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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo estudar a caracterização da poeira de aciaria, 
proveniente do refino primário do aço no Forno Elétrico a Arco, com o intuito de 
verificar viabilidade do seu reaproveitamento, através da adição em gusa líquido na 
forma de briquete.  Inicialmente, a poeira foi caracterizada utilizando-se as seguintes 
técnicas: análise química, análise granulométrica, difração de raios-X e microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). Após a caracterização, efetuou-se o cálculo de 
redutor considerando a redução completa dos óxidos de ferro e posteriormente a 
briquetagem. Pelos resultados da caracterização comprovou-se que a poeira 
apresenta morfologia predominante esférica e na forma de aglomerados. A difração 
revelou a presença de ZnFe2O4, F3O4, ZnO e SiO2.  A caracterização granulométrica 
indicou que 85% do diâmetro das partículas esta abaixo de 10μm. Os resultados 
encontrados após adição de briquetes em banho de gusa líquido, apontam que até 
aproximadamente 92% do metal ferro pode ser incorporado ao gusa líquido.  
 
Palavras chave: Reciclagem; Poeira de Aciaria; Briquetagem. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A poeira de aciaria elétrica (PAE) é um resíduo gerado como particulado nas 

emissões provenientes da fabricação do aço em fornos elétricos, que corresponde a 

aproximadamente 1,5% de todo o material carregado (1,2). É composto 

principalmente de ferro, zinco, níquel e outros óxidos metálicos. Este resíduo é 

considerado como resíduo perigoso pelos critérios descritos na NBR 10.004 (3). 

Uma alternativa de reaproveitá-los seria no próprio processo produtivo como 

matéria-prima na elaboração do aço, visando recuperar o ferro presente, uma vez 

que seu teor de Fe total é de até 52%. 

Outra vantagem desta utilização, é que o zinco presente no resíduo pode ser 

reduzido, volatilizado e coletado pelo sistema de despoeiramento, enriquecendo o 

pó gerado em zinco, para teores que sejam apropriados para a sua utilização nos 

processos de recuperação de zinco desenvolvidos. 
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O objetivo deste estudo foi de realizar a caracterização da poeira de aciaria 

elétrica visando verificar a viabilidade técnica da utilização da forma de briquetes, 

como fornecedor de ferro metálico nos processos de fabricação de ferro-gusa.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para o desenvolvimento do presente estudo sobre reciclagem da poeira de 

aciaria elétrica foram realizadas as seguintes etapas. 

 Aquisição de material; 

 Caracterização da poeira de aciaria elétrica; 

 Preparação das misturas e fabricação de Briquetes; e 

   Adição dos Briquetes no ferro-gusa líquido. 
 

Aquisição de material 
 
Para o presente trabalho foram utilizadas poeira de aciaria elétrica e finos de 

carvão, ambos fornecidos pela ArcellorMittal/Cariacica, o ferro-gusa fornecida pela 

Siderúrgica Ibiraçu. 

 
Caracterização da poeira de aciaria elétrica 

 
De posse de todas as matérias-primas, a etapa seguinte foi à caracterização 

química, física e morfológica das matérias-primas principais, mediante várias 

técnicas de caracterização, são elas: Análise Granulométrica; Análise Química; 

Análise Difratométrica e Análise Microscópica. 

Todas estas técnicas foram realizadas no Departamento de Engenharia 

Metalúrgica da Universidade de São Paulo (USP), empregadas para caracterizar a 

poeira de aciaria. 

 
Preparação das misturas e fabricação de Briquetes 
 
Com o conhecimento da composição química da poeira de aciaria e do redutor 

(finos de coque), foi possível realizar o cálculo, considerando a redução completa 

dos óxidos de ferro contido no resíduo. Calculado o conteúdo estequiométrico de 

redutor, somava-se a este mais 10, 20 e 30%. Depois os componentes do briquete 

foram homogeneizados em um misturador e introduzidos no molde de aço. Este 

conjunto foi levado à prensa onde se aplicou uma pressão de 10 toneladas durante 1 

minuto. Após este tempo, o sistema foi aliviado e o briquete retirado do molde para 
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avaliação da massa final. As massas dos briquetes foram sempre próximas a 15g 

para todos os experimentos. 

 
Adição dos briquetes em ferro gusa líquido 

 
Após a realização dos briquetes os mesmos foram adicionados em banho de 

gusa líquido, com o intuito de avaliar a recuperação do ferro presente no resíduo. A 

fig. 1 apresenta um esquema da câmara de reação utilizada no trabalho. 

 
 

Figura 1. Aparato experimental para adição dos briquetes em gusa líquido. 
 

O forno possui um tubo de alumina com, 820mm de comprimento, 104mm de 

diâmetro externo e 94mm de diâmetro interno. O tubo funciona como uma retorta, 

garantindo o controle da atmosfera interna do forno. O forno possui entrada de 

argônio na parte inferior o que permite toda inertização da câmara de reação. Para 

os experimentos utilizou-se uma vazão de 5L/minuto. 

Para analisar a quantidade de ferro proveniente do resíduo que foi incorporado 

ao banho, foi realizado a pesagem da massa do gusa antes e depois da adição dos 

resíduos sob a forma de briquetes. Toda escória gerada foi raspada e descartada da 

pesagem.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Análise Química 
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 A Tab. 1 apresenta a composição química da poeira, realizado no 

Departamento de Engenharia Metalúrgica da Universidade de São Paulo (USP) pelo 

método de fluorescência.  
Tabela 1. Análise Química da poeira de Aciaria 

 

Elementos  Teor (% em massa) 
Fe total * 

ZnO 
PbO 
MnO 
MgO 
CaO 
SiO2 
K2O 

Na2O 
Al2O3 
PF 

40,81 
10,93 
1,04 
2,12 
1,84 
5,40 
7,57 
1,34 
2,25 
2,14 
9,37 

* Fe total corresponde ao metal na forma de: Fe, Fe3O4, Fe2O3 e FeO. 
 
Verifica-se que os elementos majoritários são Fe, Zn, SiO2, Ca, Mn e Mg. 

Comparando os valores obtidos da composição química com o encontrado na 

literatura, foi possível verificar que os teores de ferro e zinco, estão de acordo com o 

encontrado em outras pesquisas (4,5). 

 
Distribuição do tamanho das Partículas  
 
A fig. 2 apresenta o gráfico da distribuição granulométrica do Pó de Aciaria 

Elétrica.  

 
Figura 2. Distribuição granulométrica da poeira de aciaria. 

 
Através dos resultados fornecidos pelo analisador granulométrico a laser é 

possível observar que o PAE é um material muito fino, cerca de aproximadamente 

85,00% apresentam diâmetro das partículas menor que 10 µm. Estes resultados 
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estão próximos aos encontrados por TELLES et al (6), segundo os autores  90,76% 

do material apresenta granulometria inferior a 9,00 μm. 

Esta granulometria dificulta o seu manuseio e o carregamento nos processos 

siderúrgicos. Entretanto, uma solução atrativa para o aproveitamento da poeira na 

própria indústria siderúrgica é através de processos de briquetagem, o que pode 

otimizar sua utilização.   

 
Caracterização mineralógica do resíduo 

 

A fig. 3 apresenta o resultado da difração de raios x, realizada no PAE.  

 
Figura 3. Difratograma de raios x da poeira de Aciaria Elétrica 

 
Entre os minerais encontrados na análise por difração de raios X do resíduo, 

observa-se a presença de magnetita (Fe3O4) e a frankilinita (ZnFe2O4), estes são os 

minerais em maior abundância no pó de aciaria estudado, também encontrados em 

outros estudos (7,8). O difratograma do resíduo apresenta ainda a zincita (ZnO) e o 

quartzo (SiO2).  

 
Caracterização morfológica do resíduo 

 
O aspecto morfológico das partículas da poeira de aciaria elétrica pode ser 

observado na fig. 4 respectivamente com o aumento 10000 e 25000 vezes. 
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Figura 4. Imagem da poeira de aciaria elétrica obtida pelo MEV; aumento de 10000x (A) e 25000x(B). 
 

É possível observar através uma morfologia esférica das partículas de PAE, 

além de apresentar a presença de aglomerados. Essa morfologia esférica das 

partículas já foi observada em outros trabalhos (1, 2). 

Resultados dos testes de adição dos briquetes no ferro-gusa líquido.  
 
Os resultados encontrados após a realização dos experimentos estão sendo 

apresentados na tab. 2. A letra E representa carbono estequiométrico e a letra D 

representa 10% de carbono em excesso, a letra V representa 20% de carbono em 

excesso e finalmente a letra T representa 30% em excesso de carbono.  
Tabela 2. Resultados dos experimentos. 

Dados Experimentais Briquetes poeira de aciaria 
E D V T 

Massa de Gusa inicial (gramas) 459,5 500,5 587,0 512,5 
Massa de Gusa após Ensaio (gramas) 461,5 503,3 590,0 516,8 

Massa de ferro contido no briquete (gramas) 4,8 4,8 4,7 4,7 
Massa de ferro incorporada (gramas) 2,0 2,8 3,0 4,3 

Eficiência (% em massa de Ferro incorporada) 41,7 58,33 63,8 91,55 

A Fig. 5 apresenta graficamente o que esta exposta na Tab. 2, referente à 

porcentagem de ferro incorporado em cada mistura. 

 
Figura 5. Porcentagem de ferro incorporada em função da porcentagem de redutor 
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Verifica-se que o aumento de carbono nos briquetes favorece o aumento da 

redução e incorporação do ferro ao gusa. 

A mistura com 30% em excesso de carbono apresentou os melhores 

resultados de incorporação do metal ferro ao gusa. 

 
CONCLUSÕES 
 

Para as caracterizações realizadas podem ser retiradas as seguintes 

conclusões: 

1- A análise química do Pó de Aciaria Elétrica apresentou que os óxidos de 

ferro (55,60%) e zinco (10,83) são os elementos presentes com maiores teores. 

2- A caracterização do PAE apresentou diâmetro das partículas com 90% 

inferiores 10 μm. Além de uma morfologia predominantemente esférica e a presença 

de aglomerados. 

3- Observou-se através da difração de raios x, que magnetita (Fe3O4) e a 

frankilinita (ZnFe2O4) são os principais minerais encontrados no Pó de Aciaria 

Elétrica. 

Os resultados encontrados após os ensaios de adição dos briquetes em banho 

de gusa líquido são: 

1- Com carbono estequiométrico, observou-se que a incorporação do ferro 

foi de 41,7% em massa, com 10% em excesso de carbono a incorporação aumentou 

para 58,33%.  Já no briquete com 20% de carbono em excesso a incorporação foi 

de 63,8, e com 30% em excesso foi de 91,55%. 

2- Observou-se que o aumento do teor de carbono favorece a incorporação 

do óxido de ferro ao gusa líquido.  
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CHARACTERIZATION OF ELECTRIC ARC FURNACE  DUST AIMING REUSE 
 

 

ABSTRACT 

This work aims to study the characterize of steelmaking dust, from the primary 
refining of steel in Electric Arc Furnace, in order to verify feasibility of reuse through 
the addition of hot metal in the form of briquette. The techniques used to characterize 
the dust was chemical analyses, size separation tests, X-ray diffraction analyses 
(XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM). After characterization, was the 
calculation of reductant considering the complete reduction of iron oxides and then to 
briquetting. The waste sample is composed essentially of spherical particles and has 
a very small particle size (85% below10 μm). The XRD has presented compounds 
such as ZnFe2O4, Fe3O4, ZnO e SiO2. This work showed that its possible recovery 
approximately 92% of metal iron from dust generated during steelmaking. 
 
 
Keywords: Recycling; Steelmaking Dust; Briquetting. 
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