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RESUMO
Este trabalho cobre um estudo voltado para o tratamento de um resíduo industrial gerado durante a fabricação de aço em
um forno elétrico, através do uso de reagentes clorelantes. O resíduo analisado quantitativamente apresenta os seguintes
resultados em relação aos seus principais constituintes: 45,00% de Fe 20 3, 25,00% de ZnO, basicamente na forma de
ferrita de zinco (frankilinita). Os demais conslitiuntes apresentam-se na seguinte forma: 4,00% CaO, 2,60% MnO,
2,20% MgO, I ,08% PbO, 0,36% Cr 20 3, 0,21% B 20 3, 0,03% CdO e 0,0 I% NiO. Tem-se como principal objetivo uma
avaliação sobre a remoção do zinco contido e o simultâneo enriquecimento do resíduo em ferro, o que poderia pennitir
o seu reaproveitamento. Para tal, uma apreciação termodinâmica e uma avaliação cinética experimental foram
desenvolvidas, ambas relacionadas com alguns dos diversos métodos possíveis utilizando agente cloretanl.e. Os
resultados indicaram que algumas alternativas são responsáveis pela formação conjunta dos cloretos de ferro e zinco ao
passo que a ustulação com cloreto de cálcio na presença de um agente redutor (grafite) e a ação direla do cloro são
métodos capazes de viabilizar a remoção seletiva do zinco.

Palavras-Chave: Resíduo Siderúrgico, Ustulação, Agente Cloretante, Frankilinita

ABSTRACT
This work is dedicaled lo the chemical lreatment of a lypical EAF dust by chlorine content agents. The residue contains
45 ,00% Fe 2 0 3 and 25,00% ZnO mainly in the franklinite structural form . The others less compounds are: 4,00% CaO,
2,60% MnO, 2,20% MgO, I ,08% PbO, 0,36% Cr2 0 3 , 0,21% 8 2 0 3 ,0,03% CdO e 0,01% NiO. The experiments purpose
is selectively to remove zinc from the residue leaving the iron behind. Thermodynamics studies have indicated some
possibilities. The experimental results have shown that both HCI leaching and carbochlorination will remove iron and
zinc without any seleclivity. However, either the chlorine or the calcium chloride roasting seems to form, preferentially,
the zinc chloride.

Key words: EAF Residue, Roasting, Chlorination, Franklinite
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L INTRODUÇÃO
O manuseio de resíduos industriais, dentre os quais se enquadram as poeiras de fornos elétricos a arco, deve
atender à uma hierarquia de gestão ambiental que prioriza a minimização na fonte, a reciclagem, o tratamento e, na pior
das hipóteses, o descarte. Considerando que a minimização na fonte não se apresenta como uma alternativa viável, visto
que a grande parte da sucata utilizada no processo é proveniente de veículos automotores e eletrodomésticos, o
tratamento seguido da reutilização deve ser considerada a alternativa mais atraente. Todavia, a sua implementação
dependerá das características da poeira, no caso em questão rica em ferro e zinco, e da favorabilidade físico-química das
reações consideradas visto que deseja-se um comportamento seletivo entre tais constituintes, a ponto de permitir as suas
separações e posterior aproveitamento.
O ramo da metalurgia extrativa tem procurado apresentar alguns procedimentos que possibilitem uma solução
para este problema (Donald et ai., 1996; Hecker et ai., 2000; Leclerc et ai., 2002; Paiva et ai., 2002; Xia et ai., 2000) e
dentre elas, encontra-se a ustulação clorelante, rota industrial utilizada na produção de metais tais como titânio e
zircônio. É interessante observar que a ustulação cloretante, por sua vez, pode ser levada a efeito a partir de diferentes
agentes que, naturalmente, podem ser mais ou menos seletivos com relação, principalmente, ao ferro e ao zinco. Desta
forma , a identificação, teórica e experimental, da ação de possíveis agentes cloretantcs sobre o resíduo, torna-se uma
investigação relevante.
Dentro desse contexto, este trabalho apresenta uma caracterização básica da poeira do despoeiramento de um
forno elétrico a arco e alguns dos resultados experimentais gerados quando do processamento químico, via agentes
cloretanles, desta poeira, tendo como idéia principal a remoção do zinco de maneira seletiva. Para tal, foi utilizado um
conjunto de técnicas analíticas seguida de uma apreciação termodinâmica das rcações possíveis e a obtenção de
resultados laboratoriais dos ensaios selecionados de ustulação . Dentre as possíveis técnicas de ustulação, aquela com
cloreto de cálcio se mostra como uma alternativa interessante, pois a partir de uma determinada temperatura, é possível
remover o zinco através do cloreto de zinco na forma gasosa, mantendo o ferro na estrutura do resíduo sólido. Uma
abordagem termodinâmica envolvendo as reações da frankilinita gerando produtos, tais como, óxido de ferro e cloreto
de zinco separados, foi conduzida com objetivo de colaborar na identificação de um processo que viabilize a
seletividade desejda. Posterionnente, ensaios experimentais foram realizados .

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para realizar um estudo teórico sobre as alternativas de processamento químico do resíduo é necessário saber
quais as características composicionais do material em questão (item 4. I), pois tal estudo envolve, normalmente, os
aspectos termodinâmicos relativos às reações dos seus constituintes.
Este deve ser seguido da obtenção de dados cinéticas do sistema de maneira a se estabelecer sob que circunstâncias a
reação é viável seletivamente e ainda sob quais condições operacionais o tratamento é mais efetivo.
Considerando que os principais constituintes da poeira do fomo elétrico são os óxidos de ferro e zinco buscouse um conjunto de possíveis reações com estes compostos. Dentre estas foram, então, apreciadas: lixiviação com HCI,
ustulação com CaC1 2, ação direta do Cl 2(g) e carbocloração. Tendo em vista uma abordagem mais ampla e comparativa,
em alguns casos este estudo baseou-se tanto na reação dos óxidos isolados de ferro e zinco como, também, na reação da
ferrita de zinco, identificada como o principal constituinte do resíduo.

2.1 Lixiviação com ácido clorídrico
A Figura I apresenta o clássico diagrama Eh x pH para o sistema Fc-H20 em meio clorídrico
onde estão indicadas, separadamente, as espécies com maior estabilidade. Pode-se observar que,
dentro da faixa de estabilidade da água, existirão espécies como ZnFe 20 4 em meio alcalino e FeCt 2<•+J em meio
ácido. Já para o zinco, Figura 2, na mesma região abordada as espécies são ZnFe 20 4 e ZnO para o meio alcalino e
Znct<•+J para o meio ácido. Constata-se assim, que a ferrita de zinco existe am ambos os casos para pH alcalinos,
podendo sofrer uma solubilização em meio clorídrico de baixo valores de pH, através da fonnação das espécies Fec~z<•+J
e ZnCl(a+).
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Figura I - Diagrama Eh x pH do sistema Fc-HP a 298 , 15K e azn
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Figura 2 - Diagrama Eh x pH do sistema Zn-H 20 a 298 , 15K e azn = I mola I,fonte: HSC 5.0

2.2 Sistema Cloreto de Cálcio
A Figura 3 ilustra o comportamento termodinâmico da reação com cloreto de cálcio com ou sem a presença do
(grafite + 0 2 ) . É interessante observar uma certa favorabilidade para a reação seletiva de formação do cloreto de zinco
em toda a faixa de temperatura, quando se utiliza cloreto de cálcio na presença de grafite e oxigênio. Neste caso, em
função da reação de Bourdouard é passivei estimar também, a mistura gasosa a ser preferencialmente gerada.
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Figura 3- Sistema cloreto de cálcio na presença do grafite: Variação da Energia Livre x Tcmp. , fonte: HSC 5.0

2.3 Ação direta do cloro
A Figura 4 ilustra o comportamento termodinâmico da ação direta do cloro sobre os materiais mencionados
(óxidos e ZnFe 20 4 ) em estudo. Observa-se que na faixa de temperatura estudada, a ação direta do cloro parece ser
pouco eficaz na geração dos cloretos de ferro e zinco . Todavia, pode-se identificar uma certa viabilidade na formação
do cloreto de zinco, em temperaturas próximas a 1200°C, decorrente da sua já não tão diminuta pressão de equilíbrio e,
então, do seu possível arraste através do fluxo contínuo do cloro gasoso. Desta forma, tal fato seria o responsável pela
desejada seletividade.

2.3 Cio ração redutora (carbocloração)
. A Figura 5 ilustra o comportamento termodinâmico da carbocloração, novamente partindo dos óxidos isolados
e da ferrita de zinco. Pode-se observar que, em toda a faixa de temperatura abordada, a cloração, na presenca de um
agente redutor, viabiliza a formação dos dois cloretos, portanto não identificando selelividade. Analisando as Figuras 4
e 5 conjuntamente observa-se que o óxido de zinco é menos sensível à presença do agente redutor quando comparado
ao óxido de ferro .
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IAção direta do cloro
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL
3.1 Análise química e caracterização
Uma amostra da poeira foi caracterizada granulometricamente e analisada por um difratômetro de raios-X
Siemens modelo D5000. Tambem foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura Zeiss, modelo DSM960 com um
detector EDS- Oxford. As análise químicas foram conduzidas através de um espectroscópio de massa da Perkin Elmer
lnstruments, modelo Optima 4300 DV.
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3.2 Processos Químicos
3.2.1 Lixiviação com HCI
Utilizou-se um bécher de 200mL acoplado a sistema de agitação magnética . Os ensaios foram realizados com
duas concentrações do ácido (6,0M e I ,OM) para amostras de 20g e 5g , respectivamente. Os resíduos foram filtrados,
calcinados, pesados e analisados.

3.2.2 Cloreto de cálcio
Os ensaios de ustulação com cloreto de cálcio foram realizados em forno horizontal a partir de uma mistura
(constituída de resíduo, grafite e este reagente), acomodada em um recipiente cerâmico do tipo barquete, submetida a
um fluxo contínuo de ar. Tal mistura foi utilizada em função da boa perspectiva de seletividade da reação
ZnFe 204 + CaCb +C+ 0 2<g>= Fe 20 3 + ZnC1 2<gl + CaO + C02(gl
quando comparada com a ação direta do CaCb
ZnFe 20 4 + CaC1 2 = Fe 20 3 +

ZnC1 2 <~; >

+ CaO

Após determinados tempos de reação os resíduos eram recolhidos, solubilizados em água deionizada, filtrados,
calcinados e, finalmente, submetidos a análise química tendo em vista a obtenção das curvas cinéticas e das conversões
dos principais constituintes.

3.2.3 Ação direta do cloro e cloração redutora
Os ensaios de cloração foram realizados a 800°C, em um forno tubular vertical com alimentação gasosa pela
parte superior. As amostras com cerca de I ,Og do resíduo eram alocadas em um cadinho (d = I ,56 cm e L = 2,63 cm)
com pequenos orifícios na parte inferior, de modo a facilitar o transporte de massa do sistema reacional. Um fluxo de
gás inerte permitia que a temperatura desejada fosse alcançada para a reação, quando então era admitido o gás
cloretante (0, 15 Llmin) e a contagem do tempo da reação se iniciava. Para cada tempo a amostra residual era retirada,
pesada, solubilizada com água deionizada, filtrada, calcinada para em seguida ser submetida à análise química a fim de
avaliar os níveis de conversão total e dos principais elementos.
A carbocloração seguiu praticamente o mesmo procedimento da ação direta do cloro, porém com um
acréscimo de grafite na carga reacional sólida. A quantidade utilizada de grafite foi de Y4 em relação a quantidade
estequiométrica da reação de carbocloração, conforme a reação abaixo:
Znfe 20 4 + 4Cl 2(gJ + 4C

=

2FeC1 3<gJ + ZnCI 2<gJ + 4CO<gJ

O percentual de grafite utilizado resultou em 6,10% da carga total sólida (1 ,065g). Para efeito de comparação
com a ação direta do cloro, as conversões também foram obtidas a 800°C.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Análise química e caracterização do material
O ensaio granulométrico à seco constatou que grande parte do material (~ 90%) se apresenta numa
granulometria entre 100 e 200 mesh, isto é, um diâmetro médio de 112 11m e com uma relativa tàcilidade na formação
de pelotas, isto é, facilidade de fonnar aglomerados. Na difração de raios-X, constatou-se que a franklinita (ferrita de
zinco, ZnFe 20 4) é o principal constituinte da poeira, seguido pela ferrita de cálcio e a magnetita (Fe 30 4 ), ou seja, a
presença marcante dos óxidos de ferro e zinco. A microscopia eletrônica de varredura permitiu que se identificasse um
material bastante poroso e, consequentemente, adequado para ser submetido à processos de ustulação. A Figura 6 ilustra
esta característica do resíduo. Quanto aos elementos químicos identificados obteve-se os seguintes resultados : 45,00%
Fe 20 3 , 25,00% ZnO, 4,00% CaO, 2,60% MnO, 2,20% MgO, I ,08% PbO , 0,36% Cr20 3 , 0,21% 8 20 3 , 0,03% CdO e
0,0 I% NiO. Tais resultados estão consistentes com os trabalhos disponívies na literatura específica (Brehm et ai., 2001;
Hagni et ai. , 2001 Machado et ai., 2006).
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Figura 6 - Aspecto morfológico da poeira, fonte: microscópio cletrônico Zeiss, modelo
DSM960.

4.2 Processos
4.2.1 Lixiviação com HCI
Os ensaios de lixiviação foram realizados por trinta minutos na temperatura ambiente. Os resultados
encontram-se na Tabela I. Observa-se que o ácido mais concentrado é responsável por uma solubilização significativa
do resíduo (66,0%), onde a percentagem de zinco encontrada no material solúvel é de 80% e a de ferro 52%. Para a
solubilização com o ácido menos concentrado (I ,OM) não se identifica indícios até mesmo de reatividade, visto que a
perda de peso total (9,4%) é relativamente pequena, sendo possível prever pequenos percentuais de ferro e zinco
solubilizados. Desta forma pode-se concluir que, a princípio, a lixiviação com HCI não deve ser apontada como um dos
métodos com maior atratividade para a recuperação do ferro contido no resíduo em questão.
T a b eI a I - Resu 1tados da rtxtvtaçao
. . ~ com HCl
%PPT
Condição [H Cl] M Massa
%Fe

%Zn

Fe (g)

Zn (g)

19,51
11,42
19,51
nd

6,30
3,01
1,58
nd

3,90
0,78
0,98
nd

(Perca de"'"" total)

Inicial
Final
Inicial
Final

6,0
1,0

20,00
6,80
5,00
4,53

66,0
9,4

31,50
44,20
31,50
nd

% F e (reagida)

% Zn (reagida)

52,22

80,00

nd

nd

4.2.2 Ustulação com cloreto de cálcio
Os resultados associados ao experimento conduzido a 1000°C estão apresentados nas Figuras 7 e 8 no que se
refere aos teores de ferro e zinco no resíduo processado e às percentagens removidas de ferro e zinco, respectivamente.
É interessante observar (Figura 7) que o teor de zinco decresce desde o início do processo, enquanto que o teor de ferro
aumenta até valores superiores a 35%, enriquecendo assim o resíduo com o elemento de interesse, pois o zinco é
volatilizado da amostra. Por sua vez, a Figura 8 mostra que a remoção do zinco, via a formação de produtos voláteis (ou
solúveis em água), atinge níveis mais elevados do que a do ferro. Por exemplo, em 30 minutos tais conversões são da
ordem de 15,35% (Fe) e 52,4 1%(Zn), motivando a continuidade dos estudos de forma a se obter uma maior
seletividade.

4.2.3 Ação direta do cloro e cloração redutora
A ação direta do cloro e a carbocloração foram avaliadas a partir de um ensaio de 30 minutos a 800°C e os
resultados estão apresentados na Tabela li. No que se refere a ação direta, observa-se que embora tenha se obtido wna
perda de massa total de 50,7%, o ferro e o zinco foram removidos do resíduo, exatamente, 40,32% e 99,73%,
respectivamente. Percebe-se, portanto, que a velocidade de conversão destes elementos não é semelhante e que a ação
direta do cloro apresenta uma certa seletividade entre eles. Tal fato motiva a condução de ensaios complementares em
condições onde esta seletividade fosse ainda mais marcante, ou seja, propiciando um material com pouquíssimo zinco e,
ao mesmo tempo, incorporando alta recuperação do ferro através da ocorrência da reação abaixo, cuja constante de
equilíbrio em tomo de IOOO"C é da ordem de 10·3, sendo então possível a sua ocorrência a partir de uma remoção
continua dos produtos voláteis.
ZnFe204 + 1.5Ciz(gJ = Fe203 + ZnCl2<s> + CIO<sl
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2,20% MgO, 1,08% PbO, 0,36% Cr 20 3 , 0,21% B20 3 , 0,03% CdO e 0,01% NiO. O material encontra-se dentro
de uma granulometria fina (90% com diametro médio de I 12xl0.3 mm) e alto potencial de pelotização.
•

Os resultados associados com os níveis de conversão do ferro e do zinco, indicam que métodos tais como a
carbocloração e a lixiviação com ácido clorídrico concentrado, não apresentam seletividade e, portanto, não
atendem aos objetivos estabelecidos.
Entretanto, observou-se também, claramente, que a ustulação com cloreto de cálcio (na presença de um agente
redutor) e a ação direta do cloro viabilizaram uma remoção seletiva do zinco em relação ao ferro. A ação direta
do cloro, por exemplo, permitiu a remoção praticamente total do zinco junto com 40% do ferro. Esta
alternativa, tanto quanto a da ustulação com cloreto de cálcio motivam uma investigação complementar que
possa conduzir a uma otimização das condições operacionais das mesmas.
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