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RESUMO 
 
O projeto Polimetálicos, implementado na Votorantim Metais, no final de 2011, visa a 
reciclagem de resíduos contendo baixo teor de zinco que por sua vez diminui a 
dependência de concentrados importado da unidade. Técnicas de caracterização 
mineralógica têm sido frequentemente utilizadas para definir rotas e otimizar de 
processos, principalmente na mineração. Portanto, este trabalho visa caracterizar 
todas as entradas e saídas do processo Waelz para apoiar e compreendê-lo como 
um todo. As amostras foram examinadas no microscópio eletrônico acoplado ao 
software - automatizado MLA (Mineral Liberation Analyser) e associados a DRX. Os 
resultados indicam que a principal fase da alimentação do forno é a (Fe, Zn) PbO e o 
flúor está associada com CaMgO. A amostra da acreção do forno consiste, em fases 
CaFeZnO, Ca-SiO3 e ZnAlFeMnO. O óxido Waelz contém ZnO, ZnAlO e ZnFeO com 
P, Ca, e Si subordinados. KCL, CaF, Ca5 (PO4)3(F, Cl, OH) e o composto de Mg-Ca-
Na-S com F são a principal fonte haloides no óxido Walez. O sal, contém KCl, 
KNaSO e NaCl, principalmente. Amostras da escória são semelhantes a composição 
da acresção. As formas de associações de elementos químicos nas amostras 
apoiaram a otimização de processos e entendimento das reações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geometalurgia; zinco; caracterização mineralógica; database. 
 
ABSTRACT 
 
The project Polimetálicos, implemented at Votorantim Metais at the end of 2011 
recycle waste with low zinc content which that way minimize the dependence on 
imported concentrate. Mineralogical characterization has often been used to define 
routes and optimization of processes, mainly from mining. This work aims to 
characterization and related mineralogy of all the entrances and exits of the process 
Waelz to help to understand the phenomenon of the process. The samples were 
examined in the electron microscope FEI coupled to software - automated analyzer 
MLA and associated to DRX analysis. The results indicate that the main phase of the 
EAF is the (Fe,Zn)PbO and the fluorine is associated with CaMgO. The sample of the 
accretion of the kiln consists principally of phases CaFeZnO, Ca-SiO3 and 
ZnAlFeMnO. The waelz oxide consist in ZnO, ZnAlO and ZnFeO with As, P, Ca, and 
Si.KCL, CaF, Ca5 (PO4)3(F, Cl, OH) and the compound Ca-Mg-Na-O with F are the 
main haloid source in walez oxide. The salt, contains KCl, KNaSO and NaCl, mainly. 
Samples of slag are generally are similar to accretion composition. The forms of 
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associations the chemical elements in the samples supported the process 
optimization. 
 
KEYWORDS: geometalurgy; zinc; technology characterization; database.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A caracterização mineralógica é uma etapa fundamental para o aproveitamento de 
um recurso mineral de forma otimizada, pois fornece informações necessárias para o 
desenvolvimento de rotas de processo além de auxiliar as etapas do processamento 
cuja correlação melhora o rendimento global [1]. Nesse trabalho, utilizou-se a 
caracterização mineralógica nas principais etapas do Projeto Polimetálicos, 
implementado na Votorantim Metais – Juiz de fora, a fim de otimizar as etapas de 
processo e garantir melhores resultados na operação. 
 
O pó de aciaria elétrica (PAE) tratado no forno Waelz em Juiz de Fora, MG, é 
considerado um resíduo classe 1 oriundo das indústrias siderúrgicas. Esse resíduo, 
contém zinco em sua forma metálica e na forma de diferentes compostos: óxidos, 
ferritas, sulfatos, silicatos, carbonatos, e outros elementos que são recuperados no 
processo. Abaixo, segue a composição média do PAE tratado na unidade de Juiz de 
Fora. 
 

Tabela 1. Composição Química do PAE tratado na unidade de JF. 

Composição Química - PAE 

Zn 18,41 % 

Fe 33,57% 

Pb 1,43% 

SiO2 3,56% 

CaO 10,18% 

MgO 3,83% 

Al2O3 0,49% 

F 4489,86 ppm 

Cl 1,69 % 

 
Depois de recebido, o PAE é armazenado no galpão ou em silos e encaminhado 
juntamente com o coque fino e água para a pelotização. O objetivo da formação das 
pelotas/mix é reduzir o arraste de material sólido para o sistema de gases e 
minimizar os efeitos de formação de acreção/colagem, sendo este último fato, um 
grande problema para o processo pois compromete o diâmetro útil do forno e 
prejudica o processo como um todo. [2] 
 
O processo Waelz baseia-se na redução do minério/resíduos e volatilização do zinco 
e outras substâncias. O material sólido final que não volatiliza, a escória, é 
descartada e resfriada na saída do forno e os gases contendo o Zn são destinados 
pela depressão no forno a um sistema para tratamento dos mesmos, onde são 
resfriados para condensação do material e posterior captação em filtros de manga. 
O material recuperado e produto desse processo é o óxido Waelz halogenado (rico 
em zinco e chumbo). 
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Figura 1. Diagrama Simplificado do Processo Waelz. 

 
Após o processo pirometalúrgico, o óxido Waelz halogenado é encaminhado para a 
etapa de remoção do Cl e F, que por problemas de corrosão na planta, a 
desalogenação está sendo realizada em duas etapas. 
 
A primeira é feita a partir da lixiviação do cloreto e fluoreto com barrilha (carbonato 
de sódio, pH=10) em reatores abertos. A salmoura gerada nesta lixiviação é 
conduzida para a etapa de cristalização gerando o sal misto, subproduto do 
processo, e a segunda etapa da desalogenação é realizada no forno ustulador para 
a remoção dos halogênios residuais antes de ser incorporado ao processo da 
produção de zinco.  
 

 
Figura 2. Representação esquemática do Forno Waelz. 

 
Os níveis de remoção de fluoretos e cloretos na primeira fase, são de 
aproximadamente 30% e 90%, respectivamente, e na segunda etapa atinge os 
níveis de 95% a 99% de flúor e cloro desalogenado (Wei et al, 1999). 
 
Atualmente, é necessário conhecer muito bem as características das entradas e as 
saídas do processo Waelz não apenas com o objetivo de identificar os constituintes 
de amostras, mas a fim de obter uma avaliação que nos permita: compreender e 
tentar aumentar a eficiência da etapa de desalogenação, avaliar a escória gerada e 
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desenvolver uma rota tecnológica para dar uma aplicação a este resíduo e 
compreender a formação constante de acreção no forno. Dessa forma, o principal 
objetivo é caracterizar as entradas e saídas do processo Waelz em busca de 
informações e conhecimento bem detalhado das amostras.  
 
No contexto atual, a caracterização é um passo crucial para procurar resultados que 
determinam as principais propriedades desses materiais e habilidades para 
compreender as dificuldades que enfrentam as rotas de processo. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras analisadas do circuito Waelz são numerados abaixo (Tabela 2 e Figura 
2): 
 

Tabela 2. Relações das amostras estudadas. 

Número 1 2 3 4 5 6 

Amostras Mix Acresção Escória OW Halogenado OW Desalogenado Sal Misto 

 

 
Figura 3. Localização de coleta de amostras no processo Waelz. 

 
Para garantir a representatividade das amostras e incluir a variabilidade do 
processo, realizou-se uma amostragem composta sendo coletada uma amostra por 
turno, durante o período de uma semana. As etapas para a realização do trabalho, 
estão esquematizadas no fluxograma representado na Figura 4. 
 
A homogeneização e quarteamento foi realizado no laboratório da Votorantim Metais 
em Juiz de Fora, uma alíquota foi encaminhada para análise química e outra para 
análise mineralógica. 
 
A análise química foi realizada por absorção atômica (AAS 280 FS Varian) e 
fluorescência de raios x (BRUKER S4 PIONEER). Na etapa de análise por AAS, 
para a digestão das amostras, foi adicionado HCl e HNO3, para determinação de 
todos os elementos, com exceção de F e Cl. A determinação de fluoreto foi pelo 
método seletivo de íons e para o cloro o método foi via titulação. 
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Para a análise mineralógica, seções polidas foram preparadas e revestidas com uma 
camada fina de carbono. As amostras foram analisadas em microscópio eletrônico 
FEI Quanta 600 FEG acoplado ao software - analisador automático MLA (Mineral 
Liberation Analyser) e sistema de microanálise EDS Espirit Bruker (20Kve). As 
análises mineralógicas e associações minerais realizada ambos considerados como 
contraste da composição química de cada fase. As análises MLA foram associados 
a resultados de difração de raios X. Os ensaios de difracção de raios-X foram 
efetuadas em difratômetro Siemens - modelo D 5000, com velocidade goniómetro de 
1 ° / min, o tubo de cobre (λ = 1.542 Â). 
 

 
Figura 4. Fluxograma de trabalho [3]. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As composições químicas das amostras estudadas são descritas na Tabela 3, 
abaixo: 

 
Tabela 3. Análise química das amostras. 

Elementos MIX Acresção Escoria OW 

Halogenado 

OW Desalogenado 

Zn (%) 18,2 0,1 2,6 51,6 68,6 

Pb (%) 1,4 0,01 0,2 4,5 4,3 

Fe (%) 31,9 29,0 45,1 4,2 4,8 

Al2O3 (%) 0,4 4,82 0,9 0,2 - 

Mn (%) 1,8 4,0 2,4 0,2 - 

Cu (%) 0,2 0,2 0,5 0,1 - 

CaO(%) 13,8 26,1 24,8 1,5 0,8 

MgO(%) 3,8 6,4 4,8 0,7 - 

Cl (%) 1,0 7,0 0,9 7,0 0,6 

SiO2 (%) 2,82 13,1 7,6 0,9 0,71 
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F (%) 0,32 0,28 0,53 0,3 0,26 

 

Sample Zn (mg/L) Na (g/L) K (g/L) SO4 (g/L) F (mg/L) CO3 (g/L) Cl (mg/L) 

Sal Misto 0,49  5,63  7,34  10,26 1365,2  9,64  65483,3  

 
A amostra MIX (Waelz circuito de alimentação, como mostrado na Figura 3) é 
composto principalmente de Zn, Fe e CaO. Por outro lado, as escórias e contem Fe, 
CaO e SiO2. Além disso, também são encontradas quantidades de MgO, Cu e Pb. O 
conteúdo de Al2O3 e Mn chega a até 4,5% na amostra de óxido Waelz crú, por outro 
lado, óxido lavado compreendem Zn, Pb e Fe. Baixos teores de Mn, Cu e MgO 
podem ser verificados no sal misto. O que pode demostrar compostos como sulfato, 
cloreto, potássio e sódio na composição. Em geral, exceto para a amostra de sal, o 
conteúdo de flúor varia de 0,2% a 0,5%. O cloro é próxima de 1%, exceto para as 
amostras de acresção e óxido Waelz crú, chegando a 7%. 
 
As formas de associações (compostos) destes elementos amostra apoiam na 
tomada de decisão para otimizar o processo. O Gráfico 1 demonstram os compostos 
detectados na caracterização mineralógica. 
 

 
Gráfico 1. Composição modal das amostras estudadas. 

 
A amostra Mix é composta principalmente por CaFeZnO (65,3% em área), CaSiO3 
(18,7% em área), FeAl (Mg, Na, Mn, Zn e Ca) (5,6% em área), Fe, MnO - 4,5% em 
área - Gráfico 1 e Tabela 3). Os principais compostos ocorrem libertado ou em 
solução sólida entre eles, ilustrado na imagem processada (Figura 4A.) O flúor e 
cloro estão associados com as fases CaO (F, Cl) e CaF2 aparece em último lugar 
pequena quantidade - área de 0,01% (Figura 4A). 
 
A acreção contém uma quantidade significativa de Fe (tabela 3), que é a principal 
causa de contaminação do forno Waelz. Está é composta principalmente por (Fe, 
Mn) S (58,3% em área), (Ca, Mg) SiO3 (29,1% em área), FeAl (Mg, Na, Mn, Zn e Ca 
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- 6,4% em área). A fase (Ca, Mg) SiO3 não ocorre liberada como (Fe, Mn)O e é 
frequentemente associada ao óxido de ferro (Figura 4B). 
 
A amostra de escória (Figura 4C) são geralmente compostas de FeO (52,6% em 
área), CaSiO3 (17% da área), Fe-Ca-Si-P (16% da área) Ca-Fe-Zn composto (7% da 
área) e CaO (6,5% em área). Os outros compostos são o ferro metálico, SiO2, CaF2, 
NaCl, sulgetos de Cu - Ag, compostos de Zn, Mg, Ca e Cl. A fase definida como 
CaSiO3 está associada com a FeO e fases enriquecidas em P. Além disso, FeO 
ocorre também associadas a Ca-Zn-Si, sugerindo uma solução sólida entre estes. 
 
Os óxidos Waez crú e lavados são compostos principalmente de ZnO (Al), ZnFeO 
(Al, Si, e Ca), ZnO, ZnFeO (A, Al, Si, P, Pb, Ca e Fe - Gráfico 1). Nestas amostras 
também são encontradas outras fases contendo Fe e Zn, mas em menores teores. 
Exemplos são: FeZnO (Mg, Si, Ca e Pb), ZnFeO (Mg, Al, Si, P e Mn) e FeZnO (Mg, 
Al e Mn). Os contaminantes são identificados Pb, F e Cl e estão na forma de CaF2, 
NaCl, KCL, PbO e Ca5 (PO4) 3(F, Cl, OH). As fases que contêm Zn são liberados ou 
associados um com o outro (tal ocorrência também pode ser explicada pela 
composição de variação os cristais). Além disso, também pode conter NaCl e KCl, 
ZnO principalmente associados com (Si, P, Ca) e ZnSO (Al). As fases de Pb são 
associados com os compostos Zn, enquanto o F é encontrado com compostos Ca 
(especialmente Ca5 (PO4)3(F, Cl, OH) - Figura 4D e E). 
 
O principal componente do sal é NaCl e representam 61% da área da amostra 
(Figura 4F). A segunda fase mais abundante é KCl. Além do composto KNaSO 
(sulfato possível - 4% em área), também ocorrer traços (<0,5 área%) de óxido de 
ferro, sulfato de cálcio e silicato de cálcio. 
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Figura 5. Imagens eletrônicas processadas. A. Mix, B. Acresção, C. Escória, D. Óxido Walez 

crú, E. Óxido Waelz lavado e F. Sal Misto. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A partir da caracterização química e mineralógica, algumas medidas foram tomadas 
na tentativa de minimizar interferência que ocorre no processo, como segue: um 
maior controle da temperatura da escória, o controle da basicidade de alimentação 
para minimizar o efeito de acresção. O melhor controle de basicidade foi necessário 
porque, quando o processo funciona com uma basicidade que estiver fora da 
especificação e um pouco mais elevada, tem pouco conteúdo de sílica para se 
combinar com o ferro e formar o Fe2SiO4. Assim, a presença de ferro metálico e 
óxido de ferro, ocorre com mais frequência, reduzindo o ponto fusão e fases se 
tornam líquidos dentro do forno, desta forma por isso a acresção difíceis remoção.  
 
Atualmente, diferente do projeto original, o óxido Waelz produzido contém um alto 
conteúdo de cálcio devido à a operação no modo básico. O cálcio reage facilmente 
com F e Cl, formando haloides na etapa de desalogenização. Desta forma, a etapa 
de remoção de fluoreto pode comprometer a produção de zinco em eletrólise. 
Através da caracterização mineralógica estudos identificaram a presença de flúor na 
forma de fluorita (fluoreto de cálcio) e em outras fases contendo Ca, que são 
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insolúvel nas condições de lixiviação com carbonato de sódio. Para a extração de 
flúor nos adequados níveis de funcionamento seguro a etapa de eletrólise, o 
tratamento de óxido Waelz será completado no final da etapa do forno, diferento do 
que era aplicado anteriormente. Assim, conseguimos uma extração global de 
aproximadamente 80%. 
 
Outra alternativa encontrada para assegurar baixos níveis de CaO em MIX e maior 
estabilidade na química composição na produção de óxido de Waelz, é melhorar a 
mistura de EAF recebido. Observa-se, então, que a caracterização mineralógica é 
um fator importante que contribuiu para a entender o processo. 
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