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RESUMO 

Atualmente a geração de resíduos industriais têm sido uma grande preocupação para sociedade 

e o meio-ambiente em que vivemos, por afetar diretamente em nossas vidas, seja por poluição, 

adequação às mudanças do ambiente entre outras. Uma das indústrias que mais geram resíduos 

atualmente são as indústrias siderúrgicas que realizam vários processos para o aprimoramento 

e refino do metal bruto encontrado na natureza. A aciaria é a unidade de uma usina siderúrgica 

onde se gera uma grande quantidade de resíduos sólidos ou até mesmo líquidos que são de 

grande importância pela sua reutilização em diversos setores como na produção de cimentos, 

estradas entre outros. A quantificação e qualificação dos metais presentes nos resíduos de 

aciarias é o primeiro passo para o entendimento de como esses resíduos podem ser manipulados 

e transformados em novos insumos industriais ou produtos comercializáveis, ajudando na 

redução de resíduos e aumentando a eficiência da indústria. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com os recursos naturais e econômicos cada vez mais escassos na realidade contemporânea, é 

imprescindível a reutilização e a criação de novas tecnologias para o reuso de certos resíduos, 

gerados por vários setores sejam eles industriais, comerciais entre outros. Com a reutilização 

as indústrias ou empresas conseguem lucrar com algo que seria posteriormente descartado, ou 

até mesmo traria algum custo para empresa, seja por danos ambientais, custeio de áreas 

apropriadas para alocação de descarte entre outros. Um dos setores industriais que mais geram 

resíduos com um potencial significativo de reuso e criação de novos produtos e utilização é o 

meio siderúrgico, mais especificamente o processo da aciaria, gerando um resíduo conhecido 

como escória. A utilização da escória atualmente é bem diversificada podendo ser utilizada em 

diversos fins como na matéria prima de vidros e vitro-cerâmica, estabilização de solos por ter 

maior rugosidade superficial, na produção de fertilizantes agrícolas, na produção de cimentos 

devido à presença de silicatos dicálcico e tricálcico, em lastros ferroviários devido a grande 

massa específica, usado como agregados na produção de concretos e em estradas rodoviárias 

(Branco, 2004). O estudo e a manipulação dos resíduos de aciaria com passar das décadas se 

torna mais significativo, por proporcionar um aumento no lucro das empresas e redução de 

impactos ambientais. 

 

2. OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo, avaliar e quantificar os metais presentes nos resíduos de aciaria 



 
 

 
 

e, propor uma destinação para o resíduo, com foco na geração de valor, onde possa ser 

reutilizado na geração de um novo produto ou agregar valor a um processo já existente.  

 

3. METODOLOGIA 

O método de pesquisa que será adotado quanto ao procedimento será a pesquisa experimental, 

com abordagens qualitativas e quantitativas. O material a ser utilizado neste trabalho será 

fornecido por empresas do setor da região do Médio Paraíba do estado do Rio de Janeiro. 

 Coleta das amostras. 

 Preparação das amostras. 

 Procedimento das análises. 

 Interpretação dos resultados. 

 Propostas de comercialização e/ou reutilização dos resíduos. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

O material utilizado neste trabalho foi fornecido por empresas do setor da região do Médio 

Paraíba do estado do Rio de Janeiro. 

 Coleta das amostras (ABNT, 2004): As amostras foram coletadas no pátio de armazenagem 

de resíduos de lama de aciaria, foram feitas amostragens em diferentes pontos, para obtenção 

de maior representatividade. 

 Sequência de preparação: Amostras foram levadas à estufa em temperatura de 110 ºC para 

retirada da umidade das amostras, e a seguir foram maceradas para melhorar a 

homogeneização. 

 Início das análises: Retirou–se uma alíquota da amostra para cadinho de platina e adicionou-

se mistura fundente, para baixar o ponto de fusão do material. Essa mistura foi levada a 

mufla (Figura 1) em temperatura de 950 ºC por 20 minutos. Após a fusão, esse fundido foi 

levado a uma solução ácida composta por água e ácido clorídrico, com o objetivo de 

dissolver toda amostra. Após resfriamento, a solução foi transferida para balão volumétrico 

de 200ml. Desse balão foram retiradas alíquotas de 5 e 10ml para balões de 100ml. Esses 

balões volumétricos foram encaminhados para análise dos metais, através da técnica de 

espectrometria de plasma acoplado indutivamente (ICP), Figura 2. Após a análise dos metais 

através do ICP a próxima etapa foi caracterizar o ferro em seus diferentes estados. A 

caracterização do ferro metálico, óxido de ferro e do ferro total se deu pelo processo 

titulométrico, que consiste na determinação da concentração de uma solução a partir de uma 



 
 

 
 

solução conhecida.  

  
Figura 1 – Mufla utilizada. 

 
Figura 2 – Espectrometria de plasma acoplado 

indutivamente. 

 

Após a conclusão dessas análises químicas chegamos aos valores quantitativos de cada 

elemento presente na amostra de lama de aciaria. Esses valores serão trabalhados para 

identificar o potencial comercial que possuem. 

Novos ensaios ainda serão feitos. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

A Tabela 1 abaixo apresenta os resultados das análises químicas realizadas nas amostras, 

através da técnica de espectroscopia de plasma acoplado indutivamente (ICP). 

 

Tabela 1 – Composição química da lama de aciaria obtida pela técnica de                                     

espectroscopia de plasma acoplado indutivamente (ICP). 

Elemento Al Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Unidade/ 

identificação 
% % % % % % % % % 

Lama Aciaria 1,607 0,042 0,656 0,021 * 6,90 0,0254 0,016 21,61 
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