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Resumo: O uso de carepa ou resíduos ricos em FeO como agente para eliminar elementos químicos 
indesejáveis dos aços nos processos siderúrgicos é uma prática comum atualmente. Uma das aplicações é 
em fundições, onde se deseja aproveitar sucatas que muitas vezes possuem excesso de Si ou P. Neste 
trabalho foi estudada a influência da temperatura na redução de Si de um aço austenítico cromo-níquel. Em 
um cadinho fundiu-se aproximadamente 800g de aço e em seguida adicionou-se carepa de laminação, 
promovendo assim a remoção do Si. Os resultados mostram que quando a temperatura é variada de 
1475°C para 1525°C a eficiência aumenta em 20%. Um modelo cinético foi ajustado às curvas obtidas e 
verificou-se que o controle cinético do processo pode ser por difusão, químico ou misto. 
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INTRODUÇÃO 
A sucata da liga ASTM 297HH utilizada como 
grelha em fornos para queima de pelotas de 
minério de ferro possui uma concentração de 
silício variando 1 a 2 %. O Si pode ter diversos 
efeitos maléficos ou benéficos nos aços em 
geral, mas o foco deste trabalho foi viabilizar a 
redução deste elemento para o 
aproveitamento da sucata na fabricação de 
novos aços com menor concentração de Si. 
Além disso, a redução do percentual de silício 
viabiliza o consumo de ferros-ligas para ajuste 
de composição química com menor grau de 
pureza e de menor custo. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
A sucata de aço foi fundida em cadinho de 
MgO nas temperaturas de 1525°C e 1475°C. 
Após completa fusão do aço e estabilização 
da temperatura retirou-se a primeira amostra, 
em seguida, a carepa de laminação foi 
adicionada e foram retiradas amostras para os 
tempos de 5, 10, 20, 30 e 50 min.  
 
Tabela 1. Composição química inicial da 
sucata (% em peso) 

C Si Mn P S Cr 

0,48 0,83 0,81 0,03 0,02 24,2 

Ni Mo Cu Co Al V 

12,37 0,21 0,13 0,09 0,10 0,04 

 
As análises químicas foram feitas em um 
espectrômetro de emissão ótica com fonte de 
excitação por descarga elétrica ou por chama. 
A análise química, após a fusão do aço e sem 
a adição da carepa, pode ser vista na Tabela 
1. A carepa foi cedida pela empresa Arcelor 
Mittal-Vila Velha-ES e analisada quimicamente 

pelo laboratório de análises químicas do IFES 
por via úmida, e para os elementos C e S foi 
usado o equipamento LECO CS400 que utiliza 
forno de indução HF-400. Os resultados 
mostraram que o resíduo contém 72,45% de 
FeO, 0,072% de C e 0,0134% de S. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na fabricação de aços, muitos processos 
cinéticos podem ser descritos conforme as 
reações envolvendo fluido-fluido ou fluido-
partícula

(1)
. Para o estudo foi considerado 

sistema fluido-fluido, considerando as reações 
entre metal-escória. Para este sistema tem-se 
que três situações podem ser descritas: i) a 
reação química do sistema ocorre numa 
interface bem definida e a concentração dos 
reagentes é a mesma na interface, ou seja, o 
controle é feito pela reação química; ii) os 
reagentes possuem dificuldade para percorrer 
a distância necessária para que ocorra a 
reação, na região em que a difusão é mais 
lenta, assim um gradiente de composição 
químico é gerado, ou seja, o controle cinético 
ocorre por difusão; iii) as situações descritas 
em i) e ii) ocorrem simultaneamente. Se o 
controle for químico de ordem n=1, então a 
equação que descreve o processo é: 

AeA cckA
dt

dc
..   (1) 

Onde dc/dt é taxa de remoção do componente 
e pode ser dado em [mol/s], A é área da 
interface de reação dada em [cm

2
], o termo 

(CA - CAe) é a diferença de concentração entre 
CA no seio do líquido e CAe de equilíbrio 
termodinâmico respectivamente e ambas 
podem ser dadas em [mol/cm

3
, o parâmetro A 



 

 

 

 

é área que pode ser dada em [cm
2
] e k pode 

ser expresso pela conhecida equação de 
Arrhenius

(2)
. 

 
Se o controle for por difusão, então podemos 
considerar o seguinte: 
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onde dc/dt é a taxa de remoção percentual do 
elemento “A” por unidade de tempo [%A/s], A 
é a área de reação [cm

2
], MT é a massa total 

da fase onde esta presente o elemento “A” [g], 
CA é a concentração do elemento “A” após 
decorrer um intervalo de tempo “t” [%], CAe é a 
concentração de “A” de equilíbrio com o 

sistema [%], melt é a densidade da fase onde 
está presente o elemento que controla a 
velocidade [g/cm

3
], hc é o coeficiente de 

transferência de massa dado em [cm/s] e pode 
ser expresso pela equação 3, onde D é o 
coeficiente de difusão do componente que 
controla a reação dado em [cm

2
/s] e t o tempo 

de exposição [s] 
 

 
Figura 1. Evolução da concentração de Si em 
função do tempo. 
 
A figura 1 apresenta a evolução da 
porcentagem de Si para as duas 
temperaturas. O primeiro aspecto importante 
que se pode verificar é que a temperatura 
muda a cinética de remoção do Si. Este 
comportamento é uma evidência de que este 
processo pode ser controlado quimicamente. 
 
Os dados experimentais da figura 1 foram 
ajustados conforme proposto pela equação 1 
considerando-se ordem 1. O ajuste foi bom e 
com uma correlatividade de no máximo 0,97, 
conforme mostrado na figura 2 para T=1475°C 
e T=1525°C. Portanto este modelo pode 
descrever a cinética de remoção destes 
elementos para este processo. Tentou-se 
também ajustes com outras ordens “n” de 
reação, mas as correlatividade diminuíram 
mostrando-se inadequadas. 

 

  
Figura 2: Ajuste dos pontos experimentais da 
cinética de remoção do Si. 
 
A equação 2 é semelhante à equação 1 de 
ordem n=1. Assim fica difícil definir de o 
controle é químico ou por difusão. Neste caso, 
faz-se necessário calcular a energia de 
ativação e comparar com as energias obtidas 
para outros processos semelhantes na 
literatura. Esta etapa não foi realizada neste 
trabalho, porque para calcular a energia de 
ativação, é necessário pelo menos mais um 
experimento em uma temperatura diferente. 
Assim, para este processo o controle pode ser 
químico, por difusão ou misto. 
 

CONCLUSÃO 
A cinética de remoção do Si, usando carepa 
de laminação foi determinada. Os resultados 
mostram que o controle cinético pode ser por 
difusão, por controle químico ou mesmo por 
controle misto. 
 
Para as condições estudadas, verificou-se que 
o nível mínimo de Si passível de se alcançar é 
aproximadamente 0,4% a 1525°C.  
 
Para um tempo experimental fixo de 50 min, o 
aumento da temperatura do processo de 
1475°C para 1525°C acelera a cinética de 
remoção, e aumenta o nível máximo de 
remoção para cerca de 20%. 
 
Agradecimentos 
Os autores agradecem ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq – Edital MCT-CNPq 14/2010 – 
Universal – Faixa A – Processo 484277/1010-
3 e ao Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Tecnológica e Inovação – PIBITI – 
Vitória – ES. 
 

REFERÊNCIAS 
  

1. LEVENSPIEL, O. Engenharia das 
Reações Químicas. Trad. De Sérgio 
Fuchs Calil. São Paulo: Edgard Blücher, 
V.1 e V.2, 1974. 

2. CASTRO, L.F.A.; SAMPAIO, R.S.; 
TAVARES, R.P. Termodinâmica 
Metalúrgica. Escola de Engenharia da 
UFMG, 1996. 


