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Resumo: Neste trabalho buscou-se otimizar o reaproveitamento de sucatas de aço inoxidável austenítico 
eliminando-se o Si que é um elemento limitante na fabricação de novas ligas. Cerca de 900g do aço ASTM 
297HH foi fundido em um cadinho de MgO.C e adicionou-se misturas de resíduos ricos em FeO e Cr2O3. 
Variou-se a composição química do resíduo adicionado. Os resultados mostram que o resíduo rico em 
Cr2O3 reduz as perdas de cromo no processo. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Atualmente, muitas indústrias 
metalúrgicas reciclam metais e ligas 
sucatadas. Nestes processos a presença de 
impurezas é comum e dependendo do valor 
agregado do produto pode ser viável ou não 
fazer a remoção delas. Em algumas situações 
fazer a remoção das impurezas, 
tecnologicamente não é prático ou até mesmo 
impossível. Com as novas exigências do 
mercado cada vez mais competitivo as 
indústrias metalúrgicas buscam sempre 
reduzir custos. Portanto, o aproveitamento de 
sucatas é tido como uma alternativa real 
objetivando aperfeiçoar a cadeia produtiva. 
Todo este contexto justifica o desenvolvimento 
de técnicas que objetivam remover impurezas 
dos metais fundidos e ligas. Desta forma, a 
abordagem deste trabalho foi enfocada na 
utilização de adições de resíduos siderúrgicos 
(materiais estes normalmente descartados) 
ricos em FeO para a adequação de impurezas 
na liga sucatada fundida de grelhas de fornos 
de pelotização, que são feitas a partir do aço 
inoxidável ASTM A297 HH. O enfoque do 
trabalho foi na remoção do silício da liga. 
Sendo assim, a retirada desse elemento foi 
promovida por reações do tipo metal-escória 
com FeO contido em tais resíduos. Avaliações 
cinéticas e termodinâmicas foram feitas com o 
intuito do completo entendimento do processo. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

 Os resíduos carepa de lingotamento 
contínuo e pó de balão de FEA foram 
caracterizados quanto a sua composição 
química por fluorescência de raio X e a sucata 
de grelha por espectrometria de emissão ótica 
de absorção. Os experimentos foram 
realizados em um forno de retorta a 1475°C e 

1525°C com três adições distintas: carepa, pó 
de balão e uma mistura entre os dois resíduos. 
Foram feitas amostragens para o 
acompanhamento da composição química do 
banho com os intervalos de 5,10,20,30 e 50 
minutos após as adições. As amostras foram 
analisadas por espectrometria de emissão 
ótica por chama. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A partir de uma análise termodinâmica 
baseada nas energias livres das reações de 
oxidação, foi possível prever quais elementos 
teriam potencial termodinâmico suficiente para 
serem removidos do banho metálico, tomando 
como base três adições distintas: carepa de 
lingotamento contínuo, pó de balão de Forno 
Elétrico a Arco (FEA) e uma mistura entre os 
dois resíduos. Todas as adições foram feitas 
levando em consideração quantidades de 
resíduos que suprissem todo FeO 
estequiométrico necessário para a remoção 
completa do silício da liga, além de um 
acréscimo de 20% para eventuais perdas. Os 
cálculos termodinâmicos mostraram que para 
as condições estudadas é favorável a 
remoção do silício, manganês e cromo. Já 
para o carbono e o níquel dependendo do 
referencial adotado para os cálculos a 
eliminação poderia ser favorável ou não. Para 
o resíduo carepa pura, os experimentos foram 
conduzidos a temperaturas de 1475°C e 
1525°C. 

 

A figura 1 apresenta os resultados 
obtidos. Os elementos silício, manganês e 
cromo tiveram maiores reduções com a adição 
de carepa e menores reduções com adição de 
pó de balão. Isto se deve ao fato da maior 
atividade da espécie oxidante FeO no resíduo 
de carepa quando comparado ao resíduo de 
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pó de balão. Além disso, este último contém 
maiores concentrações de óxidos dos 
elementos de interesse, como por exemplo, o 
cromo, que resulta em aumento de atividades 
dessas espécies e, como consequencia, as 
reações de remoção são desfavorecidas, 
mantendo os elementos de liga no banho. O 
carbono, não apresentou remoção, mas sim 
houve incorporação a liga quando utilizada 
adição que continha pó de balão, pois este 
resíduo mostrou-se rico nesse elemento.  
Finalmente, o níquel não apresentou variação 
significativa em suas concentrações. 

 

 
 

 
 

Figura 1 – Evolução do teor dos elementos 
para as três adições de resíduos 
 
  Análises cinéticas também foram 
realizadas com o intuito de verificar qual seria 
o mecanismo controlador da reação de 
dessiliciação. A reação foi modelada como 
sendo do tipo heterogênea metal-escória 
(fluido-fluido), com possível controle químico 

ou transporte de massa na camada limite 
(difusão) ou misto

(1,2)
. Os dados das fusões 

foram ajustados com as equações disponíveis 
na literatura para cada mecanismo 
controlador. Apesar da boa correlação obtida 
para transporte de massa e cinética química 
de primeira ordem (R

2
≥0,96), ficou evidente 

pelo ajuste a 1475°C e 1525°C que a 
temperatura desempenhou pouca influência 
na cinética global de dessiliciação. A energia 
de ativação encontrada para o processo foi de 
12764 cal/mol e isto possui coerência com a 
literatura que cita reações do tipo metal-
escória como sendo majoritariamente 
controladas por difusão

(3)
. Ainda é necessário 

investigar pelo menos mais uma temperatura 
diferente das estudadas para confirmar o valor 
obtido para energia de ativação ou verificar se 
existe alguma mudança do mecanismo 
cinético que governa o processo 
 

CONCLUSÃO 
 

O reaproveitamento de sucata de 
grelha de pelotização e resíduos siderúrgicos 
para reciclagem e elaboração de novas ligas 
mostraram-se tecnicamente viáveis. 

O resíduo de pó de balão mostrou 
possuir alto poder de remoção de Si sem 
perdas excessivas de cromo.  

O mecanismo cinético que governa a 
remoção do silício para este processo, 
provavelmente é por transporte de massa na 
camada limite ou misto.  
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