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1. INTRODUÇÃO 

As operações industriais vêm contribuindo bastante no aumento das concentrações de íons metálicos 

em águas, assim sendo uma importante fonte de contaminação dos corpos aquáticos, principalmente quando 

consideramos que tais íons podem ser disseminados via cadeia alimentar [1].  

Ao observar a mineração brasileira que é significativa no mercado mundial, e se destaca por possuir a 

terceira maior reserva mundial de bauxita [2]. Cerca de 98% da bauxita produzida no Brasil é utilizada na 

produção de alumina através do processo Bayer. Essa alumina, após sofrer redução, permite a obtenção de um 

dos metais mais utilizados no mundo contemporâneo, o alumínio. Devido a essa gigantesca produção, no 

Brasil, são gerados mais de 7.000.000 de toneladas por ano de lama vermelha [3]. A lama vermelha é 

caracterizada como uma pasta complexa (45% de água e 55% sólido) de óxidos de diferentes metais numa 

matriz de elevada alcalinidade, o método mais comum para se dispor esse resíduo é a utilização de grandes 

barragens a céu aberto. Estas ocupam vastas áreas e podem contaminar solo e águas superficiais e subterrâneas 

[4].  

Uma das melhores aplicações para o uso do resíduo lama vermelha (LV), na forma natural, tratada 

quimicamente ou termicamente, é como adsorvente de baixo custo, principalmente em remediação ambiental 

e tratamento de efluentes industriais como por exemplo os metais pesados dispostos [5]. Pensando na 

potencialidade e nas propriedades da lama vermelha, o presente trabalho visou realizar um estudo com foco 

na análise do comportamento do material (CLV98/900) sendo utilizado como adsorvente, visando a remoção 

de íons cobre (Cu2+) e Ferro (Fe3+).  

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Os materiais utilizados foram a lama vermelha (LV) e carbonato de sódio 98%, para obtenção do 

composto CLV98/900, água destilada, Sulfato de cobre II e Cloreto férrico III. Os equipamentos utilizados 

foram os seguintes: Forno da marca JUNG, Microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo TM-3000 da 

Hitachi, Sistema de energia dispersiva (EDS), Difratômetro de raio X (DRX), Infravermelho de bancada com 

precisão em número de onda na faixa de 4000 a 400, Mufla, uma Incubadora Shaker de bancada com 

aquecimento modelo NT 712, Espectro fotômetro e uma balança analítica de precisão. O CVL98/900, foi 

produzido a partir da mistura de LV em proporção 1:1 em relação ao Carbonato de sódio, sendo que os dois 

materiais foram classificados da seguinte maneira, Passante em 275 mesh e retido em 325 mesh para LV. O 

Carbonato após a mistura dos materiais foi sinterizado por 2 horas com temperatura de 900º C e então resfriado 

em temperatura ambiente, até chegar em torno de 35°C, depois disso o material foi cominuido no almofariz 

com o pistilo.  

O processo de adsorção foi realizado 3 vezes, sendo uma vez utilizando água destilada e o Sulfato de 

cobre II como contaminante a 200ppm e outra utilizando a 500ppm. O Cloreto Férrico III como contaminante 
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da água destilada foi aplicado na terceira batelada experimental, todas as vezes em que o processo foi realizado, 

foi utilizado 10 amostras com tempos entre 5 e 50 minutos. A massa do adsorvente utilizado foi equivalente a 

5% da massa da solução. O processo foi realizado em leito agitado utilizando a incubadora Shaker em agitação 

de 240 rpm  

Após realizar o procedimento de adsorção, realizamos a filtragem simples, utilizando papel filtro, funil 

de vidro, Erlenmeyer e suporte universal, de todas as soluções, com objetivo de separar a parte sólida (o 

adsorvente) da solução contaminada, para que pudéssemos realizar as análises de MEV, EDS e DRX de 

algumas amostras sólidas, e a espectroscopia de absorção no infravermelho e espectroscopia UV – VIS da 

solução aquosa, para que fosse possível avaliar os resultados da adsorção realizada. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela abaixo são mostrados alguns dos resultados obtidos a partir das análises feitas nos processos. 

Na Tabela 1 são mostrados os resultados de absorbância do Espectrofotômetro para quantificar a taxa de 

adsorção em cada amostra feita com solução a 200ppm e 500ppm de Sulfato de Cobre. 

Tabela 1: Absorbância por Espectrofotômetro em % de cobre em relação as amostras 200 e 500ppm 

COBRE 200PPM ABSORBÂNCIA  COBRE 500PPM ABSORBÂNCIA  

5 min 12,8% 5 min 23,6% 

10 min 13,4% 10 min 44,0% 

15 min 13,1% 15 min 24,4% 

20 min 28,0% 20 min 24,7% 

25 min  83,9% 25 min 25,0% 

30 min 11,5% 30 min 26,3% 

35 min 10,4% 35 min 34,0% 

40 min 10,4% 40 min 28,0% 

45 min 11,6% 45 min 27,4% 

50min 12,2% 50min 28,0% 
             Fonte: Autor (2019). 

 

É possível notar que as amostras contento a solução aquosa após o processo de adsorção, que 

obtiveram aparentemente melhor resultado foram a 35 min e 40 min da solução de 200ppm,  já que essas 

amostras tiveram  menor absorbância ou seja exprime a fração da energia luminosa que é absorvida por uma 

determinada espessura de um material com menor quantidade no comprimento de onda 420nm que é uma 

faixa que está dentro da correspondente ao cobre, com isso são as com menor quantidade de material. É 

necessário ainda relatar que a amostra de 25 min foi contaminada e por isso obteve esse resultado fora do 

padrão, já em relação ao cobre 500ppm a amostra que obteve melhor resultado foi a de  5 min, como nesta 

solução possui uma quantidade maior de adsorbato o adsorvente provavelmente chegou a seu limite de 

adsorção, isso se deve a maior interação das moléculas que agora em concentração maior interagem mais 

facilmente com a superfície do adsorvente. Quanto as amostras de cloreto férrico III, as mesmas não tiveram 

as análises feitas pelo espectrofotômetro pois o equipamento ficou inoperante até o final de agosto.  

A seguir na Figura 1 é mostrada a imagem e o espectrograma de uma das amostras de CLV98/900 

utilizando os equipamentos de MEV e EDS. 

Figura 2. MEV e EDS do CLV 98/900 passante em 100 mesh antes da adsorção 500X. 

 
Fonte: AUTOR (2018). 



 
 

 

 

 

Na Figuras 1 podemos observar a existência de microporos no CLV98/900, além de uma morfologia 

relativamente regular. É possível ainda observar que não existe um número muito grande de fases o que mostra 

que o material possui uma homogeneidade o que leva a uma regularidade na maior parte dos experimentos 

adsortivos. Foi observado ainda, que os óxidos de sódio e ferro que geralmente encontramos na literatura como 

um responsável pelo processo de adsorção de vários tipos de poluentes, encontram-se em maior importância 

na constituição do adsorvente. Tal característica ainda chama a atenção, pois o óxido de ferro possui alta 

estabilidade, tem alta capacidade de adsorção em função de sua elevada razão entre área superficial e volume 

e apresenta diversas formas de utilização, além da facilidade de reutilização advinda de suas propriedades 

magnéticas [5]. 

Pode-se ressaltar ainda, que o processo de adsorção realizado no presente estudo, indicou ser 

provavelmente de origem física, ou seja, ligações secundárias. Já que foi feito em temperatura ambiente, uma 

das características da adsorção física, onde não é necessária uma grande quantidade de energia.  Tal eficiência 

se deve também aos microporos, observados e também a ativação da lama vermelha [6]. 

Na Figura 2 é observado algumas análises de infravermelho em busca de picos dos elementos 

contaminantes cobre e ferro. 

 

Figura 2: Espectrogramas de infravermelho, soluções puras e 25min em adsorção. 

 
Fonte: Autor, (2019). 

 

 

É possível observar através do infravermelho que comparando as amostras de 200ppm nas soluções 

que foram classificadas a 100 mesh e as de 500ppm que foram classificadas a 65 mesh, não tivemos mudanças 

significativas, não foi encontrado nenhum pico que se relacione em aumento proporcional a forma de 

classificação, mesmo as amostras de 500ppm possuindo maior quantidade de material na solução, o que 

teoricamente aumentaria a concentração dos metais pesados na solução. 

Segundo (Neil, 1964), os picos correspondestes dos óxidos de cobre e ferro no infravermelho 

compreendem as faixas entre 325 a 610. Ao analisar o gráfico não é possível observar resultado comprovativo 

quanto a adsorção, já que os picos correspondentes que estão em torno 600 cm-1 não são fortes, por conta da 

quantidade de material contido na solução ser muito baixa, logo o equipamento não é de alta precisão para 

quantificar traços muito pequenos de compostos químicos inorgânicos, bem como a faixa requerida. Pode-se 

ressaltar que o referido estudo encontra em desenvolvimento e otimizações estão em andamento assim como 

a busca de um equipamento mais viável para tal finalidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das análises, de MEV, EDS, Espectrofotômetro e Infravermelho, foi possível se ter uma 

visão geral do material, vale ressaltar que a pesquisa foi bastante prejudicada com equipamentos quebrados, 

ou  que não estão funcionando corretamente, tendo em vista as análises podemos dizer que para termos melhor 

detalhamento do processo é preciso realizar análises de DRX, MEV, EDS e Espectrofotômetro, já que destes 



 
 
somente o DRX voltou a funcionar, para a pesquisa  os dois últimos são de suma importância, já que com esses 

equipamentos podemos ter resultados semi-quantitativos.  

A partir das análises disponíveis foi possível observar que o material possui características que o 

torna um adsorvente em potencial para tal fim.  
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