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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A TAXA DE REAÇÃO DE MINÉRIO DE 

FERRO INCENTIVADAS POR MICRO-ONDAS 

 

 

1. RESUMO 

 

Apresentam-se os resultados de um estudo exploratório para a produção de ferro 

gusa por redução carbotérmica de minério de ferro utilizando micro-ondas. Foram 

utilizadas pelotas auto-redutoras contendo minério de ferro e carvão vegetal na 

proporção estequiométrica. As pelotas, inseridas em um cadinho de porcelana, 

foram irradiadas com 1000, 2000 e 3000 W de potência de micro-ondas de 2,45 

GHz. O forno de micro-ondas utilizado possibilita o registro instantâneo da perda 

de massa do material em redução. Obtiveram-se curvas cinéticas de redução de 

minério de ferro. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As vantagens da utilização de micro-ondas em siderurgia comparadas com o 

processo convencional é a redução na emissão do gás carbônico, na redução no 

tempo de processamento e menor consumo de energia. Este trabalho, em fase 

inicial, visa contribuir para a evolução da tecnologia de aplicação de micro-ondas 

a processos de obtenção de ferro primário, de forma que se tenha embasamento 

teórico necessário para a ampliação de escala de fornos para carboredução 

irradiadas por micro-ondas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo explorar a utilização de energia de micro-ondas 

como promotora de reações de redução carbotérmica de minérios de ferro. 

Basicamente é o estudo da cinética de redução de minério de ferro por material 

carbonoso, na forma de pelotas auto-redutoras utilizando potência de micro-

ondas em equipamento ora projetado para esta finalidade. 
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4. METODOLOGIA 

 

Esta linha de pesquisa contempla o desenvolvimento de processo e forno para a 

produção de ferro gusa por redução carbotérmica de minério de ferro utilizando 

micro-ondas em equipamento em escala piloto. O projeto do reator de redução 

carbotérmica com micro-ondas em escala piloto está baseado nos resultados de 

trabalho anterior, uma dissertação de mestrado intitulada “Contribuição ao 

desenvolvimento da redução carbotérmica de óxidos metálicos empregando 

energia de microondas” defendida na EPUSP em 2009, onde se desenvolveu 

um equipamento em escala laboratorial com a mesma finalidade. Os resultados 

obtidos nesse primeiro projeto confirmaram a hipótese de que as micro-ondas 

efetivamente apresentam um aumento de produtividade na redução do minério 

de ferro, justificando o atual trabalho de ampliação de escala.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Pelotas de 18 mm de diâmetro e massa aproximada de ± 4 g cada, foram 

preparadas com a seguinte composição: 80% de minério e 20% de redutor. 

Também foi adicionado aglomerante. As pelotas foram colocadas em um 

cadinho de porcelana, no qual foi colocado no interior de uma peça de fibra 

cerâmica, na forma de um anel revestido internamente com carbeto de silício. 

Este conjunto foi colocado sob um suporte de cerâmica, inserido no interior do 

forno e apoiado em uma balança semi-analítica 

A posição do cadinho de porcelana com as pelotas (± 21 g) no interior do forno 

foi sempre o centro. As pelotas foram irradiadas com 1000, 2000 e 3000 W de 

micro-ondas. A cada 3 minutos foi registrada a perda de massa das pelotas. A 

irradiação de micro-ondas foi mantida até que a perda de massa torna-se nula.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os dados das medidas continuas de perda de massa foram matematicamente 

tratados, para calcular a taxa de reação durante o tempo de irradiação de micro-

ondas, como mostrado pela figura 1. Esta figura apresenta resultados da 
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evolução da taxa de reação para três repetições. É possível observar que não 

atingem completa redução.  Isto pode ser atribuído a possíveis diferenças de 

temperatura entre a carga de pelotas. Esse fenômeno foi identificado 

visualmente, ao observar as pelotas em redução: as superfícies das pelotas 

localizadas na boca do cadinho são mais escuras que as do fundo. Isto pode ser 

atribuído a falta de isolação térmica.  

 

 

Figura 1: Taxa de reação 

 

O experimento realizado demonstrou que é possível obter ferro gusa líquido, pois 

na maioria dos ensaios encontraram-se gotas de ferro no fundo do cadinho. 
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