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RESUMO

A nova consciência ambiental vem gerando um nível crescente de ex1gencias nos
municípios, setores siderúrgicos/metalúrgicos, mineral e demais indústrias, sob os
aspectos de programas de gestão das emissões atmosféricas, efluentes líquidos e
resíduos sólidos. Em se tratando da gestão de resíduos sólidos industriais, a resposta a
essas exigências leva, sem dúvida, à necessidade de formas de minimização.
tratamento e reciclagem dos resíduos.
No que se refere especificamente aos mews econom1cos. os sistemas de gestão
ambiental, incluindo a gestão dos resíduos sólidos, são objetos prioritários em
fomentar sua incorporação em todas as fases do ciclo produtivo. Essa incorporação se
dá através de critérios e tecnologias que permitem o máximo de eficiência energética,
tanto na fabricação, quanto no desempenho dos bens produzidos. minimizando a
geração de resíduos e a reutilização dos bens materiais (sempre que possível L
diminuindo a poluição, incorporando mecanismos de controle nos próprios processos
produtivos e priorizando medidas preventivas mais que as corretivas
Este documento apresenta o tema - Reaproveitamento de Resíduos Industriais - Estud(i
de Caso - assunto de suma importância nos d1as atuais para os aspectos amb1enta1s e
econôrnicos. O artigo apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre a reciclagem de
resíduos sólidos gerados pelos principais setores industriais do Estado de Minas Gerais
(mineração, metalurgia) e resultados dos estudos desenvolvidos em escala laboratorial.
para dois resíduos gerados por uma empresa de produtos trefilados: Tona da Estação
de Tratamento de Efluentes Acidulados e Carepa de Trefilação.
Palavras chave: resíduos sólidos, reciclagem

(01) Trabalho a ser apresentado ao XVll Encontro Nacional de Tratamento de Minério
e Met. Extrativa e I Seminário de Química de Colóides Aplicada Tecnologia
Mineral, 23 a 26 de agosto de 1998.
(02) M.Sc.; Doutoranda do CPGEM - UFMG: Brandt Meio Ambiente LTDA.
(03) Membro da ABM : Ph.D.; Professor Adj. Departamento de Eng. Metalurgia e de
Materiais da UFMG .

97

1 - INTRODUÇÃO
O fator primordial nos dias atuais consiste na implementação do Sistema de
Gerenciamento Ambiental a partir do comprometimento da alta direção da empresa e
da definição de sua politica ambiental. A política ambiental tem como objetivos:
definir a visão da alta administração, comunicar a visão da empresél para as partes
interessadas, orientar as ações a nível operacional, integrar-se com outras politicas da
organização e atender a norma ISO 14001.
Dentro deste contexto, a empresa busca seus objetivos e metas ambientais,
iniciando pela etapa de identificação dos aspectos e impactos ambientais.
categorizando-os de acordo com o grau de significância. Os aspectos e impactos
significantes são estudados e avaliados no sentido de adoção das medidas de controle.
podendo ser adotados projetos, programas e/ou procedimentos operacionais
ambientais.
Em se tratando do aspecto ambiental - Resíduos Sólidos - faz-se necessáno
adotar sistemas do controle ambiental, através de melhorias nas operações de
manuseio, acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos gerados e
facilitar o processo de tratamento, recuperação e reciclagem dos mesmos, evitando a
adoção de métodos de disposição em aterros controlados.
O objeto prioritário é fomentar a incorporação de medidas de controle ambiental
em todas as fases do processo industrial, eliminando desperdício. minimizando a
geração e a reutilização dos bens materiais (sempre que possível), diminuindo a
poluição e a criação do passivo ambiental . Neste caso, este trabalho tem o objetivo de
apresentar os resultados dos estudos desenvolvidos para tratamento e reaproveitamento
de dois tipos de resíduos gerados na indústria de trefilação : Torta da Estação de
Tratamento de Efluentes Acidulados e Carepa de Trefilação.

2 - RECICLAGEM DE RESÍDUOS NAS INDÚSTRIAS
A siderurgia é um dos segmentos mais importantes da economia brasileira. sendo
responsável pela produção de metais, compreendendo processos de fabricação de
produtos acabados ou semi-acabados por fundição ou conformação mecânica, dentre
outros. Os diversos processos e operações unitárias executadas nas siderúrgicas geram
resíduos sólidos, emissões atmosféricas e líquidas, os quais requerem sistemas de
tratamento diferenciados para controlar e minimizar a agressão ao meio ambiente .
A tabela I apresenta um resumo da situação atual do reaproveitamento dos resíduos
sólidos gerados pelos principais setores industriais do Estado de Minas Gerais. Na
tabela, aqui apresentada, observa-se que os setores metalúrgicos, siderúrgicos e de
mineração apresentam variações qualitativas de resíduos, ressaltando-se o objeto da
presente proposta: a necessidade de se conhecer e estudar tais resíduos .
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Tabela I - Sugestões para reciclagem dos resíduos sólidos gerados pelos principais
setores industriais do Estado de Minas - Mineração e Sideruf'2ia (1)
Resíduos sólidos gerados
Destinação final
fios de cobre sucata de alumínio
fios e cabos de alumínio
sucata de bronze
sucata de cobre
sucata ferrosa, ferro fundido e cabos de aço
areia de fundição
borra de bronze
cal de carbureto
calcário semí-calcinado
carepa de aço
carepa de laminação
~sg_ueiro de bloco/granito
casqueiro de chapa polida/granito
cinzas (Ca, Na, P, Fe, AI)
escória de alto-forno
escória de alto-forno de aciaria
escória do forno LD
finos de minério de ferro
gesso agrícola
lama de aciaria
lama de aciaria (filtro a vácuo)
lama de aciaria LD
lama de alto-forno
lama de filtro-prensa contendo ferro e
zinco
lama de fosfato
minério de ferro titanifero
moinha de quartzo
pó de calcário e pré-cal
pó de alto-fomo

pó de despoeiramento de aciaria
refugos de moagem de tijolos refratários
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reaproveitamento do cobre
reciclagem de alumínio
reciclagem de chumbo
reciclagem de cobre
indústrias de fundição
possibilidade para reaproveitamento em
construção civil
recuperação do chumbo
neutralização de efluentes, fabricação de
argamassa, corretivo de solo
construção civil, corretivo de solo,
siderur_gia
substituição de hematita no alto-forno
indústrias de fundição
--brita, calçamento, móveis rústicos
aglomerado de piso
corretivo de solo, matéria-prima para
i
fabricação de cimento
fabricação de cimento, tijolos, cerâmic:~corretivo de solo, pavimentação, fabricação
de cimento
corretivo de solo, fabricação de cimento
sinterização, pelotização, injeção de finos
nos altos-fornos
agricultura, indústria de cimento
pavimentação
produ~ão de sinter e Q_elotas
produção de sínter e pelotas
produção de briquetes
produção de sínter e pelotas
cerâmica vermelha e matéria-prima para
zarcão
adubo, superfosfato triplo e fosfato simples
para fertilizantes
uso siderúrgico para proteção de cadinhos
de alto-forno
fabricação de cimento, tijolos
construção civil, siderurgia, corretivo de
solo
produção de briquetes para utilização em
aciaria e alto-fomo
produção de sínter ou pelota
fabricação de cimento

As empresas do setor metalúrgico/siderúrgico vêm desenvolvendo um intenso
trabalho interativo entre as equipes operacionais e o departamento de meio ambiente
das mesmas, buscando soluções para ganhos metalúrgicos e económicos, e também
soluções que minimizem a disposição final dos resíduos, além de possibilidades de
comercialização ou reciclagem na própria empresa.
O levantamento (2) efetuado pela Comissão de Assuntos Ambientais do Instituto
Brasileiro de Siderurgia (JBS /I 986) indicou a seguinte distribuição percentual do total
de resíduos gerados: 38,7% escórias de alto-fomo, 13 ,7% pós e lamas, 4,7 % lamas
de decapagem, 4,4% carepas, 3,6% óleos e graxas e 13,2 %de outros resíduos .
Tendo em vista a maior geração de resíduos, a escóna foi tomada como
prioritária em épocas passadas para ser explorada e avaliada para reaproveitamento.
Hoje as escórias são tratadas inicialmente através da separação mah'11érica e
classificação por tamanho. Posteriormente, são destinadas para (I), (2), (J )
. fabricação de cimento;
. agregados para estabilização de solos e terrenos ;
. utilização como agregados para construção de bases e sub-bases, concretos asfálticos,
tratamento e drenagens superficiais;
. agregados para construção de diques e taludes;
. recuperação mc:rálica;
. correção do solo e no reflorestamento com eucalipto ;
Hoje, as principais preocupações dos setores industriais são os resíduos na forma
de lamas e pós.
Os finos de carvão vegetal são originados do processo de beneficiamento
(empilhamento, homogeneização. britagem, peneiramento, ensilamento), havendo a
necessidade de um sistema de despoeiramento na área . Os finos gerados têm sido
injetados pelas ventaneiras dos altos-fomos, minimi zando as perdas e diminuindo
sensivelmente a poluição ambiental .
A experiência das siderúrgicas é reciclar a carepa, a moinha de carvão e o pó de
sinterização no próprio processo de sinterização.
No final da década de 70 ocorreu o advento da crise de energia, gerada pelo
aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Os grandes consumidores de
combustível foram obrigados a encontrar uma fonte alternativa de energia com
qualidade e baixo custo . Nesta época, as indústrias de pelotização de minério de ferro,
cimento, ceràmica e vidro substituíram o óleo combustível por carvão vegetal ou
mineral (4) .
Com o aumento no consumo de carvão, várias indústrias passaram a gerar
grandes quantidades de finos, devido à sua baixa resistência. susceptibilidade à
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degradação em todas operações de manuseio e estocagem, gerando pós que se
dispersam com muita facilidade pelas áreas de entorno, em decorrência de sua baixa
densidade.
Nas indústrias siderúrgicas os fmos de carvão vegetal são originados das
operações de beneficiamento, desde o empilhamento, homogeneização, britagem,
peneiramento e ensilamento, havendo a necessidade de instalação de um sistema de
despoeiramento em cada unidade de operação.
Segundo a literatura (4), a primeira iniciativa de recuperação de finos de carvão
ocorreu em 1948 (Belgo Mineira), com a construção de uma unidade de sintetização,
que visava produzir sínter para alto-fomo a carvão vegetal, utilizando finos de
minérios de ferro, e reciclar os finos de carvão gerados nas etapas de preparação, pois
somente a sintetização não era suficiente para consumir todos os finos de carvão
gerados. Logo, foram realizados estudos de briquetagem de finos de carvão vegetal
com alimentação de um ligante, à base de alcatrão. Este ligante implicou na
necessidade de uma etapa de carbonização para aumentar sua resistência, fato que
inviabilizou a técnica. Hoje, a Cia. Belgo Mineira recupera, quase que totalmente, os
finos de carvão no processo de sintetização ou comercialização, evitando-se assim a
disposição em pátios de resíduos.
Os pós de carvão gerados nas áreas da Açominas, juntamente com o chamado
resíduo de alcatrão, são misturados e aglomerados para alimentação no alto-fomo . O
resíduo de alcatrão é a lama de impurezas gerada nos decantadores e centrifugas do
processo primário da limpeza dos gases de coqueria O produto aglomerado é
adicionado em pequena proporção, cerca de I ,5 %, nas misturas de carvão a
coqueificar sem causar prejuízos na qualidade do coque (5).
De acordo com a norma ABNT!NBR 10004, o resíduo de alcatrão é classificado
como Classe I - Perigoso, devido à sua periculosidade por apresentar em sua
composição hidrocarbonetos aromáticos, necessitando de técnicas especiais de
disposição, associadas a inspeções quanto ao impacto ambiental (solo, águas
superficiais e subterrâneas).
No início da década de 80, urna expenencia semelhante foi realizada pela
Usiminas (6) através da implantação do sistema com a alimentação do resíduo em um
silo aquecido a vapor, seguida de um alimentador tipo sem-ft.m. Este sistema
apresentou diversos problemas operacionais de entupimentos e até a quebra do eixo.
Então, substituiu-se por outro sistema que promovia a adição do resíduo por gravidade .
Porém, nesta situação os problemas anteriores prevaleceram e a alimentação passou a
ser descontínua. A partir destá alternativa, em 1987, foi adotado um sistema de
alimentação por meio de um arrastador de corrente, permitindo a adição continua e
constante do resíduo. Os benefícios desta alternativa foram o baixo investimento de
implantação, a economia com o reaproveitamento do carbono contido no alcatrão e os
ganhos ambientais.
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A tecnologia desenvolvida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) (7)
consiste na introdução de carvão recuperado do nivelamento dos pátios do Porto de
Sepetiba na mistura a coqueificar. Os resultados deste estudo propiciaram uma
economia de US$5 .086.000,00 no período de janeiro/1990 a abril/1991, minimizando
os efeitos da crise de abastecimento sofrida pela empresa no ano de 1990.
Nas siderúrgicas, em geral, os finos gerados têm sido injetados pelas ventaneiras
dos altos-fomos, minimizando as perdas e diminuindo sensivelmente a poluição
ambiental. A primeira tentativa desta alternativa ocorreu em 1906, porém nesta época
os resultados não foram satisfatórios, devido à falta de conhecimento dos processos de
altos-fomos. Somente nos anos 80, o Japão e a França iniciaram os testes em escala de
laboratório e em plantas industriais para injeção de finos de minério pelas ventaneiras.
Em 1992, o lnstilllte of Ferrous Meta/Jurgy investigou a injeção de carvão/fmos de
minério pelas ventaneiras (8).
As vantagens da injeção de finos de minério e carvão são:
- uso direto dos finos substituindo pelotas e sínter, acarretando em diminuiÇão dos
custos de energia no processo de aglomeração;
- aumento na produtividade;
- diminuição da razão carga/coque no fomo, com o aumento da permeabilidade do
gás;
- aumento no grau de combustão para alguns tipos de carvão através do fornecimento
de oxigênio "sólido" para o minério de ferro;
- reciclagem dos resíduos gerados na usina, tais como: pós, lamas e carepa de
laminação, evitando a formação de depósitos.
Os resíduos podem ser aproveitados no processo de sinterização, seja através de
uma simples mistura e/ou pelos processos de aglomeração, seja por pelotização ou
briquetagem.
No caso da CSN foram desenvolvidos estudos para reaproveitar os resíduos
através da mistura a sinterizar, em duas etapas (9):
- Primeira etapa: foram utilizados os resíduos que podiam ser dosados diretamente
sobre o leito de sinterização;
Segunda etapa: passou-se a reciclar as lamas e os pós que eram depositados fora da
usina em aterros, a um custo elevado, e que tinham como principais características a
dificuldade de manuseio devido ao elevado teor de umidade.
Na segunda etapa foram desenvolvidos ensaios em escala piloto e industrial. Nos
ensaios piloto, após a realização da mistura, retirou-se uma amostra para
caracterização física e química.
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Os ensaios em escala industrial foram realizados em duas fases para receber todos
os resíduos na região norte do pátio de minérios da empresa. Em seguida, através de
uma pá mecânica realizou-se a mistura da lama com material seco, adicionando-se
finos de sínter como agente acelerador da secagem. A primeira fase consistiu na adição
de 3 % da mistura total e teve uma duração de 9 dias. Já a segunda fase teve a duração
de 19 dias e passou-se a adicionar 5 % da mistura total , consumindo-se assim, cerca de
7.006 t de resíduos.
Os ensaios industriais foram realizados com as medições da emissão de material
particulado, a fim de se certificar sobre o impacto ambiental. Foi certificado que as
emissões encontram-se dentro dos padrões legais de emissão.
A fonna para reaproveitamento das lamas geradas consiste nos testes de
aglomeração, realizados para diferentes misturas, respeitando as proporções de geração
e adicionando ou não agentes aglomerantes (cimento e carvão vegetal). O objetivo foi
a produção de pelotas verdes de boa qualidade, porém foram desenvolvidos testes
exploratórios para a produção de pelotas calcinadas.
A análise dos resultados indicou a potencialidade para reaproveitamento dos pós
como pelotas para serem alimentadas nos altos-fomos da empresa e a recuperação dos
metais: ferro, zinco e chumbo.
Os resíduos de lan1a podem ser gerados através dos sistemas de controle de
poluição atmosférica (precipitadores eletrostáticos a seco ou a úmido, lavadores de
gás) e dos tratamentos dos efluentes líquidos (tratamentos de superficie, lama de
aciaria, de sinteTização, de alto-fomo, etc.).
Se!,'tmdo a literatura ( 10), (li) os resíduos de lamas e pós gerados pelas
indústrias do setor metalúrgico/siderúrgico do Japão são: cerca de 40 % são
reaproveitados nas plantas de sinteTização, 12 % nos altos-fomos, 25 % fábrica de
cimento, 12 % nas plantas de briquetagem e pelotização e 8 % são depositados. Um
maior detalhamento dos sistemas de destinação final dos resíduos se segue:
- Resíduos do pátio de materiais: são reciclados nas usinas de sinteTização e
pelotização após a etapa de mistura com outros pós e, se necessário, com ajuste da
umidade. Os finos de minério de ferro são comercializados para as fábricas de
cimento.
- Fundição a coque: devido ao fato de ser uma fonte de carbono, este resíduo é
reutilizado completamente nas usinas siderúrgicas.
- Borra de alcatrão: pode ser retomada para a fundição a coque, misturada com
carvão ou queimada em incineradores, juntamente com os resíduos de óleos.
- Lodo ativado : o lodo ativado contendo licor de amônia gerado pelos sistemas de
tratamento de água sendo, geralmente, retomado para a fundição a coque ou
calcinado após desidratação.
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As sucatas metálicas representam grande percentual de geração de resíduos. Hoje
as sucatas ferrosas são reaproveitadas nos altos-fomos como carga metálica (I). No
caso das sucatas contendo metais ferrosos, não-ferrosos e parte não metálica, estas são
recuperadas, desde que submetidas anteriormente às técnicas de tratamento
(cominuição, peneiramento/classificação e separação magnética ou outro método
dependendo das características da sucata) para posterior reaproveitamento dos
diferentes materiais (I2).

Reciclagem de Rejeitos das Indústrias do Setor Mineral

A atividade de reciclagem no setor mineral nacional encontra-se na fase
incipiente do processo. Hoje, frente às implicações da procura de elevada
produtividade, a indústria mineral tem mostrado mudanças, devido às transformações e
ao esgotamento das reservas explotáveis, investimento, qualidade e preço e,
principalmente, às questões ambientais, sujeitas à influência da opinião pública.
As empresas de mineração (13) vêm desenvolvendo estudos para recuperação dos
materiais depositados nas grandes barragens de rejeitas e bacias de contenção de finos
de minério, com o objetivo de explorar os possíveis conteúdos de metais e mesmo
buscar novas rotas tecnológicas para concentração de minérios de baixo teor.
A primeira tecnologia desenvolvida para o reaproveitamento dos minérios de
ferro de baixo teor e com a granulometria fora das especificações de mercado trata-se
do processo de aglomeração por pelotização.
De acordo com a revisão bibliográfica apresentada para os resíduos siderúrgicos,
o processo de pelotização produz um aumento no conteúdo de ferro da mistura,
tomando-o adequado para alimentar os alto-fomos e usinas de sinteTização.
Inicialmente, os finos de minério e diferentes tipos de aglomerantes (bentonita,
cal) foram caracterizados em termos de composição química, distribuição
granulométrica, densidade, diâmetro médio e superfície específica. A partir da
caracterização, os ensaios de pelotização foram realizados em um disco com diâmetro
de 0,52 m, velocidade angular de 25 rpm e ângulo de inclinação de 30°, com adição de
água até a umidade ótima para a operação. As pelotas verdes foram submetidas aos
testes de qualidade, tais como: resistência à compressão e resistência à fadiga. As
pelotas foram pré-aquecidas e secadas em estufas à temperatura de II ooc durante I
hora. Em seqüência, as pelotas foram calcinadas até a temperatura de II90°C, durante
1,5 hora, com a velocidade de aquecimento de 3,6°C/min.
Os resultados mostraram as melhores características de qualidade para pelotas
verdes com a adição de bentonita. As pelotas calcinadas não crepitam e são física e
quimicamente adequadas para a produção de ferro-ligas à base de manganês.

10-+

Os fmos de calcário ( 14), dependendo da sua compos1çao qmm1ca, são
reaproveitados na fabricação de cimento, como corretivo de solos, ou como matériaprima para a indústria química. Além dessas formas de reaproveitamento dos finos de
calcário, a literatura descreve uma experiência desenvolvida nos Estados Unidos, tendo
como objetivo aproveitar finos de cominuição de pedreira de calcário. O processo
consiste na aglomeração dos finos por pelotização, gerando pelotas capazes de resistir
ao manuseio e transporte até a fábrica de cimento, desintegrando-se dentro do fomo de
calcinação. O problema ambiental foi minimizado e a produção da pedreira foi
aumentada em 15 %.

3 - ESTUDO DE CASO
Os estudos de caso, aqui apresentados, consistem em uma das principais
preocupações da empresa de produtos trefilados, em se tratando das emissões de
resíduos sólidos, principalmente para a Torta ETEA e Carepa de Trefilação, devido à
necessidade de disposição em aterros controlados gerando elevados custos de
implantação e operacionais e, conseqüentemente, a criação do passivo ambiental.
Neste caso, os estudos foram concentrados na definição do pré-tratamento dos
resíduos a fim de minimizar suas dificuldades quanto ao manuseio, transporte e
disposição.
As proposições para tratamento dos resíduos consistiram na utilização da Torta
da ETEA e Carepa de Trefilação como subproduto a ser alimentado em altos-fomos
e/ou plantas de sinteTização.
3.1 -Caracterização do resíduo- Torta da ETEA
3.1.1 -Processo gerador
A torta da ETEA é gerada na estação de tratamento de efluentes líquidos
acidulados, efluentes estes originados pelos processos de tratamento superficial dos
fios-máquina e arames.
O sistema de tratamento de efluentes consiste na neutralização com cal, seguida
da etapa de aeração/oxidação com ar comprimido, para posterior floculação,
decantação e prensagem. Os produtos originados deste processo são: o efluente da
prensagem, que retoma para o tanque de efluentes a serem tratados, e o resíduo
prensado, denominado de torta da ETEA.
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3.1.2 - A100stragem do resíduo
A amostragem foi realizada segundo a norma da ABNT/NBR - 10007/87. A
amostra foi coletada logo após a sua prensagem em diferentes pontos da caçamba e
também em diferentes dias, de forma a se obter uma amostra representativa.

3.1.3 - Caracterização física e química
A geração média da torta da ETEA é de 245 t/mês.
Preliminarmente, o resíduo foi caracterizado segundo a N BR I0004/87 como
resíduo classe II - Não-inerte.
A caracterização química foi realizada através da técnica de Espectrometria de
Plasma de Indução. Os resultados são apresentados na tabela II .

Tabela II - ResuJ
Parâmetros
ferro
manganês
Si02
CaO
MgO
Ti02
cloreto
fósforo
enxofre
chumbo
zmco
sódio
perda ao fogo

__ ... -- --- -----

-y-- ... ------- -- --- . _ --

- .-

Teores
37,30%
0,26%
4,92%
15,95%
1,03%
0,17%
0,3%
0,08%
0.17%
0,42%
0,04%
0,05%
+1,91%

Outras técnicas aplicadas na caracterização do resíduo foram:
- Difração de raios-x: a análise detectou a presença de óxido de ferro (Fe 20 1)
- Fluorescência de raios-x:
Elemento maior: Fe
Elementos menores: Zn, CI, Ca
Elementos traço: Mn, K, Si, Mg.

3.1.4- Caracterização GranuJométrica
A distribuição granulométrica foi realizada através das técnicas de peneiramento
e cyc/osizer, devido à presença de partículas muitos finas. Cerca de 97,54 % do
material encontra-se abaixo de 44 Jlm.
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3.2 - Caracterizaçio do resíduo - Carepa

3.2.1 - Processo gerador
As etapas de decapagem mecânica - Trefilação e Decalaminação - consistem na
preparação do fio-máquina para os processos de galvanização, patenteamento,
cobreamento e latonagem que geram o resíduo denominado de carepa.
O processo de trefilação consiste na conformação mecânica, a frio, do fiomáquina, que é tracionado através de matrizes em metal duro (aço de tungstênio),
tendo seu diâmetro gradativamente reduzido até a bitola desejada. Utiliza-se sabão
sólido para viabilizar o processo. Quando não se utiliza o sabão o processo é
designado como decalaminação.
3.2.2 - Caracterizaçio física e química
A geração média é de 725 t/mês, apresentando umidade em tomo de 3 %.
Os resultados da caracterização química mostraram 75 % ferro, 2,5 % Si02,
0,25% AI203 e 0,03% P. A análise semi-quantitativa e qualitativa realizada através da
difração de raios-x indicou que a carepa é constituída de três óxidos distintos: wustita,
magnetita e hematita. A análise realizada através de metalografia quantitativa indicou a
composição relativa média de 80 % de wustita e 20 % de magnerita e em algumas
análises identificou-se a ocorrência de hemarita.
Segundo a ABNT/NBR 10004/1987, a carepa é classificada como resíduo classe
IJ -Não Inerte.

3.3 - Parte Experimental
As amostras da torta da ETEA e carepa foram homogeneizadas e misturadas com
fmos de minério de ferro em proporções adequadas até atingir a umidade desejada para
o processo de aglomeração por pelorização.
Os principais parâmetros controlados no processo de pelotização foram :
diâmetro, inclinação e velocidade do disco pelorizador, massa alimentada, umidade
inicial da mistura e vazão de água, objetivando obter a umidade final dos produtos
pelotas ou micro-pelotas.
Todos os ensaios de pelorização foram realizados em escala de laboratório no
disco pelotizador (Marca CIMAQ), com pratos de diâmetro 400 e 600 mm, dotado de
variador eletromagnético de velocidade e ajuste mecânico da inclinação do prato.
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3.3.1 -Ensaios Iniciais
Os testes iniciais objetivaram estabelecer os parâmetros de controle do processo e
a proporção dos componentes da mistura a pelotizar.
A proporção entre os componentes da mistura de pelotização foi estabelecida em
função da umidade inicial da mistura a pelotizar e umidade final deesejada para a
pelota ou micro-pelota. Inicialmente, as umidades da mistura c dos produtos foram
definidas a partir de dados da literatura especializada ( 15) que indica uma faixa de 8 a
15% como a faixa de umidade ótima para o processo de pelotização.
Foi preparada uma sene de amostras com massas diferentes (500 a 3.000
gramas), em proporções diferentes do minério de ferro, carepa e torta da ETEA.
A melhor eficiência no processo de pelotização foi alcançada quando se partia de
uma mistura com umidade da ordem de 7 %. Adicionando-se água continuamente
durante o processo de pelotização os produtos (pelotas e micro-pelotas) apresentavam
uma umidade da ordem de II%.

Com o objetivo de melhorar as caracteristicas fisicas das pelotas e micro-pelotas
foram testados os seguintes agentes aglomerantes: cal e bentonita em diferentes
proporções. O silicato de sódio foi testado na produção de micro-pelotas.

• Parâmetros Operacionais Adotados
Os parâmetros operacionais otimizados alcançados nos testes laboratoriais para
pelotizar a mistura da torta da ETEA, carepa, minério de ferro e aglomerantes são
apresentados na tabela lll a seguir:

Tabela III - P
Parâmetros
-

-

--

--

•
-- -----·-

._ ....

.. d
-... -- _______ .... ------------

Pelo tas
+=tO a 12 mm
45 °
21 rpm
600mm
50 mL/min
IO minutos
7 o/ ·o
II%
3. I 00 gramas
79,5%
9,75%
9,75%
I%

inclinação do disco
velocidade do disco
diâmetro do disco
vazãodeágtla
tempo de pelotização
umidade da mistura a ser pelotizada
umidade fmal: pelota ou micro-pelota
massa da mistura
I percentual de minério de ferro (peso)
percentual de carepa (peso)
Ipercentual de torta da ETEA (peso)
I percentual de bentonita (peso)
percentual de silicato de sódio (peso)
1
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Micro-pelotas
+=5a6mm
45 °
18 rpm
600mm
50mUmin
5 minutos
7

0/
/O

11%
3. I 00 gramas
77,0%
9, 7%
9,7%
1%
2.5%

3.3.2 - Procedimentos de secagem e queima das pelotas e micro-pelotas
Uma vez produzidas, as pelotas e micro-pelotas com cerca de li % de umidade
foram di spostas em bandejas e armazenadas num ambiente seco por um período de 24
horas. Após este tempo, as pelotas ou micro-pelotas foram preparadas em lotes e
submetidas à etapa de queima em fomos elétricos.
O ciclo de queima (curva temperatura X tempo) foi defmido em função do tipo
de aplicação e uso a que estarão submetidas as pelotas (alto-fomo) e micro-pelotas
(sinterização). A aplicação em altos-fomos requer uma pelota de diâmetro maior (lO a
12,5 mm ) e com maior resistência à compressão e abrasão (ensaio de tamboramento).
A micro-pelota de uso na sinterização (diâmetro de 5 a 6 mm) requer apenas uma
resistência mínima para o seu manuseio até a adição na máquina de sinter.
A temperatura máxima para a cura das pelotas foi da ordem de 1.300°C, ao pass0
que para a cura de micro-pelotas foi da ordem de 800°C.

3.3.3 - Resultados dos ensaios de qualidade
Os ensaios de qualidade objetivaram avaliar a qualidade das pelotas produzidas.
através de metodologias normalizadas, para. com isso, permitir que se traçasse um
paralel o com a qualidade das pelotas à base de "pellet:feed:fines·· atualmente
d1sponiveis no mercado .
Foram realizados ensaios de qualidade apenas nas pelotas de alto-fomo. que j~
d1spôem de uma séne de metodologias de testes normalizados. Os resultado ~
alcançados nos ensaios de pelotizaçâo e queima das pelotas de alto-fomo mostraramse. ate então. satisfatórios no sentido de serem Implementados os testes de qualidade
normalmente aphcados em pelotas comerciais
Por outro lado. não existem ainda metodolog~as de testes normalizados para
ensaios de qualidade em micro-peJoras. Além disso. as micro-pelotas produzidas até o
momento não apresentaram uma resistência mecânica compatível com a severidade dos
testes de tamboramento e compressão aplicados as pelotas comerciais de alto-fomo.
Atribui-se. a princípio, a falta de resistência das micro-peJoras produzidas até então. à
adoção de uma curva de temperatura X tempo com um tempo de cura ainda pequeno
na temperatura de 800°C. Além disso. conforme já descrito. os padrões de qualidade
de micro-pelotas para uso em sinteTizações poderão ser menos rígidos que os padrões
para pelotas em altos-fomos.
Os testes. e as respectivas normas. desenvolvidos para a avaliação da qualidade
das pelotas e micro-pelotas produzidas são apresentados na tabela IV.
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------- Normas
Micro-Pelota Sinterização
Pelota Alto-Forno
ISO 3271/1985
ISO 4700/ 1983
ISO 4695/ 1984
ISO 4695/1984

Tabela IV- E -Ensaio
Tamboramento e Abrasão
Resistência Compressão
Redutibilidade
- - - - - - - --

---

- ·

--- d

-lid

-_"]L

-

- - - ----

-

---- -

L ..

--·

- - -

Inicialmente foi utilizada a cal como material aglomerante. Nas etapas seguintes
de avaliação da resistência mecânica, verificou-se que os produtos não apresentavam,
aparentemente, um mínimo de resistência mecânica capaz de suportar os testes de
qualidade. A cal foi, então, substituída por bentonita na produção de pelotas para altofomo . Porém, o problema da resistência mecânica persistia nas rnicro-pelotas.
Finalmente, na produção de micro-pelotas foi adotada uma mistura de bentonita e
silicato de sódio como materiais aglomerantes.

Ensaios de Tamboramemo
Os ensaios de tamboramento e abrasão têm a finalidade de avaliar a resistência ao
desgaste das pelotas queimadas, quando submetidas às ações simultâneas de rolamento
e choque, prevalecentes nas operações de manuseio e transporte .
O ensaio foi realizado de acordo com o procedimento apresentado na nonn a ISO
3271 / 1985. Os resultados dos ensaios são apresentados na tabela V, que mostra
comparativamente os resultados desejáveis para uma pelota comercial.
Tabela V - Resultados dos ensaios de tamboramento e abrasão
Valores dese_jáveis
Ensaios
Valores obtidos
>6,3 mm : 94 °;ó
>6,3 mm : 82,08 %
Tamboramento
<0,5
mm:
16,99
%
<0,5mm : 5 %
Abrasão
---- - -

- - -

Observa-se a necessidade de modificar as proporções dos materiais da mistura
com o objetivo de corrigir a geração do excesso da finos .

Ensaios de Compressão
Os ensaios de compressão têm a fmalidade de avaliar a resistência das pelotas
.quando submetidas à ação mecânica de carga e queda sucessivas provenientes das
operações de manuseio, empilhamento e transporte. O ensaio é destrutivo e cada pelota
tem o seu valor medido, individualmente, na faixa granulométrica especificada, após
rompimento pela prensa hidráulica. O resultado final é representado pela média
aritmética dos valores individuais, determinados em kgf/pelota.
Os principais parâmetros do ensaio são:
. granulometria: 10 a 12,5 mm;
. número de pelotas: >60.
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Os ensaios de resistência à compressão apresentaram a média aritmética, obtida no
teste de 60 pelotas, de 2.897,5 N/pelota (para as pelotas cjl=lO a 12,5 mm). O valor
desejável é de 2.000 N/pelota.
Ensaio de Redutibilidade
O ensaio de redutibilidade consiste na determinação da perda de peso de uma
amostra de pelotas, provocada pela remoção de oxigênio combinado com o ferro,
através da ação de um gás redutor a alta temperatura, simulando as condições
operacionais no alto-fomo.
Foram realizados ensaios de redutibilidade tanto nas pelotas para alto-fomo
quanto nas micro-pelotas para sinterização, mesmo não existindo padrões. Os
resultados são apresentados na tabela VI a seguir.
Tabela VI - Resultados dos ensaios de redutibilidade relativa
Produtos
Valores obtidos
Valores desejáveis
_(%de redução)
(% de redução)
Pelotas
53,4%
55 a 75%
Micro-pelotas
82,0%
Não existe_l)_adrão

4- CONCLUSÕES
A pelotização dos resíduos torta da ETEA e carepa misturados com minério de
ferro mostrou-se tecnicamente viável na proporção 8: I: I (minério: torta ETEA :
Carepa), com uma umidade final da pelota em cerca de 11%.
As pelotas para alto-fomo(~= 10 a 12,5 mm), utilizando bentonita, apresentaram
resultados de resistência mecânica (ensaios de compressão e tamboramento) dentro das
especificações de mercado.
As micro-pelotas para sinterização (cjl = 4 a 6 mm), utilizando bentonita e silicato
de sódio, apesar da não realização dos ensaios de qualidade apresentaram-se,
visualmente, dentro das especificações dos materiais atualmente alimentados nas
usinas de sinterização.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de fundamental importância a caracterização dos resíduos gerados pelos setores
industriais com a identificação dos parâmetros, que direta ou indiretamente
ressaltam o potencial para reaproveitamento e reciclagem do resíduo. A avaliação
do potencial pode ser vista para os aspectos relacionados aos novos usos e
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alternativas, através das possibilidades de comercialização, alteração e adequação
tecnológicas requeridas para o tratamento destes resíduos.
Contudo, este estudo de potencialidade para tratamento do resíduo só é facilmente
atingido através da implementação do Sistema de Gerenciamento Ambiental.
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RECYCLING OF INDUSTRIAL RESIDUES
CASOSTUDY-

Dinalva Celeste Fonseca
Antônio Eduardo Clark Peres

ABSTRACT
A new environmental conscience is producing an increasing levei of requisites in
municipalities, iron and steel, metallurgical, mineral and other industries regarding
aspectos of management prograrns of air emissions, liquid effluents and solid residues.
Refering to the management of industrial solid residues, the response to these
requisities leads, undoubtfully, to tht need minimizing, tretment and recycling the
residues.
Regarding specifically economical aspects, the environmental management, are
priority objectives, aiming at incorporating them in ali phases of the production cycles.
This incorporatin occurs by means of criteria and techonologies that permit maximum
energy efficiency, either in manufacturing or in the performance of the produced
goods, minimizing the generation and the recycling of materiais (whenever possible),
decreasing pollution, incorporating control mechanisms in the production processes
and priorizing prevention rather than correction.
This docurnent presents the topic - Reutilization of Industrial Residues - Case Study Subject of major relevance in the present days regarding environmental and
economical aspects. The paper presents a brief literature review on the recuclying of
solid residues generated by the major industrial sectors of the State of Minas Gerais
(mining and metallurgy) and results from a laboratory scale testwork performed with
two residues generated by a wire drawing company: cake from acidulated effluents
plant and wire drawing scale.

Key-words: solid residues, recycling.
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