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Resumo: O objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade técnica da utilização da poeira de aciaria 
elétrica (PAE) como fornecedor de ferro metálico nos processos de fabricação de ferro-gusa e aço, a 
partir do processo de incorporação do metal ferro contido na PAE sob a forma de briquetes, mediante a 
adição em gusa líquido. O estudo da redução dos óxidos de ferro e da volatilização dos óxidos de zinco 
contidos na poeira de aciaria elétrica foi realizado alterando as porcentagens de silício do ferro-gusa, e 
porcentagem de poeira, que foi adicionado na quantidade 20% acima do estequiométrico, 
estequiométrico e 20% abaixo do estequiométrico. 
Palavras-chave: Briquete, Poeira de Aciaria Elétrica. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os processos produtivos geram diversos resíduos, que em função de sua composição química, têm 
potencial para serem utilizados na fabricação de ferro-gusa e aço, e que ainda em sua maioria são 
descartados, gerando prejuízo para as indústrias e para o meio ambiente.  Durante a produção de 
aço nos fornos elétricos é gerado um resíduo, denominado de poeira de aciaria elétrica (PAE), que 
corresponde a aproximadamente 1,5% de todo o material carregado. É composto principalmente de 
ZnO, óxidos de ferro, CaO, SiO2, e outros óxidos metálicos. Devido ao elevado teor de ferro total, 
aproximadamente 45% na poeira, o caminho mais viável deste resíduo seria o alto-forno, via 
sinterização.  Entretanto, os elevados teores de zinco são prejudiciais ao processo, uma vez que 
parte desse óxido pode se aglomerar nas paredes da cuba e nos condutores de saída de gases, 
prejudicando a ascensão dos gases. 
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Uma alternativa de reaproveitá-los seria como matéria-prima no próprio processo de produção do 
aço, visando recuperar o ferro presente. Este procedimento não se limita apenas à reciclagem do 
ferro metálico, mas a todos os metais de interesse econômico contidos em resíduos industriais, 
principalmente o zinco, que 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. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da caracterização do resíduo (poeira de aciaria elétrica) e do redutor (silício) - proveniente da 
adição do FeSi75 e considerando o já presente no gusa -,  foi possível através de balanço de massa 
e considerando rendimento de 95% de incorporação de FeSi75, preparar ferro gusa com teores de 
1,0% e 1,5% de silício. Os ensaios realizados estão especificados na tabela 1. Nesta série de ensaios 
foi estudada a influência do teor de silício no ferro-gusa sobre a redução dos óxidos de ferro e zinco 
presente na poeira. 
 

Tabela 1. Descrição dos ensaios. 

 

Ensaios  Massa de Gusa (g)  % Silício Identificação dos ensaios 

(1) 800,4 1,5 Poeira estequiométrica 
(2) 805,3 1,5 20% acima do estequiométrico 
(3) 806,8 1,5 20 % abaixo do estequiométrico 
(4) 804,6 1,0 Poeira estequiométrica 
(5) 803,2 1,0 20% acima da estequiométrica 
(6) 804,7 1,0 20 % abaixo do estequiométrico 
(7) 807 0,35 Poeira estequiométrica 
(8) 809 0,35 20% acima da estequiométrica 



 

 

Os dados obtidos nos ensaios são apresentados em gráficos para visualização do efeito da redução 
do silício e carbono em função do tempo. A figura 1 mostra a curva com a variação do teor de silício e 
carbono com o tempo durante os ensaios 1, 2, 3 para teor inicial de silício igual a 1,5%. 
 

      
Figura 1. Variação da porcentagem de Si e C com o tempo para os ensaios com 1,5 % de Si inicial. 

 

 

A figura 2 mostra a curva com a variação do teor de silício e carbono com o tempo durante os 
ensaios 4,5,6 para teor inicial de silício igual a 1,0%. 
 

      
Figura 2. Variação da porcentagem de Si e C com o tempo para os ensaios com 1,0 % de Si inicial. 

 

 

A figura 3 mostra a curva com a variação do teor de silício e carbono com o tempo durante os 
ensaios 7,8 para teor inicial de silício igual a 0,35%. 
 

      
Figura 3. Variação da porcentagem de Si e C com o tempo para os ensaios com 0,35 % de Si inicial 

 

 
A tabela 2 apresenta os resultados das escórias finais com 15 minutos de cada ensaio realizado por 
Fluorescência de raios X. 

 
 



 

 

Tabela 2. Composição das escórias finais.  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Os resultados das análises químicas das amostras das poeiras coletadas no decorrer dos ensaios 1, 
2, 3, 4, 5, 6 e 7, são apresentados na tabela 3. 
 

Tabela 3. Análise química das poeiras coletadas nos ensaios. 

Experimentos %Mg %Al %Cd %Si %Ca %Pb %Fe % K %Zn 

Ensaio 1 0,95 2,74 -- 1,99 -- 7,59 12,98 1,97 71,78 

Ensaio 2 -- 3,87 0,8 1,54 0,43 5,27 14,97 1,48 71,64 

Ensaio 3 -- 2,05 -- 2,64 -- 4,85 10,08 1,2 79,17 

Ensaio 4 0,97 5,31 1,02 3,03 1,24 7,41 16,17 2,17 62,68 

Ensaio 5 0,43 1,08 -- 1,38 0,17 4,79 10,57 2,11 79,47 

Ensaio 6 -- 1,65 -- 2,22 0,22 3,59 13,47 1,14 77,70 

Ensaio 7 -- 1,54 -- 1,16 -- 3,13 57,26 1,36 35,55 

  
 
Observa-se na tabela 2, que os teores de zinco na poeira coletada passaram dos 10,83% dos valores 
iniciais para uma média de 68%, obtendo concentrações de Zn que viabilizam sua recuperação 
dentro da metalurgia do zinco. 
 

CONCLUSÃO 
 
As conclusões obtidas: 
1- A análise química da poeira de aciaria elétrica apresentou que os óxidos de ferro (36% de ferro 
total) e zinco (10,83%) são os elementos presentes com maiores porcentagens; 
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- A redução do silício do banho ocorre nos primeiros cinco minutos após a adição dos briquetes; 
4- Os baixos teores de FeO e ZnO na escória indicaram que praticamente todos esses óxidos podem 
ser recuperados pelo processo exposto;  
5- A nova poeira coletada após os ensaios apresentou elevados teores de zinco (68% em média). 
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 Ensaios 
Elementos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

MgO 5,6 4,48 4,49 5,66 4,29 6,65 7,91 10,4 
Al2O3 13,4 12,1 13,3 15,31 11,7 17,9 34 32,2 
SiO2 64,9 52,7 64,6 63,28 60,5 65,4 51,7 38,77 
P2O5 0,89 0,85 0,48 1,08 0,2 0,27 0,48 0,53 
SO3 0,88 0,53 0,38 0,68 0,41 0,43 0,37 0,38 
K2O 0,91 0,94 1,15 0,8 0,95 0,65 0,38 0,42 
CaO 5,98 6,31 6,5 6,19 6,58 5,4 4,0 13,06 
MnO 3,27 4,37 3,58 3,61 4,58 1,49 0,3 1,53 
FeO 3,16 15,5 4,55 3,02 7,89 1,34 0,67 2,42 
ZnO 0,9 2,0 0,95 0,44 2,82 0,4 0,19 0,29 


