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RESUMO 

 
A poeira de aciaria elétrica (PAE) é um resíduo particulado sólido, perigosa classe I, 

que é arrastado pelos gases e retidos em filtros específicos de captação do sistema 

de limpeza de gases na aciaria a forno elétrico a arco. O objetivo deste trabalho é a 

caracterização de amostras desse resíduo, gentilmente cedido pela SINOBRAS 

(usina integrada localizada na cidade de Marabá, região sudeste do estado do 

Pará). Utilizou-se várias técnicas de caracterização, como análises de  

granulometria a laser, difratometria de raio x (DRX), espectrometria de  

fluorescência de raio x (FRX), massa específica e teor de umidade. Interpretando  

os resultados das análises, determinou-se que as fases cristalográficas 

predominantes presentes na PAE são ZnFe2O4 e ZnO. Logo, através da análise dos 

dados obtidos, é possível aproveitá-la no processo siderúrgico trabalhando e 

reciclando no processo de sinterização, desde que se reduza o teor de zinco, ou 

para transformações de novos materiais, como matéria prima para  outros 

processos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: poeira de aciaria elétrica; resíduo; caracterização. 

 
ABSTRACT 

 
Electric aciaria Dust (PAE) is a solid, hazardous class I particulate residue that is 

entrained by the gases and retained in specific filters to capture the gas cleaning 
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system in the electric arc furnace. The objective of this work is the characterization 

of samples of this residue, kindly provided by SINOBRAS (located in the city of 

Marabá, southeast region of the state of Pará). Several characterization techniques 

were used: laser particle size analysis, X-ray diffractometry (XRD), X-ray 

fluorescence spectrometry (FRX), specific mass and moisture content. Interpreting 

the results of the analyzes, it was determined that the predominant crystallographic 

phases present in the PEA are ZnFe2O4  and ZnO. Therefore, through the analysis  

of the obtained data, it can be applied in the steelmaking process by working it and 

recycling it in the sintering process, provided that the zinc content is reduced, or for 

transformations of new materials, as raw material for others Processes. 

 
KEY WORDS: electric aciaria dust; residue; Description. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A poeira de aciaria elétrica (PAE) é um resíduo do setor siderúrgico que é originado 

no processo de obtenção do aço a partir do ferro gusa líquido e de sucatas de aço 

dispostos em forno elétrico. Através de eletrodos, é gerado um arco elétrico que o 
induz a permanecer no estado líquido, fazendo a sucata se fundir (Mourão et al., 

2011). Nesse processo, é lançado oxigênio sob alta pressão no interior da cuba 

para que os compostos indesejáveis se volatilizem. Com várias reações ocorrendo 

sob condições de alta pressão e temperatura, os produtos de impurezas da sucata  

e do gusa são oxidados e formam materiais particulados de granulometria 

extremamente pequena, que se não tratados pelo sistema de filtros podem 

representar danos ao meio ambiente. 

A produção atual de aço bruto no Brasil está entre 35,2 milhões de toneladas por 

ano, e cerca de 13,1 milhões são produzidos em aciarias elétricas por meio de 

fornos a arco elétrico, o que representa 37,2% da produção nacional. A quantidade 

de poeira de aciaria produzida é geralmente na faixa de 10 a 25 kg por tonelada de 

aço. 

A poeira de aciaria elétrica está entre os coprodutos portadores de Fe. É um 

importante coproduto da indústria siderúrgica, que apesar de sua  classificação 

como resíduo perigoso, pode ser uma importante matéria-prima para a produção de 

zinco. O alto teor de zinco é proveniente da sucata de aço galvanizado colocada no 

forno elétrico e fundida. Por se tratar de um elemento com baixa temperatura de 

vaporização em relação ao ferro, o zinco evapora e reage com outros compostos 

voláteis, precipitando na forma de ZnFe2O4  ou oxidado para ZnO. 
Outras formas de tratamento desse resíduo são estudadas, porém a reciclagem 

objetivando novos materiais ainda não é consolidada. A caracterização desse 

resíduo é de suma importância para definir o tipo  de  aplicação mais adequado. 

Para a utilização na siderurgia, é necessário determinar o teor de zinco presente na 

PAE a ser utilizada, haja visto que altas concentrações de zinco promovem a 

formação de crostas na parede interior do alto forno, prejudicando a produção. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é estudar as propriedades físicas e  

químicas da PAE e estabelecer as condições favoráveis ao seu reaproveitamento. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
No presente estudo, foi utilizada uma amostra de pó de aciaria elétrica cedida por 

uma usina siderúrgica localizada no estado do Pará, a SINOBRAS, recolhida de 

acordo com os requisitos exigidos segundo a norma NBR-10007 da ABNT. A 

referida norma estabelece uma amostra representativa – parcela do resíduo a ser 

estudada, obtida através de um processo de amostragem, e que, quando analisada, 

apresenta as mesmas características e propriedades da massa total do resíduo. 

 
Os teores apresentados no FRX foram determinados por análise sem padrões 

(standardless) de elementos químicos de sódio a urânio, em espectrômetro por 

fluorescência de raio X Epsilon 3, marca PANAlytical da própria empresa que 

forneceu a amostra. A análise granulométrica a laser feita pelo equipamento 

ANALYSETTE 22 MicroTec plus, assim como a análise de DRX através do 

difratômetro X’Pert MPDPRO Panalytical, foram realizadas no laboratório de 

Geociências da UFPA (IG/UFPA). Utilizou-se a equação 1 dos resultados para o 

método da massa específica, no qual dispôs-se de balão volumétrico, bureta, 

balança de precisão e álcool etílico. Primeiramente, realizou-se a aferição da massa 

do balão volumétrico de 20mL seco. Em seguida, procedeu-se a pesagem de uma 

quantidade aproximada de 20 gramas da PAE e transferiu-se para o interior do 

balão para uma nova pesagem. Após esse procedimento, aferiu-se o balão 

volumétrico com álcool etílico até a marca dos 20mL com auxílio da bureta e 

realizou-se a pesagem. A verificação do teor de umidade se procedeu coletando 

151,1 gramas da amostra da PAE e transferindo para uma estufa a 105ºC, com 

tempo de duração de 24 horas. Após esse período, foi retirada para nova pesagem 

resultando em uma massa de 144,5 gramas, e constatando-se uma redução de 6,6 

gramas. O teor de umidade é obtido pela equação 2 nos resultados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As propriedades química e física da PAE dependem do processo de origem do 

resíduo e da carga e aditivos introduzidos no forno elétrico a arco (FEA). Através da 

composição química pode-se determinar se a PAE é proveniente da fabricação de 

aços comuns ou de aços inoxidáveis. Como a porcentagem de níquel e cromo é 

extremamente pequena pode-se concluir que o resíduo é resultante da fabricação 
de aços comuns (Victor B. Telles et al., 2013). Já o zinco é originado das sucatas  

de aços galvanizadas, sendo um metal indesejável no processo de reutilização da 

PAE por promover a formação crostas na parede do alto forno (AF). 

 
3.1 GRANULOMETRIA A LASER 

 
Os tamanhos médios das partículas estão representados no gráfico abaixo. 

Aproximadamente 80% da amostra se encontra abaixo de 107,83 µm, ou seja, o 
resíduo é classificado como superfino (<105µm) (Mourão et al., 2011). Para o 

processo de sinterização a PAE deve ser aglomeração com formação de 

micropelotas, entretanto seus teores devem ser controlados, visto que através da 

análise granulométrica se conclui que cerca de 20% está apto para formação de 

micropelotas. 
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3.2 DIFRAÇÃO DE RAIO X 

 
A identificação de fases mostrou que o zinco presente na amostra se encontra 

distribuído provavelmente nas fases de zincita (ZnO) e ferrita de zinco (ZnFe2O4) 

oriundas da sucata, especialmente dos aços galvanizados que através da alta 

temperatura e pressão no interior do FEA gera os referidos compostos. O ferro 

contido encontra-se identificado nas fases de ferrita de zinco (ZnFe2O4), já o  

quartzo é provavelmente resultante do revestimento do forno ou da sucata. 
 

Figura 2 Resultado DRX 

 
 

3.3 FLUORESCENCIA DE RAIO X 

 
A análise química da PAE produzida pela técnica de fluorescência de raio x fornece 

o teor em porcentagem de cada oxido presente no resíduo. A tabela abaixo fornece 

as quantidades do ferro que pode retornar ao processo e do teor de zinco. Através 

dessa caracterização, é possível determinar o uso mais adequado da PAE. O teor 

de Zn é de 23%, quase o dobro dos encontrados na literatura (Vicente de P. F. M. 
Sobrinho et al., 2010), (Victor B. Telles et al., 2013), (Janaína G. M. da Silva 

Machado, 2004),  indicando  a ocorrência de uma variação da porcentagem de  Zn. 
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Nesse caso essa variação é causada pela composição das sucatas utilizadas no 

procedimento e das técnicas operacionais que cada siderúrgica executa no refino 

em seu FEA. Esse resultado evidencia o aumento no uso de sucata galvanizada 

pela empresa geradora do resíduo. Além disso, a porcentagem de ferro, ainda que 

dentro dos valores encontrados para esse tipo de resíduo, sugere uma perda 

potencial do elemento que é o constituinte principal do produto final da empresa, o 

aço. 

 
Tabela 1 Resultado FRX 

 
 
 

Òxidos Porcentagem (%) 

Fe2O3 42, 22 

ZnO 23, 91 

CaO 4, 29 

MgO 2,17 

MnO 1,53 

SiO2 3,46 

Al2O3 0.09 

Cr2O3 0,2 

NiO 0,02 

PbO 1,73 

K2O 1,67 

TiO2 0.14 

Outros 18,57 
 

 
 

3.4 MASSA ESPECÍFICA 

 
Considerando somente a massa especifica da poeira de aciaria elétrica, o valor 

encontrado é de 4,1 g/ cm3. Este resultado corrobora com os valores encontrados  

na literatura (Míriam C. da Silva, 2006). (Equação 1) 

 
(1) Dp = Mbs – MB / 50 – (Mbsa - Mbs/Da). 

Mbs= massa do balão volumétrico + a amostra da PAE 
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MB= massa do balão volumétrico seco 

Mbsa= massa do balão volumétrico + PAE + álcool etílico 

Da= densidade do álcool etílico 

 
3.5 TEOR DE UMIDADE 

 
O resultado do teor de umidade é cerca de 4,38%, demostrando que a PAE é 

captada via úmido (Míriam C. da Silva, 2006). Esse teor de umidade também é 

decorrente dos fatores climáticos da região amazônica, local em que a empresa que 

forneceu a poeira de aciaria está instalada. (Equação 2) 

 
(2) %teor de umidade = ((massa coletada - massa após estufa) / massa coletada) 

*100 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que o aproveitamento da PAE é importante para a sustentabilidade na 

indústria produtora de aço. Pela análise de caracterização por Raios-X, o alto 

porcentual de zinco é claramente detectado, assim como o porcentual de ferro, que 

permite a compreensão do grande potencial do resíduo como fonte de zinco, bem 

como a necessidade de seu tratamento e beneficiamento. O resíduo, pode ser 

utilizado em processo de sinterização siderúrgico como resíduo portador de ferro, 

pois foi constatado uma grande predominância desse elemento, desde que o teor de 

zinco esteja seguramente dentro dos limites aceitáveis. O zinco também pode ser 

reutilizado no próprio processo para sua recuperação. O estudo da amostra permitiu 

a análise dos processos existentes e a determinação das condições mais adequadas 

para o reaproveitamento da PAE em futuras aplicações. 
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