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Instrutor: 

 

Eng. Jorge Madias. Engenheiro Metalúrgico pela Universidade Tecnológica Nacional, 

Escola Regional Buenos Aires. Desde 2009, Diretor da metallon. 2008-2009 Diretor Gerente 

da Metalurgia Hoy S.R.L., 2002-2008 Diretor Técnico do Instituto Argentino de Siderurgia 

(IAS); 1992-2002: Chefe da Divisão de Aciaria do IAS; 1986-1992: Pesquisador da Divisão 

de Aciaria do IAS; 1981-1992: Pesquisador da Divisão de Matérias Primas do IAS; 1980-

1981: Chefe da Planta de Coque da ARTRECOS S.A.; 1972-1980 Técnico da fundição 

Fontana Hnos. S.A.. Docente de Siderurgia e Tecnologia da Fundição na UTN Facultad 

Regional San Nicolás. Especializado nos aspectos metalúrgicos da produção de aços 

de ferros fundidos. 196 trabalhos apresentados em congressos e revistas; dois capítulos 

de livros. Membro do Conselho Editorial da Metallurgical Research and Technology 

(antiga Revue de Métallurgie). Tem ministrado numerosos cursos de especialização em 

empresas, associações e universidades da Argentina, América Latina e Oriente Médio. 

Associado da ABM, AFS, AIST, ASM, IOM3, SAM e SEAISI. 

 

Metodologia: Aula participativa; estudo de casos; exercício em grupo. 

 

Público: Interessados no processamento / reciclagem de escórias, pós e lamas de alto 

forno, aciaria ao oxigênio ou aciaria elétrica, carepa de lingotamento contínuo e 

laminação e refratários. 

 

Objetivo: Que os participantes conheçam as diversas alternativas de processamento de 

coprodutos gerados nas plantas siderúrgicas, as tecnologias possíveis, suas vantagens e 

fraquezas, assim como casos de sucesso e de fracasso na aplicação. 

 

Antecedentes: Esse curso foi ministrado por primeira vez em forma aberta em março de 

2015 no Hotel Colón, Buenos Aires, Argentina; em 2016 no Howard Johnson 9 de Julio, 

Buenos Aires, Argentina, em 2017 no escritório da metallon, San Nicolas, Argentina, e em 

2018 novamente no Howard Johnson 9 de Julio, com participantes de empresas 

siderúrgicas, empresas de serviços e consultores da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. 

Também foi ministrado in company na Acerías Paz del Río (Grupo Votorantim), 

Colômbia, em 2018. 

 

Carga horária: 16 horas 

 

Programa: 



 
 

 
 

 

1) Introdução 

Resíduos do processo siderúrgico. Geração específica. Utilização no processo. 

Reciclagem interna. Reciclagem externa. Cifras mundiais e regionais. Livros e eventos 

relacionados. 

 

2) Escória de alto forno 

Caracterização. Influência de aspectos operacionais. Propriedades requeridas para a 

produção de cimento. Processamento a húmido. Processamento a seco. Outros usos. 

Tendências recentes. Estudo de caso. 

 

3) Escória de aciaria 

Caracterização. Escórias de aciaria ao oxigênio; escórias aciaria eléctrica (aços ao 

carbono e especiais). Processamento. Alternativas tecnológicas. Tendências recentes. 

Estudo de caso. 

 

4) Pós e lamas de alto forno 

Formação e caracterização. Influência do sistema de despoeiramento. Influência da 

operação do forno. Caminhos para a reciclagem interna (alto forno, carga e injeção 

pelas ventaneiras; convertedores; cubilôs; fornos de soleira rotativa) e a reciclagem 

externo (cimenteiras, altos fornos dedicados). Tendências. Situação latino-americana.  

 

5) Lamas e pós de aciaria ao oxigênio 

Formação e caracterização. Influência do sistema de despoeiramento. Caminhos para 

a reciclagem interna em processos usuais (planta de sínter, alto forno, convertedor) e 

em unidades dedicadas (cubilôs; fornos de soleira rotativa) e a reciclagem externa 

(cimenteiras, altos fornos dedicados). Tendências. Situação latino-americana.  

 

6) Pós de forno elétrico 

Formação e caracterização. Caminhos para a reciclagem interna (injeção) e externa 

(fornos Waelz, fornos de soleira rotativa, fornos de cuba, fornos de fusão redutora). 

Tendências. Situação latino-americana.  

 

7) Carepa de laminação e de lingotamento contínuo 

Formação e caracterização. Reciclagem interna (sinterização, briquetes). Reciclagem 

externa. Cimento. 

 

8) Refractários usados 

Cifras. Caracterização. Reciclagem interna e externa. Experiências na Europa, Ásia, 

América do Norte e América Latina. 

 

Pós-teste 

Perguntas, maioritariamente do tipo respostas múltiplas, ao finalizar o curso. Com 70% 

de respostas corretas entrega-se certificado de aprovação; em caso contrário entrega-

se certificado de assistência. 

 

Local e horário: Howard Johnson 9 de Julio, Bernardo de Irigoyen 432, Cidade Autônoma 

de Buenos Aires; 8.30 a 17.00 horas 

 

Hotéis: 

Howard Johnson 9 de Julio****, Bernardo de Irigoyen 432, Cidade Autônoma de Buenos 

Aires. Reservas: reservas@hj9dejulio.com.ar; fone 54 11 5222 9000. 

Exe Hotel Colón****, Carlos Pellegrini 507, Cidade Autônoma de Buenos Aires. Reservas: 

reservas@execolon.com.ar ou www.execolon.com.ar; fone 54 11 4320 3500. 

Hotel Panamericano*****, Carlos Pellegrini 551, Cidade Autônoma de Buenos Aires. 

Reservas:  www.panamericano.us; fone 54 11 4348 5000. 

 

mailto:reservas@hj9dejulio.com.ar
mailto:reservas@execolon.com.ar
http://www.execolon.com.ar/
http://www.panamericano.us/


 
 

 
 

Transporte: 

Do Aeroparque (AEP) ou Ezeiza (EZE), se pode utilizar o serviço de bus ou remise (carro 

com motorista) da Manuel Tienda León, www.tiendaleon.com.ar ou o serviço de taxis 

do respectivo aeroporto. 

 
Custo de inscrição: USD 690. 

Pode-se mudar a pessoa inscrita até o mesmo início do curso. Cancelamentos até 10 

dias antes do curso sofrem um desconto de 10%. Os cancelamentos realizados após 

essa data são elegíveis para a participação em outro curso, mas não tem devolução. 

Pode-se mudar de pessoa registrada até o dia de início do curso. Se o curso deve ser 

suspenso por motivos de força maior, os organizadores do curso não são responsáveis 

para cobrir viagens, hotéis ou outras despesas efetuadas pelos inscritos. 

 

A inscrição inclui uma apostilha impressa a cores com os slides utilizados durante o curso, 

coffee breaks, almoços e certificado de aprovação ou de asistência. Durante o curso, 

pode-se copiar em pen drive ou outro dispositivo de memória, os slides usados, planilhas 

de cálculo, vídeos e simulações e leituras adicionais para cada capítulo. 

  

Informes adicionais e inscrição fora de linha: Fone/Fax 54 336 4421318 (8 à 17 horas); e-

mail cursos@metallon.com.ar. 

 

Formulário de Inscrição 

 

Nome completo:           

 

Empresa:            

 

Posição:            

 

Endereço            

 

Cidade:      Código Postal:    

 

Estado:      País:      

 

Telefone:      Fax:      

 

e-mail:           _______ 

 

É necessário receber a ordem de compra, prévio à faturação? Sim/não 

 

Formas de pagamento 

 

 Transferência bancária: consultar por dados necessários a cursos@metallon.com.ar 

 

 Cheque não à ordem, ao nome de Jorge Madias, enviar à metallon, 9 de Julio 432, 

B2900HGJ San Nicolas, Pcia. de Buenos Aires 

 

O pagamento deve ser feito antes do início do evento. 

 

http://www.tiendaleon.com.ar/
mailto:cursos@metallon.com.ar
mailto:cursos@metallon.com.ar

