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RESUMO

A formação de escória representa uma das maiores fontes de geração de resíduos
na produção de aços inoxidáveis. Ao contrário da escória oriunda de alto-forno, as quais
são amplamente estudadas e reutilizadas, a escória de aço inoxidável oriunda do
processo FEA (forno elétrico a arco) é objeto de poucos estudos visando a recuperação
dos materiais de valor presentes neste resíduo.

Este resíduo é normalmente disposto, em grandes áreas, sem tratamento prévio.
Esta prática pode representar um perigo à saúde humana devido aos materiais
constituintes da escória, como metais tóxicos como, por exemplo, o cromo.

Apesar disto, poucas tentativas de eliminar estes contaminantes têm sido feitas.
Porém, é possível tratar este resíduo de forma a extrair os metais de valor agregado,
como no caso do cromo. Sob um aspecto econômico, processos gravimétricos podem
ser aplicáveis a estes tipos de resíduos.

Sendo este o objetivo deste trabalho, é mostrado que, com a utilização de um
separador mineral laboratorial Mozley, foi possível obter um concentrado contendo
cromo, o qual pode ser tratado adequadamente para ser reutilizado, por exemplo, no
processo de fabricação de aço.

XII

ABSTRACT

The formation of slags represents one of the main sources of waste generation in
the production of stainless steel. Dislike of the slag from blast furnaces process that are
widely reused and researched, the stainless steal slag, from the EAF process, is object
only of a few studies which focus the recovering of the valued material present in this
waste.

This type of waste is dumped on huge areas without any treatment. This practice
appears potentially dangerous to human health due to the materials content of toxic
metals such as chromium.

Despite that, few attempts to eliminate those contaminants have being made.
However, it is possible to treat those wastes to extract valuable metals, as is the case of
the chromium. From an economic point of view, gravitational process can be suitable
for those kinds of wastes.

That was the aim of this work. It was shown that, by means of a Mozley
laboratorial mineral separator, it was possible to get a chromium concentrate which can
be treated adequately to be reused in the same steel products.
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1 INTRODUÇÃO:

Na atualidade, as escórias siderúrgicas, resíduos resultantes da produção de aços,
são vistas como sub-produtos. Pesquisas realizadas nos últimos anos têm se focado na
obtenção de formas de reutilizá-las. (Lee 1995, Geiseler 1996, Shen 2003, entre outros).
Tais demonstram que nos processos através de altos-fornos praticamente 100% das
escórias produzidas são reaproveitadas, valor que cai vertiginosamente a não mais que
50% para as escórias provenientes de aciarias de aço inox. Fato este que pode ser
relacionado aos poucos estudos realizados e, conseqüentemente, poucas informações
existem, especificamente em relação a este material.

As escórias de aço inox possuem uma toxicidade comprovadamente superior às
das escórias geradas em alto forno, principalmente pela presença do cromo na sua
constituição. Esse aspecto faz com que órgãos ambientais, como a Fundação Estadual
de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul – FEPAM, determinem que o resíduo
deva ser disposto adequadamente, o que confere mais custos para a produção do aço.

As produções de aço e de aço inoxidável geram, cada uma, aproximadamente 100
Kg de escória por tonelada de produto, considerando esses valores se tem que da
tonelagem total da produção de aço 10% em massa é resíduo, um valor muito alto para
as legislações vigentes. Quando se leva em conta, ainda, o caráter tóxico da escória de
aço inoxidável, a importância de sua recuperação torna-se evidente e inquestionável.

O Laboratório de Processamento Mineral – LAPROM e o Laboratório de
Siderurgia – LASID, juntamente com o Departamento de Metalurgia – DEMET da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, têm se mobilizado para a
contribuição na recuperação deste resíduo. Trabalhos como o realizado por Zettermann
2001, com o objetivo de caracterizar escórias de aço inoxidável para o reaproveitamento
no processo de produção do aço, é um exemplo.

Sendo assim, o presente trabalho segue a linha de pesquisa utilizada por
Zettermann, porém, tem como objetivo observar a variação da concentração do cromo
presente na escória de aço inoxidável, visando a sua recuperação, com emprego de um
processo de beneficiamento gravimétrico. A reciclagem da escória, além de conferir um
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valor agregado ao resíduo tratado, minimiza o volume de descarte o que resulta na
preservação do meio ambiente.

O beneficiamento da escória, devido a recuperação do metal que a qualifica como
não inerte, o cromo, pode vir a minimizar os gastos com matéria prima devido a
possível reciclagem deste material no sistema, e ainda minimizar gastos com depósitos
de resíduo.

O método a ser utilizado para o beneficiamento da escória é a separação
gravimétrica por concentrador Mozley®, com análises de absorção atômica, microscopia
ótica e de varredura eletrônica para a determinação de sua eficiência na recuperação do
metal cromo.
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2 REVISÃO BILBLIOGRAFICA

2.1 AÇOS INOXIDÁVEIS

Os aços inoxidáveis caracterizam-se por uma resistência à corrosão superior à dos
outros aços. Sua denominação não é totalmente correta, porque na realidade os próprios
aços ditos inoxidáveis são passíveis de oxidação em determinadas circunstâncias. A
expressão, contudo, é mantida por tradição.

Quanto à composição química, os aços inoxidáveis caracterizam-se por um teor
mínimo de cromo da ordem de 10% (Chiaverini, 1982). Inicialmente, porém será
definido o que se entende por corrosão e a seguir esclarecido o porquê de um aço ser
resistente à corrosão. Para explicar o que é corrosão será utilizada a definição da
“Comissão Federal para Proteção do Metal” (Alemanha): “Corrosão é a destruição de
um corpo sólido a partir da superfície por processos químicos e/ou eletroquímicos”. O
processo mais freqüente que provoca esta destruição é o ataque do metal pelo oxigênio
da atmosfera. Porém, o aço pode ser atacado e destruído por outras substâncias, tais
como ácidos, álcalis e outras soluções químicas. (SENAI)

Sabe-se que o elemento, da liga aço inoxidável, que garante a resistência à
corrosão é o cromo. Esta resistência à corrosão é explicada por várias teorias. Uma das
teorias mais aceitas é a da camada protetora constituída de óxidos de cromo. Segundo
essa teoria, a proteção é dada por uma fina camada, aderente e impermeável, que
envolve toda a superfície metálica e impede o acesso de agentes agressivos. Outra
teoria, surgida posteriormente, julga que a camada seja formada por oxigênio absorvido.
O assunto é controverso e continua sendo objeto de estudos e pesquisas. (Chiaverini,
1982; SENAI)

Os aços inoxidáveis devem resistir à corrosão de soluções aquosas, gases quentes
ou líquidos de alto ponto de ebulição até a temperatura de cerca 650º C. Acima desta
temperatura o estudo se volta para o campo dos Aços Resistentes ao Calor (Chiaverini,
1982).
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2.1.1 CLASSIFICAÇÕES PARA AÇOS INOXIDÁVEIS:

A classificação mais usual e prática dos aços inoxidáveis é a baseada na
microestrutura que eles apresentam em temperatura ambiente, a saber:
•

Aços inoxidáveis ferríticos (não temperáveis);

•

Aços inoxidáveis martensíticos (temperáveis);

•

Aços inoxidáveis austeníticos.

Os aços dos dois primeiros grupos possuem na sua constituição cromo e
eventualmente até 2,5% de níquel, podendo conter ainda molibdênio até cerca de 1,5%.
Os aços do terceiro grupo possuem o níquel em maiores proporções podendo contar
ainda com molibdênio e em alguns casos titânio ou nióbio e tântalo (SENAI). As
variações nos teores de cromo na constituição do aço conferem ao mesmo diferentes
características anti corrosivas, em variáveis como a temperatura, resistência a ataques
ácidos ou alcalinos, etc..(Chiaverini, 1982). O presente trabalho não objetiva a completa
elucidação da produção de aço inoxidável. Dados como microestrutura, classificação de
fases e caracterização do aço podem ser encontrados em literatura especifica, como no
livro “Aços e Ferros Fundidos” de Vicente Chiaverini (1982).

2.2 A ESCÓRIA

A escória de aciaria é um resíduo, ou sub-produto, originado no processo de
produção do aço. Conforme estudos de caracterização (Vilela 2000, Shen 2003) é
constituída por uma mistura de óxidos de cálcio e de magnésio, óxidos metálicos (p.e.
Cr2O3), silicatos de cálcio, ferro e outros metais na fase metálica, além de outras
espécies em menor escala.

As principais fases encontradas por Vilela (2000) em um estudo de
caracterização da escória do aço inoxidável foram:
•

Silicato de Cálcio (CaSiO3);

•

Doipsita (Ca(Mg,Al));
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•

Oxido de ferro e cromo (Cr1,3Fe0,7O3);

•

Óxido de cromo e magnésio (MgCr2O4);

•

Fases metálicas ricas em ferro e cromo. Entre outras.

Os diferentes processos utilizados na produção, ou refino, do aço influenciam a
composição química e as demais propriedades físico-químicas da escória. Esses
processos baseiam-se nas reações de oxidação de elementos, tais como C, Mn, P e Si,
até os níveis especificados no produto final (ILFA, 1995).

Para o presente trabalho os aspectos referentes ao forno elétrico a arco serão
estudados, devido à produção de aço inoxidável ser realizada quase que na sua
totalidade nesse equipamento. Os demais processos possuem inúmeros estudos devido
às várias possibilidades de emprego das escórias por eles formadas.

O processo de produção do aço em forno elétrico (EAF) consiste na fusão de
sucata de aço, por meio de um arco elétrico, formado entre o aço e os eletrodos de
grafite ou carvão amorfo. Após a fusão da sucata, injeta-se oxigênio a fim de se
promover a reação de oxidação. O processo segue com a adição de CaO, MgO e ainda
CaF2 componentes com a função de promover as reações de refino que conduzem a
formação da escória, constituída de silicatos e óxidos (LEE & LEE, 1995; ARAUJO,
1997). Para a produção de aço inoxidável ainda é adicionada a cromita, mineral, que
possui em sua constituição aproximadamente 42% de Cr2O3. Sendo assim, nessas
escórias, devido ao alto teor de elementos de liga presentes na sucata do aço, outros
óxidos, e ainda metais, também podem ser encontrados, tais como TiO2 e Ni, e a
conseqüente presença do Cr.

Sabe-se que a escória possui um papel importante na produção de ligas metálicas,
tanto na redução de minérios, quanto no equilíbrio químico das reações que ocorrem
nos processos de fabricação de aços e afins. Nos casos de fabricação de ligas contendo
cromo, como o aço inoxidável, através da adição de cromita, alguns aspectos
importantes que a escória deve obedecer são:
•

Redução da cromita (óxido Æ metal);
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•

Dissolução da cromita na escória;

•

Combinação: redução no estado sólido e dissolução do minério na
escória;

•

Garantir o grau de refinamento do metal, coletando as impurezas
prejudiciais, como em etapas de dessulfuração e desfosforação;

•

Permitir a passagem intensiva de oxigênio possibilitando as etapas de
oxidação;

•

Evitar o resfriamento do metal. Entre outros.

A influência da escória na produção de ligas metálicas contendo cromo foi
investigado por Jansson, (2002). No seu estudo ele concluiu que, de acordo com a
dissolução do minério na escória fundida, esta altera a sua composição e a taxa de
redução do mesmo minério, o que acarreta ainda em alterações nas características
físicas e químicas da escória, como por exemplo, porcentagens de cromo metálico
(Cr0), óxido (CryOx) e iônico (Cr+3;+6).

2.3 CARACTERIZAÇÃO DA ESCÓRIA VISANDO BENEFICIAMENTO
GRAVIMÉTRICO

Atualmente existem publicados poucos estudos específicos (Shen, 2003) sobre a
recuperação de metais a partir de escórias de aciarias (especialmente do aço-inox).
Porém, já existem trabalhos de caracterização das escórias, visando sua reciclagem no
processo de fabricação do aço. Um aspecto notório é a preocupação com o meio
ambiente na totalidade dos trabalhos revisados, porém nem sempre se evidenciando
uma preocupação com a recuperação dos metais, poluentes ou não.

Shen, (2003) e Vilela, (2000) realizaram, por exemplo, estudos estruturais,
mineralógicos e dos constituintes químicos de escórias de aço inox. Na tabela 2.1
podem ser comparados percentuais de componentes químicos relativos a um estudo
realizado com escórias provenientes da Suécia (Shen, 2003) e do Rio Grande do Sul Brasil (Vilela, 2000), os valores estão expressos em porcentagem mássica e
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demonstram uma diferença significativa para os dados do constituinte de interesse
econômico, por exemplo, o cromo (Cr2O3).
Tabela 2.1: Constituintes Químicos. (% mássica)
Componente
CaO
SiO2
MgO
Al2O3
FeO
MnO
Cr2O3
V2O5
TiO2
P2O5

Suécia EAF
46,90
33,50
6,22
2,30
1,07
2,60
2,92
1,28
0,16
0,02

Brasil-RS EAF
37,10
22,00
8,91
7,54
9,43
3,13
8,59
0,13
0,41
0,08

Não relacionado diretamente com a recuperação dos metais de interesse
econômico, porém com significativa importância para este estudo, pode-se citar o
trabalho de Proctor (2000), o qual se voltou à análise de características físicas e
químicas em escórias de EAF. O trabalho concentrou-se na determinação das
quantidades dos metais elementares na mesma, identificando valores significativos de
cromo, nas formas de cromo total e hexavalente. Este autor apontou, ainda, a escória do
EAF como única fonte do Cr6+ em comparação com outros processos.

Geiseler, (1996), Murphy, (1997) e Vilela, (2000), demonstraram em seus
estudos, com auxilio da caracterização mineralógica da escória, a possibilidade da
utilização deste material no aprimoramento de propriedades físicas para materiais de
construção civil. Algumas aplicações mencionadas são a elaboração de tijolos, o
fornecimento de material alternativo para cimentos (excluindo-se para este fim as
escórias de aço inoxidável, devido a sua composição), entre outros. Estes autores
concentraram seus trabalhos no estudo de alternativas de disposição final para este
resíduo, porém, foram abordados poucos detalhes sobre uma possível forma de
recuperação dos metais de valor agregado.
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A caracterização da escória, proveniente da fabricação do aço inox, realizada por
Vilela (2000) traz algumas considerações. Na figura 2.1 tem-se uma amostra da
característica cristalina da escória, onde pode ser observadas a matriz de silicatos e
carbonatos (1), as inclusões de cristais de óxidos de cromo (2) e ainda as inclusões
metálicas de ligas de ferro e cromo (3).

1

2
3

Figura 2.1: MEV Escória de aço inoxidável aumento 200x.

Uma visualização mais eficaz das inclusões dos cristais de óxido de cromo pode
ser verificada na figura 2.2 onde, 1 é a fase constituída basicamente por Cr e O, e a fase
2 por Ca, O e Si. Pode-se ainda observar a presença de inclusões metálicas, no interior
da fase cristalina do óxido de cromo, na forma de esferas claras.

Figura 2.2: MEV Inclusões cristalinas de óxido de cromo em escória de aço inoxidável.
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Uma imagem mais orientada à presença da fase metálica na escória pode ser
observada na figura 2.3. No centro da imagem percebe-se a esfera constituída
basicamente por uma liga de ferro e cromo.

Figura 2.3: MEV Inclusão metálica em escória de aço inoxidável aumento 500x.

2.4 BENEFICIAMENTO GRAVIMÉTRICO EM PELÍCULA DE ÁGUA

A concentração gravimétrica tem sido utilizada para o beneficiamento de
minerais por séculos, sem sofrer mudanças representativas em seus métodos. Seus
conceitos e princípios se mantêm até hoje e são aplicados a praticamente todas as
formas de beneficiamento gravimétrico moderno.

O beneficiamento gravimétrico é um processo físico. A separação depende do
movimento relativo das partículas e fluido, respondendo a uma série de características
do material analisado, como massa, tamanho, formato, além da densidade. Valores
estes que não devem ser levados somente no caráter absoluto, mas também
relativamente para com as outras partículas do sistema. Assim, a facilidade ou a
dificuldade na separação de uma espécie de outra depende das diferenças relativas de
suas características. Para tal é necessária a caracterização das várias propriedades que
possam influenciar no beneficiamento gravimétrico. (Burt 1984)
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A separação de partículas em equipamentos de concentração gravimétrica pode
ser entendida como o resultado da transferência de quantidade de movimento do meio
fluido para as partículas sólidas. Na prática, os processos de separação gravimétrica são
baseados fundamentalmente nas diferenças de velocidades relativas das partículas no
fluido que as transporta, e das forças existentes entre as partículas e o sistema deque e
fluido.

Serão, para este trabalho, observados alguns dos conceitos que se aplicam a
separação com o auxílio do cisalhamento, resultante do movimento oscilatório de uma
superfície sob a polpa em escoamento. O equipamento mais importante para este
método de concentração gravimétrica, que inclui os separadores Bartles-Mozley,
Duplex, Bartles crossbelt e o Multi-Gravity Separator, além de uma variedade de outros
separadores já obsoletos, é a mesa concentradora.

Aparelhos de concentração em película de água com oscilação destacam-se pela
elevada precisão de separação, que é superior a de qualquer outro tipo de equipamento
de separação hidráulica gravitacional. Isso fez com que eles tenham atingido enorme
popularidade na indústria mineral, especialmente na primeira metade do século 20.
Mesas concentradoras, por exemplo, tornaram-se os principais aparelhos usados em
diversas usinas de concentração de minérios (metálicos e de areias pesadas) e carvão.
Entretanto, a progressiva exaustão dos depósitos de alto teor e o aumento da demanda
por matérias-primas minerais, durante a segunda metade do século 20, resultou na sua
substituição por outros equipamentos de menor custo, maior capacidade e que
necessitavam de menor espaço na usina. Ainda assim, a elevada precisão de separação
mantém, ainda hoje, mesas concentradoras e outros separadores oscilatórios numa
posição privilegiada nos estágios finais de concentração de uma variedade de minérios.
(Sampaio, em impressão).

2.4.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA SEPARAÇÃO

A separação de partículas pela ação de uma película de água com oscilação é
resultado da ação de três mecanismos principais:
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•

a velocidade diferencial de partículas em uma película de água;

•

o movimento de oscilação do deque, em relação ao escoamento da película

de água;
•

a estratificação de partículas.

A ação dos dois primeiros mecanismos pode ser analisada a partir dos princípios
da física, levando em consideração o movimento de partículas individuais. Esta
abordagem é somente válida para aquelas partículas que se encontram em contato direto
com o deque, sendo este a bandeja ou uma placa plana por onde a polpa desliza, e não
considera o contato entre as partículas tanto no plano horizontal quanto vertical. Além
de permitir uma boa compreensão qualitativa dos fenômenos observados nos vários
processos, essa abordagem oferece uma descrição bastante precisa da separação em
diversos aparelhos como o separador Bartles-Mozley, as mesas Mozley e Holman e o
separador Duplex. (Sampaio, em impressão).
O movimento de partículas resultante das oscilações do deque pode ser
analisado considerando o caso de uma partícula que repousa sobre um deque
posicionado horizontalmente e que realiza um movimento oscilatório no seu próprio
plano. O balanço das forças que agem quando a partícula e o deque encontram-se
imersos em água (Figura 2.4) é dado por Sampaio (em impressão)

Velocidade
do
fluido

Fe

FD
Fa

Figura 2.4: Balanço da forças que agem sobre uma partícula posicionada em um
deque que realiza movimentos oscilatórios.

mp

dw
= Fe − Fa − FD
dt

(Eq. 2.1)
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onde a força externa Fe de aceleração do deque é dada por:
Fe = m p ad (t )

(Eq. 2.2)

onde ad é a aceleração do deque. A força de atrito Fa que uma partícula imersa
em um fluido repousando sobre uma superfície sofre é dada por:
Fa = ( m p − m f ) g f

(Eq. 2.3)

onde f é o coeficiente de atrito.
Substituindo as equações 2.2 e 2.3 em 2.1 tem-se que:

mp

dw
= m p ad (t ) − (m p − mf )g f − FD
dt

(Eq. 2.4)

ou
⎛ ρ − ρf
dw
=ad (t ) − ⎜⎜ s
dt
⎝ ρs

⎞
F
⎟⎟g f − D
mp
⎠

(Eq. 2.5)

A condição limite, para o início do movimento relativo entre a partícula e o
deque (escorregamento), é aquela em que a partícula se encontra ainda aderida sobre o
deque (dw/dt = 0 e w = 0) e o coeficiente de atrito atinge o valor máximo estático (fs), o
que resulta:
⎛ ρ − ρf
ad ,cr = ⎜⎜ s
⎝ ρs

⎞
F
⎟⎟g f s + D
mp
⎠

(Eq. 2.6)

Quanto menor for o valor da parte à direita da igualdade na Equação (2.6), mais
facilmente a partícula irá escorregar em relação ao deque. Assim, conforme se pode
inferir pela equação 2.6, partículas grosseiras e leves irão escorregar com grande
facilidade em relação ao deque (provavelmente tanto no movimento para frente quanto
para trás), de maneira que, após um ciclo completo de oscilação, permanecerão
aproximadamente na mesma posição, caso o meio fluido seja estático. A análise da
aceleração crítica de partículas, entretanto, requer o conhecimento da força de arraste
FD, que, por sua vez, depende do perfil de velocidades do fluido.
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O movimento oscilatório do deque sob uma película de água faz com que
apareça um gradiente de velocidades do fluido, que varia com o tempo e com a altura na
película. A variação das velocidades do fluido em relação à altura na película e ao
tempo pode ser calculada a partir da equação da onda

∂u µ ∂2u
=
∂ t ρf ∂ z 2

(Eq. 2.7)

Para integração desta equação é necessário que a equação do movimento da
superfície seja conhecida (condição de contorno). Considerando, por simplicidade, que
o deque realiza um movimento harmônico simples, no qual a velocidade da superfície
do deque (z = 0) é dada por
u o = u max cos( 2 π Nt )

(Eq. 2.8)

onde umax é a velocidade máxima do deque, que para o movimento harmônico é
dada por:
u max = π N r

(Eq. 2.9)

onde r e N são a amplitude e a freqüência das oscilações. Substituindo a equação
2.9 em 2.8, tem-se que a aceleração no deque é dada por:

ad

z =0

=

du
dt

= 2 π 2 N 2 r sen( 2 π N t )

(Eq. 2.10)

z =0

A aceleração máxima do deque ad,max em movimento harmônico ocorre no início
ou final do período de oscilação, sendo dada por:
a d ,max = 2 π 2 N 2 r

(Eq.2.11)

A partir da condição de contorno, dada pela equação 2.8, a solução da equação
2.7 é dada por:
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⎛
π N ρf
u = u max exp⎜ − z
⎜
µ
⎝

⎞
⎛
⎟cos⎜ 2π N t − z π N ρ f
⎟
⎜
µ
⎠
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(Eq. 2.12)

onde u é a velocidade do fluido na direção x do deque no tempo t.

Resultados são apresentados na Figura 2.5, para o perfil de velocidades em
diferentes etapas do ciclo de oscilação. As velocidades negativas na porção superior da
película de água se devem ao fato que o fluido nessa região se move com algum atraso
em relação àquele que se encontra mais próximo ao deque. Esses resultados
demonstram que a velocidade do fluido torna-se muito pequena, próximo da superfície.
Para as condições simuladas, elas tornam-se insignificantes a distâncias de 0,7 mm do
deque. Conforme a equação 2.9, entretanto, esta distância pode aumentar até 1 mm, se a
freqüência for reduzida, mantendo a velocidade máxima do deque constante. A
diminuição da velocidade do fluido, portanto, é tão maior quanto maiores forem a
freqüência de oscilações e a densidade do fluido e menor a viscosidade do fluido. Para
essa região distante do deque, a condição limite para o início do movimento relativo
entre a partícula e o deque (equação 2.6) pode ser simplificada para:

⎛ ρ − ρf
ad ,cr ≅ ⎜⎜ s
⎝ ρs

⎞
⎟⎟g f s
⎠

(Eq. 2.13)

Oscilações harmônicas do deque somente são capazes de produzir movimentos
cíclicos em partículas. Embora estas oscilações sejam úteis para oferecer uma boa
mobilidade do leito, elas são incapazes de efetuar, por si só, a separação de partículas.
Em diversos aparelhos de concentração (separadores Bartles-Mozley, Duplex e mesa
Mozley, por exemplo), a separação das partículas é realizada pela ação conjunta de
oscilações harmônicas e da concentração em película de água.
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Topo do f luido

1 mm

Superf ície do deque

uo = u max

uo = 0,7 umax

uo = 0

Figura 2.5: Velocidades da água e do deque calculados usando a equação 2.11
para água a 20o C, considerando um movimento oscilatório de 300 golpes por minuto e
com uma película de 1 mm de espessura. (Sampaio, em impressão)

2.4.2 CONCENTRADOR MOZLEY LABORATORIAL

O separador Mozley consiste, essencialmente, de uma adaptação do separador
Duplex para operação em laboratório com pequenas quantidades de amostra. Ele é
considerado o aparelho mais preciso de concentração em película de água, oferecendo
uma alternativa interessante aos ensaios de afunda-flutua na determinação da curva
teor-recuperação ótima na separação de materiais.

O aparelho consiste de um deque de separação, plano ou em forma de V,
levemente inclinado em relação à horizontal, o qual é submetido a um cisalhamento
orbital. O deque plano é usado para separações de partículas finas, no intervalo de 10 a
250 µm, enquanto separações envolvendo partículas intermediárias e grosseiras (no
intervalo de 100 µm a 2 mm) usam um deque em forma de V, com ângulo interno de
165o. A bandeja é inclinada longitudinalmente na direção da calha de coleta do produto
leve. Para uma separação adequada, é fundamental que o separador se encontre
devidamente nivelado.

16

A mobilidade das partículas é garantida devido ao cisalhamento produzido pelo
movimento harmônico simples de oscilação gerado por meios mecânicos na direção
transversal do deque. Na separação de partículas de tamanho intermediário e grosseiro,
no qual o deque em V é utilizado, são aplicados, adicionalmente, batidas na direção
longitudinal. Estas batidas são produzidas por dois amortecedores, que golpeiam uma
barra de aço fixa, duas vezes a cada oscilação. Os amortecedores são puxados para
longe da barra por meio de um excêntrico e um sistema de roldanas e retornam até a
barra pela ação de uma mola (Burt, 1984). Esses choques causam uma movimentação
do material mais denso no sentido contrário ao da inclinação da bandeja,
comportamento explicado devido ao fato do choque consistir de dois momentos: o
momento de aplicação do choque e o movimento de retorno da bandeja. Quando o
impacto é aplicado, sempre no sentido do escoamento, o material mais denso não
acompanha a bandeja, devido ao seu momento de inércia, porem no momento do
retorno, devido a menor velocidade, este material acompanha a bandeja concretizando o
deslocamento no sentido contrário ao fluxo de irrigação. (Sampaio, em impressão)

A operação do aparelho é similar com os dois tipos de deques. Uma amostra de
50 a 100 g umedecida é posicionada próximo à parte mais alta da bandeja, sendo esta
oscilada por um período pré-determinado. O movimento oscilatório (comum a ambos
tipos de bandejas) promove a mobilidade das partículas, fazendo-as se mover na
direção do centro da bandeja, formando uma banda estreita. As partículas mais densas,
posicionadas nas camadas mais inferiores do leito, são carregadas na direção contrária
da descarga do produto leve, como resultado da ação dos golpes. Partículas mais leves
são sujeitas à ação da água de irrigação, movendo-se segundo o declive da mesa em
direção à calha de coleta do produto leve. A separação estará finalizada após um
período determinado de operação, variando de 3 a 10 minutos. Nesse momento o
separador é desligado e as partículas densas são removidas da bandeja.

Para a determinação completa da curva de teor versus recuperação do material,
é necessário que amostras dos produtos leves e pesados sejam coletadas separadamente
em intervalos de tempo determinados.

Os parâmetros que podem ser variados são o tipo de deque, a inclinação
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longitudinal, que varia de 0,5 a 3o (separação de partículas mais leves requer o menor
ângulo e vice-versa), a freqüência de oscilações, que varia de 70 a 110 rpm (80-100
rpm é o intervalo típico de operação), a amplitude, que varia de 6 a 15 cm (6-10 cm é o
intervalo típico de operação) e a vazão de água de irrigação (variável de 0,5 a 4 l/min)
(Burt, 1984).

Desde que adequadamente operado, o separador Mozley de laboratório, figura
2.6, é capaz de realizar separações muito precisas, aproximando-se muito daquelas
obtidas em ensaios em ensaios de afunda-flutua. Ele também é muito útil para simular
com pequenas amostras o desempenho de mesas concentradoras.

Figura 2.6: Concentradora Mozley Laboratorial (Burt, 1984)

2.5 RECUPERAÇÃO DE METAIS A PARTIR DA ESCÓRIA DE ACIARIA.

A recuperação de metais a partir da escória de ligas tem sido estudada e aplicada
para as escórias de aço-inox e ferro-cromo, porém poucos estudos ou artigos
específicos ao reaproveitamento de aço-inox têm sido publicados. Os processos
estudados até o momento partem de princípios físicos para a recuperação dos metais:
separação gravimétrica e magnética.
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Esses processos são aplicados para ambos os tipos de escória, onde para a escória
de aço inox obtém-se como metais recuperados de valor comercial o cromo o níquel e
algumas outras ligas metálicas.

Processos utilizados atualmente para a recuperação de ferro-cromo, a partir de
escória, foi desenvolvido pela Mintec, Randburg – África do Sul. Coetzer, (1997) e
Mashanyare, (1997) relatam o uso do processo gravimétrico em escala industrial.

O processo referente à recuperação de metais presentes em escória de ferro-cromo
da Mintec pode ser visualizado na figura 2.7 e consiste em duas etapas: separação
eletromagnética e separação gravimérica, utilizando equipamentos como: separador
eletromagnético, jigues e espirais.

Na planta de beneficiamento desenvolvido pela Mintec a escória proveniente do
depósito é conduzida a uma primeira peneira (tela de 75 milímetros), onde o passante
sofre separação magnética. Os constituintes metálicos liberados são então concentrados,
pela ação magnética, a uma teor de aproximadamente 93%. O material de
granulometria maior que 75 mm é por sua vez direcionado ao circuito de cominuição, o
qual consiste em um britador de mandíbulas e outros três britadores cônicos, e tem por
finalidade a liberação do metal e de seus óxidos.

O material proveniente do britador de mandíbulas é separado em 3 frações: a
fração mais grosseira (entre 75 e 50 mm) é enviada para o britador secundário, a
intermediaria (entre 50 e 25 mm) para o britador terciário (o material proveniente dos
dois britadores retorna para as peneiras - circuito fechado) e o passante em 25 mm é
dividido em outras três linhas, para a jigagem de grossos (entre 25 e 6 mm), para a
jigagem de finos (entre 6 e 1 mm) e para as espirais (menores que 1 mm).
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Figura 2.7: Fluxograma da planta de recuperação de ferro-cromo – Mintec

A jigagem de grossos é destinada à concentração dos materiais grosseiros obtendo
um concentrado com um teor de até 97,5% de ferro-cromo. Para esse objetivo ser
atingido o jigue utilizado possui duas câmaras. Na primeira câmara o material separado
é um concentrado limpo e vendável, enquanto a segunda, que é ajustada para uma alta
recuperação com baixos teores, fornece um concentrado contendo o metal não liberado.
Este concentrado pode ser retornado à fundição ou ser novamente moído para aumentar
o grau de liberação dos metais presentes (sendo assim destinado ao britador de médios).

Na etapa de jigagem de finos o objetivo é obter uma recuperação máxima de ligas
metálicas, não tendo o teor importância significativa. As espirais, por sua vez, possuem
o papel de recuperar, dos finos, as ligas metálicas existentes, resultando em um
concentrado de baixo teor de liga metálica, que pode ser enviado para a fundição.

Os resultados obtidos por Mashanyare (1997) demonstram um concentrado de
liga metálica, a partir dos despejos de escória, contendo em média 63,5% de Cr, o qual
pode ser utilizado novamente no processo ou então diretamente vendido. Porém, a taxa
de recuperação é bastante baixa, aproximadamente 3,57%.
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2.6 OS POSSÍVEIS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO CROMO
PROVENIENTE DE ESCÓRIA DE ACIARIA.

Coetzer (1997) e Fällman (2000) realizaram estudos onde avaliaram a presença
e/ou formação de cromo hexavalente na recuperação de ferro-cromo proveniente de
escória, e a possível lixiviação do cromo, quando escórias (neste caso de aço) são
utilizadas como materiais alternativos para a fabricação de pavimentos. Ambos os
estudos levaram em consideração a presença de Cr+6 e/ou a oxidação de cromo a cromo
hexavalente durante a lixiviação.

Coetzer (1997) teve como objetivo determinar a presença deste cátion no resíduo
aquoso, gerado no processo de jigagem, utilizado para a separação do ferro-cromo da
escória em uma planta da divisão de metalurgia extrativa da Mintek. Os seus resultados
indicaram não existir evidências da lixiviação contínua de Cr+6 da escória. Esta e outras
evidências sugerem que o teor de Cr+6, detectado na água da planta de jigagem, é
oriundo de sítios isoladas da escória, onde o cromo já estava presente na forma iônica.
Tais considerações levam a crer que os óxidos de cromo não são ionizados
descaracterizando assim a lixiviação dos mesmos.

No estudo realizado por Shen (2003), foram obtidos, para o lixiviado de escórias
de aço inoxidável provenientes de fornos OAD, valores de até 1 ppm de cromo, valor
este que se aproxima do permitido pelos padrões mundiais (5 ppm).

Nos estudos realizados por Fällman (2000), ele leva em consideração a possível
formação de cromatos na água do processo de recuperação dos metais, como
Ba(S,Cr)O4, solúveis e ainda atribui a estes o controle da concentração total de cromo
no lixiviado. Mesmo esta fase não sendo esperada na escória do aço, a presença deste
cromato associado com a lixívia da escória precisa ser estudada.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capitulo, é apresentada a metodologia adotada para a caracterização do
comportamento da escoria de aço inoxidável no beneficiamento gravimétrico, visando a
recuperação dos metais, em especifico o cromo, nela existentes e a seqüente
minimização do resíduo gerado. Para tal, foi utilizada uma amostra de escória coletada
na companhia siderúrgica GERDAU. Na atualidade a empresa em questão processa este
resíduo somente com a extração de metais por meio de eletromagnetismo, o restante do
resíduo é então depositado em pilhas a céu aberto, apesar do resíduo constar como
Classe II – Não inerte segundo a NBR-10004 devido a presença de cromo, nas formas
metálica e óxido, em sua constituição.

Esta escoria, foi preparada e submetida ao ensaio de beneficiamento gravimétrico
em uma mesa concentradora Mozley laboratorial. A caracterização dos efeitos do
beneficiamento na distribuição dos componentes da escória foi realizada através de
analises químicas (absorção atômica) e físicas (microscopia eletrônica de varredura e
micro-sonda).

3.1 COLETA E AMOSTRAGEM

Esta etapa do processo consiste na coleta do material de forma que este se torne
representativo. As coletas foram realizadas, seguindo a NBR 10007, em três pontos
distintos: um ponto na base, um no corpo e outro no topo da pilha de escória,
totalizando aproximadamente 150 Kg de escória. O material foi então cominuido a
partículas menores que 50 mm, homogeneizado e quarteado, obtendo-se assim uma
amostra representativa, a qual foi submetida aos ensaios seqüentes.

3.2 BRITAGEM E MOAGEM

Para a realização do processo de beneficiamento, através da concentradora
Mozley, a amostra foi britada em britador de mandíbulas até a obtenção de partículas
inferiores a 20 mm, e posteriormente moída em moinho de bolas de escala laboratorial,
de forma que se obtivessem duas faixas de amostras, sendo elas: com granulometria
100% inferior a 0,25 mm e 100% inferior a 1 mm.
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Foi ainda ensaiada uma quantidade de amostra com granulometria passante em 0,1
mm A cominuição para a obtenção de amostra em granulometria inferior a 0,1 mm foi
realizada para uma análise prévia de beneficiamento gravimétrico, visando a
investigação da liberação do componente metálico alvo, o cromo, para este trabalho. As
amostras com granulometria inferior a 1 mm e 0,25 mm também foram investigadas
para determinar o grau de liberação, porém foram analisadas mais profundamente sob o
ponto de vista da concentração do cromo, visando a sua recuperação.

Os parâmetros do processo de moagem foram os seguintes:

Para 100% menor que 0,1 mm e 0,25 mm:
•

Volume de bolas equivalente ao dobro do volume de escória (em massa: 1
Kg de escória para aproximadamente 8 kg de esferas de aço);

•

Volume total não ultrapassando dois terços do moinho;

•

Tempo de moagem de 2 horas e 30 minutos;

•

Peneiramento com peneiras de 0,106 mm e 0,250 mm.

•

Material de granulometria superior a 0,1 ou 0,25 mm, dependendo do
objetivo, foi submetido a cominuição manual com gral e pistilo.

Para 100% menor que 1 mm:
•

Volume de bolas equivalente ao volume de escória (em massa: 2 Kg de
escória para aproximadamente 8 kg de esferas de aço);

•

Volume total não ultrapassando dois terços do moinho;

•

Tempo de moagem de 30 minutos;

•

Peneiramento com peneiras de 1 mm;

•

Material com granulometria superior a 1 mm retorna ao moinho até 100%
passante em 1 mm.

Estes processos têm a função de liberar os materiais mais densos (óxidos e ligas
metálicas) dos menos densos (carbonatos e silicatos, entre outros) para uma
concentração mais eficaz dos materiais alvo, através do concentrador Mozley.
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Com o intuito de se verificar a distribuição da escória perante a moagem foi
realizado um teste de granulometria, com cortes de 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,106 mm
e 0,045 mm, onde se obteve os resultados demonstrados na tabela 3.1.

Tabela 3.1 – Faixas granulométrica da amostra de alimentação
Granulometria
-1 mm +0,5 mm
-0,5 mm +0,25 mm
-0,25 mm + 0,106 mm
-0,106 mm + 0,045 mm
- 0,045 mm

% de massa de escória
20,5
30,4
41,5
5,48
1,3

3.3 BENEFICIAMENTO GRAVIMETRICO

Os processos de beneficiamento gravimétrico, através do concentrador Mozley
laboratorial, consistiram em dois momentos:

Amostras de granulometria inferior a 0,1 e de granulometria inferior 0,25 mm:
O concentrador foi configurado, para esta análise, com a bandeja plana,
obedecendo-se os parâmetros fornecidos pelo manual do equipamento. A análise
consiste na inserção de uma quantidade de amostra umedecida (neste trabalho utilizouse uma média de 100 g de amostra seca), na parte superior do concentrador. O
equipamento é acionado e mantido em funcionamento, pelo período de tempo desejado,
com o intuito de realizar a separação gravimétrica da amostra.

Para as amostras com granulometria 100% menor que 0,1 mm foram realizados
testes de beneficiamento gravimétrico de forma que se obtivesse o maior teor,
observando-se somente a concentração do material liberado, no concentrado.

Na análise para a granulometria de 100% passante em 0,25 mm foram realizados 4
testes de beneficiamento gravimétrico, para os tempos de 4, 6, 8 e 10 minutos cada. Os
concentrados e os rejeitos foram então submetidos a testes de teor de cromo.
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Amostras de granulometria inferior a 1 mm:

Para este procedimento o equipamento foi re-configurado com a instalação da
bandeja em “V”, e consiste na inserção de uma quantidade previamente pesada da
amostra seca (neste trabalho utilizou-se uma média de 50g), na parte superior do
concentrador. Após umedecer-se manualmente a amostra, o equipamento é acionado e
mantido em funcionamento pelo tempo necessário. Os princípios de funcionamento do
concentrador Mozley são relatados por Burt, R. (1984).

Para as amostras de granulometria 100% menor que 1 mm foram realizados
ensaios para 4 tempos diferentes, os tempos utilizados foram: 1, 2, 3 e 4 minutos de
permanência no concentrador sob agitação. Em cada procedimento, após a parada da
agitação e da irrigação, o material concentrado sobre o equipamento sofreu um corte na
altura da metade do concentrador, conforme indicado na figura 3.1, onde em A se
encontra o material concentrado e em B o material é lavado para o resíduo.

Figura 3.1 - Corte para a separação do concentrado (A) do rejeito (B)

Parâmetros do processo:

O processo de concentração foi realizado conservando-se fixos alguns parâmetros
de configuração do equipamento, como pode ser visto na tabela 3.1, tais parâmetros
foram considerados ótimos a partir de análises investigatórias e comparativas com os
parâmetros fornecidos pelo manual do equipamento.
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Tabela 3.2: Parâmetros de configuração do concentrador Mozley
Parâmetros

Bandeja “V”

Bandeja Plana

Inclinação longitudinal

1,5 graus

0,5 graus

Fluxo de irrigação

0,5 L/min

1 L/min

2,5”/ 6,35 mm

3,5”/ 8,9 mm

70 rpm

90 rpm

Amplitude de oscilação lateral
Velocidade de agitação

3.4 ANALISE QUÍMICA

Devido ao interesse deste trabalho na concentração de cromo metálico, visando o
seu reaproveitamento e assim uma seqüente minimização no impacto ambiental a
análise química foi constituída pela técnica de absorção atômica, no laboratório de
análises químicas da faculdade de agronomia - UFRGS. Para tal as amostras, coletadas
a partir dos rejeitos e concentrados obtidos no beneficiamento gravimétrico, forma
preparadas da seguinte forma:

•

abertura de 1 g de cada amostra com 20 ml de solução ácida forte1, sob
agitação severa em estufa aquecida a 50° C por 30 minutos;

•

diluição da solução extrato à um litro, com água desmineralizada;

•

leitura em absorção atômica para a determinação de cromo.

A análise foi realizada em um equipamento Perkin Elmer Aanalyst100, com
chama de acetileno-óxido nitroso, sendo as leituras realizadas sob o comprimento de
onda de 359,4 nm, característica para a análise de cromo.

1

Solução preparada com 3 partes de ácido clorídrico e 1 parte de ácido nítrico e 4 partes de água
desmineralizada.
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3.5 MICROSCOPIA ÓTICA

Para o presente trabalho, foram realizadas coletas de imagem através de lupas de
aumento de bancada, utilizando-se aumentos de 10, 20, 50 e 100 vezes, e com o auxilio
de microscópios de luz refletida obtendo-se aumentos superiores a 500x. Tais análises
foram realizadas somente sob o aspecto investigatório em amostras 100% menores que
0,1 mm com o intuito de se observar a liberação das partículas metálicas. Tal
granulometria foi escolhida, sob o aspecto de uma liberação próximo a ótima para a
análise, e estudada visando-se a possibilidade da utilização de granulometrias maiores
sem perda de eficiência no processo.

3.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA E MICROSSONDA

A microscopia é uma ferramenta amplamente utilizada para a observação da
estrutura da escória e, portanto, através dela pode-se observar as mudanças acarretadas à
mesma pelo processo de beneficiamento gravimétrico. A microssonda por sua vez é útil
para a determinação dos constituintes de cara região da amostra.
As análises por varredura eletrônica foram realizadas nas amostras coletadas após
o beneficiamento gravimétrico, observando somente os concentrados. Devido a baixa
granulometria do material (menor que 1 mm e menor que 0,25 mm) as amostras foram
preparadas em um substrato de resina éster cianoacrilato (forma comercial
SuperBonder®) de secagem ultra rápida. Após a secagem da resina a amostra foi
submetida a um lixamento visando a exposição de sítios onde pode ser observada a
presença das partículas metálicas liberadas ou não.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 BENEFICIAMENTO GRAVIMETRICO

Para a realização dos testes de concentração gravimétrica o procedimento foi
dividido em duas etapas. A primeira puramente óptica onde os concentrados e rejeitos
da concentradora, obtidos utilizando-se uma fração de escória de granulometria inferior
a 0,1 mm, foram submetidos a microscopia óptica através de lupas de bancada e
microscópios de luz refletida.

Os resultados obtidos foram satisfatórios e conclusivos, conduzindo para a
segunda e mais detalhada etapa, onde amostras de granulometria inferior a 0,25 mm e 1
mm, após serem submetidas ao beneficiamento, foram analisadas sob o ponto de vista
químico, através de absorção atômica e microscopia eletrônica de varredura e
microssonda.

4.1.1 ANÁLISE ÓPTICA PARA AMOSTRAS 100% MENORES QUE 0,1 mm

Conforme mencionado anteriormente, esta etapa se deteve na observação óptica
do comportamento das partículas metálicas após o beneficiamento gravimétrico,
principalmente para a constatação da liberação da fração metálica, alvo neste trabalho.
Os resultados obtidos serão elucidados a seguir.

Na figura 4.1 pode-se observar as incrustações metálicas (indicadas pelas setas)
em uma matriz de óxido; as partículas em destaque não apresentam tamanho superior a
3 mm. A partir desta imagem pode-se observar a necessidade de uma maior cominuição
para uma liberação eficaz da fase metálica.
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Figura 4.1: Incrustação metálica.

Na seqüência de figuras abaixo pode-se observar a presença do material de fase
metálica, onde a figura 4.2 demonstra o material após o processo de moagem anterior ao
beneficiamento gravimétrico.

A foto, obtida para a figura 4.2, teve como objetivo demonstrar a liberação da fase
metálica, previamente ao beneficiamento. Com um aumento de 20 vezes, pode-se
concluir que a liberação das partículas metálicas (indicadas pelas setas)foi eficaz e que
as mesmas se encontram agora dispersas, e não mais inclusas em uma matriz de
silicatos, carbonatos e óxidos.

O passo seqüente foi a realização da concentração gravimétrica. Os resultados
obtidos para os concentrados podem ser visualizados na seqüência de fotos das figuras
4.3, 4.4, 4.5.
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Figura 4.2: Material moído para o beneficiamento gravimétrico (100% < 0,1 mm)

Figura 4.3: Concentrado aumento 100x
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Figura 4.4: Concentrado aumento 250x

Figura 4.5: Concentrado aumento 500x (microscopia de luz refletida)

Observando-se as imagens das figuras anteriores pode-se concluir que além da
concentração da fase metálica ser satisfatória, o processo também se mostrou eficaz
para a concentração do óxido de cromo, fase que pode ser observada sob a forma de
cristais de coloração escura (preta). Esta concentração se deve a diferença de densidade
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do óxido de cromo para com a matriz de silicatos e carbonatos. Tal conclusão deve ser
levada em consideração sob o ponto de vista metalúrgico para uma reutilização do
material concentrado nos processos de fabricação do aço inoxidável.

Além de constatar a eficiência do processo de beneficiamento, pode-se ainda
concluir que a cominuição com 100% abaixo de 0,1 mm possui um ótimo potencial de
liberação das partículas metálicas alto, devido ao tamanho médio das mesmas.

Na figura 4.6 pode-se observar o resíduo gerado após o beneficiamento
gravimétrico. Nesta imagem constata-se claramente que a fase metálica em sua grande
parte foi retirada. Pode-se observar ainda uma mudança significativa na tonalidade da
amostra para mais clara, próximo ao branco, ocasionada pela remoção parcial das
partículas de óxido de cromo (de coloração escura, próxima ao preto) pelo
beneficiamento.

Figura 4.6: Resíduo aumento 10x
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4.1.2 AVALIAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CROMO

As avaliações para a concentração do cromo em sua fase metálica foram divididas
em duas fases, uma fase realizando-se a análise em amostras 100% menores que 1 mm e
uma segunda fase onde a totalidade de amostras se encontrava com partículas menores
que 0,25 mm. Assim visando também uma avaliação do efeito da variação da liberação
das partículas metálicas, alvo do trabalho, na concentração das mesmas e seu efeito no
teor dos concentrados. Todas as análises foram realizadas baseando-se nos teores de
cromo metálico liberado na amostra de escória, o que, conforme discutido a seguir,
ocasiona uma variação nos valores de concentração do metal na amostra de
alimentação. Tendo em vista a recuperação do material metálico liberado na escória não
foram realizadas analises de teor total de cromo com o procedimento de pulverização
uma vez que tal procedimento não representaria ganho ao trabalho devido granulometria
ser inviável sob o ponto de vista aplicável do processo para a industria.

4.1.2.1 Amostra 100% passante em 1 mm

Conforme a tabela 4.1, tendo como dados iniciais o teor de cromo liberado da
alimentação (0,9% em média) e a massa de amostra utilizada (49,5 g em média), podese observar o comportamento da amostra de escória de aço inoxidável durante o
beneficiamento gravimétrico para os tempos de 1, 2, 3 e 4 minutos.

Observa-se que foram obtidos resultados satisfatórios para partículas menores que
1 milímetro, após beneficiamento e seqüentes análises químicas, tendo-se em vista a
concentração do metal cromo.

Tabela 4.1: Balanço de Massa para a Recuperação de Cromo de Escória de Aço Inoxidável – 1 mm.

Tempo (min)

1

2

3

4

49,16 g

49,51 g

49,26 g

49,82 g

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,4529 g

0,4419 g

0,4458 g

0,4389 g

27,05 g (55,0%)

19,57 g (39,5%)

13,27 g (26,9%)

7,54 g (15,1%)

1,4%

1,6%

2,1%

3,4%

0,3733 g

0,3072 g

0,2839 g

0,2571 g

82,4%

69,5%

63,7%

58,6%

22,11 g (45,0%)

29,94 g (60,5%)

35,99 g (73,1%)

42,28 g (84,9%)

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,0796 g

0,1347 g

0,1619 g

0,1818 g

17,6%

30,5%

36,3%

41,4%

Alimentação
Massa (g)
Teor de cromo liberado
Massa de cromo liberado
Concentrado
Massa (% da alimentação)
Teor de cromo liberado
Massa de cromo liberado
% do cromo total
Rejeito
Massa (% da alimentação)
Teor de cromo liberado
Massa de cromo liberado
% do cromo total
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Para a análise pertinente ao tempo de 1 minuto, observa-se que o beneficiamento
gravimétrico realiza uma concentração de 82,4% do cromo liberado existente na
alimentação, gerando assim um concentrado com um teor de 1,4%, aproximadamente
50% maior que na alimentação. Para os tempos seguintes foi observado um decréscimo
da recuperação do cromo, esta, caindo para 58,6% do cromo liberado total da
alimentação na análise de 4 minutos, porém, para este mesmo tempo, o teor do
concentrado elevou-se a 3,4% caracterizando um fator de enriquecimento de
aproximadamente 4x em relação a alimentação. Sendo assim, comparativamente, tem-se
que para o tempo de 1 minuto ocorre uma maior recuperação de cromo com um menor
teor, mas em contra partida, para a análise de 4 minutos obteve-se uma recuperação
menor e, um concentrado com um maior teor de cromo. O comportamento do teor do
concentrado versus a recuperação de cromo, descrito acima, pode ser visualizado no

4,0%

85%

3,5%

80%

3,0%

75%

2,5%

70%

2,0%

65%

1,5%

60%

1,0%

55%
0

1

2

3

4

Cromo Reucperado (%)

Teor de Cromo (%)

gráfico da figura 4.7.

5

Tempo (min)
Teor de Cromo (%)

Cromo Recuperado (%)

Figura 4.7: Porcentagem de cromo recuperado versus teor de cromo – 1 mm.

Foram realizadas comparações entre a massa recuperada de cromo liberado, que
varia de 0,3733 g no tempo de 1 minuto para 0,2571 g com 4 minutos de ensaio, em
relação a porcentagem do cromo liberado total recuperado, este variando de 82,4% à
58,6% para os tempos de 1 e 4 minutos, respectivamente. Esta razão demonstra um
comportamento de forma que, com a diminuição da massa de cromo recuperada ocorre
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uma redução da porcentagem total de cromo concentrado, este aspecto pode ser
observado na figura 4.8.
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Figura 4.8: Massa de cromo recuperada versus porcentagem de cromo total recuperado
– 1 mm.

Comparando-se os resultados do teor de cromo liberado no concentrado e a massa
de cromo recuperado, observa-se o mesmo comportamento obtido entre o teor de cromo
e a porcentagem de cromo recuperado, fato esclarecido devido a porcentagem de cromo
recuperada estar diretamente relacionada a massa do mesmo, e portanto, a medida em
que se aumenta o teor do cromo, se diminui a massa de cromo total recuperado, vide
figura 4.9.
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Tempo (min)
Teor de Cromo (%)

Recuperação Mássica de Cromo (g)

Figura 4.9: Teor de cromo versus massa de cromo total recuperado – 1 mm.

Levando-se em consideração o rejeito, do processo, tem-se que os valores obtidos
demonstram teores de cromo muito aproximados, devido a relação entre a massa de
cromo contido no rejeito e a massa total do rejeito. Este teor é em média de 0,4% de
cromo liberado caracterizando uma perda máxima para a análise de 4 minutos onde
41,4% (0,1818 g) do cromo liberado total é perdido para o rejeito.

Mesmo com as baixas concentrações do cromo na amostra, os resultados nos
confirmam a possibilidade de concentração do mesmo através do beneficiamento
gravimétrico, guiando assim para estudos de possíveis otimizações no processo como,
por exemplo, a maior cominuição para uma liberação mais eficaz do cromo contido na
escória. Ainda deve-se salientar o uso futuro da escória beneficiada, pois este guiará a
estudos específicos de uma concentração adequada do cromo na escória.
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4.1.2.2 Amostra 100% passante em 0,25 mm

Após a análise da amostra cominuida a 100% passante em 1 mm, através de MEV,
ficou evidenciada a existência de partículas de cromo de aproximadamente 50
micrômetros inclusas na fase matriz, de óxidos, da escória (ver item 4.2 deste), o que
caracteriza a necessidade de um aumento na liberação do metal. Sendo assim para esta
etapa do processo partiu-se das amostras cominuídas a partículas menores que 0,25
milímetro. Esta variação na granulometria foi adotada devido a diminuição do tamanho
máximo da partícula da amostra proporcionar um aumento na liberação do material alvo
do processo.

Para realização do beneficiamento gravimétrico foi utilizado o concentrador
Mozley configurado para a bandeja plana, devido a granulometria da amostra, conforme
item 3.3 deste trabalho.

Após a obtenção dos concentrados e rejeitos, estes foram conduzidos a fase de
análise química para a determinação dos teores de cromo em sua constituição.
Conforme os resultados obtidos, tendo-se como dados iniciais o teor de cromo liberado
na alimentação (1,3% em média) e a massa da amostra da alimentação (97,7 g em
média), pode-se observar um aumento de aproximadamente 40% no teor da
alimentação, comparativamente a amostra 100% passante em 1 mm, caracterizando uma
maior eficiência na liberação do cromo presente na escória.

Para esta granulometria as análises foram realizadas para os tempos de 4, 6, 8 e 10
minutos de permanência com a concentradora em operação. Os dados referentes a
análise são demonstrados na tabela 4.2.

Tabela 4.2: Balanço de Massa para a Recuperação de Cromo de Escória de Aço Inoxidável – 0,25 mm.

Tempo (min)

4

6

8

10

97,82 g

97,73 g

97,79 g

98,17 g

1,3%

1,5%

1,2%

1,2%

1,2942 g

1,4234 g

1,1693 g

1,1745 g

69,45 g (71,0%)

46,50 g (47,6%)

13,82 g (14,1%)

12,70 g (12,9%)

1,7%

2,4%

3,6%

4,1%

1,1807 g

1,1160 g

0,4975 g

0,4907 g

91,2%

78,4%

42,5%

41,8%

28,37 g (29,0%)

51,23 g (52,4%)

83,97 g (85,9%)

85,47 g (87,1%)

0,4%

0,6%

0,8%

0,8%

0,1135 g

0,3074 g

0,6718 g

0,6838 g

8,8%

21,6%

57,5%

58,2%

Alimentação
Massa (g)
Teor de cromo liberado
Massa de cromo liberado
Concentrado
Massa (% da alimentação)
Teor de cromo liberado
Massa de cromo liberado
% do cromo total
Rejeito
Massa (% da alimentação)
Teor de cromo liberado
Massa de cromo liberado
% do cromo total
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Para a análise relativa ao tempo de 4 minutos, observa-se que o beneficiamento
gravimétrico realiza uma concentração de 91,2% do cromo liberado, existente na
alimentação, gerando assim um concentrado com um teor de 1,7%, aproximadamente
30% maior que na alimentação. Para os tempos seguintes foi observado um decréscimo
da recuperação do cromo, esta, caindo para 41,8% do cromo liberado total da
alimentação na análise de 10 minutos, porém, para este mesmo tempo, o teor do
concentrado elevou-se a 4,1% caracterizando um fator de enriquecimento de pouco mais
de 3x em relação a alimentação. O comportamento do teor do concentrado versus a
recuperação de cromo, para a análise da amostra cominuida a 100% passante em 0,25
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3,0%
60%
2,5%

50%

2,0%
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3

4

5

6

7

8

9

10

Cromo Recuperado (%)

Teor de Cromo (%)

mm, pode ser visualizado no gráfico da figura 4.10.
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Figura 4.10: Porcentagem de cromo recuperado versus teor de cromo – 0,25 mm.

Levando se em consideração o comportamento do material perante o tempo de
ensaio, nota-se que entre os tempos de 6 e 8 minutos ocorre um declínio acentuado na
recuperação mássica, enquanto que o teor mantém sua ascensão.

Foram realizadas comparações entre a massa recuperada de cromo liberado, que
varia de 1,1807 g no tempo de 4 minuto para 0,4907 g com 10 minutos de ensaio, e a
porcentagem do cromo liberado, total, recuperado, este variando de 91,2% a 41,8% para
os tempos de 4 e 10 minutos respectivamente. Esta razão demonstra um comportamento
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de forma que, com a diminuição da massa de cromo recuperada ocorre uma redução da
porcentagem total de cromo concentrado, similar ao encontrado na análise para
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amostras de maior granulometria, como observado na figura 4.11.
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Figura 4.11: Massa de cromo recuperada versus porcentagem de cromo total recuperado
– 0,25 mm.

Comparando-se os resultados do teor de cromo liberado no concentrado e a massa
de cromo recuperado observa-se o mesmo comportamento obtido entre o teor de cromo
e a porcentagem de cromo recuperado, fato esclarecido devido à porcentagem de cromo
recuperada estar diretamente relacionada à massa do mesmo, e, portanto, a medida em
que se aumenta o teor do cromo se diminui a massa de cromo total recuperado, vide
figura 4.12.
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Figura 4.12: Teor de cromo versus massa de cromo total recuperado – 0,25 mm.

Levando-se em consideração o rejeito, deste processo, tem-se que os valores
obtidos demonstram teores de cromo liberado variando entre 0,4% e 0,8%. Este teor
representa uma perda máxima para a análise de 10 minutos, onde 58,2 % (0,6838 g) do
cromo liberado total é perdido para o rejeito.

Traçando-se um comparativo entre os dois processos pode-se observar um
comportamento similar da amostra, porém com algumas particularidades, devido a
variação no grau de liberação das partículas metálicas. O teor de cromo da alimentação,
por exemplo, da amostra cominuida a 100% passante em 0,25 mm, aumentou em quase
50% em relação à amostra passante em 1 mm, caracterizando uma melhor liberação do
material. A porcentagem mássica de cromo recuperado possui também uma variação
considerável quando comparados os processos. Com a bandeja plana se obteve uma
recuperação com 8,8 pontos percentuais a mais que para a bandeja em “V”, e ainda com
um teor de cromo no concentrado 1,23 vezes maior, porém no outro extremo, para um
maior tempo de beneficiamento, mesmo mantendo um teor maior (1,21 vezes), na
bandeja plana a recuperação do cromo cai para 41,8 %, sendo assim 16,8 pontos
percentuais a menos que para a bandeja em “V”. Nas figuras 4.13 e 4.14 pode-se
observar o comportamento das duas analises em relação ao teor de cromo no
concentrado, e com base na alteração da recuperação do cromo presente na amostra.
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Teor de Cromo no Concentrado (%)
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Figura 4.13: Variação dos teores de cromo no concentrado entre os dois processos.
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Figura 4.14: Variação da recuperação de cromo no concentrado entre os dois processos.

Deve-se observar que os valores representam as análises referentes aos respectivos
tempos, com: “A” tendo 1 minuto para a bandeja em “V” e 4 minutos para a plana, “B”
2 minutos para a bandeja em “V” e 6 minutos para plana, “C” 3 minutos para a bandeja
em “V” e 8 minutos para plana e por fim D onde para a bandeja em “V” se
experimentou por 4 minutos e para a bandeja plana 10 minutos.
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Após a verificação do comportamento da amostra perante o beneficiamento foram
realizadas as análises de microscopia eletrônica de varredura e microssonda.

4.2 ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA E MICROSSONDA.

Esse procedimento foi empregado para uma efetiva comparação do material
cominuido para a averiguação da liberação das espécies metálicas. Tendo-se em vista a
concentração do material metálico, não foi realizada através da microssonda, uma
investigação quanto a natureza química dos constituintes da escória, mas sim uma
análise de concentrações relativas para os constituintes conhecidos.

4.2.1 ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA:

4.2.1.1 Amostra 100% passante em 1mm:

Nas imagens expostas na figura 4.15, que segue, se pode observar as esferas
metálicas liberadas de tamanho entre 100 e 750 micrometros, aproximadamente.

Figura 4.15: MEV amostras 100% < 1 mm.

Na figura 4.16 pode-se ainda observar as partículas metálicas de tamanho em
torno de 50 micrometros incrustadas no substrato óxido da escória, partículas estas que
não podem ser recuperadas, a não ser a partir de uma maior cominuição.
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Figura 4.16: Inclusões metálicas, amostras 100% < 1 mm.

4.2.1.2 Amostra 100% passante em 0,25 mm

Nesta fase do estudo se obteve uma liberação da fase metálica muito próxima a
ótima, pois não se observa a presença de partículas esféricas metálicas incrustadas na
fase óxido.

Na figura 4.17a, por exemplo, pode-se observar a presença de partículas liberadas
de tamanhos variando entre 50 e 250 micrometros. Ainda pode ser observado na figura
4.17b por exemplo uma partícula liberada de tamanho inferior a 50 micrometros.

a

b
Figura 4.17: Amostras 100% < 0,25 mm
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4.2.2 ANÁLISE DE MICROSSONDA:

As análises de microssonda foram realizadas no mesmo momento da análise da
varredura eletrônica, porém foram pontuais com o objetivo de determinar os
constituintes das fases metálicas alvos neste trabalho, e ainda gerais para uma
investigação dos elementos numa totalidade de amostra. Sendo assim deteve sua
importância no fato de indicar as possíveis ligas metálicas e ou elementos metálicos
concentrados no processo.

A figura 4.18 é referente à alimentação. A determinação foi realizada num
contexto geral de amostra não se selecionando um ponto e sim uma área para a análise.
A figura 4.19, que segue, também fora avaliada desta forma, porém observando-se uma
amostra de concentrado após o beneficiamento gravimétrico.

Figura 4.18: Microssonda de amostra de alimentação.
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A partir destes resultados pode-se observar um leve aumento nos picos referentes
aos metais ferro e cromo. Tais resultados podem ser relacionados à concentração do
material através do beneficiamento gravimétrico, porém não podem ser considerados
conclusivos pelo fato da análise de microssonda realizar a varredura em uma quantia
muito pequena de amostra, não caracterizando um tratamento estatístico correto.

Figura 4.19: Microssonda de amostra concentrada.

Os resultados seqüentes de microssonda avaliaram pontualmente as partículas
metálicas.

Pode ser observada, na figura 4.20, a presença dos elementos cromo e ferro na
partícula metálica, levando assim a crer que a partícula analisada possua características
semelhantes a uma liga metálica. Essa análise foi realizada em mais de uma partícula de
granulometria superior a 0,5 mm, tendo todas elas fornecido resultados semelhantes.
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Figura 4.20: Microssonda pontual sobre partícula metálica, evidenciando liga metálica.

Com o intuito de se comparar partículas de granulometrias diferentes foi realizada
uma análise pontual de microssonda em partículas de tamanho aproximado de 0,05 mm,
onde se obteve como resultado a presença quase que exclusiva de cromo, conforme
demonstrado na figura 4.21.
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Figura 4.21: Microssonda pontual sobre partícula metálica, evidenciando cromo.

Para uma maior clareza nos valores obtidos, pode-se observar na tabela 4.3 os
dados coletados nas leituras de microssonda realizadas sobre a área total do corpo de
prova (para as figuras 4.18 e 4.19), demonstrando um leve aumento na concentração
total de ferro e cromo.

Tabela 4.3: Porcentagem mássica obtida através de analise de microssonda.
Elemento
Mg
Al
Si
Ca
Cr
Mn
Fe

Porcentagem Mássica (%)
Fig 4.18
Fig 4.19
Fig 4.20
Fig 4.21
5,25
5,24
1,36
12,46
10,19
7,92
1,31
8,21
17,27
14,78
1,12
1,78
49,03
33,44
1,42
1,76
6,44
9,20
28,60
48,03
3,88
4,42
0,56
7,81
4,22
9,57
53,40
1,31

Sob o ponto de vista das análises realizadas sobre as partículas (referentes às
figuras 4.20 e 4.21) pode-se verificar a presença de ferro e cromo para as partículas de
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maior granulometria (em torno de 0,5 mm, referente à figura 4.20), e ainda a presença
de quase 50% de cromo para as analises realizadas em partículas de menor
granulometria (em torno de 50 micrometros, referente a figura 4.21).
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5 CONCLUSÕES

As principais conclusões obtidas neste trabalho são:

-

o processo de beneficiamento gravimétrico se mostrou eficiente, para a
concentração do cromo, na sua fase metálica e como liga de Fe-Cr,

-

a cominuição com 100% abaixo de 0,1 mm apresenta bom potencial de
liberação das partículas metálicas;

-

comparando-se os resultados obtidos entre as escórias com granulometria de
100% passante em 0,25 mm e 1 mm pode-se concluir que o objetivo deste
trabalho, em concentrar o cromo presente na escória, foi alcançado para as
duas granulometrias;

-

os rejeitos dos dois processos apresentam, em média, um baixo teor de cromo,
concretizando sucesso em minimizar os possíveis problemas com a destinação
do resíduo;

-

para o processo que utilizou a granulometria 100% passante em 0,25 mm se
obteve uma maior liberação do cromo, demonstrado no aumento do teor de
cromo liberado da alimentação de 0,9% à 1,3%;

-

a análise realizada sobre a bandeja plana teve um diminuição significativa na
recuperação mássica de cromo a partir do sexto minuto de ensaio, tendo
perdas acima de 50% para as análises de 8 e 10 minutos;

-

a análise realizada na bandeja plana apresentou seus concentrados com teores
sempre acima dos valores para a bandeja em “V”. O que não ocorre quando se
observa a recuperação mássica, onde a para as duas seqüências finais da
análise a bandeja em “V” apresentou uma melhor recuperação mássica;
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-

a partir das análises de microssonda pode-se concluir que as partículas
metálicas variam em sua composição de acordo com a sua granulometria.
Quanto maior a partícula maior o teor de ferro encontrado e quanto menor,
maior o teor de cromo.
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS:

-

Estudo do emprego da escoria, concentrada por gravimetria, como escória
artificial no processo de produção do aço inoxidável;

-

Estudo da redução do impacto ambiental causado pela escoria residual do
processo de beneficiamento gravimétrico;

-

Estudo da concentração e ou recuperação da fase metálica da escória através
de separação magnética por feixe de indução eletrônica;

-

Estudos em escala piloto do processo de beneficiamento gravimétrico para
escória de aço inoxidável.
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