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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar o processo de incorporação do 
metal ferro contido na poeira de aciaria elétrica (PAE), proveniente de uma usina 
siderúrgica produtora de aços longos, mediante adição em gusa líquido à 
temperatura de 1400 graus Celsius da PAE “como recebido”, o percentual de PAE a 
ser adicionado (5, 10 e 20% do peso inicial da amostra de gusa) e o tempo de 
retirada da amostra de gusa e escória (30 minutos após a adição da PAE). 
Previamente, a PAE será caracterizada utilizando-se as seguintes técnicas: análise 
química, análise granulométrica, área de superfície específica, difração de raios-X, 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise de micro-regiões por EDS. 
Após a caracterização, a PAE será adicionada ao banho de gusa líquido. Espera-se 
que os resultados obtidos no final da pesquisa permitam avaliar a incorporação do 
ferro contido na PAE no banho de gusa líquido. 
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INTRODUÇÃO 
 

No mundo, a quantidade de aço produzida via forno elétrico de aciaria vem 

aumentando a cada ano, conseqüentemente, a quantidade de PAE também está 

aumentando[1]. 

Independente do tipo de forno ou do processo utilizado, fabricar aço é uma 

operação que impacta o meio ambiente em função de emissão de uma grande 

quantidade de poeira[2]. Vários autores[3,4,5,6,7,8] têm relatado os índices da 

quantidade gerada de poeira de aciaria com relação à produção de aço. Tais valores 

mostram que entre 15 a 20kg de PAE são gerados para cada tonelada de aço que é 

produzida. 

A PAE é classificada, de acordo com norma NBR 10004, como resíduo sólido 

perigoso, Classe 1I[9]. 
VARGAS et al[10]  e BREHM[11]  obtiveram resultados de análises de massa 

específica de pó de aciaria que mostram um valor de 4,44 g/cm3 e em relação à 

granulometria, o resíduo apresentou diâmetro médio de 0,83 μm. O pó de aciaria é  

caracterizado por possuir densidade baixa, ou seja, entre 3,50 g/cm3 e 4,74 g/cm3 e 

devido a isto é muito volumoso. 

Mantovani et al[13]  caracterizaram três diferentes pós, gerados em fornos 

elétricos a arco. Como resultados, encontraram densidade do pó entre 2,96g/cm3 e 

3,76 g/cm3 e área superficial entre 0,59m2/g e 5,09m2/g. 

 Pureza[14], em seu estudo encontrou área superficial específica da amostra de 

pó de aciaria, medida pelo método BET, um valor igual a 4,72 m2/g, este estudo 

também mostrou que 50% das partículas do resíduo estavam abaixo de 0,66 μm. 

 De acordo com Florêncio[15], a poeira de aciaria, devido as suas 

características, principalmente a baixa granulometria, pode ser facilmente 

transportada pelo vento. Além disso, a separação sólido/líquido é dificultada quando 

se pretende fazer um ensaio de lixiviação. A armazenagem é dificultada pelas 

razões acima e pelo grande volume gerado. Para a reutilização no processo 

siderúrgico, processos de aglomeração deveriam ser empregados, porém, devido às 

características de fina granulometria e alta área superficial, grandes quantidades de 

reagentes teriam que ser utilizadas, encarecendo o processo. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
  

Para a execução deste projeto, serão desenvolvidas as seguintes etapas:  

• aquisição dos resíduos e matérias-primas; 

• caracterização física e química da PAE;  

• realização dos testes de adição da PAE no estado “como recebido” no banho 

de ferro gusa em um forno tubular vertical; e 

• após o resfriamento do forno à temperatura ambiente, será feita a pesagem 

do gusa e da escória para que seja feito um balanço de massa para avaliar a 

incorporação de ferro no banho. 

Serão utilizadas as seguintes matérias-primas para a realização dos ensaios: 

• poeira de aciaria elétrica; e 

• ferro gusa;  

Serão coletados 100 kg de PAE, 100 kg de ferro gusa em indústrias da 

grande Vitória, no estado do Espírito Santo a saber: 

• poeira de aciaria elétrica: ArcellorMittal/Cariacica; e 

• ferro gusa: Fundição Ucrânia localizada no município da Serra. 

De posse das matérias-primas, será realizada a caracterização química e 

física da matéria-prima principal, mediante várias técnicas de caracterização, são 

elas: 

• análise química; 

• análise granulométrica; 

• área de superfície específica; 

• caracterização da forma das partículas da poeira mediante o uso de 

microscopia ótica e eletrônica de varredura; 

• análise por dispersão de energia; e 

• difração de raio-x. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O resultado da análise química da PAE é apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Composição química da PAE 

Substâncias Composição 

(%) 

Substâncias Composição 

(%) 

Fetotal 58,3 SO3 0,9 

Zntotal 14,2 Al2O3 0,68 

CaO 4,7 P2O5 0,5 

SiO2 4,18 CuO 0,23 

MnO 2,05 Cr2O3 0,2 

MgO 1,52 TiO2 0,09 

Cl 1,43 Br 0,07 

K2O 1,34 SnO2 0,06 

PbO 1,18 Co3O4, NiO, SrO2, ZrO2 <0,05 
Fetotal corresponde ao metal na forma de Fé, Fe3O4, Fe2O3 e FeO; Zn total corresponde ao metal na forma de Zn, 

ZnO e de zinco associado com o Fé (ZnFe2O4) 

  Pode-se observar que os teor de Fe é mais alto do que os valores 

apresentados pelas siderúrgicas americanas e o teor de Zn é compatível com os 

valores apresentados pelas referidas siderúrgicas. 

 O resultado da análise do tamanho das partículas está representado na figura 

a seguir: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 – Distribuição do tamanho das partículas. 
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Pode-se observar que 10,0% da amostra possui diâmetro da partícula menor 

que 0,672 µm, e 90,0% do material apresenta granulometria inferior a 17,070 µm. A 

área da superfície específica da partícula é de 3,81 m2/grama. 

 A Figura 2 apresenta o espectro de difração de raios-X. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Espectro de difração de raios-X. 

 

Observa-se na figura acima a predominância da Magnetita (Fe3O4), 

Magnesioferrita (MgFe2O4) e Franklinita (ZnFe2O4). 

 A Figura 3 apresenta micrografias apresentando a morfologia da PAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Microscopia Eletrônica da PAE. 
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Verifica-se que a PAE é constituída predominantemente de partículas de 

formato esférico, formato este que está diretamente relacionado com o mecanismo 

de formação das poeiras. 

 As tabelas a seguir apresentam os resultados dos experimentos efetuados 

com a adição de PAE como recebido e PAE na forma de briquetes: 

 

Tabela 2 –  Adição de PAE na forma como recebido 

PAE   

(como  recebido) 

Adição de PAE 

5% 

Adição de PAE  

10% 

Adição de PAE  

20% 

Peso inicial do gusa 2314,8 2462,7 2400,1 

Peso  inicial da PAE 115,74 246,3 480,0 

Peso final do gusa 2316,7 2304,9 2337,2 

Peso da escória 33,6 70,2 170,5 

% de escória 1,45 3,04 7,30 

Peso da PAE volatilizada 80,24 333,9 372,4 

% de PAE volatilizada 69,33 28,50 35,5 

Peso de gusa incorporado 1,9 (157,8) (62,9) 

% de gusa incorporado 0,082 (6,4) (2,62) 

 

Observa-se que há uma incorporação de massa ao gusa final quando a 

adição de PAE é de 5%. Para a adição de 10% e 20%, supõe-se que a área de 

contato gusa/escória não foi suficiente para uma incorporação mais efetiva de 

massa no ferro gusa líquido. 

 

CONCLUSÃO 
 

A PAE estudada é constituída predominantemente de partículas de formato 

esférico, formato este que está diretamente relacionado com o mecanismo de 

formação das poeiras. 

A adição de PAE ao gusa líquido apresentou um aumento do peso final do 

gusa mostrando que há incorporação da massa da PAE  ao gusa líquido.  
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É válido também ressaltar que, dentro do atual contexto, há uma tendência ao 

aumento do consumo mundial de ferro e aço e ao mesmo tempo, maiores 

exigências dos órgãos de controle ambiental. Soluções devem ser pensadas para 

recuperar o passivo ambiental gerado. A siderurgia deve contribuir para o 

desenvolvimento sustentável buscando continuamente tecnologias mais limpas. O 

presente projeto objetivou contribuir nesse sentido. 
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RECYCLING OF ELETRIC ARC FURNACE DUST 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study the process of incorporation of the metal iron in 
electric arc furnace dust (EAFD), from a steel mill producing long steel by liquid iron 
in addition to the changing temperature of 1400 degrees Celsius of EAFD “as 
received”, the percentage of EAFD to be added (5, 10 and 20% of initial weight of 
sample pig iron) and the time of withdrawal of the sample of pig iron and slag (30 
minutes after the addition of EAFD). Previously, the EAFD will be characterized using 
the following techniques: chemical analysis, size analysis, specific surface area, X-
ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM) and Energy Dispersive 
Spectroscopy (EDS) microanalysis. . After characterization, the EAFD will be added 
to the bath of liquid pig iron. It is expected that the results obtained at the end of the 
research allow the evaluation of the iron metal incorporation of EAFD in pig iron bath. 
 
 
 
 
Key-words: Siderurgical residue; Dust; Recycling 
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