
697 

XXII ENTMME I VII MSHMT- Ouro Prelo-MG, novembro 2007. 

RECUPERAÇÃO DO FERRO CONTIDO DA LAMA GROSSA DE AClARlA 

Guilherme Santana Lopes Gomes 
Especialista em Recursos Minerais- DNPM 

Rua da Fé, 177 - Jd Primavera- Cuiabá- MT- CEP 78030-090 
E-mail: guilherme.gomes@dnpm.gov.br 

RESUMO 

Durante a fabricação de aço, muitos resíduos são gerados, parte destes resíduos se apresentam sob a forma de 
uma lama, obtida durante a lavagem dos gases gerados durante o sopro de oxigênio. Esta lama é composta em sua maior 
parte por micro-esferas de ferro . Estas micro-esferas são formadas durante a solidificação de pequenas gotículas de 
ferro líquido na atmosfera gasosa do conversor, e são arrastadas com outras pequenas partículas não metálicas, que após 
a lavagem dos gases, formam uma lama composta por estas partículas agregadas (lama de aciaria). 

Apresenta-se aqui o resultado do processamento desta lama grossa de aciaria, onde pode-se perceber o 
red irecionamento de seu alto teor metálico para a reciclagem direla como fonte metálica, permitindo que o resíduo 
secundário deste procedimento, agora pobre em teor metálico, seja tratado com maior segurança no que concerne à sua 
capacidade de impacto ambiental. 

Ainda, se levannos em conta a composição destes resíduos secundários, pode-se perceber que sua 
predominância em compostos à base de óxidos básicos (CaO, MgO, FeO) têm grande potencial para tratamento dos 
solos brasileiros, predominantemente ácidos. 

O processo de tratamento destes resíduos tem como princípio básico fenômenos estritamente físicos, sem 
qualquer necessidade de adilivação de produtos químicos, com isso, o único "elemento" adicionado a esse processo é a 
água, que por sua vez é praticamente reciclada. Vale ainda citar o baixo consumo de energia do mesmo, se comparado 
com processos de recuperação convencionais. 

É importante frisar que, por se tratar da parte "grossa" da lama de aciaria (> 275#), a presença de partículas 
coloidais é praticamente insignificante, e, uma vez que, componentes agressivos ao meio-ambiente, tais como zinco, 
alcalóides, etc., participam, predominantemente da composição da parte fina da lama(< 300#). 
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ABSTRACT 

During the steel manufacturing process, a great amount of residual waste is generated. Part of this waste 
appears in the form of "gross" sludge, produced during the steelmaking process. For the most part, this sludge is 
composed of iron micro-spheres. These micro-spheres are forrned by the solidification of small drops of liquid iron 
found in the gaseous atmosphere of the converter, and is transported along with other small non-metallic particles, 
producing the sludge composed of these aggregated parti eles. 

The results of the processing of this "gross" sludge is hereby presented, where the redirection of its high 
metallic content for direct recycling as a metallic source is evident, perrnitting that the secondary residual waste from 
lhis process, now poor in melallic content, be treated with greater security in terrns of environmental impact. 

ln addition, if the composition of these secondary wastes, predominantly basic oxides (CaO, MgO, FeO) is 
taken into account, it can be observed that there is a great potential for its use in treating Brazilian soil, which is mainly 
acid. 

The treatment process of these residuais is strictly based on basic physics principies, without the need for 
chemical additives. The only "element" added to this process is water, which in tum is almost completely recyclable. lt 
is worth mentioning that this is a low-energy consumption process in comparison to conventional recuperation 
processes. 

lt is important lo note, that since it is the "gross" part of the sludge (> 275#) that being processed, the presence 
of colloidal particles is practically insignificant, and, that on the other hand, environmentally aggressive components 
such as zinc, alkaloids, etc. are predominantly found in the composition of the "fine" part of the sludge ( < 300#). 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante a fabricação de aço, muitos resíduos são gerados, parte destes resíduos se apresentam sob a forma de 
uma lama, obtida durante a lavagem dos gases gerados durante o sopro de oxigênio. Esta lama é composta em sua maior 
parte por microesferas de ferro. Estas microesferas são formadas durante a solidificação de pequenas gotículas de ferro 
líquido na atmosferas gasosa do conversor, e são arrastadas com outras pequenas partículas não metálicas, que após a 
lavagem dos gases, formam uma lama composta por estas partículas agregadas (lama de aciaria). 

A disposição desta lama é feita, na maioria das vezes, em aterros. Podendo não só ocasionar variações nas 
características físicas e químicas do solo, como também uma interferência grave na vida deste solo, comprometendo-a. 
Tanto no que se refere à vida microscópica quanto à vegetação local do ambiente onde este material, com pelo menos 
60% de Ferro metálico, é depositado. As nonnas técnicas (NBR 10000) que regularizam a situação de resíduos sólidos, 
consideram esta lama sob o ponto de vista de sua solubilidade em meio aquoso, sendo assim, é tratado como resíduo 
inerte (classe 3), no entanto, sua ação direta no meio-ambiente sem um estudo cauteloso pode ser danoso. 

Apresenta-se aqui o resultado do processamento desta lama grossa de aciaria, onde pode-se perceber o 
redirecionamento de seu alto teor metálico para a reciclagem direta como fonte metálica, permitindo que o resíduo 
secundário deste procedimento, agora pobre em teor metálico, seja tratado com maior segurança no que concerne à sua 
capacidade de impacto ambiental. 

Ainda, se levarmos em conta a composição destes resíduos secundários, pode-se perceber que sua 
predominância em compostos à base de óxidos básicos (CaO, MgO, FeO) têm grande potencial para tratamento dos 
solos brasileiros, predominantemente ácidos . 

O processo de tratamento destes resíduos tem como princípio básico fenômenos estritamente fisicos, sem 
qualquer necessidade de aditivação de produtos químicos, com isso, o único "elemento" adicionado a esse processo é a 
água, que por sua vez é praticamente totalmente reciclada. Vale ainda citar o baixo consumo de energia do mesmo, se 
comparado com processos de recuperação convencionais. 

É importante frisar que, por se tratar da parte "grossa" da lama de aciaria (> 275#), a presença de partículas 
coloidais é praticamente insignificante, e, uma vez que, componentes agressivos ao meio-ambiente, tais como zinco, 
alcalóides, etc., participam, predominantemente da composição da parte fina da lama(< 300#). 

2. LGA (LAMA GROSSA DE ACIARIA) 

2.1. Formação 

Durante a fabricação de aço ocorre também a geração de partículas microscópicas metálicas esféricas. Estas 
partículas esféricas são geradas durante o sopro de oxigênio, que cria uma aspersão pequenas gotículas de ferro líquido 
na atmosfera do conversor. Como são solidificadas em meio gasoso as partículas tomam a forma esférica. Juntamente 
com particulados finos coloidais e partículas não metálicas, essas microesferas irão compor a lama de aciaria. Figura 1. 

Algumas destas esferas ficam incompletas, outras ainda ficam ocas, mas a maioria é maciça. Estas 
microesferas são arrastadas pelo sistema de coleta dos gases para limpeza dos mesmos, juntamente com outras 
partículas não metálicas também presentes no interior do conversor. 

Após a lavagem do gás predominantemente composto por monóxido de carbono resulta uma lama, que 
inicialmente era enviada para aterros onde era misturada ao solo. Esta deposição desta lama diretamente no solo cria 
uma situação de risco para a biota, presente neste solo. 

A parte grossa desta lama possui densidade de aproximadamente 5 g/cm3, após tratamento consegue-se 
recuperar um teor de aproximadamente 70% da massa deste resíduo com um teor de ferro em torno de 93 a 95% de 
pureza. 
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Figura 1- Formação do resíduo no ambiente do convertedor. 

2.2. Composição 

A tabela I, a seguir, apresenta a composição média da LGA. 

T b I I a e a - compos 'd. d LGA tçao me ta a 
Componente Teor 

Fe- Metálico 69,50% 
Fe-Total 75,89% 
Si02 3,65% 
C aO 12,05% 

Ah03 1,70% 
MgO 0,35% 
c 1,70% 

2.3. Tratamento 

Após a lavagem dos gases de aciaria, a lama gerada passa por um processo de classificação que promove a 
separação da mesma em duas partes: lama grossa (LGA: > 275#) e lama fina (LFA: < 300#). A composição da lama de 
aciaria é de, respectivamente, 32% e 68%, para LGA e LFA. 

Uma vez promovida tal classificação, toma-se a parte grossa, LGA (Figura 2), e aplica-se à mesma um 
processo de tratamento que promove a total desagregação das partículas que a compõem (Figura 3), permitindo assim 
que praticamente todo o ferro metálico contido na mesma seja recuperado (Figura 4), por processos puramente fisicos, o 
que garante o caráter não poluente do mesmo, além de se desenvolver com um baixíssimo consumo de energia se 
comparado aos processos convencionais. 
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Figura 2 - LGA original direto do espessador. 

Figura 3 - LGA completamente desagregada. 

Figura 4- LGA desagregada e concentrada (95% Fe). 
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3. DESTINO DA LGA 

3.3. Descarte em aterros 

Na grande maioria das indústrias siderúrgicas, a LGA ainda tem como destino o descarte cm aterros, mais 
especificamente pátios de rejeites, onde o material é simplesmente depositado em pilhas. Quando muito, os vários 
rejeites provenientes de todo o processo de fabricação do aço é simplesmente separado por tipo e origem. 

Esse tipo de descarte por mais que possa parecer errado c ilegal, atende a todas as exigências dos órgãos 
ambientais responsáveis. No entanto, tais pátios são prejudiciais ao solo, sobretudo ao oxigênio nele contido. 

A LGA, como demonstrado anteriormente, é muito rica cm ferro metálico, estando sujeita à oxidação. Para que 
tal fenômeno ocorra, é necessário a presença de oxigênio, sendo este extraído dirctamentc do solo, uma vez que as 
camadas mais profundas dos depósitos, não estão em contato dircto com o ar atmosférico. O desequilíbrio de oxigênio 
provocado, é extremamente prejudicial para a biota, sendo que a deposição de ferro acarreta assim uma diminuição de 
microrganismos necessários para o desenvolvimento da vida vegetal, que por sua vez é primordial para a fixação de 
nutrientes necessários para um solo férti l. 

O ciclo do oxigênio (Figura 5) ocorre cm equilíbrio com a situação da vida vegetal daquele ecossistema, uma 
alteração na base fundamenta l cria fatores de descontrole biocinético nesse sistema. • 

Figura 5 - ciclo do oxigênio num macrossistema. 

3.3. Fabricação de briquetes e pelotas 

O Briquete é produzido a partir da LGA, onde se faz uma mistura prévia do material fino com um ligante, 
aglomerante, e posterior prensagem em uma máquina chamada Briquetadeira. O ligante, geralmente uma mistura 
contendo cimento ou mesmo cal e um aglomerante que garanta a sua forma a temperaturas elevadas. O aglomerante 
eomumente usado é o melaço cm pó, proveniente da cana-de-açúcar (usado na CST). 

Um processo também usado para a aglomeração de finos é a pelotização, onde os fmos, contendo certa 
umidade e a eles adicionado também um material aglomerante como o mogúl (ou mesmo polvilho), são rolados em um 
disco, ganhado forma esférica. 



702 

G.S.L. Gomes 

Após confeccionados, os briquetes ou pelotas, passam a compor a carga do Alto-forno. Porém um dos 
problemas desse processo é o excesso de Zn e alcales (Na e K) contidos na LGA, que devem estar a baixo de uma 
determinada porcentagem crítica no produto inicial do Alto-fomo (Figura 6). 

D 
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~ t0:, 
3Fe + 202 ----.. FeO + Fe20 3 -+3Fe 

, Figura 6- Utilização de briquetes na alimentação do Alto-forno. 

3.3. Recuperação do teor metálico 

Como mencionado anteriormente, um dos processos mais viáveis para a reutilização da LGA, consiste na 
recuperação de seu teor metálico. 

Corri a separação do ferro dos demais componentes da LGA, alguns dos diversos problemas ambientais 
existentes em seu armazenamento são superados. No que diz respeito à reutilização do ferro, alguns métodos já estão 
sendo utilizados por algumas empresas e aqui serão apresentados. 

Produção de pasta condutora 

A idealização de pasta condutora é proveniente de três grandes preocupações da época atual: economia de 
energia elétrica, utilização de rejeitos industriais (menor poluição) e substituição de produtos importados. 

Atualmente, um dos materiais utilizados para melhorar a condutividade de interfaces das juntas condutoras é 
uma pasta feita a partir de óleos graxos minerais e grafite que não é fabricada no Brasil. O que agora é proposto, é a 
confecção de uma nova pasta que visa também melhorar a condutividade de juntas metálicas ou bimetálicas, 
confeccionada a partir de um rejeito siderúrgico. 

Tal "Pasta Condutora" é composta por microesferas obtidas a partir de lama de aciaria, em sua maioria de 
composição martensítica, apresentando assim elevada dureza. Estas microesferas sofrem um processo especial de 
cobreamento, tomado-se assim, altamente condutoras (Figura 7). 

Associadas a um composto graxo adequado, quando pressionadas entre duas superfícies de uma junta metálica 
ou birnetálica, rompem a camada de óxidos existentes e melhoram efetivamente a condutividade elétrica das referidas 
juntas (Figura 7). 

O desempenho obtido pela "Pasta Condutora" por nós desenvolvida, mostrou-se superior à pasta grafitica, 
aliado a um custo inferior, se comparado àquela de fabricação estrangeira. 
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Em estudos iniciais, a pasta foi desenvolvida para utilização em barramentos transportando corrente elétrica à 
temperatura ambiente. Estudos posteriores levaram à confecção de uma pasta adaptada às verdadeiras condições 
encontradas em indústrias e companhias energéticas, ou seja, uma capacidade de trabalho superior à temperatura 
ambiente e grande exposição à umidade, sem perder suas características principais. 

·~~-~-~ 

~-~-€1 
Figura 7 - Produção e utilização da Pasta Condutora. 

Alimentação da aciaria 

O principal destino do ferro obtido a partir da LGA, é alimentar a aciaria. Com um composição média de 95% 
de ferro metálico, o material é "tamborado" e jogado diretamente no fomo da aciaria (Figura 8). 

Com tal procedimento, a utilização de sucata no fomo diminui consideravelmente. O material agora utilizado, 
é de procedência conhecida, possui maior concentração e por ter forma de micro-esferas funde com maior eficácia e 
velocidade. 

Figura 8 -Alimentação da Aciaria. 
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