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1.

RESUMO

As escórias de fundição de alumínio formam-se durante o processo de fusão deste
metal pela oxidação, escorificação e descontaminação do banho. Muitas vezes são
descartadas pela indústria tornando-se um resíduo industrial. No entanto, podem conter
elevados teores de alumínio metálico finamente dividido, que acaba sendo perdido em aterros
industriais. Na busca por uma alternativa de reaproveitamento desse material buscou-se a
identificação das fases, realizou-se tratamentos de concentrado por atrição mecânica,
peneiramento e sinterizações. Para avaliar o seu poder redutor, a escória foi misturada a dois
óxidos: sílica e pentóxido de nióbio. As amostras foram aquecidas, a fim de promover o início
da reação aluminotérmica para produção de silício e nióbio metálico. O Nb tem grande valor
comercial. O processo de sinterização foi utilizado para avaliar a morfologia do alumínio por
microscopia ótica e quantificar sua presença. Ainda, a escória foi avaliada por técnicas de
microscopia eletrônica de varredura a fim de conhecer as fases presentes e suas composições
químicas, enfatizando o alumínio. Esses materiais foram avaliados quanto às fases presentes
antes e depois da reação por técnicas de difração de raios x. Os resultados indicam que houve
a reação aluminotérmica produzindo silício e um intermetálico de nióbio e alumínio.
Palavras-chave: Escória de alumínio, Reaproveitamento, Aluminotermia.

2.

INTRODUÇÃO

O alumínio é um material de vasto emprego na indústria. Seu ciclo de vida agrega
vários setores da sociedade, que vão desde catadores e cooperativas, até seu reprocesso nas
indústrias de transformação. Porém seu retrabalho acaba gerando perdas pela geração de
escória e uma parte deste se transforma em um resíduo industrial. Aspectos ambientais,
sociais e econômicos mostram-se favoráveis a implementação de processos de reciclagem que
abranjam também esse tipo de material descartado pela indústria. Com relação ao alumínio, a
reciclagem implica em significativa redução de energia bem como na economia de reservas de
minerais (bauxita) fontes desse material. Uma grande parte desse material hoje é reprocessada
no Brasil, porém, pelas etapas do seu ciclo de recuperação, esse material muitas vezes é
processado de maneira errada ou com tecnologias obsoletas que acabam por desperdiçar
material pelo baixo rendimento metalúrgico promovido pela oxidação do material ou perdas por
escorificação. Este resíduo (escória) surge da necessidade de proteção do banho metálico
durante a fusão por fluxos salinos.
Estudos anteriores mostram que os resíduos da fusão do alumínio contêm alumínio
metálico finamente dividido em sua composição com potencial uso em processos alternativos
na indústria. (MELLO, 2007; AGOSTINI, 2008; WRUBLAK e OLIVEIRA, 2009)
Um importante processo que utiliza alumínio metálico, na forma de pó, é a
aluminotermia. O alumínio, finamente dividido nas escórias, poderia atender a esta aplicação.
No entanto, a literatura não trás estudos mais aprofundados sobre o tema justificando o
presente trabalho.
Neste sentido, a escória foi abordada neste trabalho de maneira a promover um
processamento deste material através da concentração de alumínio metálico por atrição
mecânica em faixas granulométricas diferenciadas que proporcionem seu reaproveitamento
direto, mas primordialmente o foco foi sua fração mais fina (-100#). Essa fração fina foi
caracterizada por microscopia ótica para análises quantitativas e de caracterização do alumínio
presente, bem como submetida também a microscopia eletrônica de varredura (MEV) a fim de
se levantar os elementos presentes. Difração de raios-x (DRX) foi feita em misturas de escória

mais sílica ou óxido de nióbio a fim de levantar as fases presentes nas misturas antes e após a
reação de redução.

2.1.

OBJETIVOS

2.1.1.

Objetivo Geral

Desenvolver tecnologias limpas de produção para fundição de alumínio buscando a
valoração dos materiais envolvidos. O principal foco do trabalho está em avaliar o reuso das
escórias geradas durante o processo de fundição como agente redutor.
2.1.2.

Objetivo Específico

(a)
(b)
(c)

Concentrar e quantificar o alumínio metálico das escórias;
Identificar as fases presente nas escórias e suas composições químicas;
Avaliar o poder redutor de óxidos metálicos em substituição ao pó de alumínio.

2.2.

JUSTIFICATIVA

Durante o processo de fusão, e devido ao elevado potencial de reação do alumínio
metálico com o oxigênio, imediatamente após alcançar o ponto de fusão, o aluminio oxida
formando uma camada de oxidos (Al2O3) sobre o metal fundido. Essa camada passa então a
englobar componentes contaminantes do banho e de menor densidade que se sobrepõe a
fusão. Por essa elevada reatividade do alumínio, considera-se a formação da escória como
inevitável, porém, pode ser agravada quando as condições dos materiais da carga não são as
ideais. Este é o caso do alumínio proveniente da reciclagem, que normalmente apresenta
contaminantes aderidos ao material como óleos, polímeros, materiais organicos e inorgânicos
diversos e outros metais.
A escória do alumínio surge da necessidade de proteger o banho fundido da presença
do oxigênio, visando a minimização das perdas por oxidação, bem como descontaminação do
metal. A proteção do banho geralmente é feita na presença de sais fundentes (NaCl, KCl).
A escória é um bom indicador de processo, uma vez que está relacionada diretamente
com perdas de matérias primas e energia. Segundo o estudo da ABAL (2007) ainda
influenciam na queda do rendimento fatores como geometria da sucata, elementos de liga
presentes e parâmetros de processo. Diniz (2007), propõe que o reaproveitamento interno
desse material poderia elevar em até 6,7% a eficiência da matéria prima.
Estudos anteriores mostram a presença de alumínio metálico finamente dividido na
porção mais fina da escória (MELLO, 2007; AGOSTINI, 2008; WRUBLAK e OLIVEIRA, 2009;
HWANG, 2006). Isto ocorre pois todas as reações que envolvem o alumínio, tanto térmica
como quimica, implicam numa intensificação da camada de escória e aprisionamento de
alumínio metálico em sua composição.
Pelo fato dele estar finamente dividido na fração mais fina da escória, esse material é
de dificil processamento e mesmo de ser quantificado. Portanto, faz-se importante o estudo de
metódos que possibilitem a utilização ou processamento dessa fração em cuja composição
ainda existe alumínio.

2.3.

REVISÃO TEÓRICA

2.3.1

Escórias de Alumínio

A escória de alumínio é um subproduto da fusão, definindo-se como um líquido
espesso, que tem comportamento de fase sólida formada na superfície do banho líquido
(ABAL, 2007), onde ficam retidos componentes contaminantes, juntamente com sais ou demais
produtos adicionados ao processo, mas em especial, a presença de porções de alumínio
metálico, finamente dividos, e por este fato ela é considerada um importante subproduto da
fusão.
O tipo de escória gerado, depende da etapa na qual o material é processado. Segundo
ABAL (2007), os tipos de escórias da indústria de alumínio são separados da seguinte maneira:
(a) Borra branca (white dross): composta por uma mistura de óxido de alumínio e alumínio
metálico. É gerada na fusão do alumínio e no transporte desse material. Proveniente da
metalurgia primária em extrusão e fundição; (b) Borra preta (black dross) é composta por uma
mistura de óxido de alumínio, alumínio metálico e sais. É gerada em fornos revérberos pela
adição de quantidades de sais que agem como camada protetora à oxidação, geralmente
presente na indústria de recuperação secundária; e (c) Borra salina (salt cake), composta por
uma mistura de óxido de alumínio, alumínio metálico e grande quantidade de sais. É gerada
em fornos rotativos de recuperação que utilizam sais como camada protetora.
A maior parte das escórias que compõe a faixa de borra preta e borra salina são
descartadas em aterros industriais. Isso mostra a existência de perda de material com grande
potencial industrial. A literatura mostra valores com grande faixa de variação quanto ao teor de
alumínio presente. Em seu estudo, Mello (2007) quantificou a porção de alumínio na escória
através de um processo de refusão, obtendo valores de aproximadamente 40% de alumínio na
porção mais fina da escória (<20#).
Já para Agostini (2008), que trabalhou numa faixa granulométrica igual e através de
métodos de embutimento e sinterização, encontrou valores próximos a 13% e tamanho de grão
médio de 0,24 mm. Esses valores ainda podem variar, conforme ABAL (2007) que mostra
valores de 65 a 75% e Gomes (2006) ainda sita valores de aproximadamente 42% para uma
escória analisada por raios x e pelo método Rietvield. Ainda outros autores mostram valores de
presença do aluminio metálico conforme o tipo de escória. A borra branca (white dross) pode
conter faixas de 15 a 70% de metal recuperável, compreendendo também a fração fina de
metal presente (PETAVRATZKI, 2007; HWANG, 2006).
Uma comparação entre os tipos escórias mostram que a fração classificada como borra
preta pode conter alumínio potencialmente recuperável na faixa de 12 a 18%, porém com
elevados teores de sais, maiores que 40%, quando relacionados com a borra branca
(PETAVRATZKI, 2007; HWANG, 2006).
Os resíduos não metálicos (Borra salina) ficam na ordem de 3 a 5% de alumínio
residual metálico (PETAVRATZKI, 2007; HWANG, 2006). Uma demonstração da composição
da escória proveniente do processo de reciclagem é mostrada por Araujo (2001), onde o autor
mostra a presença de alumina (Al2O3), espinélio (MgAl2O4) e alumínio metálico com teor
variando de 8 a 20%, bem como sais NaCl e KCl. Porém, estes valores podem variar conforme
os parâmetros adotados no processamento, e essa faixa de variação torna-se muito grande.
A composição da escória pode variar com a liga que está sendo fundida. Estudos
apresentam valores dos componentes da escória que variam entre 25% a 30% de óxido de
alumínio, de 65% a 75% de alumínio metálico, de 2% a 3% de carbeto de alumínio, de 1,5% a
4% de óxido de magnésio, de 3% a 5% de nitreto de alumínio, de 0,5% a 2% de óxido de ferro
e 0,5% a 1,5% de óxido de silício (ABAL, 2007).
A escória produzida pela indústria de alumínio, apesar de descartadas, contém
alumínio na forma metálica, desde as frações maiores, até as menores frações onde ele se
encontra finamente divida (PETAVRATZKI, 2007).
É conhecido que um processamento mecânico é capaz de minimizar as quantidades de
alumínio na escória. Hwang (2006) e Wrublak e Oliveira (2009) mostram que um

processamento mecânico de atrição concentra a parte metálica de granulometria grosseira em
malhas 20#, concentrando de 60 a 70% de alumínio nessa fração. Porém a fração abaixo da
malha 20# é geralmente descartada. O autor também expõe a importância do controle de
atmosfera e resfriamento da escória para potencializar a recuperação do alumínio.
A distribuição granulométrica das escórias foi estudada por Wrublak e Oliveira (2009)
que mostraram a existência de grande quantidade de finos abaixo de 100#, e que um processo
simples de atrição mecânica era capaz de liberar este material. Esses autores avaliaram a
concentração do alumínio metálico presente nas escórias por difração de raios x e nestas
frações menores de 100# e notaram que há redução da presença de alumínio metálico em
função da granulometria. Em menores faixas, quanto menor o tamanho de grão menor a
quantidade de alumínio metálico. Isto foi demonstrado por análises das intensidades de
reflexão por raios-x. Significativa redução na intensidade do pico do alumínio mostrou uma
queda de aproximadamente 36% na concentração do alumínio contido nas escórias nas
frações abaixo de 270#.

Figura 1 – Intensidade do pico de difração de raios-x para as frações mais finas da escória
(abaixo de 100#). Em (A) uma granulometria entre 100# e 270# e em (B) passante na
peneira 270#.
Fonte: Wrublak e Oliveira (2009).
Buscando identificar os constituintes que compõe a fração abaixo de 100#, Hwang
(2006) preparou amostras da escória por lavagem em água, tratamento com NaOH e como
pulverizada, que foram submetidas a microscopia eletrônica de varredura e difração de raios X.
Segundo os resultados obtidos pelo autor, foram encontrados materiais em faixas
maiores de concentração que foram: sais solúveis em agua (NaCl e KCl), alumínio metálico e
óxidos (Al2O3 e MgAl2O3). Quanto a menor faixa de concentração detectada pelos ensaios
foram silício metálico, sílica, Ca3Al2O6, Ca2Al2SiO7, CaAl2Si2O8•H2O. Uma síntese de seus
resultados é mostrada nas tabelas 1 e 2.
Tabela 1 – Caracterização da escória como recebida
AMOSTRA

Sais Solúveis %

Alumínio Metálico %

Óxidos Residuais %

Borra Salina

65

2,06

32,94

Borra Preta

39,8

22,9

37,3

Borra Preta Fina

34

5,83

60,17

Borra Branca

12

43,38

44,62

Alumínio fino recuperado

14

10,47

75,53

Fonte: adaptado de HWANG, 2006.

Tabela 2 - Análise química e de fases das amostras depois de tratadas
AMOSTRA

Sais Solúveis %

Al Metálico %

Fases

Borra Preta

43-25% NaCl 18% KCl

7,1

NaCl, KCl, Al, Al2O3, SiO2, Si,
MgAl2O4, CaAl2O6

Borra branca

2,7-1,5%NaCl 1,2% KCl

43,4

NaCl, KCl, Al, Al2O3, SiO2, Si,
MgAl2O4, CaAl2O6, Ca2Al2O7

Fonte: adaptado de HWANG, 2006.
Pode-se observar nos dados apresentados pelas tabelas 1 e 2, que o processamento
imposto pelo autor às amostras causaram uma severa redução do percentual de alumínio
metálico presente na borra preta que caiu de 22,9% da tabela 1 para 7,1% na tabela 2. Os
dados do autor comprovam que um processamento de lavagem com água e NaOH promove
uma reação na escória, decompondo os materiais presentes em sais solúveis, resultando na
queda da porcentagem de alumínio.
Hoje, é conhecido um processo industrial que reprocessa os resíduos de fundição de
alumínio. Esse processo foi desenvolvido pela empresa Jesse Brough Metals Group (JBM
International, 2010), com capacidade para retrabalhar todas as faixas das escórias de alumínio.
Os processos envolvidos são mostrados na figura 2.

Figura 1 Processamento da escória
Fonte: JBM International (2010).
Pelo fluxograma do processo apresentado, pode-se observar que inicialmente, a
escória é triturada até a granulometria de 1,2 mm, e o material acima dessa faixa retorna ao
processo de fusão diretamente. Esse procedimento também é observado na literatura, visto
que essa faixa de granulometria compreende a maior porção de alumínio metálico da escória.
O material abaixo da granulometria de 1,2 mm contém principalmente óxidos de
alumínio, com pouco metal contido. Uma corrente de ar remove os pequenos resíduos
metálicos presentes. Após isso, o material passa por um processo a plasma que produz
matérias primas para siderurgia e óxido de alumínio para indústria cerâmica. (JBM
International, 2010).

A porção referente a borra branca admite valores de 85% de recuperação metálica por
refusão. Esse material é caracterizado pelo alto rendimento na recuperação, pois é composto
basicamente por alumínio metálico e oxido de alumínio (OLIVEIRA, 2008).
Wang (2008) apresenta um estudo onde a recuperação do alumínio da escória foi feita
pela refusão da escoria em fornos elétricos com adição de sais fundentes. Para escórias
provenientes de fornos de reverberação e do processo de transferência, o rendimento da
recuperação fica em torno de 55% e 83% respectivamente. Isso mostra que existe uma
quantidade muito maior de alumínio metálico nas escórias do transporte do que no seu
reprocessamento por fusão em fornos de reverberação.
Melo (2007) fez um estudo similar para a borra preta, fundindo esse material em forno
de indução, apontando valores na ordem de 40,3% de alumínio recuperável da porção mais
fina da escória (<#20) para a liga SAE 329 e 42,9% para a liga SAE 326 sem a utilização de
fluxos. Para a porção >#20, a recuperação foi de 54% para escórias de SAE 329 misturada à
escória SAE 326.
A dificuldade em processar o alumínio contido nos finos abaixo de 100# já é grande
para a indústria, ainda mais, nas granulometrias mais finas da escória. Isso justificaria a
utilização da escória fina, abaixo de 100#, como possivel agente oxidante em reações de oxiredução.

2.3.2

Processos aluminotérmicos

A redução aluminotérmica mostra-se importante como processo de produção de metais
e ligas e em soldagem. A maior aplicação dessa técnica está justamente na produção de
ferros-liga, onde as matérias-primas minerais estão sob a forma de óxidos (SANTOS, 2007) e
na soldagem de trilhos respectivamente.
Trata-se de uma reação na qual uma mistura balanceada pré-preparada de alumínio
em pó e um óxido metálico. Após uma ignição inicial, ocorre a reação entre os componentes.
(SILVA et al, 2000) O processo consiste numa oxi-redução, onde um óxido metálico acaba
perdendo elétrons e o alumínio ganhando elétrons, transformando-se em metal decorrente da
oxidação do alumínio e liberação de energia. Esse ganho de elétron é chamado de “redução” e
a perda de elétron é chamada de “oxidação”, o processo como um todo é chamado
quimicamente de “reação redox”.
Nesse processo, o alumínio caracteriza-se como redutor. Quanto maior a nobreza do
material oxidante, que cede elétrons na reação, maior a intensidade da reação (THERMIT,
2010). É importante salientar que nessa reação o oxigênio que reage não é retirado do ar, mas
sim do óxido metálico presente na mistura (SANTOS, 2007).
Essa técnica de redução foi utilizada com sucesso na obtenção de cromo metálico a
partir de lodo galvânico. O estudo consistiu na confecção de amostras prensadas e
sinterizadas. Temperaturas de aproximadamente 950ºC mostraram-se eficientes para adicionar
calor à mistura de maneira a excitar a reação (ARAUJO, 2007).
Considerando que o lodo galvânico era proveniente de descarte, é importante mostrar
que a reação potencializa o uso desse tipo de material na obtenção de materiais metálicos de
grande valor, bem como alivia o passivo ambiental gerado. Esse fato também justificaria a
substituição do pó de alumínio mais caro (ARAUJO, 2001), por um resíduo de baixo custo que
contenha esse material, possibilitando a reação e agregação de valor a ambos os materiais
provenientes de resíduos industriais.
Uma característica importante da reação aluminotérmica é ser altamente exotérmica,
ou seja, existe liberação de calor da reação, e, pela elevada temperatura alcançada, a
propagação da reação é autogênica ou auto-sustentada, ou seja, ocorre fornecendo por si só a
energia de ativação necessária à mistura de óxido metálico e pó de alumínio. Como resultado
desta transformação obtém-se um metal e óxido de alumínio (Al2O3) (SILVA et al, 2000,
SANTOS, 2007).

A equação indica genericamente essa reação:
𝑀’𝑂2 + 𝐴𝑙  𝑀’ + 𝐴𝑙2𝑂3
Onde M’O2 é o óxido metálico e M’ é o metal.
Historicamente, essa reação foi comprovada pelo Prof. Hans Goldschimidt à
comunidade científica em 1898 e parte do princípio da grande afinidade do alumínio pelo
oxigênio para reduzir óxidos metálicos, especialmente o óxido de ferro. A equação que
descreve esta reação é a seguinte (SILVA et al, 2000).
𝐹𝑒2𝑂3 + 2 𝐴𝑙  2 𝐹𝑒 + 𝐴𝑙2𝑂3 + 849 𝑘𝐽 (𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟)
Como a reação ocorre pela afinidade do alumínio ao oxigênio, outros óxidos cujos
metais que o compõe possuem estabilidade inferior a da alumina, ou seu processamento
quando minério é difícil, a redução aluminotérmica torna-se viável.
No presente trabalho foram avaliados dois óxidos SiO 2 e Nb2O5.

2.3.1.

NIÓBIO

A ocorrência de nióbio na natureza está associada aos pegmatitos, sob a forma de
colombita-tantalita, ou associada à carbonatitos de maciços alcalinos, constituindo-se o mineral
denominado pirocloro. A maior parte do nióbio produzido no Brasil é transformada em ferronióbio, forma na qual atende à sua principal aplicação, na siderurgia. A redução aluminotérmica
é o processo padrão para a produção de ferro-nióbio, a partir do concentrado de pirocloro. O
óxido de nióbio, de alta pureza, é a matéria-prima utilizada para a produção do nióbio metálico
(SILVA, 2001).
Os relatos mostram que foi primeiramente utilizado em substituição do tungstênio em
ferramentas e no melhoramento da corrosão intergranular em aços inoxidáveis. Sua utilização
desenvolveu-se de modo a estar presente em superligas aeronáuticas, altamente solicitadas
em atmosferas oxidantes e corrosivas, submetidos a temperaturas acima de 650°C (MENDES,
2005).
É responsável por conferir propriedades aos aços microligados como resistência
mecânica, tenacidade e soldabilidade. Já para os inoxidáveis neutraliza o efeito do carbono e
nitrogênio, reduzindo o potencial de corrosão desses metais (PORTO, et al. 2001).
O nióbio é fonte de várias frentes de estudos tecnológicos. Pentóxido de nióbio
hidratado, Nb2O5.nH2O, denominado de ácido nióbico e fosfato de nióbio, NbPO, são
importantes catalisadores ácidos principalmente em reações onde as moléculas de água
precisam ser liberadas, e também é utilizado no desenvolvimento de combustível sintético e
antipoluente (MENDES, 2005).
Uma alternativa na obtenção de Nióbio foi desenvolvida utilizando-se uma tocha
plasma de hidrogênio que excita a reação aluminotérmica de redução do Nb 2O5 obtendo
partículas nanométricas de nióbio. O nióbio metálico também pode ser obtido pela reação entre
Nb2O5 e NbC, pelo método Balkes e pela reação calciotérmica entre Nb2O5 e Ca (MENDES,
2005).
O processo mais comum de redução de óxidos é a carbotermia, que é a simples
redução do óxido, pela formação de CO e CO2 na reação. Porém para alguns óxidos, esse
processo não ocorre nem mesmo em temperaturas da ordem de 1500°C. Nesses casos, os
minerais que são constituídos ou apresentam tais óxidos em suas estruturas, tais como o de
nióbio (Nb2O5), titânio (TiO2) e zircônio (ZrO2) não produzirão os respectivos metais e outro
método deve ser implementado. Para esses casos, é utilizada a Aluminotermia (ECKERT,
1993; BOCCHI, 2010).
A reação aluminotérmica do nióbio é mostrada abaixo.

0,6 𝑁𝑏2𝑂5 + 2 𝐴𝑙 → 1,2 𝑁𝑏 + 𝐴𝑙2𝑂3 + 567,72 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙
A reação é iniciada através do fornecimento de calor ao sistema. Iniciada a reação,
esta se torna auto-propagante por toda amostra. O resultado da reação é constituído
basicamente por alumina (Al2O3) e nióbio (Nb), porém, a presença de sub-óxidos de nióbio
(NbO e NbO2) e intermetálicos (AlNb) não são excluídas.
Visto que o nióbio é um material cuja aplicação envolve materiais de alta tecnologia e
elevado custo, nota-se que a viabilização da reação aluminotérmica de obtenção de nióbio
metálico pela escória de alumínio promoveria, além da redução de passivos ambientais
provenientes da indústria de fundição, a redução nos custos de obtenção desse metal, visto
que a escória é um resíduo de descarte e o material mais caro da reação é o pó de alumínio.

2.3.2.

SILÍCIO

O silício é sétimo material mais abundante na terra (27,7%), caracteriza-se pela
elevada dureza e coloração metálica. Muito importante na indústria eletrônica pelas
propriedades piezelétricas, de semicondutor e em células solares de energia. Na indústria
metalúrgica é utilizado como elemento de ligas, agente redutor e em seu estado de óxido é
utilizado na fabricação de cerâmicas. Apresenta-se no estado metálico (Si), e de óxido (SiO2)
quartzo ou sílica na natureza, sendo esse mais abundante.
O silício comercial de grau metalúrgico (Si-GM – 99%) é obtido a partir de quartzo,
quartizitos ou areias silicosas reduzido pelo carbono liberado da decomposição do coque de
petróleo, carvão mineral ou vegetal que atuam como agentes redutores. A redução é realizada
em fornos de arco elétrico em temperatura superior a 1900 ºC, reduzindo o óxido de silício a
silício. (MORI et al., 2007). A redução pelo carbono acontece conforme a equação:
𝑆𝑖𝑂2 + 𝐶  𝑆𝑖 + 𝐶𝑂2
O processo descrito pela reação acima é conhecida como redução carbotérmica. É o
método mais utilizado tanto para produzir pequenas (miligramas), como para grandes
quantidades toneladas (ABEL, 2009; MORI et al., 2007).
Dessa maneira, a redução aluminotérmica promovida pela escória serviria como uma
saída extra para processamento e obtenção de silício metálico.

3.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no Centro de Termo-tranformação de materiais CETEM/UTFPR
- Campus Ponta Grossa e em parceria com uma empresa de base tecnológica. Análises de
raios x, análises microestruturais por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e
microanálises foram realizadas na Universidade estadual de Ponta Grossa - UEPG/DEMa.
Neste trabalho as escórias estudadas foram produzidas a partir da fundição de ligas de
alumínio secundário (recicladas) e com uso de forno elétrico à indução que, diferente dos
fornos tradicionais à combustível, apresenta uma elevada taxa de fusão e com menor
exposição do metal líquido aos gases da atmosfera, cinzas e outros resíduos da queima. O
material recolhido é mostrado na figura 3.
Inicialmente o material foi peneirado em duas malhas 20 e 2,4 mm, o material passante
na peneira menor (2,4mm) foi homogeneizado, por empilhamento, e feita a amostragem com
alíquotas de ~ 2,5Kg, de onde foram preparadas as amostras. Uma amostra de 2,2kg foi
então peneirada e separada nas faixas granulométricas conforme ilustra a figura 4.

Figura 2 – Escórias recolhida e amostrada

Escória -2,4mm
moagem
peneiramento

Fração de trabalho

-100#

+100#

Figura 4 – Fluxograma do processamento das amostras após homogeneização e com
granulometria abaixo de 2,4mm.
O objetivo do peneiramento foi separar a parte fina (abaixo da malha 100#) para
estudos. O material amostrado (>2,4mm) apresentava-se sob a forma de aglomerado e foi
necessário passá-lo por um processo de atrição mecânica liberando partículas e finos, a fração
não passante na peneira 100# foi submetida à atrição mecânica a fim de liberar a parte fina
que a compunha, o processamento foi repetido até que o material não passante na peneira
100# não apresentasse mais friabilidade para ser quebrado na moagem, ou seja, sua
composição seria de material dúctil capaz de absorver o impacto e atrição das bolas cerâmicas
no moinho.
Como o objetivo desse estudo foi avaliar a fração fina da escória, após o peneiramento,
o material passante na peneira 100# foi separado como material de estudo, que foi dividido em
duas etapas descritas na seqüência.

3.1.

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL

3.1.1.

MICROSCOPIA ÓTICA

Buscando conhecer a morfologia do alumínio metálico presente na fração fina da
escória, foram prensados e sinterizados, corpos de prova cilíndricos com 21 gramas, numa
matriz metálica de 1” de diâmetro e 1/2” de altura, conforme mostrados na tabela 3, a fim de se
levantar por microscopia a contagem de grãos e quantificar o alumínio metálico presente.

Tabela 3 – Parâmetros da sinterização das amostras.
AMOSTRA

Prensagem [MPa]

Sinterização [ºC]

A

296

400

B

296

590

C

296

700

A amostras (A) foram prensadas com 296MPa e sinterizadas à temperatura de 400°C,
conforme a literatura (AGOSTINI, 2008), as demais temperaturas foram levantadas buscandose melhores resultados de sinterização da amostra e minimizando as perdas por oxidação do
alumínio metálico durante a sinterização, por isso foram adotadas temperaturas próximas a
temperatura de fusão. Os corpos de prova foram cobertos por alumina a fim de minimizar a
exposição da superfície à atmosfera de oxidação, conforme mostrado na figura 5.

Figura 3 - Proteção da amostra na sinterização
Em seguida, as amostras cujas propriedades se mostraram suficientes ao ensaio,
foram duplicadas, e embutidas em resina poliéster. Antes da amostra ser embutida, a
superfície foi lixada de maneira a remover a camada externa com possível oxidação e
contaminação, e então embutida. O embutimento foi feito de maneira a criar uma fina camada
de resina sobre a superfície a qual seria avaliada no microscópio. Essa etapa é mais bem
discutida na apresentação dos resultados.
Após embutimento, as amostras foram lixadas até a lixa 600#, utilizando álcool para
irrigação e limpeza, uma vez que a água promoveria reações de decomposição e formação de
sais na amostra, acarretando perda da amostra e oxidação do alumínio metálico.

3.1.2.

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E MICROANÁLISES

Nessa etapa, amostras sinterizadas foram submetidas observdas por Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV), a fim de analisar a morfologia e distribuição do alumínio
metálico. Da amostra, foi separa a região mais integra do centro, buscando eliminar os efeitos
de uma possível oxidação na região de superfície da amostra. Análises de microanálises foram
realizadas para identificação dos compostos presentes.

3.1.3.

DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX)

Análises de difração de raios x foram realizadas tanto com as escórias quanto com
produtos de reação. Inicialmente, foi separada uma amostra de escória em pó para difração de
raios x, a fim de conhecer as características desta antes da reação e avaliar suas fases e seu
potencial como redutora.

Com base no alumínio contido na escória, foram preparadas as amostras para as
reações aluminotérmicas. A escória foi misturada com mistura em dois óxidos: Óxido de Silício
e Pentóxido de Nióbio. Ambas foram processadas num moinho excêntrico com 5 bolas
cerâmicas, numa proporção estequiométrica para a reação com alumínio conforme mostra a
tabela 4. Após serem prensadas forma aquecidas para ocorrer a reação aluminotérmica.
Para a estequiometria, foram considerados os dados obtidos na microscopia das
amostras juntamente com as da literatura, indicando valores de 40% de alumínio nessa faixa
granulométrica (MELLO, 2007).

Tabela 4 - Estequiometria da reação e processamento para o Nb2O5 e SiO2.
3𝑆𝑖𝑂2 + 4𝐴𝑙 → 3𝑆𝐼 + 2𝐴𝑙2𝑂3
SiO2
[g]
4,063
0

Nb2O5
[g]
0
2,5

ESCÓRIA
[g]
16,935
18,5

3𝑁𝑏2𝑂5 + 10𝐴𝑙 → 6𝑁𝑏 + 5𝐴𝑙2𝑂3
TOTAL
MISTURA
SINTERIZAÇÃO
[g]
[min]
[°C]
21
15
950
21
15
950

PRENSAGEM
[Mpa]
296
296

Na sinterização, a temperatura foi estabelecida pela literatura (ARAUJO, 2007) e foi
seguido o mesmo procedimento de proteção com alumina, realizado para a sinterização das
escórias para microscopia. Após sinterizados, a região superficial das amostras mais exposta a
uma possível oxidação foi retirada, mantendo somente o centro para o ensaio. Esse material
então foi moído em almofariz até que fosse totalmente passado na peneira 100#. As amostras
então foram analisadas por raios-x.
Como um comparativo para os efeitos da reação, a mistura estequiométrica dos pós
não sinterizados, também foram submetidos ao ensaio.

3.2.

ANÁLISES QUANTITATIVAS

Na etapa de análises quantitativas, as amostras sinterizadas foram observadas em
microscópio ótico. As imagens foram tratadas no software AnalySIS®. Baseando-se nas
imagens, foram feitas as contagens de grão e tamanho médio de grão conforme a norma
ASTM E-112.
As curvas de raios x também foram utilizadas para levantar a quantidade percentual de
alumínio que reagiu na oxi-redução através da redução da área dos picos das respectivas
amostras sinterizadas e não sinterizadas.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 6 mostra a separação do material em três faixas granulométricas por
peneiramento e sucessivas moagens até que a friabilidade do material deixasse de liberar
pequenos pedaços, foi levantada uma curva de porcentagem acumulada. Essas faixas
granulométricas são mostradas na figura 6.

Figura 4 - Frações da escória: A) >20#; B) 20#> >100#; C) <100#
É conhecido que quando o alumínio está presente na escória na forma metálica, existe
uma casca protetora ao seu redor composta por seu óxido mais os demais componentes da
escória aglomerados. Estes componentes se caracterizam por serem fases cerâmicas de
óxidos e possuem friabilidade, de maneira que choque e atrição mecânica são capazes de
quebrá-los.
Da figura 6, após o processo de atrição mecânica pode-se observar que na fração
superior a malha 20# (A) os grãos se encontram arredondados, esse efeito é proporcionado
pelo choque das bolas cerâmicas na partícula durante a moagem. O material após moagem
mostrou-se dúctil a fim de absorver o choque do processo. Essa ductilidade é atribuída ao
alumínio metálico, que se mostra desaglomerado da escória em partículas grandes. Esse fato
ilustra a eficiência da atrição mecânica na liberação de finos, concentrado o alumínio metálico
em faixas granulométricas superiores à da escória fina. Pela literatura, esse material pode ser
reaproveitado diretamente no processo de fusão sem demais tratamentos, pois concentra de
54 a 70% de alumínio metálico (JBM International, 2010; HWANG, 2006; MELLO, 2007;
WRUBLAK e OLIVEIRA. 2009), elevando a eficiência da matéria prima (DINIZ, 2007).
Ainda com relação à figura 6, a fração (B) 20#> >100# apresenta-se como partículas
arredondadas, porém em tamanho reduzido quando comparada à primeira fração (A). Nessa
fração (B) é possível observar as mesmas características da fração (A), onde o tamanho
reduzido da partícula é justificado pela liberação de pequenos aglomerados que envolvem as
gotas de alumínio metálico, a parte fina da escória que envolve os pequenos grãos de alumínio
é quebrada e liberada pela atrição mecânica. Sabendo-se que nas três faixas granulométricas
existe a presença de alumínio metálico, pode-se observar que a distribuição e a concentração
desse material diminui quanto mais fina é a fração, ou seja, na fração (B), a concentração de
alumínio metálico é inferior a fração (A), nessa fração, segundo a literatura, é possível
recuperar 40 a 54% de alumínio metálico (MELLO, 2007).
No que diz respeito à fração (C), ainda pouco se conhece de sua caracterização. Essa
faixa de granulometria, em estudos levantados na bibliografia, esteve junto do que foi
considerada fração fina (menor que 20#). Por isso ela faz parte da fração de trabalho neste
estudo, que foi caracterizada e é discutida e ilustrada mais a fundo no decorrer da discussão.
A tabela 5 mostra os valores em massa, retidos nas peneiras e as respectivas
percentagens. A figura 7 mostra a curva de percentagem acumulada das amostras.
Tabela 5 - Valores de massa e percentagens retidas nas peneiras
PENEIRAMENTO DA ESCÓRIA - SEPARAÇÃO EM 3 FRAÇÕES
[g]

%

FRAÇÃO 1

FR < 100#

946,54

0,43

% acum.
0,43

FRAÇÃO 2

20# > FR >100#

756,63

0,34

0,77

FRAÇÃO 3

FR > 20#

508,29

0,23

1,00

2211,46

1,00

TOTAL

Figura 5 - Curva de percentagem acumulada
Na figura 7 é possível observar que há uma homogeneidade na distribuição das
frações da escória pelo perfil da curva apresentada. Considerando os elevados teores de
alumínio metálico presentes nas frações 2 e 3, pode-se observar que a fração fina da amostra
foi liberada pelo processo de atrição. Essa fração corresponde a Fração 1 da amostra,
compreendida abaixo da malha 100# com 43% em peso de material retido. Nessa faixa se
concentra a quase totalidade do alumínio metálico que se encontra finamente dividido. Dessa
maneira, o estudo se concentrou nessa fração de trabalho, buscando sua caracterização.

4.1.

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL

4.1.1.

MICROSCOPIA

Buscando caracterizar a fração fina abaixo da malha 100# para avaliar um possível
emprego desse material como agente oxidante em reações de oxi-redução, foi necessário
estabelecer um método que quantificasse a presença do alumínio metálico disponível a reação.
Para isso, amostras do material foram sinterizadas em faixas de temperatura diferentes,
próximas a temperatura de fusão do alumínio, conforme mostrado na tabela 4, buscando a que
proporcionasse a melhor propriedade ao sinterizado a fim de que se pudesse avaliá-lo ao
microscópio ótico.
Das amostras sinterizadas a única que mostrou propriedades mecânicas suficientes
para lixamento e microscopia foi a amostra C, sinterizada a 700°C. Porém, como apesar de
sinterizado o material apresentou elevada friabilidade de maneira que quando lixado, as
partículas da escória estavam sendo arrancadas pela lixa, e não cortadas, isso dificultava a
observação no microscópio, pois se tornou difícil focar a amostra no microscópio, pelas
diferenças nas profundidades dos planos. Para solucionar este problema, a amostra foi
replicada, lixada numa lixa grossa (220) até que sua região central fosse exposta. Após isso,
ela foi embutida em resina poliéster, de maneira que fosse criada uma fina camada de resina
sobre a superfície que seria observada (aproximadamente 1 mm). Essa superfície então foi
lixada numa lixa 600, até que a fina camada de resina fosse suavemente retirada, até a
exposição e corte dos grãos de alumínio, mantendo-se uma superfície plana, já que a resina
não deixaria que a escória fosse arrancada da amostra. O procedimento é ilustrado na figura 8.

Figura 6 - Perfil da superfície da amostra depois de lixada
A figura 8 mostra o perfil da amostra antes e depois do embutimento e lixamento. Da
figura, a imagem (A) mostra que a lixa arrancava a escória que ficava entre os grãos de
alumínio, criando planos diferentes em altura dificultando o foco da imagem. Na imagem (B), a

resina ocupa o lugar do grão arrancado, e com o novo lixamento, o alumínio é exposto e a
resina mantém a planicidade da amostra, permitindo seu foco no microscópio.
Dessa maneira, foi possível observar em microscópio ótico, a morfologia da escória,
sendo então possível uma contagem de grão e a medição do tamanho médio de grãos de
alumínio na amostra. A figura 9 mostra a microscopia da amostra, e nela é possível identificar o
alumínio.

Figura 7 - microscopia da amostra aumento 200x
Pode-se observar na figura 9 que o alumínio se mostra em aglomerados relativamente
grandes, recobertos por uma camada escura de óxidos. A escória na imagem se mostra em
tons mais claros, sendo possível diferenciar, apesar de estar em níveis diferenciados de altura,
o que é escória e o que é alumínio.

4.1.2.

MICROSCOPIA ELETÔNICA DE VARREDUTA

A figura 10 mostra, por microscopia eletrônica de varredura (MEV), o grão de alumínio
metálico envolto com óxidos.

(2)

(2)

(b)
(a)

(1)

(1)

região (a)

região (b)

Figura 10 – Micrografia por MEV e microanálise indicando região de alumínio. (a) alumínio
(metálico) e (b) capa de óxido sobre Al (metálico).
É possível observar na figura 10 que todo aglomerado de alumínio apresenta-se
rodeado por fases diferenciadas desse material. Uma característica importante observada foi
que a fase que rodeava o alumínio é rica em oxigênio, caracterizando-se assim como uma
casca protetora. Isso é possível de ser identificado pelas imagens (a) e (b) que mostram a
composição de cada fase analisada no ensaio, onde é constatada a presença de alumínio

metálico. Com isso, é possível afirmar que o alumínio presente, pela intensidade do pico
correspondente a essa fase, é suscetível a reações químicas, pois não está oxidado.

4.1.3.

DIFRAÇÃO DE RAIOS X

No ensaio de difração observou-se a presença de picos de alumínio metálico,
mostrando assim que existe um potencial como agente redutor na escória. O difratograma do
pó da escória é mostrado na figura 11.

Figura 11 - difratograma do pó da escória
Pode-se observar na figura 11, que além do alumínio metálico, cujos elevados picos de
intensidade mostram a presença em grande número dessa fase, também se observa a
presença significativa de sílica e silício. Esse fato é justificado pela adição de silício metálico
para balanço de liga no processo produtivo, porém parte desse material não é absorvida pela
liga e concentra-se na escória, na forma metálica devida a elevada estabilidade do silício
metálico e na forma oxidada. Pela intensidade dos picos da sílica é possível observar que a
presença desta fase é numerosa nessa fração da escória.
A figura 12 mostra o difratograma da amostra de escória que foi misturada a sílica para
reação de oxi-redução. Esta amostra é resultado somente da mistura de escória e sílica, sem
ser sinterizada.

Figura 12 - Escória misturada à Sílica não sinterizados
Da figura 12, pode-se observar que, quando relacionado à figura 9, a intensidade dos
picos referentes a sílica dobram de intensidade, isso se dá pela adição desse material à
escória para uma possível reação. Os outros componentes referentes a composição da escória
permanecem inalterados, ainda que difíceis de observar visto que o pico referente à sílica é
muito grande quando comparados a eles.
A figura 13 apresenta o difratograma da amostra de escória misturada à sílica e
sinterizadas, ou seja, amostra essa que ocorreu a reação de oxi-redução.

Figura 13 - Escória misturada à sílica, reagidos
Da figura 13, pode-se observar que, quando comparada à figura 10, as intensidades
dos picos relacionados à sílica caíram consideravelmente, isso mostra que houve de fato, uma
reação de oxi-redução pelo alumínio metálico existente na escória. Esse fato também é
comprovado pela intensificação considerável dos picos relacionados à alumina, mostrando
assim oxidação do alumínio que por sua vez desapareceu do difratograma, e o surgimento de
picos relacionados a silício metálico.
A figura 14 apresenta o difratograma da amostra de escória misturada à oxido de
nióbio, sem sinterização.

Figura 14 - Escória misturada a oxido de nióbio não sinterizados
Pode-se observar na figura 14 que a presença de oxido de nióbio é muito nítida, devido
a concentração dessa fase. Isso é explicado pela adição desse material à escória.
A figura 15 apresenta a mesma amostra de escória misturada a oxido de nióbio e
reagidos.

Figura 15 - Escória misturada a oxido de nióbio, reagidos
Da figura 15 pode-se observar que houve uma intensificação dos picos referentes à
alumina, e a considerável queda na intensidade dos picos relacionados ao oxido de nióbio
mostrando a existência da reação durante a sinterização. A presença de picos de oxido de
nióbio mostra que nem todo oxido de nióbio foi consumido na reação, isso pode ter ocorrido
pela concentração muito próxima da estequiometria de alumínio, e o alumínio pode ter oxidado
pela presença de outras fases. Faz-se necessário então calcular um excesso de escória para
que todo esse material seja reduzido. Nota-se também que não há presença de nióbio

metálico, mas o surgimento de um intermetálico AlNb 2 cuja concentração de fase é grande na
amostra, ou seja, o nióbio metálico que surgiu da reação, foi absorvido pela porção metálica de
alumínio formando essa fase.
Relacionando as amostras antes e após sinterização, é possível observar que de fato a
reação de oxi-redução ocorreu. Esse fato é ilustrado através da figura 16. Nesta figura é
mostrada uma análise matemática feita através do software ORIGIN®. Para se obter esses
resultados, foram feitos tratamentos na curva do difratograma, isolando o pico referente ao
alumínio metálico presente na escória antes e depois da reação, dessa maneira foi possível
calcular a área respectiva desses picos. Através dos valores das áreas dos respectivos picos, e
considerando que a intensidade do pico referente ao alumínio está diretamente ligada a
quantidade dessa fase presente na amostra, é possível calcular um percentual de redução da
área desse pico, implicando assim numa redução dessa fase presente, com isso, é possível
estimar a quantidade de alumínio metálico que reagiu. Os picos sobrepostos são mostrados na
figura 16.

Figura 16 - Sobreposição dos picos de alumínio antes e após a reação
Na tabela 6 são mostrados os valores obtidos das áreas dos picos de alumínio metálico
antes e após a reação.
Tabela 6 - Reação de oxi-redução - Redução de área
REAÇÃO DE OXI-REDUÇÃO
ÁREA REDUÇÃO %
IC_Nb_1

77,3

-

IC_Nb_2

0,97

98,7

IC_Si_1

61,53

-

IC_Si_2

0,19

99,7

Como se pode observar na tabela 6, relacionando as amostras antes e após
sinterização, foi possível observar que de fato a reação de oxi-redução ocorreu. Os
difratogramas de raios x mostraram uma redução percentual do alumínio metálico em 98,7%
para amostra com nióbio e 99,7% para a amostra com silício, indicando a elevada reatividade
da escória.

4.2.

ANÁLISES QUANTITATIVAS

Observando uma imagem com aumento de 100x, como mostrado na figura 17, foi feita
uma contagem dos grãos através de uma malha de 20x25 pontos. Dessa contagem, foram
obtidos valores de aproximadamente 41% de alumínio metálico. Esse valor se aproxima aos
adotados da literatura (MELLO, 2007), porém discorda dos valores apresentados por Hwang
(2006) que obteve valores próximos a 23% numa análise por difração de raios x.

Figura 17 - Microscopia para contagem de grãos aumento 100x
Dessa maneira, as reações de oxi-redução utilizando a escória foram calculadas
estequiometricamente por valores próximos a 40% de alumínio metálico na escória.
Considerando que pelo método empregado na contagem de alumínio através de
métodos de microscopia obteve-se um valor quantitativo para a presença da fase alumínio
metálico na escória, e também levando em consideração que a massa de escória foi controlada
para as reações, é possível observar que do total em massa da escória de alumínio na
amostra, utilizou-se de 80,65% de escórias na amostra IC_Si e 88% de alumínio para a
amostra IC_Nb.
Ainda na análise quantitativa, foi realizada a medição do tamanho médio dos grãos,
obtendo-se um valor de 73,45 µm. Desse resultado pode-se observar que na média os grãos
apresentaram-se em valores aproximadamente a metade abertura da malha 100# que é de 150
µm, ou seja, o grão quando passou pela peneira estava coberto por uma camada de óxidos
que o protege. Sabe-se que ao redor do alumínio metálico forma-se uma capa de alumina, que
pode também ser observada na imagem da microscopia eletrônica de varredura da amostra.

5.

CONCLUSÕES
Dos Resultados observados foi possível constatar que:


A temperatura de 700°C foi suficiente para proporcionar propriedades mecânicas
satisfatórias ao corpo de prova, possibilitando seu manuseio, preparação e ensaio, sem
grandes perdas de alumínio metálico apesar de temperaturas acima da temperatura de fusão
alumínio.

O alumínio se apresenta na forma de aglomerados na escória com tamanhos médios
de 73,45 µm.

A contagem de grãos das amostras mostrou que para o alumínio -100# a concentração
equivale a 41%.

Os difratogramas de raios x mostraram que a reação de óxi-redução ocorreu nas
amostras, possibilitando assim o uso da escória como agente redutor. Foi observado uma
maior reatividade do silício em relação ao óxido de nióbio. Neste foi observado a presença da
fase intermetálica AlNb2.

Adicionalmente, pode-se comprovar que atrição mecânica por moagem e peneiramento
a seco é eficiente na concentração de finos reativos da escória.
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