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CARACTERIZAÇÃO DA LAMA FINA GERADA NA LA VAGEM DE GASES
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VISANDO RECUPERAR FERRO, CROMO E NÍQUEL
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RESUMO
No Estado de Minas Gerais, a fração fina da lama gerada na lavagem de gases do convertedor AOD-L (Argon Oxygen
Descarburation -Lance), na produção do aço inoxidável, constitui um passivo ambiental. Métodos de tratamento como
aglomeração por briquctagcm e separação magnética não apresentaram resultados satisfatórios quando aplicados
visando a reciclagem desse resíduo no próprio processo. Assim, no presente estudo, fez-se a caracterização da lama fina
(LF) visando definir uma alternativa de tratamento adequada com vistas à recuperação de metais como ferro, cromo e
níquel. Dessa forma , o resíduo foi caracterizado quanto ao teor de umidade, granulometria, composição química,
composição mineralógica c pcriculosidade. Verificou-se que a LF é constituída por partículas muito finas (diâmetro
médio de I !J.m), possuindo (33 ± 2) o/o mim de umidade. O resíduo foi classificado como tóxico, em função da
concentração total de cromo no extra to lixiviado, conforme a norma ABNT I 0.005 (2004). Com relação à composição
química, verificou-se que a LF contém (33,9 ± I ,6) % m/m de ferro; (I 0,2 ± 0,9) o/o mim de cromo; (I ,4 ±O, I) o/o mim
de níquel, c outros elementos tais como cálcio, magnésio, manganês e silício. Pelo método de Difração de Raios-X
(DRX), as principais fases cristalinas identificadas na LF foram a cromita (FeCr20 4), a magnetita (Fe 30 4), a hematita
(Fe 20 3 ) e a calcita (CaC0 3 ), sendo a cromita um mineral do grupo dos espinélios que possui difícil dissolução em meio
aquoso. Nos ensaios de abertura química da LF, a adição de HCI04 à solução possivelmente favoreceu a dissolução da
cromita. Por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) c Espectrometria de Dispersão de Energia (EDS), o níquel foi
identificado em partículas finas, sob a forma metálica ou associado, preferencialmente, ao ferro e oxigênio. Por
MEV /EDS, verificou-se que a maior parte das partículas constituintes da LF possui formato esférico, entretanto,
partículas de formatos irregulares, possivelmente, ligas Fc-Cr, também foram identificadas no material.
Palavras-chaves: meio ambiente; metais pesados; resíduos sólidos; caracterização.

ABSTRACT
The AOD-L sludgc is an industrial waste gencrated from lhe AOD-L converter (Argon Oxygen Decarburization with
Lance) in thc stainless steelmaking proccss. ln Minas Gerais state, Brazil, the fine fraction of the AOD-L sludge
constitutes an environmental liability. Tcchniqucs such as briquetting and magnetic separation aiming to recycle this
material in thc own process have not shown satisfactory results. So, in this study, the fine fraction of the AOD-L sludge
was charactcrized in order to recover iron, chromium and nickel. The waste was characterized according to its moisture
content, granulometry, mincralogical composition, chemical composition and toxicity. The AOD-L sludge is constituted
by a fine powder (mean diameter of I !J.m) containing (33 ± 2) % w/w of moisture. The sludge was classified as a
hazardous waste duc to the high chromium conccntration in thc leach solution according to the ABNT 10.005/2004
regulation nonn. Chcmical analysis showed that lhe fine fraction of the AOD-L sludge contain (33.9 ± 1.6) o/o w/w of
Fe; (I 0.2 ± 0.9) % w/w of Cr; ( 1.4 ± 0.1) o/o w!w of Ni, and others elcments such as Ca, Mg, Mn and Si. By X-Ray
Diffraction analysis (XRD), lhe main crystalline phases identified in the AOD-L sludge were chromite (FeCr 20 4 ),
magnetite (Fe10 4 ), hematitc (Fe 20 3 ) and calcite (CaC0 3 ). Chromite is a spinel group mineral which is difficult to
dissolve in aqueous solutions. ln the digestion cxperiments, the addition of HCI0 4 possibly favors the chromite
dissolution. Scanning Electron Microscopy with Energy Dispcrsive Spcctrometry (SEM/EDS) analysis indicated the
predominance of spherical particles in the AOD-L sludge, and also the presencc of some irregular particles possibly
stainless stcelmaking materiais such as Fe-Cr alloy. SEM/EDS analysis has pointed out that Ni is present in fine
particles, probably in the metallic form or associated with Fe and O.
Key-words: environment; heavy metais ; hazardous waste ; characterization.
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L INTRODUÇÃO
O tratamento de resíduos sólidos é uma alternativa sustentável que promove o uso consciente de recursos naturais c
minimiza os impactos ambientais. A demanda mundial por metais estimula o desenvolvimento de tecnologias de
tratamento de resíduos, principalmente para os materiais que apresentam riscos à saúde püblica c ao meio ambiente .
quando gercnciados de forma inadequada. Segundo a FEAM (2003). cerca de X30 mil toneladas de resíduos industriais
perigosos foram gerados no Estado de Minas Gerais, cm período de 12 meses. Deste total inventariado, 66,0 O,~, foram
dispostos em aterros industriais c apenas 8,7 % foram destinados a processos de reciclagem. recuperação e/ou
reaproveitamento. seja dentro ou fora das indústrias. Tem-se. ainda, que 95.0 % dos resíduos industriais perigosos
inventariados no estado estão concentrados na Metalurgia Básica.
Na siderurgia, por exemplo, resíduos tóxicos são gerados na produção do aço primário c produção do aço inoxidável.
Na produção do aço primário, a norma ABNT I 0 .004 (2004) classifica a poeira gerada no controle de emissão de gases
de fornos elétricos como resíduo tóxico, cm função da presença de cromo c chumbo. Segundo l3enqucrcr (2000). cerca
de 15 a 20 kg de poeiras são geradas por tonelada de aço produzido cm forno clétrico a arco. c as principais aplicaçõe s
do resíduo são a incorporação em componentes da construçüo civil , aditivo na produção de ccrümica c pclotização para
complementação da carga dos fornos. Estudos de caracterização dessa poeira c de alternativas de tratamento do resíduo
por piro ou hidrometalurgia, visando à recuperação de ferro, zinco c chumbo, são apresentados na literatura (Outra et
a/., 2006; Havlik et ai., 2005; Machado et ai., 2006; Orhan, 2005; Sofilic et a/., 2004; Youcai c Stanforth, 2000).
Para os resíduos tóxicos gerados na produção do aço inoxidável , estudos de caracterização c tratamento por processos
físicos (separação gravimétrica c separação magnética) ou piromctalúrgicos, visando ii recuperação de ferro, cromo e
níquel, foram encontrados (Correa, 2003; Correa c Villcgas, 2004; Gcldcnhuis, 2002; Laforcst c Duchcsnc, 2005 ;
Sobrinho c Tenório, 2000, 2002; Takano et ai., 2004). Laforcst c Duchcsnc (2006) classificaram a poeira gerada no
sistema de controle de emissão de gases de forno elétrico a arco como tóxica, em função da concentração de cromo no
extraio de lixiviação, de acordo com o método TCLP (To.ricity Clwracteristics Leaching Procedure) . Segundo Correa
(2003), as lamas geradas na lavagem de gases do convertedor AOD-L (Argon Oxygen Descarburation -Lance) também
foram classificadas como resíduos tóxicos. As lamas são formadas por uma fração grosseira c uma fração fina. com
diâmetro médio de partículas de 100 c I ~m. respectivamente . De acordo com Majuste (2007) , cm empreendimento
localizado em Minas Gerais, a lama grossa é reciclada em forno clétrico a arco apôs aglomeração por briquctagern, c a
lama fina é totalmente disposta em aterro industrial.
Nesse sentido, cm função do volume gerado e teor de ferro, cromo c níquel, uma alternativa de tratamento para a lama
fina gerada na produção do aço inoxidável deve ser investigada. Assim , o objctivo do presente estudo é caracterizar a
lama fina visando definir uma rota hidrometalürgica de tratamento para o material, com vistas à recuperação de ferro,
cromo e níquel, metais que possuem valor econômico. Dessa forma, a lama fina (LF) foi caracterizada de acordo com a
granulometria, composição química, composição mineralógica c pcriculosidadc.

2. METODOLOGIA
2.1 Coleta e preparação da LF
A amostra de LF caracterizada neste estudo foi coletada em planta industrial localizada em Minas Gerais. Após a colcta,
os seguintes procedimentos foram adotados para a preparação do material: (I) secagem em estufa a 60°C por cerca de
24 h e determinação do teor de umidade (% m/m); (2) homogeneização; c (3) quartcamento em Quarteador marca
Quantachrome Siewing Ritler (modelo SRR5). As amostras finais foram submetidas aos ensaios de caracterização.

2.2 Caracterização da LF
2.2.1 Granulometria
A granulometria da LF foi avaliada por Difração de Radiação Laser, cm granulômetro marca CILAS (modelo 1064), em
função das características granulométricas do material. Visando minimizar a aglomeração de partículas e obter dados
representativos, os seguintes ensaios foram realizados: ensaio I - tratamento preliminar da amostra com ultra-som por
cerca de 5 min ; c ensaio 2 - tratamento preliminar da amostra com ultra-som por cerca de 5 min c uso de agente
dispersante hexametafosfato de sódio (NaP01)r, 0,05 % v/v. Além dos diâmetros percentuais acumulados (Dilh D 50 c
D~ 0 ), determinou-se o diâmetro médio de partículas (DM), parümctro obtido a partir da Equação 2.1. sendo C; o valor
cumulativo para o diâmetro i e D; o valor do diâmetro i, em ~m .

(2.1)
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2 .2.2. Composição mineralógica
Os mé todos utilizados para determinar a composição mineralógica da LF foram a Difração de Raios-X (DRX), em
Difratômctro de Raios-X marca Philips (modelo PW 1710); c a Microscopia Elctrônica de Varredura (MEV) com
Espectrometria de Dispersão de Energia (EDS), c m Microscópio de Varredura marca JEOL (modelo JSM 5410) c
Espcctrômetro de Dispersão de Energia marca Noram (modelo 648C-I SSS) . Pelo método DRX, detectou-se as
principais fases cristalinas presentes na LF, c pelo método MEV/EDS. visuali zo u-se a forma e o tamanho das partículas
constituintes. bem como a composição elementar dessas partículas .
2.2 .3 . Composição química
Os mé todos utilizados para determinar a composição química da LF foram a Espectrometria de Fluorescência de RaiosX (FRX), cm Espectrómetro de Fluorescência de Raios-X marca Philips (modelo PW 2400); c a Espectrometria de
Absorç ão Atômi ca (EAA). cm Espcctn)mctro de Absorção Atômica marca GBC (modelo 932 plus) . As análises por
EAA requere m a completa dissolução da LF. Para isto , os seguintes procedimentos experimentais foram adotados nos
ensaios de abertura química :
Digestão de amostras cm chapa e tétrica, a l 50°C , por cerca de 5 h. As seguintes soluções foram investigadas:
água régia, ácido sulfúrico 50 % v/v c mistura de ácido sulfúrico 50 % v/v e ácido percló rico 70 % v/v. A
solução de dissolução foi filtrada a vácuo, adequadamente diluída e, então, analisada por EAA;
Ca kina~·ão do papel de filtro mai s silício não dissolvido em forn o mufla, a 1.000°C, por cerca de I h, em
cadinho de platina. Digestão do sólido obtido cm chapa elétrica, a !50°C, com solução de ácido flu o rídrico 40
% v/v, por cerca de I h. Pela diferença de massas, determinou-se o teor de silício presente na amostra de LF.
2.2.4. Periculosidadc
O procedimento regulamentado para a classificação de resíduos só lidos como perigosos ou não perigosos é definido na
no rma ABNT I 0 .005 (2004 ). que fixa os requisitos para a obtenção de extra to lixiviado de resíduos sólidos. O ensaio
consiste c m agitação da solução predeterminada para o ensaio por cerca de 18 h, em agitador de frascos com rotação
igual a (30 ± 2) rpm, a 25 °C. Para avaliar a toxicidade da LF, analisou-se a concentração de cromo total no extrato
lixiviado por EAA, sendo o resultado obtido comparado ao limite máximo estabelecido para o metal (5 mg/L),
conforme Anexo F da norma ABNT 10.004 (2004) .

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização da LF
O teor de umidade das amostras de LF analisadas neste estudo é elevado, da ordem de (33

± 2) % mim.

3.1.1 Granulometria
Os re sultados obtidos no granulômetro são apresentados na Tabe la I. Verifica-se que o ensaio 2 resultou em me nor
diâmetro percentual acumulado c diâmetro médio de partículas. Isto pode ser atribuído a menor aglomeração magnética
d e fases presentes na LF como, por exemplo, a magnctita . Nesse ensaio, 50 % das partículas possuem di âme tro inferior
a 0,57 flll1 c o diftmctro médio é igual a I ,04 fllll . Tendo em vista que a L F é constituída por partícul as ultrafinas, a
concentração de metais por separ<u,:ão gravimétrica pode se r ineficiente , como evidenciado em Geldenhuis (2002). Essa
característica do material, entretanto, pode ser interessante para a aplicação da hidromctalurg ia corno alternativa de
tratamento. pois o tamanho de partículas pode favorecer a cxtração dos metais de interesse na etapa de lixivi ação. A
estabilidade c ri stalina das fases constituintes, contudo, pode limitar a dissolução dos metais em meio aquoso.

Tabela I. Diftmctros percentuais acumulados c diâmetro méd io de partículas da LF.

Ensaio
I
2

D 111 (J.!Ill)
0.26 ± 0 ,07
0.12 ± 0,0 I

D50 (J.!m)
I ,lJ7 ± 0 ,03
0.57 ± 0,03

D90 (J.!m)
5, I 5 ± 0,09
2,63 ± 0,02

DM (J.!m)
2,38 ± 0 ,07
I ,04 ± 0,02

3. 1.2. Composição mineralógica
Na Figura I são apresentados os resultados obtidos po r DRX . As principais fase s cristalinas detectadas na LF foram a
cromita (FcCr 2 0~). a magnctita (Fe104), a hematita (Fc 2ü 1) c a calcita (CaC01). A amostra analisada possui quantidade
sig nificante de ferro c apresenta óxidos com a estrutura dos cspinélios entre os se us constituintes (cromita e magnetita).
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Os picos represe ntados no difratograma para os cspinélios estão supcrpostos c isto se deve ús s imilaridades entre as
estruturas cristalinas dessas fases. Dessa forma . ambas as fases estão pre se ntes na amostra analisada, c qua lquer fase d ~
composição intermediária da série de solução só lida magnctita-cro mita também pode estar presente. A determinação da
composição mineralógica do resíduo é fundamental ao desenvolvimento da rota hidromctaltírgica de tratamento, vis o
que a estabilidade das fases cristalinas detectadas no material intlucncia a dissolução dos metais de interesse na ctapatdc
lixi viação. O conhecimento da estabilidade dessas fases é, portanto. títil na definição das condiçiies operacionais do
processo.
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Figura I. Difratograma de Raios-X da LF e principais fases cristalinas detectadas:
I. Cromita- FeCr20 4 ; 2. Magnetita- Fe104 ; 3. Hematita- Fe 20 ,; 4. Calcita- CaC0 3 .

A composição mineralógica da LF também foi avaliada por MEY /EDS. Os resultados obtidos por tais métodos são
ap resentados na Figura 2 e Tabela II. Pelas micrografias, observa-se que as partículas constituintes da LF possuem
formato esférico, porém, partículas de formatos irregulares foram visualizadas. A presença de partículas esféricas está
associada ao mecani smo de formação de materiais particulados no convertedor AOD-L. Já as partículas irregulares
(partículas I e 4), mais grosseiras, são possíve is fragmentos de matérias-primas utilizadas no processo (por exemplo,
ligas Fc-Cr). Por MEV, verificou-se, ainda, a presença de aglomerados de partículas ultrafinas no material, o que
sustenta a hipótese de aglomeração de partícul as, discutida anteriormente na análise granulométrica. Com relação aos
resultados obtidos nas microanálises por EDS, o elemento níquel foi identificado cm partículas finas , possivelmente sob
a forma metálica (partícula 3) ou associado, prcfcrenciahncntc, aos elementos ferro c oxigênio (partícula 2). A detecção
do oxigênio, distribuído praticamente em todas as partículas analisadas, sugere a presença de estruturas oxidadas no
material, resultado este confirmado por DRX. A maioria das partículas analisadas apresenta , ainda, princ ipalmente,
ferro, cromo c cálcio entre os seus constituintes, composição semelhante ú da partícula 5. Por MEY /EDS , verificou-se,
também, a presença de partículas ricas cm cálcio e magnésio e partículas ricas em ferro c silício.
3.1 .3. Composição química
Por FRX, os principais elementos detectados na LF foram ferro c oxigênio (picos de alta intensidade) c cromo (picos de
intensidade média) . O níquel, por sua vez, está presente cm pequenas quantidades na amostra analisada. Nesse sentido,
o teor dos principai s elementos identificados pelo método qualitativo (ferro , cromo, cálcio, magnésio , manganês, silício
e níquel) foi determinado por EAA . A composição química ele mentar da LF é apresentada na Tahcla III. Verifica-se
que as amostras analisadas são compostas, principalmente, por ferro. cromo e cálcio (em ordem decrescente), o que
confirma os resultados obtidos por DRX c, tamhém, por FRX. Apesar do teor reduzido de níquel na LF, as amostras
analisadas possuem um teor semelhante ao teor das reservas nacionais de níquel. Os resultados ohtidos por EAA são
importantes na caracterização da LF e extremamente úteis em estudo de viabilidade económica da rota hidrometalúrgica
de tratamento do material. Porém, deve-se ressaltar que a composição química da LF depende da qualidade das
matérias-primas consumidas, tipos de aço inox idável produzido c eficiência do processo. O teor de níquel, por exemplo,
depende do tipo de aço inoxidável produzido e, assim, a variação anual do teor desse metal no resíduo está associada ao
mercado e demanda por tais materiais.
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Figu ra 2. Micrografias da LF obtidas por MEY e partículas analisadas por EDS .

T abela IL Composição química elemen tar de partículas identificadas na LF.
Elemento (o/o mim)
Partícula
Fe
Cr
Ni
Ca
Mg
Mn
0 ,7
I
:n . 1
65.3
0,7

2
3
4

5

22.9
0.7
26. 1
61.9

68. 1
98. 1

1.5
0.4
7 1.9
17.3

3,3

0,9
0.4
I ,3
11 ,0

5,2

0,8

O, I
2,3

0,3
2,7

T abe la III. Composição química e leme ntar da LF.
Elemento
o/o mim
Fe
33,9 ±I ,6
Cr
10,2 ± 0,9
Ca
7,0 ± 0,8
Mg
3,7 ± 0,6
Mn
1,7±0,4
Si
1,7 ±O, I

Ni

1,4±0,1

Si
0,1
0,5
0,3
0,3

1,4
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Na Tabela IV são apresentados os resultados obtidos nos ensaios de dissolução da LF com água régia c H 2 SO~ 50 %
v/v. Verifica-se que o PD (percentual de dissolução : massa do só lido filtrado por ma ssa inicial da amostra) obtido para ·.t
água régia é baixo (57 % m/m) . A dissolução com H 2S0 4 50 % v/v é mais eficiente, embora a dissolução ainda não seja
completa (92 % m/m). Verifica-se, ainda, que o maior aumento percentual verificado no teor dos metais refere-se ao
teor de cromo. Possivelmente, a água régia é ineficiente para a dissolução de espécies de cromo presentes no material
como, por exemplo, a cromita. Essa espécie possui estrutura cristalina estável cm meio aquoso sendo, portanto, um
mineral de difícil di ssolução (Vardar et ai., 1994).

Tabela IV . Teor de Fe, Cr c Nina LF, obtido após dissolução com água régia c H 2 SO~ 50 r;.;, v/v.
Solução
Fe (%mim)
Cr (%mim)
Ni (%mim)
PD (% m/m)
Àgua régia
24,9 ± 3,4
3, I ± I ,3
I ,2 ±O, I
57 + 2
H 2 SO~ 50 % v/v
30, I ± 3,0
6,6 ± I ,O
I ,4 ±O, I
92 ± I

Visando identificar as fases cristalinas não dissolvidas no ensaio utilizando-se H 2 SO~ 50 % v/v, o sólido filtrado foi
analisado por DRX. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 3, sendo as principais fases identificadas a
cromita (FeCr 20 4 ) e a sílica (Si0 2). Verifica-se, portanto, que a cromita não foi dissolvida nas condiçücs do ensaio de
abertura química. Esse espinélio pode ser dissolvido pela combinação de ácido sulfúrico quente concentrado com o
agente oxidante ácido perclórico (Vardar et a!., 1994; Geveci et a!., 2002), mas o mecanismo de dissolução não foi
encontrado na literatura. Dessa forma, o reagente HCI04 foi adicionado ao H 2S0 4 50 % v/v tendo cm vista uma
completa decomposição da cromita.
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Figura 3. Difratograma de Raios-X do sólido filtrado após dissolução da LF com l·hSO~ 50% v/v c principais fases
cristalinas detectadas: I. Cromila - FcCr 2 0~ : 2. Sílica - Si0 2.

Na Figura 4 é apresentada a variação do teor de ferro , cromo c níquel na LF, após dissolução de amostras com H 2 SO~
50 % v/v e HC10 4 , considerando-se um intervalo de 95 % de confiança. O HCIO~ foi adicionado cm relações HCIOiLF
(volume de HCI0 4 em mL por massa de LF cm g) iguais a O, 2 c 4 mL/g. Verifica-se que a dissolução média de cromo
aumentou em maiores relaçües HCIOiLF, embora os valores obtidos sejam equivalentes do ponto de vista estatístico.
Assim, a adição do HCI0 4 possivelmente favorece a dissolução da cromita. Verifica-se , ainda , que o maior teo r médio
de ferro foi obtido cm relação HC10 4/LF igual a 4, e que a dissolução do níquel é pouco inllucnciada pela relação
HCI0 4 /LF. Os resultados apresentados nas Tabelas III e IV indicam que as espécies contendo esse metal podem ter sido
completamente solubilizadas com H 2 S0 4 50 % v/v. O desvio do teor médio obtido nesses ensaios está possivelmente
relacionado aos diferentes teores dos metais nas amostras de LF analisadas. O percentual de dissolução da LF com
H2 S0 4 50 % v/v e em relação HC10 4/LF igual a 4 é de aproximadamente 99 % m/m, c pelo método FRX, apenas traços
metálicos foram identificados no sólido filtrado, sendo a sílica o principal componente. Após a fusão c dissolução desta
fase com HF 40 % v/v, o seu teor na LF foi determinado, sendo o ensaio de abertura química finalizado.
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Figura 4. Variação do teo r de Fe, Cr e Nina LF após dissolução com H2 S04 50 % v/v e HCI0 4 70 % v/ v.

3. 1.4 . Pericul os idade
Após procedi me nto de caracterização prelim inar, a solução de extração 2 (pH == 2,8), confo rme regulame ntada pela
no rma ABNT 10.005 (2004), fo i utili zada no ensaio. O res ultado obtido é apresentado na Tabela III. Verifica-se que a
concentração de cromo total no extraio lixiv iado é superior ao li mite reg ulamentado. Portanto, a LF fo i caracterizada
como res íduo tóxico (resíd uo só lido perigoso) e se gere nc iado de fo rma inadequada pode aprese ntar ri scos ao meio
ambiente e à saúde públi ca. Se di sposto incorretame nte, a mobilidade do cromo presente no resíduo representa potencial
de contaminação do solo c águas subterrâneas e superficiais. Assim , para a di sposição fi nal desse resíd uo em aterros, a
reali zação de trata mento preli minar visando mi nimi zar a mobilidade do cromo é aconselhável, entretan to, a disposição
da LF em aterros não representa a alternat iva ideal para a sua destinação . Atu almente, há uma preocupação mundial em
limitar a d ispos ição de resíduos pe ri gosos c m aterros c urna tendência de desenvolvimento de alternati vas de tratamento
apropriadas para esses materi a is.

Tabe la III. Concentração de cro mo to tal no extraio lixi viado e va lor regul amentado - norma ABNT 10.004 (2004).
!Cr lr - mg/ L
!Crh- mg/L
(extrato lixi viado )
(valor regulamentado)
13,8 ± 4,4
5,0

4. CONCLUSÕES
A caracterização da lama fin a (LF) vi sando defi nir possível alternativa de tratamento para esse resíduo foi investi gada.
As principais concl usões obti das neste estudo fora m:
•

A LF é constit uída, predominantemente. por partículas esféricas de diâmetro méd io igual a I IJ.m ;
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•
•
•
•

As fases cristalinas detectadas por DRX foram a cromita (FcCr~O~) . a magnctita (Fe1 0~). a hcmatita (Fc~O~ ) ~
a calcita (CaC0 3 ) ;
'
A LF é composta, principalmente, por ferro, cromo c cálcio, c possui um teor interessante de níquel;
O níquel foi identificado na LF por MEY/EDS cm partículas finas , possivelmente sob a forma metálica ou
associado, prcfercneialmcntc, ao ferro c oxigênio;
A adição de ácido perclórico à solução de dissolução nos ensaios de abertura química da LF favoreceu a
solubilização de ferro e cromo; c,
A LF foi classificada como resíduo tóxico, de acordo com o procedimento regulamentado no Brasil.
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