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RESUMO 

Aproximadamente 95,0 % dos resíduos sólidos industriais perigosos inventariados no Estado de Minas Gerais, em 
período de 12 meses (2001 a 2002), foram gerados em processos envolvendo a Metalurgia Básica. Na produção do aço 
inoxidável, a lama fina (LF) gerada na lavagem de gases do convertedor AOD-L (Argon Oxygen Descarburation -
Lance) é classificada como resíduo sólido perigoso e, em Minas Gerais, constitui um passivo ambiental. A LF contém 
teor elevado de ferro (entre 24-42% rním), teor significativo de cromo (entre 6- 13% rním) e teor relativamente paixo 
de níquel (até 2,5 % rním), a depender do tipo de aço inoxidável produzido. Nesse sentido, uma rota hidrometalúrgica 
visando recuperar ferro, cromo e níquel foi proposta para o tratamento desse resíduo. O objetivo do presente trabalho é 
avaliar a etapa prelirrlinar de lixiviação da LF, realizada para a remoção preferencial de ferro, e conseqüente 
concentração de cromo e níquel no resíduo. Os agentes lixiviantes avaliados foram ácido sulfúrico (H2S04) e ácido 
clorídrico (HCI), tendo sido investigados os seguintes fatores operacionais: temperatura (30 - 70°C) e concentração de 
ácido (3 - 12 % v/v). Os resultados obtidos nos ensaios mostraram que a extração de ferro aumentou em função do 
aumento nos níveis dos fatores, em ambos os sistemas. Maiores percentuais de extração de ferro e níquel foram obtidos, 
em comparação aos percentuais de extração de cromo. Além disso, a utilização do HCl resultou em maior seletividade 
para o ferro em detrimento a extração dos metais cromo e níquel. 

Palavras-chaves: lixiviação, ferro, cromo, níquel, resíduos sólidos perigosos. 

ABSTRACT 

Around 95.0 % of the industrial hazardous wastes registered in the state of Minas Gerais, Brazil, for a period of 12 
months (200 I to 2002), were generated by the metallurgic industry. Particularly for the stainless steelmaking 
production, the fine fraction of the sludge generated in the cleansing system of the exhausted gas from the AOD-L 
converter (Argon Oxygen Decarburization with Lance) was classified as a hazardous waste, and in Minas Gerais state, 
it constitutes an environmental liability containing mainly iron (around 24- 42 % w/w), chromium (around 6- 13 % 
w/w) and nickel (up to 2.5 % w/w). Such variation on the metal composition of the AOD-L sludge depends on the type 
of stainless steel produced. A hydrometallurgical route has been evaluated aiming to recover iron, chromium and nickel 
from this type of residue. ln this study, a preliminary leaching step aiming for the preferential remova! of iron and 
consequent concentration of chromium and nickel in the residue has been evaluated. Sulfuric acid (H2S04) and 
hydrochloric acid (HCI) were used as leaching agents. For each acid system tested, the following operational factors 
were investigated: temperature (30 - 700C) and concentration of acid (3 - 12 % v/v). For both systems, the leaching of 
iron increased as the leveis of both variables investigated were raised. Higher extraction leveis for iron and nickel were 
obtained in comparison to chromium. ln addition, iron was more selectively leached in the hydrochloric media. 

Key-words: leaching, iron , chromium, nickel, hazardous wastes. 
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I. INTRODUÇÃO 

O setor metalúrgico consome uma quantidade considerável de matérias-primas e gera um volume significativo de 
resíduos sólidos, partes destes com potencial de contaminação ambiental. De acordo com a FEAM (2003), cerca de 15 
milhões de toneladas de resíduos sólidos industriais foram gerados no Estado de Minas Gerais, em período de 12 meses 
(2001 a 2002), e deste total , aproximadamente 75 ,0 % estão concentrados no setor industrial Metalúrgica Básica. Cerca 
de 830 mil toneladas de resíduos foram classificados como perigosos e aproximadamente 95,0 % destes encontram-se 
concentrados neste setor. 

Na siderurgia, resíduos perigosos são gerados na produção do aço primário e na produção do aço inoxidável. Na 
produção do aço primário, por exemplo, a poeira gerada no controle de emissão de gases de fornos elétricos é 
classificada como resíduo perigoso (ABNT 10.004, 2004). Algumas alternativas de tratamento para esse material por 
piro ou hidrometalurgia, visando à recuperação de ferro, zinco e chumbo, vêm sendo investigadas (Outra et ai., 2006; 
Havlik et ai., 2005; Orhan, 2005; Youcai e Stanforth, 2000). Para os resíduos gerados na produção do aço inoxidável, 
Laforest e Duchesne (2006) classificaram a poeira gerada no controle de emissão de gases de forno elétrico a arco como 
tóxica, e segundo Majuste (2007), as lamas geradas na lavagem de gases do convertedor AOD-L (Argon OJ..ygen 
Descarburation - Lance) também são classificadas como resíduos perigosos. Estudos sobre a aplicação de separação 
gravimétrica, separação magnética e pirometalurgia, visando à recuperação de ferro , cromo e níquel, a partir de tais 
resíduos foram encontrados na literatura (Correa, 2003; Correa e Villegas, 2004; Geldenhuis, 2002; Sobrinho e Tenório, 
2000, 2002; Takano, 2004). Segundo Correa (2003), as lamas geradas na lavagem de gases do convertedor AOD-L são 
formadas por uma fração grosseira e uma fração fina, com diâmetro médio de partículas de 100 e I 11m, 
respectivamente. Segundo Majuste (2007), em empreendimento localizado em Minas Gerais, tem-se que a lama grossa 
é reciclada em forno elétrico a arco após aglomeração por briquetagem, sendo a lama fina totalmente disposta em aterro 
industrial. A lama fina , classificada como resíduo tóxico, contém teor elevado de ferro (entre 24 - 42 % m/m), teor 
significativo de cromo (entre 6- 13% mim) e teor relativamente baixo de níquel (até 2,5% m/m), a depender do tipo de 
aço inoxidável produzido. Ferro e cromo foram identificados nesse material, principalmente sob a forma de hematita 
(Fe20 3), magnetita (Fe30 4) e cromita (FeCr20 4) , espinélio este de difícil dissolução em meio aquoso . O níquel foi 
identificado em partículas finas, sob a forma metálica ou associado, preferencialmente, aos elementos ferro e oxigênio. 

Nesse sentido, em função do volume gerado deste tipo de resíduo, características granulométricas e composição 
química, o tratamento da lama fina (LF) visando à recuperação de metais como ferro, cromo e níquel , deve ser 
investigado. A lixiviação, operação inicial da rota hidrometalúrgica proposta como alternativa de tratamento da LF 
(vide fluxograma apresentado na Figura I), foi investigada em duas etapas (Majuste, 2007): lixiviação I, visando a 
remoção preferencial de ferro e concentração de cromo e níquel no resíduo, realizada em pressão atmosférica; e 
lixiviação 2, visando a extração total dos metais contidos no resíduo, realizada em autoclave. As etapas de tratamento 
mostradas na Figura I visam a separação seletiva dos metais contidos nos licores obtidos, e podem envolver operações 
de precipitação, extração líquido-líquido, etc., a depender das características do licor. No presente trabalho, apenas os 
resultados obtidos na lixiviação I (operação em destaque na Figura I) são apresentados. 

Lama fina 

Preparação Lixiviação 1 Tratamento 1 

Lixiviação 2 Tratamento 2 

Figura l. Tratamento da lama fina por hidrometalurgia. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Coleta e preparação da LF 

• Compostos 
metálicos 

Compostos 
metálicos 

A amostra de LF empregada neste estudo foi coletada em planta industrial localizada em Minas Gerais, Brasil. Os 
seguintes procedimentos foram adotados na preparação do material: (I) secagem em estufa a 60°C por cerca de 24 h; 
(2) homogeneização; e (3) quarteamento em Quarteador marca Quantachrome Siewing Rifler, modelo SRR5. Após a 
secagem, verificou-se que o teor de umidade das amostras de LF analisadas é elevado, da ordem de (33 ± 2) % mim. A 
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composição química elementar da lama fina seca, classificada como resíduo tóxico, é apresentada na Tabela I (Majuste, 
2007). 

Tabela I. Composição química elementar da LF. 

Elemento % m/m 
Fe 33,9 ± 1,6 
Cr 10,2 ± 0,9 

Ca 7,0 ± 0,8 
Mg 3,7 ± 0,6 

Mn 1,7 ±0,4 

Si 1,7 ±0,1 
Ni 1,4 ± 0,1 

2.2 Ensaios de lixiviação da LF 

A eficiência da lixiviação I da LF está associada à seletividade do processo, ou seja, a capacidade de extrair o ferro em 
detrimento ao cromo e níquel. Os fatores operacionais investigados nessa operação e os respectivos níveis adotados em 
cada fator foram : (I) tipo de agente lixiviante: ácido sulfúrico (H2S04) ou ácido clorídrico (HCI); (2) temperatura: 25, 
40, 55 e 70°C; e (3) concentração de ácido: 3, 6 e 12 % v/v. O tempo do experimento foi mantido constante em I h. 
Para a realização dos ensaios de lixiviação, utilizou-se o aparato experimental mostrado na Figura 2. Um planejamento 
experimental, que consiste em 12 ensaios aleatórios com réplicas, foi realizado para cada agente lixi viante. Dessa 
forma, foi possível inferir sobre os fatores e níveis que possuem maior influência na remoção do ferro e seletividade do 
processo. Os resultados obtidos foram discutidos pelos efeitos principais dos fatores temperatura e concentração de 
ácido, e análise de regressão do percentual médio de extração de ferro, utilizando-se o programa computacional 
Minitab® (versão 14.1). 

4 

Figura 2. Aparato experimental utilizado na lixiviação I: I. Banho-maria; 2. Reatar de vidro; 3. Bocal para adição de 
amostra; 4. Agitador mecânico (hélice de vidro tipo marina); 5. Amostrador/termômetro; 6. Suporte. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da lixiviação I visando a remoção preferencial de ferro foram discutidos da seguinte forma: (I) efeitos 
dos fatores investigados nos ensaios; e (2) seletividade do processo em relação ao ferro. 

3.1 Efeitos dos fatores investigados na lixiviação 1 

Os percentuais de extração de ferro são apresentados na Figura 3. Para os dois sistemas investigados (H2S04 e HCI), 
verificou-se que tanto o aumento na temperatura quanto na concentração de ácido favoreceram as taxas de solubilização 
do metal - o percentual de extração variou entre 16,4 - 41, I % mim no meio sulfúrico, e entre 15,6 - 49,9 % mim no 
meio clorídrico. Assim, o fator temperatura interfere positivamente na cinética da reação de lixiviação de óxidos de 
ferro presentes na LF, e que são solúveis nas condições dos ensaios. Com relação ao fator concentração de ácido, 
quanto maior a quantidade de reagente no meio reacional, maior a taxa de reação e, com isso, maior a dissolução da LF. 
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Figura 3. Variação do percentual médio de extração de ferro com solução de (A) H2S04 e (B) HCI, em função da 
temperatura e concentração de ácido. Legenda: • 3 % v/v; • 6 % v/v; • 12 % v/v. 

Na Figura 4 são apresentados os efeitos principais dos fatores temperatura e concentração de ácido em meio sulfúrico e 
clorídrico, obtidos pelo Minitab®_ A linha pontilhada representa uma média total do percentual de extração de ferro, 
enquanto os pontos representam uma média em cada nível investigado. Confirmando-se os resultados apresentados na 
Figura 3, verifica-se o aumento da extração de ferro à medida que os níveis dos dois fatores investigados são elevados. 
Para o H2S04 (Figura 4a), tem-se uma diferença entre a magnitude dos efeitos principais, sendo o efeito da temperatura 
maior que o efeito da concentração de ácido. Já para o HCl (Figura 4b), não há uma diferença significativa entre a 
magnitude dos efeitos principais, embora o efeito da temperatura seja ligeiramente maior que o efeito da concentração. 
Pela Figura 4, verifica-se, ainda, que o comportamento das curvas obtidas para o efeito da temperatura é semelhante nos 
dois sistemas, entretanto, o maior efeito da concentração de ácido foi identificado em meio clorídrico. 
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Figura 4. Efeitos principais dos fatores temperatura e concentração de ácido sobre o percentual médio de extração de 
ferro com solução de (A) H2S0 4 e (B) HCI. 

Pelo Minitab®, avaliou-se, ainda, os efeitos da interação entre os fatores temperatura e concentração de ácido. Nos dois 
sistemas estudados, o aumento do percentual de extração quando o nível de concentração é elevado depende do nível de 
temperatura. Em meio sulfúrico, por exemplo, a influência da concentração de ácido sobre o percentual de extração é 
menor a 55 e 70°C (Figura 3a). Para o HCl, contrariamente, a influência da concentração é menor a 2SOC (Figura 3b). 
Após essa análise dos efeitos individuais e combinados dos fatores, a análise de regressão foi utilizada visando definir 
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um modelo de regressão linear para cada agente lixiviante. A Equação 3. I apresenta o modelo proposto, sendo Y o 
valor estimado; ~o a interseção do plano ao eixo Y; ~ 1 , ~ 2 e ~3 os coeficientes de regressão; x1 o regressar temperatura 
adimensional ; x2 o regressar concentração de ácido adimensional; x3 o regressar da interação (x3 = x1x2) ; e E o resíduo 
do modelo, que deve ser independente e apresentar distribuição normal com média fl igual a zero e variância <J

2
. 

(3. I) 

Os coeficientes de regressão determinados para o modelo de regressão do percentual de extração de ferro (Y) foram 
calculados considerando-se um intervalo de 95,0% de confiança, e a adequação dos resultados obtidos na lixiviação I 
ao modelo é indicada pelo coeficiente de determinação múltipla (R2

) e teste de normalidade dos resíduos . Na Tabela II 
são apresentados os resultados obtidos pelo Minitab® em meio sulfúrico e meio clorídrico. Inicialmente, verificou-se 
que os resíduos são independentes e apresentam distribuição normal, independentemente do agente lixiviante adotado. 
Assim, os modelos são adequados para representar os dados de lixiviação da LF, nas condições investigadas. Com 
relação à adequação do modelo pelo valor de R2

, para o H2S04, verifica-se que 94,8 % da variabilidade em Y pode ser 
explicada quando os regressares x 1, x2 e x3 são usados. Para o HCI, 92,8 % da variabilidade em Y pode ser explicada 
quando os três regressares são usados. Portanto, tais modelos representam um ajuste linear de boa qualidade e, assim, 
podem ser adotados para prever observações futuras do percentual de extração de ferro em ensaios de lixiviação da LF. 

Tabela IL Modelo de regressão linear definido para a dissolução de ferro em meio sulfúrico e meio clorídricG. 

Solução Fe- Y (% mim) R1 Resíduos 

HzS04 Y = (32,3 ± 0,7) + (7, l ± I ,O)x 1 + (4,5 ± 0,9)x2 - (2,3 ± I, I )x3 94,8 % Normais (jl =O I a 2 = I ,6) 

HCI Y = (31, I ± I ,3) +(II ,4 ± 1,8)x1 + (8, I ± I ,6)x2 + (2,5 ± 2,2)x3 92,8% Normais (jl =O I a2 = 3,0) 

O comportamento discutido nesta seção (ou seja, aumento da dissolução de ferro à medida que os níveis dos fatores são 
elevados) é, porém, limitado pela quantidade de espécies solúveis ao meio reacional. Considerando-se a dissolução de 
óxidos de ferro, dentre outras possíveis espécies presentes em menores quantidades, a estabilidade termodinâmica da 
hematita (Fe20 3) e magnetita (Fe30 3), espécies detectadas na LF por Difração de Raios-X (Majuste, 2007), foi 
investigada por meio de diagramas Eh x pH, utilizando-se o programa computacional HSC Chemistry® (versão 4.0). Os 
resultados obtidos nos diagramas foram utilizados para avaliar a maior a extração de ferro no sistema clorídrico. Os 
diagramas obtidos para os sistemas ideais Fe - S04 - H20 e Fe - Cl - H20, a 70°C, são mostrados na Figura 5. A 
concentração de ferro foi considerada igual a aproximadamente 0,03 M, e a dos íons sulfato e cloreto igual a 
aproximadamente I ,3 e 3,5 M, respectivamente, concentrações estas semelhantes à solução de H2S04 e solução de HCI 
de mesma concentração ( 12 % v/v). 
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Figura 5. Sistemas ideais (A) Fe- S04 - H20 e (B) Fe- Cl- H20, a 70°C. [Fe] = 0,03 M; [S04] = 1,3 M; [CI] = 3,5 M. 
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Pela Figura 5a, verifica-se que a dissolução dos óxidos em meio sulfúrico resulta na formação dos íons Fe2\aql• 
FeSO/(aql e FeHSO/\aql• sendo os complexos estáveis em condições mais ácidas e maior valor de Eh. Para o sistema 
clorídrico (Figura 5b), verifica-se que a dissolução da hematita e magnetita resulta na formação dos íons FeCI\,q) e 
FeCI/(aq)· Verifica-se, ainda, que a região de estabilidade da hematita é bem menor no meio clorídrico que no sulfúrico, 
ou seja, o pH de dissolução dessa espécie é maior no meio clorídrico que no sulfúrico. Dessa forma , em um sistema 
real, onde as interações iônicas modificam as relações de equilíbrio estabelecidas no sistema, e com base nas condições 
de Eh e pH das soluções lixiviantes (círculos negros) e teor real de hematita na LF, é possível que a dissolução desse 
óxido não seja completa no sistema sulfúrico, o que pode justificar os maiores percentuais de extração de ferro com 
HCI. Portanto, sob o ponto de vista da termodinâmica, para uma dada condição de temperatura e concentração, a 
completa dissolução da hematita em meio sulfúrico provavelmente requer o uso de soluções aquosas mais ácidas em 
comparação com o meio clorídrico. 

Com relação à extração dos metais cromo e níquel nas condições operacionais da lixiviação I, os principais resultados 
obtidos foram: 

• Aumento da dissolução de cromo e níquel, à medida que os níveis dos fatores temperatura e concentração de 
ácido são aumentados; 

• Nos dois sistemas, o percentual de extração de níquel variou entre 25, I - 43,9 % mim, sendo a extração de 
cromo comparativamente menor (2,6- 8,3 % m/m); 

• Os maiores percentuais de extração de cromo e níquel foram obtidos utilizando-se H2S04 . 

De acordo com esses resultados, os baixos percentuais de extração de cromo podem ser justificados por pequena 
quantidade de espécies solúveis ao meio reacional. A dissolução da cromita (FeCr20 4) nas condições operacionais da 
lixiviação I, por exemplo, não é eficiente. Dessa forma, em função da sua não dissolução, verificou-se em alguns 
ensaios uma concentração superior a 100% de cromo no resíduo obtido na lixiviação 1. Devido à estabilidade cristalina 
da cromita, a lixiviação 2 é realizada em temperaturas relativamente elevadas e em meio ácido concentrado. 

3.2 Seletividade da lixiviação 1 

A seletividade da Iixiviação I foi discutida neste estudo utilizando-se o fator de separação BFe/Cr+Ni, definido a partir da 
Equação 3.2, sendo mi.aq a massa do metal i na solução aquosa (fração de massa dissolvida) e mi,res a massa do metal i no 
resíduo obtido após a Iixiviação (fração de massa não dissolvida). Assim, se BFetCr+Ni for menor que I, a seletividade do 
processo é desfavorável ao ferro, sendo esta melhor quanto maior que a unidade for o valor de BFetCr+Ni· 

m jm ~ _ Fe, aq Fe, res 

Fe/Cr + Ni - ( )/( ) 
mcr,aq +mNi,aq mcr,res +mNi,res 

(3.2) 

A variação do fator PFe/Cr+Ni em função dos fatores operacionais temperatura e concentração de ácido é apresentada na 
Figura 6. Em meio sulfúrico (Figura 6a), tem-se que a seletividade obtida foi baixa e que os maiores valores foram 
obtidos a 55°C. Já em meio clorídrico (Figura 6b) , maiores fatores de separação foram obtidos em comparação ao 
H2S04, o que é resultado da maior dissolução de ferro com HCI e maior dissolução de cromo e níquel com H2S04. 

Verifica-se que a seletividade da lixiviação I aumenta com o aumento nos níveis dos fatores investigados, apesar da 
diminuição verificada a 70°C, que se mostrou mais significativa para o sistema sulfúrico e que se situou praticamente 
dentro da faixa do desvio experimental para o sistema clorídrico. A diminuição do fator PFetCr+Ni a 70°C, em meio 
sulfúrico, deve-se basicamente ao maior aumento percentual na extração de níquel. Em ambos os meios reacionais, a 
operação se mostrou mais seletiva ao cromo que ao níquel, uma vez que a dissolução da cromita não é favorecida nas 
condições operacionais da lixiviação I . 

Dessa forma , embora a lixiviação I se mostre interessante do ponto de vista da diminuição na quantidade de ferro 
presente na LF (extração de 49,9 % foi obtida em ensaio com HCI), associado ainda com uma solubilização de cromo 
relativamente pequena nesse ensaio (6 ,9% de extração) , tem-se que a elevada extração de níquel (40,0 %) possa vir a 
comprometer a viabilidade dessa etapa na prática. A dissolução do níquel pode tornar a rota hidrometalúrgica pouco 
atrativa do ponto de vista econômico, uma vez que o níquel representa o elemento de maior valor comercial presente na 
LF. Além disso, a separação desse metal no licor obtido na lixiviação I pode ser ineficiente em função da baixa 
concentração na solução. Assim, é preciso avaliar a possibilidade de reutilizar este licor na lixiviação I , após correção 
da concentração de ácido, para novamente lixiviar a LF (operação em estágios), visando concentrar a solução com 
relação aos metais ferro e níquel e, então, recuperá-los sob a forma de compostos metálicos. 
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Figura 6. Variação do fator de separação ~Fe/(Cr+ Ni) em (A) meio sulfúrico e (B) meio clorídrico em função da 
temperatura e concentração de ácido. 

4. CONCLUSÕES 

Em função do teor elevado de ferro na LF, estudou-se a possibilidade da implementação de uma etapa preliminar de 
lixiviação visando a remoção preferencial deste metal, de modo a concentrar o resíduo nos teores de cromo e níquel. As 
principais conclusões obtidas neste estudo são: 

• A lixiviação de ferro aumentou em função do aumento nos níveis dos fatores temperatura e concentração de 
ácido (H2S04 ou HCI); 

• Em ambos os sistemas, maiores extrações de ferro e níquel foram obtidas, em comparação aos percentuais de 
extração de cromo; 

• Modelos de dissolução de ferro, válidos para as condições operacionais da lixiviação I, foram propostos para 
os agentes lixiviantes; 

• A maior seletividade para o ferro foi verificada no sistema clorídrico; 
• A etapa preliminar de lixiviação (lixiviação I) reduz o teor de ferro na LF em torno de 50% mim, associado a 

uma concentração de aproximadamente 100% mim de cromo na mesma. Como desvantagem, porém, tem-se 
uma extração elevada de níquel (em torno de 40% mim). 
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