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RESUMO
Este trabalho propõe a aplicaçfio damétodos de lixiviaç;1o alcalina de poeiras de fornos clétricos a arco. contendo
nuüoritariamcntc 37JlX'% de ferro c 12'% de zinco. com o objctivo de recuperar o zinco c. ao mesmo tempo diminuir a
toxicidade c o volume da fase sólida a ser descartada. Anúliscs dos diagramas de equilíbrio para o ferro c zinco com seus
óxidos. rcali;.adas previamente. indicaram que a lixiviação alcalina é uma allcmativa tecnicamente viúvel para a remoção
do zinco c de outros metais pesados contidos nessa poeira. viabilizando não só a recuperação do Zn como também a
gcraç;lo de um rejeito rico cm ferro. Resultados da caractcri;~tção por microscopia clctrônicn de varrcduraMEV c difração
de raios-X indicaram que o ;.inco se encontra na forma de zincita c franklinita. Os métodos utiliü1dos foram a lixi\·iação
convencional. lixi\ iaç;lo convencional com material pré-tratado cm forno de microondas. lixiviação com agitação por
ponteira de ultra-som c lixiviação sob pressão. Na lixiviação utilizou-se uma solução de hidróxido de sódio c estudou-se
o efeito da conccntraç;lo. temperatura c tempo de lixiviação. O resultado mais promissor entre os métodos utili?~tdos foi
obtido com a lixiviaç;1o convencional nas seguintes condições : concentração de 6M de NaOH . temperatura de 90°C c
tempo de lixiviação de 240 minutos. quando foi obtida uma recuperação de 74'% de zinco.
PALAVRAS-CHAVE: ;.inco. lixiviação alcalina. poeiras de aciaria. recuperação

I. INTRODUÇÃO
A produç;lo de ferro c aço cstil associada ;) acumulação de grandes quantidades de produtos não dcscjúvcisados como
escória. lamas. poeiras. gases. etc. Eles são constituídos de matçériais rccicl{lVcis que são bcncftciadéls antes de tuna outra
utilizaç;1o ou de matéçriais que precisam de ser descartadas adequadamente evitando-se impactos ao meio-ambiente
(Hagni e! a/.. 1991)
Enquanto diversos desses produtos jcí são significativamente aproveitados. seja como fonte de energia ou matéria-prima
no processo. as poeiras de fomos elétricos a arco estão entre os materiais que encontram a menor taxa de reciclagem. Isso
se deve. principalmente. ao seu elevado teor de zinco c outros metais pesados.
No caso dos materiais rccicl;ívcis. o presente trabalho da ênfase principalmente a recuperação do zinco a partir das poeiras
do processo de fabricação de aço cm fornos clétricos a arco. Este trabalho esta voltado para as poeiras pelo fato dos outros
rcsíduosj{t terem um maior apro\·citamento como fonte de energia c matéria-prima c também porque estas poeiras contêm
um clcn1do teor de ;.inco.
Essas poeiras captadas no topo dos fornos c tétricos (I O a 20 kg/t de aço) são constituídas basicamente por uma mistura
de óxidos. dentre os quais predominam óxidos de ferro c de zinco. além de outros cm menor proporção. como os de
chumbo. dlcio c magnésio. Valores típicos da composição. encontrados na literatura. dessas poeiras são: I Xa 40% Fc.
10.6 a ]5'% Zn. 1. 15 a G'% Pb. 0.44'% AI c 3.5'% Ca (Hcck c Weber. 2000; Xia c Pickles, 2000). Em alguns casos. as poeiras
contêm elementos altamente tóxicos. como o cúdmio (de 0,02 a O. 9'%). arsênio c cromo (de 0. 1 a 0.8%.) (Hcck c Weber.
2000). A presença desses elementos as toma um resíduo ainda mais tóxico. classificado tanto pela EPA (Environmcntal
Protcction Agcncy) quanto como também pela NBR I004/19X7 como um resíduo perigoso (classe I) de código K061
(Hagni e! a/.. 1991; Hcck c Weber. 2000) isto é. proveniente de uma fonte específica.
O manuseio de resíduos perigosos. dentre os quais se enquadram as poeiras de fomos elétricos a arco , deve atender ;I uma
hierarquia de gestão ambiental que prioriza a minimização na fonte . a reciclagem. o tratamento c. na pior das hipóteses.
o descarte. Considerando que a minimi;.ação na fonte frcqücntcmcntc não representa uma alternativa viável. visto que
grande parte da sucata utili1.ada uo processo é ;.incada (proveniente de veículos automotorcs). o tratamento c a reciclagem
se tornam aquelas de maior interesse técnico. Nesse sentido, aA escolha do processo de tratamento/reciclagem mais
adequado irú depender da composiç;lo química das poeiras c a sua correspondente associada à toxidc z desses resíduos.
a disponibilidade dos insumos ncccssúrios a sua remoção. tais como úcido sulfúrico. hidróxido de sódio c combustíveis/
agentes redutores (carvão. coque. hidrogênio. etc.).
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Uma rota possível para o solução desse problema é a hidromctalúrgica. através da qualondc as poeiras sofrem um
ataque químico (lix.iviação ), resultando na dissolução sclctiva de uma ou mais fases. Oscndo os meios mais comuns as
soluções de ácidos cloridrico c sulfúrico c de hidró:-.:ido de sódio. A li:-.:iviação alcalina oferece uma soluç;1o interessante
para esse problema, uma vez que permite a dissolução sclctiva do zinco. cádmio c outros metais não-ferrosos contidos
na poeira do forno elétrico a arco. dci:-.:ando o ferro na fonna de umno resíduo sólido . Isso foi demonstrado pela amílisc
dos diagramas de Eh-pH c de equilíbrio, que indicam que é possível a dissolução do zinco cm meio alcalino (pH > 14) e
que a solubilidade do zinco é muito superior à do ferro (Paiva ct ai. 2002) .
O presente objctivo deste trabalho é analisar a viabilidade técnica da aplicaç;lo do processo de li:-.:iviaç;lo convencional
c de li:-.:iviação em autoclavc com o propósito de recuperar o zinco contido cm poeiras de um forno clétrico a arco. A
remoção do zinco contido nesse material rcsultaráé responsável pela na diminuição da to:-;icidadc da fase sólida. bem
como do seu volume, minimiz.andode maneira a reduzir o impacto ambiental decorrente desse processo.

2. METODOLOGIA
A amostra da poeira foi recolhida dirctamcntc do silo de cstocagem de uma siderúrgica localizada na região sudeste que
utiliza fomo elétrico a arco para produção de aço.
Estudos de caracterização física c química foram realizados para analisarvcrificar a distribuiç;lo de tamanhos de par1ículas.
a composição química c a identidade das fases presentes na poeira. A distribuiç;1o granulornétrica foi determinada por
difrc~ção laser. usando o Malvcrn Mastcrsiz.cr. A análise química foi determinada por cspcctrofotornctria de absorç;1o
atômica. enquanto os principais compostos c fases presentes foram identificados co m o amílio;rtravés dac difratomctria
de raios-X. A microscopia cletrônica de varredura (MEV) c a anirlisc por dispcrs;1o de energia (EDS) foram ainda
empregadas no amílio da identificação das para avaliar as fases presentes. permitindo também dctcnninar associações
entre as fases c a morfologia das partículas de poeira.
A li:-.:iviação foi realizada por quatro métodos diferentes. cm todos. foi empregada uma nv.;1o líquido/só lido igual a IO.
l. Li:-.:iviaç;lo convencional: realizada num frasco de pyrc:-; com I L de volume. inserido numa manta tcrmo st;"rticr c
provido de agitação mccánica. A lixiviação foi rcali z;rda com concentrações de N;rOH 2M . 4M c (JM. temperaturas de
IJO"C c 25"C c tempo de 240 minutos.
2. Li:-.:iviação convencional com pré-tratamento cm fomo de microondas neste método o material recebe um prétratamento de 2 minutos cm forno de microondas com lOOOW de potência máxima. sendo. cm seguida c depois é
li:-.:iviada. A li:-.:iviação foi realizada com concentração de NaOH úM. temperatura de IJO"C c tempo de 240 minutos.
3 Li:-.:iviação com agitação por ponteira de ultra-som : neste processo foi utili;.ado um dcsruptordc célula (daTHORNTON
- INPEC ELETRÔNICA S/ A). para gerar energia ultra-sônica de alta intensidade. c um béqucr de 500mL. A li\iviação
foi realizada com solução ôM de NaOH . temperatura de 55"C (tcmpcnttura gerada pela ponteira de ultra-som) c tempo
de 60 minutos.
4. Li:-;iviação sob pressão foi utiliz.:1da uma autoclavc (da PARR INSTRUMENT COMPANY. modelo 4X42 ). com
volume nominal de 600 mL, constituída de um reator de pressão. uma manta aquecedora c um sistema program{rvcl de
controle de temperatura foi utilizada nos experimentos. Neste caso foi utilizada uma soluç;1o úM de NaOH . tcmpcratums
de 120"C. 150"C c 200"C c tempo de 240 minutos. A li:-;iviação cm autoclavc é urna li:-.:iviaç;lo sob prcssüo. permitindo a
operação em temperaturas acima do ponto de ebulição do solvente. o que favorece a velocidade do processo.
Alíquotas do licor, coletadas após intervalos de tempo pré--dctenninadoscstabclccidos de tempo. bem como o resíduo
final após a lixiviação, foram analisadaos para a dctenninação dos teores ele z.inco pela técnica de cspcct rofotometria
de absorção atômica. Os resíduos finalis após a li:-;iviação tambémfoi foram analisados para ferro c zinco também pela
téc nica de espcctrofotomctria de absorção atômica c por microscopia clctrônica de varredura (MEY/EDS) c difr;rção de
raios- X.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização Física e Química da Poeira
Resultados da anúlisc granulométrica. (Tabela I) demonstraram que apenas aproximadamente 15% das panículas são
maiores que IO,un . c o tamanho médio (d, 0 ) é da ordem de 0,5!1m. Essa granulometria fina sugere que processos físicos
de separação ( magnética ou gravimétrica. por exemplo) são de aplicação muito difícil no caso dessas poeiras.

An{Jiiscs químicas da poeira (Tabela I) . rcalil.adas por cspcctrofotomctria de absorção atômica, demonstraram que a sua
composiçào é comparável ;I outras encontrados na literatura (Hcck c Weber, 2000; Xia e Pickles. 2000).

0.01

1,72

O difratograma de raios-X da poeira (Figura I) mostra que. A as fases predominantes são a magnetita (Fep). 1.incita
(ZnO). fcrrita de 1.inco (ZnFcO.) c quartzo (SiO,).
A Figura 2 ilustra a morfologia c as diferentes fases presentes na poeira, analisada por meio de MEV/EDS. A anúlisc de
dispersão de energia (EDS) das principais fases presentes são também mostradas nesta figura (grãos l , 2 c 3 no detalhe)
O EDS do grào I mostra que as constituintes predominantes são o ferro. silício. cálcio. magnésio c o 1.inco. A alta
intensidade dos picos do silício c do alumínio pode ter sido causada pelo desgaste do rcfratúrio do forno ou da sucata . O
EDS do grão 2 mostra que as fases predominantes são o ferro. enxofre. cálcio, potússio c o zinco. Por fim. o espectro EDS
do gr;1o 3 mostra que as fases predominantes s;1o o ferro c o zinco.

3.2. Lixiviação
Lixiviação convencional: Os resultados de dissolução de 1.inco em funç;lo da concentração de NaOH para diversos tempos
de lixiviação são apresentados na Tabela III. Pode ser observado que tanto o aumento da concentração de Na OH como do
tempo de lixiviação favorecem a dissolução do zinco. sendo que a temperatura de lixiviação foi de 90"C. concentração
do agente lixiviantc de 2. -l c óM c tempo de lixiviação de 240 minutos . Pode ser observado que boa parte do zinco é
dissol vido nos IO primeiros minutos de lixiviaçilo c que na concentração de óM a recuperação do zinco foi a mais elevada .
Em ambos os casos. pode ser observado que após os IO primeiros minutos de lixiviação a taxa de lixiviação, toma-se
muito baixa. principalmente nas soluções 2 M c 4 M de NaOH.
Adicionalmente. foi ainda reali1.ado um ensaio convencional à temperatura ambiente. concentração óM de NaOH , com o
objetivo de verificar a inlluência da temperatura de lixiviaçào na recuperação do zinco (Tabela lll). Comparando este com
o resultado da li\iviaçi'ío a 90"C. pode ser verificado que o aumento da temperatura favorece a dissolução do zinco.
Dentre os resultados apresentados acima verifica-se que a maior recuperação foi obtida com concentração de CJM c
temperatura de 90"C. Os resultados sugerem. ainda. que o zinco presente na poeira na fonna de zincita. deve ser dissolvido
mais mpidamcntc que aquele na forma de franklinita, uma vez que a primeira n;io foi detectada no resíduo da li\iviação,
como é demonstrado a seguir.
A Figura 3 mostra cm detalhe a morfologia c as diferentes fases predominantes presentes na amostra após a li\iviação A
micro::m;ílisc por dispcrsào de energia do grão I. mostrada cm detalhe, indicou uma redução substancial no pico que indica
a presença de zinco comparativamente aos espectros apresentados na Figura 2. Os picos relativos ao ferro. por outro lado ,
pcnnancccram praticamente inalterados.
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Figura 1- Difratograma da poeira de aciaria elétrica no estado "natural".
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Tabela III -Recuperação de zinco em função da concentração de NaOH e da temQeratura

Tempo
(min)

RecuperaçãodeZn
(%) (NaOH] = 2M I
90"C
28,13
31,21
31 ,21
32,25
35,02
39,20
48,92

I
.)

JU
60
120

IXU
240

Recuperaçã0 de zinco (%)
RecuperaçãodeZn
Recuperação de Zn
(%) [NaOH] = 4M I
(%) (NaOH] = 6M I
90"C
90"C
43,56
47,78
46,64
51,70
52,82
54,58
55,90
57,20
59,00
60,00
59,00
64,20
59,00
74,80

[NaOH] = 6M I 25°C
40,62
46,46
53,75
56,67
56,67
56,67
56,85

c'ps

8

Figura 3- Micrografia e EDS da poeira após a lixiviação em solução 6M de NaOH a 90"C.

O difratograma de raios X do resíduo final após um dos ensaios de lixiviação convencional é apresentado na Figura
4. Nesse difratograma as fases predominantes são magnetita, ferrita de zinco, quartzo e óxido de chumbo (PbO). A
ausência da zincita, comparativamente ao di fratograma do pó no estado "natural" (Figura I), sugere que a zincita teria
sido efetivamentc removida durante a lixiviação alcalina sem modificações significativas das demais fases . A presença da
franklinita no resíduo após a lixiviação, indica que sua dissolução requer condições lixiviantes mais agressivas.
Lixiviação convencional com Qré-tratamento em forno de microondas: Materiais como ferritas e outros óxidos metálicos
se caracterizam por uma significativa absorção de radiação na faixa de microondas. Considerando a sua composição
química, espera-se que a poeira estudada deverá apresentar intenso aquecimento sob essa radiação, resultando em rápida
dilatação que, por sua vez, pode ser responsável pela nucleação e propagação de trincas nas partículas. Considerando
a maior facilidade encontrada na penetração do agende lixiviante em um sólido que possui trincas e a possibilidade do
aumento de recuperação que pode ocorrer, foi analisada a aplicação de microondas como um estágio de pré-tratamento.
da poeira.
Um cadinho, confeccionado a partir de tijolo refratário, foi empregado nos experimentos. Durante o aquecimento foi
possível observar o aparecimento da cor rubra, característica do aquecimento a temperaturas de 600-700°C. O tempo de
aquecimento da amostra foi determinado experimentalmente: para tempos de aquecimento superiores a 2 minutos pôde
ser observado, uma sinterização incipiente da amostra e para tempos de aquecimentos inferiores a dois minutos pôde-se
observar que a amostra não atingiu a cor rubra, o que indica que o tempo de aquecimento foi insuficiente, pois a cor rubra
indica o aquecimento máximo do material antes dele sinterizar.

A Tabela IV apresenta os resultados obtidos com a lixiviação alcalina seguindo o pré-tratamento com microondas . A
temperatura de lixiviação foi de 90"C, concentração do agente lixiviante de 6M e tempo de lixiviação de 240 minutos. O
pré-tratamento no microondas foi de 2 minutos com o forno na potência máxima (I OOOW).
Uma das explicações possíveis para o insucesso desse método, em comparação à Iixiviação convencional, pode ser que a
sinterização incipiente sofrida pelo material pode ter resultado no efeito contrário ao desejado, com a recristalização do
material desaparecimento das trincas pré-existentes, o que tornaria o material mais refratário .
Lixiviação com agitação QOr QOnteira de ultra-som: Neste método foi utilizado uma ponteira de ultra-som para melhorar a
dispersão das partículas finas (menores que I 0 11m), também na tentativa de melhorar a recuperação do zinco. A Tabela V
mostra os resultados obtidos neste processo, no qual a temperatura de lixiviação foi de 55°C, a concentração do reagente
de 6M e o tempo de lixiviação de 60 minutos. A possibilidade desse método não ter alcançado um resultado satisfatório
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é devido ao fato de não se poder trabalhar eomtemperaturas mais elevadas durante o ensaio de lixiviação. por limitações
físicas do equipamento usado.
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Fi1,rura 4- Difratograma da poeira de aciaria clétrica após a li.\iviaç:1o com soluç:1o GM de NaOH a 90 °C

Tabela IV- Recupcr:1ção de ;.inco do material pré-tratado em fomo de microonda s (!NaOH 1 = GM)
Tempo
(min)

Recupcraç:1o de Zn ('%)
jNaOHI= 6M

5
30
60
120
180
240

49,ó6
53.ú5
55.00
56.34
ú0.35
W. 35

Tabela V- Resultados da li.\iviação utilizando agitação por ponteira de ultra-som
Tempo (min)

Recuperação de Zn ('%)

5
30

50.31
53. I O
55.8(J

(Í()

Li.\iviacão sob pressão : A li.\iviação cm autoclavc foi utilizada para trabalhar cm condições li.\iviantes mais agressivas.
ou seja. com temperaturas acima do ponto de ebulição do solvente. com intuito de li.\i\ ia r a ferrita de 1.inco c aumentar a
solubilidade do zinco .
A Tabela VI+ mostra os resultados obtidos na lixiviação cm autoclavc. onde a concentraç:1o do agente lixiviantc foi de ôM.
tempo de lixiviação de 240 minutos c as temperaturas de lixiviação de 120. 150. 200"C Nesse método a recuperação de
zinco foi inferior a da lixiviação co nvencional.

Analisando a Tabela VI pode ser verificado que a recuperação do zinco diminui a partir de um certo tempo. ou seja. o
;.inco é lixiviado c depois precipitado. provavelmente. na forma de fcrrita de zinco. reportando ao resíduo. como mostram
os difratogramas de raios-X (Figura 5). Nesses difratogramas as fases predominantes s:1o a ferrita de ;.ineo (franklinita).
magnetita e quartzo. A precipitação ocorre provavelmente devido ú press:1o (atingida durante o processo) c temperatura
de lixiviação. Para temperaturas de 120"C. 150"C c 200"C as pressões para so lução de NaOH óM eram. rcspecl ivamcnle.
1.49 atm. 4,70 atm c li ,76 atm (Pcrry c Chilton. 1973)
Comparando o difratograma de raios-X do resíduo fmal após a lixiviação cm autoclavc (Figur.J 5) com o difratograma
de raios-X do resíduo final após a Ji.\iviação convencional (Figura 4 ). pode ser observado que os picos da franklinila no
resíduo da li.'l:iviação cm autoclave são ligeiramente mais elevados, sugerindo que a franklinita encontra-se presente cm
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maior quantidade no resíduo final. o que corrobora a hipótese de precipitação do zinco durante o ensaio de lixiviação.
A Figura 6 mostra cm detalhe a morfologia c as diferentes fases predominantes na amostra após a Iixiviação cm autoclavc.
A microanálisc por dispcrsi'ío de energia mostrou que praticamente todas as partículas grossas têm como constituinte
apenas o ferro c algum oxigênio. como mostra o EDS no ponto I . Por outro lado as partículas finas apresentam como
principais constituintes o ferro . zinco. cálcio. magnésio c o oxigênio. como mostra o EDS no ponto 2.
Tabela VI- Resultados Inlluência do tempo dda lixiviaçi'ío cm autoclavc.c lixiviaçi'ío na recuperaçi'ío do zinco.

Rccupcraçi'ío de Zn ('Yo)

Tempo_
-(min)

120"C
51 ,60
51.20
53 ,20
50,00
48,40
42.30

5
10
úO
120
180
240

I 50"C

200"C

44,70
50.00
50.00
51.60
50.80
50,00

50.80
52,40
52.40
52,40
53 ,20
51,60
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FiguraS- Difratograma do resíduo a poeira após a lixiviação em autoclavc a l20°C.

Observando a micro grafia do gn1o I da Figura ú. pode ser verificado que provavelmente ocorreu uma pequena oxidação,
o que m1o aconteceu com a micrografia do grilo I da Figura 3 (lixiviaçi'ío a 90"C). O fato de ter ocorrido a oxidaçi'ío pode
ajudar a explicar a queda na rccupcraçi'ío do zinco durante a Iixiviação cm autoclavc. pois isso indica que houve uma
dissoluçi'ío do ferro c que. provavelmente. ele foi rcprccipitado na forma de fcrrita de zinco. às custas do zinco dissolvido
no início da lixiviaçi'ío.
Um outro fato que pode comprovar a precipitação do 1.inco na lixiviação cm autoclave é o teor do ;.inco contido no resíduo
final que ficou cm torno de 15.lú'X,. enquanto que o teor inicial de zinco no resíduo antes da lixiviação en1 de 12,20%.
Enquanto que no processo de lixiviaçilo convencional o teor de zinco após a Iixiviaçi'ío dim.inuiu para aproximadamente
5.77%.
O teor de ferro no resíduo após a lixiviaç;io para todos os processos de li.\iviação teve um aumento de aproximadamente
I 0%, o que já era esperado. Enquanto que a conccntraç:1o do ferro no licor não ultrapassou (U%.

4. CONCLUSÕES
I.

Pela análise por MEV c difraçi'ío de raios-X foi possível verificar que o zinco encontra-se na poeira tanto na fonna
de óxido quanto de fcrrita . Além disso. também observou-se que todo o zinco presente na fonna de óxido foi
rapidamente removido durante os processos de lixiviação.

2.

A baixa dissolução do ferro no licor. cm torno de 0.3%. comprova que em meio alcalino o ferro é pouco solúvel. o
que torna o processo viável.

3.

A fcrrita de zinco é de difícillixiviação cm meio alcalino, mesmo sob condições mais severas.
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4.

Durante o processo de lixiviação em autoclave pode ter ocorrido a precipitação de zinco na forma de ferrita de zinco,
o que dificulta o processo.

5.

A maior recuperação de zinco na lixiviação, em tomo de 74%, foi obtida, nas seguintes condições: lixiviação
convencional com solução 6M de NaOH, temperatura de 90°C e tempo de 240 minutos.

6.

Os resultados obtidos indicaram a possibilidade de se remover o zinco e posteriormente outros elementos tóxicos da
poeira, produzindo um resíduo menos tóxico, que poderia, inclusive, ser reciclado em função de seu elevado teor de
ferro .

1

'•
lu
~ ~ ...J , ~'-· 'f •

Figura 6- Micrografia e EDS dos pontos I e 2 da poeira após a lixiviação em autoclave.
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