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1. Introdução 

 

A Cia. Brasileira de Alumínio - CBA é uma empresa do Grupo Votorantim, de capital 

100% brasileiro, inaugurada no ano de 1955 na cidade de Alumínio - SP, sendo a primeira 

indústria de Alumínio do Brasil com capital privado, iniciando com uma produção de quatro 

mil toneladas de Alumínio primário por ano. Além disso, é uma das únicas plantas do mundo 

a atuar de forma integrada na produção de alumínio, sendo referência em tecnologia dessa 

área. Ainda hoje, a mesma pode ser considerada a maior unidade produtora do metal no 

Brasil, sendo parte integrante dos resultados obtidos pelo segmento que confirmam o Brasil 

como sexto produtor mundial do metal, com uma produção nacional de 1,4 milhões de 

toneladas no ano de 2012 (Associação Brasileira de Alumínio – ABAL). 

Para manter e consolidar sua posição no mercado, constantemente são realizadas 

melhorias técnicas dos processos. Dentre estas, encontram-se grandes projetos que, , por 

meio de processos mais eficazes, diminuem o consumo energético, consumo de água e 

recursos naturais, geração de resíduos, emissões atmosféricas entre outros danos 

socioambientais – assim, além de aumentarem a produtividade, levam em conta os 

princípios de sustentabilidade. Sendo assim, conciliar o desenvolvimento econômico com 

preservação ambiental e qualidade de vida de seus funcionários e das comunidades onde 

atua tem sido a tônica da CBA ao longo de sua existência. 

Atualmente com uma produção de cerca de 475.000 toneladas por ano de alumínio 

eletrolítico, escolhida pelo Instituto Brasileiro de Economia – IBRE da Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, como a melhor empresa no setor de Metalurgia no ano de 2005, a CBA é 

uma empresa que atua desde o processamento do minério de bauxita, para a obtenção do 

Óxido de Alumínio, passando pela fabricação de Alumínio Primário até a produção de 

produtos transformados tipo Lingotes, Tarugos, Vergalhões, Placas, Bobinas, Chapas, 

Folhas, Perfis, Telhas e Cabos. O resumo das etapas de obtenção desses materiais pode 

ser observado no Fluxograma 1. 
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Fluxograma 1 – Processo Integrado de Fabricação de Alumínio. 

 

Uma das áreas desse processo que é destaque em desenvolvimento de projetos de 

melhoria envolvendo tecnologia e sustentabilidade é a área de obtenção do Óxido de 

Alumínio, conhecida como Alumina.  

A Refinaria de Alumina converte a bauxita em óxido de alumínio, Al2O3. A bauxita é 

um minério rico em óxido de alumínio hidratado (Al2O3.3H2O), mas que também contém 

impurezas como sílica, óxido de ferro e substâncias orgânicas. A primeira parte da refinaria, 
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a área vermelha, recebe a bauxita via linha férrea e faz a digestão do óxido de alumínio 

hidratado (Al2O3.3H2O) em solução de soda cáustica para separá-lo dos outros 

componentes, que não dissolvem, entregando a solução de soda e alumina como produto à 

área branca.  

 A área branca, segunda etapa do processo, recebe a alumina em solução e separa o 

óxido hidratado do licor recebido, para posteriormente eliminar suas moléculas de água e 

convertê-lo em alumina (Al2O3), o produto final da refinaria.  Após esse extenso tratamento 

químico, a alumina é enviada às Salas Fornos, onde ocorre a produção de alumínio líquido 

pelo processo eletrolítico Hall-Héroult para redução do óxido de alumínio em alumínio 

metálico. O resumo esquemático do processo para obtenção da alumina pode ser 

observado na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 - Resumo esquemático do processo de fabricação de alumina 

 

Os processos que ocorrem nas áreas vermelha e branca – solubilização e 

precipitação, respectivamente -, são opostos. Assim, enquanto a eficiência da solubilização 

é favorecida por altas temperaturas e baixas concentração de alumina, a precipitação será 

mais eficaz sob baixas temperaturas e altas concentrações de alumina. Essa dicotomia 

entre as condições das áreas é o principal fator a ser controlado no processo de forma a 

aperfeiçoar a produção.  

Um dos fatores de medição da qualidade do processo da fábrica de Alumina é a 

geração do seu principal resíduo, a lama vermelha. Essa lama é o residual resultante das 

etapas da área vermelha de extração do óxido hidratado da bauxita. A maior parte dessa 

lama é resultante da qualidade da bauxita enviada à fábrica, pois cada mineração possui 

uma porcentagem de bauxita aproveitável no minério enviado, sendo que esta dificilmente 
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ultrapassa 40%. Dessa forma, quanto mais óxido for extraído do minério, menos resíduo 

será gerado. 

 Essa lama, além de conter o minério não aproveitável, agrega também certa 

quantidade de soda caustica (menor que 1,1% na CBA) proveniente do processo. Em outras 

indústrias similares essa quantidade é ainda mais alta, comprometendo a periculosidade do 

rejeito, porém, na CBA grande parte da soda cáustica é reaproveitada por meio de um 

sistema de filtração.  

 

 

 

Figura 2 – Processo de recuperação da Soda Cáustica da fabricação de alumina. 

 

 Projetos que aumentem a recuperação de soda e, principalmente, o aproveitamento 

de alumina da bauxita são de grande importância para, além de aumentar a produtividade 

da empresa, poupar recursos naturais e gerar menor quantidade de lama vermelha que 

atualmente é enviada para armazenamento na barragem (lagoa de rejeitos) da fábrica de 

Alumina. Essa barragem recebe cerca de 2.350 toneladas de rejeitos diariamente. 
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Figura 3 – Barragem de rejeitos da fábrica de Alumina 

 

 Um dos projetos da área de Tecnologia da Refinaria de Alumina com grande 

repercussão devido à simplicidade de execução e dimensão dos resultados foi o Projeto 

Trim Liquor, que reduziu a precipitação e consequente perda de alumina durante as etapas 

finais da Área Vermelha. O projeto consiste na diluição da solução de alumina, por meio da 

adição de soda. Essa diluição distanciou as condições da solução da zona de 

supersaturação, impedindo a precipitação do óxido hidratado e aumentando a eficiência da 

fabricação da alumina (maior quantidade de óxido de alumínio extraído), gerando menos 

resíduo e reaproveitando maior quantidade de soda cáustica.  

 

2. Objetivos 

 

O projeto Trim Liquor teve por objetivo reduzir a perda de alumina por precipitação 

no espessador de lama da fábrica de Alumina, diminuindo, assim, o consumo de recursos 

naturais e a geração de resíduos do processo, além de aumentar a produtividade do setor. 

 

3. Princípios do Trim Liquor 
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A precipitação indesejada da alumina, que pode ocorrer no espessador de lama, é 

provocada pela queda de temperatura ou pelo aumento da concentração da alumina na 

solução.  

Esta precipitação de alumina no processo de separação sólido-líquido causa 

problemas operacionais no sistema de filtração de aluminato (Filtração de Segurança), como 

formação de “pedras”, furos nas telas e consequentemente contaminação do produto e 

redução de produção. Além disso, também ocorrem perdas de alumina, que poderia tornar-

se produto e acaba incorporada no resíduo de bauxita (lama vermelha).  

A filosofia de controle está atrelada à curva de solubilidade do aluminato de sódio 

(alumina) na solução de soda cáustica, que pode ser observada na Figura 4. Se a 

supersaturação da solução for mantida sob controle, o nível de alumina contido na mesma 

será estável e a precipitação será evitada. Por outro lado, é necessário para a posterior fase 

de precipitação, na área branca, que a concentração seja sempre alta.  

 

 

Figura 4 – Zona de supersaturação (SST) da Curva de solubilidade do aluminato de 

sódio (alumina) na solução de soda cáustica 

 

Testes demonstraram que a saturação para concentração máxima recomendada 

para a solução de óxido de alumínio é de 138%, conforme demonstrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Concentração máxima recomendada 

 

Para manter essa saturação menor que 138%, tendo assim controle da precipitação 

do óxido de alumínio, pode-se adicionar uma quantidade de solução de soda cáustica com 

baixa concentração de alumina na solução rica em alumina após a digestão (no 

espessador). Esse princípio, denominado Trim Liquor, está esquematizado na Figura 6, 

onde a curva vermelha representa a máxima concentração recomendada para a alumina na 

solução. 

Dessa forma, a adição de soda cáustica permite que o ponto que caracteriza a 

operação se desloque para baixo, afastando-se da zona de supersaturação onde a 

precipitação indesejada é favorecida.  

A Figura 7 esquematiza o Trim Liquor dentro da produção de Alumina. A bauxita, que 

é moída e aquecida, é enviada para a Digestão, onde entra em contato com a soda de 

ataque também aquecida, proveniente do Test Tank. Na digestão, a alumina presente na 

bauxita é solubilizada, enquanto outros componentes indesejáveis presentes na bauxita, 

como óxidos de ferro e silício, não são dissolvidos. Após a digestão, a solução de alumina é 

resfriada por etapas de Flash e enviada para a decantação, onde os resíduos não 

solubilizados são removidos. O Trim Liquor consiste em desviar parte da soda de ataque do 

Test Tank para a alimentação da decantação. 
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Figura 6 – Princípio do Trim Liquor na Curva de Solubilidade do Óxido de Alumínio 

 

 

 

Figura 7 – Diagrama esquemático do Projeto Trim Licor na Refinaria de Alumina 
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4. Desenvolvimento 

 

Na fábrica de Alumina da CBA a solução de soda cáustica com baixa concentração 

de alumina pode ser encontrada numa fase mais inicial do processo, onde se encontram os 

tanques onde ocorre a adição de soda caustica no processo, etapa chamada de soda de 

ataque. Assim, foram avaliadas as instalações existentes na área dos tanques e 

espessadores (onde ocorre a separação dos resíduos e pode ocorrer a precipitação 

indesejada de alumina) para levantar as necessidades de instalação. Foi observado que 

havia uma linha existente que poderia ser utilizada, com pequenas modificações, com as 

bombas existentes que manda soda para os moinhos. 

Dessa maneira, foram feitas as modificações e foi desenvolvida uma malha de 

controle do sistema, assim como aplicado um treinamento aos operadores de controle. 

Também foi realizado o acompanhamento diário da equipe de processos da refinaria nas 

fases iniciais de implantação. Os investimentos para tanto foram de cerca de R$ 60.000,00. 

Dessa forma, o Trim Liquor começou a ser utilizado em 13 de fevereiro de 2012, sendo 

parte da solução de soda cáustica com baixa concentração de alumina bombeada para a da 

solução de soda cáustica com alta concentração de alumina que alimenta os espessadores. 

 

5. Resultados 

 

 Como resultado da implementação do projeto, foi obtida maior produtividade da 

planta, pois com a mesma quantidade de bauxita foi fabricada uma maior quantidade de 

alumina, sendo esta encaminhada para as próximas etapas do processo de obtenção dos 

produtos finais de Alumínio (tarugo, lingote, chapas, cabos, folhas, perfis entre outros). Além 

da alumina, também houve maior reaproveitamento de soda caustica, pois no processo de 

precipitação do óxido de alumínio ocorria arraste da soda, sendo esta descartada em 

conjunto com a lama vermelha numa proporção de 150 g de soda para cada quilo de óxido. 

 Antes da instalação do Trim Liquor, o descarte de Alumina representava 7,8% da 

lama vermelha que era dispensada diariamente na barragem de rejeitos. Após sua 

instauração, a porcentagem de alumina no rejeito caiu para 5,9%. De fevereiro a dezembro 

de 2012 essa recuperação de alumina, que era perdida como rejeito, foi de 

aproximadamente 14.229 toneladas, valor que equivale a uma economia de 11 milhões de 

reais. Além disso, a recuperação de soda caustica representa 2.134 toneladas nesse 



                                                                                                        
                                                                                   

 Projeto Alumina – Trim Liquor                                                                                   
11 

mesmo período, somando cerca de 2,4 milhões de reais a economia gerada pela 

implementação do projeto no período de 13 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012. 

 Essa diminuição na geração de resíduos e, consequente diminuição no consumo de 

recursos naturais estipulada para valores anuais, baseando-se na produção de Alumina dos 

últimos 6 meses de 2012, período no qual o projeto já estava funcionando com capacidade 

máxima, pode ser observada na Figura 8. 

 

 

 

Figura 8 – Resultados anuais do Projeto Trim Liquor calculados com base nos meses de 

julho a dezembro de 2012. 

6. Conclusão 

  

O projeto Trim Liquor é um exemplo de um caso de sucesso, pois com um pequeno 

investimento, de cerca de 60 mil reais, foi obtida uma economia de mais de 13 milhões de 

reais em 11 meses. Mais impactante que essa economia são os ganhos ambientais que 

foram obtidos: com o Trim Liquor recuperou-se, nesse período, um valor superior a 14 mil 

toneladas de alumina e 2 mil toneladas de soda caustica que anteriormente demandariam 

de uma maior quantidade de bauxita proveniente da mineração e compra de material, 

respectivamente, além de representarem juntos mais de 22 mil toneladas a menos de 

resíduos gerados anualmente, valor que tende a crescer junto com a produção da fábrica. 
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 A queda na quantidade de soda cáustica representa menor geração de resíduo e 

compra de material, que é o terceiro maior gasto da refinaria, superado apenas pela compra 

de gás natural e bauxita, além disso, também auxilia nos possíveis tratamentos desse 

resíduo, pois a soda caustica altera o pH da lama, dificultando sua utilização em outros 

projetos. Como resultado do Trim Liquor e do avançado sistema de reaproveitamento de 

soda da unidade, a CBA esta entre as fábricas de Alumínio que possuem os resíduos de 

lama vermelha com menor quantidade de soda cáustica. Devido a isso, existem diversos 

projetos em andamento para utilização da lama vermelha como insumo para outras 

indústrias, como por exemplo, as de construção civil. 

 Outra grande vantagem do processo, inerente à redução do volume de lama 

depositada na barragem, é uma maior vida útil da mesma, cujo volume limitado é um dos 

maiores desafios para a continuidade em longo prazo da planta: com a geração de lama 

vermelha atual, o volume da barragem se esgotará até 2020. Mesmo que os vários projetos 

em andamento para aumentar a vida útil da barragem não sejam concluídos, apenas o 

projeto Trim Liquor, que reduz em média 2,3% da produção de lama, aumentou sua vida útil 

em dois meses. 

 Em suma, o Projeto Trim Liquor teve diversos ganhos para o meio ambiente e para 

produtividade da planta, sendo exemplo de um projeto bem sucedido, demandando baixo 

custo de investimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


