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RESUMO 

A partir de alguns dados termodinâmicos estimados c com auxílio do aplicativo HSC Chcmistry for Windows 4.0 
licenciado para o PEMM da COPPE!UFRJ. elaborou-se os diagramas log a\ vs pH do sistema Zn-Fc-Hp. onde a

1 

representa as atividadcs de zinco c ferro cm soluç::io aquosa, visando dcfmir as condições favor<'tvcis a decomposição 
dessas fcrritas c a consequente recuperação do zinco. Esses diagramas evidenciaram os seguintes fatos: 
I -O campo de estabilidade do ZnFc

2
0/s). decresce acentuadamente com o aumento da temperatura de lixiviação: 

2- O campo de estabilidade do ZnFep/s) decresce acentuadamente com a diminuição das atividadcs de 1.inco c ferro 
cm solução aquosa. 
3 - Em meio <'tcido, o campo de estabilidade das espécies solúveis de zinco cresce com o aumento da temperatura c o 
campo de estabilidade do Fc3

+ decresce com o aumento da temperatura , devido ;) rcaç::io de hidrólise: 
4 - Em meio alcalino , o campo de estabilidade das espécies iônicas de 1.inco c de ferro cresce com o aumento da 
temperatura de lixiviação. 

PALAVRAS CHAVE- fcrrita, lixiviação, poeiras de aciaria 

L INTRODUÇÃO 

Os seguintes mecanismos podem contribuir para a geração de poeiras, tanto cm fornos clétricos quanto cm conversores 
LD: São eles: Ejeção de gotas de metal líquido, ejcção de partículas de escória. vaporização de metal principalmente 
daqueles de alta pressão de vapor e arraste de partículas sólidas. Essas poeiras são constituídas basicamente de uma 
mistura de óxidos, dentre os quais predomina o óxido de ferro. Além do ferro , outros elementos estão presentes nas 
poeiras como zinco, chumbo, cálcio e magnésio, alem de outros cm menores proporções. 

A reciclagem dessas poeiras na aciaria após briquctagcm, m1o é uma opção dcscj<'tvcl principalmente devido aos 
elevados teores de óxido de zinco nessas poeiras. Além disso, cm alguns casos. as poeiras podem conter elementos 
tóxicos como chumbo. cádmio, arsênio c cromo que as tomam perigosas ao meio ambiente: segundo a EPA. esses rejeitas 
são classificados como pertencendo a classe K061. Para remover essas impurc;.as c viabili;.ar a reciclagem dos mesmos. 
diversas alternativas de tratamento, pirometalúrgicas e/ou hidrometalúrgicas estão sendo estudadas. 

As poeiras dos fomos clétricos a arco podem vir a ser tratadas comerciahncntc através de processamentos piromctalúrgicos 
em condições redutoras, como por exemplo utilizando o forno rotativo Waclz (Makzck c Kola (I 9XO) . Devido aos teores 
de impureza e aos baixos teores de zinco, esse processo ainda não encontrou aceitação plena no mercado. Algumas plantas 
de produção de aço utili1.ando fomos clétricos a arco, como por exemplo a Companhia Siderúrgica da Guanabara do 
Gmpo Gcrdau, opta por ceder essas poeiras a custo zero ús industrias que vão utili;.a-Ias como corretivo de solos. 

A tabela I apresenta a faixa de composição dos elementos presentes nas poeiras dos fornos clétricos ;\ arco (Dutrizac 
c Chen, 1991 ). Devido as diferenças nas composições químicas dessas poeiras. qualquer processamento ou técnica de 
reciclagem depende da origem dessas poeiras, como por exemplo se provenientes da produção de um aço comum ou de 
um aço inoxidável. No caso do zinco é importante salientar que nessas poeiras o zinco se encontra parcialmente numa fase 
facilmente solúvel (ZnO) c parcialmente numa fase bastante refratúria (ZnFc20 ,.). 
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Tabela I - Fai:xa de composições das poeiras de fornos clétricos à arco (Dutrizac c Chcn,l991). 

Elemento Fai:xa de composição (%cm Q_eso) 
Fc 20,() - 40.0 
Zn I 0.0 - 30.0 
Pb I. O- 4J) 

C! 0.5- 2,() 

F 0, 1 -0.5 
Cu 0,1 -0,3 
Cd 0,02- O. I 

Dentre as rotas hidromctalúrgicas. a dissolução selctiva dos ó:xidos não ferrosos em meio {Jcido ou alcalino são possíveis 
alternativas. A composiç;lo química dessas poeiras associadas a sua to:xidcz c a disponibilidade dos reagentes necessários 
a sua remoção, dctcnninarão o processamento mais adequado a ser utilii'.ado na recuperação do zinco. 

Na opção hidromctalúrgica de remoção do i'.inco. a mesma pode ser realizado cm meio ácido ou em meio alcalino. Em 
meio úcido. a dissoluç<lo do zinco pode ser realizada a temperatura ambiente ou a elevadas temperaturas. À temperatura 
ambiente. a li:xiviaç;lo não seria sclctiva. pois além do ZnO c do ZnFcp

4
, também seriam dissolvidas as impurezas 

indcscj{Jvcis PbO c CdO c além delas do Fcp,. constituinte principal dessas poeiras. Este fato tenderia a promover um 
clc,·ado consumo de reagente c além disso criar dificuldades na etapa de prccipitnção do ferro. O precipitado de Fc(OH), 
apresentando características coloidais. tenderia a dificultar a etapa de separação sólido-líquido. No entanto, se a li:xiviação 
úcida for rcali;.ada a altas temperaturas no interior de autoclavcs. a dissolução seletiva dos metnis rulo ferrosos seria 
facilitada. cm virtude da rcação de hidrólise do ferro regenerando úcido c precipitando hematitn . Neste caso, n etnpa de 
separação sólido-líquido seria facilitada devido a presença de Fcpr precipitado esse de fácil filtração 

Em condições alcalinas. o ZnO é nvoavclmcntc solúvel ú temperatura ambiente, enquanto que o ferro é praticamente 
insolúvel. Com a elevação da temperatura cresce a solubilidade do ;.inca tenderia a se elevar. Neste caso. a li:xiviação 
podcrú ser considerada bastante sclctiva. Portanto. c:xiste uma clnra indicação que a rota alcalina seria a mais adequada 
para a remoção selctiva do zinco . Por outro lado. a solubilidade das fcrritas de zinco cm meio alcalino a diferentes 
temperaturas deveria ser avaliada . 

Devido as diferenças na composição química dessas poeiras. qualquer processamento ou técnica de reciclagem depende 
da origem dessas poeiras, como por C.\cmplo se proveniente da produção de um aço comum ou de um aço ino:xidávcl. 
No caso do ;inco. é importante salientar que nessa poeiras. o zinco se encontra ou na forma facilmente solúvel de ZnO 
ou numa fase bastante insolúvel de ZnFcp

1
. Neste caso. tratamentos híbridos (piro/hidro) poderiam vir a ser a melhor 

opção. 

O presente trabalho se propõe a definir as condições termodinâmicas (temperatura, pH e concentração das espécies cm 
soluç;lo) necessárias a viabili;.ar a solubili;~Jçüo de fcrritas de zinco (ZnFcp,) presentes nas poeiras dos fomos elétricos 
a arco. Esssa avaliação scr{l realizada à luz dos diagramas(- log a; vs pH), onde a;= az" ou aFc referentes ao sistema Fe
Zn-H,O a diferentes temperaturas. 

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DIAGRAMAS ATIVIDADE- pH 

Os dados tennodimlmicos utili1~1dos na claboraç;1o dos diagramns estão contidos no banco de dados do aplicativo HSC 
Chemical for Windows 3.0 licenciado ao PEMM da COPPE/UFRJ. A partir dos diagramas Eh vs pH dos sistemas Fe
H,O c Zn-H,O, elaborou-se o diagrama Zn-Fc-H,O a diferentes temperaturas c atividadcs das espécies em solução. A 
p<Írtir desses: elaborou-se os diagramas -log a vs p.H do sistema Zn-Fc-H,O a diferentes tcmpernturas (298, 15. 423.15 e 
573.1.5K) c atividadcs molalcs das espécies c1'n solução (entre J0·"-10°), procurando-se identificar nos mesmos as regiões 
do diagrama que viabilizariam a solubili;.ação do zinco. 

Obscf\·ando-sc esses diagramas. verifica-se que as fcrritas de ;inca são preferencialmente lixiviadas cm condições ácidas 
ou cm condições c:xtrcmamcntc alcalinas. Segundo Andcrson ct ai.( 1981 ), a li:xiviação das ferritas de zinco em condições 
alcalinas seria relativamente modesta, a menos que tivesse sido rcali;~Jdo um pré-tratmnento de decomposição dessas 
fcnitas cm condições redutoras. Por outro lado, processos que utiliülm a fusüo alcalina com NaOH como pré-tratamento 
de uma etapa subsequente de li.\iviaçào alcalina. tem-se mostrado bastante efctiva na decomposição das fcrritas c 
solubili;.ação do zinco. 

O grande problema dessas poeiras n;lo está apenas relacionado a remoção do zinco. mas também de metais pesados 
principalmente chumbo c cúdmio. Se por um lado seria dcscjúvcl a li:xiviação sclctiva do zinco visando a sua recuperação, 
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por outro lado a pennanência dos óxidos de chumbo e de c{Jdmio associados ao óxido de ferro . tenderiam a diftcultar a sua 
posterior reutilização devido a sua elevada toxidez. 

As figuras I, 2 e 3 ilustram os diagramas log ai vs pH do sistema Zn-Fc-H
2
0. ús temperaturas de 29R, I5, 423.15 c 

573 , I 5K, onde ai representa as atividades de zinco c ferro em solução. Estão apresentados os campos de estabilidade das 
espécies iônicas e sólidas, referentes as condições de lixiviação ácida c alcalina do ZnO c do ZnFcp"" 

3. OS PROCESSOS ALTERNATIVOS DE RECUPERAÇÃO DE ZINCO DE POEIRAS DE 
FORNOS ELÉTRICOS À ARCO 

No caso das poeiras de fomos elétricos a arco, o zinco se apresenta tanto na fonna de óxido quanto na de ferrita . Em 
consequência, a remoção do zinco estará diretamente relacionada a solubilidade dessas espécies (ZnO c ZnFc

1
0

4
) na 

solução lixiviante. 

Os primeiros trabalhos de recuperação de zinco de poeiras de fornos elétricos a arco foram realizados a partir da 
lixiviação direta de sucata de aço cominuida (shredded scrap). Os ensaios de lixiviacão foram rcali 1.ados cm condições 
ácidas e alcalinas, utilizando respectivamente como agentes lixiviantcs ácido sulfúrico c hidróxido de sódio. Os 
resultados obtidos cm meio ácido indicardm excelentes índices de recuperação de zinco: no entanto, foi observada 
uma elevada dissolução do ferro. Em meio alcalino. a lixiviacão viabili1.0u a remoção do zinco, do chumbo c do 
alumínio, pennanccendo a sucata de aço praticamente inalterada. O procedimento da lixiviacão alcalina iniciou-se com 
a alimentação da sucata cominuída a um tambor rotativo, ao qual se adicionou a solução lixiviantc de NaOH a 358. 15K. 
Neste caso, a recuperação de zinco foi da ordem de 99%. É importante salientar que neste caso. o zinco presente na sucata 
se apresentava predominantemente na fonna de zinco metálico ou na pior das hipóteses na forma de ZnO. Certamente. 
este fato contribui acentuadamente para os altos índices de cxtração de zinco . 

Os processos Terra Gaia (McElroy c Murray, (1996) e Camnct (Olper,M., 1985) se baseiam na dissolução das fcrritas 
de zinco (ZnFcp

4
) cm autoclaves, utilizando uma solução ácida de HCl em presença de oxigênio a 44R,15K. Nestas 

condições, o zinco é solubilizado e o ferro hidrolizado na fonna de Fcp
3
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Figura 1- Diagrama Jogai vs pH, referente ao sistema Zn-Fe-Hp ú 298, 15K: ai representa as atividadcs de zinco c de 
ferro cm solução aquosa . 
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Figura 2- Diagrama logai vs pH. referente ao sistema Zn-Fc-Hp ;1423.!5K; ai representa as atividades de zinco e de 
ferro cm solução aquosa . 
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Figura 3- Diagrama Ioga, vs pH. referente ao sistema Zn-Fe-Hp <1 573 , 15K; a, representa as atividades de zinco e de 
ferro cm solução aquosa . Uma rota altcmativa para o tratamento dessas poeiras é o processo de lix.iviação alcalina em 
autoclavc , no qual preferencialmente se dissolvem os óxidos dos metais não ferrosos cm detrimento da dissolução do 

óxido de ferro. A dúvida que pcnnanccc está relacionada a eficiência da decomposição da ferrita de zinco em condições 
alcalinas. 

Os diagramas -log '\ vs pH do sistema Zn-Fc-H
2
0 a diferentes temperaturas ilustrados nas figuras I , 2 c 3, mostram 

que existe viabilidade tcrmodinilmica para a lixiviação das fcrritas de zinco em condições ácidas c alcalinas, sendo 
que o aumento da temperatura favorece sua lixiviação. No entanto, nada se pode afim1ar com relação a cinética de 
decomposição dessas fcrritas . 

A partir dos diagramas apresentados. pode-se colher as seguintes informações: 
I -O campo de estabilidade do ZnFcpJs). decresce acentuadamente com o aumento da temperatura de lixiviação: 
2 - O campo de estabilidade do ZnFcp,Cs) decresce acentuadamente com a diluição da soluçüo lixivümtc. Por exemplo, 
a 298 .15K c conccntraçüo de ;.inco c de ferro cm solução igual a tO·' mola!. a faixa de pH de estabilidade do ZnFc20/s), 
se situa entre 5.0-15 .0. 
3 - Com a diminuição das atividadcs das espécies cm soluçüo. a faixa de pH de estabilidade do ZnFcp/s) se estreita 
(faixa entre 8.0-12.(1) . A 298 .15K. o pH de minima solubilidade do ZnFcp/s) se situa próximo a 10,0; 
4 - Em meio ácido. o campo de estabilidade das espécies solúveis de zinco cresce com o aumento da temperatura e o 
campo de estabilidade do Fc" decresce com o aumento da temperatura , devido às reação de hidrólise; 
5 - Em meio alcalino. o campo de estabilidade das espécies iônicas de ;.inco e de ferro cresce com o aumento da 
temperatura de lixiviação . 
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Uma alternativa para o tratamento das poeiras possuindo elevados teores de fcn·ita de 1.inco. seria o procedimento 
denominado híbrido, isto é, associando etapas piromctalúrgicas c hidromctalúrgicas. Neste caso uma etapa prévia de 
redução a altas temperaturas em presença de um agente redutor sólido ou gasoso. seguido de uma etapa de lixiviação 
alcalina tenderia a favorecer a solubilizaçilo do 7.inco c viabili;.ando cm consequência a reciclagem do resíduo ferroso na 
própria aciaria. 

Youcai c Stanford (2000), avaliaram a viabilidade de rccuperdçilo de 1.inco por fusão alcalina, através da adição de 
NaOH ao processo de aglomeração dessas poeiras. Após a fusão do hidróxido a ó2:l, 15K, o 1.incato de sódio fonnado 
foi solubilizado numa solução de NaOH 5,0 moléll. Neste célso a rccupcraçilo do 1.inco foi da ordem de 80%. No entanto, 
quélndo as poeiréls foram submetidas a lixiviação direta nas mcsméls condições anteriores. isto é. sem o pré-tréltamento 
de fusão éllcéllina, a recupcmção de 1.inco atingiu teores inferiores a 40%. Xia & Picklcs8 confirmaram a viabilidade dél 
dissolução déls ferritas de zinco em meio alcalino, quando os pós foram submetidos a um pré-tratamento de fusão com 
NaOH. Recuperélçõcs de zinco dél ordem de 95% foram obtidas. 

Xia e Pickles (2000) procederam a uma lixiviaç:lo alcalina à quente, utili1.ando aquecimento por microondéls. Os 
resultados obtidos indicélram o aumento da recuperação do 1.inco com a potência do microondas, a diminuiçào da relaç;1o 
sólido/líquido c o aumento da concentração de NaOH nél soluçào. 

Caravacél et ai (1994) investigaram él recupcrélçào de linco de poeiras utili1.ando diferentes temperaturas c agentes 
lixiviélntes. Em meio alcalino, os resultados obtidos indicaram que para uma soluçào de NaOH 5,0 mola! 3 temperatura 
ambiente, se observou apenas uma baixa rccupcraçào de 1.inco. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por 
Youcai e Stanford (2000). O aumento dél temperatura de lixiviaç:lo de 298,15 para :n:u 5K promoveu um aumento na 
recuperaçào de zinco. Estes resultados confmnam as observélçõcs dos diélgramas tcm1odiniunicos apresentados, referentes 
a diminuição da estabilidade das ferritas de zinco cm meio alcalino com o aumento da temperatura de lixiviação. 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados extraídos délliteratura indicam de forma clélfa que nas mesmas condições de lixiviação, a lixiviaç<lo ~Ieida 
é significantementc mais cfctiva do que a éllcalina. No entanto, essa élltcrnativa n;lo é a mais indicada. principalmente 
devido a elevado solubili;.aç:lo do ferro c em consequência o elevado consumo de reagente. Lixiviaç:lo {Jcida cm altas 
temperaturas sob prcssào seria talvez a opção mais indicada, cm virtude do decréscimo do consumo de reagente devido 
a reaç:lo de hidrólise do ferro. 

Em condições alcalinéls, a lixiviação com hidróxido de sódio parece ser uma opç;lo interessante. principalmente se for 
reéllizada no interior de autoclélvcs. A operação de pré-tratamento de fusào alcalina com Na OH seguida da lixiviaç<1o com 
hidróxido de sódio parece ser a alternativa mais adequada. A partir dos diagramas log a, vs pH a diferentes temperaturas, 
pôde-se verificar que cm condições fortemente alcalinas, a estabilidade da fcrrita de 1.inco decresce accntuadmncnte com 
o aumento da tcmpcmtura, mesmo considerando-se elevadas atividadcs de 1.inco c de ferro cm soluç;lo. 

Os resultados extraídos da litcraturél referentes as alternativas de rccupcraçào de ;.inco de poeiras de aciaria, confinnélm as 
previsões tennodinâmicas de lixiviação das fcrritas de zinco . A Iixiviaç<lo alcalina das poeiras. com ou sem pré-tratamento 
por fusào alcalina, parece ser a opçào mais interessante. 
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