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RESUMO 
O Alto-Forno é o principal equipamento utilizado para a redução do minério de ferro 
hematítico em uma liga metálica de ferro - carbono. Nesse processo  são 
alimentados pelo topo do alto forno a carga composta por minério de ferro, carvão 
vegetal ou coque e calcário. Os gases redutores ascendentes gerados pela queima 
do combustível, carvão vegetal ou coque, entram em contato com a carga e  
carreiam pós do interior do alto forno. A fim de atender as normas ambientais e para 
que esse resíduo não seja lançado diretamente na atmosfera é necessário que haja 
a recuperação desse material particulado. O pó do balão (PB) é o resíduo  
siderúrgico sólido portador de ferro coletado no balão e é constituído por finos de 
minério, carvão vegetal e fundentes utilizados na produção do ferro gusa. O objetivo 
deste trabalho foi caracterizar físico e quimicamente o PB  para  aproveitamento 
futuro em estudos que visem sua utilização em um dos processos de aglomeração 
dos resíduos siderúrgicos, a sinterização. Para isso fez-se análises para 
determinação da massa específica, da distribuição granulométrica, dos compostos 
cristalinos    pela    Difratometria    de    Raios   X,    da    composição    química  pela 

Espectrometria Fluorescência de Raios X. Os resultados da massa específica e do 
teor de umidade foram 2,13g.cm-3  e 4,86%, respectivamente. 
PALAVRAS-CHAVE: Pó do balão; Caracterização; Resíduos siderúrgicos. 

 

ABSTRACT 
The Blast Furnace is the main equipment used for the reduction of iron ore in an iron- 
carbon in metal alloy. In this process the cargo composed of iron ore, charcoal or is 
coke and limestone is fed by the top of the blast furnace. Reduction gases generated 
by the burning of fuel, charcoal or coke come into contact with the cargo and carry 
powders from the interior of the blast furnace. In order to meet environmental 
standards and for this waste do not be released directly into the atmosphere, 
recovery of this particulate material is required. Powder of balloon (PB) is the solid 
iron-bearing steel waste collected in the flask and consists of fines, ore and charcoal 
used in the production of pig iron . The objective of this work was to characterize 
physically and chemically the PB for future use in studies aimed at its use in one of 
the agglomeration processes of the iron and steel residues, sintering. For this, we 
performed  analyzes  for  the  determination  of  the  specific  mass,  the  particle size 
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distribution, of the crystalline compounds by X-ray diffraction, of the chemical 
composition by X-ray Fluorescence Spectrometry. The results of the specific mass 

and the moisture content were 2.13g.cm-3  and 4.86%, respectively. 
 

KEY WORDS: Powder of Balloon; Characterization; Waste from the Siderurgical. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Irina Mikhailova (2004, p27) “O desenvolvimento sustentável procura 
melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes do mundo sem aumentar o  
uso de recursos naturais além da capacidade da terra”. O consumo e produção 
desenfreados refletiram no planeta alterações climáticas e outras consequencias 
desastrosas, que levou o homem a reconhecer os limites dos recursos naturais. 

Com esta preocupação ambiental, os meios de produção passaram a investir em 
materiais e processos de fabricação menos agressivos ao ambiente. Na siderurgia 
não é diferente, a produção do ferro gusa e do aço geram grandes volumes de 
resíduos sólidos, tais como: pó de aciaria, carepa de laminação, pó de balão de alto 
forno, lama de alto forno e moinho de carvão, entre outros. Criar tecnologias  
capazes de reduzir esse volume residual tem sido um grande desafio, por este 
motivo é crescente a preocupação em encontrar formas de reaproveitamento desses 
resíduos evitando que sejam lançados ao meio ambiente contaminando o solo e ar. 

A composição destes resíduos depende do tipo de produção e matérias- primas 
utilizadas. E para que se encontre um destino correto a estes é importante conhecer 
a estrutura físico-química dos mesmos através de métodos de caracterização, que 
possam fornecer informações sobre a composição química, fases cristalográficas e 
propriedades físicas. Baseando-se nessas caracteristicas procura-se uma aplicação 
correta. 

Neste trabalho o resíduo em estudo é o Pó de Balão(PB), que é obtido através do 
sistema de limpeza de gases que são carreados do alto forno. 

O alto- forno é o equipamento utilizado para redução do minério de ferro em ferro 
metálico. Nesta etapa, o alto forno é alimentado pela carga composta de minério de 
ferro, carvão vegetal ou coque e calcário. A queima do combustível redutor (carvão 
vegetal ou coque) em contato com o ar em contracorrente gera gases que em 
contato com a carga carreiam pós do alto forno até o coletor onde ocorre a limpeza 
dos gases. 

O objetivo deste trabalho é caracterizar o PB para o reaproveitamento em estudos 
futuros com a utilização deste em um dos processos de aglomeração dos resíduos 
siderúrgicos, a sinterização. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 
A amostra de pó de balão foi gentilmente cedida por uma usina siderúrgica  
integrada, do município de Marabá, localizado no sudeste do Pará. 

Para a caracterização do PB foram feitas análises através dos métodos de 
difratometria de raios X (DRX), espectrometria de fluorescência de raios X (FRX), 
determinação do teor de umidade, granulometria por peneiramento e determinação 
de massa específica. 

A determinação do teor de umidade foi feita através da diferença do peso inicial e 
peso final da amostra após secagem em estufa por 24 horas a 105°C. Essa mesma 
amostra foi utilizada na determinação da massa específica, onde o método utilizado 
foi o método do balão volumétrico. Os balões são pesados e aferidos com auxílio de 
uma bureta. Após essa etapa os balões são preenchidos até a metade com a 
amostra e seu volume completado com alcool até o menisco, e é feita a verificação 
do peso novamente. A determinação da massa específica foi feita em triplicata pra 
diminuir a margem de erro. A granulometria foi feita por peneiramento utilizando um 
jogo de peneiras de série Tyler (14, 25, 45, 100, 150, 200, 270) em sistema 
vibratório, realizado no aparelho ROTAP, por 15 minutos. 

Para caracterização físico-química do material foram feitas análises por DRX, para 
determinação das fases cristalinas e FRX, para determinação dos óxidos presentes 
em maior quantidade. O DRX foi realizado no difratômetro X’ Pert MPD-PRO 
Panalytical, e FRX no espectrômetro Epsilon 3 Panalytical. 

 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
O teor de umidade encontrado foi em torno de 4,87%, com uma de perda de massa 
de 7,3 gramas. A determinação da massa específica foi calculada pela seguinte 
equação: 

Dp=(Mbs-Mb)/[50(Mbsa-Mbs)/Da] 

Onde: Mbs é massa do balão seco(g); Mb é massa do balão(g); Mbsa é a massa do 

balão seco com amostra(g); Da é a densidade do alcool (0,78g.cm3). No qual após 
as 24 horas de descanso das amostras, foram feitos os calculos e tirada a média da 

massa específica que resultou no valor de 2,1313g.cm3. “De acordo com os dados 
coletados da analise granulométrica, a peneira de Tyler 100” reteve a maior 
porcentagem da amostra, no total de 20,41%, seguido da peneira de Tyler 140” com 
18,03% de retido. Foi observado também que a maior parte das particulas encontra- 
se acima de 0,100 mm. Com base nesses dados coletados constatou-se que a  
maior parte do percentual retido de sinter feed encontra-se no intervalo de 
intermediários  e  aderentes  “as  partículas  intermediárias  não  se  comportam nem 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 
 

como nucleantes e nem como aderentes” (VIEIRA et al., 2003), no entanto, ainda 
restam 26,91% de partículas retidas nas peneiras tamanho de malha menores que 
0,105 mm, as quais são classificadas como superfinas.. Na tabela de FRX (Tabela1) 
o elemento químico com maior teor na amostra foi o Fe2O3 com 63,86% (Figura 1), 
percentual esse confirmado também pela analise do DRX onde os maiores picos 
apresentados foram de hematita (Figura 2). 

 
 

Tabela 1. FRX 

  
Analise química Figura 2. Granulometria 

 
 
 

 

Figura 3. DRX 
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4. CONCLUSÕES 

 
 
A caracterização do PB foi satisfeita através dos métodos utilizados, que nos 
permitiu identificar as fases cristalinas e composição química do material. 

Através da caracterização feita pelo DRX e FRX pode-se verificar que o material 
presente é majoritariamente, composto por hematita, indicando que o resíduo, deve 
ser reutilizado no processo siderúrgico através do processo de aglomeração de 
sinterização. 

Para utilização em processos de sinterização deve ser dada uma atenção especial a 
granulometria, haja vista que, 26,91% dos diâmetros das partículas são classificadas 
como superfino o que pode influenciar na permeabilidade do leito de sinterização, 
prejudicando-o. 

A identificação dos elementos químicos, da granulometria e da massa específica do 
PB é de fundamental importância para sua futura utilização na produção do sínter ou 
em outros processos de aglomeração. Visto que, conhecendo sua estrutura e 
propriedades mecânicas se tem o controle do produto final e sua aplicabilidade 
correta. Com isso reduzindo o consumo de energia na industria, e diminuindo o 
descarte de resíduos sólidos diretamente na natureza. 
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