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Resumo: A lama fina de aciaria LD e a poeira de aciaria elétrica (PAE) foram reaproveitadas na 
forma de pelotas, por estes possuírem elementos que podem ser utilizados na fabricação de ferro-
gusa e aço (principalmente ferro na forma de óxidos ou metálico, CaO e MgO) e granulometria 
adequada a pelotização. Estes resíduos foram pelotizados em forma de pelotas auto-redutoras e 
adicionadas em um banho de ferro-gusa, para incorporação do ferro metálico presente no resíduo ao 
banho. 
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INTRODUÇÃO 
 
Dentre os processos ligados diretamente a 
produção de ferro gusa e aço, o processo de 
pelotização é um dos processos de 
aglomeração mais utilizados atualmente pelas 
indústrias, devido a sua importância no mundo 
no que se diz respeito à aglomeração de finos 
de minério de ferro e outros resíduos 
siderúrgicos. Assim, a medida que os minérios 
aproveitados possuem granulometrias 
inferiores a 0,200 mm, estes não podem ser 
carregados nos alto-fornos e na redução direta 
com esta granulometria, logo faz-se 
necessário a sua aglomeração.  
Com o processo de pelotização se consegue 
produzir aglomerados com alto teor de ferro. 
Outros processos tais como a sinterização, a 
briquetagem, prensagem e outros, muitas 
vezes não se aplicam aos finos naturais de 
alto teor, e os concentrados produzidos na 
maioria das vezes por flotação não 
apresentam a produtividade necessária para o 
porte dos projetos de minério de ferro. [1] 
 

 
 
Figura 1 – Pelota Verde 

 
A redução de finos de minério de ferro por 
carbono sólido, quando aglomerados 
conjuntamente na forma de pelotas 

(denominada pelotas auto-redutoras) 
apresenta vantagens cinéticas e tecnológicas 
importantes, devido à granulometria fina, 
contato íntimo entre as partículas, geração 
interna de gases redutores, pequenas 
distâncias de difusão gasosa e possibilidade 
de uso de diversas fontes de ferro e redutor.[2] 
Como as pelotas são auto-redutoras (Figura 
1), para facilitar a redução dos óxidos em 
contato com o ferro-gusa líquido, não houve a 
etapa de queima ou calcinação. Neste caso a 
ausência desta etapa não compromete a 
utilização das pelotas, pois a resistência 
mecânica que estas precisam ter é somente 
para suportar o manuseio e o carregamento 
no carro- torpedo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A tabela 1 apresenta as diferentes 
formulações testadas, onde LFA - Lama Fina 
de Aciaria LD, PAE - Poeira de Aciaria Elétrica 
e FQ - Finos de Coque. 
 
Tabela 1 – Formulações Testadas 
 

 MISTURA 1 MISTURA 2 MISTURA 3 

LFA 80% 50% 60% 

PAE - 30% 20% 

FQ 15% 15% 12% 

Cal  5% 5% 8% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 
Onde a Cal fornece o óxido de cálcio (CaO) e 
de magnésio (MgO) necessários ao processo 
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de endurecimento da pelota. O CaO é 
fundamental no processo físico químico de 
formação dos compostos que irão favorecer a 
geração de uma ganga ácida a temperaturas 
mais baixas, fortalecendo a ligação entre os 
grãos de minério. [3] 
As pelotas foram fabricadas a partir das 
misturas padrões citadas na Tabela 1 na 
proporção molar que Fe2O3:C fosse 1:3, de 
forma que a porcentagem de carbono fosse 
próxima (Mistura1 e 3) ou igual (Mistura 2) a 
essa proporção. 
Posteriormente, as pelotas foram testadas em 
adição ao banho, na proporção de 5%  da 
massa de gusa, e quanto a sua auto-redução 
(formação de pelotas metalizadas) à 
temperatura de 1450oC durante os tempos de 
30 min e 1 hora. Alguns resultados podem ser 
vistos nas Figuras 2 e 3. 
 

 
Figura 2 – Pelotas após teste de auto-redução 
de 1 hora 
 

 
 
Figura 3 – Ferro-gusa após teste de adição de    
1 hora  

 
Podendo ser observado nos ensaios de 1 hora  
que: 
- A mistura 1 e 3 mostraram baixa 
redutibilidade, e as mesmas foram 
descartadas no decorrer do projeto; 
- A mistura 2 obteve bons resultados, tendo 
sido observado um aumento na massa de 
gusa de 75% a 80% do valor 
estequiometricamente esperado. Os nódulos 
metálicos formados no processo de auto-
redução da pelota foram 85% a 90% do valor   
esperado. 
Será também trabalhada uma mistura com 
excesso de carbono, para garantir total 

redutibilidade da pelota, buscando um 
resultado satisfatório. 
 
CONCLUSÃO 
 
Considerações: 
- As pelotas contêm um elevado teor de ferro, 
sendo 50% em média na forma metálica; 
- A metalização observada nas pelotas ocorre 
por auto-redução devido ao alto teor de 
carbono; 
- O maior tempo de permanência no forno 
garantiu melhores resultados de incorporação 
de ferro. 
Por fim, a adição de pelotas auto-redutoras em 
carro-torpedo é um processo viável e de muita 
relevância para o reaproveitamento dos 
resíduos. Além disso, os testes de auto-
redução, com a metalização da pelota, 
indicaram um possível uso dessa carga 
ferrífera como complemento da carga de 
sucata nos conversores ou no carregamento 
dos altos-fornos.  
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