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RESUMO 

 

 

ARAÚJO, J. A. Reciclagem de pó de forno elétrico a arco para a produção de 

Aglomerado Pré-Fundido (APF) para uso em processo siderúrgico. 2013.145 f. Tese 

(Doutorado) – Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

O pó de forno elétrico a arco (FEA) é gerado durante a fusão de sucata ferrosa nos fornos 

elétricos a arco e coletado predominantemente através de filtros de mangas. Esta substância é 

listada como resíduo sólido perigoso de fonte específica, K061, conforme a Norma ABNT 

NBR 10004:2004. As maiores empresas siderúrgicas semi-integradas do mundo têm adotado 

para o tratamento de pó de FEA, fundamentalmente três rotas: a recuperação de zinco e 

chumbo, através de dois processos complementares, um piro-metalúrgico, o Wäelz kiln e 

outro hidro-metalúrgico, o processo de dupla lixiviação Óxido de Wäelz; a inertização através 

da blendagem com a cal, aditivos e água, de forma a alcançar o pH da mistura > 11, o que 

garante que metais pesados como o chumbo, cádmio e o zinco, presentes no pó de forno 

elétrico, não possam se tornar solúveis, evitando consequentemente, a sua lixiviação e a 

disposição em aterros industriais de resíduos sólidos perigosos. Sob a perspectiva da 

sustentabilidade, deve ser considerada a rota da recuperação de zinco e chumbo, que para ser 

viável necessita reunir a geração de pó de FEA de varias plantas, o que para um país com 

dimensões continentais pode ser um fator de insucesso. Esse trabalho trata da reciclagem do 

pó de FEA através do processo de sinterização de um compósito constituído de pó de FEA 

aglomerado com coque, carepa e fluorita cerâmica em pelotas, aplicável a uma planta unitária. 

Como resultado deste processo foram obtidos dois coprodutos, o aglomerado pré-fundido, 

APF, com teor de óxido de ferro superior a 70%, objeto do processo de sinterização e o 

concentrado de zinco, com teor de óxido de zinco maior que 50%, resultante da volatilização 

deste metal durante o processo de sinterização e coletado através de filtro de mangas. 

Complementarmente foi extraído aproximadamente 90% dos óxidos de chumbo e cádmio 

contidos no pó de FEA inicial. A produção do APF ocorreu em escala experimental dividida 

em três fases, a primeira fase foi efetuada com oito formulações distintas e comprovou através 

de análises químicas de espectrometria por fluorescência de raios X e difratometria de raios 



x 

 

X, a viabilidade técnica da utilização somente de resíduos sólidos industriais para fabricação 

do APF. A segunda fase, também com oito formulações, definidas conforme planejamento de 

experimentos com delineamento fatorial, teve como objetivo identificar os principais efeitos 

das interações entre os componentes do APF, para obtenção da mistura com formulação 

ótima. A terceira fase testou a intensidade das variáveis, coque e fluorita cerâmica, para a 

extração do zinco. As duas primeiras fases dos testes de produção em escala experimental 

foram realizadas em uma planta piloto de sinterização de fluxo descendente e a terceira fase 

em uma planta piloto de fluxo ascendente, ambas instaladas na usina ArcelorMittal 

Piracicaba. O APF, com a formulação ótima, foi produzido em escala industrial na planta de 

sinterização Metalflexi, também instalada na usina ArcelorMittal Piracicaba, e testado em 

alto-forno de pequeno porte. O concentrado de zinco foi caracterizado quimicamente para se 

avaliar o uso em segmentos industriais que utilizem este elemento. 

 

Palavras-chave: Resíduo sólido perigoso, pó de forno elétrico a arco, sinterização, aglomerado 

pré-fundido, reciclagem. 
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ABSTRACT 

 

 

ARAÚJO, J. A. Recycling of electric arc furnace dust for the production of 

Agglomerated Pre-Cast Agglomerated (PCA) for use in steel making process. 2013. 220 

f. Tese (Doutorado) – Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

 

The electric arc furnace (EAF) dust is generated during melting of steel scrap in electric arc 

furnaces and collected mainly through bag filters. The EAF dust is listed as hazardous waste 

from specific source, K061, according to ABNT 10004:2004. The major semi-integrated steel 

companies in the world have adopted for the treatment of EAF dust, basically three routes: the 

recovery of zinc and lead, through two complementary processes, a pyro-metallurgy, Waelz 

kiln and other hydro-metallurgical the leaching process of double oxide Waelz; the blanketing 

by blending with lime, water and additives in order to achieve the pH of the mixture> 11, 

which ensures that heavy metals like lead, cadmium and zinc, present in furnace residue, can 

not become soluble, thereby avoiding the leaching and disposal in landfills of hazardous 

waste. 

This work suggests recycling of the EAF dust by sintering of a composite consisting of EAF 

dust agglomerate to coke particles (carbon source), mill scale (iron source) and ceramic 

fluorite (adictive agent used like fluxant) into pellets, a process known as sintering. As a 

result of the process is expected to obtain two by-products, the pre-cast agglomerated, PCA, 

with iron oxide content exceeding 70%, object of the process of sintering and zinc dust, 

containing more than 50% zinc oxide resulting from volatilization of this metal during the 

sintering process and collected by bag filter. Addition is expected to extract approximately 

90% of lead and cadmium oxide contained in the initial EAF dust. 

The production of the PCA occurred in experimental scale divided into three stages, the first 

stage was performed with eight different formulations and checked by chemical analysis by 

X-ray fluorescence spectrometer and X-ray diffraction, the technical viability of using only 

solid waste industrial manufacturing PCA. The second phase, also with eight formulations, 

defined as planning experiments with factorial design, was tested the main effects and the 

double and triple interactions between the components of the PCA, to obtain the optimal 

formulation. The third phase was checked the intensity of the variables, coke fluorite 

ceramics, for removing zinc of PCA. The first two stages of the production tests were carried 

out on a pilot scale in a pilot plant sintering downstream and the third phase in a pilot plant 



xii 

 

upstream, both installed in the plant ArcelorMittal Piracicaba. The PCA, with the optimal 

formulation was produced on an industrial scale in the sinter plant Metalflexi also installed at 

the plant ArcelorMittal Piracicaba, and tested in small blast furnace. The zinc dust was 

characterized chemically for application in industries that use this element. 

 

Keywords: Hazardous waste, electric arc furnace dust, sintering, pre-cast agglomerated, 

recycling.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Existem duas rotas tecnológicas predominantes na indústria siderúrgica mundial para 

produção de aço, as usinas integradas a coque e as semi-integradas. Nas usinas integradas, as 

áreas de transformação do minério de ferro e do aço estão presentes em uma única unidade 

industrial. Uma usina integrada é composta de três etapas, redução no alto-forno para 

produção de ferro gusa a partir de minério de ferro ou seus produtos (sínter e pelota), mais 

coque e fundentes; refino na aciaria, onde o ferro gusa é convertido em aço, e transformação 

mecânica na laminação, onde o aço é colocado na forma de produtos planos e longos para 

comercialização no mercado. Redução é o processo de remoção do oxigênio do ferro para se 

ligar ao carbono. 

As usinas semi-integradas não possuem a etapa de redução, o processo tem início na 

aciaria com a utilização, principalmente, de sucata ferrosa e, em menor quantidade, de ferro-

gusa e pré-reduzidos como DRI, direct reduced iron e HDI, hot briquetted iron. Por ser um 

processo compacto, as usinas semi-integradas são conhecidas por minimills (CGEE, 2010). 

 Na produção de aço, grandes quantidades de materiais são consumidos, mas apenas 

parte é incorporado ao produto final. Nas usinas integradas, para cada tonelada de aço bruto 

produzido são necessários 2,40 toneladas de minério de ferro e outros insumos. Para as 

aciarias elétricas, a fabricação de uma tonelada de aço requer 1,10 tonelada entre sucata 

ferrosa, gusa e outros metálicos (MME, 2009).  

A geração de resíduos ocorre durante todas as fases do processo: na preparação da 

matéria-prima, manufatura do produto, manutenção e reforma de construções, nas atividades 

de desmontagem e demolição. Não se trata apenas de desperdício de recursos, mas também de 

um custo adicional e um potencial impacto ambiental adverso se estes resíduos não tiverem 

destinação ambientalmente adequada. 

A quantidade de resíduos gerada em uma planta siderúrgica depende diretamente da 

qualidade do material que é processado e do processo empregado. Por exemplo, para uma 

usina semi-integrada, a etapa fundamental é a preparação da matéria-prima, pois, quanto mais 

limpa for a sucata ferrosa carregada no forno elétrico, isto é, quanto mais isenta de 

contaminação, como terra, plásticos, borrachas, espumas e mesmo metais não-ferrosos, menor 

será a geração de escória e de pó de forno elétrico. É claro que terá sido gerado outro resíduo, 

aquele resultante da limpeza da matéria-prima, mas aí teremos um resíduo de menor 

complexidade e menor volume. 
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A média mundial de geração de resíduos sólidos numa usina siderúrgica integrada é de 

420 kg/t de aço bruto (ÇAMCI; AYDIM; ARLAN, 2002). Para uma produção mundial de 

1.343,5 Mt de aço bruto em 2007, a geração de resíduos sólidos foi de 564,0 Mt. No Brasil, 

com produção de 33,8 Mt de aço bruto em 2007, a geração de resíduos sólidos chegou a 14,1 

Mt. Destes, cerca de 10% são portadores de ferro (REIS, 2008). Em 2009, para cada tonelada 

de aço bruto produzido, foram gerados 640 quilos de resíduos e coprodutos, quantidade 

ligeiramente menor do que a do ano anterior (IABr, 2010).
 

Estes valores abrangem os resíduos produzidos diretamente nos processos, como as 

escórias, a carepa, e outros provenientes dos sistemas de controle de poluição hídrica ou 

atmosférica, como as lamas de alto-forno e de aciaria e os pós coletados nos equipamentos de 

despoeiramento, como filtros de mangas e precipitadores eletrostáticos. 

O pó de forno elétrico arco (FEA) é um resíduo coletado no sistema de 

despoeiramento e se constitui no maior problema para os produtores de aço devido aos 

seguintes fatores: 

 É classificado pela Norma ABNT NBR 10004:2004 como resíduo perigoso de fonte 

específica, K 061. No ensaio de lixiviação, Norma ABNT NBR 10005:2004, os 

elementos chumbo e cádmio se apresentam acima do valor máximo permissível; 

 A geração se situa na faixa de 14 a 20 kg. t 
-1 

de aço produzido;  

 A destinação do pó de FEA para aterro industrial classe 1, tem custos de R$ 250,00 t 
-

1
, entre disposição e transporte, além de ser uma solução que é finita e insustentável, 

insere uma responsabilidade ambiental persistente e perigosa; 

 Os aterros industriais estão cada vez mais escassos e afastados das empresas 

geradoras, além dos custos com transporte especializado já citado, há uma tendência 

para que resíduos perigosos sem pré-tratamento tenham sua disposição proibida; 

 As soluções para o tratamento desse resíduo têm duas características fundamentais, 

são complexas e caras.  

 

 

1.1 Justificativas 

 

 

Existem diversos fatores que conduzem a reciclagem do pó de FEA, buscando recuperar 

as parcelas de ferro, zinco e chumbo contidas neste material, como: 
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 Crescimento da produção mundial de aço em taxas superiores a 7%, pressionando as 

fontes de recursos minerais; 

 A tendência das minimills como rota tecnológica predominante para fabricação de aço 

através da reciclagem da sucata ferrosa, criando um mercado altamente competitivo para 

a compra da sucata ferrosa. Estes fornos vêm progressivamente expandindo sua atuação 

e subtraindo os mercados de antigos processos siderúrgicos em todo o mundo (MME, 

2009). Em 2009, 25% da produção mundial de 1,2 milhão de toneladas de aço foi 

realizada em forno elétrico a arco com base em sucata (IABr, 2011);  

 Tendência de aumento de finos nas lavras de minérios de ferro e o crescente uso de gusa 

líquido nos fornos elétrico a arco, demandando mais minério de ferro. As hematitas 

(Fe2O3) estão em processo de exaustão nas reservas conhecidas do Quadrilátero 

Ferrífero e, por conseguinte, haverá escassez de granulado, em futuro não muito distante 

(CGEE, 2010);  

 A presença crescente de zinco na composição do pó de forno elétrico, devido à expansão 

dos processos de galvanização dos aços. A participação do consumo de galvanizados no 

total de laminados planos ao carbono, de apenas 5% há 15 anos, em 2008 avançou para 

17% (MME, 2009);  

 Alto valor comercial do zinco, US$ 1.300,00 
t -1

 (MME, 2009) essencialmente obtido a 

partir de minérios extraídos da natureza e praticamente ausente nos subsolos brasileiros. 

Em muitos países, Turquia, por exemplo, o pó de forno elétrico é usado como substituto 

do minério de Zn necessário para a galvanização do aço, evitando, assim, que seja 

realizada a importação desse minério (BEST & PICKLES, 2000).  

 Os princípios VI e XII da Política Estadual de Resíduos Sólidos:  

 Minimização dos resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente 

adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação (BRASIL, 2006). 

 O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico, gerador de trabalho e renda (BRASIL, 2006). 

 O princípio XIV da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

 Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e  

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 

reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 

aproveitamento energético (BRASIL, 2010). 



27 

 

Outro aspecto fundamental diz respeito à sustentabilidade da indústria siderúrgica, a 

mesma energia elétrica, matéria prima e insumos que produzem o aço produzem também os 

resíduos. Encontrar soluções técnicas, econômicas e ambientalmente adequadas para a 

reciclagem destes materiais, seja considerando o processo interno ou outro ciclo produtivo vem 

se tornando uma questão essencial no planejamento estratégico das empresas, tanto ao se 

analisar a redução de perdas como pelo potencial de receita que estes materiais podem conter.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

Considerando que o pó de forno elétrico é o resíduo mais problemático para as usinas 

siderúrgicas semi-integradas e que as soluções mais utilizadas: 

 O Wäelz kiln: é de alto custo e requer escala elevada de geração de pó (50 000 

t/ano) com teor médio de 15% de zinco para ser viável, o que pressupõe instalação 

que receba pó de forno elétrico de diversas usinas siderúrgicas, com as longínquas 

distâncias geográficas do Brasil; 

 A destinação para aterros industriais de resíduos perigosos: é de alto custo (R$ 

250,00 t
-1

) e o rigor crescente da legislação impondo ameaças de proibição para 

disposição de determinados resíduos;  

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Propor e avaliar alternativa de reciclagem do pó de FEA aplicável à operação unitária, 

visando a possibilidade de ser replicado para outras usinas siderúrgicas. 

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 

 Reciclar o pó de FEA para a produção do aglomerado pré-fundido (APF); 

 Reduzir custos com a disposição final do pó de forno elétrico em aterros industriais de 

resíduos perigosos; 

 Obter ganhos de ferro total com o uso do APF para substituir parcialmente o minério 

de ferro em altos fornos de pequeno porte; 

 Extrair do pó de FEA os constituintes perigosos para permitir a reclassificação de 

resíduo perigoso, classe I, para resíduo não perigoso não inerte, classe II A. 

Para atender estes objetivos esta tese foi dividida em quatro seções, na seção 3 foi 

efetuada uma revisão bibliográfica que proporciona uma visão abrangente da siderurgia 

brasileira e dos resíduos do processo siderúrgico com foco no pó de FEA e nos processos de 

tratamento. Na seção 4 foram estabelecidas as metodologias de análise dos materiais 

utilizados nos experimentos, dos processos de fabricação e das análises dos produtos destes 
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experimentos. Na seção 5 foram discutidos os resultados dos experimentos em suas três fases 

e, finalmente, na seção 6 estão apresentadas as conclusões e recomendações. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Esta seção proporciona uma visão abrangente do setor siderúrgico, apresenta as 

principais etapas da fabricação do aço, traça um panorama do mercado mundial e aponta a 

reciclagem do aço como fator diferencial nos aspectos ambiental e econômico frente ao uso 

do minério de ferro. Na sequência, traça um panorama da siderurgia brasileira e a geração de 

resíduos do processo siderúrgico, ressaltando o pó de forno elétrico, com suas características, 

formas de tratamento e as principais tecnologias aplicadas em plantas operando em escala 

industrial. Também é feita citação sobre a metalurgia do pó e a sinterização como alternativa 

capaz de trazer soluções atraentes economicamente e aplicáveis aos resíduos siderúrgicos, em 

particular ao pó de forno elétrico. 

 

 

3.1  O setor siderúrgico 

 

 

A fronteira entre o ferro e o aço foi definida a partir da Revolução Industrial, em 1760 

na Inglaterra, com a invenção de fornos que permitiam não só corrigir as impurezas do ferro, 

como também lhes adicionar propriedades como resistência ao desgaste, ao impacto e à 

corrosão. Por causa dessas propriedades e do seu baixo custo, o aço passou a representar cerca 

de 90% de todos os metais e ligas metálicas consumidos pela civilização industrial 

(ARAÚJO, 1997). 

O ferro é um metal encontrado em toda crosta terrestre, com aproximadamente 5% em 

massa, inferior apenas ao alumínio, 8,1%. O ferro pode ocorrer sob forma de óxidos, 

carbonatos e sulfetos. Como óxido ele pode aparecer nas formas mineralógicas de magnetita, 

hematita e limonita. A magnetita, Fe3O4, 45 a 70% de ferro, é um óxido duplo composto de 

wustita, FeO e da hematita, Fe2O3. A hematita possui 50 a 70% de ferro e a limonita, 

Fe2O3H2O, possui 20 a 60% de ferro. Na forma de carbonato, FeCO3, ocorre a siderita com 30 

a 45% de ferro e finalmente como sulfeto, FeS, a pirita, cuja extração para obtenção de aço 

não é viável devido a presença de enxofre que é prejudicial ao aço (ROMEIRO,1997).  

O carbono é também relativamente abundante na natureza e pode ser encontrado sob 

diversas formas. Na siderurgia, as fontes de carbono mais utilizadas são: 

 Carvão mineral: extraído de minas subterrâneas, é processado na coqueria, que 

produz o coque metalúrgico; 
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 Carvão vegetal: obtido através da carbonização de madeira; 

 Coque de petróleo: coque verde produzido no refino do petróleo, calcinado para 

utilização nas aciarias. 

Em usinas integradas, dentro de um equipamento chamado alto-forno, o carvão exerce 

duplo papel na fabricação do aço. Como combustível, permite alcançar altas temperaturas, 

cerca de 1.500
o
 C, necessárias à fusão do minério de ferro. Como redutor, se associa ao 

oxigênio que se desprende do minério com a alta temperatura, deixando livre o ferro. 

(ARAÚJO, 1997). 

Antes de serem levados ao alto-forno, o minério e o carvão são previamente 

preparados para melhoria do rendimento e economia do processo. O minério é transformado 

em pelotas, ou sínter, e o carvão é coqueificado, para obtenção do coque, dele se obtendo 

ainda subprodutos carboquímicos, como o gás de coqueria (GCO), utilizado, entre outros fins, 

para aquecimento da própria bateria de fornos. 

As usinas de aço do mundo inteiro segundo o seu processo produtivo, conforme já 

citado, classificam-se em integradas e semi-integradas (Minimills). Existem, ainda, unidades 

produtoras chamadas de não-integradas, que operam apenas uma fase do processo: redução ou 

laminação. No primeiro caso, estão os produtores de ferro gusa, os chamados guseiros, que 

têm como característica comum o emprego de carvão vegetal em altos fornos para redução do 

minério. No segundo, estão os relaminadores, geralmente de placas e tarugos, adquiridos de 

usinas integradas ou semi-integradas e os que relaminam material sucateado. Ainda operam 

no mercado produtor mundial, unidades de pequeno porte que se dedicam exclusivamente a 

produzir aço para fundições. 

O aço, basicamente, é uma liga de ferro e carbono, com teor de carbono de 0,002% a 

2,0% (ARAÚJO, 1997). Existem evidências de produção de ferro anterior a 1600 a.C. e que 

houve produção de aço em pequena escala por volta do século IV d.C. Entretanto, foi somente 

na metade do século XIX que Henry Bessemer desenvolveu o primeiro processo econômico 

para produção de aço em grande escala. A tecnologia dominante para a fabricação de aço, 

atualmente, é a que utiliza oxigênio básico (BOF), um aperfeiçoamento de uma descoberta de 

Bessemer e desenvolvida na América nos anos 1950. O forno elétrico a arco foi inventado em 

1881. 

A primeira etapa para a produção do aço é iniciada no alto-forno, onde o minério de 

ferro se funde formando um metal líquido chamado de ferro gusa. O minério geralmente 
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utilizado é a hematita e sua ganga é constituída basicamente de sílica, SiO2. Além do minério 

são introduzidos na carga o calcário, CaCO3, o carvão mineral ou vegetal e ar quente.  

O carvão vai reduzir o minério e produzir energia, o calcário servirá como fundente. 

Os fundentes são materiais que dissolvem a ganga/escória e permitem que o processo seja 

viabilizado a menor temperatura. A queima do carvão ativado pela entrada de ar quente 

fornece calor e monóxido de carbono, CO, conforme a equação 3.1, a seguir: 

2C (s) + O2(g)  2CO(g) + energia                                             (3.1)  

O monóxido de carbono vai reduzir o ferro presente na hematita para ferro metálico 

com a formação de CO2, conforme as seguintes equações (MOURÃO et al, 2007): 

3 Fe2O3(s) + CO(g)  2 Fe3O4(l) + CO2(g)                                (3.2) 

Fe3O4(l) + CO(g)  3FeO(l) + CO2(g)                                        (3.3) 

FeO(l) + CO(g)  Fe(l) + CO2(g)                                                               (3.4) 

A parte líquida não metálica, que também é formada neste processo de redução, é 

chamada de escória, impurezas que contém óxidos CaO, SiO2, P2O5, MgO, etc. O ferro gusa 

contém em torno de 4 % de carbono sob forma de cementita, Fe3C. 

A segunda etapa do processo é o refino. O ferro gusa é levado para a aciaria, ainda em 

estado líquido, para ser transformado em aço, através da queima de carbono e posterior 

adições de ligas. O refino do aço se faz basicamente por duas rotas, o processo a oxigênio em 

conversores Linz Donawitz (LD) ou por fornos elétricos a arco. 

O aço comum, conforme já citado, é uma liga de ferro carbono, FeC, contendo 

geralmente de 0,002 a 2% em peso de carbono, além de outros elementos resultantes do 

processo de fabricação como manganês, 0,3 a 0,6%, silício, 0,1 a 0,3%, fósforo, máximo de 

0,04%, enxofre, máximo de 0,05% e ferro. 

Nos conversores ocorrem as seguintes reações, conforme Romeiro (1997): 

Oxidação das impurezas do ferro, de acordo com as equações 3.5 a 3.7: 

2Fe(l) + O2(g)  2FeO(l) + calor                                                  (3.5) 

2FeO(l) + Si(s)  2Fe(l) + SiO2(l) + calor                                    (3.6) 

FeO(l) + Mn(s) Fe(l) + MnO(l) + calor                                      (3.7)  

Combustão do carbono, conforme as equações 3.8 e 3.9: 

FeO(l) + C(s)  CO(g) + Fe(l)                                                      (3.8) 

2CO(g) + O2(g)  2CO2(g)                                                           (3.9) 
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Desoxidação do aço com adição de produtos desoxidantes, como o manganês, de 

acordo com a equação 3.10: 

FeO(l) + Mn(s)  Fe(l) + MnO(l)                                                 (3.10) 

Combustão do fósforo conforme equações 3.11 e 3.12: 

2P(l) +5FeO(l)  P2O5(l) + 5Fe(l) + calor                                     (3.11) 

P2O5(l)+ 4CaO(s)  (CaO)4(l) . P2O5(l)                                         (3.12) 

Dessulfurização de acordo com a equação 3.13: 

FeS(l) + CaO(s)  CaS + FeO                                                      (3.13) 

A outra rota para produção de aço é o processo via forno elétrico a arco (FEA). 

Segundo Mourão et al (2007), o aço produzido no FEA oferece diversas vantagens quando se 

comparam as duas rotas de processo: sob o ponto de vista ambiental, maior quantidade de 

sucata ferrosa pode ser reciclada em fornos elétricos e a emissão de CO2 é quatro vezes 

menor; sob o ponto de vista econômico, o aço poderá ser produzido com menor custo devido 

aos menores investimentos de instalação e se o preço de energia elétrica for favorável; sob o 

ponto de vista de sustentabilidade do processo, quantidades elevadas de ferro diretamente 

reduzido (DRI) ou ferro briquetado a quente (HDI), pode ser consumido no forno elétrico.  

A produção de aço no FEA compreende normalmente as seguintes fases de processo: 

a) carregamento da sucata de ferrosa e dos fundentes (cal, fluorita, etc.), b) fusão da carga 

metálica promovida pelo intenso calor gerado pelo arco elétrico, c) refino para redução do 

fósforo, enxofre, carbono, silício e manganês presentes no banho metálico, d) retirada da 

escória e e) vazamento do aço, quando são iniciadas as operações conhecidas como 

metalurgia de panela, que podem ocorrer no forno panela, para acerto da composição química 

do aço, adequação da temperatura, acerto de desoxidação e descarburação do aço (RIZZO, 

2006). O processo tem seguimento com a etapa na qual o aço líquido é solidificado, se 

utilizando uma máquina de lingotamento contínuo, e conformado em tarugos, placas ou 

lingotes. 

Finalmente, a última etapa clássica do processo de fabricação do aço é a laminação, na 

qual o aço é deformado mecanicamente para a fabricação de produtos siderúrgicos utilizados 

pela indústria de transformação, como chapas grossas e finas, bobinas, vergalhões, arames, 

perfilados, barras, etc. 

Com a evolução da tecnologia, as etapas de redução, refino e laminação estão sendo 

reduzidas no tempo, assegurando maior velocidade na produção (ARAÚJO, 1997). 
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3.1.1 O Mercado mundial do aço 

 

 

Anualmente, em torno de 1,3 bilhão de toneladas de aço são produzidos e consumidos, 

em todo o mundo, desse total 66% é produzido através da rota integrada, alto forno e aciaria 

LD e 25%, através do processo de forno elétrico a arco (IABr, 2009). 

O consumo anual de aço nos países desenvolvidos gira em torno de 471 kg per capita, 

e a média mundial de consumo gira em torno de 138 kg per capita (IISI, 2009). O fato de a 

crescente demanda mundial por aço exceder o fornecimento de sucata significa que é 

necessário continuar produzindo aço do ferro para o futuro próximo. Quando a demanda 

mundial se estabilizar e os índices de recuperação e reciclagem aumentarem continuamente, é 

provável que todo o aço seja produzido no forno elétrico a arco, num cenário sustentável, sob 

o ponto de vista do consumo de recursos naturais não-renováveis (IBS, 2002). 

A produção mundial de aço bruto, em 2008, alcançou 1.315 milhões de toneladas e 

correspondeu, em massa, a mais de 80% de todos os metais produzidos no mundo. Esta 

marca, que dá a dimensão da importância do aço, superou o volume de 800 milhões de 

toneladas alcançados em 2000, quando se registrou um recorde histórico (IISI, 2009). A 

participação do Brasil praticamente se manteve nos últimos três anos, sendo responsável por 

2,56% desta produção, como o 9º maior produtor mundial (IABr, 2009), depois de China, 

Japão, Estados Unidos, Rússia, Coréia do Sul, Índia, Alemanha e Ucrânia. 

Na América Latina, de modo geral, observou-se em 2008 um aumento da produção de 

6% em relação ao ano anterior. A produção brasileira na América Latina subiu 

aproximadamente 2%, representando 51,8 % do total da região, seguida da mexicana e da 

argentina, com 27 % e 6,6 %, respectivamente, o que reforça a posição de liderança do setor 

brasileiro em mais da metade da produção da América Latina (IABr, 2009). 

 

 

3.1.2  Altos-fornos de pequeno porte 

 

O alto- forno ainda continua sendo o principal equipamento para produção de ferro 

primário (ferro-gusa) no mundo, responsável por cerca de 60% do aço produzido 

mundialmente (IABr, 2013). Os alto-fornos de pequeno porte se caracterizam por possuir 

volume útil do reator menor que 300 m
3
. 
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 O Brasil produziu 30,8 milhões de toneladas de ferro gusa em 2010, sendo 5 milhões 

de toneladas (16,2%) através de altos-fornos de pequeno porte a carvão vegetal em usinas 

não-integradas, conhecidas como produtoras independentes de gusa – PIG (MME, 2011). 

Estas usinas possuem características diferenciadas das usinas integradas a coque e carvão 

vegetal, pois utilizam 100% de minério de ferro granulado e temperatura de sopro limitada a 

900°C, isto por causa da utilização de glendon para aquecimento do ar injetado. Um alto 

forno trabalha injetando ar para queimar o carvão (vegetal ou coque) e formar uma mistura 

gasosa de CO+CO2 que promove a redução do minério de ferro carregado. Quanto mais 

aquecido o ar, melhor o desempenho térmico do alto forno. Então, se usa um cowper (altos-

fornos de grande porte) ou glendon (altos-fornos de pequeno porte) para pré-aquecer o ar. São 

constituídos basicamente de uma carcaça metálica com interior de refratários. Estes 

equipamentos funcionam em dois ciclos: no primeiro ciclo, o pré-aquecedor (cowper ou 

glendon) frio recebe os gases quentes que saem da goela do alto forno, elevando a 

temperatura do refratário interno. No ciclo seguinte, quando o refratário está suficientemente 

aquecido, o ar frio é direcionado pelo pré-aquecedor antes de ser injetado no alto forno. 

Normalmente se têm dois ou três pré-aquecedores, funcionando em ciclos alternados. 

 

 

3.1.3 Reciclagem 

 

 

A indústria siderúrgica mundial e a brasileira se encontram alicerçadas no uso da 

sucata como matéria-prima na produção de ferro e aço, em função principalmente da 

expressiva economia energética no processo produtivo. A sucata de ferro é obtida, de modo 

geral, a partir de rejeitos industriais e pela obsolescência de bens de consumo e de capital, 

sendo adquirida diretamente no mercado, através dos depósitos de sucata (Ver figura 1, a 

seguir).  
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Figura 1 – A disponibilidade da sucata ferrosa gerada pela indústria e a interna gerada no 

próprio setor siderúrgico depende dos níveis de produção de aço. A sucata de 

obsolescência depende do montante de produtos com elementos de ferro e aço, da 

vida útil destes produtos e da eficiência dos sucateiros. A importação adicionando 

matéria prima e a exportação retirando complementam o ciclo. 

Fonte: IABr, 2010 

 

As sucatas geradas internamente na própria siderúrgica e a industrial constituem 

matérias-primas com baixos níveis de contaminantes, enquanto a sucata de obsolescência se 

refere a bens de pós-uso, como automóveis, eletrodomésticos, silos e tanques de estocagem, 

etc; por isso, esta última necessita de processamento prévio ao seu uso siderúrgico 

(ANDRADE et al., 2000). 

A oferta mundial de sucata tem oscilado nos últimos anos entre 370 e 390 milhões de 

toneladas, sendo que, deste volume, aproximadamente 70% provêm da coleta de sucata 

industrial e de obsolescência, enquanto o restante é proveniente das próprias indústrias de 

siderurgia e fundição. Há tendência de redução da oferta de sucata gerada internamente no 

setor siderúrgico, uma vez que as inovações tecnológicas têm proporcionado melhoria na 

eficiência dos processos e operações. 

A maior utilização do lingotamento contínuo, por exemplo, diminui a produção interna 

de sucata nas siderúrgicas, aumentando a necessidade de sucata externa (MOREIRA, 2001). 

Estima-se, ainda, que a taxa média anual de aumento na geração da sucata de obsolescência, 
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calculada com base nos dados reunidos entre os anos de 1995 e 2000, tenha sido igual a 4%. 

Para o ano de 2010, estima-se que somente a sucata de obsolescência representará algo em 

torno de 60% da oferta mundial de sucata, o que, somado à sucata de geração industrial, 

resultará em 84% da oferta mundial de sucata (ANDRADE et al., 2000). De acordo com 

dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia, cerca de 25% da produção brasileira de aço no ano 

2000 foi à base de sucata, na sua maior parte adquirida no mercado (SIMEÃO, 2003). A 

Tabela 1 apresenta o quadro de distribuição de geração e consumo de sucata no período 

compreendido entre os anos 1999 e 2009. 

 

Tabela 1 – Geração e consumo de sucata na siderurgia brasileira 

Ano Geração 

Interna 

Aquisição no 

Mercado Interno 

Consumo Importação Exportação 

1999 3 259 4 039 7 296 18 19 

2000 3 231 4 216 7 400 23 7 

2001 3 099 4 024 7 074 11 13 

2002 3 305 4 267 7 320 13 13 

2003 3 291 5 185 8 128 50 10 

2004 3 467 5 436 8 487 68 13 

2005 3 083 5 131 8 125 92 12 

2006 2 973 5 847 8 544 56 34 

2007 2 876 6 315 8 853 46 85 

2008 - - - - - 

2009 2 229 5 115 7 452 28 115 

Aproveitamento da sucata na fabricação do aço no Brasil                  Fonte: IABr, 2010 

 

O processamento da sucata de obsolescência, previamente ao uso nos fornos, 

geralmente fica a cargo da indústria sucateira, formada por agentes, distribuidores e 

processadores (SIMEÃO, 2003). É importante salientar que uma tonelada de aço produzida 

com sucata consome cerca de 33% da energia necessária para a produção dessa mesma 

quantidade a partir do minério de ferro (ANDRADE et al., 2000). Para se ter uma ideia, as 

siderúrgicas que utilizam aciaria elétrica precisam de 1.100kg de sucata para produzir 1 

tonelada de aço bruto. No caso das usinas integradas, o volume de sucata é significativamente 
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menor, mas ainda necessário, pois para se produzir uma tonelada de aço bruto são necessários, 

além do minério de ferro e outros insumos, 175 kg de sucata. 

Quanto à distribuição mundial da sucata de obsolescência, nota-se que a 

disponibilidade é diretamente relacionada com o grau de desenvolvimento econômico do país. 

O aço é o material mais reciclado no mundo, diferente de outros materiais de 

construção similares, os quais são simplesmente triturados e transformados em produtos de 

baixa funcionalidade para evitar outros custos com depósitos de refugos. O aço é 100% 

reciclável, com pequena ou nenhuma perda das propriedades inerentes. 

O valor econômico intrínseco de sua sucata garante que o aço seja recuperado e 

conservado com as mesmas propriedades de valor. A infraestrutura internacional de sucata 

garante que esta seja eficientemente coletada, processada e negociada mundialmente. 

A reciclagem do aço ocorre durante todo o ciclo de vida de produtos de aço, tanto 

durante a fabricação de produtos como no pós-uso, as obsolescências: 1) na produção do aço, 

em que a sucata produzida no ambiente de fábrica é recuperada dentro das aciarias; 2) na 

manufatura de produtos, em que limalhas, aparas, retalhos, cavacos, resíduos de torneamento, 

etc. são recuperados; 3) no final do ciclo de vida, quando o consumidor posterior da sucata de 

aço “obsoleta” a recupera e a retém dentro do sistema. 

A reciclagem beneficia o meio ambiente porque previne perdas descartadas em 

aterros, reduz o gasto de recursos (substitui a produção primária nas usinas integradas) e reduz 

a energia requisitada para a produção do aço (a energia média necessária para produzir aço 

através de forno elétrico a arco é de apenas 33% daquela requerida pelo processo primário nas 

usinas integradas). 

Além de reciclar a sucata ferrosa em seu processo, o produto da siderurgia também é 

reciclável e o valor econômico da sucata de aço, conjugado a uma infraestrutura bem 

estabelecida para a recuperação, processamento e transporte, assegura que, virtualmente, todo 

material obsoleto disponível no local da demolição seja recuperado. Consequentemente, 

através da reciclagem, economiza-se com despesas e impostos diversos provenientes de 

aterros. 

Uma pesquisa feita no Reino Unido (IISI, 2003), mostra que a grande maioria do aço 

dos locais de demolição está sendo recuperada. Em média, 85% estão sendo reciclados e, 

ainda, 10% a 12% reutilizados; apenas nos usos em revestimentos misto para piso e em aço 

não estrutural é que temos um menor percentual de recuperação e, por conseguinte, uma 

maior destinação para aterros. Esta excelente situação pode ainda ser melhorada, dando-se 
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maior consideração ao potencial de desmontagem durante as fases de produtos e pelo 

incentivo à reutilização. 

 

 

3.1.4 A siderurgia brasileira 

 

 

O setor siderúrgico foi intensamente desenvolvido nas décadas de 1940 e 1950, e, 

modernizado após as privatizações ocorridas no período 1994/2000. Este processo contou 

com investimentos de US$10 bilhões, voltados essencialmente para a modernização, redução 

de custos, gestão ambiental e melhoria da produtividade das usinas (IBS, 2002). 

O parque siderúrgico brasileiro é bastante diversificado, possuindo usinas integradas a 

coque, semi-integrada, integrada à redução direta, integrada a carvão mineral e produtor 

independente de ferro-gusa à base de alto-forno a carvão vegetal. Ressaltando-se que, o uso 

do carvão vegetal como redutor, ao invés do mineral, é uma peculiaridade da siderurgia 

brasileira (CGEE, 2010). 

O setor, que já tem capacidade instalada para fabricar mais de 40 milhões de toneladas 

de aço por ano, está organizado em 13 empresas controladas por oito diferentes grupos 

empresariais, que têm negócios também em outros setores, como de mineração, cimento, 

logística, carboquímicos, florestal, energia e bens de capital. 

Partes das empresas são subsidiárias de grupos multinacionais com sedes em outros 

países, e outras, controladas por grupos nacionais, também mantêm operações fora do Brasil, 

em países como Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, 

Índia, México, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

Atualmente, as empresas associadas ao Instituto Aço Brasil operam 27 usinas, 

espalhadas por dez estados brasileiros: 

– Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

São ao todo 12 usinas integradas e 15 usinas semi-integradas. A indústria de aço no 

Brasil dispõe de tecnologias avançadas de produção e beneficiamento, com potencial para 

produzir os mais diversos produtos siderúrgicos e capacidade instalada bastante superior à 

atual demanda do mercado interno. A capacidade excedente pode ser direcionada para o 

mercado externo e para suprir a demanda adicional potencial gerada pelo processo de 
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desenvolvimento do país e por projetos especiais previstos no país, como as Olimpíadas e a 

Copa do Mundo (IABr, 2010). 

Os setores para os quais se destina a maior parte das vendas internas de produtos 

siderúrgicos são: construção civil; automotivo; bens de capital; e utilidades domésticas e 

comerciais, que somados são responsáveis por mais de 85% das vendas. 

Durante o ano de 2009, foram produzidas ao todo 26,5 milhões de toneladas de aço 

bruto. Em comparação a 2008, houve uma retração de 21,38% na produção, reflexo da crise 

econômica que atingiu os mercados mundiais. O período foi marcado ainda por forte retração 

da demanda interna, com redução das encomendas por parte das empresas consumidoras de 

aço, elevação dos estoques e consequente diminuição da produção. 

A queda na produção brasileira acompanhou a tendência mundial no período. Outros 

grandes produtores, como Japão, Alemanha e Estados Unidos, também tiveram suas 

produções de aço reduzidas em 26%, 28,6% e 36%, respectivamente. Dentre os maiores 

produtores mundiais, apenas a China e a Índia não tiveram retração na produção. 

No mercado interno brasileiro, as vendas totalizaram 16,3 milhões de toneladas de 

produtos de aço, 25% menos que o número registrado em 2008. As exportações tiveram uma 

redução de 6%, totalizando 8,6 milhões de toneladas. O saldo positivo na balança comercial 

de produtos siderúrgicos, em 2009, foi equivalente a US$ FOB 1,9 bilhão, o que representa 

7,5% do superávit comercial do país no período. 

A exportação de produtos siderúrgicos representou 35% da quantidade total (em peso) 

de produtos siderúrgicos vendidos no ano de 2009. O destino da maior parte das exportações 

do setor siderúrgico brasileiro é o continente asiático, tendo como principais importadores a 

China e a Coréia do Sul. 

 

 

3.2  Resíduos siderúrgicos 

 

 

Nos últimos anos, o aumento das restrições na legislação ambiental, a exaustão de 

fontes de minério, particularmente na Europa e nos Estados Unidos, o aumento de demanda e 

do preço deste minério no mercado internacional, impulsionado pelo crescimento da China e 

o aumento exponencial do custo da energia, tem impulsionado o desenvolvimento de 

tecnologias de reciclagem dos resíduos siderúrgicos (REIS, 2008). 
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Os principais resíduos sólidos recicláveis num processo siderúrgico integrado são as 

poeiras das sinterizações, pó do precipitador eletrostático, os pós e lamas dos altos-fornos, 

lamas fina e grossa de aciaria, carepa de laminação a quente, lama da laminação a frio e a 

lama de tratamento de efluentes químicos (TAKANO et al, 2000). No processo semi-

integrado, os principais são a escória de aciaria elétrica, o pó de FEA e a carepa do 

lingotamento contínuo e laminação. 

 

 

3.3 Coprodutos 

 

 

Freeman (1995) ao definir o conceito de prevenção à poluição esclarece que os 

poluentes e resíduos representam ineficiências no processo produtivo e, portanto, todos os 

esforços devem ser capitalizados na promoção de mudanças nos processos, na busca da 

eficiência, ou da ecoeficiência de Schmidheiny (1992), conduzindo à redução de custos de 

produção. Pauli (apud CAPRA, 2003) em seu Principio de Emissão Zero afirma que a 

natureza não conhece resíduos, só a espécie humana é capaz de produzir coisas que ninguém 

deseja ter.  

No Estado de São Paulo a Política Estadual de Resíduos Sólidos (2006) proclamou o 

reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico, gerador 

de trabalho e renda. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010) ratificou este mesmo 

princípio e estabeleceu a distinção entre resíduos e rejeitos, reafirmando a prioridade de se 

buscar soluções para reutilizar, reciclar e tratar os resíduos sólidos. A Política Nacional 

determinou ainda, entre seus objetivos, o incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista 

fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados e 

como um dos instrumentos, a cooperação técnica e financeira entre os setores público e 

privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e 

tecnologias de gestão, reciclagem, etc. Desta forma, proporcionando na prática, o surgimento 

do coproduto, embora este não tenha sido formalmente conceituado na Política.  

Diversas publicações apresentam conceitos de coproduto, porém quase sempre 

trazendo confusão com subproduto. Aplicando o princípio da simplicidade é possível afirmar 

que o coproduto é a condição de um resíduo após processamento, com função definida, valor 

econômico e demais características de um produto convencional e o subproduto é o produto 

secundário de um processo produtivo. O coproduto é, portanto, por conceito uma via de 
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sustentabilidade, especialmente se otimizado pela regionalização. É importante ressaltar que 

para sua consolidação, os coprodutos devem ser funcionais, ambientalmente eficientes e 

seguros, o que requer uma completa mudança conceitual e de estratégia no trato dos resíduos 

geradores dos coprodutos. 

 

 

3.4 Pó de forno elétrico a arco 

 

 

O pó de forno elétrico a arco (FEA) é gerado durante a fusão de sucata ferrosa no 

forno elétrico a arco e coletado através de filtros de manga ou precipitadores eletrostáticos. 

Durante a fusão e o refino do aço há a geração de partículas sólidas e gases que são formados 

no interior dos fornos a temperaturas entre 1500 
o
C

 
/1600

 o
C até 4000 

o
C

 
/5000 

o
C nas pontas 

dos eletrodos. As partículas são formadas devido a fenômenos físico-químicos que acabam 

por pulverizar e liberar óxidos de ferro, silício, cálcio, manganês, entre outros, e também por 

vaporização destes materiais, sua oxidação, resfriamento e solidificação na forma de 

partículas. A fase mais crítica em termos de geração de material particulado é durante a 

descarburação realizada com a injeção de oxigênio no metal líquido. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE SIDERURGIA (1996 apud Moraes, 2007), afirma 

que os coeficientes de geração de pó de FEA variam entre 1,4 e 2% da produção de aço, tanto 

para a produção de aço carbono como para aço inoxidável. No Brasil são gerados, em média, 

1,48% de pó de FEA por tonelada de aço produzido, índice semelhante ao encontrado nos EUA 

(1,7%), Canadá (1,5%), Japão (1,8%) e Itália (1,4%), porém com teor médio de óxido de zinco 

de aproximadamente 10%, inferior à média internacional, situada na faixa de 15 a 25% de óxido 

de zinco, porém em algumas empresas já atingindo patamares superiores a 25% em função da 

crescente reciclagem de sucata galvanizada.  

Os elementos químicos típicos que compõem o pó de FEA são provenientes da sucata 

ferrosa, das injeções dos finos de coque (C), do escorificante (Ca), do ferro-gusa (Fe e C), 

ferro-ligas (Fe-Cr, Fe-Si) e do refratário (Al, Mg), utilizados durante o processo de fabricação 

do aço. Além desses elementos, amostras de pó de forno elétrico têm apresentado na sua 

composição química elementar, Na, S, Cl, K, Mn, Zn, Ni, Mo, Sn e O (BREHM et al, 2001). 

Em relação às características físicas, conforme Mantovani, Takano e Cavallante (1998) e 

Sofilic et al (2004), a distribuição granulométrica das partículas são heterogêneas com 60% 

entre 0,90 μm e 4,30 μm e o diâmetro médio de 1,88 μm. 
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Quanto ao tratamento do pó de FEA, a maior dificuldade está nas características do 

material, seja pela redução dos óxidos de ferro, ou seja, pela extração do zinco. Alguns 

pesquisadores têm mostrado que para caracterizar adequadamente o pó de FEA é necessário 

utilizar várias técnicas em conjunto para se determinar as fases presentes, em especial ZnO e 

ZnFe2O4 (MORAES & BREHM, 2007). Conforme Gonçalves et al (2006), o uso de várias 

técnicas para caracterização é importante porque a presença de duas fases de óxidos de Zn são 

fundamentais para a reciclagem deste resíduo seja para obter zinco metálico para a indústria do 

zinco, ou para obter ferro metálico para a indústria siderúrgica. 

Através da técnica de difração de raios-X, conforme Dominguez e Ulmann (1996); 

Kanari et al (2002); Xia e Pickles (1999), para diversas amostras de pó de FEA, é demonstrado 

que o principal constituinte é a franklinita (ferrita de zinco, espinélio ZnFe2O4), seguida pela 

ferrita de cálcio (espinélio CaFe2O4) e a magnetita (Fe3O4), ou seja, a presença marcante dos 

óxidos de ferro e zinco. Brocchi, Santos e Araújo (2007), confirmaram a prevalência da 

franklinita utilizando difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e espectrometria 

de massa. 

As ferritas são materiais cerâmicos magnéticos e até a década de 1950 as ferritas se 

referiam exclusivamente a cristais com estrutura espinélio. Recentemente o termo se tornou 

mais amplo, contemplando toda a família de óxidos de ferro, que inclui espinélios, granadas, 

hexaferritas e ortoferritas (SUZUKI, 2001).  A estrutura do tipo espinélio é devido ao mineral 

espinélio (MgAl2O4), cuja composição geral é AB2O4, tendo empacotamento cúbico de face 

centrada (HOSSEINI, 2008). A ferrita de zinco, ZnFe2O4, cristaliza em um espinélio do tipo 

normal (KAIDA et al., 1975), porque os íons de zinco têm forte preferência pelo sítio 

tetraédrico. 

Para que os processos de recuperação de recuperação de Zn sejam economicamente 

viáveis, é necessário que os pós contenham teores de Zn superior a 15% (YAMADA; ITAYA; 

HARA, 1998). As maiores empresas siderúrgicas semi-integradas do mundo têm adotado para 

o tratamento de pó de FEA, fundamentalmente três rotas: a recuperação de zinco e chumbo, 

através de dois processos complementares, um piro-metalúrgico, o Waelz kiln e outro 

hidrometalúrgico, o processo de dupla lixiviação Óxido de Waelz; a inertização através da 

blendagem com a cal, aditivos e água, de forma a alcançar o pH da mistura > 11, o que garante 

que metais pesados como o chumbo, cádmio e o zinco, presentes no pó de forno elétrico, não 

possam se tornar solúveis, evitando consequentemente, a sua lixiviação; e a disposição em 

aterros industriais controlados.    
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O tratamento hidrometalúrgico através da lixiviação pretende recuperar os elementos 

constituintes do resíduo no estado líquido, visando posterior recuperação eletrolítica do zinco 

em solução. Para Brehm et al (2002), esta é a rota mais econômica para a obtenção de zinco de 

alto grau de pureza. Leclerc, Meux e Lecuire (2002) e Youcai e Stanforth (2000) sugerem 

lixiviação seletiva do zinco e do chumbo sem destruir a matriz de ferro, visando seu 

reaproveitamento. A lixiviação executada em três etapas, hidrólise do pó, destruição da 

estrutura cristalográfica da ferrita de zinco por fusão e lixiviação direta com NaOH é capaz de 

obter 98% de recuperação de zinco (VIGANO, et al, 2004). 

Outros processos de redução que podem realizar a reciclagem, já desenvolvidos ou em 

desenvolvimento como o Tecnored, Oxicup, Redsmelt, Primus, Itmk3 (LU & HUANG, 2001), 

ainda não atingiram a viabilidade econômica necessária à sua consolidação. O Rapporti38 

(2003) trata o processo hidrometalúrgico Zincex e o térmico Ausmelt como tecnologias latentes, 

embora ressalte que o processo Ausmelt ainda tem encontrado ampla aplicação industrial no 

tratamento de fumigação de resíduos de zinco e chumbo e no campo da metalurgia primária do 

chumbo. O Rapporti38 (2003) considera promissores o processo ILSERV/CSM de arco-plasma 

e o processo térmico do tipo intensivo CONTOP (forno a ciclone), porém não consolidados e 

prevê a instalação de novas plantas do processo RHF, particularmente a tecnologia Primus. 

Um dos processos mais conhecido e utilizado atualmente é o Waelz kiln, Gandiaga e 

Vergara (1999) enfatizam que existem mais de 14 plantas no mundo utilizando este processo. O 

principal objetivo é a recuperação do zinco e chumbo contidos no pó de aciaria. Conforme 

Nyirenda (1991), a utilização do Waelz kiln para tratamento do pó de aciaria é inviável 

financeiramente para uma planta com capacidade inferior a 50 mil toneladas anuais, 

considerando o pó com teor médio de 15%. 

Entre as siderúrgicas semi-integradas brasileiras, 15 usinas distribuídas em 8 grupos 

empresariais (IAB, 2009), as de maior capacidade têm produção de aço em torno de 1 milhão de 

toneladas por ano e portanto, geração máxima de 11,5 a 12 mil toneladas anuais de pó de FEA. 

Outro aspecto a ser considerado, é a distribuição geográfica desconcentrada das plantas 

siderúrgicas, o que dificulta a instalação do Waelz kiln e estimula a busca de soluções 

individuais, como a proposta desta pesquisa. 
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3.4.1 Alternativas para reciclar pó de forno elétrico a arco 

 

 

Conforme Stoltz (2010), a recuperação de metais provenientes de resíduos oxidados 

exige a redução dos oxidantes relevantes, normalmente usando carbono como um agente 

redutor, e subsequente derretimento para separar os metais dos outros componentes que 

formam a escória, exceto o zinco que é frequentemente separado através de processo 

eletrolítico. Essas duas fases podem ser feitas no mesmo forno ou em fornos separados. No 

caso de fornos separados, o derretimento pode acontecer em uma unidade especializada. 

Alternativamente, os resíduos pré-reduzidos podem alimentar novamente as principais 

unidades de produção, tais como um alto forno, um BOF ou um FEA. 

Se o processo de tratamento de resíduo incluir duas unidades separadas para a redução 

e derretimento ou apenas uma, ele poderá ser descrito como um processo de um ou dois 

passos. Um exemplo de um processo de um passo é a produção de pelotas para a reciclagem 

no alto forno.  

Um processo de dois passos, por exemplo, é o REDSMELT, onde os resíduos após 

peletização são pré-reduzidos em um forno de soleira rotativa e então carregado a quente em 

um forno para derretimento. 

Escolher o processo de um passo ou de dois passos pode depender não apenas do tipo 

de resíduo, mas também da economia e de outras considerações técnicas. Se o conteúdo de 

metal no resíduo é muito baixo um passo de pré-redução pode ser desnecessário, pois teria 

pouco efeito no consumo geral de energia. 

Para o pó de FEA proveniente da produção de aço-carbono o processo dominante hoje 

em dia ainda é o Waelz kiln onde a maioria do zinco é recuperada, mas todo o ferro, algum 

zinco residual e chumbo são deixados em uma grande quantidade de escória. O uso do 

processo de dois passos como o PRIMUS, desenvolvido pela PAUL WURTH, capacita a total 

recuperação do zinco e chumbo e a maior parte do ferro, deixando uma quantia bem menor de 

uma escória mais limpa. 

Grillo (2011) cita a tecnologia FASTMET, desenvolvida pela empresa americana 

Midrex Technologies Inc. e a japonesa Kobe Steel Ltda., como sendo responsável por 7% da 

reciclagem do pó de FEA gerado, em cerca de dez unidades espalhadas pelo mundo. 
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3.4.1.1   O processo PRIMUS® 

 

 

A PAUL WURTH desenvolveu soluções para ambas as fases de pré-redução e 

derretimento. O termo “pré-redução” ao invés de simplesmente “redução” significa que a 

metalização nunca está completa nessa fase, pois depende da temperatura do forno operante, 

do tempo de retenção do material dentro do forno e do metal a ser reduzido. Por exemplo, 

para o ferro, a metalização até cerca de 90% pode ser atingida. Deve ser ressaltado que quanto 

mais alto for o grau de pré-redução, mais baixo será o consumo de energia na fase de 

derretimento seguinte, mas a produtividade da unidade de pré-redução será também mais 

baixa. Portanto, uma melhor condição deve ser encontrada para balancear as duas unidades. 

 

Para a pré-redução, duas são as tecnologias disponíveis com a PAUL WURTH: 

1. O forno de soleira múltipla (MHF). 

2. O forno de soleira rotativa (RHF). 

Em um MHF, conforme mostrado na Figura 2 a seguir, uma mistura de resíduos, que 

pode incluir lama de aciaria, carepa oleosa, pó (em forma de pelotas se for bem fino), e carvão 

é carregada pelo topo, rotacionada e derramada de uma soleira para a próxima enquanto está 

sendo seca e pré-reduzida através de um fluxo continuo contra corrente de gás quente.  

O conceito do RHF também está baseado em um fluxo contra corrente de um gás 

quente e materiais sólidos, mas esses devem ser previamente moídos e secos (se necessário) e 

então completamente misturados e peletizados. Quando carregados no forno, as pelotas são 

uniformemente espalhadas na soleira em uma fina camada e são processadas em uma única 

rotação do forno. 
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Figura 2 - O forno de soleira múltipla (esquerda) é bem adaptado para processar pós que contenham 

mais que 5% de zinco, gerados tipicamente por fornos elétricos. Quando alimentado com 

pó de FEA, o processo produz gusa de qualidade semelhante ao produzido por um alto 

forno, além de um concentrado de óxido de zinco (mais de 55% Zn) e uma escória inerte. 

O forno de soleira rotativa (direita) é um processo que alcança capacidade de produção de 

0,3 a 1,0 Mt/ano de gusa líquido e pode ser usado para tratar uma infinidade de finos de 

minério de ferro, resíduos da siderurgia integrada e redutores a base de carbono. 

Fonte: Paul Wurt, 2008 
 

Esses dois tipos de fornos têm uma característica peculiar que os torna adequados para 

diferentes aplicações. Um RHF pode trabalhar com temperaturas mais altas, portanto um grau 

de metalização mais alto pode ser atingido com ele. Além disso, como ele pode ser construído 

com diâmetros extensos, a capacidade para uma única unidade pode ser bem maior. Por outro 

lado, um MHF pode ser facilmente operado com umidade, óleo e materiais com alto nível de 

zinco, requisitando uma preparação de materiais mais simples e com menor consumo de 

combustível. 

Portanto, o MHF é tipicamente proposto para aplicações de tratamento de pó de forno 

elétrico e o RHF para resíduos de uma usina siderúrgica integrada. Mas o RHF também pode 

ser usado para finos de minério ou uma mistura deles e resíduos. O produto pode ser 

briquetado a quente para servir de matéria prima para um alto forno ou pode ser 

imediatamente derretido em uma fundição especifica. Dessa forma o processo acontece como 

uma “alternativa” (em oposição à rota convencional do alto forno) para produção de ferro. 

Quanto à fase de derretimento, a PAUL WURTH desenvolveu uma fundição elétrica, 

mostrada na Figura 3 a seguir, que é basicamente um forno elétrico a arco, mas com algumas 
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características especiais uma vez que ele funciona como redutor e forno, diferentemente dos 

fornos elétricos a arco oxidantes usados para a fabricação do aço. 

A entrada de ar é, portanto, minimizada e a possibilidade de recarburação através de 

injeção de carvão é prevista. A carga pré-reduzida é continuamente alimentada a quente 

através de uma calha entre os eletrodos. O forno não é inclinado então a corrida é feita por 

meio de uma máquina perfuradora combinada e canhão de lama. A rápida troca de carcaça é 

possível já que o forno permanece em um carro deslizante. 

A combinação desse tipo de forno com um MHF é chamado de processo PRIMUS®. 

 

  
Figura 3 – O forno a arco para produção de ferro quando usado em um processo de estágio único, 

permite a reciclagem de vários tipos de metais ferrosos e não-ferrosos que contém resíduos 

gerados pela indústria metalúrgica, como pós ou lamas de aço carbono ou inox de fornos 

elétricos à arco, resíduos de ferro-níquel, escória Waelz, catalisadores gastos e escória de 

cobre. 

Fonte: Paul Wurt, 2008 

 

Exemplos de usinas de tratamento de resíduos, com diferentes processos e diferentes 

materiais, podem ser vistas no Anexo A.  

 

 

3.4.1.2   O processo Wäelz 

 

 

O processo Wäelz é a tecnologia pirometalúrgica predominante para o tratamento do pó 

de FEA e envolve a redução da ferrita de zinco usando coque ou carvão em um forno horizontal 

rotativo, conforme a figura 4, acima de 1000 
o
C. Metais como o Zn, Cd e Pb são reduzidos, 

volatizados e são reoxidados para óxido metálico na saída do fluxo de gás e coletados como pó 

ou gás enquanto o ferro e outros elementos múltiplos permanecem no resíduo sólido, onde são 
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reduzidos a uma combinação de óxidos, sulfetos, silicatos e ferro metálico (HOLLOWAY, 

ETSELL, MURLAND, 2007). 

A planta de Azer, na Espanha, para a reciclagem do pó de FEA utiliza o processo Wäelz 

e em complemento o processo hidro-metalúrgico de dupla lixiviação chamado de Óxido de 

Wäelz - OW desde 1987. Estes processos são considerados a melhor tecnologia disponível pela 

Comissão Europeia (IISI, 2003). A planta recebe o pó das diversas aciarias espanholas, faz a 

homogeneização com adição de óxido de ferro e cal. Em seguida a mistura é carregada em um 

forno de 50 metros de comprimento por 3,5 metros de diâmetro com temperatura de 1200 
o
C a 

uma taxa de 16,6 t.h 
-1

. No forno é injetado coque a taxa de 2,5 t.h 
-1

. Dentro do forno existem 

duas regiões distintas, conforme a figura 5, uma redutora, a parte inferior que é constituída de 

massa sólida e outra oxidante, a parte superior, em que uma corrente em contra fluxo de ar 

arrasta os gases com os óxidos gerados dentro do forno para uma câmara de sedimentação, uma 

torre de acondicionamento e um filtro eletrostático.  

Os produtos do processo Wäelz são a escória que possui em torno de 45% de ferro e o 

Óxido de Wäelz - OW, que contém, conforme Zunkel e Schimitt (1995) até 68% de zinco 

contaminado por chumbo. Cada tonelada de pó de FEA produz 700 kg de escória e 300 kg de 

OW. O OW é submetido a um processo de dupla lixiviação, na qual são eliminados os 

halogênios, predominantemente os clorados e os alcalinos. A água utilizada no processo de 

lixiviação é bombeada para a planta de tratamento, em que é submetida a um tratamento físico-

químico que proporciona a precipitação e a separação dos metais. A recuperação do zinco e do 

chumbo são acima de 95% (ARAUJO, 2005).  

 

 
Figura 4 – O forno Wäelz da Votorantim Metais com 70 m de comprimento e 4,5 m de diâmetro faz 

parte da planta de polimetálicos. A unidade demandou investimentos de RS 521 milhões e 

já produz em pequena escala. O empreendimento deve adicionar 15 mil toneladas anuais à 

produção de zinco da unidade de Juiz de Fora, além de reduzir em cerca de 30% a 

importação do concentrado e em 80% a geração de rejeitos.    

Fonte: Votorantim, 2008 
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Figura 5 – Reações típicas do forno Wäelz a temperatura de 1200 

o
C , na zona inferior com atmosfera 

redutora fica a carga sólida que comporá a escória, e na zona superior com atmosfera 

oxidante, estão os materiais voláteis produzidos no processo e reoxidados que comporão o 

Óxido de Wäelz. 

Fonte: Votorantim, 2008 

 

3.4.1.3  O processo Ausmelt 

 

 

O processo Ausmelt é uma tecnologia onde a ferrita é misturada a SiO2 e carvão ou 

coque e reduzida para formar gases de óxido metálico e um resíduo de silicato de ferro. O 

Processo Ausmelt se baseia na injeção de ar, oxigênio e combustível diretamente para o banho 

de escória fundida através do sistema de lança submersa, conforme pode ser visto na figura 6. 

As matérias-primas sólidas são adicionadas através de um alimentador no topo do forno. Pelo 

controle preciso da pressão parcial de oxigénio, as condições podem ser criadas para separar 

eficazmente os metais voláteis valiosos dos não voláteis de baixo valor que ficam retidos em 

uma escória estável, que pode ser utilizada para uso como material de construção ou ter 

disposição final em aterros industriais de resíduos sólidos de classe IIA. Além disso, é 

possível a geração de eletricidade pela recuperação de calor das reações de pós-combustão. 

Especificamente sobre a recuperação de pó de FEA podem ser utilizadas duas rotas de 

processo: 

• fundição e redução num processo descontínuo de dois estágios para produção de óxido de 

zinco e uma escória descartável com 1% de zinco;  
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• fundição contínua para produção de óxido de zinco e escória também com 1% de zinco. 

Nas duas rotas são efetuadas blendagens de minério de óxido de zinco (39% Zn e 

4,6% Pb) e pó de FEA (23% Zn e 1,8% Pb), com taxa de alimentação variando de 200 a 250 

kg.h
-1

 e com a mistura sendo fundida a 1300 
o
C para formação de fumos metálicos e  

manutenção de 3 a 4% de zinco na escória. O minério também age como agente fluxante para 

produzir as condições metalúrgicas necessárias para operação otimizada do forno. Em 

seguida, é efetuado o enriquecimento de oxigênio com até 40% em volume de O2. Na fase de 

redução a alimentação da mistura é interrompida e é iniciada a injeção de carvão que é 

mantida de 30 a 45 minutos para reduzir o zinco da escória para 1% ou menos. Nesta fase a 

escória é mantida a uma temperatura de 1350 
o
C.  Os fumos (71% Zn e 7% Pb) são 

posteriormente tratados em um processo de lixiviação para recuperação de zinco e do chumbo 

(HUGHES et al., 2008). 

 

 

Figura 6 - Processo Ausmelt, baseado na injeção de ar, oxigênio e combustível diretamente na 

escória fundida via lança submersa. 

Fonte: Outotec Ausmelet TSL Process, 2011 
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3.5 O zinco  

 

 

As reservas mundiais de zinco estão estimadas em 250 Mt., distribuídas principalmente 

na Austrália, China, México, Peru, Cazaquistão e Índia, representando 73,9% do total. Apenas 

1,0% dessas reservas estão localizadas no Brasil, são 2,2 Mt, concentradas no Estado de 

Minas Gerais. A produção mundial de zinco contido, em concentrado, atingiu 12,4 Mt em 

2011. Os maiores produtores são a China, Austrália e Peru, a produção brasileira foi de 198 

Kt, representando 1,6% da produção mundial (DNPM, 2012).  

No Brasil a demanda por zinco, mesmo considerando a situação mais desfavorável de 

crescimento econômico projetado, cenário frágil conforme a figura 7, supera sua produção já a 

partir de 2015, conforme demonstra a figura 8, a seguir (MME, 2009). 

 

 
Figura 7 - A projeção da demanda brasileira por zinco até o ano de 2030, aponta que o consumo poderá 

variar de 360.000 a 890.000 toneladas ano,  considerando três cenários de crescimento. O 

consumo de zinco no Brasil é de 1,35 kg/habitante/ano, índice reduzido em relação ao 

consumo europeu de 6,0 kg/habitante/ano e dos Estados Unidos da América de 4,0 

kg/habitante/ano. 

Fonte: MME, 2009 
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Figura 8 – A produção brasileira de zinco primário cresce com ritmo de 4% ao ano, considerando a 

possibilidade do parque metalúrgico nacional atender a demanda interna e que a produção 

de concentrados de zinco mantenha um fornecimento mínimo de 70% da demanda 

nacional da metalurgia de zinco, a projeção da produção futura de concentrado de zinco, 

inserida nos três cenários indica que em 2030 a produção nacional de concentrado de zinco 

deverá se situar entre 315.000 e 800.000 toneladas /ano.  

Fonte: MME, 2009 

 

                                                                                    

3.6 Metalurgia do pó 

  

 

A metalurgia do pó é um processo metalúrgico de fabricação de peças metálicas que 

tem como principais características, entre outras, a utilização de pós metálicos e não metálicos 

como matérias-primas e ausência de fase líquida ou presença apenas parcial de fase líquida 

durante o processo de fabricação. A partir dos pós (CHIAVERINI, 2001), são duas as etapas 

fundamentais do processo, a moldagem ou compactação pela aplicação de pressão nos pós, à 

temperatura ambiente e o aquecimento ou sinterização a uma temperatura abaixo da 

temperatura de fusão do metal ou liga considerada, sob condições controladas de temperatura, 

tempo e ambiente. Outras operações típicas da metalurgia do pó consistem na mistura e 

homogeneização dos pós, antes da compactação, quando se trata de vários componentes, e na 

calibração após a sinterização. 

A mistura e homogeneização aumentam o contato entre as partículas, o resultado 

depende do tamanho e da forma das partículas. Na homogeneização, procura-se assegurar um 

pó uniforme, mais adequado para compactação, ou seja, com tamanho e forma de partículas 

bem distribuídas, evitando-se segregação. A homogeneização pode igualmente servir para 
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alterar a densidade aparente ou a velocidade de escoamento do pós, porque durante a operação 

pode ocorrer uma certa redução do tamanho da partícula, assim como um certo 

arredondamento de sua forma e ainda, eventualmente, um certo amaciamento de sua 

superfície (CHIAVERINI, 2001). 

 

 

3.6.1 O processo de sinterização 

 

 

A sinterização, conforme Mourão et al (2007), é um processo de aglomeração, por 

fusão incipiente, de minério de ferro com granulometria entre 0,15 a 8 mm (sinter feed), 

combustíveis, coque ou carvão vegetal com granulometria ente 1 mm e 3 mm, fundentes, 

sínter de retorno e água. O minério de ferro é o principal componente da mistura com 

aproximadamente 60% do total, o coque deve estar em torno de 4%, e o sínter de retorno é o 

material sinterizado fora das especificações granulométricas. O calor necessário é fornecido 

pela combustão do coque ou do carvão vegetal contido na carga com o oxigênio do ar.   

Os materiais, devidamente homogeneizados, são carregados em uma máquina de 

sinterização, formando camadas de aproximadamente 700 mm de altura por 2000 mm de 

largura sob uma grelha que permite a passagem de ar de um sistema de exaustão. Iniciada a 

ignição, na parte superior da carga, a combustão prossegue na medida em que o ar entra em 

contato com as partículas de coque ou carvão vegetal, formando uma frente de combustão.  

Para que isto aconteça é necessário que haja um bom controle da permeabilidade da carga, de 

tal forma a possibilitar a passagem homogênea dos gases e ar, com vazão certa. Também é 

essencial a quantidade de água adicionada na mistura, de modo a assegurar que as partículas 

mais finas fiquem aderidas às mais grossas.  

A combustão localizada provoca uma fusão parcial da carga na região mais quente 

(1300 
o
C a 1400 

o
C), a frente de combustão, e o gás quente de combustão formado 

principalmente por CO2, N2 e O2, que vai pré-aquecendo as camadas subsequentes da carga. 

Durante o processamento, parte do enxofre contido na carga é eliminado na forma 

gasosa, SO2, juntamente com os gases de combustão. O sínter de minério de ferro deve 

possuir granulometria entre 5 mm e 40 mm, alta redutibilidade e resistência mecânica. 
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3.6.1.1  Minério de ferro 

 

 

Os minérios de ferro podem ser hematíticos (Fe2O3), magnetíticos (Fe3O4), ilmeníticos 

(FeTiO3), limoníticos (óxido de ferro hidratado), e outros. Porém, os de maior importância 

são os hematíticos e os magnetíticos (MOURÃO et al., 2007). Em função da granulometria o 

minério de ferro se classifica em minério granulado de 8 a 50 mm, utilizado diretamente nas 

usinas siderúrgicas, o sinter feed, de 0,15 a 8 mm, para a produção de sínter e o pellet feed, 

menor que 0,15 mm, para produção de pelotas. 

 

 

3.6.1.2  Redutor 

 

 

O coque é o principal combustível sólido utilizado nas plantas de sinterização, sua 

utilização tem como objetivo promover a ignição do processo e fornecer calor durante a 

sinterização. A quantidade utilizada é na ordem de 4% da carga para que se atinja as 

temperaturas recomendadas na zona de combustão de 1300 
o
C a 1400 

o
C, temperaturas 

menores resultam em sínter menos resistentes e temperaturas maiores resultam em fusão 

exagerada da carga com formação de fase líquida (MOURÃO et al, 2007). A presença da fase 

líquida na sinterização favorece a ligação das partículas metálicas entre si e diminui 

drasticamente a permeabilidade comprometendo o processo (CHIAVERINI, 2001).  

 

 

3.6.1.3 Ligantes 

 

  

Os ligantes utilizados no processo de sinterização são a água e a cal, a água atua 

através da tensão superficial sobre as partículas finas e mantém as micropelotas na etapa a 

frio, depois da secagem é a cimentação da cal que mantem o microaglomerado. Para Cunha 

(2001), quanto maior for o consumo da cal na micropelotização maior é a permeabilidade, o 

que favorece o aumento da produtividade de sinterização e eleva a resistência a frio do sínter 

obtido.  A dolomita, um mineral de carbonato de cálcio e magnésio, CaMg (CO3)2, é um 

agente ligante frequentemente utilizado no tratamento de pó de forno elétrico (BLATZ; 

MICZAJKA; BOYSEN, 2004). 
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3.6.1.4  Fundentes e fluxantes 

 

 

Os fundentes são materiais que dissolvem a escória e formam uma solução com menor 

temperatura liquidus, permitindo que o processo seja viabilizado a baixas temperaturas. Os 

fluxantes aumentam a fluidez e facilitam as reações e separação metal-escória (MOURÃO et 

al., 2007). Normalmente os fluxantes e fundentes são óxidos ou carbonatos, fluoretos e 

eventualmente cloretos. Os óxidos e carbonatos, óxidos de cálcio, de magnésio, de silício e de 

bário são os mais utilizados (SUSAKI, 2011). O fluoreto de cálcio, a fluorita, é um eficiente 

fluxante, melhorando a fluidez das escórias siderúrgicas, porém, a sua característica de 

dissolver óxidos, também, afeta negativamente pelo desgaste mais intenso dos refratários.   

O flúor é um halogênio, cuja característica química principal é o seu poder como 

agente oxidante. Os halogênios possuem uma eletronegatividade ≥ 2,5 segundo a escala de 

Pauling. São altamente oxidantes, por isso reagem espontaneamente com os metais, não 

metais, substâncias redutoras e até com os gases nobres. O fluor é o mais eletronegativo (4,0) 

e o mais reativo de todos os elementos químicos. Sua extrema reatividade, que se traduz em 

forte tendência à formação de compostos, atribui-se à facilidade com que atrai elétrons e ao 

reduzido tamanho de seus átomos.  

 

   

3.6.1.5 Mistura e homogeneização 

 

 

O objetivo da mistura e homogeneização é aumentar o contato entre as partículas, o 

resultado depende do tamanho e da forma das partículas. Desta forma, quanto maior for a 

uniformidade do tamanho da partícula do material a ser misturado ou homogeneizado, tanto 

maior a possibilidade de se obter resultados uniformes e consistentes. A homogeneização 

pode assegurar um pó uniforme, com tamanho e forma de partículas bem distribuídas, se 

evitando a segregação. A homogeneização pode servir para alterar a densidade aparente ou a 

velocidade de escoamento do pó. Durante a operação, também pode ocorrer redução do 

tamanho, arredondamento da forma e até amaciamento da superfície da partícula 

(CHIAVERINI, 2001). 

Na etapa de preparação das matérias primas, a mistura entre elas é primordial para 

obtenção de produtos de alta qualidade, o grau de mistura dos materiais depende do número 

de constituintes da carga, da granulometria, umidade, tipo de misturador e tempo de mistura 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletronegatividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Pauling
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Pauling
http://pt.wikipedia.org/wiki/Redu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o-metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o-metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_nobre
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(REIS, 2008). As misturas utilizadas podem ser de um único metal, de uma liga comum ou de 

uma mistura de vários pós constituintes em porcentagens tais que permitam atingir a 

composição final desejada (CHIAVERINI, 2001). 

As diferentes matérias primas e ligantes são agrupadas, pesadas e processadas em um 

misturador. A umidade das matérias primas previamente homogeneizadas pode ser 

diretamente compensada durante o processo do misturador (BLATZ; MICZAJKA; BOYSEN, 

2004). 

A qualidade da mistura determina a qualidade do produto final, conforme Blatz, 

Miczajka & Boysen (2004), a reciclagem de poeiras deteriora a permeabilidade da 

sinterização. Portanto, o misturador deve proporcionar a homogeneidade das matérias primas 

que compõem a mistura. Para tanto, de acordo com Reis (2008), as seguintes variáveis devem 

ser controladas: umidade, velocidade de rotação do misturador, parâmetros de processo como 

posição dos raspadores, posição de descarga de alimentação e ângulo de equipamento, 

tamanho e distribuição das partículas das matérias primas que compõem a mistura.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Esta seção traz a descrição dos resíduos sólidos industriais utilizados nos experimentos 

e que se constituíram nas matérias primas para produção do aglomerado pré- fundido (APF). 

Também são apresentados os métodos de preparação destas matérias primas, a composição 

das misturas e processos de fabricação do APF nas três fases da escala experimental e da 

escala industrial, assim como o detalhamento das plantas e equipamentos de produção. E, 

finalmente, são citadas as instituições que efetuaram as análises das amostras, a relação de 

equipamentos para execução destas análises e correspondentes metodologias. 

 

 

4.1  Matérias primas e fluxo de produção  

 

 

A produção do aglomerado pré-fundido (APF) ocorreu em duas etapas, uma em escala 

experimental, dividida em três fases, e outra em escala industrial.  

Os materiais utilizados no desenvolvimento desse trabalho foram os resíduos sólidos 

portadores de ferro, resultantes do processo de fabricação do aço: o pó de forno elétrico e a 

carepa de lingotamento contínuo/laminação. O redutor foi o coque, que reduz o óxido de 

zinco de acordo com as seguintes reações (PICKLES, 2003): 

 

ZnO + Fe(l) = FeO + Zn(g)                                                  (4.1) 

 

ZnO + C = Zn(g) + CO(g)                                                    (4.2) 

  

ZnO + 2 FeO = Fe2O3 + Zn(g)                                            (4.3) 

  

ZnO + CO = Zn(g) + CO(g)                                                 (4.4) 

 

Inicialmente como aglomerante foi utilizado o pó de forno panela, com alto teor de cal 

calcítica, que foi posteriormente descartado porque a fluorita cerâmica (CaF2) pode 

desempenhar esta função. O aditivo utilizado foi a fluorita cerâmica material à base de flúor, 

por suas excelentes características fluxantes, para reduzir a reoxidação do zinco, contribuindo 

para rebaixar o teor de zinco no APF.  
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CaF2 + ZnO = ZnF2 + CaO                                                 (4.5) 

 

CaF2 + ZnFe2O4 = ZnF2 + Fe2O3 + CaO                            (4.6) 

 

 

A fluorita cerâmica não funde na temperatura de sinterização (T fusão = 1418 

o
C). Mas, se espera a reação de dupla troca (ZnO + CaF2 ---> ZnF2 + CaO),  onde o ponto de 

fusão do ZnF2 é 872 
o
C e do ZnO é 1975 

o
C. Assim, o objetivo da fluorita é diminuir o ponto 

de fusão da mistura que possui óxido de zinco e ferrita de zinco e facilitar a redução do ZnO 

pelo carbono, para evaporar o zinco metálico na temperatura de sinterização (a temperatura de 

ebulição do zinco é 907 
o
C - menor que a temperatura de sinterização). 

Os materiais foram segregados, quarteados e homogeneizados para a realização dos 

experimentos, conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 10007:2004. No 

desenvolvimento do experimento foram produzidas misturas compostas de partículas de pó de 

forno elétrico aglomeradas a partículas de coque, carepa, pó de forno panela (utilizada apenas 

parcialmente na primeira fase dos experimentos), fluorita cerâmica e água. As misturas foram 

variadas em oito formulações distintas nas duas primeiras fases da escala experimental e em 

seis formulações na terceira fase, conforme planejamento experimental (RODRIGUES & 

LEMMA, 2009). Para avaliação de possíveis fontes de variabilidades do processo de 

sinterização foi aplicada a ferramenta de estatística denominada mapa de processos 

(WERKEMA, 2000) e complementarmente foram coletadas informações na literatura para 

definição da estratégia de realização de ensaios (Ver Apêndice A – Mapa de Processos).  

As misturas produzidas foram granuladas, com o teor de umidade variando de 3,32 a 

7,8% na primeira fase dos experimentos. No processo típico de sinterização a umidade varia 

de 8 a 10% (U.S. STEEL, 1985). A aglomeração a frio, se baseou no processo de 

desenvolvimento de ligações hidráulicas entre as partículas. A relação C fixo/Fe total teve 

como base a utilizada por Çamci et al. (2002).
 
 

O fluxograma do experimento para fabricação do aglomerado pré-fundido (APF) está 

apresentado na figura 9, a seguir.  
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Figura 9 – Fluxograma para fabricação de APF, desde a segregação das matérias primas, passando 

pelas três fases experimentais para definir a viabilidade do uso dos resíduos industriais, 

verificar a influência dos componentes para maximizar o ferro e minimizar o zinco e 

identificar a formulação para otimizar a extração do zinco, até a produção do APF para 

testes em altos fornos de pequeno porte.  

 

 

A formulação das misturas objetivou produzir dois produtos, um o aglomerado pré-

fundido, APF, com teor de óxido de ferro superior a 70%, objeto do processo de sinterização, 

oferecendo ganho de ferro metálico e baixo percentual de óxido de zinco compatível com a 

viabilidade de substituição parcial do minério de ferro nos altos fornos de pequeno porte ou a 

substituição parcial da sucata ferrosa no forno elétrico; e o outro, o concentrado de zinco, com 

teor de óxido de zinco maior que 50%, resultante da volatilização deste metal durante o 

processo de sinterização e coletado através de filtro de mangas.  
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Os testes de produção em escala experimental foram realizados em uma planta piloto 

de sinterização, instalada na usina ArcelorMittal Piracicaba. A mistura e o APF, material 

granulado na faixa de 6,3 a 51 mm após a sinterização, foram submetidos a ensaios 

laboratoriais para definição da composição ótima. A determinação da composição ótima levou 

em consideração os seguintes fatores: a variação antes e após a sinterização dos percentuais 

de óxido de zinco (redução) e de ferro (elevação); a resistência à degradação granulométrica; 

a metalização e a produção mensal do pó de FEA (1700 t.mês
-1

). Após esta definição, o APF 

foi produzido em escala industrial na planta de sinterização Metalflexi para os testes no alto 

forno da CSI Siderúrgica Irineu Ltda.  

Os parâmetros operacionais do alto forno foram definidos pela equipe de processos da 

CSI para avaliação do desempenho do APF. O pó recuperado da manga filtrante da planta de 

sinterização de fluxo ascendente da Metalflexi, o concentrado de zinco, foi analisado para se 

verificar a composição química, em especial os percentuais de óxidos de zinco, chumbo e 

cádmio.  

Os experimentos foram realizados nos seguintes períodos: a primeira fase de 07 de 

fevereiro de 2012 a 13 de março de 2012; a segunda fase de 14 de agosto de 2012 a 23 de 

outubro de 2012 e a terceira fase de 05 de março de 2013 a 18 de dezembro de 2013. 

Neste trabalho foram utilizados, como referência, os conceitos dos vários processos 

para a remoção e recuperação do zinco que têm sido pesquisados (ZUNKEL & SCHIMITT, 

1995), (SAITO, 1975), (TEDJAR, 2004), (IGUSHI; FANMING; HIURA, 2002).  

 

 

4.2 Descrição da planta piloto de sinterização 

 

 

Os experimentos foram conduzidos na planta piloto de sinterização instalada no 

laboratório de ensaios da Metalflexi, na ArcelorMittal Piracicaba. A figura 10, a seguir, ilustra 

a planta piloto.  
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Figura 10 – Planta piloto de sinterização de fluxo descendente da Metalflexi instalada na ArcelorMittal 

de Piracicaba, com exaustor de capacidade de vazão de 1200 m
3
/h e que após a ignição 

produz uma frente térmica que atinge 1200 
o
C, para sustentar a transferência de calor da 

camada superior da mistura dentro da panela de sinterização até a camada inferior.  

Fonte: Autor, 2012 

 

 

A planta piloto é composta por uma balança Balmak, modelo ELC – 6/15/30, série 

006.292/2010, com capacidade de 50 kg, um misturador intensivo tipo Eirich, uma panela de 

sínter, uma caixa de vento, um ciclone, um exaustor com 1200 mmca de capacidade, um 

britador e um deck de peneiras vibratórias com malhas de 50,8 mm, 19 mm, 9,5 mm e 6,3 

mm. Os detalhes da planta piloto de sinterização podem ser vistos no Apêndice B. 

 

 

4.3 Descrição da planta de sinterização Metalflexi 

 

 

A instalação experimental conta com um silo e balança para pesagem e definição da 

proporção da mistura (pó de forno elétrico, pó de forno panela, carepa, finos de coque); silo 

do misturador para efetuar a mistura (aditivo, água) e aglomeração; transportador de correia 

para levar a mistura até o silo pulmão; alimentador das caixas de queima; câmara de ignição 

para acendimento da mistura (gás natural); exaustor para retirar os gases da queima dos finos 

de coque e promover evaporação da umidade da mistura; caixas de vento, ciclone e filtro de 

mangas para coletar o material particulado; britador para fragmentar o aglomerado pré-

fundido (APF) e peneira para separar por granulometria o APF graúdo > 4,75 mm e o fino < 

4,75 mm (que retorna para o processo), conforme pode ser visto na figura 11, a seguir. 
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Figura 11 - Planta de sinterização Metalflexi instalada na ArcelorMittal de Piracicaba com capacidade 

de produzir 12 toneladas por dia de APF, com granulometria na faixa de 4,74 mm a 50 

mm. 

Fonte: Autor, 2012 

 

 

4.4 Métodos utilizados 

 

 

Nesta pesquisa foram utilizadas técnicas de análise documental, particularmente de 

relatórios de caracterização de resíduos conforme a ABNT NBR 10004:04. A composição 

química das matérias primas, misturas e APF’s foi obtido com o espectrômetro por 

fluorescência de raios X, modelo Axios advanced, marca PANalytical. O estudo para 

identificação das fases cristalinas das matérias primas, misturas e dos aglomerados pré-

fundidos foram efetuados através do método do pó, mediante o emprego de DRX, 

difratômetro de raios X, marca PANalytical, modelo X’Pert PRO com detetor X’Celerator. A 

identificação das fases cristalinas foi obtida por comparação de difratograma das amostras 

com os bancos de dados PDF2 do ICDD – International Centre for Diffraction Data (2003) e 

PAN-ICSD – PANalytical Inorganic Crystal Structure Database (2007). A quantificação das 

fases foi feita pelo método de Rietveld utilizando estruturas cristalinas de banco de dados do 

ICSD – Inorganic Crystal Structures Database (2207). A forma de associação dos elementos 

presentes, morfologia e aspecto topográfico foram realizados com o MEV, microscópio 

eletrônico de varredura acoplado a sistema de micro análise por MEV-EDS/WDS.   
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O microscópio eletrônico de varredura (MEV) utiliza um feixe de elétrons no lugar de 

fótons utilizados em um microscópio óptico convencional, o que permite solucionar o 

problema de resolução relacionado com a fonte de luz branca. O MEV é um aparelho que 

pode fornecer rapidamente informações sobre a morfologia e identificação de elementos 

químicos de uma amostra sólida e que permite aumentos de 300.000 vezes ou mais e alta 

resolução que pode ser obtida quando as amostras são observadas com valores da ordem de 2 

a 5 nanômetros. 

O MEV acoplado a sistema de micro análise por MEV-EDS/WDS utilizado (Ver 

Figura 12) pertence ao Laboratório de Caracterização Tecnológica do Departamento de 

Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Os 

detectores acoplados de detecção de raios –X característicos são por dispersão de energia 

(EDS) e por dispersão em comprimento de onda (WDS). 

O MEV utiliza um detector de elétrons retroespalhados (BSD) com 4 entradas de sinal 

para fornecer a composição química pontual e elementar. As fotografias têm diferentes tons 

de cinza, a resina é negra. Os diferentes níveis de cinza são função do número atômico 

presente, quanto mais próximo do branco maior é o número atômico porque quanto maior o 

número atômico menor é o poder de penetração dos elétrons (DEDAVID; GOMES; 

MACHADO, 2007).  

 

 
Figura 12 - Micoscópio Eletrônico de Varredura – MEV acoplado a sistema de micro análise por 

MEV-EDS/WDS do LCT da Escola Politécnica da USP. O MEV permite aumentos de 

300.000 vezes ou mais, para a maior parte de materiais sólidos, conservando a 

profundidade de campo compatível com a observação de superfícies rugosas. O MEV 
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possui alta resolução com valores da ordem de 2 a 5 nanômetros, instrumentos de 

pesquisa avançada são capazes de alcançar uma resolução melhor que 1 nm. 

Fonte: Autor, 2013 

 

Todos os equipamentos utilizados pertencem ao Laboratório de Caracterização 

Tecnológica do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, exceto as análises granulométricas das matérias primas e de 

densidade real que foram efetuados pelo Centro de Caracterização e Desenvolvimento de 

Materiais (CCDM) da Universidade Federal de S. Carlos, UFSCar, a Espectroscopia 

Mossbauer executada pelo Laboratório de Análises Químicas da Universidade Federal de 

Ouro Preto, UFOP e as caracterizações das misturas e APF’s que foram realizadas nos 

laboratórios da Bioagri, conforme Tabela 2 a seguir. As análises preliminares de composição 

química da terceira fase dos experimentos, tanto das misturas como dos APF’s, foram 

efetuadas no Espectrômetro de fluorescência de raios X, modelo Axios, da ArcelorMittal de 

Piracicaba. 
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Tabela 2 - Metodologias utilizadas na pesquisa 

 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

4.5 Fabricação experimental do APF 

 

 

Os materiais utilizados no experimento, pó de FEA, pó de FP, coque, carepa e fluorita 

cerâmica foram coletados dos equipamentos/processos produtores e segregados da seguinte 

forma: 

O pó de FEA, o pó de FP e a carepa de aço, resíduos sólidos industriais do processo 

produtivo da ArcelorMittal Piracicaba, foram coletados diretamente dos seus pontos de 

geração, sendo assim o pó de FEA  foi coletado do silo de armazenamento do sistema de 

despoeiramento do forno elétrico em big-bags de 1t, conforme figuras 13 e 14, a seguir.  
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Figura 13 - Casa de filtros do sistema de despoeiramento do forno elétrico a arco com capacidade de 

1,6 milhão de m
3
.hora

-1
, com doze compartimentos e quatrocentas mangas filtrantes por 

compartimento.  

Fonte: Autor, 2012 

 

 
Figura 14 – Armazenamento do pó de FEA feito em Big-bags, o armazenamento também pose ser 

feito a granel em local adequado, conforme a norma brasileira para armazenamento de 

resíduos perigosos ABNT NBR 12235:1992  

Fonte: Autor, 2012 
 

O pó de FP foi coletado das moegas do sistema de despoeiramento do forno panela em 

big-bags de 750 kg. A carepa foi coletada do poço de carepa do lingotamento contínuo e 

laminação, seca e embalada em big-bags de 500 kg. O coque foi adquirido da empresa Litoral 

Coque Ltda. em big-bags de 1 t. A fluorita cerâmica foi adquirida da Cerâmica Delta em big-

bags de 1 t. A fluorita cerâmica é o resíduo resultante da filtragem dos gases provenientes do 

processo da queima de placas em fornos para a produção de pisos cerâmicos. Neste sistema de 

tratamento de gases, o gás fluorídrico (HF) reage com o óxido de cálcio (CaO) da cal 

hidratada impregnada nos filtros de manga. O pó resultante deste processo é a cal de filtro, 

cuja denominação passou a ser fluorita cerâmica, devido as suas características similares à 

fluorita mineral. A passagem dos gases pelo sistema de captação e tratamento evita a emissão 
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dos fluoretos para a atmosfera nos processos cerâmicos (Ver Apêndice C – Aplicação da 

fluorita cerâmica na siderurgia). 

Estes materiais foram segregados em uma área isolada do galpão de carepa da 

ArcelorMittal Piracicaba em um prédio coberto e concretado. Os materiais foram quarteados e 

homogeneizados individualmente conforme Norma ABNT NBR 10007:2004, em uma área do 

próprio galpão de carepa, o piso foi previamente limpo com uma varredeira mecânica e 

revestido por uma lona plástica para evitar contaminação. O detalhamento das operações de 

quarteamento e homogeneização podem ser verificados no Apêndice D. 

 

 

4.5.1 Caracterização dos materiais 

 

 

Para caracterização das matérias primas foi retirado 500 g de cada recipiente e enviado 

para o Laboratório de Caracterização Tecnológica do Departamento de Engenharia de Minas 

e de Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, LCT – EPUSP.  Os estudos 

foram efetuados através do método do pó, mediante o emprego de difratômetro de raios X, 

marca PANalytical, modelo X’Pert PRO com detector X’ celerator. As identificações das 

fases cristalinas foram obtidas por comparação do difratograma da amostra com os bancos de 

dados PDF2 do ICDD – International Centre for Diffraction Data (2003) e PAN-ICSD- 

PANalytical Inorganic Structure Database (2007). 

 As determinações semiquantitativas standardless foram obtidas por fluorescência de 

raios X dos elementos químicos compreendidos entre o flúor e o urânio em espectrômetro por 

fluorescência de raios X Axios Advanced, marca PANalytical. A perda ao fogo (PF) foi 

efetuada a 1050 
o
C por 1h. Os valores foram expressos em percentual de óxidos, 

normalizados a 100%. 

A determinação de densidade real das matérias primas foi obtida com a utilização do 

princípio de Arquimedes de deslocamento de fluídos, através do equipamento 

Ultrapycnometer 1000 da Quantachrome. A distribuição granulométrica foi efetuada via 

peneiramento para o coque de petróleo e sedígrafo para as demais matérias primas. Para o 

peneiramento, o coque foi colocado em estufa a 110 
o
C por 24 horas para retirada da umidade. 

Em seguida, o coque foi colocado no conjunto de peneiras vibratórias por dez minutos, o 

material retido em cada peneira foi pesado na balança e suas porcentagens foram calculadas. 

A distribuição das faixas granulométricas por sedígrafo foi obtida através da decantação do 
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material (Lei de Stokes) em equipamento Sedigraph 5000ET da Micromeritics. Ambos 

ensaios foram realizados no Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais da 

Universidade Federal de São Carlos, UFSCar (Ver Anexo B). 

 

 

4.5.2 Formulação das misturas 

 

 

Para determinação da composição ótima, como já citado, foi levado em consideração a 

os percentuais de zinco e de ferro presentes antes e após a sinterização, a resistência à 

degradação granulométrica, a metalização e a produção mensal de 1700 t de pó de forno 

elétrico gerados na ArcelorMittal Piracicaba.  O coque utilizado no experimento possuía 

87,05% de carbono fixo, quanto maior a quantidade de carbono fixo maior é o índice de 

combustão. A determinação do carbono fixo é feita reduzindo de 100% a soma dos teores (%) 

de umidade, matéria volátil e cinzas. 

A relação do carbono fixo/Fe total, para cada mistura, considerando as análises 

químicas do pó de forno elétrico, pó de forno panela, e da carepa apresentou os seguintes 

resultados, conforme a tabela 3.  

 

Tabela 3 – Relação C fixo /Fe total das misturas 

Mistura C fixo/ Fet 

Mist. 1 2,61/47,81 

Mist. 2 2,61/46,48 

Mist. 3 2,61/48,37 

Mist. 4 4,35/51,66 

Mist. 5 4,35/49,66 

Mist. 6 4,35/49,01 

Mist. 7 2,61/48,70 

Mist. 8 4,35/47,68 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

 

O percentual de coque nas misturas foi de 3% em peso para as misturas 1, 2, 3 (Ver 

Tabela 4) e 7 (Ver Tabela 6) e de 5% em peso para as misturas 4, 5, 6 (Ver Tabela 5) e 8 (Ver 

Tabela 6). Conforme Telles (2010), que trabalhou com percentuais de 8,4%, 9,6% e 10,8%, o 
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aumento da relação da quantidade de coque sobre o resíduo foi o principal fator que favoreceu 

a eliminação de zinco no processo de sinterização. Entretanto, há dificuldades de ordem 

técnica, pois o aumento do percentual de coque eleva a temperatura no processo de 

sinterização e coloca em risco as grelhas da panela de sinterização; e de ordem econômica, o 

coque tem alto custo no mercado (Preço FOB R$440,00 conforme Zhengzhou Huimei grafite 

Co., Ltd). 

 

 

Tabela 4 – Composição das misturas 1, 2 e 3 

Materiais M1(%) (Kg) M2(%) (Kg) M3 (%) (Kg) 

Pó de FEA 35,0 24,5 40,0 28,0 45,0 31,50 

Pó de FP 8,0 5,6 8,0 5,60 8,0 5,60 

Carepa 48,5 33,95 43,5 30,45 38,5 26,95 

Coque 3,0 2,1 3,0 2,10 3,0 2,10 

Fluorita 5,5 3,85 5,5 3,85 5,5 3,85 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 
 

 

 

Tabela 5 – Composição das misturas 4, 5 e 6 

 Materiais        M4(%)        (Kg) M5(%)     (Kg) M6 (%) (Kg) 

Pó de FEA 
35,0 24,5 40,0 28,0 

  45,0 31,50 

Pó de FP 8,0 5,6 8,0 5,60 
 8,0 

5,60 

Carepa 47,0 32,9 42,0 29,4 
37,0 25,9 

Coque 5,0 3,5 5,0 3,5 
5,0 3,5 

Fluorita 5,0 3,5 5,0 3,5 
5,0 

3,5 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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Tabela 6 – Composição das misturas 7 e 8 

Materiais      M7(%) (Kg) M8(%)       (Kg) 

Pó de FEA 50,0 35,0 50,0 35,0 

Pó de FP 8,0 5,6 8,0 5,6 

Carepa 33,5 23,45 32,0 23,4 

Coque 3,0 2,1 5,0 3,5 

Fluorita 5,5 3,85 5,0 3,5 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

 

4.5.3 Produção do aglomerado pré- fundido (APF) em escala experimental  

 

 

A produção do APF em escala experimental foi dividida em três fases. A primeira fase 

da escala experimental, efetuada com oito formulações distintas, objetivou verificar através de 

análises químicas de espectrometria por fluorescência de raios X e difratometria de raios X, a 

viabilidade técnica da utilização somente de resíduos para fabricação do APF. A segunda fase, 

também com oito formulações, definidas conforme planejamento de experimentos com 

delineamento fatorial testou os efeitos principais e as interações duplas e triplas entre os 

formadores do APF, para obtenção da formulação ótima. A terceira fase, com seis 

formulações, testou a intensidade das variáveis, coque e fluorita cerâmica, na remoção do 

zinco. As duas primeiras fases dos testes de produção em escala experimental foram 

realizados em uma planta piloto de sinterização de fluxo descendente e a terceira fase em uma 

planta piloto de fluxo ascendente, ambas instaladas na usina ArcelorMittal Piracicaba. 

 

4.5.3.1 Produção do aglomerado pré-fundido (APF) em escala experimental – primeira 

fase  

 

As matérias primas para a composição da mistura 1 foram separadas e pesadas em 

uma balança Balmak, modelo ELC – 6/15/30, série 006.292/2010, considerando uma mistura 

total de 70 kg. As matérias primas foram colocadas no misturador intensivo Eirich, que 

operou por 5 minutos com giro de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 

5,39 %. A panela de sinterização foi preparada com um berço de 7,120 kg de agregado 
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siderúrgico com granulometria variando de 25 a 50 mm e adição de 47,415 kg de mistura, foi 

separado 1,024 kg de mistura para análises químicas. Em seguida foi colocado 0,146 kg de 

carvão para ignição da mistura 1. O tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de 

controle monitorados foram a temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os 

dados podem ser verificados na Tabela 7 a seguir: 

 

Tabela 7 – Tempo de sinterização por perda de carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1190 70 

14 1180 70 

16 1180 80 

18 1100 150 

19 1000 320 

20 850 450 

21 850 450 

22 800 440 

23 800 430 

24 750 420 

25 700 400 

26 700 350 

28 700 290 

30 700 240 

35 700 140 

40 820 100 

45 880 80 

50 900 70 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 1 foi estabilizada pelo período de 

1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode ser 

visto na Tabela 8 a seguir, o peso do APF produzido foi 39,967 kg, foi separado 0,810 kg de 

APF para análises químicas: 

 

 

Tabela 8 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 1 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 5,332 

9,5 11,020 

6,5 7,705 

< 6,5 15,910 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

 

O experimento 1 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 47,415 kg 

 Peso do APF: 39,967 kg 

 Peso da água: 0,038 kg 

 Peso do coque: 2,100 kg 

Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água =  42,105 

Perda de massa = peso da mistura – 42,105 = 5,31 kg, ou seja, a perda de voláteis foi 

de 11,19%. Os principais elementos voláteis são o ZnO, PbO, CdO, K2O e Na2O, como será 

demonstrado na seção 5 – Resultados e Discussões. 

Os dados de produção dos demais APF’s experimentais podem ser verificados no 

Apêndice E. Os parâmetros dos experimentos podem ser vistos na Tabela 9, a seguir: 
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Tabela 9 – Relação dos parâmetros dos experimentos – primeira fase 

Parâmetros Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 

R1 

Exp. 

4R1 

Exp. 

5R1 

Exp. 

6R1 

Exp. 

7R1 

Exp. 8 

R1 

Peso misturas (Kg) 47,415 46,920 51,254 43,465 49,356 52,265 44,988 45,350 

Peso APF’s (Kg) 39,967 38,553 43,682 37,538 40,920 41,254 37,960 38,621 

Peso água (Kg) 0,038 0,050 0,020 0,022 0,028 0,032 0,056 0,032 

Umidade (%) 5,39 6,37 3,24 5,09 6,93 3,68 7,80 3,32 

Peso coque (Kg) 2,100 2,100 2,100 3,500 3,500 3,500 2,100 2,100 

Perda de massa (Kg) 5,310 6,217 5,432 2,405 4,908 7,479 4,872 4,957 

Voláteis (%) 11,19 13,25 10,63 6,02 9,94 14,31 10,82 10,13 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

  

 

 

 

4.5.3.2 Produção do aglomerado pré- fundido (APF) em escala experimental – segunda 

fase 

A segunda fase de produção do APF em escala experimental, também com oito 

formulações, foi definida conforme planejamento de experimentos com delineamento fatorial, 

de acordo com a Tabela 10, que objetivou verificar a influência dos componentes do APF 

para se obter a mistura com formulação ótima para se alcançar o máximo percentual de óxido 

de ferro e o mínimo percentual de óxido de zinco. Em seguida, foi efetuada análise dos efeitos 

principais, interações duplas e triplas dos elementos que compõem o APF conforme o 

Planejamento de Experimentos no Apêndice F. Esta análise foi a base para se estruturar a 

composição das misturas da terceira fase. 

 
Tabela 10 – Planejamento de experimentos com delineamento fatorial 

No. de ensaios Carepa (%) Pó de forno elétrico (%) Coque(%) Fluorita (%) 

1 54 35 5 6 

2 39 50 5 6 
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3 52 35 7 6 

4 37 50 7 6 

5 51 35 5 9 

6 36 50 5 9 

7 48 35 7 9 

8 34 50 7 9 

                                                                       Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2013) 

 

Os dados de produção dos APF’s da segunda fase podem ser verificados no Apêndice 

G. Os parâmetros dos experimentos podem ser visto na Tabela 11, a seguir: 

 

Tabela 11 – Relação dos parâmetros dos experimentos – segunda fase 

Parâmetros Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3  Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8  

Peso misturas (Kg) 46,215 44,805 49,014 47,920 51,990 50,670 52,890 45,350 

Peso APF’s (Kg) 38,814 37,811 40,050 38,255 42,998 43,100 41,890 - 

Peso água (Kg) 0,032 0,032 0,024 0,034 0,034 0,034 0,020 0,032 

Umidade (%) 4,10 7,20 3,94 5,62 4,28 3,65 3,06 3,32 

Peso coque (Kg) 3,500 3,500 4,900 4,900 3,500 3,500 4,900 2,100 

Perda de massa (Kg) 7,401 6,994 8,964 9,665 8,987 7,570 11,000 - 

Voláteis (%) 16,01 15,60 18,28 20,16 17,28 14,93 20,79 - 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2013) 

 

 

4.5.3.3 Produção do aglomerado pré- fundido (APF) em escala experimental – terceira 

fase 

A terceira fase testou a intensidade das variáveis, coque e fluorita cerâmica, para 

remoção do óxido de zinco do APF em uma planta piloto de fluxo ascendente. A composição 

das misturas na terceira fase teve como base a formulação do experimento 7 da segunda fase 

(35% de pó de forno elétrico, 49% de carepa, 9% de fluorita cerâmica e 7% de coque), onde 
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se obteve o menor percentual de óxido de zinco no APF (5,87%), porém sem a utilização de 

carepa. Assim sendo, o experimento inicial da terceira fase, denominado experimento 1, foi 

composto de 70% de pó de forno elétrico, 20% de coque e 10% de fluorita cerâmica. Neste 

experimento, a análise de composição química do APF foi realizada inicialmente no 

espectrômetro de fluorescência de raios X, modelo Axios, da ArcelorMittal de Piracicaba. 

Posteriormente, foram preparadas mais seis misturas conforme a Tabela 12 a seguir, quando 

os experimentos foram divididos em dois grupos, um com o percentual de coque fixado em 

20% e o outro com percentual fixado em 7%; a fluorita cerâmica, cujo melhor resultado em 

termos de remoção de óxido de zinco na segunda fase se situou em 9%, teve percentuais de 5, 

10 e 15%, em cada um dos grupos; o pó de forno elétrico complementou a composição das 

misturas com percentuais de 75, 70, 65, 88, 83 e 78%, respectivamente (na segunda fase os 

percentuais de pó de forno elétrico foram 35% e 50%).  

 

Tabela 12 – Planejamento de experimentos – terceira fase 

N
o
 de ensaios Pó de forno elétrico (%) Coque(%) Fluorita (%) 

1 80 20 05 

2 70 20 10 

3 65 20 15 

4 88 07 05 

5 83 07 10 

6 78 07 15 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2013) 

 

As matérias primas para a composição da mistura 1 foram separadas e pesadas 

em uma balança Micheletti, modelo MIC 15, série 3080/2007, classe III, considerando 

uma mistura total de 10 kg. As matérias primas foram colocadas no misturador 

intensivo Eirich, que operou por 7 minutos com giro de 47 rpm e inclinação de 45º.  A 

mistura foi seca ao ar ambiente durante 24 horas. Para esta fase dos experimentos foi 

montada uma planta piloto de fluxo ascendente, conforme pode ser visto no Apêndice 
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H. Os demais experimentos seguiram roteiro similar ao acima descrito, com a 

sinterização de 7 kg de mistura de cada experimento, conforme Apêndice I. 

Para estes experimentos se esperava, e de fato ocorreu, uma grande perda de 

massa devido aos altos percentuais de voláteis (coque e flúor) presentes na 

composição das pelotas e que podem ser verificados na Tabela 13, a seguir: 

 

Tabela 13– Relação dos parâmetros dos experimentos – terceira fase 

Parâmetros Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3  Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 

Peso misturas (Kg) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Peso APF’s (Kg) 5,390 5,056 5,710 5,920 6,004 5,780 

Perda de massa (Kg)* 2,610 2,944 2,290 2,080 1,996 2,220 

Voláteis (%) 32,62 36,80 28,62 26,0 24,95 27,75 

*Adição de 1 kg de coque para ignição          Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2013) 

 

 

4.6 Produção do aglomerado pré- fundido (APF) em escala industrial 

 

 

O APF foi produzido na planta de sinterização da Metalflexi, com a composição da 

mistura do experimento 7, definida na segunda fase de experimentos. A produção do APF 

passou pelas várias etapas do processo determinadas pela queima do combustível ocorridas na 

zona de combustão com ciclos variando de 500 
o
C até 1.250 

o
C e redução até 900

 o
C. Nesta 

etapa ocorreu a decomposição dos carbonatos e as reações no estado sólido ou semilíquido, 

pela fusão parcial da mistura com a formação dos ferritos de cálcio, dos silicatos e a redução 

dos óxidos de ferro. Após ser atingida a temperatura máxima do processo ocorreu a 

reoxidação parcial da wustita e da magnetita em uma atmosfera altamente oxidante até o 

início do resfriamento (900
 o

C) quando cessaram as reações. As reações que ocorreram 

durante a sinterização das misturas foram as seguintes: 

 

CaO + Fe2O3 = CaO.Fe2O3                                           (4.7) 

CaCO3 + Fe2O3 = CaO.Fe2O3 + CO2                           (4.8) 

2CaO + SiO2 = 2CaO.SiO2                                           (4.9) 
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CaO + Al2O3.SiO2 = Ca.SiO3 + Al2O3                         (4.10) 

CaO + MgCO3 = CaCO3 + MgO                                  (4.11) 

CaO + MgSiO3 = CaSiO3 + MgO                                 (4.12) 

CaO + MnSiO3 = CaSiO3 + MnO                                 (4.13) 

MgO + Fe2O3 = MgO.Fe2O3                                         (4.14) 

2MgO + SiO2 = 2MgO.SiO2                                          (4.15) 

MgO + FeO = MgO.FeO                                               (4.16) 

Fe3O4 + 3SiO2 = 3FeO.SiO2 + 1/2O2                             (4.17) 

MgO + Al2O3 = MgO.Al2O3                                         (4.18) 

FeO + Al2O3 = FeO.Al2O3                                            (4.19) 

CaF2 + ZnO = ZnF2 + CaO                                            (4.20) 

CaF2 + ZnFe2O4 = ZnF2 + Fe2O3 + CaO                      (4.21) 

As reações de recristalização foram: 

2Fe3O4 + 1/2O2 = 3Fe2O3                                              (4.22) 

2FeO + 1/2O2 = Fe2O3                                                  (4.23) 

Em todo este mecanismo de reações endotérmicas, a transferência de calor entre as 

camadas (forçadas pela injeção de ar) foi determinada pela combustão dos finos de 

combustível da mistura, sendo essencial assegurar que a propagação da frente de queima, 

controlada pela reatividade do combustível e pela concentração do oxigênio, coincidisse com 

a propagação da frente de calor, controlada pela vazão de ar que atravessa as camadas. 

Após o processo de sinterização e de resfriamento, o APF passou por um processo de 

britagem e peneiramento para atingir a granulometria adequada para o consumo em altos-

fornos de pequeno porte, entre 5 e 50 mm. 

 

 

4.7 Testes industriais no alto forno 

 

 

Os testes industriais do APF foram efetuados na usina CSI Siderúrgica Irineu Ltda, 

que se localiza na Rua José Menezes, 125. Bairro Industrial, Matozinhos, Minas Gerais. A 

CSI possui 100 empregados, um alto forno com volume útil de 60 m
3
 e capacidade nominal 

instalada de 40.000 t.ano
-1

 de ferro gusa de aciaria. Para a utilização em alto-forno exige-se 
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uniformidade e, principalmente, isenção de finos, faixa granulométrica estreita e suficiente 

resistência mecânica para assegurar boa permeabilidade à coluna de carga (ARAUJO, 1997).  

 

 

4.7.1 Características do alto-forno da CSI  

 

 

O alto forno da CSI, um reator de pequeno porte conforme a figura 15, utilizado nos 

testes de produção do APF possui as características apresentadas na Tabela 14, a seguir: 

 

Tabela 14 – Características do alto-forno da CSI 

Parâmetros Unidade Valor 

Temperatura de sopro 
o
C 730 

Relação de minério/carvão kg/kg 2,20 

Taxa de injeção kg/tgusa 92 

Taxa de carbono kg/tgusa 58 

Taxa de substituição kg/kg 0,95 

Enriquecimento de O2 % 1 

Fonte: CSI, 2013 

 

 

 
Figura 15: Alto forno de pequeno porte da CSI Siderúrgica Irineu Ltda., com volume útil de 60 m

3
 e 

capacidade nominal instalada de 40.000 t.ano
-1

 de ferro gusa de aciaria. 

Fonte: CSI, 2013 
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A CSI realizou os testes com adição com 5% de APF na carga de 900 kg, durante os 

meses de agosto e setembro de 2013 e não foram registradas anomalias no processo e a 

composição química do gusa não apresentou alterações.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Esta seção apresenta primeiramente os resultados das análises das fases cristalinas por 

difratometria de raios – X (DRX) e as análises químicas por fluorescência de raios – X (FRX) 

de todas as substâncias que compõem a mistura de formulação do APF. As análises foram 

efetuadas pelo LCT da USP e para o pó de forno elétrico foram confirmadas pela UFOP, que 

efetuou ainda a análise quantitativa das fases mineralógicas através da espectroscopia 

Mossbauer. Em seguida, são apresentados os resultados das análises de DRX e FRX das 

misturas e APF’s de todas as três fases da pesquisa. As amostras de misturas e dos APF’s 

também foram submetidas a ensaios de lixiviação, conforme a Norma ABNT NBR 10005:04, 

para evidenciar a classificação das misturas como resíduos Classe 1 e os APF’s como resíduos 

Classe 2A. Finalmente, foram efetuadas a análises de MEV para se verificar a morfologia e 

aspecto topográfico dos APF’s e Rietveld para se obter a quantificação das fases. 

 

 

5.1 Pó de forno elétrico a arco 

 

 

O pó de forno elétrico a arco (FEA) amostrado possui densidade real de 4,47 g/cm
3
 e 

granulometria em 10, 50 e 90% da curva de distribuição do tamanho de partículas de 1,05 m; 

4,00 m e 25 m respectivamente (Ver Anexo B – CCDM Análise Granulométrica em 

Amostras Cerâmicas). Este resultado difere pouco dos informados por Mantovani, Takano e 

Cavallante (1998) e Sofilic et al (2004), que afirmam que 60% da distribuição granulométrica 

das partículas variam entre 0,90 μm e 4,30 μm e o diâmetro médio de 1,88 μm. Entretanto, deve 

ser ressaltado que a ArcelorMittal, unidade de Piracicaba, empresa da qual o pó de forno 

elétrico é objeto de estudo desta pesquisa, tem como característica principal do seu processo, a 

fabricação exclusiva de barras laminadas para construção civil de aço comum ao carbono. O 

difratograma de raios X do pó de forno elétrico apontou a presença de magnetita e/ou 

franklinita, jacobsita, zincita, silvita, halita e quartzo, conforme listado na Tabela 15, e que 

pode ser visto na figura 16. Este resultado é consistente com os apresentados por Kanari et al 

(2002); Dominguez e Ulmann (1996); Xia e Pickles (1999), quando demonstraram para 

diversas amostras de pó de forno elétrico, que o principal constituinte é a franklinita, seguida 
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pela ferrita de cálcio e a magnetita. O resultado também está de acordo com os encontrados por 

Brocchi, Santos e Araújo (2007), que confirmaram a prevalência da franklinita.  

 

Tabela 15 - Identificação das fases cristalinas do pó de forno elétrico 

ICDD Nome do Composto Fórmula Química Mineral Obs 

01-086-1355 Magnetita Fe2,942O4 Magnetita e/ou 

01-089-7412 Franklinita ZnFe2O4 Franklinita e/ou 

01-085-1561 Jacobsita (Mg0,73Mn0,28Zn0,01Fe1,90)O4 Jacobsita  

01-079-0208 Zincita ZnO Zincita  

01-075-0296 Silvita KCl Silvita  

01-072-1668 Halita NaCl Halita  

01-086-1628 Quartzo SiO2 Quartzo  

Fonte: LCT, USP (2012) 
 

 
Figura 16 - Difratograma de raios – X do pó de FEA, onde estão assinaladas as linhas de difração 

correspondentes às fases identificadas, cada fase tem uma cor distinta. A distinção das 

fases e das cores correspondentes pode ser melhor observada na Figura 17. 

Fonte: LCT, USP (2012) 

Franklinita 

e/ou 

Magnetita 

e/ou 

Jacobsita 
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Pode ser observado que nas fases identificadas a magnetita, a franklinita e a Jacobsita 

apresentam sobreposição, conforme a figura 17, a seguir.  

 

 

 

Figura 17 – Identificação de fases do pó de FEA. As fases mais frequentes são a magnetita (vermelho), 

franklinita (preto), jacobsita (verde) e zincita (cinza). Os picos das três primeiras fases ocorrem em um 

mesmo ponto causando a sobreposição. 

Fonte: LCT, USP (2012) 
 

 

A análise mineralógica do pó de forno elétrico foi repetida pelo Laboratório de 

Análises Químicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e comprovou a análise 

realizada pelo LCT – EPUSP, conforme a figura 18. A difração de raios – X mostrou a 

existência de magnetita (Fe3O4), franklinita ((Zn0,7Mn0,4)Fe1,9O4), zincita (ZnO) e scotlandita 

(PbSO3). A UFOP efetuou ainda a análise quantitativa das fases mineralógicas através da 

espectroscopia Mossbauer, conforme figura 19: 

 

 

 

 

 

Magnetita 

Franklinita 

Jacobsita 

Zincita 
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Figura 18 - Difratograma de raios – X do pó de FEA realizada pela UFOP confirmando a análise 

realizada pelo LCT da Escola Politécnica da USP. A difração de raios X mostrou a 

existência de magnetita, franklinita, zincita (ZnO) e scotlandita (PbSO3). A existência de 

quartzo foi proposta, mas pode ser que exista algum silicato no lugar de quartzo. O 

cálculo estequiométrico a partir do teor de chumbo resulta em cerca de 3% de scotlandita. 

Fonte: UFOP (2012) 

 

 
 

Figura 19 - Espectroscopia Mossbauer do pó de FEA. Os dados da espectroscopia Mossbauer mostram 

que a maior parte do ferro está na franklinita, e não na magnetita. 

Fonte: UFOP (2012) 
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O teor de ferro total na análise química foi de 41,1%. Então o teor de ferro na 

magnetita é de 9% e na franklinita é de 91% conforme a espectroscopia Mossbauer. Portanto, 

na amostra existe 5% de magnetita e 84% de franklinita. Para este cálculo a fórmula utilizada 

para a franklinita foi (Zn0,7Mn0,4)Fe1,9O4. A espectroscopia Mossbauer não mostrou a presença 

de hematita e nem de wustita. O cálculo estequiométrico a partir do teor de chumbo resultou 

em cerca de 3% de scotlandita, PbSO3.  

 

 

5.1.1 Resultados da análise química 

 

O espectrômetro por fluorescência de raios - X do pó de FEA apresentou a 

predominância da hematita com 58,8% e da zincita com 9,7%, além de teores significativos 

de álcalis, Na2O com 2,17% e K2O com 1,76% conforme a Tabela 16, a seguir: 

 

Tabela 16 - Análise química do pó de forno elétrico a arco 

Parâmetro % p/p 

Al2O3 0,36 

CaO 3,02 

Cl 3,93 

SiO2 3,53 

Cr2O3 0,30 

CuO 0,40 

Fe2O3 58,8 

K2O 1,76 

MgO 1,16 

MnO 2,78 

Na2O 2,17 

NiO 0,05 

P2O5 0,35 

PbO 2,39 

ZnO 9,70 

SO3 1,16 

PF 7,61 

Fonte: LCT, USP (2012) 
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Tanto na difração de raios X, quanto na análise química do pó de FEA se observa a 

presença de zinco. Os percentuais de franklinita e zincita presentes no pó de forno elétrico 

estão relacionados, segundo a bibliografia citada por Telles (2010), pela maior ou menor 

presença de zinco no pó de forno elétrico. Assim sendo, quanto menor o teor de zinco, maior 

é a concentração de franklinita, isto é, mais o zinco se encontra associado ao ferro na forma de 

ferritas e quanto maior o teor de zinco, maior é a concentração de zincita. O experimento de 

Machado et al (2006),  utilizando duas amostras de pó de forno elétrico, uma com 12% de 

zinco e outra contendo 9,24%, confirmou os resultados da literatura. Na amostra de 12% de 

zinco, a franklinita ficou com 55% e a zincita 45%, na amostra de 9,24% de zinco, a 

franklinita ficou em 84% e a zincita em 16%.  

A utilização do APF com alto teor de zinco traz como consequência o trincamento dos 

refratários dos altos fornos pela formação do aluminato de zinco, conforme a seguinte reação: 

ZnO(g) + Al2O3(g) = ZnAl2O4(g)                                                                    (5.1) 

Além disso, a baixa temperatura de ebulição do zinco conjugada com a atmosfera 

redutora e as altas pressões internas dos altos fornos levam a formação do ciclo do zinco. O 

ZnO é reduzido e o Zn se volatiliza na parte inferior do forno, onde as temperaturas são mais 

elevadas. Este Zn(g) se deposita na parte superior, de menores temperaturas. A consequência 

é a formação de incrustações na parede refratária dos fornos, reduzindo a área para o 

escoamento dos gases gerados, alterando significativamente a permeabilidade e reduzindo a 

produtividade. 

A análise química demonstra a presença de óxidos de zinco, chumbo, cádmio, álcalis 

(Na2O e K2O) e cloro no pó de forno elétrico, todos estes elementos são prejudiciais ao 

processo siderúrgico, conforme Asanuma et al. (2000) e Gorni (2006). O cloro é proveniente 

da pintura da sucata, e a presença de SiO2, CaO, MgO e Al2O3 é devido ao arraste da escória e 

materiais adicionados durante a operação (SILVA et al, 2004). Os mais críticos são o zinco e 

os álcalis que são altamente voláteis, ver Tabela 17, a seguir, e podem ser reoxidados nos 

gases de saída. A diferença básica entre o comportamento do zinco e dos álcalis é que o zinco 

forma silicatos estáveis e os álcalis não. 
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Tabela 17 – Temperaturas de fusão e ebulição do zinco, chumbo e álcalis 

Elementos Químicos Temperatura de fusão (
0
C) Temperatura de Ebulição (

0
C) 

Zn 420 907 

Na 98 882 

K 63 779 

Pb 327 1749 

 

 

5.2 Pó de forno panela 

 

 

O pó de forno panela possui densidade real de 3,08 g/cm
3
 e granulometria em 10, 50 e 

90% da curva de distribuição do tamanho de partículas de 1,00 m, 3,60 m e 14 m 

respectivamente (Ver Anexo B). O difratograma de raios X do pó de forno panela apontou a 

presença de periclásio, fluorita, grafite, magnetita e hematita e a provável presença de sulfato 

de potássio e sódio, conforme listado na Tabela 18 e pode ser visto na figura 20, a seguir: 

 

Tabela 18 - Identificação das fases cristalinas do pó de forno panela 

ICDD Nome do Composto Fórmula Química Mineral Obs 

01-078-0430 Periclásio MgO Periclásio  

01-077-2094 Fluorita CaF2 Fluorita  

00-025-0284 Grafite C Grafite  

01-086-1335 Magnetita Fe2,942O4 Magnetita  

01-073-0603 Hematita Fe2O3 Hematita  

01-074-0398 Sulfato de potássio e sódio K3Na(SO4)2  Possível presença 

Fonte: LCT, USP (2012) 
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Figura 20 – O difratograma de raios – X do pó de forno panela mostra a prevalência do MgO, seguida 

do carbono e da fluorita. O composto MgO é adicionado no forno panela para controle da 

basicidade da escória e a fluorita para tornar a escória líquida e com fluidez adequada, 

proporcionando a interação entre o banho metálico e a escória. A presença do grafite 

provavelmente está relacionado aos eletrodos (3) do forno panela, utilizados para geração 

do arco elétrico e fabricados com grafite. 

Fonte: LCT, USP (2012) 

As fases cristalinas identificadas podem ser vistas na figura 21, a seguir.  

 

Figura 21 – Fases cristalinas identificadas no pó de forno panela, obtidas por comparação do 

difratograma da amostra com os bancos de dados PDF2 do ICDD – International Centre 

for Diffraction Data (2003) e PAN-ICSD – PANalytical Inorganic Crystal Structure 

Database (2007). As fase predominantes são o óxido de magnésio ou periclásio (MgO) 

em verde, a fluorita em azul e o grafite em cinza. 

Fonte: LCT, USP (2012) 
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5.2.1 Resultados da análise química 

 

 

O espectrômetro por fluorescência de raios - X do pó de forno panela apresentou a 

predominância de periclásio com 23,6% e dolomita com 20,5%. A hematita apareceu com 

9,89% e houve também forte presença de álcalis, K2O com 4,97% e Na2O com 1,15%, 

conforme a Tabela 19, a seguir: 

 

Tabela 19 - Análise química do pó de forno panela 

Parâmetro % p/p 

Al2O3 0,83 

CaO 20,5 

Cl 0,47 

SiO2 8,25 

F 3,96 

CuO 0,09 

Fe2O3 9,89 

K2O 4,97 

MgO 23,6 

MnO 9,27 

Na2O 1,15 

NiO 0,02 

P2O5 0,07 

PbO 0,15 

ZnO 0,68 

SO3 6,90 

PF 8,87 

Fonte: LCT, USP (2012) 

 

5.3 Fluorita cerâmica 

 

 

A fluorita cerâmica possui densidade real de 2,49 g/cm
3
 e granulometria em 10, 50 e 

90% da curva de distribuição do tamanho de partículas de 2,40 m; 15,60 m e 25 m 

respectivamente (Ver Anexo B). O difratograma de raios X da fluorita cerâmica apontou a 
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presença de fluorita, calcita e brucita e a provável presença de quartzo e enxofre, conforme 

listado na Tabela 20 e pode ser visto na figura 22, a seguir: 

 

Tabela 20 - Identificação das fases cristalinas da fluorita cerâmica 

ICDD Nome do Composto Fórmula Química Mineral Obs 

01-077-2094 Fluorita CaF2 Fluorita  

01-083-1762 Calcita CaCO3 Calcita  

01-076-0667 Brucita MG(OH)2 Brucita  

01-085-0797 Quartzo SiO2 Quartzo Possível presença 

01-083-1604 Enxofre S  Possível presença 

Fonte: LCT, USP (2012) 

 

 

 

 
Figura 22 - O difratograma de raios – X da fluorita cerâmica mostra a prevalência dos compostos 

Calcita e Fluorita. Estes compostos estão relacionados à própria formação da fluorita 

cerâmica, reação do gás fluorídrico (HF) gerado na queima da argila para fabricação de 

pisos cerâmicos, com o óxido de cálcio (CaO) da cal hidratada impregnado nos filtros de 

manga, para controle de emissões do HF.  

Fonte: LCT, USP (2012) 
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As fases cristalinas identificadas podem ser vistas na figura 23, a seguir.  

 
Figura 23 – Fases cristalinas identificadas da fluorita cerâmica, as fase predominantes são a calcita 

(CaCO3) em vermelho e a fluorita em azul. A brucita (Mg(OH)2, em verde também é 

identificada. 

Fonte: LCT, USP (2012) 
 

5.3.1 Resultados da análise química 

 

 

O espectrômetro por fluorescência de raios X da fluorita cerâmica apresentou a 

predominância da dolomita com 78,4% e do flúor com 13,4%. O periclásio se apresentou com 

3,43%, conforme a Tabela 21, a seguir: 

 

Tabela 21 – Análise química da fluorita cerâmica 

Parâmetro % p/p 

Al2O3 0,23 

CaO 78,4 

Cl 1,34 

SiO2 1,33 

F 13,4 

CuO Nd 

Fe2O3 0,25 

K2O 0,20 

MgO 3,43 

MnO 0,02 

Na2O Nd 

NiO Nd 

P2O5 0,07 

PbO Nd 

ZnO 0,01 
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SO3 1,12 

SrO 0,20 

nd = elemento não detectado 

Fonte: LCT, USP (2012) 

 

 

5.4 Carepa 

 

 

A carepa possui densidade real de 5,22 g/cm
3
 e granulometria em 10, 50 e 90% da 

curva de distribuição do tamanho de partículas de 4,80 m; 27,00 m e 50 m 

respectivamente (Ver Anexo B). O difratograma de raios X da carepa apontou a presença de 

wustita, magnetita e quartzo e a provável presença de mulita, conforme listado na Tabela 22 e 

podem ser vistas na figura 24, a seguir:  

 

Tabela 22 – Identificação das fases cristalinas da carepa 

ICDD Nome do Composto Fórmula Química Mineral Obs 

01-074-1881 Wustita Fe0,957O Wustita  

01-089-2355 Magnetita Fe3O4 Magnetita  

01-078-1259 Quartzo SiO2 Quartzo  

00-002-1160 Mulita 3Al2O32SiO2 Mulita Possível presença 

Fonte: LCT, USP (2012) 

 

 
 

Figura 24 - O difratograma de raios – X da carepa mostra a prevalência dos compostos wustita ((FeO), 

magnetita (Fe3O4) e quartzo (SiO2). Estes compostos são constituintes do aço, do qual a 

Wustita 

Wustita Magnetita 

Quartzo 
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carepa deriva nos processos de lingotamento contínuo (passagem do tarugo pelos rolos 

extratores) e de laminação a quente (fornos de reaquecimento e cilindros das cadeiras de 

laminação).   

Fonte: LCT, USP (2012) 
 

 

As fases identificadas podem ser vistas na figura 25, a seguir.  

 
Figura 25 - Fases cristalinas identificadas da carepa, as fases predominantes são o óxido de ferro nos 

estados de wustita (FeO) em vermelho e de magnetita (Fe3O4) em azul, ambas fases 

apresentam estrutura cristalina CFC (cúbica de face centrada) e o quartzo ou sílica (SiO2) 

em verde. 

Fonte: LCT, USP (2012) 
 

 

5.4.1 Resultados da análise química 

 

 

O espectrômetro por fluorescência de raios X da carepa apresentou a predominância 

praticamente integral da hematita com 96,8%. A sílica se apresentou com 1,07%, conforme a 

Tabela 23, a seguir: 

Tabela 23 – Análise química da carepa 

Parâmetro % p/p 

Al2O3 0,31 

CaO 0,25 

Cl 0,02 

SiO2 1,07 

F Nd 

CuO 0,16 

Fe2O3 96,8 

K2O 0,02 

MgO 0,14 
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MnO 0,53 

Na2O 0,08 

NiO 0,08 

P2O5 0,13 

PbO 0,01 

ZnO 0,05 

SO3 0,27 

Cr2O3 0,08 

nd = elemento não detectado 

Fonte: LCT, USP (2012) 

 

 

5.5 Coque verde de petróleo 

 

 

O Coque de petróleo, do inglês “petcoke” é o produto sólido resultante da destilação 

do petróleo, obtido a partir do craqueamento das frações residuais pesadas. É material sólido 

com densidade real de 2,07 g/cm
3
 e granulometria que varia de 10 a 80 Mesh, com 

prevalência na malha 80 com 47,72%, conforme pode ser visto no Anexo B. No Brasil é 

popularmente conhecido como petrocoque. 

O coque é um material amorfo evidenciado pela existência de uma banda larga 

característica entre 15 e 30
0
 de 2, conforme o difratograma de raios – X da figura 26, a 

seguir: 

 

Figura 26 - Difratograma de raios – X do coque verde de petróleo, não foram identificadas 

fases cristalinas, pois o material é amorfo. 

Fonte: LCT, USP (2012) 
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5.5.1 Resultados da análise química do coque verde de petróleo 

 

 

Embora, a composição característica do coque verde de petróleo seja 87,05% de 

carbono fixo calculado, o espectrômetro por fluorescência de raios X do coque apresentou a 

predominância do trióxido de enxofre, SO3 com 67,3% e da hematita com 18,5%., conforme a 

Tabela 24, a seguir: 

 

 

Tabela 24 – Análise química do coque verde de petróleo 

Parâmetro % p/p 

Al2O3 1,30 

CaO 1,81 

Cl Nd 

SiO2 4,10 

TiO2 0,25 

CuO 0,08 

Fe2O3 18,5 

K2O 0,50 

MgO 0,14 

MnO 0,30 

Na2O 0,08 

NiO 2,35 

P2O5 0,05 

V2O5 2,12 

ZnO 0,29 

SO3 67,3 

Cr2O3 0,76 

nd = elemento não detectado 

Fonte: LCT, USP (2012) 
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5.6 Primeira fase de experimentos: Misturas  

 

 
O resultado de identificação das fases mineralógicas das misturas, por difratometria de 

raios X, apresentou a presença de franklinita, wustita e hematita, entre outras fases, como 

pode ser visto na Tabela 25 e Anexo C. A presença da wustita e da hematita é explicada pelo 

uso da carepa de aço na composição da mistura, pois conforme já visto a espectroscopia 

Mossbauer não mostrou a presença destas fases no pó de forno elétrico. 

 

Tabela 25 – Identificação das fases mineralógicas das misturas 

Parâmetro Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Franklinita  x x x X x x x x 

Wustita x x x X x x x x 

Óxido de 

ferro 

(Hematita) 

x x x X x - - - 

Zincita x x x X x - - - 

Óxido de 

chumbo 

x x - - - - - - 

Calcita x - x - - - -  

Halita x x x X x x x x 

Silvita X x x X x x x x 

Quartzo x x x X x x x X 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

                                                                                                                
 

5.6.1 Resultados das análises químicas das misturas  

 

 

Os resultados das análises químicas das misturas, conforme pode ser visto na Tabela 

26, a seguir, e Anexo D mostram que o aumento de percentual de carepa na formulação da 

mistura aumenta o percentual de hematita, com era de se esperar. O experimento 4 com 55% 

de carepa e 35% de pó de forno elétrico apresentou o maior percentual de hematita (70,0%), 

seguido do experimento 3, com 46,5% de carepa e 45% de pó de forno elétrico que 

apresentou 69,9% de hematita. Os maiores percentuais de pó de forno elétrico dos 
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experimentos 7 e 8, com 50% na mistura, apresentaram os maiores teores de Zincita, 14,6% e 

14,7%, como era de se esperar também.  

 

Tabela 26 – Análise química (FRX) das misturas dos experimentos 

Parâmetro Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Al2O3 0,36 0,41 0,33 0,30 0,31 0,33 0,34 0,32 

CaO 7,14 7,56 5,18 5,35 5,47 5,22 5,93 4,96 

Cl 1,37 1,54 1,70 1,30 1,55 1,58 1,73 1,63 

SiO2 2,94 3,39 2,49 2,36 2,54 2,73 2,95 2,82 

F 0,22 0,70 0,10 0,24 0,24 0,07 0,05 0,02 

CuO 0,18 0,16 0,19 0,19 0,19 0,19 0,21 0,22 

Fe2O3 65,1 60,3 69,9 70,0 68,5 66,2 62,6 64,9 

K2O 1,08 1,16 0,87 0,70 0,79 0,82 0,92 0,90 

MgO 3,66 4,34 1,30 1,25 1,22 1,29 1,29 1,19 

MnO 1,45 1,53 1,11 1,05 1,06 1,20 1,31 1,28 

Na2O 2,38 4,09 2,02 3,79 4,05 4,15 4,39 3,12 

NiO 0,14 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 0,05 

P2O5 0,23 0,27 0,28 0,27 0,28 0,29 0,33 0,30 

PbO 1,04 1,15 1,29 1,09 1,20 1,37 1,65 1,62 

ZnO 9,24 10,4 11,4 10,3 10,8 12,7 14,6 14,7 

TiO2 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,08 0,08 

Cr2O3 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,21 

WO3 1,05 0,65 0,31 0,22 0,25 0,24 nd 0,22 

SO3 1,79 1,89 1,11 1,19 1,11 1,22 1,20 1,20 

Br 0,08 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 

nd – elemento não detectado                                             Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

 

5.7 Primeira fase de experimentos - Aglomerado pré-fundido (APF) 

 

 

O resultado de identificação das fases mineralógicas dos APF’s, por difratometria de 

raios X, e a quantificação pelo método de Rietveld apresentou a presença de franklinita, 

wustita e hematita, entre outras fases, como pode ser visto na Tabela 27 e Anexo C. A 

diferença substancial da fase cuspidina pode ser explicada pela supressão do pó de forno 
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panela nos APF’s de 3 a 8. Foi acrescentada uma coluna com as fases mineralógicas presentes 

no pó de forno elétrico objetivando fazer comparação quantitativa com as fases dos APF’s. A 

presença das fases wustita e hematita podem ser explicadas pela presença de carepa de aço na 

composição dos APF’s. Deve ser observado que as fases que contem álcalis não foram 

detectados nos APF’s e, portanto, deve ser esperado encontrá-las no material volatilizado. O 

maior percentual de pó de forno elétrico tende a corresponder ao maior percentual da fase 

franklinita. 

Para Toda et al.(1984), a hematita é formada por partículas que não reagiram no 

processo de sinterização, pois atuaram como núcleo ou por partículas que reagiram e que 

foram recristalizadas a partir da fase líquida ou foram formadas pela oxidação da magnetita 

durante o resfriamento. 

 
Tabela 27 – Identificação e quantificação de fases dos APF’s 

Parâmetro Pó de 

Forno 

Elétrico 

APF 1 APF 2 APF 3 APF 4 APF 5 APF 6 APF 7 APF 8 

Franklinita 

(ZnFe2O4) 
84% 84% 80% 88% 73% 81% 93% 97% 86% 

Wustita 

(FeO) 
nd nd 3% nd 4% 4% nd nd 2% 

Hematita 

(Fe2O3) 
nd nd nd 6% 7% < 1% <1% 1% 5% 

Halita 

(NaCl) 
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Silvita  

(KCl) 
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Quartzo 

(SiO2) 
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Magnesita 

(MgCO3) 
nd 2% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 

Cuspidina 

(Ca4Si2O7F2) 
nd 14% 15% 3% 9% 12% 4% nd 4% 

nd – elemento não detectado                                                   Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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5.7.1 Resultados das análises químicas dos APF’s  

 

 

Os resultados das análises químicas dos APF’s, conforme pode ser visto na Tabela 28, 

a seguir, demonstram em relação aos elementos de interesse, óxidos de ferro e zinco, que o 

experimento 5 apresentou o maior percentual de hematita, 76,8%. Este experimento tinha na 

sua composição 40% de pó de forno elétrico, 49% de carepa, 6% de fluorita e 5% de coque. 

Enquanto o menor percentual de hematita, 68,8%, ocorreu no experimento 8, composto de 

50% de pó de forno elétrico, 40% de carepa, 5% de fluorita e 5% de coque. Como esperado 

quanto maior o percentual de carepa, maior o percentual de hematita, o maior percentual de 

flúor parece ter contribuído também para este resultado. Quanto a presença de óxido de zinco 

no APF, o experimento 4 apresentou o menor percentual de zincita, 6,16%. Este experimento 

foi composto por 35% de pó de forno elétrico, 55% de carepa, 5% de fluorita e 5% de coque. 

Já o experimento 7  apresentou o maior percentual de zincita, 11,8%. Este experimento foi 

composto por 50% de pó de forno elétrico, 41,5% de carepa, 5,5% de fluorita e 3% de coque. 

Os resultados demonstram que o maior percentual de pó de forno elétrico contribuiu para que 

houvesse maior percentual de zincita no experimento 7, da mesma forma o menor percentual 

de coque levou a menor extração da zincita deste experimento. Aparentemente a pequena 

diferença de percentuais de fluorita entre os dois experimentos, não contribuiu para qualquer 

inferência. Os boletins de analise dos APF’s por FRX podem ser vistos no Anexo D. 

 
 

Tabela 28 – Análise química (FRX) dos APF’s dos experimentos 

Parâmetro Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Al2O3 0,29 0,28 0,25 1,52 0,20 0,29 0,25 1,13 

CaO 7,28 7,67 5,66 9,27 6,15 5,76 5,61 7,56 

Cl 0,04 0,03 0,04 0,07 0,05 0,14 0,06 0,11 

SiO2 4,89 5,08 3,76 7,17 3,86 4,21 3,57 6,44 

F 0,84 0,03 nd nd 0,03 nd 0,02 nd 

CuO 0,14 0,15 0,12 0,11 0,15 0,16 0,12 0,13 

Fe2O3 72,7 71,9 75,7 70,1 76,8 74,1 74,5 68,8 

K2O 0,04 0,03 0,03 0,05 0,03 0,09 0,04 0,07 

MgO 1,97 2,00 0,77 1,87 0,58 0,82 0,85 1,71 

MnO 1,41 1,53 1,16 1,47 1,09 1,24 1,33 1,69 
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Na2O 1,87 1,50 1,26 1,04 1,20 1,09 0,83 1,14 

NiO 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 

P2O5 0,33 0,35 0,36 0,38 0,36 0,40 0,34 0,47 

PbO 0,11 0,20 0,36 0,13 0,23 0,26 0,25 0,32 

ZnO 7,61 8,67 10,1 6,16 8,94 11,0 11,8 9,74 

TiO2 0,07 0,06 0,05 0,21 0,07 0,08 0,06 0,14 

Cr2O3 0,17 0,18 0,16 0,22 0,17 0,18 0,18 0,26 

WO3 nd 0,18 nd nd nd nd nd nd 

SO3 0,07 0,07 0,03 0,06 0,03 0,12 0,02 0,07 

Br nd nd nd nd nd nd nd nd 

nd – elemento não detectado                                             Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

 

5.7.2 Resultados das análises do extrato lixiviado dos APF’s  

 

 

As amostras de APF’s foram submetidas a ensaios de lixiviação, conforme a Norma 

ABNT NBR 10005:04, para se verificar se o processo de sinterização promoveu a 

volatilização dos parâmetros que caracterizam o pó de forno elétrico como resíduo perigoso, 

de acordo com a Norma ABNT NBR 10004:04, Anexo F. A Tabela 29 a seguir, mostra que os 

experimentos 1, 4, 7 e 8, apresentaram resultados de classificação de resíduo não inerte. Os 

experimentos 2, 3, 5 e 6 apresentaram o chumbo como único parâmetro acima dos valores 

máximos permitidos pela Norma (1 mg/L). Os boletins de análise do extrato lixiviado podem 

ser vistos no Anexo E.  

 
Tabela 29 – Análise do extrato lixiviado dos APF’s dos experimentos 

Parâmetro 

(ppm) 

Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Arsênio 0,053 0,056 0,043 0,015 < 0,01 < 0,01 0,016 < 0,01 

Bário 0,479 0,853 0,490 0,598 0,878 1,0 0,247 0,468 

Cádmio < 0,001 < 0,001 0,015 < 0,001 0,309 0,270 0,019 < 0,001 

Chumbo 0,906 2,00 1,80 0,80 17 19,1 0,436 0,487 

Cromo  < 0,01 0,012 < 0,01 < 0,01 0,016 0,041 < 0,01 < 0,01 

Fluoreto 20,7 24,7 6,8 6,9 24,9 19,3 < 5 < 5 
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Mercúrio < 5.10-5 < 5.10-5 < 5.10-5 < 5.10-5 < 5.10-5 < 5.10-5 < 5.10-5 < 5.10-5 

Prata < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Selênio < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

 

5.8 Planejamento de experimentos – segunda fase 

 

 

O sumário dos resultados da primeira etapa de experimentos, conforme Tabela 30, a 

seguir, levou às seguintes conclusões e que foram testadas na segunda etapa:  

 Quanto maior o percentual de pó de forno elétrico na mistura, maior o percentual de 

óxido de zinco no APF. Este resultado era esperado porque a fonte de zinco está no pó 

de forno elétrico; 

 Quanto maior o percentual de coque na mistura, menor o percentual de óxido de zinco 

no APF. Este resultado está de acordo com todos os estudos relacionados na 

bibliografia, que apontam que o principal fator para remoção do óxido de zinco é o 

aumento da quantidade de coque. Nos experimentos da segunda fase, este resultado foi 

verificado rigorosamente; 

 Quanto maior o percentual de carepa na mistura, maior o percentual de óxido de ferro 

no APF. Este resultado também era esperado porque a carepa é fonte de ferro; 

 Quanto maior o percentual de coque na mistura, maior o percentual de óxido de ferro 

no APF. Este resultado era esperado porque o aumento do teor de coque na mistura 

aumenta a extração dos materiais voláteis; 

 Quanto maior o percentual de fluorita cerâmica na mistura, maior o percentual de 

óxido de ferro no APF. Era esperado que o aumento do percentual de fluorita cerâmica 

elevasse a taxa de remoção de óxido de zinco do APF. Este fator foi verificado com 

rigor nesta segunda fase de experimentos. 

 

Tabela 30 – Sumário da primeira fase: parâmetros ferro e zinco no APF 

Parâmetro 

(%) 

Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Pó de 

forno 
35 40 45 35 40 45 50 50 
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elétrico 

Carepa 48,5 43,5 46,5 55 49 45 41,5 40 

Coque  3 3 3 5 5 5 3 5 

Fluorita 

cerâmica 
5,5 5,5 5,5 5 6 5 5,5 5 

ZnO  7,61 8,67 10,1 6,16 8,94 11,0 11,8 9,74 

Fe2O3 72,7 71,9 75,7 70,1 76,8 74,1 74,5 68,8 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

Assim sendo, o planejamento do experimento contemplou composições de misturas 

com:  

 Coque: 5 e 7%; 

 Fluorita cerâmica: 6 e 9%; 

 Pó de forno elétrico: 35 e 50%; 

 Carepa: Complemento dos 100% 

 

A segunda fase de experimentos teve, portanto, três fatores e dois níveis, para os quais 

objetivamos como resposta de interesse, os percentuais de óxido de zinco na mistura e no 

APF. O objetivo foi encontrar a taxa ótima de remoção do óxido de zinco. Para três fatores, o 

planejamento completo de dois níveis exige a realização de 2
3
 ensaios diferentes (NETO, 

SCARMINIO, BRUNS, 2007). Foram preparadas 8 misturas conforme a matriz de 

planejamento apresentada na Tabela 31 em sequência, posteriormente após a sinterização 

foram testadas a intensidade de cada variável na remoção do óxido de zinco através da análise 

dos efeitos principais, interações duplas e triplas (Ver Apêndice F – Planejamento de 

experimentos):  

 

Tabela 31 – Planejamento de experimentos – segunda fase 

Experimentos Pó de forno 

elétrico (%) 

Carepa 

(%) 

Fluorita 

cerâmica (%) 

Coque 

(%) 

1 35 54 6 5 

2 50 39 6 5 

3 35 52 6 7 

4 50 37 6 7 

5 35 51 9 5 

6 50 36 9 5 
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7 35 43 9 7 

8 50 34 9 7 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

5.8.1 Segunda fase de experimentos – DRX e FRX das misturas 

 

O resultado de identificação das fases mineralógicas das misturas, por difratometria de 

raios X, apresentou a presença de franklinita, wustita e hematita, entre outras fases, como 

pode ser visto na Tabela 32 e no Anexo F – Análises de DRX das misturas, segunda fase. 

 

Tabela 32 – Identificação das fases mineralógicas das misturas 

Parâmetro Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Franklinita  x x x x x x x - 

Wustita x x x x x x x - 

Óxido de 

ferro 

(Hematita) 

x x x x x x x - 

Zincita - x x - - x x - 

Óxido de 

chumbo 

- - - - - - - - 

Calcita - - - - - - - - 

Halita x x x x x x x - 

Silvita x x x x x x x - 

Quartzo x x - x - - - - 

Jacobsita x x x x x x x - 

Fluorita x x x - x - x - 

                                                                                   Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

Os resultados das análises químicas das misturas, de acordo coma a Tabela 33, a 

seguir, e o Anexo G – Análises de FRX das misturas, segunda fase, confirmam que a variação 

de percentual de carepa na formulação da mistura impacta diretamente na variação do 

percentual de hematita, maior teor de carepa resulta em maior teor de hematita na mistura. A 

redução de percentual de carepa não é compensada pelo aumento de percentual de pó de forno 

elétrico, se for reduzido o percentual de carepa também é reduzido o percentual de hematita 

na mistura. O experimento 1 com 54% de carepa e 35% de pó de forno elétrico apresentou o 
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maior percentual de hematita (63,5%), seguido do experimento 3, com 46,5% de carepa e 

45% de pó de forno elétrico que apresentou 69,9% de hematita. Os maiores percentuais de pó 

de forno elétrico dos experimentos 2, 4 e 6, com 50% na mistura, apresentaram os maiores 

teores de Zincita, 12,9% e 12,4% e 16,5%, da mesma forma nestes mesmos experimentos 

verificamos os maiores percentuais de óxido de chumbo (PbO), cloro (Cl) e óxidos de 

potássio (K2O) e sódio (Na2O).  

 
Tabela 33 – Análise química (FRX) das misturas – parâmetros de interesse 

Parâmetro Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Al2O3 0,50 0,37 0,31 0,33 0,37 0,35 0,28 - 

CaO 3,88 4,72 3,81 4,45 5,68 8,56 6,12 - 

Cl 1,27 1,85 1,38 1,64 1,45 1,81 1,40 - 

SiO2 3,50 2,91 2,55 2,78 2,98 2,82 2,12 - 

F 0,42 2,06 1,45 1,50 3,16 2,15 3,30 - 

Fe2O3 63,5 53,9 63,4 54,8 60,0 46,9 58,3 - 

K2O 0,64 0,93 0,67 0,84 0,70 0,85 0,65 - 

MgO 1,87 1,96 1,79 1,84 2,26 1,62 1,59 - 

MnO 0,89 1,11 0,91 1,09 0,93 1,25 0,91 - 

Na2O 3,38 4,32 3,82 4,50 3,50 4,32 3,45 - 

P2O5 0,23 0,29 0,25 0,30 0,22 0,31 0,22 - 

PbO 0,95 1,44 1,07 1,36 1,01 1,82 0,98 - 

ZnO 8,39 12,9 9,57 12,4 8,99 16,5 8,63 - 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

 

5.8.2 Resultados das análises do extrato lixiviado das misturas  

 

 

As amostras de misturas foram submetidas a ensaios de lixiviação, conforme a Norma 

ABNT NBR 10005:04, para evidenciar os parâmetros que caracterizam as misturas como 

resíduo perigoso, de acordo com a Norma ABNT NBR 10004:04, Anexo F. A Tabela 34 a 

seguir, mostra que todos os experimentos apresentaram o chumbo e o cádmio como 

parâmetros acima dos valores máximos permitidos pela Norma (Chumbo 1,0 mg/L e Cádmio 

0,5 mg/L). Os boletins de análise podem ser vistos no Anexo H – Análises do extrato 

lixiviado das misturas, segunda fase.  
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Tabela 34 – Análise do extrato lixiviado das misturas dos experimentos 

Parâmetro 

(mg/L) 

Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4  Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Arsênio < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Bário 0,548 0,670 0,593 0,357 0,485 0,342 0,746 - 

Cádmio 0,994 1,0 1,1 1,2 0,781 1,2 0,931 - 

Chumbo 1,8 2,7 3,2 2,5 1,4 2,0 1,8 - 

Cromo  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Fluoreto 9,2 9,2 9,6 10 7,7 6,3 6,6 - 

Mercúrio <1,5.10-5 < 1,5.10-

5 

< 1,5.10-5 < 

1,5.10-5 

< 

1,5.10-5 

< 

1,5.10-5 

< 7.10-5 - 

Prata < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Selênio < 0,008 0,070 0,069  0,073 0,095 0,048  0,036 - 

                                                                                  Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2013) 

 

5.8.3 Segunda fase de experimentos – DRX e FRX dos APF’s 

 

 

O resultado de identificação das fases mineralógicas dos APF’s, por difratometria de 

raios X, apresentou a presença de franklinita, wustita e da magnetita, entre outras fases, como 

pode ser visto na Tabela 35 e no Anexo F – Análises de DRX dos APF’s, segunda fase. A 

zincita, halita, silvita e quartzo, ou seja, zinco, cloro, potássio e sílica presentes nas misturas 

foram volatilizados. A quantificação das fases identificadas foi obtida se considerando o 

somatório dos espinélios magnetita, franklinita e jacobsita, os quais possuem estruturas 

cristalinas semelhantes, porém com variações de composição química refletida pela presença 

de zinco, manganês e magnésio. 

 

Tabela 35 – Identificação das fases mineralógicas dos APF’s 

Parâmetro Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Franklinita  x x x x x x x - 

Wustita x x x x x x x - 

Óxido de x - - - - x - - 
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ferro 
(Hematita) 

Zincita - - - - - - - - 

Óxido de 
chumbo 

- - - - - - - - 

Calcita x x x x x x x - 

Magnetita x x x x x x x - 

Cuspidina x x x x x x x - 

Jacobsita x x x x x x x - 

Fluorita x - x - x x x - 

% 
estimado 

de 
espinélios 

82 90 86 91 78 82 60 - 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

Os resultados das análises químicas dos APF’s, conforme pode ser visto na Tabela 36, 

a seguir, e no Anexo G – Análises de FRX dos APF’s, segunda fase, demonstram em relação 

aos elementos de interesse óxidos de ferro e zinco, que o experimento 3 com 52% de carepa 

apresentou o maior percentual de hematita, 79,4%, embora o experimento 1 contivesse o 

maior teor de carepa (54%). O menor percentual de hematita ocorreu no experimento 6 com 

65,1% e composto de 36% de carepa. Não foi confirmada a influência do flúor para aumento 

do percentual de hematita. Quanto a presença de zinco oxidado no APF, o experimento 7 

apresentou o menor percentual com 5,87%. O experimento 2 apresentou o maior percentual 

de óxido de zinco, 12,2%. Considerando os percentuais de extração de óxido de zinco 

presentes nas misturas, os melhores resultados foram os dos experimentos 3 e 7 com 32,81% 

e 31,98%, respectivamente. Estes experimentos tinham 7% de coque, sendo que o 

experimento 3 era composto de 5% de fluorita e o 7 com 9%. O experimento 6 também deve 

ser ressaltado, pois mesmo com o rebaixamento do percentual de coque (5%) e se mantendo a 

fluorita em 9%, a extração do óxido de zinco ficou em 29,09%, este experimento continha 

50% de pó de forno elétrico. Os resultados confirmam a influência do coque e da fluorita 

cerâmica na extração do óxido de zinco do APF (Ver tabela 37) e também que o maior 

percentual de pó de forno elétrico contribuiu para que houvesse maior percentual de óxido de 

zinco no experimento 2, com o coque em 5% e a fluorita em 6%. Todo o óxido de zinco 

presente no APF está na forma de ferrita de zinco, conforme visto na Tabela 35, e pode ser 

verificado nas figuras 27 e 28. 
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Tabela 36 – Análise química (FRX) dos APF’s – parâmetros de interesse 

Parâmetro Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Al2O3 0,61 0,33 0,24 0,30 0,26 0,35 0,32 - 

CaO 5,77 5,72 4,00 5,37 6,90 8,28 6,74 - 

Cl 0,33 0,04 0,04 0,03 0,10 0,11 0,05 - 

SiO2 5,02 5,05 3,59 4,87 4,32 5,14 3,61 - 

F 1,44 0,94 1,44 0,72 3,28 3,11 2,80 - 

Fe2O3 73,2 69,5 79,4 72,0 71,6 65,1 75,6 - 

K2O 0,21 0,04 0,04 0,03 0,07 0,07 0,06 - 

MgO 1,48 1,45 1,08 1,47 1,60 1,31 0,96 - 

MnO 1,09 1,32 1,07 1,28 1,01 1,26 1,11 - 

Na2O 2,12 2,16 1,72 2,19 1,92 2,17 1,55 - 

P2O5 0,35 0,42 0,29 0,42 0,33 0,44 0,26 - 

PbO 0,26 0,14 0,06 0,16 0,13 0,19 0,13 - 

ZnO 7,26 12,2 6,43 10,5 7,84 11,7 5,87 - 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 
 

 

Tabela 37 – Sumário da segunda fase: parâmetros ferro e zinco no APF 

Parâmetro 

(%) 

Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Pó de forno 

elétrico 

35,0 50,0 35,0 50,0 35,0 50,0 35,0 50,0 

Carepa 54,0 39,0 52,0 37,0 51,0 36,0 49,0 34,0 

Coque  5,0 5,0 7,0 7,0 5,0 5,0 7,0 7,0 

Fluorita 

cerâmica 

6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

ZnO  7,26 12,2 6,43 10,5 7,84 11,7 5,87 - 

Fe2O3 72,2 69,5 79,4 72,0 71,6 65,1 75,6 - 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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Figura 27 - Difratograma de raios X do experimento 2 – APF, a quantificação das fases identificadas 

foi obtida considerando a somatória de espinélio presentes (franklinita, magnetita e 

jacobsita), os quais apresentam estruturas cristalinas semelhantes, porém com variações de 

composição química refletidas pela presença de zinco, manganês e magnésio.  

Fonte: LCT, USP (2012) 

 

 
Figura 28 - Quantificação das fases do experimento 2 - APF com a presença de 90% de espinélio de 

franklinita, representado na cor azul. Embora, a magnetita, representada na cor vermelha e 

a jacobsita, representada na cor verde apresentem estruturas cristalinas semelhantes a 

franklinita, Brocchi, Santos e Araújo (2007) demonstraram a prevalência da ferrita de zinco 

(Franklinita). 

Fonte: LCT, USP (2012) 

Franklinita 

Franklinita 

Franklinita 
Franklinita 
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5.8.3.1 Análise de APF em Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV 

 

Para as análises no MEV foram obedecidos os seguintes passos: seleção das amostras, 

limpeza, corte das amostras com serra, embutimento das amostras em resina epóxi, lixamento 

e polimento das amostras, metalização com carbono e digitalização das imagens (Ver Figura 

29).  

 

 
Figura 29 - Amostra de APF pronta para a análise no MEV, para obtenção de informações sobre a 

morfologia e identificação de elementos químicos presentes no APF, com aumentos de 

300.000 vezes ou mais e alta resolução quando as amostras são observadas com valores da 

ordem de 2 a 5 nanômetros. 
Fonte: Autor (2013) 

 

 As análises no MEV do experimento 1 mostram na figura 30 uma distribuição típica 

do APF, com a prevalência da ferrita de zinco conforme citado na Tabela 35 e que também 

pode ser observado na Tabela 38. 
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Figura 30 – A fotografia mostra os diferentes tons de cinza da amostra do APF 1, a resina é negra. Os 

diferentes níveis de cinza são função do número atômico presente, quanto mais próximo do 

branco maior é o número atômico. São identificados em ordem decrescente os compostos 

FeO, ZnO, MnO, MgO,CaO, etc. que caracterizam a estrutura típica do APF e que podem 

ser observados na Tabela 38. 

Fonte: LCT, USP (2012) 

 

Tabela 38 – Estrutura típica do APF conforme MEV 

Spectrum MnO FeO MgO Al2O3 SiO2 ZnO CaO K2O          F      Fe 

1 1,73 81,8 1,20 - - 15,2          - - -        - 

2 0,92 89,3 0,65 - - 9,13          - - -        - 

3 1,01 87,5 0,56 0,65 - 10,2          - - -        - 

4 1,60 79,4 1,23 - 0,35 15,9        0,80 0,30 -           - 

5 1,86 79,1 1,47 - 0,29 16,9        0,34 - -           - 

6 1,86 13,0 4,61 0,44 33,0 12,7        20,9 0,68 -           - 

7 - - - - - -                - - -         2,14 

8 - - - - - -                - - -         2,24 

9 0,53 1,67 1,36 - 23,3 -                59,0 - -           - 

10 - - - - - -                 - - 49,3    0,59 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2013) 
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5.8.4 Resultados das análises do extrato lixiviado dos APF’s 

 

 

As amostras de APF’s foram submetidas a ensaios de lixiviação, conforme a Norma 

ABNT NBR 10005:04, para verificar os parâmetros que caracterizam as misturas como 

resíduo perigoso, de acordo com a Norma ABNT NBR 10004:04, Anexo F da Norma. A 

Tabela 39 a seguir, mostra que todos os experimentos, exceto o 7, apresentaram o chumbo 

(Valor máximo permissível = 1,0 mg/L) e o cádmio (Valor máximo permissível = 0,5 mg/L) 

como parâmetros abaixo dos valores máximos permitidos pela Norma. Os boletins de análise 

podem ser vistos no Anexo H – Análises do extrato lixiviado dos APF’s, segunda fase.  

 

 
Tabela 39 – Análise do extrato lixiviado dos APF’s 

Parâmetro 

(mg/L) 

Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4  Exp. 5 Exp.6 Exp. 7 Exp. 8 

Arsênio < 0,01 0,053 0,059 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Bário 1,2 0,603 0,357 1,2 0,203 0,374 0,421 - 

Cádmio 0,015 < 0,001 < 0,001 0,025 < 0,001 < 0,001 0,047 - 

Chumbo 0,252 0,581 0,772 0,292 0,057 0,989 1,2 - 

Cromo  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Fluoreto 45,4 28,5 18,3 68,0 9,4 6,9 12,4 - 

Mercúrio <7.10-5 < 7.10-5 < 7.10-5 < 7.10-5 < 7.10-5 < 7.10-5 < 7.10-5 - 

Prata < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Selênio < 0,008 < 0,008 < 0,008 0,057 < 0,008 < 0,008  < 0,008 - 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2013) 

 

 

5.9 Planejamento de experimentos - terceira fase 

 

 

Não foi possível realizar o experimento 8 da segunda fase, pois devido as altas 

temperaturas, em função do uso de 7% de coque, a grelha empenou e o exaustor 

desbalanceou. Entretanto, com os sete experimentos efetuados foi verificado, através das 

análises químicas por FRX, que não foi possível se obter um APF com óxido de zinco inferior 

a 5,87%, esta condição não foi alcançada pelos seguintes fatores: limite para aumentar o 

percentual de coque, com 7% houve degradação do equipamento; e compactação das pelotas 



112 

 

na panela de sínter dificultando a difusão dos gases. A panela de sínter foi composta com uma 

camada de bed e uma camada de pelotas de mistura com 500 mm, superpostas provocando 

esta compactação das pelotas. A compactação impede a saída do zinco volatilizado da frente 

queima.  Assim sendo, para a terceira fase foi utilizado um processo de queima distinto das 

fases anteriores, o fluxo de ar ascendente, sem utilização de grelha e com deposição de 

camadas (batelada) de até 1,2 kg de pelotas, com diâmetro menor que 9,5 mm. As camadas 

foram dispostas sequencialmente após a queima da camada anterior. Em consequência, com 

camadas menos densas se pretendeu obter maior porção de vazios e maior facilidade para 

difusão dos gases. Sem a utilização da grelha também não houve limite para uso do coque, 

possibilitando o aumento da relação C/Zn.   

A análise de dados do Planejamento de Experimentos (efeitos principais, interações 

duplas e triplas) levou às seguintes principais conclusões: com a elevação do percentual de 

carepa houve diminuição da relação C/Zn devido ao aumento da relação Fe/C; o aumento do 

percentual de coque aumentou a remoção de óxido de zinco; o aumento do percentual da 

fluorita cerâmica aumentou a remoção de óxido de zinco; o aumento do percentual de pó de 

forno elétrico incidiu em aumentar o percentual de coque (Ver Apêndice F).  

Na terceira fase, como o principal objetivo foi identificar o mecanismo para otimizar a 

remoção do óxido de zinco, não se utilizou a carepa. Para formulação da mistura se tomou 

como base o experimento 7 da segunda fase (35% de pó de forno elétrico, 49% de carepa; 9% 

de fluorita cerâmica e 7% de coque), onde se obteve APF com 5,87% de ZnO. Assim sendo, o 

experimento inicial da terceira fase, denominado experimento 1, foi composto de 70% de pó 

de forno elétrico, 20% de coque e 10% de fluorita cerâmica. O experimento 1 produziu um 

aglomerado pré-fundido (APF) com 0,5% de ZnO (taxa de remoção de 96,7%) e FeO de 54%, 

de acordo com a Tabela 40. O APF praticamente ficou isento de óxido de chumbo, o elemento 

que confere periculosidade, no ensaio de lixiviação, ao pó de forno elétrico ficou em 0,04%.  

 

Tabela 40 – Análise química (EFX) do aglomerado pré-fundido (APF) da terceira fase, 

experimento 1, conforme o Laboratório da ArcelorMittal  

Parâmetro Exp. 1  

Al2O3 1,12  

CaO 21,63  

NaCl 3,35  

SiO2 13,21  

F2 0,84  

FeO 54,0  
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K2O 0,08  

S 0,77  

MnO 2,61  

TiO2 0,17  

P2O5 0,76  

PbO2 0,04  

ZnO 0,51  

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2013) 

 

Uma amostra da mistura e do APF do experimento 1 foi enviada para o LCT da USP 

para se comprovar os resultados obtidos pelo laboratório da ArcelorMittal, assim como do 

material particulado volátil resultante do experimento e que foi coletado em manga filtrante. 

Na análise do LCT o percentual de ZnO no APF foi 3,61% (taxa de remoção de 77,1%) e na 

amostra testemunha o percentual de ZnO ficou em 6,06% (taxa de remoção de 61,6%), 

conforme Tabela 41 e Anexo L.  O concentrado de zinco apresentou 46,5% de ZnO e 4,77% 

de PbO, conforme a Tabela 42. Desconsiderando a perda ao fogo de 28,4%, o ZnO foi para 

64,94%. 

 
Tabela 41 – Análise química (EFX) da mistura e do aglomerado pré-fundido (APF) da 

terceira fase, experimento 1, conforme o LCT da USP 

Parâmetro 

(%) 

Mistura 

Exp. 1 

APF 

Exp. 1 

APF rep. 

Exp.1 

Al2O3 0,45 1,19 0,88 

CaO 7,91 17,7 8,55 

Na2O 5,94 1,98 1,83 

Cl 3,29 0,27 0,05 

SiO2 2,90 10,6 7,49 

F 2,15 3,16 nd 

Fe2O3 22,9 52,5 68,4 

K2O 1,53 0,21 0,10 

SO3 1,31 1,54 0,49 

MnO 1,06 2,58 2,09 

TiO2 0,09 0,23 0,16 

P2O5 0,28 0,81 0,59 

PbO 1,97 0,18 0,19 

ZnO 15,8 3,61 6,06 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2013) 
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Tabela 42 – Análise química (EFX) do concentrado de zinco do experimento 1 da 

terceira fase 

 

Parâmetro Exp. 1  

Al2O3 0,19  

CaO 0,37  

Cl 8,24  

SiO2 0,46  

F 0,67  

Fe2O3 3,41  

K2O 5,0  

MnO 0,17  

TiO2 0,02  

P2O5 0,03  

PbO 4,77  

ZnO 46,5  

PF 28,4  

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2013) 

 

O experimento 1 da terceira fase confirmou que o percentual de fluorita cerâmica em 

torno de 10% tem uma influência positiva na remoção do zinco. Para Rizzo (2006), a adição 

de fluorita na faixa de 5 a 10% é utilizada para tornar a escória líquida e com fluidez 

adequada para proporcionar interação adequada entre banho metálico e escória. O diagrama 

ternário, conforme a figura 31, demonstra o efeito da adição de fluorita no ponto de fusão, 

considerando o sistema CaF2-CaO-SiO2.  
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Figura 31 - Diagrama ternário do sistema CaF2-CaO-SiO2. A adição de fluorita tem como 

consequência a redução do ponto de fusão dos óxidos presentes na mistura, assegurando 

que a volatilização destes óxidos ocorram na temperatura de sinterização, em torno de 

1200 
o
C.  

Fonte: Rizzo (2006) 

 

No caso do sistema quartenário CaO-FeO-Si02-CaF2, condição que melhor caracteriza 

os experimentos deste trabalho, Shahbazian, Sichen & Seetharaman (2000) demonstraram que 

com adição de CaF2 variando de 5-15% em massa, as viscosidades das escórias geralmente 

diminuem. O efeito de CaF2 para diminuir as viscosidades da escória têm geralmente sido 

atribuído à função do íon fluoreto como um disjuntor de rede.  

 

 

5.9.1 Sistema de queima para os experimentos da terceira fase 

 

 

Para a terceira fase dos experimentos foi montada uma planta piloto de fluxo 

ascendente que foi composta de um maçarico alimentado por ar comprimido (p=5 kgf/cm
2
), 

um botijão de gás liquefeito de petróleo – GLP com capacidade de 45 kg, para proporcionar a 

mistura gás/ar na proporção de 1:20. Uma panela com as seguintes dimensões: diâmetro 

interno de 315 mm e altura de 500 mm e quatro tijolos refratários para acento da panela, 

conforme a figura 32. Também foi instalada uma coifa para captação do material particulado 

volatilizado durante o processo e um aspirador com filtro de mangas conforme a figura 33. 
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Figura 32 – Planta piloto de sinterização de fluxo ascendente, com detalhe do material particulado 

volatilizado durante o processo captado pela coifa e da frente de queima na panela. 

Fonte: Autor (2013) 

 

 

 

 

 

 
Figura 33 – Dispositivo de exaustão com manga filtrante de poliamida aromática, conhecida 

como Nomex, com resistência moderada à ácidos e álcalis, resistência fraca à 

hidrólise (resiste até 10% de H2O em volume), resistência excepcional a fagulhas, 

suporta até três picos por dia de 15 minutos de 220ºC e temperatura média de 

operação de 220ºC.  
Fonte: Autor (2013) 

 

 

5.9.2 Terceira fase dos experimentos - Misturas e APF’s 

 

 

Os experimentos foram divididos em dois grupos, um com o percentual de coque 

fixado em 20% e o outro com percentual fixado em 7%; a fluorita cerâmica, cujo melhor 

resultado em termos de extração de zinco na segunda fase se situou em 9%, foi testada em 

experimentos com 5, 10 e 15%; o pó de forno elétrico complementou a composição das 

misturas com percentuais de 75, 70, 65, 88, 83 e 78%, respectivamente (na segunda fase os 

percentuais de pó de forno elétrico foram 35% e 50%).  

Das tabelas 43 (Ver Anexo I) e 44 (Ver Anexo J) se observa que o experimento 2 

apresentou o maior percentual de extração de ZnO, a mistura continha 21,15% de ZnO e o 

APF ficou com 9,81%, o que representa 53,61% de remoção. A pior situação ficou com o 
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experimento 3, com a mistura contendo 22,48% de ZnO e o APF mantendo 21,95%, com 

percentual de remoção de apenas 2,35%; em seguida o experimento 6 com percentual de 

remoção de 8,14%, nestes dois experimentos o percentual de fluorita cerâmica foi de 15%. O 

carbono no experimento 3 foi de 20% e no experimento 6 foi de 7%, o que se depreende que 

com 15% de fluorita nem se aumentando o percentual de carbono é possível aumentar a 

remoção de ZnO. Por outro lado, ao se comparar os experimentos 2 e 5, ambos com 10% de 

fluorita e carbono com 20% e 10%, respectivamente se verifica que se mantendo a fluorita em 

10% , o aumento do carbono é diretamente proporcional a extração do ZnO.  

 

Tabela 43 – Análise química das misturas – parâmetros de interesse 

Parâmetro Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6   

Al2O3 1,10 0,75 0,73 1,15 0,91 0,78   

CaO 13,72 16,95 12,92 14,91 18,51 14,47   

SiO2 6,97 5,19 5,32 7,27 6,51 5,57   

CaF2 1,97 1,57 1,51 2,53 2,38 1,94   

FeO 26,62 25,75 29,48 27,32 28,53 28,70   

K2O 1,45 1,36 1,51 1,65 1,88 1,70   

MgO 1,84 2,16 3,01 1,90 2,05 2,39   

MnO 1,90 1,71 1,84 1,81 1,70 1,76   

NaCl 14,95 18,64 14,73 13,81 12,44 12,30   

P2O5 0,29 0,30 0,36 0,31 0,32 0,33   

C 8,95 3,47 5,26 5,28 0,19 5,38   

ZnO 19,67 21,15 22,48 21,16 23,46 22,21   

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2014) 

 

 
Tabela 44 – Análise química dos APF’s – parâmetros de interesse 

Parâmetro Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6   

Al2O3 1,26 1,03 0,87 1,08 0,71 0,79   

CaO 18,68 24,53 19,73 24,37 21,74 19,23   

SiO2 13,89 13,12 11,65 12,75 10,07 10,46   

CaF2 1,20 2,77 1,48 2,71 2,71 2,20   

FeO 36,34 35,58 33,70 32,63 34,64 35,45   

K2O 0,11 - 0,17 0,25 0,18 0,31   
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MgO 2,30 2,04 2,08 2,11 1,84 1,96   

MnO 4,34 3,43 2,23 2,89 2,19 2,24   

NaCl 3,48 2,59 4,27 4,01 4,75 5,23   

P2O5 0,46 0,59 0,51 0,57 0,54 0,55   

C 0,12 3,41 0,09 0,20 0,11 0,18   

ZnO 16,66 9,81 21,95 15,40 19,50 20,40   

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2014) 

 

O aumento da fluorita, acima de 10%, pode estar prejudicando a remoção do óxido de 

zinco pela maior escorificação durante a sinterização (pois a fluorita básica reage mais 

facilmente com o pó do FEA ácido, gerando maior amolecimento e escorificação da mistura, 

prejudicando a permeabilidade e dificultando a saída de parte do óxido de zinco). Entretanto, 

como a sinterização envolve um processo de multicomponentes, outras causas poderão estar 

ocorrendo.  

O concentrado de zinco, como pode ser observado na Tabela 45 (Ver Anexo K), teve 

no experimento 2 o seu melhor resultado, 29,7% de ZnO. Ao se fazer a correção 

desconsiderando a perda ao fogo de 43,2%, o ZnO passou a ser 52,3%, o PbO ficou 11,4% e 

os álcalis (K2O e Cl) alcançaram 32%. O que demonstra o potencial de aproveitamento do 

coproduto na indústria do zinco.  

 

Tabela 45 – Análise química do concentrado de Zinco – parâmetros de interesse 

Parâmetro Exp. 1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5 Exp.6 

Al2O3 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07 

CaO 0,07 0,12 0,03 0,05 0,08 0,04 

SiO2 0,09 0,08 0,01 0,03 0,02 0,04 

F <0,001 <0,001 0,25 <0,001 <0,001 <0,001 

Fe2O3 0,39 0,42 0,20 0,18 0,20 0,11 

      K2O 6,14 6,81 5,50 6,33 7,53 5,12 

MgO <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

MnO 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 

Cl 11,0 11,3 10,2 11,2 13,0 10,0 

P2O5 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 

PbO 7,23 6,49 6,35 6,27 7.83 5,27 
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ZnO 20,6 29,7 8,03 15,0 14,1 6,62 

PF 52,7 43,2 70,0 59,4 55,4 71,5 

PF – Perda ao Fogo                       Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2014) 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

As principais conclusões, considerando as três fases da pesquisa, podem ser assim 

sumarizadas: 

 A primeira fase dos experimentos demonstrou a viabilidade técnica de se obter um 

coproduto, o APF, tendo como matérias primas apenas resíduos sólidos gerados 

internamente no processo siderúrgico acrescido da fluorita cerâmica, resíduo sólido do 

processo cerâmico e do coque como combustível sólido. Ainda desta fase, se verificou 

que o APF submetido ao ensaio de lixiviação conforme a ABNT NBR 10005:2004 é 

classificado como resíduo não perigoso não inerte, classe IIA, de acordo com a ABNT 

NBR 10004:2004, o que representa uma enorme redução de custos (75%) para o setor 

siderúrgico ao se considerar a disposição final em aterros industriais. E, finalmente, se 

comprovou a viabilidade técnica de se tratar o pó de forno elétrico em uma planta 

compacta adequada ao volume de pó gerado pela própria planta.    

 A segunda fase dos experimentos, que objetivou verificar como as matérias primas 

que compõem o APF influenciam para se obter um coproduto comercializável para 

uso em altos fornos de pequeno porte, com o máximo de ferro e o mínimo de zinco, 

trouxe os seguintes resultados: 

 A extração do ZnO no APF, durante o processo de sinterização de fluxo 

descendente, aumentou com 7,0% de coque e 9,0% de fluorita cerâmica. Com 

esta condição e com 35,0% de pó de forno elétrico foi obtido o menor 

percentual de ZnO no APF, 5,87%; 

 A influência do coque para a extração do ZnO no processo de sinterização 

demonstrou ser maior do que a da fluorita cerâmica, mantido o percentual de 

pó de forno elétrico em 35,0%, conforme o experimento 3. Mantendo 7,0% de 

coque e reduzindo três pontos percentuais da fluorita cerâmica (de 9,0% para 

6,0%), o percentual de ZnO no APF foi de 6,43%, um aumento de 9,5% em 

relação ao menor percentual de ZnO. Mantendo a fluorita cerâmica em 9,0% e 

se reduzindo o coque em dois pontos percentuais (de 7,0% para 5,0%), 

conforme o experimento 5, o percentual de ZnO no APF foi de 7,84%, um 

aumento de 33,5% em relação ao menor percentual de ZnO; 
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 A combinação de 35% de pó de forno elétrico e percentual de carepa 

maior ou igual a 50% favorece a elevação do percentual de FeO no APF (Ver 

experimentos 1, 3, 5), as exceções são o experimento 4, com 50,0% de pó de 

forno elétrico e percentual menor que 50% de carepa, e o experimento 7 com 

35,0% de pó de forno elétrico e carepa menor que 50%;  

 Os testes do APF no alto forno da CSI, com a composição estabelecida 

pelo experimento 7 da segunda fase, utilizando 5%  de APF na carga de 900 

kg, não registrou anomalias no processo e a composição química do gusa 

também não apresentou alterações. Embora, sejam necessários mais testes com 

aumento do percentual de APF na carga, é possível afirmar que o uso do APF 

em altos fornos de pequeno porte é possível. 

 Na terceira fase, sem utilização de carepa, quando os experimentos foram divididos 

em dois grupos, um com o percentual de coque fixado em 20% e o outro com 

percentual fixado em 7%; com percentuais de fluorita de 5, 10 e 15%; com o pó de 

forno elétrico complementando a composição das misturas com percentuais de 75, 70, 

65, 88, 83 e 78%, respectivamente (na segunda fase os percentuais de pó de forno 

elétrico foram 35% e 50%), a Tabela 44 indicou que existe uma relação C - CaF2 

ótima, situada em 20% C e 10% CaF2, para extração do ZnO, fora desta condição:  

 mesmo aumentando o percentual de C (de 7% para 20%) não há elevação na 

extração do ZnO;  

 mesmo aumentando o percentual de CaF2 (de 10% para 15%)  não há elevação 

na extração do ZnO.  

 As análises do concentrado de ZnO, conforme a Tabela 45, demonstraram o 

potencial de aproveitamento do ZnO na indústria do zinco. 

 

 

6.1 Recomendações 
 

 

1 - Efetuar experimentos com o APF no forno elétrico a arco: 

No forno elétrico a arco da ArcelorMittal são fundidas 158 t de sucata ferrosa, 

carregadas em dois cestões, o segundo carregamento é executado após a fusão da sucata 

contida no primeiro carregamento. Em complemento são adicionadas ainda 2 t de cal calcítica 

e 2,4 t de cal dolomítica. Para o experimento se recomenda carregar 1 t de APF  e 0,360 t de 
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coque para reagir com o APF de forma a se obter a redução e produzir as reações a seguir. A 

adição deverá ocorrer após o carregamento da cal do segundo cestão.   

 

Fe2O3(s) + 3C(s)  2Fe(l) + 3CO(g)                                                     (6.1) 

FeO(s) + C(s)  Fe(l) + CO (g)                                                             (6.2) 

MnO(s) + C(s)  Mn(l) + CO(g)                                                           (6.3) 

SiO(s) + C(s)  Si(l) + CO(g)                                                                (6.4) 

ZnO(s) + C(s)  Zn(g) + CO(g)                                                             (6.5) 

CaO(s) + C(s)  Ca(g) + CO(g)                                                             (6.6) 

MgO(s) + C(s)  Mg(g) + CO(g)                                                           (6.7) 

 

Os parâmetros de controle de desempenho do forno elétrico como consumo de energia 

elétrica, carga média, tempo de forno ligado (power on), tempo de corrida (tap to tap), 

consumo de oxigênio entre outros deverão ser acompanhados, assim como a análise química 

das escórias.  

2 – Produzir APF em escala industrial com composição contemplando os percentuais 

de coque e fluorita cerâmica estabelecidos na terceira fase dos experimentos.  

3 – Realizar testes em altos fornos de pequeno porte com percentuais maiores que 5% 

na carga. 

4 - Efetuar experimentos para a separação do ZnO e do PbO do concentrado de zinco. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A - Mapa de Processos 

 

 

y1= Peso do pó de FEA

y2= Peso da carepa

y3=Peso do pó de FP

y4=Peso do coque

y5=Peso da mistura

P.P.= mistura preparada

x= limpeza da balança 

x= calibração da balança

x= operador treinado

x= nível de umidade nas matérias-primas (r)
x= padrão de mistura

PREPARAR A MISTURA

y6= Peso carregado

P.P.= micropelotas

Mapa de Processo de Fabricação de APF

y7= granulometria das micropelotas

x= carregamento do misturador

x= quantidade de água*; 

x= programa de micropelotização/velocidade/tempo.

x= disponibilidade de operador treinado

x= composição granulo-química das matérias-primas

x= disponibilidade de peneira para teste.

MICROPELOTIZAR

P.P.=misturador 

carregado

x= disponibilidade de operador treinado

x= disponibilidade de mistura preparada 

x = disponibilidade de água

CARREGAR 

MISTURADOR

AGLOMERAR E 

COLETAR PÓS

y8= composição química do pó de filtro de mangas 

(Pb, Cd, Zn)

y9= composição química do APF (Zn, Fe, Pb, Cd)

y10= granulometria do APF

y11= temperatura entrada filtro mangas

Y12=composição e quantidade de pó que sai pela 

chaminé

x= disponibilidade do gás natural

x= disponibilidade de filtro de mangas limpo e em perfeito estado de 

conservação de mangas e gaiolas

x= disponibilidade de operador treinado

x= tempo de carregamento das panelas (r), de ignição, de sinterização e 

de resfriamento

x= limpeza de dutos, ciclone , caixa de vento e exaustor (r)

x= disponibilidade de amostrador - metodologia

x= qualidade de amostra 

x= chapas de desgaste e grelhas em perfeito estado de conservação (r)

x= controle de temperatura de sinterização * ver faixas e resfriamento*

x= depressão  na  entrada do filtro e ventilador

x= velocidade do ventilador

P.P.= APF bruto e pó

de filtro de mangas

BRITAR E PENEIRAR 

APF

y13= peso de APF 

y14= granulometria do APF

y15= % de Zn na composição do APF

y16= % de Fe na composição do APF

x= tempo  de britagem* 

x= tempo de peneiramento*

x= controle de retorno de bedding (silo pulmão vazio) 

x= controle de retorno de finos (silo de retorno vazio)

x= elevador de canecos e calhas de transferência limpos(r)

x= padrão de carregamento de peneira/britador (r)

x= telas das peneiras danificadas (r)

x= disponibilidade de operador  treinado

 
 

Legenda: 

x – parâmetro de processo: são as variáveis próprias do processo que causam impacto 

nos parâmetros dos produtos em processo e final; 

y – parâmetros de produto em processo: características importantes no produto em 

processo que podem afetar o sistema; 

Y – parâmetros de produto final: características importantes do produto final que estão 

relacionadas com o problema; 

PP – produto em processo: produto gerado após cada etapa do processo, antes de 

sofrer a transformação em produto final; 
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Apêndice B – Detalhes da planta piloto de sinterização - Fluxo descendente  

 

 

A planta piloto é composta por um misturador intensivo tipo Eirich, conforme Figura 

1, uma panela de sínter, de acordo com a Figura 2 e um sistema de exaustão composto por um 

exaustor com capacidade de vazão de 1200 m
3
/h, uma caixa de vento e um ciclone, conforme 

Figuras  3, 4 e 5, a seguir. Possui ainda, uma betoneira (Ver Figura 6) e um deck de peneiras 

vibratórias com malhas de 50,8mm, 19mm, 9,5mm e 6,3mm.  

 O misturador tem o papel fundamental de assegurar a homogeneidade da mistura, 

além disso, o misturador determina em grande parte as propriedades que o sínter terá 

(BLATZ, MICZAJKA & BOYSEN, 2004).   

 

 
Figura 1 – Vista do misturador intensivo tipo Eirich 

 

Os materiais após a homogeneização efetuado no misturador são carregados na panela 

sínter, que possui o fundo com grelhas para permitir a passagem do ar pelo sistema de 

exaustão (MOURÃO, 2007)   
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Figura 2 – Vista da panela de sínter 

 

O exaustor é o responsável pela sucção contínua do ar atmosférico que após a ignição 

da mistura, permite a transferência de calor da camada superior da mistura dentro da panela 

de sinterização para a camada inferior, produzindo uma frente térmica que atinge 1200 
o
C e 

possui velocidade de propagação proporcional à vazão do ar (MOURÃO, 2007). 

 

 
Figura 3 – Vista do exaustor que compõe o sistema de exaustão do processo de sinterização 
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A caixa de vento tem a função de retirar as partículas finas geradas no processo de 

sinterização, resultante dos materiais voláteis presentes na mistura. 

 

 
Figura 4 – Vista da caixa de vento 

 

O ciclone, em complemento a caixa de vento, tem como princípio de operação a ação 

da força centrífuga sobre as partículas sólidas em movimento num fluxo rotativo, é o 

equipamento que extrai as partículas grosseiras (> 10 m) geradas no processo de 

sinterização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 
Figura 5 – Vista do ciclone 

 

O objetivo da betoneira é estabilizar o APF após a retirada da panela de sinterização. 

 
Figura 6 – Vista da betoneira 
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O deck de peneiras vibratórias permite separar por faixas granulométricas o APF e o 

retorno, material fino (< 6,3 mm), que é utilizado na composição do próprio APF. 
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Apêndice C – Aplicação da fluorita da cerâmica na siderurgia 
 

 

A fluorita é utilizada no processo siderúrgico, principalmente para tornar a escória 

líquida e com fluidez adequada para proporcionar interação entre o banho metálico e a 

escória, sem provocar excessiva agressão ao revestimento refratário. A adição de fluorita se 

torna mais importante no caso de escórias com baixo teor de alumina, o consumo varia de 

acordo com a qualidade da carga, tipo de aço e da prática operacional. 

A fluorita cerâmica, assim denominada devido a similaridade com a fluorita mineral, é 

captada na saída do filtro de mangas do forno de queima de pisos cerâmicos. Neste processo, 

o flúor incorporado na argila volatiliza sob a forma de íon fluoreto (F
-
), que em contato com o 

vapor de água do forno reage, formando ácido fluorídrico (HF), que é conduzido pelo fluxo 

gasoso à chaminé. Lançado no meio ambiente, o fluoreto causa efeitos perceptíveis e bem 

característicos na vegetação, como descoloração das folhas e queda prematura, principalmente 

nas margens e no ápice das folhas. Para neutralizar este poluente são utilizados filtros de 

manga revestidos de cal hidratada, que promovem a reação do cálcio com o ácido fluorídrico 

e formam o fluoreto de cálcio. 

 No teste experimental comparativo entre a fluorita cerâmica e a mineral foram 

avaliadas a incorporação de flúor na escória, assim como a taxa de dessulfuração. Foi 

verificado que a adição da fluorita cerâmica no processo de refino do aço não causou 

anomalias de processo e foi bem aceita pelas equipes da produção. O percentual de flúor na 

escória de panela gerada manteve-se dentro da faixa esperada (2 a 5 %), não havendo variação 

entre a fluorita mineral e a cerâmica, cuja média se situou em 3%. Em relação à emissão de 

material particulado, os resultados obtidos foram em média 80% menores. 

NB: O artigo completo poderá ser encontrado na Revista ABM metalurgia materiais & 

mineração n
o
 617, volume 68, maio/junho 2012, pg. 192-197.  
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Apêndice D – Detalhamento dos processos de quarteamento e homogeneização  

 

 
 O processo de quarteamento e homogeneização das matérias primas utilizadas nos 

experimentos envolveu três ajudantes de produção conforme pode ser visto na Figura 1. 

 
Figura 1 - Preparação da área para quarteamento e homogeneização dos materiais 

 

Para o processo de quarteamento e homogeneização foram utilizados três operadores, 

sendo um deles um operador de ponte rolante. Os equipamentos e ferramentas  utilizadas 

foram ponte rolante, balança, pás e enxadas. O processo inteiro contempla cinco etapas de 

quarteamento e homogeneização, de forma  a termos no início da atividade 750 kg de material 

e na conclusão apenas 10kg. A Figura 2, a seguir, mostra a preparação do pó de forno panela 

para início da primeira etapa de quarteamento e homogeneização. 
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Figura 2 - Vista do início do quarteamento e homogeneização do pó de forno panela 
 

O quarteamento e homogeneização foram executados conforme o fluxograma da 

Figura 3, a seguir: 

 

 
Figura 3 - Fluxograma do quarteamento e homogeneização dos materiais 
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O processo foi iniciado com o descarregamento do big-bag formando uma pilha 

cônica, dois funcionários munidos com pás, em lados opostos da pilha homogeinizam o 

material formando uma nova pilha. A operação é repetida em uma terceira pilha, buscando 

transformar o formato de cone para cilindro, com a divisão do cilindro em quatro partes 

iguais, sendo que os lados opostos são retirados para formação de uma nova pilha. Após a 

primeiro etapa, o material foi submetido à segunda etapa de quarteamento e homogeneização, 

agora com pouco menos de 50% do material inicial , no caso do pó do forno panela, de 750 kg 

para 356 kg em função das perdas. (Ver Figura 4): 

 

 
Figura 4 - Vista da segunda etapa de quarteamento e homogeneização do pó do forno panela 

 

Na sequência foram realizados as terceira, quarta e quinta etapas de quarteamento e 

homogeneização (Ver Figura 5, quinta etapa de quarteamento e homogeneização). 
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Figura 5 - Vista da quinta etapa de quarteamento e homogeneização 
 

Após a quinta etapa de quarteamento e homogeneização restaram 18 kg da amostra 

inicial, sendo assim foram separados 10 kg e armazenados em dez recipientes plásticos de 1 

kg cada para evitar contaminação e absorção de umidade, para os ensaios e análises 

subsequentes das amostras (Ver Figura 6). 

 

 
Figura 6: Vista dos dez recipientes com as amostras para os ensaios e análises. 
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Apêndice E – Dados da produção experimental do Aglomerado pré- fundido (APF) – 

primeira fase  

Da mesma forma que efetuada a produção do APF experimental com a mistura 1, as 

matérias primas para a composição da mistura 2 foram separadas e pesadas, considerando 

uma mistura total de 70 kg. As matérias primas foram colocadas no misturador intensivo 

Eirich, que operou por 6 minutos com giro de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da 

mistura foi de 6,37 %. A panela de sinterização foi preparada com um berço de 7,0 kg de 

agregado siderúrgico com granulometria variando de 25 a 50 mm e adição de 46,920 kg de 

mistura, foi separado 0,808 kg de mistura para análises químicas. Em seguida foi colocado 

0,100 kg de carvão para ignição da mistura 2. O tempo de ignição foi de 1 minuto. Os 

parâmetros de controle monitorados foram a temperatura do ar e a perda de carga do sistema 

de exaustão. Os dados podem ser verificados na tabela 1 a seguir: 

 
Tabela 1 – Tempo de sinterização por perda de carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1180 62 

14 1180 68 

16 1180 68 

18 1180 68 

19 1000 130 

20 1050 240 

21 850 390 

22 880 460 

23 800 460 

24 800 470 

25 700 450 

26 780 430 

28 750 360 

30 750 300 

35 770 125 

40 800 120 

45 860 95 

50 900 80 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 2 foi estabilizada pelo período de 

1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode ser 

visto na tabela 2 a seguir, o peso do APF produzido foi 38,553 kg, foi separado 0,704 kg de 

APF para análises químicas: 

 

Tabela 2 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 2 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 5,128 

9,5 8,680 

6,5 6,605 

< 6,5 18,140 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 2 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 46,920 kg 

 Peso do APF: 38,553 kg 

 Peso da água: 0,050 kg 

 Peso do coque: 2,100 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água =  

40,703 

 Perda de massa = peso da mistura – 40,703 = 6,217 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 13,25%.  

Para a composição da mistura 3, foi efetuada uma alteração na formulação inicial, o 

teor de 8% pó de forno panela foi substituído por carepa, considerando que a fluorita cerâmica 

já possui suficiente teor de cal para atuar como aglomerante. Assim sendo, a mistura 3 R1 

ficou com a seguinte composição, conforme tabela 3, a seguir: 
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Tabela 3 – Composição da Mistura 3 R1 

Mistura 3 R1  

Pó de FEA 45% 

Pó de FP 0% 

Carepa 46,5% 

Coque 3,0% 

Fluorita cerâmica 5,5% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 3 R1 foram separadas e pesadas, considerando uma 

mistura total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 8 minutos 

com giro de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 3,24 %. A panela de 

sinterização foi preparada com um berço de 4,934 kg de agregado siderúrgico com 

granulometria variando de 25 a 50 mm e adição de 51,254 kg de mistura, foi separado 1,032 

kg de mistura para análises químicas. Em seguida foi colocado 0,100 kg de carvão para 

ignição da mistura 3 R1. O tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle 

monitorados foram a temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados 

podem ser verificados na tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4 – Tempo de sinterização por perda de carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1200 70 

14 1200 70 

16 1200 70 

18 1100 100 

19 1080 190 
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20 1050 300 

21 1000 370 

22 950 400 

23 900 400 

24 880 400 

25 850 380 

26 850 360 

28 850 300 

30 850 260 

35 850 190 

40 850 140 

45 900 110 

50 900 90 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 3 R1 foi estabilizada pelo 

período de 1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o 

resultado pode ser visto na tabela 5 a seguir, o peso do APF produzido foi 43,682 kg, foi 

separado 0,834 kg de APF para análises químicas: 

 

Tabela 5 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 3 R1 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 2,878 

9,5 5,644 

6,5 10,800 

< 6,5 24,360 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 



146 

 

O experimento 3 R1 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 51,254 kg 

 Peso do APF: 43,682 kg 

 Peso da água: 0,020 kg 

 Peso do coque: 2,100 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água = 

45,802 

 Perda de massa = peso da mistura – 45,802 = 5,452 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 10,63%.  

Para a composição da mistura 4, a exemplo da mistura 3 foi efetuada uma alteração na 

formulação inicial, o teor de 8% pó de forno panela foi substituído por carepa, considerando 

que a fluorita cerâmica já possui suficiente teor de cal para atuar como aglomerante. Assim 

sendo, a mistura 4 R1 ficou com a seguinte composição, conforme tabela 6, a seguir: 

 

Tabela 6 - Composição da Mistura 4 R1 

Mistura 4 R1  

Pó de FEA 35% 

Pó de FP 0% 

Carepa 55% 

Coque 5,0% 

Fluorita cerâmica 5,0% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 4 R1 foram separadas e pesadas, considerando uma 

mistura total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 8 minutos 

com giro de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 5,09 %. A panela de 

sinterização foi preparada com um berço de 7,270 kg de agregado siderúrgico com 

granulometria variando de 25 a 50 mm e adição de 43,465 kg de mistura, foi separado 2,018 

kg de mistura para análises químicas. Em seguida foi colocado 0,100 kg de carvão para 
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ignição da mistura 4 R1. O tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle 

monitorados foram a temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados 

podem ser verificados na tabela 7 a seguir: 

 

Tabela 7 – Tempo de sinterização por perda de carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1100 68 

14 940 360 

16 880 455 

18 780 470 

19 710 450 

20 700 425 

21 695 400 

22 695 360 

23 690 330 

24 700 300 

25 700 260 

26 700 245 

28 700 195 

30 715 160 

35 780 105 

40 800 82 

45 880 65 

50 880 56 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 4 R1 foi estabilizada pelo 

período de 1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o 

resultado pode ser visto na tabela 8 a seguir, o peso do APF produzido foi 37,538 kg, foi 

separado 2,018 kg de APF para análises químicas: 
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Tabela 8 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 4 R1 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 5,726 

9,5 7,265 

6,5 10,082 

< 6,5 14,465 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 4 R1 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 43,465 kg 

 Peso do APF: 37,538 kg 

 Peso da água: 0,022 kg 

 Peso do coque: 3,500 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água =  

41,060 

 Perda de massa = peso da mistura – 41,060 = 2,405 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 6,02%.  

Para a composição da mistura 5, foi considerada a mesma condição das misturas 

anteriores, o teor de 8% de pó de panela foi substituído por carepa. Assim sendo, a mistura 5 

R1 ficou com a seguinte composição de acordo com a Tabela 9: 

 
Tabela 9 – Composição da Mistura 5 R1: 

Mistura 5 R1 

Po de FEA 40% 

Po de FP 0% 

Carepa 49% 

Coque  5% 

Fluorita cerâmica 6% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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As matérias primas da mistura 5 R1 foram separadas e pesadas, considerando uma 

mistura total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 6 minutos 

com giro de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 6,93 %. A panela de 

sinterização foi preparada com um berço de 6,0 kg de agregado siderúrgico com 

granulometria variando de 25 a 50 mm e adição de 49,356 kg de mistura, foi separado 2,126 

kg de mistura para análises químicas. Em seguida foi colocado 0,100 kg de carvão para 

ignição da mistura 6 R1. O tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle 

monitorados foram a temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados 

podem ser verificados na tabela 10 a seguir: 

 

Tabela 10 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1100 65 

14 1050 129 

16 980 287 

18 900 400 

19 850 472 

20 800 481 

21 750 500 

22 700 440 

23 700 330 

24 750 204 

25 750 285 

26 750 340 

28 700 315 

30 700 280 

35 730 212 

40 750 168 

45 780 114 

50 800 80 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 5R1 foi estabilizada pelo período 

de 1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode 

ser visto na tabela 11 a seguir, o peso do APF produzido foi 40,920 kg, foi separado 1,200 kg 

de APF para análises químicas: 

Tabela 11 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 5R1 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 7,230 

9,5 9,705 

6,5 9,255 

< 6,5 14,720 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 5R1 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 49,356 kg 

 Peso do APF: 40,920 kg 

 Peso da água: 0,028 kg 

 Peso do coque: 3,500 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água =  

44,448 

 Perda de massa = peso da mistura – 44,448 = 4,908 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 9,94%.  

Para a composição da mistura 6, foi considerada a mesma condição das misturas 

anteriores, o teor de 8% de pó de panela foi substituído por carepa. Assim sendo, a mistura 6 

R1 ficou com a composição mostrada na tabela 12, a seguir: 

 

Tabela 12 – Composição da Mistura 6R1 

Mistura 6 R1 

Po de FEA 45% 
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Po de FP 0% 

Carepa 45% 

Coque  5% 

Fluorita cerâmica 5% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 6 R1 foram separadas e pesadas, considerando uma 

mistura total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 6 minutos 

com giro de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 3,68 %. A panela de 

sinterização foi preparada com um berço de 6,168 kg de agregado siderúrgico com 

granulometria variando de 25 a 50 mm e adição de 52,265 kg de mistura, foi separado 1,818 

kg de mistura para análises químicas. Em seguida foi colocado 0,100 kg de carvão para 

ignição da mistura 6 R1. O tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle 

monitorados foram a temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados 

podem ser verificados na tabela 13 a seguir: 

 

Tabela 13 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1200 68 

14 1080 78 

16 1020 240 

18 900 400 

19 880 510 

20 810 530 

21 800 530 

22 780 500 

23 780 470 

24 760 450 

25 760 420 

26 750 390 

28 750 330 

30 750 290 

35 780 195 

40 800 140 
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45 750 100 

50 890 85 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 6R1 foi estabilizada pelo período 

de 1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode 

ser visto na tabela 14 a seguir, o peso do APF produzido foi 41,254 kg, foi separado 1,844 kg 

de APF para análises químicas: 

 

Tabela 14 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 6R1 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 2,304 

9,5 13,710 

6,5 8,815 

< 6,5 16,425 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 6R1 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 52,265 kg 

 Peso do APF: 41,254 kg 

 Peso da água: 0,032 kg 

 Peso do coque: 3,500 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água = 

44,786 

 Perda de massa = peso da mistura – 44,786 = 7,479 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 14,31%.  

Para a composição da mistura 7, também o teor de 8% de pó de panela foi substituído 

por carepa. Assim sendo, a mistura 7 R1 ficou com a seguinte composição que ode ser vista 

na Tabela 15, a seguir: 
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Tabela 15 – Composição da Mistura 7R1 

Mistura 7 R1 

Po de FEA 50% 

Po de FP 0% 

Carepa 41,5% 

Coque  3% 

Fluorita cerâmica 5,5% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 7 R1 foram separadas e pesadas, considerando uma 

mistura total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 6 minutos 

com giro de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 7,86 %. A panela de 

sinterização foi preparada com um berço de 7,845 kg de agregado siderúrgico com 

granulometria variando de 25 a 50 mm e adição de 44,988 kg de mistura, foi separado 1,024 

kg de mistura para análises químicas. Em seguida foi colocado 0,100 kg de carvão para 

ignição da mistura 7 R1. O tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle 

monitorados foram a temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados 

podem ser verificados na tabela 16 a seguir: 

 

Tabela 16 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1200 70 

14 1150 70 

16 1120 80 

18 1120 80 

19 1100 100 

20 1080 180 

21 1050 290 

22 1000 320 

23 980 340 

24 950 340 

25 900 330 

26 900 320 
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28 880 280 

30 880 240 

35 880 160 

40 900 120 

45 950 90 

50 1000 80 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 7R1 foi estabilizada pelo período 

de 1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode 

ser visto na tabela 17 a seguir, o peso do APF produzido foi 37,960 kg, foi separado 1,012 kg 

de APF para análises químicas: 

 

Tabela 17 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 7R1 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 2,036 

9,5 5,484 

6,5 7,420 

< 6,5 23,020 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 7R1 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 44,988 kg 

 Peso do APF: 37,960 kg 

 Peso da água: 0,056 kg 

 Peso do coque: 2,100 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água =  

40,116 
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 Perda de massa = peso da mistura – 45,802 = 4,872 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 10,82%.  

A composição da mistura 8 manteve as mesmas considerações anteriores desta forma, 

a mistura 8 R1 ficou com a seguinte composição, conforme a Tabela 18 a seguir: 

 

Tabela 18 – Composição da Mistura 8 R1 

Mistura 8 R1 

Po de FEA 50% 

Po de FP 0% 

Carepa 40,0% 

Coque  5% 

Fluorita cerâmica 5% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 8 R1 foram separadas e pesadas, considerando uma 

mistura total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 5 minutos 

com giro de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 3,32 %. A panela de 

sinterização foi preparada com um berço de 7,105 kg de agregado siderúrgico com 

granulometria variando de 25 a 50 mm e adição de 45,350 kg de mistura, foi separado 0,654 

kg de mistura para análises químicas. Em seguida foi colocado 0,100 kg de carvão para 

ignição da mistura 8 R1. O tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle 

monitorados foram a temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados 

podem ser verificados na tabela 19 a seguir: 

 

Tabela 19 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1200 60 

14 1180 80 

16 1030 100 

18 1000 250 
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19 950 300 

20 950 320 

21 900 320 

22 850 300 

23 850 290 

24 850 280 

25 850 260 

26 850 260 

28 850 220 

30 850 190 

35 850 130 

40 900 100 

45 930 80 

50 950 60 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 8R1 foi estabilizada pelo período 

de 1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode 

ser visto na tabela 20 a seguir, o peso do APF produzido foi 38,621 kg, foi separado 1,034 kg 

de APF para análises químicas: 

 

Tabela 20 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 8R1 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 1,746 

9,5 8,960 

6,5 6,665 
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< 6,5 21,250 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 8R1 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 45,350 kg 

 Peso do APF: 38,621 kg 

 Peso da água: 0,032 kg 

 Peso do coque: 2,100 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água = 

40,753 

 Perda de massa = peso da mistura – 40,753 = 4,597 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 10,13%.  
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Apêndice F – Planejamento de experimentos  

 

 

Planejamento de experimentos com delineamento fatorial 

 

 
 

A 
Negativo: diminuição da relação C/Zn com a elevação do percentual de carepa na 

composição da mistura e consequente aumento da relação Fe/C; 

B 
Negativo: aumento do percentual de pó de forno elétrico também diminui relação 

C/Zn; 

C Positivo: aumento do percentual de C aumenta a remoção de zinco; 

D 
Positivo: aumento do percentual de fluorita cerâmica (CaF2) aumenta a remoção de 

zinco; 

AB 
Positivo: a carepa (material grosso) aumenta a fluidodinâmica da mistura e 

facilita a passagem de gases para remoção de zinco; 

AC Negativo: mesma condição de  "A"; 

AD Negativo: mesma condição de  "A"; 

BC 
Negativo: aumento do percentual de pó de forno elétrico implica em aumentar o 

percentual de carbono; 

BD Positivo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

Apêndice G – Dados da produção experimental do Aglomerado pré- fundido (APF) – 

segunda fase  

 

A segunda fase do experimento seguiu a mesma metodologia empregada na primeira 

fase. A mistura 1 ficou com a seguinte composição, conforme a Tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 – Composição da Mistura 1 

Mistura 1 

Pó de FEA 35% 

Carepa 54% 

Coque  5% 

Fluorita cerâmica 6% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 1 foram separadas e pesadas, considerando uma mistura 

total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 7 minutos com giro 

de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 4,10 %. A panela de sinterização 

foi preparada com um berço de 11,148 kg de agregado siderúrgico com granulometria 

variando de 25 a 50 mm e adição de 46,215 kg de mistura, foi separado 1,862 kg de mistura 

para análises químicas. Em seguida foi colocado 0,150 kg de carvão para ignição da mistura 

1. O tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle monitorados foram a 

temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados podem ser verificados 

na tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 980 122 

14 900 247 

16 850 365 

18 780 420 
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19 750 435 

20 750 445 

21 700 459 

22 650 443 

23 650 436 

24 650 428 

25 650 396 

26 680 371 

28 680 332 

30 680 290 

35 700 185 

40 720 144 

45 780 106 

50 800 81 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 1 foi estabilizada pelo período de 

1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode ser 

visto na tabela 3 a seguir, o peso do APF produzido foi 38,814 kg, foi separado 1,0 kg de APF 

para análises químicas: 

 

Tabela 3 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 1 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 7,805 

9,5 8,895 

6,5 4,104 
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< 6,5 18,010 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 1 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 46,215 kg 

 Peso do APF: 38,814 kg 

 Peso da água: 0,032 kg 

 Peso do coque: 3,500 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água = 

42,346 

 Perda de massa = peso da mistura – 42,346 = 3,869 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 8,37%.  

A mistura 2 ficou com a seguinte composição, conforme a Tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4 – Composição da Mistura 2 

Mistura 2 

Pó de FEA 50% 

Carepa 39% 

Coque  5% 

Fluorita cerâmica 6% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 2 foram separadas e pesadas, considerando uma mistura 

total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 6 minutos com giro 

de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 7,20 %. A panela de sinterização 

foi preparada com um berço de 9,705 kg de agregado siderúrgico com granulometria variando 

de 25 a 50 mm e adição de 44,805 kg de mistura, foi separado 1,740 kg de mistura para 

análises químicas. Em seguida foi colocado 0,140 kg de carvão para ignição da mistura 2. O 

tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle monitorados foram a 
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temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados podem ser verificados 

na tabela 5 a seguir: 

 

Tabela 5 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1000 23 

14 1000 50 

16 1000 62 

18 1000 69 

19 1000 80 

20 1000 142 

21 980 197 

22 950 222 

23 950 268 

24 880 376 

25 850 378 

26 850 340 

28 680 273 

30 780 203 

35 780 193 

40 800 132 

45 850 114 

50 850 92 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 2 foi estabilizada pelo período de 

1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode ser 

visto na tabela 6 a seguir, o peso do APF produzido foi 37,811 kg, foi separado 1,0 kg de APF 

para análises químicas: 

 

Tabela 6 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 2 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 3,348 

9,5 7,465 

6,5 4,098 

< 6,5 22,900 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 2 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 44,805 kg 

 Peso do APF: 37,811 kg 

 Peso da água: 0,032 kg 

 Peso do coque: 3,500 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água = 

41,343 

 Perda de massa = peso da mistura – 41,343 = 3,462 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 7,72 %.  

A mistura 3 ficou com a seguinte composição, conforme a Tabela 7 a seguir: 

 

Tabela 7 – Composição da Mistura 3 

Mistura 3 

Pó de FEA 35% 
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Carepa 52% 

Coque  7% 

Fluorita cerâmica 6% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 3 foram separadas e pesadas, considerando uma mistura 

total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 7 minutos com giro 

de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 3,94 %. A panela de sinterização 

foi preparada com um berço de 8,135 kg de agregado siderúrgico com granulometria variando 

de 25 a 50 mm e adição de 49 014 kg de mistura, foi separado 1,620 kg de mistura para 

análises químicas. Em seguida foi colocado 0,150 kg de carvão para ignição da mistura 3. O 

tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle monitorados foram a 

temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados podem ser verificados 

na tabela 8 a seguir: 

 

Tabela 8 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1050 60 

14 1000 110 

16 1000 170 

18 1000 225 

19 1000 260 

20 1000 320 

21 950 365 

22 950 402 

23 900 445 

24 850 473 
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25 850 481 

26 820 483 

28 800 467 

30 780 440 

35 650 352 

40 700 254 

45 780 200 

50 800 180 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O tempo de sinterização foi de 55 minutos, a mistura 3 foi estabilizada pelo período de 

1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode ser 

visto na tabela 8 a seguir, o peso do APF produzido foi 40,050 kg, foi separado 1,620 kg de 

APF para análises químicas: 

 

Tabela 9 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 3 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 0 

9,5 10,930 

6,5 8,500 

< 6,5 20,620 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 3 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 49,014 kg 

 Peso do APF: 40,050 kg 
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 Peso da água: 0,024 kg 

 Peso do coque: 4,900 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água = 

44,074. 

 Perda de massa = peso da mistura – 44,074 = 4,040 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 8,24 %.  

 

A mistura 4 ficou com a seguinte composição, conforme a Tabela 10 a seguir: 

 

Tabela 10 – Composição da Mistura 4 

Mistura 4 

Pó de FEA 50% 

Carepa 37% 

Coque  7% 

Fluorita cerâmica 6% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 4 foram separadas e pesadas, considerando uma mistura 

total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 7 minutos com giro 

de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 5,62 %. A panela de sinterização 

foi preparada com um berço de 8,875 kg de agregado siderúrgico com granulometria variando 

de 25 a 50 mm e adição de 47,920 kg de mistura, foi separado 2,302 kg de mistura para 

análises químicas. Em seguida foi colocado 0,150 kg de carvão para ignição da mistura 4. O 

tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle monitorados foram a 

temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados podem ser verificados 

na tabela 11 a seguir: 
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Tabela 11 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1000 61 

14 1000 111 

16 950 220 

18 900 319 

19 900 343 

20 750 362 

21 700 370 

22 680 363 

23 650 357 

24 650 345 

25 650 333 

26 650 322 

28 680 298 

30 700 277 

35 750 236 

40 700 204 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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O tempo de sinterização foi de 40 minutos, a mistura 4 foi estabilizada pelo período de 

1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode ser 

visto na tabela 12 a seguir, o peso do APF produzido foi 47,9200 kg, foi separado 2,302 kg de 

APF para análises químicas: 

 

Tabela 12 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 4 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 0 

9,5 6,655 

6,5 8,615 

< 6,5 22,985 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 4 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 47,920 kg 

 Peso do APF: 38,255 kg 

 Peso da água: 0,034 kg 

 Peso do coque: 4,900 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água = 

43,189 

 Perda de massa = peso da mistura – 43,189 = 4,986 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 9,87 %.  

 

A mistura 5 ficou com a seguinte composição, conforme a Tabela 13 a seguir: 

 

Tabela 13 – Composição da Mistura 5 

Mistura 5 

Pó de FEA 35% 
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Carepa 51% 

Coque  5% 

Fluorita cerâmica 9% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 5 foram separadas e pesadas, considerando uma mistura 

total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 7 minutos com giro 

de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 4,28 %. A panela de sinterização 

foi preparada com um berço de 9,160 kg de agregado siderúrgico com granulometria variando 

de 25 a 50 mm e adição de 51,990 kg de mistura, foi separado 1,560 kg de mistura para 

análises químicas. Em seguida foi colocado 0,152 kg de carvão para ignição da mistura 5. O 

tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle monitorados foram a 

temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados podem ser verificados 

na tabela 14 a seguir: 

 

Tabela 14 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1100 57 

14 1100 86 

16 1050 105 

18 1000 258 

19 1000 290 

20 980 330 

21 950 360 

22 900 468 
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23 800 495 

24 780 520 

25 750 508 

26 700 497 

28 750 488 

30 780 432 

35 800 325 

40 800 212 

45 800 136 

50 800 91 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O tempo de sinterização foi de 50 minutos, a mistura 5 foi estabilizada pelo período de 

1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode ser 

visto na tabela 15 a seguir, o peso do APF produzido foi 42,998 kg, foi separado 1,850 kg de 

APF para análises químicas: 

 
Tabela 15 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 5 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 0 

9,5 12,020 

6,5 7,430 

< 6,5 23,548 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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O experimento 5 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 51,990 kg 

 Peso do APF: 42,998 kg 

 Peso da água: 0,034 kg 

 Peso do coque: 3,500 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água = 

46,532. 

 Perda de massa = peso da mistura – 46,532 = 5,458 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 10,49 %.  

 

A mistura 6 ficou com a seguinte composição, conforme a Tabela 16 a seguir: 

 

Tabela 16 – Composição da Mistura 6 

Mistura 6 

Pó de FEA 50% 

Carepa 36% 

Coque  5% 

Fluorita cerâmica 9% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 6 foram separadas e pesadas, considerando uma mistura 

total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 7 minutos com giro 

de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 3,65 %. A panela de sinterização 

foi preparada com um berço de 9,530 kg de agregado siderúrgico com granulometria variando 

de 25 a 50 mm e adição de 50,670 kg de mistura, foi separado 2,936 kg de mistura para 

análises químicas. Em seguida foi colocado 0,150 kg de carvão para ignição da mistura 6. O 

tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle monitorados foram a 

temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados podem ser verificados 

na tabela 17 a seguir: 
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Tabela 17 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1100 50 

14 1100 55 

16 1100 56 

18 1100 56 

19 1100 56 

20 1100 57 

21 1100 57 

22 1100 57 

23 1100 58 

24 1100 58 

25 1100 59 

26 1100 59 

28 1100 59 

30 1100 59 

35 1150 76 

40 1000 313 

45 850 564 

48 800 545 

53 800 443 

58 850 324 

1h03 850 216 

1h08 900 181 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 
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O tempo de sinterização foi de 68 minutos, a mistura 6 foi estabilizada pelo período de 

1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode ser 

visto na tabela 18 a seguir, o peso do APF produzido foi 43,100 kg, foi separado 2,936 kg de 

APF para análises químicas: 

 

Tabela 18 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 6 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 0 

9,5 6,420 

6,5 11,730 

< 6,5 24,950 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 6 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 50,670 kg 

 Peso do APF: 43,100 kg 

 Peso da água: 0,034 kg 

 Peso do coque: 3,500 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água = 

46,634 

 Perda de massa = peso da mistura – 46,634 = 4,036 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 7,96 %.  

A mistura 7 ficou com a seguinte composição, conforme a Tabela 19 a seguir: 

 

Tabela 19 – Composição da Mistura 7 

Mistura 7 

Pó de FEA 35% 
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Carepa 49% 

Coque  7% 

Fluorita cerâmica 9% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

As matérias primas da mistura 7 foram separadas e pesadas, considerando uma mistura 

total de 70 kg e colocadas no misturador intensivo Eirich, que operou por 7 minutos com giro 

de 47 rpm e inclinação de 45º.  A umidade da mistura foi de 3,02 %. A panela de sinterização 

foi preparada com um berço de 7,01 kg de agregado siderúrgico com granulometria variando 

de 25 a 50 mm e adição de 52,890 kg de mistura, foi separado 2,636 kg de mistura para 

análises químicas. Em seguida foi colocado 0,152 kg de carvão para ignição da mistura 7. O 

tempo de ignição foi de 1 minuto. Os parâmetros de controle monitorados foram a 

temperatura do ar e a perda de carga do sistema de exaustão. Os dados podem ser verificados 

na tabela 20 a seguir: 

 

Tabela 20 – Tempo de sinterização por perda e carga e temperatura 

Tempo de sinterização (min) Perda de carga (mmca) Temperatura (
o
C) 

10 1000 45 

14 1000 52 

16 1000 52 

18 1000 52 

19 1000 52 

20 1000 52 

21 1000 52 

22 1000 52 

23 1000 52 

24 1000 52 
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25 1000 52 

26 1000 52 

28 1000 52 

30 980 54 

35 980 120 

40 900 472 

45 900 535 

50 880 374 

55 850 227 

60 850 178 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O tempo de sinterização foi de 60 minutos, a mistura 7 foi estabilizada pelo período de 

1 minuto e colocada no deck de peneiras para separação granulométrica, o resultado pode ser 

visto na tabela 21 a seguir, o peso do APF produzido foi 41,890 kg, foi separado 2,636 kg de 

APF para análises químicas: 

 

Tabela 21 – Relação entre faixa granulométrica e peso do APF 7 

Granulometria (mm) Peso (kg) 

50 0 

19,5 7,280 

9,5 9,940 

< 6,5 24,670 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2012) 

 

O experimento 7 apresentou os seguintes parâmetros: 

 Peso da mistura: 52,890 kg 

 Peso do APF: 41,890 kg 

 Peso da água: 0,020 kg 
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 Peso do coque: 4,900 kg 

 Cálculo da perda de massa: peso do APF + peso do coque + peso da água = 

46,810 

 Perda de massa = peso da mistura – 46,810 = 6,080 kg, ou seja, a perda de 

voláteis foi de 11,49 %.  
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Apêndice H – Detalhes da planta piloto de sinterização - Fluxo ascendente 

 

 

A planta piloto de fluxo ascendente utiliza o mesmo misturador intensivo tipo Eirich, 

visto no Apêndice D, uma panela de sínter, conforme Figura 1 e um maçarico alimentado por 

uma rede de ar comprimido (p=5 kgf/cm
2
) e um botijão de gás liquefeito de petróleo – GLP 

com capacidade de 45 kg, para proporcionar a mistura gás/ar na proporção de 1:20, conforme 

Figura 2.  

 

 
Figura 1 – Vista da panela se sínter apoiada sobre quatro tijolos refratários 

 

 

 
Figura 2 – Vista da planta piloto de sinterização de fluxo ascendente 
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Na Figura 3 pode ser visto o processo de queima da mistura 1, composta de 75% de pó 

de forno elétrico, 20% de coque e 5% de fluorita cerâmica. 

 

 
Figura 3: Vista do processo de sinterização ascendente da mistura 1. 

 

Para controle da temperatura foi utilizado um medidor de temperatura portátil 

Salvterm 1200 k, type K thermometer, conforme Figura 4. 

 

 
Figura 4: Termômetro Salvterm 
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O berço da panela foi efetuado com a utilização de escória de forno elétrico conforme 

a Figura 5. 

 

 
Figura 5: Panela de sinterização ascendente com berço de escória 
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Apêndice I – Dados da produção experimental do Aglomerado pré- fundido (APF) – 

terceira fase  

 

Na terceira fase as matérias primas para a composição da mistura 1 inicial foram 

separadas e pesadas, considerando uma mistura total de 30 kg. Da mesma forma que efetuada 

a produção do APF experimental das 1ª e 2ª fases as matérias primas foram colocadas no 

misturador intensivo Eirich, que operou por 7 minutos com giro de 47 rpm e inclinação de 

45º.  A umidade da mistura 1 foi de 4,49 %. As pelotas foram peneiradas com peneira de 

9,525 mm e separadas 9,530 kg de pelotas com dimensão menor de 9,5. A panela de 

sinterização foi preparada com a colocação de 1,175 kg de carvão vegetal para proporcionar o 

acendimento do maçarico, em seguida foi colocado na panela 2,230 kg da mistura 1 e 

posteriormente foram sendo dispostas bateladas de 1,2 kg da mistura 1 a cada 10 minutos, 

quando as pelotas estavam incandescentes, formando 6 camadas subsequentes e totalizando 

9,53 kg.  Foi utilizado berço com 3,926 kg de escória de forno elétrico. A temperatura 

máxima do processo foi de 1230 
o
C. Os parâmetros de controle monitorados foram a 

quantidade de mistura e o tempo para adição de cada batelada. Foram produzidos 4,650 kg de 

APF conforme pode ser visto nas Figuras 1 e 2. Os materiais voláteis da mistura compostos 

por umidade (0,427 kg), coque (1,906 kg) e flúor (0,953 kg), totalizaram 3,286 kg. 

Considerando o carvão vegetal (1,175 kg) adicionado a mistura (9,530 kg) para ignição do 

processo, e o resultante APF (4,650 kg) é possível concluir que ocorreu emissão atmosférica 

de 6,055 kg. 

 

 

                              (a)                                              (b)                                       (c) 

Figura 1 - APF produzido no processo de sinterização ascendente, onde é mostrado o APF selecionado 

para análises (a), o APF selecionado para testemunha (b) e a mistura que compôs o APF (c). 
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Figura 2: APF produzido no experimento 1 é mostrado em detalhe.  

 

Para os seis experimentos complementares da terceira fase, as matérias primas foram 

separadas e pesadas, considerando uma mistura total de 10 kg. Da mesma forma que efetuada 

a produção da mistura 1 inicial,  as matérias primas foram colocadas no misturador intensivo 

Eirich, que operou por 7 minutos com giro de 47 rpm e inclinação de 45º.  As pelotas foram 

peneiradas com peneira de 9,525 mm e separadas 07 kg de pelotas com dimensão menor de 

9,5. A panela de sinterização foi preparada com a colocação de 1,0 kg de carvão vegetal para 

proporcionar o acendimento do maçarico, em seguida foi colocado na panela 2,0 kg da 

mistura 1 e posteriormente foram sendo dispostas bateladas de 1,0 kg da mistura 1 a cada 10 

minutos, quando as pelotas estavam incandescentes, formando 6 camadas subsequentes e 

totalizando 7,0 kg.  Foi utilizado berço com 3,0 kg de escória de forno elétrico. A temperatura 

máxima do processo foi de 1230 
o
C. Os parâmetros de controle monitorados foram a 

quantidade de mistura e o tempo para adição de cada batelada.  

A umidade do experimento 1 foi de 4,09 %. Foram produzidos 5,390 kg de APF. Os 

materiais voláteis da mistura compostos por umidade (0,286 kg), coque (1,400 kg) e flúor 

(0,350 kg), totalizaram 2,036 kg. Considerando o carvão vegetal (1,0 kg) adicionado a mistura 

(7,0 kg) para ignição do processo, e o resultante APF (5,390 kg) é possível concluir que 

ocorreu emissão atmosférica de 2,610 kg. 
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A umidade do experimento 2 foi de 4,62 %. Foram produzidos 5,056 kg de APF. Os 

materiais voláteis da mistura compostos por umidade (0,323 kg), coque (1,400 kg) e flúor 

(0,700 kg), totalizaram 2,423 kg. Considerando o carvão vegetal (1,0 kg) adicionado a mistura 

(7,0 kg) para ignição do processo, e o resultante APF (5,056 kg) é possível concluir que 

ocorreu emissão atmosférica de 2,944 kg. 

A umidade do experimento 3 foi de 4,36 %. Foram produzidos 5,710 kg de APF. Os 

materiais voláteis da mistura compostos por umidade (0,305 kg), coque (1,400 kg) e flúor 

(1,050 kg), totalizaram 2,755 kg. Considerando o carvão vegetal (1,0 kg) adicionado a mistura 

(7,0 kg) para ignição do processo, e o resultante APF (5,710 kg) é possível concluir que 

ocorreu emissão atmosférica de 2,290 kg. 

A umidade do experimento 4 foi de 4,54 %. Foram produzidos 5,920 kg de APF. Os 

materiais voláteis da mistura compostos por umidade (0,317 kg), coque (0,490 kg) e flúor 

(0,350 kg), totalizaram 1,157 kg. Considerando o carvão vegetal (1,0 kg) adicionado a mistura 

(7,0 kg) para ignição do processo, e o resultante APF (5,920 kg) é possível concluir que 

ocorreu emissão atmosférica de 2,080 kg. 

A umidade do experimento 5 foi de 3,89 %. Foram produzidos 6,004 kg de APF. Os 

materiais voláteis da mistura compostos por umidade (0,272 kg), coque (0,490 kg) e flúor 

(0,700 kg), totalizaram 1,462 kg. Considerando o carvão vegetal (1,0 kg) adicionado a mistura 

(7,0 kg) para ignição do processo, e o resultante APF (6,004 kg) é possível concluir que 

ocorreu emissão atmosférica de 1,996 kg. 

A umidade do experimento 6 foi de 4,13 %. Foram produzidos 5,780 kg de APF. Os 

materiais voláteis da mistura compostos por umidade (0,289 kg), coque (0,490 kg) e flúor 

(1,050 kg), totalizaram 1,829 kg. Considerando o carvão vegetal (1,0 kg) adicionado a mistura 

(7,0 kg) para ignição do processo, e o resultante APF (5,780 kg) é possível concluir que 

ocorreu emissão atmosférica de 2,220 kg. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Exemplos de usinas de tratamento de resíduos da Paul Wurt   

 

 

São apresentadas a seguir, três plantas de tratamento de resíduos, com diferentes 

processos e diferentes materiais: 

      1. A planta PRIMUS® em PRIMOREC Luxemburgo 

      2. A planta  baseada em RHF em Lucchini, Itália 

      3. A planta PRIMUS® em DRAGON STEEL, Taiwan 

 

 

1 A planta PRIMOREC em Diffeerdange 

 

 

A planta PRIMOREC, mostrada na Figura 1, está localizada em Differdange, 

Luxemburgo, e é a primeira baseada no processo PRIMUS®. 

 

 
Figura 1 - Vista da planta PRIMOREC em Luxemburgo 

 

O inicio da planta foi em 2003, ela foi projetada para tratar 60.000 t/ano de pó do FEA 

e 15.000 t/ano de lama de laminação. Ela inclui um MHF com 8 soleiras de 7,7m de diâmetro 

interno e 10 MW FEA com 3,5m de diâmetro interno. Por tonelada de insumo ela tipicamente 

produz 0,25t de ferro gusa, 0,35t de pó secundário (concentrado de oxido de zinco) e 0,2t de 

escoria enquanto consome uma media de 0,32t de carvão e 1,05 MWh de eletricidade. 
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2 Planta RHF em Lucchini, Piombino 

 

 

A planta mostrada na Figura 2 foi projetada para o tratamento de cerca de 60.000 t/ano 

(base seca) de materiais de limalha de ferro e tem operado com sucesso como um estágio de 

pré-redução de um novo processo de fabricação de ferro (REDSMELT NST). O principal 

material de alimento tem sido a combinação de alto forno e pó do BOF. Com a mistura certa 

desses materiais, pelotas que se auto-reduzem podem ser produzidas, isto é, pelotas que 

contem carbono suficiente do pó do alto forno para a completa redução do ferro contido sem 

necessidade de carvão adicional. A decisão da conversão da planta em instalação de 

tratamento de resíduo foi tomada e seu inicio foi marcado para o começo de 2010. 

 

  
Figura 2 – Vista da planta RHF em Piombino, Itália e seu forno de soleira rotativa. 

 

 

Para esse propósito, alguns equipamentos adicionais serão instalados para permitir 

operação de materiais úmidos e espessos e produzir um produto metalizado estável em forma 

de briquete de ferro (HBI), apropriado para ser reciclado em um alto forno. Como resultado 

do uso desses blocos, para cada tonelada de HBI carregado para o alto forno, os seguintes 

benefícios são esperados: 

 

 economizar cerca de 1,1 toneladas de pelotas comercializadas 

 economizar cerca de 250 kg de coque 

 aumentar a produtividade em 0,5t de metal quente. 
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3 Planta PRIMUS® em Dragon Steel, Taiwan 

 

 

A DRAGON STEEL já está operando um forno elétrico a arco e armazena por 

enquanto o pó resultante do FEA. Na verdade, uma nova completa planta siderúrgica 

integrada está sendo construída. Portanto a DRAGON STEEL  teria a obrigação legal de 

implantar uma solução para  a reciclagem dos resíduos incluindo pó e também lama do alto 

forno, do BOF e da planta de sinter. Assim o processo PRIMUS® foi escolhido devido a sua 

flexibilidade em ser alimentado por misturas. 

A planta PRIMUS® é projetada para vários diferentes casos de produção: 

 100% pó recente do FEA ou do estoque 85.000 t/ano 

 60% pó do FEA e 40% BOF / Alto Forno 100.000 t/ano 

A PAUL WURTH recebeu o pedido para esse projeto em 2006. O procedimento de 

aquecimento dos fornos foi iniciado em fevereiro de 2009. A primeira corrida a quente foi 

feita em abril de 2009. Em junho os testes de desempenho foram realizados com sucesso.  

Resíduos como pó de forno elétrico são transformados em pelotas e carregados juntos 

com um carvão altamente volátil e sedimentos não pré-tratados no MHF, onde o primeiro 

passo da redução acontece. O material pré-reduzido é derretido em um FEA, os dois fornos 

estão ligados a um tratamento comum de gás de exaustão que consiste dos seguintes passos: 

 câmara pós-combustão 

 têmpera 

 filtro para recuperação de óxido 

 filtro de adsorção para controle da dioxina incluindo uma injeção de carbono 

ativo 

 ventilador 

 chaminé 

Os produtos vendáveis são ferro gusa, óxido PRIMUS® e a escória inerte. 
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As Figuras 3, 4, 5 e 6 seguintes, dão uma impressão das diferentes áreas da planta: 

 

 
Figura 3 – Vista da unidade de manuseio de materiais  

 

 
Figura 4 – Vista do forno elétrico a arco  
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Figura 5 – Vista da fundição com canhão de lama & maquina de perfurar 

 

 
 Figura 6 – Vista da unidade de tratamento de gás de exaustão. 

 

Os seguintes resultados de operação poderiam ser atingidos durante o teste de 

desempenho em Junho de 2009: 

 Capacidade de produção: 260 – 280 t de pó do FEA por dia 

 Consumo de gás natural: 20 -30 Nm3/ t alimentação 

 Remoção de Zn: > 99% 

 Consumo da unidade de derretimento: 1100 KWh/t alimentação 

 Qualidade do óxido: Zn 52 – 55 %, Fe 3 – 5 %,Cl 8 – 10% 
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Anexo B – CCDM – Análise granulométrica em amostras de cerâmica 
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Anexo C – Análise por DRX das misturas e APF's  da primeira fase 
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Anexo D –Análise por FRX das misturas e APF's  da primeira fase 
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Anexo E – Análise do extrato lixiviado dos APF's da primeira fase  
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Anexo F - Análise por DRX das misturas e APF’s da segunda fase 
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Anexo G – Análise por FRX das misturas e APF’s da segunda fase 
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Anexo H – Análise do extrato lixiviado dos APF’s da segunda fase 
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Anexo I – Análise por FRX das misturas da terceira fase 
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Anexo J – Análise por FRX dos APF’s da terceira fase 
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Anexo K – Análise por FRX do concentrado de zinco da terceira fase 
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Anexo L – Análise por FRX da amostra inicial da terceira fase 
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