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Resumo: Seguindo as exigências das indústrias de pelotização, faz-se necessário desenvolver uma 
nova liga para fundição de grelhas de aço inoxidável que atendam aos parâmetros físicos e químicos 
a que são expostas nos fornos. Para atingir esta meta, faz-se necessário refundir grelhas sucatadas e 
visando a adequação da composição química desse novo aço buscou-se reduzir o percentual de 
silício. Para chegar ao resultado esperado, utilizou-se a seguinte metodologia: a) Fusão do aço ASTM 
297HH juntamente com o resíduo pó de balão de aciaria rico em óxido de ferro e óxido de cromo; b) 
Análise química utilizando Espectrometria de Emissão Óptica. Os resultados mostram que foi 
possível remover o silício sem remover significativamente o cromo, sendo este resultado importante 
para o desenvolvimento de uma nova liga com custo reduzido. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os aços inoxidáveis foram descobertos pelo inglês Harry Brearly em 1912, sendo que a 
produção industrial se efetivou nos EUA somente na década de 1920[1]. Esses tipos de aços são os 
que apresentam elevada resistência a corrosão, quando submetidos a meios agressivos, por causa 
do elevado teor de cromo, no mínimo, 10,5%. A presença de cromo em contato com o ar atmosférico 
permite a formação de uma camada passiva, a base de Fe e Cr, impedindo o transporte de oxigênio 
da atmosfera para o metal[1]. Em alguns processos metalúrgicos a remoção de silício de aços 
inoxidáveis austeníticos pelo óxido de ferro é uma alternativa que pode melhorar o aproveitamento de 
sucatas para fabricação de novas ligas. Neste trabalho visou-se diminuir o percentual de silício no 
aço sem a interferência em outros elementos de liga como o cromo, o níquel e o manganês, 
utilizando pó de balão de aciaria, rico em FeO e Cr2O3. Tal resíduo é classificado como sólido 
perigoso – Classe I, por conter metais tóxicos em sua composição, como o cádmio e o chumbo [2], 
logo, o desenvolvimento de processos para aproveitá-lo é de grande importância ambiental e 
econômica. Como existem inúmeros tipos de aço inoxidáveis, neste trabalho foram utilizados aços 
inoxidáveis para fundição, mais especificamente os tipos HH, que são basicamente austeniticos e que 
são capazes de resistir a ambientes sob altas temperaturas[3]. Uma das aplicações desse tipo de aço 
são em fornos de pelotização. As grelhas desses fornos são geralmente fabricadas utilizando-se aços 
do tipo ASTM A297 HH. O silício é um estabilizador da fase ferrita; para situações onde há condições 
de temperatura elevada, a composição da liga deve ser balanceada visando formar uma fase 
totalmente austenítica. Assim, altas concentrações de Si (acima de 1% para ligas ASTM A297 HH) 
promovem a formação de ferrita e possível fragilização do aço inoxidável austenítico, sendo então 
necessária sua parcial remoção. Neste trabalho o objetivo foi desenvolver um método para eliminar o 
Si deste tipo de aço melhorando o rendimento durante a reciclagem do mesmo. A sucata foi refundida 
e um resíduo de aciaria rico em Cr2O3 e FeO foi adicionado ao banho liquido promovendo a remoção 
do Si sem o excessiva remoção de Cr. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O trabalho foi realizado no período de agosto de 2009 a julho de 2010. A amostra de pó de balão foi 
fornecida pela empresa Villares – Unidade Sumaré - SP e as análises químicas necessárias foram 
realizadas via úmida, por espectrometria de emissão ótica e para o C e o S foi usado o equipamento 
LECO CS400 que utiliza forno de indução HF-400. No caso de amostras metálicas, as análises foram 
feitas em um espectrômetro de emissão óptica Foudry Master Pro da marca Oxford. O aço foi fundido 
juntamente com o pó de balão em cadinho de alumina, com 98% de pureza, com tempo de 
aquecimento de 4 horas até a temperatura de 15600C e resfriado em temperatura ambiente, dentro 
do forno. 
 



Os resultados para a análise via úmida do pó de balão de aciaria, juntamente com a análise do 
carbono e enxofre foram (valores dados em %): Cr–7,79; P–0,044; Ni–0,48; FeO–52,55; Fe metalico–
2,24, C–1,834; S–0,919. A análise da composição inicial do aço mostrou uma elevada concentração 
de Si, para que durante o processo de reciclagem obtenha-se um melhor rendimento é necessário 
que este valor seja reduzido no mínimo até 0,5% e de preferência sem eliminar outros elementos 
interessantes tais como o Cr e o Mn. O resultado obtido foi o seguinte: Fe–54,2; C–0,36; Si–1,22; 
Mn–1,19; P–0,0174; S–0,0263; Cr–28,6; Ni–13,4. Após a realização da fusão do aço inoxidável com o 
resíduo pó de balão, uma nova análise foi feita, obtendo-se o seguinte resultado: 
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Figura 1 – Potencial de remoção de 
alguns elementos dissolvidos em um 
aço inoxidável austenítico – referência 
Raoultiana. 
 

Fe–56,7; C–0,469; Si–0,343; Mn–0,539; P–0,0236; S –
0,0523; Cr–27,3; Ni–13,8. Dados termodinâmicos[4], 
permitiram calcular potencial termodinâmico de 
eliminação para cada elemento de interesse. 
 
Pela Figura 1 se observa que o potencial de remoção 
de silício é muito forte e nessas condições verificou-se 
que para o aço estudado termodinamicamente este é 
o elemento preferencial a ser removido, perdendo 
apenas para o carbono e o cromo. Os resultados 
mostram também que existe uma disputa entre o 
silício, manganês e cromo, entretanto, dependendo do 
teor de cada um, o elemento preferencial a ser 
removido pode mudar. Os resultados mostraram que o 
Cr não reduziu bruscamente durante os experimentos, 
saindo de 28,6% para 27,3%, ou seja apenas 0,7 
pontos percentuais. 
 

Este resultado mostra que o resíduo foi eficiente para manter o cromo no banho enquanto o silício era 
reduzido. Já o manganês cerca de 50% foi removido, porém este poderá ser também mantido no 
banho enriquecendo-se o resíduo a ser adicionado com MnO. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Cálculos termodinâmicos mostram que no início do processo, a preferência de remoção de 
elementos pelo óxido FeO é a seguinte: Cr, Si, C e Mn respectivamente. Como o cromo é o elemento 
preferencial para saída, utilizou-se um resíduo não só rico em FeO para a remoção do Si, mas rico 
também em Cr, para que se mantenha a quantidade elevada desse elemento no aço. Com o presente 
trabalho confirmou-se que foi possível se retirar o silício, sem a remoção significativa de Cromo. 
 
 Mostrou-se que é possível, do ponto de vista termodinâmico e experimentalmente, retirar o silício 
dos aços inoxidáveis austeníticos utilizando FeO. Embora se tenha que controlar a quantidade dos 
demais elementos, como no caso estudado o cromo. 
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