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RESUMO 

 

Esse artigo apresenta um estudo exploratório sobre a produção de ferro gusa por 

redução carbotérmica de minério de ferro utilizando micro-ondas. Foram utilizadas 

pelotas auto-redutoras contendo uma mistura de minério de ferro e coque na 

proporção estequiométrica. As pelotas, inseridas em um cadinho de carbeto de silício, 

foram irradiadas com 3, 4 e 5 kW. O forno opera com um gerador de micro-ondas de 

2,45 GHz e potência variável até 6 kW e registro contínuo da perda de massa do 

material em redução através de uma balança elétrica devidamente adaptada para 

suportar o cadinho de redução. Os dados colhidos foram tratados matematicamente 

obtendo-se curvas cinéticas de redução de minério de ferro. 

 

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. Como exemplo, a produção de ferro 

gusa em alto-forno demanda um gasto muito grande de energia e de tempo para ser 

realizada, já que a transferência de calor é feita de forma muito lenta. Este trabalho, 

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

processos de obtenção de ferro gusa, de forma que se tenha embasamento teórico 

necessário para a ampliação de escala em fornos para carboredução por micro-ondas. 

 

OBJETIVO 

 

Esse trabalho tem como objetivo verificar a utilização de micro-ondas como promotora 

da reação carbotérmica do minério de ferro. Em outras palavras, o estudo irá verificar 

a taxa de reação das pelotas auto redutoras utilizando potencia variável de micro-

ondas em equipamento projetado para esta finalidade. 

 

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 micro-ondas” 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. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Minério de ferro com 67% de ferro e coque metalúrgico com 86,5% de carbono fixo, 

foram utilizados na preparação de pelotas contendo minério e redutor na proporção 

estequiométrica. As pelotas foram pesadas (massa aproximada de ± 30g) e foram 

colocadas em um cadinho de carbeto de silício posicionado sobre um suporte 

cerâmico, no interior de um forno de micro-ondas. Este suporte é apoiado em uma 

balança semi-analítica. A posição do cadinho com as pelotas no interior do forno foi 

sempre o centro. As pelotas foram irradiadas com micro-ondas de 2,45 GHz com 

potência de 3, 4 e 5 kW. A câmara de reação foi inertizada com gás argônio seco com 

uma vazão de 1,0 L/min. A cada 2 minutos, registrou-se a perda de massa das pelotas 

para monitorar a taxa de reação. A irradiação por micro-ondas foi mantida até que a 

perda de massa tornou-se nula. Os fumos gerados no processo foram descartados, 

após controle analítico. Note-se que a única fonte de energia neste processo foi a de 

micro-ondas. O forno consiste em uma cavidade retangular de aço inoxidável de 38 L 

de volume, conectada a um gerador de micro-ondas de 2,45 GHz de potência 

regulável até 6 kW, protegido por um circulador. Dispõe de um acoplador direcional 

para permitir a medida da potência de micro-ondas irradiada ao sistema reagente e a 

refletida pelo mesmo sistema.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O gráfico da figura 1 apresenta a taxa de reação em função do tempo de exposição à 

irradiação por micro-ondas. Nas curvas de redução apresentadas observa-se melhor 



resultado para com a pelota irradiada a 5 kW, sendo que após 20 minutos de reação, 

100% da taxa de reação foi obtida enquanto que para os testes realizados a 4 kW e 3 

kW foi alcançado 98% de redução com 30 minutos de ensaio. 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. 

 

 

Figura 1 – Taxa de reação em função do tempo de exposição a três níveis de 

potências às micro-ondas para 30 g de pelotas na proporção estequiométrica entre 

minério de ferro e coque metalúrgico. 
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