decretar estado de emergência nos condados de 

Veszprem, Gyor-Moson-Sopron e Vas. A lama vermelha atingiu uma área 

estimada de 40km², e a companhia informou que somente 2% do resíduo contido 

no reservatório haviam vazado, o que nos dá uma idéia da quantidade de lama 

armazenada e o risco que esta situação representa (VEJA, 2010). 

Alguns moradores da região morreram e outros apareceram feridos, pois a 

alta concentração de hidróxido de sódio provocou queimaduras e irritação nos 

olhos. No caso específico da lama vermelha da Hungria, verifica-se, em sua 

composição, a presença de chumbo um metal capaz de acarretar doenças e 

danos neurológicos, cardiovasculares, metabólicos e genéticos (cancerígenos e 

mutagênicos) (TECNOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL, 2010). 

O receio de que a lama tóxica seguisse o curso dos rios afluentes do 

Danúbio (Marcal, Mosoni e Raab) fez com que várias centenas de toneladas de 

neutralizador fossem utilizadas no intuito de solidificar o resíduo. O Rio Marcal foi 

o que apresentou situação mais grave, pois todo seu ecossistema foi destruído. 

Peixes morreram e a vegetação também não pode ser salva. Três dias após o 

acidente a lama tóxica atingiu o Rio Danúbio, o segundo mais longo do 

continente, com 2.850km de extensão, entretanto devido à diluição sofrida pela 

lama tóxica ao longo do seu percurso fez com que não se caracterizasse uma 

catástrofe ambiental (G1 MUNDO, 2010). 

Devido à ocorrência deste grave acidente grandes áreas deixarão de ser 

habitadas, pois o solo, e as águas superficial e subterrânea foram contaminados, 

tornando-se inúteis; a vegetação está morta e os animais intoxicados. Soma-se a 

isso a alta concentração de uma poeira tóxica nos locais atingidos pelo acidente 

(VEJA, 2010). 
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Figura 11 - Lama vermelha na Hungria. (Fonte: ESTADÃO, 2010) 

 

3.2.4.3 Usos alternativos para a lama vermelha 

 

Uma alternativa para os problemas causados pela enorme produção de 

lama vermelha é o desenvolvimento de tecnologias que visem a sua reutilização. 

Nas últimas décadas, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos no sentido de 

que sua reutilização venha a produzir diversos benefícios econômicos e 

ambientais. Na construção civil existem estudos utilizando a lama vermelha como 

insumo na produção de cimento (TSAKIRIDS et al, 2004; PAN et al, 2003). Na 

agricultura, por sua alcalinidade, pode ser utilizada na correção de solos ácidos 

além de fornecer ferro para o solo e funcionar como auxiliar no aumento da 

retenção de fósforo (HIND et al, 1999; WANG et al, 2008). Na indústria química, 

sua ação catalisadora tem várias aplicações: na remoção de enxofre presente no 

querosene, na degradação de compostos orgânicos voláteis e degradação de 

cloreto de polivinila, além de poder ser utilizada como pigmentos de tintas anti-

corrosivas (YANIK et al, 2001; HIND et al,1999; WANG et al, 2008). A lama 

vermelha, com a adição de resíduos adsorvidos pode ser inertizada, tendo 

emprego na indústria cerâmica, na confecção de tijolos, telhas, isolantes, entre 

outros (SGLAVO et al, 2000; HIND et al, 1999; CABLIK, 2007). 

 Na área ambiental a lama vermelha tem grande potencial para ser usada 

na remediação de áreas contaminadas e em tratamento de efluentes líquidos. 

Devido à grande concentração de ferro e alumínio presentes na lama, ela se 

apresenta como um material coagulante promissor para tratamento de efluentes 

líquidos (ORESCANIN et al, 2001; ORESCANIN et al, 2002; ORESCANIN et al, 

2006). Além disso, quando colocada sob condições adequadas, apresenta 
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propriedades de adsorção promissoras para o tratamento de diversos tipos de 

poluentes (WANG et al, 2008). 

 

 

3.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS  

 

Existem inúmeras técnicas e/ou métodos analíticos aplicados para 

caracterização física, química, mineralógica e microscópica dos materiais. Serão 

citadas a seguir as técnicas mais usuais e que foram aplicadas na realização 

deste trabalho.   

 

3.3.1 Análise granulométrica 
 

A distribuição granulométrica das partículas sólidas, ou textura, de um 

material representa as proporções relativas das frações argila, silte e areia 

presentes no mesmo, que diferenciam-se entre si pelo tamanho de suas 

partículas (granulometria) (SCARAMUZZA, 2004). De acordo com a classificação 

adotada no Brasil, proposta pelo Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (United States Departament of Agriculture - USDA), a fração argila é 

identificada como o conjunto de partículas com diâmetro equivalente menor que 

0,002 mm; na fração silte, são contabilizadas as partículas com diâmetro 

equivalente entre 0,002 e 0,05 mm; e a fração areia é composta por partículas 

com diâmetro equivalente entre 0,05 e 2,0 mm (Figura 12) (CORA et al, 2009). 

 

 
Figura 12 - Diâmetro equivalente das partículas de argila, silte e areia proposto pela United States 

Departament of Agriculture (USDA). (Fonte: CAMARGO et al, 2009) 

 

A granulometria do material constitui-se como uma das características 

físicas mais estáveis, o que faz com que seja considerada elemento de grande 

importância na descrição, identificação e classificação do mesmo, sendo uma 
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propriedade básica que não está sujeita a mudanças rápidas (FERREIRA et al., 

2003). 

A avaliação da textura é feita diretamente no campo ou em laboratório. No 

campo, a estimativa é baseada na sensação ao tato ao manusear uma amostra. A 

areia manifesta sensação de aspereza, o silte maciez e a argila maciez e 

plasticidade e pegajosidade quando molhada. A análise granulométrica no 

laboratório é realizada em três etapas: aplicação de pré-tratamentos para 

remoção de agentes cimentantes e floculantes, dispersão da amostra de solo e 

quantificação das frações do solo (RUIZ, 2005).  

A primeira etapa, normalmente pouco utilizada nas análises de rotina, visa 

à remoção de matéria orgânica, óxidos de Fe, carbonatos e sais solúveis (RUIZ, 

2005). 

A etapa de dispersão da amostra é fundamental na análise granulométrica, 

e é realizada mediante o uso de uma combinação de processos químicos e 

desagregação mecânica. A dispersão química é baseada, fundamentalmente, no 

incremento da repulsão das partículas em resposta à elevação do seu potencial 

zeta. Este processo é normalmente realizado pela saturação do complexo de 

troca catiônica com Na, pelo incremento das cargas negativas em resposta ao 

aumento do pH e pela diminuição da concentração de eletrólitos na solução, 

provocando a precipitação de compostos de Al ou Ca, segundo o cátion 

predominante no complexo de troca - esta última característica leva à escolha do 

dispersante químico a ser utilizado: hidróxido de sódio ou hexametafosfato de 

sódio, respectivamente. A dispersão mecânica pode ser realizada por agitação 

rápida, agitação lenta ou ultra-som (RUIZ, 2005). 

Para quantificar as frações do material, há necessidade de separá-las 

previamente. Dependendo do tamanho, utiliza-se o peneiramento, para as frações 

areia grossa e areia fina, e a sedimentação, para as frações silte e argila, onde 

pode-se optar pelo método da pipeta ou do densímetro. 

O Método do Densímetro, conhecido também como método do hidrômetro, 

foi proposto em 1926 por Bouyoucos e baseia-se no princípio de que a matéria 

em suspensão (silte e argila) confere determinada densidade ao líquido. Com a 

ajuda de um densímetro, Bouyoucos relacionou as densidades com o tempo de 

leitura e com a temperatura, calculando com esses dados a porcentagem das 

partículas. Apesar de constituir um método mais rápido, é menos preciso 
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(SCARAMUZZA, 2004), devendo ser utilizado apenas para análises onde não se 

exige muita precisão. 

O Método da Pipeta é mais utilizado e especialmente indicado para a 

determinação da argila, podendo determinar também a fração silte. É um método 

de sedimentação onde utiliza-se pipeta para retirar uma alíquota a profundidade e 

em tempo determinados (tabela 5). Trata-se de um método mais preciso, porém é 

o mais demorado (SCARAMUZZA, 2004) e baseia-se na Lei de Stokes, que 

afirma que “supondo uma esfera caindo através de uma massa líquida de 

extensão infinita, após os primeiros instantes da queda, a esfera atinge uma 

velocidade constante que é função do quadrado do diâmetro da esfera” e é 

descrita na equação 13. 

 

Tabela 5 - Tempo necessário, a diferentes temperaturas, para sedimentação de 

partículas de solo com peso específico de 2,65. Para a argila (d < 0,002mm), 

considerando-se uma profundidade de 5cm e para argila+ silte (<0,02mm), de 10 

cm. 
Temperatura              

(ºC) 
Argila                    
(5 cm) 

Argila + Silte              
(10 cm) 

10 5h 13min 6min 14seg 

11 5h 05min 6min 03seg 

12 4h 55min 5min 54seg 
13 4h 48min 5min 44seg 
14 4h 40min 5min 35seg 
15 4h 33min 5min 27seg 
16 4h 25min 5min 19seg 
17 4h 18min 5min 10seg 
18 4h 13min 5min 03 seg 
19 4h 05min 4min 55seg 
20 4h 00min 4min 48seg 
21 3h 55min 4min 41seg 
22 3h 50min 4min 34seg 
23 3h 43min 4min 28seg 
24 3h 38min 4min 22seg 
25 3h 33min 4min 15seg 
26 3h 28min 4min 10seg 
27 3h 23min 4min 04seg 
28 3h 20min 3min 59seg 
29 3h 15min 3min 54seg 

(Fonte: CAMARGO et al, 2009 – adaptado) 
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onde: “g” = 980,7 cm/s²; “r” = raio da partícula; “Dp” = peso específico de partícula 

(no caso = 2,65/cm³); “Dsolução” = peso específico da solução; “ ” = viscosidade da 

água à temperatura considerada. 

 

O número de possíveis arranjos resultante da combinação das proporções 

de classes de partículas é muito grande, o que impulsionou o desenvolvimento de 

um sistema de classificação gráfico e funcional para definição das classes de 

textura dos solos. O sistema consta da sobreposição de três triângulos isósceles 

que representam a quantidade de argila, silte e areia (Figura 13) (REINERT et al, 

2006). 

 
Figura 13 - Triângulo de classificação textural de solos proposto pela United States Departament 

of Agriculture (USDA) aplicado à classificação textural da lama vermelha (Fonte: CAMARGO et al, 

2009). 

 

A classificação proposta pela USDA pode ser aplicada à classificação 

textural da lama vermelha no que se refere à proporção das frações areia, silte e 

argila. As classes texturais são caracterizadas por propriedades físicas 

relativamente distintas. Por exemplo, no que se refere à coesão entre partículas, 

os elementos de cascalho não apresentam qualquer tipo de coesão. Já a areia, 

embora tenham ausência de coesão quando o sedimento está seco, as partículas 

aderem umas às outras (devido à tensão superficial do filme de água que as 

envolve) quando ficam no estado úmido. O silte e a argila apresentam coesão 
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mesmo quando secos, sendo essa coesão bastante maior na última classe 

aludida (DIAS, 2004). 

Outra das propriedades que distingue as classes texturais é a porosidade, 

que é muito elevada nos cascalhos, média a pequena (dependendo da forma 

como as partículas se dispõem umas relativamente às outras no sedimento), 

muito pequena nos siltes e extremamente reduzida nas argilas (sendo bem 

conhecida a impermeabilidade conferida pelas formações argilosas. Também na 

plasticidade existem contrastes marcantes. Os cascalhos e as areias não têm 

qualquer plasticidade. Já os siltes apresentam alguma plasticidade, propriedade 

esta que é bastante elevada na classe das argilas (o que, aliás, permite que estas 

possam ser moldadas e transformadas em objetos utilitários e ornamentais). A 

Tabela 6 apresenta uma síntese das propriedades de cada uma das classes 

texturais (DIAS, 2004).  

 

Tabela 6 - Característica das classes texturais 
 Cascalho Areia Silte Argila 

Dimensões superiores a 2mm entre 2mm e 0,053mm entre 0,053mm e 0,002mm inferiores a 0,002mm 

Coesão 
ausência de coesão, 

entre partículas mesmo 

quando molhados 

ausência de coesão 

quando o sedimento está 

seco, quando úmido as 

partículas aderem umas 

às outras devido à tensão 

superficial do filme de 

água que as envolve 

coesão mesmo a seco 
elevada coesão mesmo 

a seco 

Porosidade extremamente reduzida muito pequena 

média a pequena, 

dependendo do arranjo das 

partículas 

Grande 

Fenômenos 
de adsorção 

em geral nulos          

(baixa CTC) 

geralmente nulos a 

pequenos 

existência de fenômenos 

de adsorção 

fenômenos de 

absorção e adsorção 

freqüentemente 

intensos 

(Fonte: DIAS, 2004; REIS, 2005 - adaptado) 

 

3.3.2 Difração de raios-X (DRX) 

 

A difratometria de raios-X corresponde a uma das principais técnicas de 

caracterização microestrutural de materiais cristalinos, sendo adequada para 

caracterização de argilominerais porque, além da identificação dos elementos 
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químicos presentes, indica a forma em que estes ocorrem na estrutura do 

material. Além disso, apresenta simplicidade, rapidez e confiabilidade quanto à 

obtenção dos resultados. Isto é possível porque na maior parte dos sólidos 

(cristais), os átomos se ordenam em planos cristalinos separados entre si por 

distâncias da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos raios-X 

(PICCOLI et al, 2006), conforme observa-se na figura 14. 

 

 
Figura 14 - Estrutura cristalina do NaCl mostrando arranjo regular dos íons Na+1 (em vermelho) e 

Cl-1 (em cinza). (Fonte: OLIVEIRA, 2009a) 

 

Quando os raios X incidem sobre um cristal em um determinado ângulo, 

alguns são espalhados pela camada de átomos da superfície enquanto os demais 

passam para as próximas camadas, causando um efeito acumulativo de 

espalhamentos conhecido por difração (KLEIN et al, 1999 Apud GONÇALVES, 

2008; SKOOG et al, 2002). 

Como muitos planos paralelos estão envolvidos na difração de raios-X, 

somente ocorrerá interferência entre as reflexões dos planos sucessivos quando a 

diferença entre o comprimento do caminho entre os raios e os planos, ou seja, a 

diferença de percurso entre os raios incidentes e refletidos for um número inteiro 

de comprimento de onda (λ), havendo assim uma interferência construtiva e, 

conseqüentemente, a difração, conforme apresentada na figura 15, sendo o 

padrão observado o resultado destas interferências dispersadas pelos átomos do 

cristal (BORGES, 1980; SANDS, 1971 Apud GONÇALVES, 2008). 
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Figura 15 - Representação da difração de raios-X por um cristal (SKOOG et al, 2002). 

 

Assim, considerando-se dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, a 

condição para que ocorra a difração de raios-X é expressa pela Lei de Bragg, 

descrita na equação 14. 

 

sendn 2             (equação 14) 

onde: “λ” corresponde ao comprimento de onda incidente; "n" é um número inteiro 

que refere-se à ordem de difração; "d" consiste na distância interplanar para o 

conjunto de planos hkl (índice de Miller) da estrutura cristalina e  é o ângulo de 

incidência dos raios-X (ALBERS et al, 2002). 

 

A intensidade difratada, dentre outros fatores, é dependente do número de 

elétrons no átomo; adicionalmente, os átomos são distribuídos no espaço de tal 

forma que os vários planos de uma mesma estrutura cristalina possuam 

diferentes densidades de átomos ou elétrons, fazendo com que as intensidades 

difratadas sejam características específicas e únicas de cada substância cristalina 

(ALBERS et al, 2002). 

 

3.3.3 Espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX) 

 

A análise por fluorescência de raios-X é um método de análise elementar 

quali-quantitativo, constituindo uma técnica não destrutiva destinada à 

determinação da composição de amostras sólidas, líquidas e gasosas, detectando 
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elementos com número atômico maior que 11 até, praticamente, o urânio 

(GUILHERME, 2006; PICCOLI et al, 2006). 

Neste método, utiliza-se uma fonte de radiação X para ionizar os níveis 

internos dos átomos constituintes de uma amostra convenientemente preparada. 

Na reorganização do átomo e regresso ao estado fundamental, esses átomos 

podem liberar o excesso de energia através da emissão de um fóton X, de 

energia igual à energia de ligação dos níveis entre os quais se deu a transição. 

Esta radiação tem comprimento de onda característico e bem definido para cada 

elemento que constitui o material irradiado, sendo possível sua detecção e análise 

por meio de comparação com amostras padrão, permitindo a identificação e 

quantificação dos elementos constituintes da amostra (ALBERS et al, 2002). 
 

3.3.4 Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR) 
 

A espectroscopia estuda a interação da radiação eletromagnética com a 

matéria, sendo um dos seus principais objetivos o estudo das transições entre os 

estados vibracional e rotacional proveniente de pequenas variações nos níveis de 

energia de átomos ou moléculas, não suficientes para causar transições 

eletrônicas.  

Em uma molécula, o número de vibrações, a descrição dos modos 

vibracionais e sua atividade em cada tipo de espectroscopia vibracional 

dependem da forma da superfície de energia potencial da molécula, da geometria 

molecular, das massas dos átomos e eventualmente do acoplamento vibrônico 

(RODRIGUES, 2008). Se a molécula receber radiação eletromagnética com a 

mesma energia dessas vibrações, sob determinadas condições, então energia 

será absorvida.  

Para que ocorra absorção da radiação infravermelho, é necessário que 

haja variação do movimento vibracional ou rotacional (o momento de dipolo é 

determinado pela magnitude da diferença de carga e a distância entre dois 

centros de carga) (PICCOLI et al, 2006). Somente nessas circunstâncias, o 

campo elétrico alternante da radiação incidente interage com a molécula, 

originando os espectros. De outra forma, pode-se dizer que o espectro de 

absorção no infravermelho tem origem quando a radiação eletromagnética 

incidente tem uma componente com freqüência correspondente a uma transição 



45 

entre dois níveis vibracionais. A vibração dos átomos no interior de uma molécula 

apresenta energia coerente com a região do espectro eletromagnético 

correspondente ao infravermelho (100 a 10000 cm-1) (NAUMANN, 2006). 

Os átomos em uma molécula nunca estão fixos, pois movimentos 

vibracional e rotacional ocorrem ao redor das ligações moleculares, causando 

deformações que permitem às moléculas absorver em freqüências características 

distintas, viabilizando a identificação de grupos funcionais presentes na amostra 

pela técnica de espectroscopia na região do infravermelho. A energia associada à 

radiação de IV absorvida, se converte nas vibrações moleculares de estiramento 

( ) mostradas na figura 16, onde está envolvida uma contínua variação quanto à 

distância entre dois átomos ao longo do seu eixo de ligação de deformação 

angular ( ) na qual ocorre variação do ângulo entre duas ligações, apresentando-

se em quatro diferentes tipos, de acordo com a figura 17: tesoura (scissoring), 

balanço (rocking), sacudida (wagging) e torção (twisting), sendo todas elas 

possíveis em uma molécula com mais de dois átomos (GONÇALVES, 2008). 

 

       
Figura 16 - Vibrações de estiramento (Fonte: 

SKOOG et al, 2002). 

Figura 17 – Deformação angular (Fonte: 

SKOOG et al, 2002). 

 

Determinado o espectro de absorção da amostra desconhecida, a correlação 

pico a pico constitui boa prova de identidade, visto ser pouco provável a coincidência 

de espectros de dois compostos diferentes (PICCOLI et al, 2006). 

A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR) é uma 

técnica de análise para colher o espectro infravermelho mais rapidamente. Em vez 

de se coletar os dados variando-se a freqüência da luz infravermelha 

monocromática, a luz IV (com todos os comprimentos de onda da faixa usada) é
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guiada através de um interferômetro. Depois de passar pela amostra o sinal medido 

é o interferograma. Realizando-se uma transformada de Fourier no sinal resulta-se 

em um espectro idêntico ao da espectroscopia IV convencional (dispersiva) 

(PICCOLI et al, 2006; THERMO NICOLET CORPORATION, 2001). 
 

3.3.5 Espectrometria de absorção molecular  
 

A espectrofotometria é um método muito utilizado nos laboratórios por ser um 

meio simples de se determinar quantidades diminutas de substâncias. Apresenta 

boa sensibilidade, baixo custo e fácil operação do equipamento. A palavra 

espectrofotometria designa um método de análise baseado em medidas de 

absorção de radiação eletromagnética nos comprimentos de onda (λ) da região do 

ultravioleta e do visível e o seu princípio é deixar incidir luz em uma molécula e 

detectar como a molécula afeta a luz (OLIVEIRA, N., 2002). 

Cada molécula caracteriza-se por possuir níveis de energia moleculares 

quantizados. A absorção da radiação pela molécula se dá quando os seus elétrons 

se movimentam entre os níveis energéticos, sendo assim, cada substância 

caracteriza-se por absorver a radiação em um específico comprimento de onda e 

apresenta um espectro característico (JUNIOR, 2002). 

A Lei de Lambert-Beer (equação 15) caracteriza o princípio básico da 

espectrofotometria, sendo uma equação bem definida que relaciona absorbância 

com concentração.  

A= ε x b x c             (equação 15) 

onde: “A” = absorbância (característica intrínseca de cada substância em absorver 

radiações em comprimentos de ondas específicos); “ε” = coeficiente de absortividade 

molar (cm-1.mol-1.L) (absorbância medida para uma concentração de 1 mol.L-1 do 

analito para uma célula de 1 cm de largura; “b”= caminho óptico (cm) (largura da 

célula); “c”= concentração da espécie absorvente (mol.L-1) (OLIVEIRA, 2002). 

 

Como a relação entre a absorbância (A) e os outros parâmetros da equação é 

linear, pode-se dizer que, mantendo-se o caminho óptico constante, é possível 

determinar a concentração de uma de uma espécie em solução através da medida 

de absorbância (OLIVEIRA, 2002). 
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3.3.6 Área específica por adsorção de nitrogênio (Brunauer, Emmett e Teller - 
BET) 

 

A área específica, ou área de superfície total do sólido por unidade de massa, 

é o parâmetro crucial a ser determinado para os testes de avaliação do 

desenvolvimento da estrutura porosa dos materiais sorventes. Um dos métodos mais 

comuns de determinação da área específica de um sólido se baseia na 

determinação da quantidade necessária de um adsorvato (normalmente um gás) 

para formar uma monocamada sobre a superfície a ser medida (LOWELL et al, 1979 

Apud SILVA et al, 2008b). 

Quando um sólido é exposto a um gás ou vapor em um sistema fechado à 

temperatura constante, o sólido passa a adsorver o gás, ocorrendo assim um 

aumento da massa do sólido e um decréscimo da pressão do gás. Após um 

determinado tempo, amassa do sólido e a pressão do gás assumem um valor 

constante. A quantidade de gás adsorvida pode ser calculada pela diminuição da 

pressão por meio da aplicação das leis dos gases ou pela massa de gás adsorvida 

pelo sólido (SILVA et al, 2008b) 

A técnica de adsorção física de nitrogênio (N2) é amplamente aplicada quando 

pretende-se determinar a área específica de materiais porosos, e consiste na 

passagem de N2(g) sobre a amostra de sólido à pressões relativas (P/P0). O 

nitrogênio adsorvido fisicamente a cada pressão parcial causa alteração na 

composição do gás de saída, detectada por condutividade térmica, cujo sinal é 

registrado e integrado para determinar a quantidade adsorvida. Após a adsorção, o 

N2(g) é dessorvido pelo aquecimento da amostra, provocado pela retirada do frasco 

contendo o nitrogênio líquido. Os picos de adsorção e dessorção são registrados 

com sinais contrários, porém com a mesma linha base que corresponde à posição 

de equilíbrio da amostra (RODRIGUES, 2008). 

Em 1938, Brunauer, Emmett e Teller desenvolveram uma equação para a 

adsorção de gases em multicamadas na superfície de sólidos. A equação, 

denominada BET se baseia na hipótese de que as forças responsáveis pela 

condensação do gás são também responsáveis pela atração de várias moléculas 

para a formação de multicamadas. Brunauer, Emmett e Teller generalizaram a 

equação de Langmuir, considerando que a velocidade de condensação das 
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moléculas da fase gasosa sobre a primeira camada é igual à velocidade de 

evaporação da segunda camada, conforme a equação 16, a seguir: 

 
P 

V(P0-P)
= 1

C.Vm
+ (C-1)

C.Vm
* P

P0
           (equação 16) 

onde: “P” = pressão; “P0” = pressão de saturação do adsorbato gasoso à 

temperatura em que é efetuado o ensaio; “P/P0” = pressão relativa do gás; “V” = 

volume de N2 adsorvido à pressão parcial P/P0; “Vm” = volume de N2 para cobrir o 

adsorvato com uma monocamada; P0 = pressão de saturação do N2 líquido; C = 

constante relacionada exponencialmente com os calores de adsorção e de 

liquefação do gás (BRUNAUER et al, 1938), conforme equação 17. 

 

LR
QQ

eC
21

                    (equação 17) 

onde: “Q1” = calor de adsorção na primeira camada; “Q2” = calor de liquefação do 

adsorbato em todas as outras camadas; “RL” = fator de separação (descrito na 

equação 8). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 ATIVAÇÃO DA LAMA VERMELHA E PRODUÇÃO DOS ADSORVEDORES 

 

No presente trabalho utilizou-se a lama vermelha proveniente da lagoa de 

disposição existente no município de Alumínio (SP) e pertencente à Companhia 

Brasileira de Alumínio (CBA), que explora as jazidas de bauxita em Poços de Caldas 

(MG) e encaminha o minério, através de ferrovia, ao seu complexo industrial de 

fabricação de alumínio também instalado na cidade de Alumínio (SP).  

Em visita ao local, realizada no ano de 2009, foram obtidas as seguintes 

informações referentes à produção na planta industrial: anualmente são produzidas, 

aproximadamente, 500 mil toneladas de alumínio metálico, 1 milhão de toneladas de 

alumina e geradas 2 milhões de toneladas de lama vermelha. A lagoa de disposição 

local possua, na época, 87 metros de altura e 1 hectare em área,  tendo seu 

encerramento previsto para o ano de 2022. Após esta data a lagoa de disposição 

atingirá a saturação de sua capacidade de armazenamento do resíduo e nova área 

deverá ser disponibilizada para tal finalidade. 

 

Procedimento experimental 
 

 Secou-se 480 gramas de lama vermelha em estufa à 110ºC por cerca de 12 

horas, visando promover o fenômeno de esfoliação, ou seja, a expansão das 

partículas devido à perda das moléculas de água. Em seguida a amostra foi dividida 

em 12 porções de 40 gramas cada uma (LVn, LV1, LV2, LV3, LV4, LV5, LV6, LV7, LV8, 

LV9, LV10 e LV11), sendo que LVn (lama vermelha in natura) não passou por nenhum 

procedimento posterior. Com o restante das amostras procedeu-se com o 

tratamento por três maneiras diferentes: a) ativação por calcinação em mufla; b) 

ativação por tratamento químico; e c) ativação por calcinação associado à 

tratamento químico, conforme metodologia descrita a seguir: 
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 a) Ativação por calcinação em mufla 

Separou-se as amostras LV1, LV2, LV3, LV4 e LV5, e colocou-se as mesmas na 

mufla à temperaturas de 400ºC, 500ºC, 600ºC, 700ºC e 800ºC, respectivamente, por 

um período de 2 horas. 

 

b) Ativação por tratamento químico 
 

Parte 1: Preparo da solução de HCl (20% v/v) 

Dissolveu-se 20 mL de Ácido Clorídrico P.A. ECIBRA em 980mL de água 

deionizada. 

 

Parte 2: Procedimento experimental 

Adicionou-se 10g (0,01g) de lama vermelha (LV6) a um erlenmeyer de 125 mL 

e verteu-se 10 mL de solução de HCl (20% v/v) no frasco. Deixou-se o sistema sob 

agitação contínua em mesa agitadora Quimis modelo Q225M a 250 rpm por 20 

minutos. Após esse período filtrou-se o material, contando com o auxílio de uma 

bomba de sucção a vácuo e procedeu-se a lavagem do material retido no filtro por 

três vezes com água deionizada. 
 

c) Ativação por calcinação associada a tratamento químico 
 

Procedeu-se, inicialmente, com o tratamento químico das amostras (LV7, LV8, 

LV9, LV10 e LV11) conforme metodologia descrita no item b (ativação por tratamento 

químico) e, em seguida, encaminhou-se as amostras à calcinação em mufla, por 2 

horas, às temperaturas de 400ºC, 500ºC, 600ºC, 700ºC e 800ºC, respectivamente. 

Após a realização dos procedimentos de tratamento da lama vermelha, foram 

obtidas 12 amostras distintas deste, como apresentado na figura 18. 
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Figura 18 - Fluxograma do processo de ativação da lama vermelha 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ADSORVEDORES 
 

4.2.1 Determinação do pH 

 

Determinou-se o pH da lama vermelha in natura através da metodologia 

proposta por RUTZ, et al, 2008. 

 

Parte 1: Preparo da solução de HCl (1N) 

 Dissolveu-se 3,09 mL de Ácido Clorídrico P.A. ECIBRA em 100mL de água 

deionizada. 

sem tratamento  
 posterior 

calcinação em mufla 
 (2 h) 

tratamento químico 
por agitação com HCl  (20%) 

tratamento químico HCl (20%) 
+ calcinação em mufla (2h) 

Lama vermelha seca em estufa 
110ºC – 12 horas 

(480 gramas) 

Lama vermelha  
tratada quimicamente (LV6) 

40g 

Lama vermelha tratada química 
e termicamente à 400º C (LV7) 

40g 

Lama vermelha tratada química 
e termicamente à 500º C (LV8) 

Lama vermelha tratada química 
e termicamente à 600º C (LV9) 

Lama vermelha tratada química 
e termicamente à 700º C (LV10) 

Lama vermelha tratada química 
e termicamente à 800º C (LV11) 

40g 

40g 

40g 

40g 

Lama vermelha        
in natura (LVn) 

40g 

Lama vermelha  
calcinada à 600ºC (LV3) 

Lama vermelha  
calcinada à 700ºC (LV4) 

 

Lama vermelha  
calcinada à 800ºC (LV5) 

40g 

40g 

40g 

Lama vermelha  
calcinada à 400ºC (LV1) 

40g 

Lama vermelha  
calcinada à 500ºC (LV2) 

40g 
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Parte 2: Preparo da solução de NaOH (1N) 

 Dissolveu-se 4g de Hidróxido de Sódio P.A. ECIBRA em 100mL de água 

deionizada. 

 

Parte 3: Procedimento experimental 

Aferiu-se o pH da água deionizada para 7,0 (  0,1), utilizando-se HCl (1N) 

e/ou NaOH (1N). Em um frasco erlenmeyer de 125 mL foram colocadas 10g (  

0,001g) de lama vermelha in natura e adicionou-se 25 mL de água destilada com pH 

aferido. O sistema foi agitado por 1 minuto a 250 rpm e deixado em repouso por 60 

minutos. Fez-se a leitura do pH em pHmetro de bancada Qualxtron modelo 8010, 

previamente calibrado (RUTZ et al,2008). 

 

4.2.2 Determinação do pH do ponto de carga zero (pHPCZ) 
 

A determinação do pH do ponto de carga zero (pHPCZ) foi realizada apenas 

para a amostra LV2, conforme metodologia descrita a seguir: 

 

Parte 1: Preparo da solução de NaCl (0,1N) 

 Pesou-se, em balão volumétrico com capacidade para 100 mL, 5,844 mg de 

Cloreto de Sódio e completou-se o volume com água deionizada  até a marcação de 

100mL. 

 

Parte 2: Preparo da solução de HCl (1N)  

 Esta etapa do projeto seguiu metodologia descrita no item 4.2.1 (Parte 1). 

 

Parte 3: Preparo da solução de NaOH (1N) 

 Esta etapa do projeto seguiu metodologia descrita no item 4.2.1 (Parte 2). 

 

Parte 4: Procedimento experimental 

Aferiu-se para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 o pH de uma solução de NaCl 

(0,1N), através da adição de HCl (1N) e/ou NaOH (1N). Em 11 frascos erlenmeyer 

pesou-se 0,10 g de LV2 e, em cada um, verteu-se 20 mL das soluções de NaCl 

(0,1N) preparadas. Deixou-se o sistema sob agitação contínua em mesa agitadora 

Quimis Q225M a 250 rpm, por 24 horas, em temperatura ambiente. Após esse 
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período, com auxílio de um pHmetro de bancada Qualxtron 8010, mediu-se o pH 

final das soluções e construiu-se o gráfico pHfinal versus pHinicial. O ponto da curva 

onde o pHinicial é igual ao valor de pHfinal foi identificado como sendo o pH do ponto de 

carga zero (pHpcz) (FERNANDES, 2006). 

  

4.2.3  Análise granulométrica  
 

Embora a lama vermelha não caracterize-se como uma amostra de solo, suas 

propriedades físicas e químicas dependem da proporção das partículas de areia, 

silte e argila presentes (OLIVEIRA, 2009a). 

A análise granulométrica das amostras de lama vermelha in natura foi 

realizada em triplicata, visando garantir maior confiabilidade dos resultados, e teve 

por objetivo determinar a  proporção de argila, silte e areia presentes no material. Os 

ensaios foram feitos segundo a metodologia do Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC), proposta por CAMARGO et al, 2009, no Boletim Técnico nº 106 de 2009, que 

descreve “Métodos de análise química, mineralógica e física de solos do Instituto 

Agronômico”, utilizando o método da pipeta para desagregação mecânica da 

amostra, dispersão e avaliação da proporção relativa das partículas por 

sedimentação em meio aquoso, conforme as etapas descritas a seguir: 

 

Parte 1: Preparo da solução dispersante 

Dissolveu-se 20g de NaOH em 5 litros de água deionizada. Em seguida 

adicionou-se 50g de hexametafosfato de sódio (Na(NaPO3)nONa, onde n se 

aproxima de 12) e agitou-se o sistema até completa dissolução dos reagentes. 

 

Parte 2: Procedimento experimental 

A porcentagem da fração granulométrica das areias foi obtida através de 

processo de peneiramento das amostras de lama vermelha in natura secas em 

estufa em peneira, enquanto que, para as frações silte e argila utilizou-se o princípio 

de sedimentação dos sólidos no meio líquido através do método da pipeta. 

 

a) Peneiramento 

Transferiu-se para erlenmeyers de 125 mL 10g de amostra de lama vermelha 

in natura mais 50 mL de solução dispersante. Deixou-se o sistema sob agitação 
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contínua em mesa agitadora Quimis modelo Q225M à 250 rpm por 16 horas. Após 

esse período peneirou-se as amostras (em peneira com malha de 0,053mm), lavou-

se o material retido com um jato forte de água deionizada e encaminhou-se o 

mesmo para secagem em estufa à 110ºC. O material retido na peneira corresponde 

à areia total (AT). 

 

b) Método da pipeta 

A suspensão que atravessou a malha da peneira corresponde às frações de 

argila e silte, e foi transferida para uma proveta de 500 mL e 5 cm de diâmetro. 

Completou-se, com água deionizada, o volume da proveta à 500 mL, e agitou-se 

manualmente a suspensão por 30 segundos utilizando-se um bastão.  

Transcorrido o tempo necessário para sedimentação da argila+silte e argila, 

seguindo a Lei de Stokes, introduziu-se na proveta uma pipeta de 10 mL a uma 

profundidade de 10 cm para amostragem de argila+site e de 5 cm para amostragem 

de argila, com sucção contínua para evitar turbilhonamento. 

Transferiu-se as alíquotas para cápsulas de porcelana previamente taradas e 

secou-se as amostras em estufa à 110ºC. Repetiu-se o procedimento com a prova 

em branco, contendo somente a solução dispersante e água deionizada. 

Após completa secagem do material, retirou-se as cápsulas da estufa, deixou-

se esfriar em dessecador e pesou-se em balança analítica, para obter o peso da 

argila+dispersante (A+D) e da argila+silte+dispersante (A+D+S), conforme as 

equações 18, 19 e 20. 

                     Argila (%) = [ peso(A+D) – peso (D) ] * 500             (equação 18) 

Silte (%) = [ peso(A+D+S) – peso (A) – peso (D) ] * 500              (equação 19) 

                     Areia total (%) = peso (AT) * 10                               (equação 20) 

 

4.2.4 Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

A análise de Fluorescência de raios-X na lama vermelha in natura foi 

realizada no Laboratório de Ensaios Químicos (LEQ) pertencente ao Núcleo de 

Tecnologia Cerâmica da Escola SENAI Mario Amato. A metodologia de análise 

química quali-quantitativa da amostra foi baseada nas normas ABNT NBR 12860/93: 

Materiais refratários magnesianos - Análise química por espectrometria de 

fluorescência de raios X - Método de ensaio; ABNT NBR 11303/90: Análise química 
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de materiais refratários aluminosos por espectrometria de fluorescência de raios X - 

Método de ensaio; e ABNT NBR 9644/96: Preparação de amostras para análises 

químicas de materiais refratários – Procedimentos.  

Para homogeneização e diminuição do tamanho dos grãos, realizou-se a 

moagem da amostra LVn, em moinho de discos Máquinas Renard modelo MVP-1, e 

conseguinte peneiramento em peneira com abertura de 0,075mm (malha 200). Em 

seguida misturou-se 0,7g deste material à 7g de tetraborato de lítio (composto 

fundente) e encaminhou-se a amostra para calcinação em forno tipo mufla Quimis 

modelo ESP à temperatura de 1050ºC à 1100ºC por cerca de 20 minutos. Formou-

se um disco de vidro que foi irradiado no espectrômetro por fluorescência de raios-X 

por dispersão de ondas Shimadzu modelo XRF-1800, permitindo a quantificação dos 

metais presentes através do uso das curvas de calibração padrão dos materiais de 

referência. 

 

4.2.5 Perda ao fogo 

 

A análise de perda ao fogo foi realizada no Laboratório de Ensaios Químicos 

(LEQ) pertencente ao Núcleo de Tecnologia Cerâmica da Escola SENAI Mario 

Amato e baseou-se na Norma ASTM C 323-56 - Standard Test Methods for 

Chemical Analysis of Ceramic Whiteware Clays. Para tal, tomou-se alíquotas de 1 e 

2 gramas de lama vermelha in natura moída e seca. Encaminhou-se as amostras ao 

forno tipo mufla Quimis modelo ESP para queima por 1 hora em temperatura de 

950ºC (50ºC) e, por diferença de massa, determinou-se a perda de material nessa 

temperatura. 

 

4.2.6 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourrier (FT-IR) 
 

Os espectros vibracionais da lama vermelha foram obtidos no 

espectrofotômetro Jasco FT/IR-410. Utilizou-se pastilha de brometo de potássio 

(2:100), na faixa 600 a 4000 cm-1, aplicando-se como background KBr grau 

espectroscópico puro. 
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4.2.7 Difração de Raios-X (DRX) 

 

A avaliação das fases cristalográficas presentes nas amostras de lama 

vermelha foi realizada através do difratômetro Phillips X’Pert modelo MPD 

(PW3050/10), com radiação monocromática do cobre obtida por 40kV e corrente de 

filamento de 40mA. As condições utilizadas neste caso incluíram uma varredura com 

variação em 2  de 5º a 65º, com tempo de exposição de 1,0 segundo e passo 

angular de 0,050º. 

 

4.2.8 Área superficial específica por adsorção de nitrogênio (Brunauer-
Emmet-Teller - BET) 

 

As áreas superficiais específicas das amostras de lama vermelha foram 

obtidas por meio do porosímetro Micromeritics – ASAP 2010, capaz de fornecer os 

valores de adsorção física e dessorção de nitrogênio (N2) no material adsorvente à 

baixas temperaturas. Conhecendo-se a área que cada molécula de nitrogênio 

adsorvida ocupa e, utilizando-se o modelo matemático B.E.T. (Brunauer-Emmett-

Teller) de Brunauer et al (1938) foi possível calcular a área superficial específica dos 

de cada amostra. 

 

 

4.3 ESTUDO DE ADSORÇÃO DO CORANTE REATIVO AZUL 19 

 

Para efeito de comparação da capacidade adsortiva do carvão ativado e da 

lama vermelha em adsorver Corante Reativo Azul 19, foram realizados ensaios de 

adsorção com as amostras LVn, LV1, LV2, LV3, LV4, LV5 , LV6, LV7, LV8, LV9, LV10 e 

LV11 e, também, com carvão ativado da casca do coco. Optou-se por trabalhar com 

este corante, primeiramente, porque pertence à classe dos reativos, que exigem 

sistemas de tratamento complexos para sua eficiente remoção dos efluentes têxteis 

e, em segundo lugar, porque sua forte cor azul permite visualizar sua agregação às 

partículas de lama vermelha. 
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Parte 1: Determinação do comprimento de onda de máxima absorbância de RB19 

Determinou-se o comprimento de onda de maior absorbância para o corante 

RB19 em condições distintas de pH, ou seja, em pH básico e ácido, com a intenção 

de averiguar a estabilidade do corante. Para tanto realizou-se a varredura da 

absorbância em todo o espectro visível, utilizando-se um espectrofotômetro Hach 

modelo DR 2800, água deionizada como solução de referência (branco), e HCl (1N) 

e/ou NaOH (1N) preparadas conforme metodologia descrita no item 4.2.1. partes 1 e 

2, para ajustar o pH da solução. 

 

Parte 2: Determinação do tempo de equilíbrio para adsorção  

Na primeira etapa desse processo, determinou-se o tempo de agitação 

necessário para que a lama vermelha atingisse o equilíbrio, ou seja, o tempo para 

saturação da lama vermelha durante o processo de adsorção do corante Reativo 

Azul 19 (RB19). Para isso, pesou-se 0,2g (±0,001g) de lama vermelha in natura em 

12 erlenmeyers de 125 mL. Em 6 desses erlenmeyers adicionou-se 50 mL de 

solução de corante RB19 nas concentrações 50, 250, 500, 1000, 1500 e 2000 mg.L-1 

e encaminhou-se os frascos para agitação. Nos outros 6 adicionou-se as soluções, 

conforme descrito anteriormente e, em seguida, ajustou-se o pH do meio para 4,0 (± 

0,1), selecionado devido a estudos preliminares e consultas bibliográficas, através 

da adição de soluções de HCl (1N) e/ou NaOH (1N), preparados conforme 

metodologia descrita no item 4.2.1. partes 1 e 2, encaminhando-se para posterior 

agitação. 

O sistema ficou sob agitação contínua à 250 rpm, em mesa agitadora QUIMIS 

modelo Q225M, por um período de 30 horas. Durante as primeiras 5 horas de 

agitação, eram retiradas alíquotas de corante de 1 em 1 hora, centrifugadas à 3500 

rpm por 5 minutos em centrífuga Centribio modelo 80-2B e realizada a medida a 

absorbância em espectrofotômetro Hach modelo DR 2800, utilizando-se 

comprimento de onda de 590 nm, determinado experimentalmente, e água 

deionizada como branco de amostra. Passadas essas 5 horas, foram retiradas 

alíquotas de corante apenas após 24 e 30 horas de agitação contínua que, após 

centrifugadas eram analisadas por espectrofotometria, conforme descrito acima. 

A partir desses dados, foi possível construir a curva que representa a cinética 

de adsorção de RB19 em lama vermelha e determinar o tempo de equilíbrio 

necessário para atingir a saturação da lama vermelha.  
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Parte 3: Processo de Adsorção 

Visando determinar a capacidade de adsorção do corante RB19 em carvão 

ativado a partir da casca do coco e das amostras de lama vermelha (LVn, LV1, LV2, 

LV3, LV4, LV5 , LV6, LV7, LV8, LV9, LV10 e LV11), adicionou-se 0,2 g (  0,001g) de 

cada amostra de material adsorvente em erlenmeyers de 125 mL e verteu-se 50 mL 

de solução de corante Reativo Azul 19 (RB 19) nas concentrações 100, 500, 1000, 

2000, 3000 e 5000 mg.L-1 em cada frasco.  

O experimento foi realizado em triplicata, para garantir a confiabilidade dos 

resultados, utilizando-se pHs distintos: a) sistema com pH natural do material 

adsorvente, ou seja, em torno de 10,5, com exceção de LV6, cujo pH é de, 

aproximadamente, 7,0; b) pH ajustado para 4,0 (± 0,1), selecionado devido a 

estudos preliminares e consultas bibliográficas, ajustado através da adição de HCl 

(1N) e/ou NaOH (1N); c) amostra LV2 com pH do meio ajustado para 2,0 (± 0,1), 

ajustado através da adição de HCl (1N) e/ou NaOH (1N), selecionado com a 

intenção de averiguar se a diminuição do pH contribui para a criação de cargas na 

superfície do sólido que aumentem a capacidade da lama vermelha em adsorver 

RB19 em solução aquosa. 

Deixou-se o sistema sob agitação contínua, em mesa agitadora Quimis 

modelo Q225M, a 250 rpm por 5 horas, em temperatura ambiente, conforme figura 

19. 

 
Figura 19 - Aparato utilizado para promover a adsorção 

 

 Após completar o tempo de equilíbrio, retirou-se alíquotas do sobrenadante e 

centrifugou-se a suspensão à 3500 rpm por 5 minutos em centrífuga Centribio 

modelo 80-2B.  
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As concentrações finais de RB 19 foram determinadas utilizando-se 

espectrofotômetro Hach modelo DR 2800, com leitura no comprimento de onda de 

590 nm, e utilizando-se água deionizada como branco de amostra.  

 

Parte 4: Isotermas de adsorção 

Foram construídas isotermas de adsorção e sua linearização foi possível 

através dos modelos de Langmuir e Freundlich. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ADSORVENTES 
 

5.1.1 pH  

 

Através da metodologia descrita no item 4.2.1, foi possível determinar o pH de 

cada amostra de lama vermelha, conforme mostrado na tabela 7.  

 

Tabela 7 - Valores de pH das amostras de lama vermelha 

Amostra pH Amostra pH 

LVn 10,5 (  0,5) LV6 7,0 ( 0,5) 

LV1 10,5 (  0,5) LV7 10,5 (  0,5) 

LV2 10,5 (  0,5) LV8 10,5 (  0,5) 

LV3 10,5 (  0,5) LV9 10,5 (  0,5) 

LV4 10,5 (  0,5) LV10 10,5 (  0,5) 

LV5 10,5 (  0,5) LV11 10,5 (  0,5) 

 

Conforme esperado, a lama vermelha apresenta elevada alcalinidade, 

característica adquirida devido à adição de NaOH durante o processo Bayer de 

produção do Alumínio.  

A amostra LV6 foi a única que apresentou uma diminuição no valor de pH 

devido à utilização de ácido forte no processo de ativação por tratamento químico.  

 

5.1.2 pH do ponto de carga zero (pHPCZ) 
 

Através da análise da figura 20 é possível determinar o local da curva onde o 

pHinicial é igual ao pHfinal e atribuir, ao respectivo valor, a denominação de ponto 

carga zero (pHpcz) para a amostra LV2.  
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Figura 20 - Identificação do pHPCZ da amostra LV2. 

 

Para o presente caso, nota-se que o equilíbrio é alcançado em pH 7,0. Sendo 

assim, quando o pH do meio é inferior a este valor, verifica-se ocorrência de 

adsorção de hidrogênio na superfície da lama vermelha, pois, nessas condições, os 

óxidos de ferro e alumínio passam a apresentar cargas positivas e a promover a 

capacidade de troca de ânions (CTA), implicando numa maior capacidade de 

retenção do corante RB19 (LOPES et al, 2004; COSTA et al, 1999). 

 

5.1.3 Granulometria 
 

 Através da análise de textura da lama vermelha LVn foi possível determinar a 

distribuição das frações granulométricas deste resíduo, para o qual obteve-se 35,8% 

de argila, 57,8% de silte, e 6,4% de areia, conforme apresentado na figura 21; e 

classificá-lo quanto ao diâmetro médio de suas partículas, através do triângulo da 

United States Departament of Agriculture (figura 22). 
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Figura 21 - Frações granulométricas da Lama Vermelha.  

 

 
Figura 22 - Classificação granulométrica da lama vermelha conforme proposta da USDA. 

 

De acordo com a classificação textural de solos proposta pela United States 

Departament of Agriculture (USDA) (CAMARGO et al, 2009), a lama vermelha se 

enquadraria como franco-argilo-siltosa, pois apresenta a maior parte das partículas 

com dimensões entre 0,05mm e 0,002mm, classificadas por apresentarem coesão 

mesmo a seco, permeabilidade muito pequena, intensos fenômenos de capilaridade, 

alguma plasticidade e existência de fenômenos de adsorção. 
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Segundo Prado (1991), a lama vermelha apresenta característica textural 

argilosa, com elevados valores de porosidade total e microporosidade. Além disso, a 

fração areia deste resíduo apresenta fração sólida mineral normalmente constituída 

por quartzo com poros de tamanho grande. 

 

5.1.4 Fluorescência de Raios-X 
 

A composição química da lama vermelha varia extensamente e depende da 

natureza da bauxita e da técnica empregada em cada planta industrial de fabricação 

de alumina. A figura 23 apresenta a composição química, em termos porcentuais, da 

amostra LVn - lama vermelha brasileira in natura. 

 

 
Figura 23- Composição química da amostra LVn.  

 

Para efeito de comparação, na tabela 8 são apresentados os resultados 

obtidos com a análise de FRX da amostra LVn deste estudo com o de seis Lamas 

Vermelhas existentes na literatura.  
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Tabela 8 - Comparação da composição química da LVn com lamas encontradas na 

literatura. 
 Concentração (% m/m) 

Composto LVn 
(*1) 

 
Brasil (*2) Austrália Guiné Jamaica Turquia Espanha 

Fe2O3 28,77 31,22 34,05 48,48 51,50 35,04 31,80 

Al2O3 23,55 20,77 25,45 26,60 15,00 20,20 20,10 

SiO2 19,5 14,37 17,06 5,50 1,70 13,50 6,12 

TiO2 3,49 4,55 4,90 2,80 6,70 4,00 22,60 

Na2O 7,86 9,87 2,74 -- 6,97 9,40 4,70 

K2O 0,67 0,20 -- -- -- 0,39 0,03 

MgO < 0,001 3,92 1,86 0,90 -- 0,33 0,20 

CaO 1,99 2,49 3,69 1,20 7,00 4,30 4,78 

P2O5 0,37 -- -- -- -- -- -- 

MnO 0,12 -- -- -- -- -- -- 

PF(*3) 13,10 12,61 -- 14,60 9,30 8,44 -- 

(Fonte: MERCURY et al, 2010; MOYA et al, 1987; KNIGHT et al, 1986; KARA et al, 2000; GENÇ-

FUHRMAN et al, 2004; KOUMANOVA et al, 1997 – adaptado) 

(*1) Amostra LVn utilizada neste estudo.  

(*2) Lama vermelha de São Luis, MA. 

(*3) Perda ao fogo 

 

Observa-se que tanto a lama vermelha brasileira quanto as lamas vermelhas 

provenientes de outros países são constituídas, basicamente, por óxidos de silício, 

ferro e titânio remanescentes da rocha matriz, além do alumínio que não foi extraído 

durante o refino. O sódio e o cálcio aparecem como uma conseqüência do processo 

Bayer. Na amostra LVn nota-se, também, a presença de óxidos de magnésio, 

potássio, fósforo e manganês em pequenas proporções. 

A perda ao fogo, que ocorre devido à presença de água de hidroxilas dos 

argilo-minerais, de hidróxidos de ferro e alumínio e de componentes voláteis de 

matéria orgânica, sulfetos, sulfatos e carbonatos, corresponde, na amostra LVn, à 

13,10% do material, apresentando resultados bastante próxima aos resultados das 

amostras de comparação. 
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5.1.5 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourrier (FT-IR) 

 

A análise da lama vermelha in natura através da técnica de espectroscopia no 

infravermelho por transformada de Fourier gera o espectro de transmitância versus 

comprimento de onda.  

Devido à superposição de picos, algumas bandas podem ficar encobertas, 

nos levando a uma série de possibilidades. Entretanto é possível determinar a 

presença de óxidos de ferro, silício e alumínio, além de água e a possibilidade de 

ligações Si-O-Al, o que pode indicar a presença de sodalita, zeólita responsável pelo 

maior capacidade de adsorção em materiais porosos, como pode-se observar na 

figura 24. 
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Figura 24 - FT-IR das amostras de lama vermelha.  
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Através da análise das curvas é possível identificar as bandas de absorção 

presentes no espectrograma e sugerir os elementos químicos presentes na amostra, 

de acordo com a absorção no comprimento de onda característico de cada tipo de 

ligação. Sendo assim, nota-se que há uma banda larga em aproximadamente em 

3248 cm-1, referente a estiramentos de grupos OH de moléculas de água adsorvidas 

(CASTALDI et al, 2008). A absorção em, aproximadamente, 2340 cm-1 corresponde 

à deformação de moléculas de CO2 atmosférico. Em 1650 cm-1 há um pico de 

absorção referente à vibração Fe-O (RUAN et al, 2001). A estabilidade dos 

carbonatos é confirmada pela presença da banda característica em 1400 cm-1, 

característica da ligação C O (SAHU et al, 2010) Já a presença de sílica é 

confirmada através da absorção em 1040 cm-1, referente à vibração de Si-O (ALP et 

al, 2003).  Os picos localizados entre a região de 600 e 800 cm-1 apresentam 

bastante ruído e não permitem a caracterização minuciosa dos compostos presentes 

na amostra, entretanto eles são referenciados na literatura como vibração 

característica da ligação Si-O-Al (CASTALDI et al, 2008) e também de Al3+ O2-  (ALP 

et al, 2003) e Al-O em coordenada tetraédrica  (CLAYDEN et al, 1999). 

 

5.1.6 Difração de Raios-X (DRX) 

 

Os picos presentes no difratograma de raios-X da lama vermelha, permitiram 

identificar a presença de diversos compostos, tais como quartzo (SiO2), hematita 

(Fe2O3), goetita, gibbsita e baierita, como é possível observar na figura 25. 
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Figura 25 - Difratogramas de Raios-X para LVn, LV1, LV2, LV3, LV4, LV5, LV6 e LV7. 
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A principal fase cristalina encontrada corresponde à hematita (Fe2O3) que, 

assim como o quartzo (SiO2) e o dióxido de Titânio (Rutilo), aparece em todas as 

amostras de lama vermelha, pois não têm sua estrutura alterada por temperatura 

ou presença de ácidos.  

Os compostos de alumínio mostram a seqüência da transição de fases 

cristalinas: tanto LVn quando LV6 possuem, em sua composição, gibbsita (ϒ-

Al(OH)3), baierita (α,β-Al(OH)3). Já as amostras de LV2 e LV7, que passaram por 

calcinação, sofreram transições que fizeram com que as formas minerais do 

hidróxido de alumínio fossem transformadas em aluminas ( ,ϒ,  - Al2O3).  Nota-

se também que em LV2 e LV7 há presença de goetita (FeO(OH)) e chantalita 

(CaAl2SiO4(OH)), que após calcinação sofreram decomposição e formaram, 

respectivamente, hematita e silicatos de sódio alumínio, podendo ser atribuído 

aos últimos a possível responsabilidade pela maior capacidade de adsorção. 

Verifica-se, portanto, que as principais alterações na composição 

mineralógica da lama vermelha ocorreram nas amostras que passaram por 

tratamentos térmicos através de calcinação.  

Nota-se que à temperatura de 400ºC toda baierita, gibbsita e goetita 

presentes na amostra de lama vermelha passaram pelo processo de 

transformação em alumina e hematita (ANTUNES, 1998), o que explica o fato das 

amostras que foram submetidas a tratamento térmico não apresentarem esses 

compostos em sua estrutura. 

O tratamento ácido, por outro lado, tem única finalidade de eliminar 

impurezas cimentantes adsorvidas naturalmente nos cristais, substituir cátions 

trocáveis por H+, abrir as bordas dos critais e lixiviar cátions octaédricos, como 

Al+3 e Mg+2 (CARRERA et al, 2009). Sendo assim, as mesmas considerações para 

a lama tratada termicamente são observadas nos diagramas de difração da lama 

tratada com HCl e após tratamento químico associado ao térmico. 

 

5.1.7 Área superficial específica (B.E.T.) 

 

A área superficial específica está diretamente relacionada ao sítio ativo da 

superfície do substrato e influencia diretamente na capacidade de adsorção do 

material. Na tabela 9 estão os resultados da análise B.E.T. de adsorção de 

nitrogênio para a lama vermelha. 
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Tabela 9 - Área específica das amostras de lama vermelha determinadas pela 

metodologia BET. 
Amostra Superfície específica     

(m²/g) 
Tamanho dos poros Classificação do 

tamanho dos poros 

LVn 17,0 3 – 4 nm Mesoporos 

LV1 39,1  --   --  

LV2 38,5 1 – 4 nm Microporos + Mesoporos 

LV3 27,2  --   --  

LV4 22,6  --   --  

LV5 16,0  --   --  

LV6 55,1 3 – 4 nm Mesoporos 

LV7 70,5 0,7 – 3 nm Microporos + Mesoporos 

LV8 57,8 3 – 4 nm Mesoporos 

LV9 35,5 1 – 10 nm Microporos + Mesoporos 

 

Verifica-se que o tanto o tratamento térmico quanto o tratamento químico 

contribuíram para o aumento da área superficial específica das amostras de lama 

vermelha, tendo sido a amostra LV7 (tratada com HCl+400ºC) a que apresentou 

maior área específica. Em contrapartida, nota-se o surgimento de microporos na 

estrutura da lama vermelha, fator determinante para caracterizar o poder de 

adsorção do material adsorvente e que pode estar associado há uma provável 

redução da capacidade das amostras de lama vermelha com estrutura 

microporosa em adsorver moléculas complexas de corante reativo. 

 

. 

5.2 ESTUDOS DE ADSORÇÃO DO CORANTE REATIVO AZUL 19 
 

5.2.1 Espectro de absorbância máxima do corante Reativo Azul 19 

 

A representação gráfica dos comprimentos de onda vs absorbância para o 

corante Reativo Azul 19 (RB19) é dada na figura 26. 
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Figura 26 - Espectro de absorção do corante RB19. Nota: há superposição dos picos para 

distintos pHs. 

 

Analisando-se o espectro de absorção do corante Reativo Azul 19, é 

possível confirmar que sua máxima absorção ocorre no comprimento de onda de 

590 nm. Quando a solução de corante foi submetida a pH ácido ou alcalino, 

através da  adição de NaOH (1N) e/ou HCl (1N), notou-se a ocorrência de 

superposição dos picos de absorção, o que confirma a estabilidade do corante e 

garante a confiabilidade dos resultados nos experimentos com a lama vermelha. 

 

5.2.2 Determinação do tempo de equilíbrio de adsorção  

 

Os gráficos a seguir demonstram o processo de adsorção do corante 

Reativo Azul 19 em lama vermelha ao longo do tempo, determinado com sistema 

em pH natural do material adsorvente (figura 27) e pH ajustado para 4,0 (figura 

28). 
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Figura 27 - Representação gráfica do tempo de equilíbrio de RB19 em LVn,com sistema em pH 

natural do material adsorvente (10,5). 

 

 
Figura 28 - Representação gráfica do tempo de equilíbrio de RB19 em LVn,com sistema em pH 

ácido ajustado para 4,0. 

 

Verifica-se que, sob condições de pH 10,5 ( 0,5), ou seja, o pH natural da 

amostra LVn, para concentrações iniciais elevadas do corante RB19 o período 

inicial do processo de adsorção tem contribuição significativa na remoção do 
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adsorvato em solução, sendo este paulatinamente incorporado aos poros da lama 

vermelha. Entretanto, para concentrações baixas de corante RB19, não é possível 

identificar alteração na curva, o que indica ausência de remoção de corante em 

solução pela lama vermelha. Além disso, a análise do gráfico permite afirmar que, 

mesmo após 30 horas de adsorção, não foi alcançado o ponto de saturação da 

lama vermelha. Este fato, somado à baixa capacidade de adsorção da lama 

vermelha nas condições criadas no meio (da ordem de 8,0 mg.g-1 após 30 horas) 

permitindo afirmar que este cenário não favorece a ocorrência de afinidade entre 

os materiais. 

Para o cenário onde o pH do meio foi submetido a condições ácidas (pH 

4,0), através do tamponamento por adição de HCl (1N), identifica-se 

comportamento de adsorção semelhante para todas as concentrações de corante 

RB19 em solução, ou seja, nas primeiras 2 horas há elevada remoção de 

adsorvato, comprovando a possibilidade de uso da lama vermelha como material 

adsorvedor, cuja capacidade de adsorção calculada para o presente caso é da 

ordem de 260,0 mg.g-1 após 5 horas, tempo de equilíbrio determinado para a 

realização dos procedimentos experimentais de adsorção. 

 

5.2.3 Isotermas de adsorção representativas da remoção de RB19 em lama 
vermelha 

 

Adotou-se como tempo necessário para atingir o equilíbrio de adsorção do 

corante Reativo Azul 19 o período de 5 horas de agitação contínua. Serão 

apresentados a seguir os gráficos representativos do processo de adsorção bem 

como as tabelas com as porcentagens de remoção do corante RB19. 

 

5.2.3.1 Isotermas de adsorção de RB19 em lama vermelha sob condições 
alcalinas  

 

Após as 5 horas de adsorção, verifica-se a remoção do corante RB19 em 

meio alcalino e sua incorporação no material adsorvente (lama vermelha), 

conforme apresentado na tabela 10. 
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Tabela 10 - Porcentagem de remoção de cor através da adsorção de RB19 em 

lama vermelha sob condições do meio em pH natural do material adsorvente. 

 Remoção de RB19 (%) 
Concentração 

 Inicial (mg.L-1) 
 

Amostras 

100 500 1000 2000 3000 5000 

LVn 8,2 18,1 7,6 5,5 8,3 4,5 

LV1 14,7 11,9 6,2 5,3 7,4 5,8 

LV2 10,1 10,0 7,1 12,1 10,0 5,4 

LV3 9,3 11,1 10,1 10,2 3,2 3,2 

LV4 7.2 9,1 4,9 7,6 11,4 1,8 

LV5 6,3 5,5 4,7 0,5 -2,1 1,9 

LV6 2,2 -0,7 1,4 0,0 2,3 -0,6 

LV7 6,2 4,2 -1,0 6,8 -16,4 -12,9 

LV8 13,8 6,2 7,0 1,8 2,4 1,6 

LV9 7,2 7,4 2,3 14,4 3,6 -1,9 

LV10 6,2 5,9 0,9 15,5 1,8 0,3 

LV11 19,0 8,4 3,6 -0,2 9,7 0,6 

 

Os resultados apontam para uma baixa capacidade de remoção de cor, 

permitindo concluir que o meio não proporciona afinidade entre o meio adsorvedor 

e o corante RB19. Verifica-se ausência de comportamento padrão no processo de 

adsorção. 

O estudo da capacidade adsortiva da lama vermelha, para o presente caso, 

foi realizada através da construção das isotermas, conforme apresentado nas 

figuras 29 e 30 e a visualização do fenômeno é possível através da figura 31. 
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Figura 29 - Isoterma de adsorção de RB19 em LVn, LV1, LV2, LV3, LV4 e LV5, com pH do meio 

alcalino. 

Nota: 1) Foram desconsiderados os dados de adsorção para a concentração 3000 mg.L-1 em LV5, 

pois os valores diferiam muito dos outros resultados. 

 

 
Figura 30 - Isoterma de adsorção de RB19 em LV6, LV7, LV8, LV9, LV10 e LV11, com pH do meio 

alcalino. 

Nota: 1) Foram desconsiderados os resultados de adsorção para as concentrações 3000 e 5000 

mg.L-1 em LV7, pois os valores diferiam muito dos outros resultados. 2) O valor de pH do meio 

para a amostra LV6 corresponde ao pH natural da lama vermelha, ou seja, 7,0 (0,5). 
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Figura 31 - RB 19 (500 mg.L-1) antes e após adsorção em lama vermelha sob condições alcalinas. 

 

Conclui-se que a capacidade da lama vermelha em remover o corante RB 

19 quando o pH do meio é alcalino é bastante baixa.  Os resultados indicam que 

as amostras que passaram por tratamento ácido, ou ácido associado ao térmico, 

assim como a amostra LV5 são as que apresentam menores capacidade de 

adsorção, com valores inferiores à 30 mg.g-1. A amostra LV2 é a que apresentou 

maior capacidade de adsorção, tendo atingido seu patamar de saturação em 

torno de 70 mg.g-1. O tratamento aplicado à amostra LV6 foi o que proporcionou 

piores condições para adsorção, tendo reduzido a capacidade da lama vermelha 

em remover o corante RB19 em solução aquosa.  

 

5.2.3.1.1 Linearização de Langmuir para adsorção de RB19 em lama 
vermelha sob condições alcalinas  

 

A linearização de Langmuir representativa do fenômeno de adsorção de 

RB19 em lama vermelha quando o pH do meio é o pH natural do material 

adsorvente são apresentadas nas figuras 32 e 33 e os parâmetros relacionados 

encontram-se na tabela 11.  
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Figura 32 - Linearização de Langmuir para LVn, LV1, LV2, LV3, LV4 e LV5, com meio em pH 

alcalino. 

Nota: 1) Foram desconsiderados os resultados das concentrações 2000 e 3000 mg.L-1 para a 

amostra LV5. 

 

 
Figura 33 - Linearização de Langmuir para em LV6, LV7, LV8, LV9, LV10 e LV11, com meio em pH 

alcalino. 

Nota: 1) O valor relativo à concentração 3000 mg.L-1 da amostra LV6 foi desconsiderado pois 

estava muito fora da média. 
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Os parâmetros relativos à linearização de Langmuir em meio alcalino são 

apresentados na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Parâmetros de Langmuir para adsorção de RB19 em lama vermelha 

em meio alcalino. 

Amostra qm  

(mg.g-1) 
KL 

(L.mg-1) 

RL Equação da reta r² 

LVn 90,8 3,7 E-04 0,97 y = 0,11x + 29,725 0,64 

LV1 167,7 1,4 E-04 0,98 y = 0,006x + 41,524 0,34 

LV2 248,7 1,0 E-04 0,98 y = 0,004x + 39,074 0,22 

LV3 54,1 4,8 E -04 0,97 y = 0,0185x + 38,351 0,61 

LV4 39,5 6,3 E-04 0,98 y = 0,025x + 39,884 0,43 

LV5 34,9 4,2 E-04 0,98 Y = 0,0286x + 67,931 0,97 

LV6 -4,8 0,3 E-04 1,00 y = -0,0826x + 14,208 0,16 

LV7 3885,7 -0,06 E-04 1,03 y = 0,003x - 40,032 9E-06 

LV8 22,2 9,6 E-04 0,98 y = 0,045x + 47,067 0,80 

LV9 -21,6 -4,1 E-04 0,99 y = - 0,0464x +113,49 0,45 

LV10 4,9 -43 E-04 1,02 y = 0,2034x - 47,842 0,63 

LV11 7,9 3,2 E-04 1,00 y = 0,1261x - 389,72 0,07 

 

Verifica-se que, apesar de alguns dados demonstrarem alta afinidade entre 

o adsorvato e o adsorvente e elevada capacidade de remoção do corante RB19 

pela lama vermelha, a correlação das curvas é muito baixa, o que permite dizer 

que os dados não representam a realidade do fenômeno de adsorção. A amostra 

LV5 apresentou maior correlação entre os dados, sendo a que melhor descreve o 

processo de adsorção de RB19 em lama vermelha sob condições alcalinas do 

meio, permitindo dizer que a capacidade média deste resíduo em remover o 

referido corante é da ordem de 35 mg.g-1. 

Os valores de RL indicam a ocorrência de adsorção linear, e os valores 

obtidos para coeficiente de determinação (r²) demonstram que o modelo de 

Langmuir não descreve adequadamente o fenômeno de adsorção de RB19 em 

lama vermelha (tratada ou não) quando o pH do sistema é igual ao pH natural do 
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material adsorvente pois, com exceção de LV5, verifica-se baixa correlação entre 

os dados, levando a crer que os valores obtidos para a capacidade de adsorção 

(qm) não são válidos.  

 

5.2.3.1.2 Linearização de Freundlich para adsorção de RB19 em lama 
vermelha sob condições alcalinas  

 

A linearização de Freundlich representativa do fenômeno de adsorção de 

RB19 em lama vermelha quando as condições do meio correspondem ao pH 

natural do material adsorvente são apresentadas nas figuras 34 e 35 e os 

parâmetros relacionados encontram-se na tabela 12.  

 

 
Figura 34 - Linearização de Freundlich para LVn, LV1, LV2, LV3, LV4 e LV5, com meio em pH 

alcalino. 

Nota: 1) Desconsiderou-se os dados referentes à concentração 3000 mg.L-1 para a amostra LV5. 
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Figura 35 - Linearização de Freundlich para LV6, LV7, LV8, LV9, LV10 e LV11, com meio em pH 

alcalino. 

Nota: 1) Desconsiderou-se a concentração 3000 mg.L-1 referente à amostra LV5.  

2) Desconsiderou-se os dados referentes às concentrações 500, 2000 e 5000 mg.L-1 da   

amostra LV6. 

3) Desconsiderou-se os dados referentes às concentrações 1000 e 5000 mg.L-1 para a  

amostra LV7. 

4) Desconsiderou-se os dados referentes à concentração 5000 mg.L-1 para a amostra LV9.          
5) Desconsiderou-se os dados referentes à concentração 2000 mg.L-1 para a amostra 

LV11. 
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Tabela 12 - Parâmetros de Freundlich para adsorção de RB19 em lama vermelha 

com meio sob condições alcalinas. 

Amostra n KF 

(mg.g-1) 

Equação da reta r² 

LVn 1,29 0,11 y = 0,7723x - 0,9675 0,88 

LV1 1,28 0,09 y = 0,7816x - 1,0368 0,96 

LV2 1,02 0,03 y = 0,9785x - 1,5827 0,95 

LV3 1,27 0,07 y = 0,7856x - 1,1458 0,78 

LV4 1,08 0,02 y = 0,9211x - 1,6049 0,76 

LV5 1,80 0,13 y = 0,5542x - 0,8873 0,44 

LV6 1,09 0,01 Y = 0,9141x - 1,9742 0,99 

LV7 1,12 0,34 Y = 1,2253x - 2,1133 0,77 

LV8 1,33 0,09 Y = 0,4534x - 0,3609 0,81 

LV9 2,04 0,29 Y = 0,7903x - 1,1604 0,73 

LV10 3,63 0,62 Y = 0,4474x - 0,4792 0,25 

LV11 3,61 1,58 Y = 0,3307x + 0,1098 0,24 

 

O coeficiente de determinação (r²) apresenta resultados satisfatórios para 

as amostras LVn, LV1, LV2, LV6 e LV8, permitindo dizer que o modelo de 

Freundlich é adequado para descrever o fenômeno de adsorção de RB19 nessas 

amostras quando o pH do meio é o pH natural do material adsorvente, ou seja, 

alcalino. Tanto a amostra sem tratamento quanto as termicamente tratadas 

apresentaram capacidade de adsorver cerca 0,07mg de corante para cada 1g de 

lama vermelha, sendo assim, nota-se a ausência da influência do tratamento 

térmico na ativação da lama vermelha. Além disso, a partir dos elevados valores 

obtidos para o parâmetro n, pode-se dizer que há presença de grande 

heterogeneidade nos sítios de adsorção. 

A amostra LV6 apresentou capacidade de adsorção da ordem de 0,01 

mg.g-1, ou seja, praticamente nula, o que permite dizer que realmente o 

tratamento ácido não contribuiu para a melhora das propriedades adsortivas da 

lama vermelha. 
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Para as outras amostras de lama vermelha não é adequado utilizar o 

modelo de Freundlich para descrever a adsorção de RB19 quando o meio está 

em condições alcalinas. 

 

5.2.3.2 Isotermas de adsorção de RB19 em lama vermelha sob condições 
ácidas (pH 4,0) 

 

Após as 5 horas de adsorção, verifica-se a remoção do corante RB19 em 

meio ácido e sua incorporação no material adsorvente (lama vermelha), conforme 

apresentado na tabela 13. 
 

Tabela 13 - Porcentagem de remoção de cor através da adsorção de RB19 em 

lama vermelha sob condições do meio em pH 4,0. 

 Remoção de RB19 (%) 
Concentração 

 Inicial (mg.L-1) 
 

Amostras 

100 500 1000 2000 3000 5000 

LVn 92,8 92,4 65,6 36,7 19,8 13,1 

LV1 40,3 37,1 7,8 10,7 15,7 10,1 

LV2 87,4 90,8 43,2 30,5 256 11,8 

LV3 94,3 71,6 45,6 34,9 25,1 10,2 

LV4 92,3 55,6 50,5 39,9 22,5 12,1 

LV5 93,6 91,7 31,5 28,1 10,7 14,0 

LV6 28,2 10,8 3,4 6,9 -3,0 -1,0 

LV7 76,7 42,0 15,7 14,3 9,0 8,2 

LV8 96,9 64,1 44,0 24,2 21,3 10,6 

LV9 87,4 90,8 43,2 30,5 25,6 11,8 

LV10 88,2 41,4 27,2 14,0 6,7 0,65 

LV11 55,3 35,5 15,0 10,5 4,6 5,4 

 

Sob condições controladas, ou seja, quando o pH do meio é ajustado para 

4,0, alcança-se elevada eficiência na remoção de cor e nota-se um 

comportamento padrão para o fenômeno de adsorção de RB19 em lama 

vermelha, ou seja, quanto maior a concentração do corante em solução, menor a 

porcentagem de remoção de cor da solução aquosa.  
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 A representação da capacidade de adsorção, realizada através da 

construção das isotermas, é apresentada nas figuras 36 e 37, e a visualização da 

eficiência obtida no processo é possível através da figura 38. 

 

 
Figura 36 - Isoterma de adsorção de RB19 em LVn, LV1, LV2, LV3, LV4 e LV5, com meio em pH 

4,0. 

 

 
Figura 37 - Isoterma de adsorção de RB19 em LV6, LV7, LV8, LV9, LV10 e LV11, com meio em pH 

4,0. 
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Para efeito de visualização, optou-se por apresentar, na figura 38, uma foto 

bastante ilustrativa da ocorrência do fenômeno de adsorção de RB19 quando o 

pH do meio é ajustado para 4,0.  

 

 
Figura 38 - RB19 (500 mg.L-1) antes e após a adsorção em lama vermelha sob condições ácidas 

(pH 4,0). 

 

Através dos resultados apresentados acima, é possível afirmar que a lama 

vermelha, quando em condições de pH ácido, ou seja, quando o pH do meio está 

abaixo do pHPCZ da amostra, apresenta elevada capacidade de remoção do 

corante RB19 em solução aquosa, atingindo valores, no patamar de saturação, 

equivalentes a 180 mg.g-1. 

A análise das isotermas permite concluir que a amostra LV6, novamente, é 

a que apresenta menor capacidade de adsorção. Com exceção desta amostra, 

verifica-se que a curva de adsorção assemelha-se às isotermas de Langmuir.  

Em pH ácido, verifica-se que ocorrem fenômenos de adsorção de RB19 

nas amostras de lama vermelha, permitindo dizer que esta condição do meio 

contribui para que  a adsorção ocorra de maneira favorável, com elevada 

afinidade entre o material adsorvente e o adsorvato em solução. 

Quando o pH do meio corresponde à 4,0 nota-se que a adsorção de RB19 

em lama vermelha ocorre de maneira favorável, com afinidade entre o corante e o 

material adsorvente. Isso acontece porque a densidade de carga superficial das 

partículas sólidas foram alteradas com essa grandeza. Segundo estudos 

realizados por Costa et al (2009) os corantes reativos, por serem aniônicos, só 

são adsorvidos quando o pH do meio em que se encontram está abaixo do pHpcz. 
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Apesar da ocorrência de aumento na área superficial específica da lama 

vermelha, proporcionada pelo tratamento térmico, químico ou termo-químico, 

verifica-se a ineficácia desta ação para o processo de adsorção, pois há criação 

de microporos que, apesar de contribuírem para o aumento no número de sítios 

ativos de adsorção, não apresentam tamanho suficiente para retenção da 

molécula grande e complexa do corante RB19.  

No geral, verifica-se que as amostras que passaram por algum tipo de 

tratamento químico apresentaram capacidade inferior para adsorção de RB19, 

com exceção de LV5 que destacou-se como pior meio adsorvente dentre as 

amostras tratadas termicamente, fenômeno que deve estar associado ao 

processo de vitrificação do material que foi submetido à altas temperaturas 

durante o tratamento por calcinação. Novamente, a amostra LV6 foi a que 

apresentou as piores condições para adsorção, com baixíssima remoção do 

corante em solução. 

 

5.2.3.2.1 Linearização de Langmuir para adsorção de RB19 em lama 
vermelha sob condições ácidas (pH 4,0) 

 

Foram feitas as linearizações das curvas de adsorção segundo o modelo 

de Langmuir, conforme apresentado nas figuras 39 e 40, calculando-se os 

parâmetros inerentes, como apresentado na tabela 14. 
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Figura 39 - Linearização de Langmuir para LVn, LV1, LV2, LV3, LV4 e LV5, com meio em pH ácido. 

 

 
Figura 40 - Linearização de Langmuir para LV6, LV7, LV8, LV9, LV10 e LV11, com meio em pH 

ácido. 

 

Os parâmetros relativos à linearização de Langmuir em meio ácido são 

apresentados na tabela 14. 
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Tabela 14 - Parâmetros de Langmuir para adsorção de RB19 em lama vermelha 

em meio ácido. 

Amostra qm  

(mg.g-1) 
KL 

(L.mg-1) 

RL Equação da reta r² 

LVn 161,2 2,6 E-02 0,19 y = 0,0062x + 0,2351 0,99 

LV1 308,8 1,4 E-04 0,96 y = 0,0032x + 22,832 0,11 

LV2 168,7 9,7 E-03 0,38 y = 0,0059x + 0,6125 0,96 

LV3 135,8 -2,5 E-02 -0,42 y = 0,0074x - 0,2952 0,96 

LV4 156,5 -1,4 E-01 -0,05 y = 0,0064x - 0,0446 0,98 

LV5 154,1 1,7 E-03 0,79 y = 0,0065x + 3,8683 0,71 

LV6 -11,7 -7,8 E-04 0,99 y = -0,0857x + 110,2 0,77 

LV7 102,3 1,7 E-03 0,85 y = 0,0098x + 5,7638 0,88 

LV8 141,1 6,3 E-03 0,53 y = 0,0071x + 1,1286 0,98 

LV9 157,4 1,0 E-02 0,38 y = 0,0064x + 0,607 0,96 

LV10 8,9 -1,4 E-03 1,01 y = 0,1123x - 79,412 0,77 

LV11 59,3 2,6 E-03 0,87 y = 0,0169x + 6,4121 0,81 

 

 

Observa-se que, com exceção da amostra LV1, quando o pH do meio é 

ácido, o fenômeno de adsorção de RB 19 em lama vermelha é bem descrito pelo 

modelo de Langmuir, fato comprovado pelos valores do coeficiente de 

determinação (r²) que são superiores a 70%. Podemos afirmar que as amostras 

LVn, LV2, LV3, LV4, LV8 e LV9 são as mais representativas do processo de 

adsorção e, de acordo com os valores de qm, podemos atribuir à lama vermelha 

capacidade em adsorver 153,5mg de corante para cada 1g de material 

adsorvente. A amostra LVn é a que apresentou a maior capacidade de adsorção 

de RB19, e LV6, mais uma vez, foi a que apresentou menor capacidade de 

adsorção deste corante. 

Os resultados mostram que não há necessidade de prévio tratamento da 

lama vermelha e que o tratamento ácido é prejudicial à promoção de afinidade 

entre a molécula de corante RB19 e o adsorvato. 
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A análise do coeficiente de determinação (r²) demonstra excelente 

correlação entre os dados, o que permite dizer que o processo de adsorção de 

RB19 em lama vermelha (tanto as amostras tratadas quanto a não tratada) pode 

ser adequadamente descrito através do modelo de Langmuir. 

Além disso, os valores calculados para RL, na maioria dos casos entre 0 e 

1, confirmam a afinidade entre o material adsorvente e o adsorvato, 

caracterizando um processo de remoção de cor que pode ser classificado como 

favorável quando em pH 4,0.  

 

5.2.3.2.2 Linearização de Freundlich para adsorção de RB19 em lama 
vermelha sob condições ácidas (pH 4,0) 

 

As linearizações das curvas de adsorção segundo o modelo de Freundlich, 

são apresentadas nas figuras 41 e 42, para as quais calculou-se os parâmetros 

inerentes à modelagem, conforme tabela 15. 

 

 
Figura 41 - Linearização de Freundlich para LVn, LV1, LV2, LV3, LV4 e LV5, com meio em pH ácido. 
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Figura 42 - Linearização de Freundlich para LV6, LV7, LV8, LV9, LV10 e LV11, com meio em pH 

ácido. 

Nota: 1) Desconsiderou-se os dados referentes às concentrações 3000 e 5000 mg.L-1 referente à  

          amostra LV6. 

 

Nota-se linearidade entre os resultados, o que indica que o processo de 

adsorção ocorreu sob condições favoráveis. Além disso, a análise visual dos 

resultados permite afirmar que para as amostras LV6 e LV9 apresentaram menor 

capacidade adsortiva. 
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Tabela 15 - Parâmetros de Freundlich para adsorção de RB19 em lama vermelha 

com meio sob condições ácidas (pH 4,0). 

Amostra n KF  

(mg.g-1) 
Equação da reta r² 

LVn 3,4 18,04 y = 0,2968x = 1,2563 0,63 

LV1 1,5 0,37 y = 0,6808x - 0,4265 0,74 

LV2 3,0 13,29 y = 0,3282x + 1,1236 0,66 

LV3 2,7 9,12 y = 0,3734x + 0,96 0,81 

LV4 4,3 27,24 y = 0,2345x + 1,4352 0,93 

LV5 3,5 12,55 y = 0,287x + 1,0986 0,47 

LV6 3,0 1,64 y = 0,3379x + 0,2146 0,51 

LV7 6,1 19,87 y = 0,1648x + 1,2982 0,89 

LV8 2,7 7,79 y = 0,3725 + 0,8915 0,88 

LV9 3,1 12,74 y = 0,3276x + 1,1052 0,66 

LV10 24,9 28,71 y = 0,0401x + 1,458 0,04 

LV11 4,3 8,36 y = 0,2317 + 0,9223 0,73 

 

Com base na análise dos parâmetros apresentados na tabela 14, pode-se 

dizer que modelo de Freundlich não é adequado para descrever o processo de 

adsorção de RB19 em meio ácido, pois verifica-se elevada variância entre os 

dados. 

 

5.2.3.3 Isotermas de adsorção de RB19 em lama vermelha sob condições 
ácidas (pH 2,0) 

 

Visando identificar a possível ocorrência de superação do balanço líquido 

de cargas negativas na superfície da lama vermelha e conseqüente aumento na 

migração das moléculas do corante em direção ao adsorvente, que ocasionariam 

maior capacidade de remoção de RB19 em solução aquosa, tamponou-se o pH 

do meio para 2,0. O estudo das características do fenômeno de adsorção sob 

essas condições é apresentado na tabela 16 e na figura 43. 
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Tabela 16 - Porcentagem de remoção de cor através da adsorção de RB19 em 

lama vermelha sob condições do meio em pH 2,0. 
 Remoção de RB19 (%) 

Concentração 
 Inicial (mg.L-1) 

 
Amostra 

100 500 1000 2000 3000 5000 

LV2 87,0 94,4 69,1 19,7 37,3 15,3 

 

 
Figura 43 - Isoterma de adsorção representativa da remoção de RB19 em LV2 com meio em pH 

2,0. 

 

Esses resultados indicam que, uma vez que o pH do meio corresponde ao 

pH no qual a superfície da lama vermelha é neutra, ou seja, o balanço de cargas 

é igual a zero, há remoção de cor com transferência das moléculas de corante 

para o interior do material adsorvente. Não há necessidade de reduzir o pH para 

valores muito aquém do pHPCZ, o que constitui uma vantagem na utilização de 

lama vermelha, pois isso encareceria o processo e dificultaria o pós-tratamento do 

efluente. 

 

5.2.3.3.1 Linearização de Langmuir para adsorção de RB19 em lama 
vermelha sob condições ácidas (pH 2,0) 
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A figura 44 apresenta o gráfico correspondente à linearização da isoterma 

de adsorção de RB19 quando o pH do meio é igual à 2,0, segundo o modelo de 

Langmuir, para qual foram calculados os parâmetros inerentes, demonstrados na 

tabela 17.  

 

 
Figura 44 - Linearização de Langmuir para LV2, com meio em pH ácido (2,0). 

 

Tabela 17 - Parâmetros de adsorção de Langmuir para remoção de RB19 por 

LV2 em pH 2,0. 

Amostra qm 

(mg.g-1) 
KL 

(L.mg-1) 
RL Equação da reta r² 

LV2 178,7 5,2 E-3 0,52 
y = 0,0056x + 

1,0749 0,84 

 

Aparentemente, o elevado valor obtido como capacidade de remoção do 

corante RB19 (178,7 mg.g-1) indica que as condições do meio favoreceram a 

ocorrência do fenômeno de adsorção. Entretanto, a baixa correlação entre os 

dados aponta para a inexpressividade desse resultado. Deve-se destacar aqui, os 

resultados obtidos como porcentagem de remoção de cor, que não foram 

superiores, por exemplo, aos resultados obtidos com LVn. 
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Sendo assim, pode-se dizer que, as condições do meio foram favoráveis à 

ocorrência de adsorção de RB19 em LV2, entretanto não houve superioridade 

nesta técnica, nem mesmo criação de maior número de moléculas ativas para 

adsorção devido à redução de pH, devendo-se atribuir uma capacidade média de 

adsorção igual à das outras amostras de lama vermelha. 

 

5.2.3.3.2 Linearização de Freundlich para adsorção de RB19 em lama 
vermelha sob condições ácidas (pH 2,0) 

 

A linearização de Freundlich foi aplicada à isoterma de adsorção de RB19 

em lama vermelha com condições do meio em pH 2,0, conforme mostra a figura 

45, e os parâmetros representativos do fenômeno foram calculados e 

apresentados na tabela 18. 

 

 
Figura 45 - Linearização de Freundlich para remoção de RB19 por LV2 com meio 

em pH 2,0. 

 

Tabela 18 - Parâmetros de Freundlich para adsorção de RB19 em lama vermelha 

com meio sob condições ácidas (pH 2,0). 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

lo
g 

q e

log Ce



94 

 

LV2 2,75 11,84 Y = 0,3641x + 1,0735 0,51 

 

 

Neste caso, verifica-se que o processo de adsorção de RB19 também não 

pode ser adequadamente descrito através do modelo de Freundlich. 

 

5.2.4 Isotermas de adsorção representativas da remoção de RB19 em 
carvão ativado  

 

Para efeito de comparação, procedeu-se com a construção de isotermas 

de adsorção e sua linearização para determinação da capacidade do carvão 

ativado a partir da casca do coco adsorver o corante Reativo Azul 19. 

 

5.2.4.1 Isotermas de adsorção de RB19 em carvão ativado sob condições 
alcalinas 

 

O processo de remoção de cor através da adsorção de corante RB19 em 

carvão ativado é apresentado na tabela 19, e na figura 46. 

 

Tabela 19 - Porcentagem de remoção de cor através da adsorção de RB19 em 

carvão ativado sob condições do meio em pH alcalino. 

 Remoção de RB19 (%) 
Concentração 

 Inicial (mg.L-1) 
 

Amostra 

100 500 1000 2000 3000 5000 

Carvão ativado 22,9 8,9 4,4 5,3 3,6 -2,8 
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Figura 46 - Isoterma de adsorção de RB19 em carvões ativados com sistema sob condições 

alcalinas. 

 

Observa-se, na figura 46, que o patamar de adsorção de RB19 está 

próximo à 25 mg.g-1, o que indica maior capacidade de remoção deste corante em 

relação à lama vermelha quando o pH do meio é alcalino. 

 

5.2.4.1.1 Linearização de Langmuir para adsorção de RB19 em carvão 
ativado sob condições alcalinas 

 

O estudo do fenômeno de adsorção através da linearização segundo o 

modelo de Langmuir é apresentado na figura 47 e os parâmetros inerentes são 

mostrados na tabela 20.  
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Figura 47 - Linearização de Langmuir na representação do processo de adsorção de RB19 em 

carvões ativados sob condições alcalinas do meio. 
  

Tabela 20 - Parâmetros de Langmuir para adsorção de RB19 em carvão ativado 

em meio alcalino. 

Amostra qm 

(mg.g-1) 

KL 
(L.mg-1) 

RL Equação da reta r² 

Carvão ativado 36,4 0,001 0,96 Y = 0,0275x + 25,905 0,74 

 

O valor de correlação indica possibilidade de utilização do modelo de 

Langmuir para descrever a adsorção de RB19 em carvão ativado quando o pH do 

meio é alcalino, permitindo atribuir, a este adsorvente, capacidade de adsorção 

em torno de 36,4 mg.g-1. 

 

5.2.4.1.2 Linearização de Freundlich para adsorção de RB19 em carvão 
ativado sob condições alcalinas 

 

A linearização de Freundlich é apresentada na figura 48 e seus parâmetros 

calculados estão dispostos na tabela 21. 
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Figura 48 - Linearização de Freundlich na representação do processo de adsorção de RB19 em 

carvões ativados sob condições alcalinas do meio. 

 

Tabela 21 - Parâmetros de Freundlich para adsorção de RB19 em carvão ativado 

em meio alcalino. 

Amostra n KF 

(mg.g-1) 

Equação da reta r² 

Carvão ativado 3,8 2,9 Y = 0,2662x + 0,461 0,36 

 

Devido à grande variância obtida nesta modelagem, fato indicado pelo 

coeficiente de variação, infere-se que o modelo de Freundlich não é ideal para 

descrever o processo de adsorção de RB19 em carvão ativado. 

 

5.2.4.2 Isotermas de adsorção de RB19 em carvão ativado sob condições 
ácidas (pH 4,0) 

 

O processo de adsorção de RB19 em carvão ativado foi descrito, também, 

quando o pH do meio está sob condições ácidas, ou seja, 4,0, como observa-se 

na tabela 22 e figura 49. 
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Tabela 22 - Porcentagem de remoção de cor através da adsorção de RB19 em 

carvão ativado sob condições do meio em pH 4,0. 
 Remoção de RB19 (%) 

Concentração 
 Inicial (mg.L-1) 

 
Amostra 

100 500 1000 2000 3000 5000 

Carvão ativado 28,6 7,2 7,4 5,5 2,2 4,9 

 

 
Figura 49- Isoterma de adsorção de RB19 em carvões ativados com sistema sob condições 

ácidas. 

 

Verifica-se uma capacidade de adsorção com patamar em 40 mg.g-1, 

indicando que quando em pH ácido o carvão ativado apresenta maior capacidade 

de adsorção. Este gráfico permite dizer que, quando em condições de pH ácido, 

em comparação com a lama vermelha, o carvão ativado da casca do coco possui 

capacidade inferior de remoção de corante RB19 em solução aquosa. 
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5.2.4.2.1 Linearização de Langmuir para adsorção de RB19 em carvão 
ativado sob condições ácidas (pH 4,0) 

 

O estudo do fenômeno de adsorção foi possível através da linearização da 

isoterma através do modelo de Langmuir, conforme apresentado na figura 50 e 

tabela 23. 

 

 
Figura 50 - Linearização de Langmuir na representação do processo de adsorção de RB19 em 

carvões ativados sob condições ácidas do meio. 

 

Tabela 23- Parâmetros de Langmuir para adsorção de RB19 em carvão ativado 

com pH do meio ajustado para 4,0. 

Amostra qm 

(mg.g-1) 

KL 

(L.mg-1) 

RL Equação da reta r² 

Carvão ativado 50,4 0,0006 0,97 Y = 0,0199x + 33,008 0,39 

 

Observa-se que o carvão ativado apresenta capacidade de adsorção em 

torno de 50,4 mg.g-1 em relação ao corante RB19. 
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5.2.4.2.2 Linearização de Freundlich para adsorção de RB19 em carvão 
ativado sob condições ácidas (pH 4,0) 

 

O estudo do processo de adsorção de RB19 em carvão ativado segundo o 

modelo de Freundlich é mostrado na figura 51 e tabela 24. 

 

 
Figura 51 - Linearização de Freundlich na representação do processo de adsorção de RB19 em 

carvões ativados sob condições ácidas do meio 

 

Tabela 24 - Parâmetros de Freundlich para adsorção de RB19 em carvão ativado 

com pH do meio ajustado para 4,0. 

Amostra n KF Equação da reta r² 

Carvão ativado 3,2 2,46 Y = 0,3108x + 0,392 0,34 

 

Este fenômeno não foi descrito adequadamente pela linearização de 

Freundlich, pois o valor do coeficiente de determinação está muito aquém do 

esperado. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com a realização deste estudo foi possível concluir que os processos 

químicos e térmicos de ativação da lama vermelha pouco influenciaram na 

adsorção do corante Reativo Azul 19. Apesar da ocorrência de aumento na área 

específica do material adsorvente, os poros criados não apresentaram tamanho 

suficiente para adsorver as moléculas grandes e complexas deste corante.  

O tratamento químico não contribuiu para aumentar a afinidade entre o 

material adsorvente e o corante quando o meio é alcalino e, em alguns casos, 

como da amostra LV6, chegou a ser prejudicial ao processo à retenção da 

molécula de corante. Acredita-se que o uso do ácido clorídrico alterou o balanço 

de cargas da superfície da lama vermelha, inviabilizando a ocorrência de 

adsorção e aumentando a heterogeneidade do material adsorvedor. Para esta 

situação, verificou-se que nenhum modelo de adsorção descreve adequadamente 

o processo de adsorção.  

O fator preponderante para o aumento da eficiência da lama vermelha na 

adsorção de RB19 foi a alteração do pH do meio para um valor inferior ao pHPCZ 

do material adsorvente. 

Quando o pH do meio é ácido, tanto para a lama vermelha sem tratamento 

quanto a lama vermelha tratada termicamente tratada o fenômeno de adsorção foi 

descrito com propriedade pela linearização de Langmuir, sendo possível atribuir a 

essas amostras a capacidade de remoção de RB19 na proporção 153mg.g-1. 

Nessas condições, nota-se ocorrência de intensos fenômenos de adsorção e 

eficiente remoção de corante RB19 da solução aquosa. Neste caso, a isoterma de 

Langmuir é mais adequada para descrever o processo de adsorção. A amostra 

LVn foi a que apresentou maior capacidade de remoção de cor e, em 

contrapartida, LV6 apresentou-se como o pior adsorvedor. Destaca-se que a 

amostra LV1, apesar de apresentar elevada capacidade de adsorção segundo 

Langmuir (308,8 mg.g-1) e, coincidentemente, ser a amostra que após tratamento 

térmico apresentou maior área específica, não pode ser considerada como a 

melhor amostra para ser utilizada na remoção de RB19 da solução aquosa. Neste 

caso cabe uma avaliação criteriosa, que considere o coeficiente de determinação 

(r²) da ordem de 0,11, que indica que o modelo de Langmuir não pode ser usado 
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para descrever esse processo de adsorção, somado ao fato de que, conforme 

supracitado, o aumento na área específica não tem relação direta com o aumento 

no número e tamanho dos poros de adsorção. Sendo assim, este resultado não 

representa a realidade do fenômeno de adsorção e deve ser descartado. 

Quando em pH alcalino, a lama vermelha apresenta baixa capacidade na 

remoção de corante em solução aquosa. Nessas condições o modelo que melhor 

representa o processo de adsorção de RB19 em lama vermelha com e sem 

tratamento é o de Freundlich, atribuindo-se uma capacidade de adsorção em 

torno de 0,07mg.g-1. Além disso, é possível dizer que a lama vermelha tratada 

com HCl é a que apresenta piores condições de adsorção, com remoção da 

ordem de 0,01 mg.g-1. 

O carvão ativado da casca do coco, não possui grande afinidade com o 

corante RB19, apresentando, quando o pH do meio é ácido, capacidade de 

adsorção da ordem de 50,4 mg.g-1. 

Quando comparada aos processos de oxidativos avançados e à adsorção 

em carvão ativado, verifica-se superioridade da técnica de adsorção em lama 

vermelha para remoção de RB19 em solução aquosa. Para o caso específico 

deste estudo, verificou-se elevada capacidade de adsorção de RB19 em lama 

vermelha. Quando as concentrações iniciais de corante RB19 em solução aquosa 

eram da ordem de 100 mg.L-1, chegou-se a atingir eficiência de 97% de remoção 

quando o pH do meio foi ajustado para 4,0. o que permite concluir que a lama 

vermelha é um material adsorvedor com elevada capacidade de remoção para o 

corante Reativo Azul 19, e apresenta-se como um material alternativo e de baixo 

custo, com potencial para aplicação nos processos de tratamento de efluentes 

das indústrias têxteis. 
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