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1. INTRODUÇÃO 

O alumínio é produzido a partir da alumina usado no processo Heroult-Hall. A alumina é extraída da 

bauxita pelo Processo Bayer. Cerca de 5 toneladas de bauxita produzem duas toneladas de alumina que 
submetida ao processo de redução consome em média 13.000kW/t e produz 1 tonelada de alumínio. A lama 

vermelha é a denominação genérica para um resíduo da indústria de alumina e alumínio, ela é gerada a partir 

do refino da bauxita para produção de alumina (óxido de alumínio) através do processo Bayer [1]. 
A lama vermelha, por ser um resíduo altamente alcalino (pH≥10), os riscos associados ao descarte 

deste resíduo têm se apresentado como um grande desafio para a indústria do alumínio que é responsável por 

gerar cerca de 120 milhões de toneladas por ano desse resíduo [1].  
 

Figura 1 – Barragem de rejeito contendo lama vermelha em Barcarena, Pará 

 
Fonte: Shinomya (2015) 

 

A lama vermelha representa um passivo ambiental importante para a indústria de beneficiamento de 

alumínio, devido aos riscos de contaminação do meio ambiente e aos custos associados ao seu manejo e 
disposição. O desenvolvimento de alternativas sustentáveis para a utilização da lama vermelha como matéria 

prima são tendências necessárias no contexto de preservação do meio ambiente [2]. A Figura 2 mostra uma 

análise de Difração de Raios X (DRX) da lama vermelha. 

 
1Graduando em Engenharia de Materiais - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
2Doutor em Engenharia de Recursos Naturais - Professor Adjunto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(FEMAT/IGE/Unifesspa).  



 

Figura 2 – Difratograma da lama vermelha 

 
Fonte: Filho (2017) 

 

O carbonato de sódio (Na2CO3) é um químico alcalino que pode ser refinado do minério trona, 
encontrado em depósitos naturais, ou fabricado a partir de um de diversos processos químicos. É um sal branco 

e translúcido que se encontra no estado sólido, à temperatura ambiente, sendo o seu ponto de fusão e ebulição 

bastante elevados [3]. A Figura 3 mostra a análise DRX do carbonato de sódio (Na2CO3). 

 

Figura 3 – Difratograma do Carbonato de Sódio 

 
Fonte: Filho (2017) 

 

Uma reação química, ou transformação química destaca-se por ter as características naturais alteradas, 

suas moléculas iniciais são quebradas e seus átomos reajustados de forma que se transforme em outra 

substância [4]. 
A síntese por reação de combustão é uma técnica de processamento através da qual são usadas reações 

exotérmicas para produzir uma variedade de materiais cerâmicos [5]. 

As altas temperaturas atingidas garantem a cristalização e a formação de pós em curto período com 
elevado grau de pureza, homogeneidade química e quase sempre em escala nanométrica; em partes devido à 

grande quantidade de gases liberados no decorrer da combustão [6].  
Síntese de combustão ou síntese auto-propagante é uma forma eficaz e um método de baixo custo para 

a produção de vários materiais industrialmente úteis. Hoje a síntese de combustão tornar-se uma abordagem 

muito popular para a preparação de nanomateriais [6]. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Neste trabalho utilizou-se como matéria-prima a Lama Vermelha e o Carbonato de Sódio (Na2CO3), 
com teor de pureza acima de 90%, e o combustível empregado foi a ureia [CO(NH2)2].Para a realização do 

processo de combustão foi necessário a determinação de uma formulação composta por Lama Vermelha, 

Carbonato de Sódio e o agente propelente, ureia. Antes da realização dos procedimentos experimentais se fez 
necessário a realização do cálculo das valências dos elementos constituintes das matérias primas, assim como 



do combustível. Em seguida o cálculo para determinação da massa necessária de cada percussor para a 

realização desta síntese. 
Devido à grande quantidade de combustível em peso encontrada nos cálculos realizados, optou-se por 

realizar o experimento com uma relação combustível/ matéria prima proporcionalmente menor, realizando a 

síntese com apenas 3% da massa combustível. A formulação final foi constituída, em peso, por 91,6% de ureia, 
7,3% de Lama Vermelha e 1,1% de Carbonato de Sódio. Para o experimento, primeiramente pesou-se a 

quantidade necessária de matéria prima, peneirou-se em malha de 325 Mesh, realizou-se a secagem das 

amostras a 120°C por aproximadamente 1 hora em uma estufa. Após a secagem, acrescentou-se o combustível 

e despejou-se a mistura em uma capsula de fusão. Em seguida aqueceu-se a capsula utilizando uma chapa 
aquecedora a aproximadamente 120°C, mantendo uma leve agitação com um bastão de vidro para liquefazer 

a ureia. Logo em seguida, inserindo a mesma em um forno tipo mufla aquecido, previamente, a 400°C. 

Realizou-se variações do tempo de síntese para avaliar a sua influência no produto da combustão. Na Figura 4 
observa-se as etapas de aquecimento da capsula (A), liquefação da Ureia (B) e inserção da capsula no forno 

mufla (C). 

 

Figura 4 – Etapas de Síntese  

 
Fonte: Autor (2019) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao final dos processos de combustão, obteve-se materiais sólidos em forma de pó fino de coloração avermelhada, 

porém nas sínteses com duração de 10 e 20 minutos foram obtidos tons diferentes, uma clara e outra mais escura, 

indicando a presença de arranjos cristalinos diferentes, ou seja, no instante que o material foi retirado do forno mufla, sua 

estrutura estava se rearranjando proporcionando a diferença na coloração. Já nos tempos de 40 e 60 minutos observou-se 

somente a fase mais clara. A Figura 5 mostra os produtos obtidos nos tempos de 10 min (D), 20 min (E), 40 min (F) e 60 

min (G). 

 

Figura 5 – Produtos obtidos em diferentes tempos de síntese 

 
Fonte: Autor (2019) 

 
Os picos presentes nos difratogramas de DRX do Ti400 sintetizados em 10 e 20 minutos mostrados na Figura 6, 

permitiram identificar a presença de duas fases, o que condiz com a Figura 5 (D e F) que expõem duas colorações no 

material, uma fase de óxido de sódio e titânio e a segunda de óxido de Sódio e Ferro. Já os difratogramas das amostras 

sintetizadas em 40 e 60 minutos apresentaram somente picos característicos da fase Titanato de Sódio (Na2Ti7O15). 

 



Figura 6 – Difratograma das amostras sintetizadas em 10 e 20 minutos (H) e sintetizadas em 40 e 60 

minutos (I) 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Com as análises de DRX foi possível descobrir as estruturas cristalinas que se encontram nas amostras. 

Como mostrado na Figura 7. 
 

Figura 7 – Estruturas cristalinas formadas durante a combustão 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o estudo realizado comprova-se a influência do tempo de síntese no produto da combustão, onde 
é favorecida a formação da fase de titanato de sódio de sistema cristalino monoclínico e fórmula química 

Na2Ti7O15. 

Por fim, através das análises realizadas é possível notar um grande potencial catalítico no material 

sintetizado, principalmente no que tange a sua organização estrutural caracterizando o Ti400 como um 
catalisador da classe M2TnO2n+1 de elevado potencial de aplicação seja na rota de craqueamento ou na rota de 

transesterificação. Isso devido a sua capacidade de troca iônica e basicidade. 
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