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Introdução: Este trabalho apresenta um estudo sobre o pó de aciaria capturado pelo
sistema de desempoeiramento MRP-L gerado na fusão da sucata com o ferro-gusa.
Este resíduo tem sido utilizado por empresas cimenteiras em substituição ao minério
de ferro; na fabricação de liga de zamac, insumo empregado na produção de fivelas de
cintos; de calçados e de blocos cerâmicos. Este pó é um subproduto gerado durante o
processo de sopro com oxigênio para o refinamento do aço. Sua granulometria é
inferior a 0,149 mm, sendo rico em óxidos de ferro (70% em massa) apresentando
entre 10 e 20% de cálcio. Objetivo: Apresentar a caracterização química e física do pó
captado pelo sistema de desempoeiramento secundário do convertedor MRP-L, de uma
empresa siderúrgica da região do Vale do Aço. Metodologia: Este trabalho consiste em
uma revisão bibliográfica sobre um estudo de caso que visa à utilização de pós de
desempoeiramento no ciclo produtivo da aciaria. O autor apresenta uma metodologia
que abrange os seguintes itens: coleta das amostras; identificação e caracterização das
amostras; teste granulométrico; análise química via úmida; densidade pelo método
picnômetro; caracterização da amostra quanto à potencialidade de riscos ambientais.
Resultados: Granulometria - O resultado da granulometria a amostra apresentou um
tamanho médio 0,25 mm com todas as partículas menores que 0,85 mm.
Análise química via úmida - Os principais elementos caracterizados para a amostra
foram: Cr2O3: 0,688%, SiO2: 2,185%, MgO: 5,325%, CaO: 16,93% e Fe Total:
50,97%.
Densidade pelo método picnômetro – A amostra apresentou uma densidade de 3,96
g/cm³. Considerando uma densidade do aço de 7,8 g/cm³, podemos concluir que o teor
metálico da amostra é de 51%.
Caracterização da amostra quanto à potencialidade de riscos ambientais – A amostra
apresentou valores de pH, extrato lixiviado cromio total, extrato solubilizado do
cromio total, fluoreto e sulfato com valor máximo permitido acima das tolerâncias e de
acordo com referida NBR, este resíduo foi classificado como “classe I – resíduo
perigoso”, necessitando desta forma tratamento e disposições especiais.
 Conclusão: A densidade apresentada para o resíduo mostra um teor metálico de 51%.
Foram encontrados teores de Fe total que possibilitam à utilização desses resíduos em
substituição a carga metálica do MRP-L. Este resíduo foi classificado como “classe I –
resíduo perigoso”, necessitando desta forma tratamento e disposições especiais.
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