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Resumo: Este estudo aborda a viabilidade técnica do reaproveitamento da lama fina de aciaria, da 
carepa e do pó de forno elétrico, no processo de incorporação do ferro contido nesses resíduos ao 
ferro-gusa, mediante a adição destes na forma de briquetes e pelotas auto-redutoras em gusa líquido. 
Com o propósito de avaliar a viabilidade da produção dos briquetes e das pelotas, os resíduos foram 
caracterizados física e quimicamente e logo após foram definidas misturas em diferentes proporções 
com os resíduos e posteriormente realizado a briquetagem e a pelotização. Após adição dos 
briquetes e pelotas em banho líquido, foi avaliada a quantidade de ferro metálico incorporado ao gusa 
líquido. 
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INTRODUÇÃO 
 
Os resíduos industriais podem ter basicamente três destinos, o descarte, o reaproveitamento interno 
ou o reaproveitamento externo. O descarte puro e simples de resíduos tem sido cada vez mais 
desestimulado, principalmente devido às normas cada vez mais rígidas quanto às qualidades de 
aterros. Já a reciclagem de resíduos tem sido apontada como a solução mais interessante para os 
problemas dos resíduos industriais, pois é o principal componente para a realização de um 
desenvolvimento auto-sustentável. [1] 
Os resíduos estudados contêm em sua composição elementos que podem ser utilizados na 
fabricação de ferro-gusa e aço (principalmente ferro na forma de óxidos ou metálico e carbono, pois 
fazem parte da carga normal destes processos. Porém, estes resíduos possuem o inconveniente de 
possuírem uma granulometria muito pequena (mais que 80% abaixo de 0,150 mm) [2], o que dificulta 
o seu manuseio e carregamento no processo. Por outro lado, uma solução atrativa para o 
aproveitamento de resíduos na forma de pó e lamas, na própria indústria siderúrgica, é a 
aglomeração, através da briquetagem ou pelotização, o que pode otimizar sua utilização.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com o conhecimento da composição química dos resíduos (lama fina de aciaria, poeira de aciaria 
elétrica e carepa) e do redutor (finos de coque), foi possível realizar o cálculo de redutor, 
considerando a redução completa dos óxidos de ferro contido nos resíduos, calculado o conteúdo 
estequiométrico de redutor, somava-se a este mais 20% no caso dos briquetes e 10% no caso das 
pelotas. Depois os componentes do briquete foram homogeneizados em um misturador e 
introduzidos no molde de aço. Este conjunto foi levado à prensa onde se aplicou uma pressão de 10 
toneladas durante 1 minuto. Após este tempo, o sistema foi aliviado e o briquete retirado do molde 
para avaliação da massa final. No caso das pelotas, estas foram fabricadas em disco pelotizador.  
Foram utilizados 2% (briquetes) e 5 % (pelotas) de cal hidratada com 7% umidade para aglomeração.  
A Tabela 1 apresenta as misturas produzidas e a porcentagem de ferro presente em cada mistura 
briquetada. A letra E representa carbono estequiométrico e a letra V representa 20% de carbono em 
excesso.  

Tabela 1. Porcentagem de óxido de ferro contido em cada mistura 
 
 
 
 
 

Resíduos 
% em massa de Ferro contido na mistura 

E V 

Pó de aciaria Elétrica  32,3 31,5 
Lama Fina de Aciaria  47,7 46,0 

Carepa  53,1 51,0 



 

 

 
Os briquetes (15 gramas) foram adicionadas ao gusa na temperatura de 1450ºC e permaneceram 
durante o período de 20 minutos, sendo posteriormente resfriado, todo o ensaio sob atmosfera 
controlada de argônio, afim de manter inerte o sistema. Os resultados são apresentados no quadro 1. 
A mistura 1 representa os briquetes com a poeira de aciaria, a mistura 2 representa os briquetes com 
a lama de aciaria e a mistura 3 representa os briquetes de carepa. 

Quadro 1. Resultados dos ensaios de incorporação do ferro no gusa 
  MISTURA 1 MISTURA 2  MISTURA 3

E V E V  E  V

Massa de Gusa inicial (gramas) 568,5  587,0 696,0 674,0  601,5  638,5

Massa de Gusa após Ensaio (gramas) 570,0 590,0 701,5 680,7  607,0  646,0

Massa de ferro contido no briquete (gramas) 4,8 4,7 7,2 6,9  8,0  7,7

Massa de ferro incorporada (gramas) 1,5 3,0 5,5 6,7  5,5  7,5

Eficiência (% em massa de Ferro incorporada) 31,2% 63,8% 76,4% 97,1%  68,8%  97,4%
 
A figura 1 representa graficamente o que está exposto no quadro 2, referente a porcentagem de ferro 
incorporado em cada mistura briquetada.      
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          Figura 1. Porcentagem em massa de ferro incorporado em cada mistura 

 
A Tabela 2 apresenta as misturas produzidas e a porcentagem de ferro presente em cada mistura 
pelotizada.  

Tabela 2. Misturas Produzidas (% em peso) 
Resíduos   Mistura 1  Mistura 2 Mistura 3 Mistura 4 

Lama Fina de Aciaria  80  50 35 15 

Pó de Aciaria Elétrica  ‐  30 45 65 

Finos de Coque  15  15 15 15 

Cal   5  5 5 5 
 
O quadro 2 apresenta todos os resultados encontrados no presente estudo, referentes as misturas 
estudadas. A letra E representa carbono estequiométrico e a letra D representa 10% de carbono em 
excesso.  

Quadro 2. Resultados dos ensaios de incorporação do ferro no gusa 
 MISTURA 1 MISTURA 2 MISTURA 3  MISTURA 4

E  D E D E D  E  D

Massa de Gusa inicial (gramas)  457,10  355,70 406,00 416,20 443,70 414,50  382,30  456,80

Massa de Gusa após Ensaio 
(gramas) 

468,80  369,00 415,10 427,80 452,70 424,20  387,50  464,70

Massa de ferro contido no 
briquete (gramas) 

13,89  13,89 12,21 12,21 11,37 11,37  10,26  10,26

Massa de ferro incorporada 
(gramas) 

11,7  13,3 9,1 11,6 9,0 9,7  5,2  7,9

Eficiência (% em massa de 
Ferro incorporada)  

84,70%  96,37% 75,00% 95,00% 79,11% 85,26%  50,68%  77,06%



 

 

A figura 2 apresenta graficamente o que esta exposta no quadro 2, referente a porcentagem de ferro 
incorporado em cada mistura.  
 

 
Figura 2. Porcentagem em massa de ferro incorporado em cada mistura 

 
 
 CONCLUSÃO 
De acordo com os resultados obtidos pelos ensaios de adição ao ferro-gusa, conclui-se que: 
Para os briquetes 
 Através dos resultados de fusão dos briquetes no gusa foi verificado que o aumento de carbono 

favorece a incorporação do metal ferro proveniente dos resíduos  no gusa líquido. 
 A mistura 1 apresentou os piores resultados, com carbono estequiométrico, foi verificado uma 

incorporação de apenas 31,2% em peso e com 20% em excesso incorporou 63,8% em peso do 
valor esperado.  

 Já na mistura 2, a incorporação do ferro foi de 76,4% em peso com carbono estequiométrico e 
97,1% em peso com 20% em excesso de carbono. 

 Para a mistura 3, foi verificado que a incorporação do ferro foi de 68,8% em peso com carbono 
estequiométrico e 97,4% em peso com 20% em excesso de carbono. 

 
Para as pelotas 
 Através dos resultados de fusão das pelotas no gusa foi verificado que o aumento de carbono 

favorece a incorporação do metal ferro proveniente dos resíduos  no gusa líquido. 
 Para a mistura 1, foi verificado que a incorporação do ferro foi de 84,07% em peso com carbono 

estequiométrico e 96,37% em peso com 10% em excesso de carbono. 
 Já na mistura 2, a incorporação do ferro foi de 79,11% em peso com carbono estequiométrico e 

86,26% em peso com 10% em excesso de carbono. 
 Por outro lado a mistura 3, apresentou que a incorporação do ferro foi de 75,05% em peso com 

carbono estequiométrico e 95,00% em peso com 10% em excesso de carbono. 
 A mistura 4, apresentou os piores resultados, com carbono estequiométrico, foi verificado uma 

incorporação de apenas 50,00% em peso e com 10% em excesso incorporou 77,06% em peso do 
valor esperado.  
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