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Resumo: Buscando desenvolver uma nova liga para fundição de grelhas de aço inox que atendam as 
exigências físicas e químicas a que são expostas no fornos de pelotização, faz-se necessário refundir 
grelhas sucatadas e adicionar cerca de 13% de manganês. Visando a adequação da composição 
química deste novo aço, buscou-se reduzir o percentual de silício. Para chegar ao resultado 
esperado, utilizou-se as seguintes técnicas: i) fusão do aço ASTM 297 HH e posterior adição de 
carepa de lingotamento contínuo rico em FeO; ii) análise química usando espectrometria de massa. 
Os resultados mostraram que é possível remover o silício do aço, sem haver perdas excessivas de 
cromo. Este resultado é muito promissor para o desenvolvimento da nova liga associado a um custo 
reduzido. 
 
Palavras-chave: Aço ASTM 297 HH, Grelha de Pelotização, Carepa de Lingotamento, Silício  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os aços inoxidáveis são aços que apresentam elevada resistência a corrosão, quando 
submetidos a meios ou agentes agressivos, devido a formação de uma película passiva superficial 
constituída de óxido hidratado de ferro e cromo, quando este último está presente acima de 10,5% 
em peso da liga(1,2). As ligas da série HH são muito utilizadas para aplicações sob altas temperaturas 
seja continuamente ou intermitentemente(3,4), em especial a liga ASTM 297 HH utilizada para a 
fabricação de grelha de fornos de pelotização. 

 
A composição química das ligas HH é um fator importante, pois dependendo da faixa de 

composição, o material pode apresentar uma microestrutura parcialmente ferrítica ou outra totalmente 
austenítica(2). Isto se deve aos elementos estabilizadores da fase ferrítica como cromo e silício e os 
elementos estabilizadores da fase austenítica como o níquel e carbono. Como o interesse do 
presente trabalho é a utilização dessa liga em fornos de pelotização, deseja-se que a microestrutura 
seja totalmente austenítica, a fim de adequar as propriedades necessárias da liga ao seu emprego.  

 
A tendência ferritizante do silício, acima de 1% em peso, é três vezes maior que a tendência 

ferritizante do cromo, então este promoverá a formação de ferrita e possível fragilização do material 
acima de 870ºC(2), portanto o silício deve ser removido da sucata fundida da liga ASTM 297 HH. 
Depois ocorre a adequação dos outros elementos como cromo e níquel através de matérias primas 
baratas como Fe-Cr e Ni metálico, além da adição de 13% de manganês na liga na forma de Fe-Mn. 
A remoção de silício é realizada através da adição de carepa de lingotamento contínuo rico em FeO 
na sucata fundida, na qual o óxido de ferro promove a oxidação do silício do banho metálico e 
proporciona sua conseqüente redução percentual. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Através de cálculos de balanço de massa, estabeleceu-se que o percentual silício da sucata deveria 
ser reduzido de 2,27% iniciais para 0,84% pela adição de carepa de lingotamento contínuo com 
72,45% de FeO. Esse valor foi alcançado tendo em vista que as matérias primas Fe-Mn e Fr-Cr 
contém 1,52% e 1,5% de silício respectivamente. Foram realizadas três experiências à 1600ºC e 30 
minutos de permanência. A primeira sem adição para verificar se ocorreria oxidação espontânea do 
banho pelo oxigênio atmosférico, a segunda com adição estequiométrica de carepa necessária para 
total remoção do silício e a terceira com adição quatro vezes maior que a estequiométrica. Os 
gráficos da Figura 1 reúnem os resultados dos experimentos. 
 



 

 

 
Figura 1 – Evolução dos elementos para os experimentos E1, E2 e E3 

 
 O primeiro resultado mostrou que a simples fusão não foi capaz de remover significativamente 
nenhum elemento, exceto o manganês. A partir dos experimentos 2 e 3 podemos verificar a efetiva 
retirada de silício do banho, sendo que a meta foi superada satisfatoriamente no terceiro experimento, 
apesar de que neste último a perda de cromo foi considerável, necessitando de maior quantidade de 
Fe-Cr para sua adequação posterior, se a liga for desenvolvida a partir desse ponto. O percentual 
níquel não foi alterado significativamente ao decorrer dos experimentos, mas o percentual do 
manganês por sua vez foi muito influenciado, mas como a quantidade de partida é pequena, a maior 
quantidade de Fe-Mn utilizada posteriormente acaba sendo compensado pelo maior uso de sucata de 
grelha. 
 
 Cálculos termodinâmicos pré-liminares indicam que para a referida composição do banho 
metálico e temperatura de fusão, a energia livre para a remoção destes elementos em ordem 
decrescente são: silício, cromo e manganês. O níquel não possui potencial suficiente para ser 
removido do banho nessas condições. Este fato se mostra interessante, visto que se deseja remover 
pelo menos a quantidade mínima de silício sem que ocorra a remoção significativa dos outros 
elementos, o que acarretaria em aumento de custos para fabricação da liga. Uma maneira para evitar 
a perda dos elementos como cromo e manganês seria a utilização de matérias primas fornecedoras 
de FeO que contenham óxidos desses elementos como Cr2O3 e MnO. Isto aumentaria a atividade 
desses óxidos na escória, diminuindo o potencial de remoção dos respectivos elementos do banho 
metálico. Outra maneira de buscar efeito similar a esse é através de escórias previamente 
preparadas, ou seja, escórias sintéticas. 
 
CONCLUSÃO 
 

De acordo com resultados obtidos, é possível realizar a reciclagem da liga ASTM 297 HH 
proveniente de sucata de grelha de forno de pelotização para a fabricação de uma nova liga com 13% 
de manganês com a prévia redução percentual de silício, sem que ocorra redução significativa de 
níquel e redução excessiva de cromo. Apesar da melhoria da eficiência do processo quando 
adicionados quatro vezes mais carepa de lingotamento contínuo que a quantidade estequiométrica, a 
redução do manganês se mostrou acentuada. Todos os resultados obtidos mostraram-se de acordo 
com a análise termodinâmica prévia e a redução de Cr e Mn pode ser minimizada com o aumento da 
atividade de Cr2O3 e MnO na escória, seja através de matérias primas fornecedoras de FeO com 
respectivos óxidos ou na utilização de escórias sintéticas. 
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