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RESUMO 

 

Nas usinas siderúrgicas cuja matriz energética é baseada em carvão mineral, o processo de 

dessulfuração do ferro gusa utiliza em geral a cal como agente dessulfurante e a fluorita 

(CaF2) como fluxante. Entretanto há um movimento internacional de redução do uso da 

fluorita por razões ambientais, ainda que seus efeitos não sejam claramente conhecidos. 

Visando antecipar-se a uma possível restrição futura, testou-se em laboratório 4 novas 

formulações à base de cal, substituindo-se totalmente a fluorita por outros materiais (ulexita 

calcinada, micro borra de alumínio, sodalita e ilmenita). Estas foram comparadas com uma 

mistura contendo 94% de cal e 6% de fluorita. Ensaios de escorificação também foram 

realizados de modo a avaliar a agressão a certos refratários. Cálculos termodinâmicos 

indicaram que qualquer uma das novas misturas poderiam ser usadas, mas os resultados 

experimentais mostraram que a formulação com 84.03% cal + 10.97% ulexita + 5% grafite 

apresentou a maior performance de deS e menos da metade do ataque aos refratários 

avaliados, em comparação à mistura de referência. As misturas com ilmenita e micro borra de 

alumínio tiveram comportamento similar ao da fluorita nos testes de dessulfuração, enquanto 

que a sodalita demonstrou o pior desempenho. Nenhuma formação de fase líquida foi 

observada, nem mesmo na mistura com CaF2. A análise mineralógica das misturas após 

sofrerem aquecimento revelou que uma grande quantidade de cal não reagiu.  

Quanto ao aspecto ambiental, pouca informação há na literatura sobre o uso da fluorita em 

dessulfuração de gusa, sobretudo em planta KR. Portando estudos devem ser realizados 

visando responder esta questão, que basicamente deve investigar duas frentes: (i) risco de 

alteração da qualidade do solo ou de corpos d’água devido ao flúor contido nas escórias; (ii) 

emissão de fluoretos que poderiam afetar a saúde humana ou a atmosfera.  
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ABSTRACT 

 

At the ironmaking facilities whose energy matrix is based on mineral coal, the hotmetal 

desulfurization process usually employs lime as a desulfurizing agent and fluorspar (CaF2) as 

a flux. However there is a widespread concern regarding fluorspar due to environmental 

reasons, although their effects are not yet clearly known. In order to anticipate a possible 

future restriction, four new lime based formulations were tested in a laboratory, fully 

replacing fluorspar for other materials (calcined ulexite, aluminum dross, sodalite and 

ilmenite). These were compared to a mixture containing 94% of lime and 6% of fluorspar. 

Tests were also performed in order to evaluate the impact to certain refractories. 

Thermodynamic calculations indicated that any of the new mixtures could be used, but the 

experimental results showed that the formulation with 84.03% lime + 10.97% ulexite + 5% 

graphite showed the highest deS performance and less than half of the impact on the 

evaluated refractories, in comparison with the reference mixture. Regarding desulfurization 

the mixtures with ilmenite and aluminum dross had similar behavior as compared to fluorspar, 

whereas sodalite presented the worst performance. No liquid phase formation was observed, 

even in the mixture with CaF2. Mineralogical analysis of the mixtures after heating showed 

that a large amount of lime didn’t react. Regarding to environmental aspect, little information 

is available about the use of fluorspar in hotmetal desulfurization, especially in KR plant. 

Therefore studies should be carried out in order to answer this question, which basically 

should investigate two fronts:    (i) risk of soil quality or water bodies modification due to the 

fluorine contained in the slags; (ii) emission of fluorides that could affect human health or the 

atmosphere. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Na produção do aço há de se ter cuidado especial com a composição química do metal, que 

associado aos métodos de solidificação e laminação basicamente resultará nas caraterísticas 

esperadas pelo cliente. Diversos elementos químicos são rigorosamente retirados ou 

adicionados ao longo deste processo. O enxofre é, salvo raras vezes, um elemento indesejado, 

sendo reduzido a teores muito baixos. Aços com enxofre abaixo de 0,01% vêm sendo 

demandados pelo mercado por oferecerem maior resistência mecânica, tenacidade, 

soldabilidade, conformabilidade, resistência à corrosão e resistência a fragilização pelo 

hidrogênio, que forma ácidos quando combinado com o enxofre (KIRMSE, 2006). Numa 

siderúrgica integrada e cuja matriz energética é baseada em carvão mineral a maior fonte de 

enxofre está exatamente nesta matéria prima. Ainda no Alto Forno, onde ocorre a fusão do 

minério de ferro, as condições termodinâmicas são propícias para uma drástica redução do 

enxofre (cerca de 97% de redução), devido a atmosfera redutora e a presença de elementos 

que aumentam a atividade do enxofre no ferro gusa líquido, tais como carbono e silício 

(AGUIAR, 2011). Etapas seguintes, seja no pré-tratamento do gusa ou no refino do aço, se 

encarregam de reduzir o enxofre aos níveis finais. No pré-tratamento do gusa dessulfura-se no 

carro de transporte do gusa líquido (carro torpedo) ou na panela de transferência de gusa, 

havendo diversos métodos para este último, destacando-se a dessulfuração realizada no 

Reator Kanbara – KR (alvo do presente trabalho) devido às condições cinéticas favoráveis. A 

Figura 1.1 ilustra o fluxo de produção de aço. 

 

 

Figura 1.1 – Fluxo de produção de uma usina siderúrgica integrada1 

                                                           
1 Adaptação de imagem da ArcelorMittal Brasil. Imagem do KR obtida de SMS MEVAC, 2018. 
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Tanto no KR, quanto no refino e lingotamento contínuo, usa-se amplamente em todo mundo a 

fluorita (CaF2) como fluxante de modo a reduzir a temperatura de fusão e a viscosidade das 

escórias (o que melhora as reações químicas), bem como, no lingotamento contínuo, utiliza-se 

fluorita nos pós fluxantes para proteção da superfície do metal líquido no molde (evitar 

oxidação), aumentar a lubrificação na interface metal/molde e melhorar a absorção de 

inclusões.  

 

Apesar disso, tem crescido a preocupação internacional quanto aos riscos ambientais 

decorrentes da utilização desse material, e alguns países já têm se manifestado objetivamente, 

estabelecendo leis mais restritivas, como o Japão, por exemplo, que em 2001 reduziu de 

15mg/litro para 8mg/litro o limite máximo de flúor na água de descarte para vários setores da 

economia e desde então tem ampliado esta lista. No Brasil, o limite máximo de fluoretos nos 

efluentes lançados em corpos hídricos (não importa a fonte emissora) é um pouco maior que 

no Japão, 10mg/litro de flúor (CONAMA, 2011). Pode-se citar como efeitos maléficos do 

elemento flúor: fluorose dentária, dos ossos e músculos, problemas na visão e destruição da 

camada de ozônio, entre outros. Os efeitos sobre a saúde dependem na verdade da 

concentração de flúor, que em níveis baixos são até benéficos. Apesar disso, o impacto no 

ambiente devido ao uso de fluorita na siderurgia ainda não é muito claro, merecendo 

desenvolvimento de pesquisas abordando esse tema para maior aprofundamento. 

Considerando que grande parte das escórias de aciaria (neste caso, considere os processos de 

pré-tratamento de gusa e refino) são usadas na construção civil, como em pavimentação, por 

exemplo, é importante conhecer o possível impacto desta destinação. Segundo o relatório de 

Sustentabilidade Ambiental de 2016 do Instituto Brasileiro do Aço, a geração específica de 

resíduos e coprodutos2 nas siderúrgicas nacionais em 2015 foi de 594kg/t aço bruto, sendo 

que as escórias de aciaria corresponderam a 28% (IBA, 2018a), isto é, 166,32 kg/t aço bruto. 

Visto que a produção total de aço bruto no mesmo ano foi de 31,3 milhões de toneladas (IBA, 

2018b), gerou-se então no país 5.205.816 toneladas de escória de aciaria. 

 

Diante do exposto, faz-se necessário o desenvolvimento de materiais alternativos à fluorita, 

que no presente trabalho abordará o tema no contexto da dessulfuração de gusa. 

                                                           
2 Nomenclatura usual para resíduos que possuem alguma aplicação, seja na própria siderúrgica, que reaproveita o 
material no processo, ou para outros setores da economia ou para a sociedade em geral. Tais resíduos podem ser 
vendidos ou doados.  
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1 - OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver mistura dessulfurante à base de cal, sem fluorita na sua composição, para 

utilização no processo de dessulfuração de gusa em panela, que atenda os requisitos técnicos 

do processo. 

 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

(i) Desenvolver mistura dessulfurante alternativa com desempenho similar à mistura com 

fluorita em testes laboratoriais. 

(ii) Verificar a agressão ao refratário (escorificação) da panela de gusa e do agitador do 

Kanbara Reactor (KR), por meio do ensaio de ataque ao refratário com escória. 
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3 – JUSTIFICATIVA 

 

A siderurgia mundial tem usado massivamente fluorita no processo de dessulfuração, e em 

contrapartida existe um movimento internacional para reduzir a utilização do flúor e seus 

compostos devido aos riscos que oferecem. Além disso, uma possível restrição governamental 

drástica ou até total ofereceria grande risco para a indústria, que seria obrigada a consumir 

outro material, podendo não oferecer desempenho similar, incorrendo em aumento de custos e 

até mesmo em perda de produtividade em suas etapas intermediárias de fabricação do aço. 

Como consequência deste trabalho espera-se contribuir para a sustentabilidade ambiental e do 

negócio da siderurgia. 
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4 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 – EFEITO DO ENXOFRE NO AÇO 

 

O enxofre é em geral considerado uma impureza no aço, um elemento indesejável, devido a 

sua influência negativa em suas propriedades mecânicas. Segundo KIRMSE (2006), o enxofre 

se apresenta no produto final majoritariamente na forma de FeS e MnS, sendo FeS mais 

prejudicial. Tais sulfetos resultam em inclusões com baixa temperatura de fusão, que se 

fundem quando o aço é submetido a altas temperaturas, o que gera descontinuidades na matriz 

metálica, aumentando a fragilidade. Durante a deformação e sob altas temperaturas os sulfetos 

seguem a direção da deformação, alongando-se, resultando em elevado grau de anisotropia 

das propriedades físicas do produto final. Na Figura 4.1 pode-se observar o aumento de 

trincas longitudinais com o aumento do teor de enxofre numa chapa grossa de aço. Já a Figura 

4.2 ilustra a influência do enxofre na resistência mecânica (medida pelo ensaio de impacto 

Charpy) na direção transversal da laminação, para um aço grau X-70 com espessura de 

laminação de 0,394” (cerca de 10mm).  

 

 

Figura 4.1 – Influência do enxofre na formação de trincas longitudinais (KIRMSE, 2006) 
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Figura 4.2 – Influência do enxofre na resistência mecânica (KIRMSE, 2006) 

 

Devido às questões acima, o mercado a cada dia vem exigindo níveis de enxofre mais baixos. 

A Tabela IV.1 (ESTEVES Jr, 2018) apresenta alguns limites máximos de enxofre no aço 

definidos em norma. Ressalta-se que tais valores ainda são considerados altos na prática 

industrial, uma vez que os teores efetivamente especificados pelos clientes são bem menores, 

visto que buscam maximizar o desempenho de seus produtos. Um exemplo claro é a 

tendência mundial da indústria automobilística de produzir veículos com estrutura e peças 

cada vez mais leves, reduzindo a espessura/dimensões, sem perder em resistência mecânica e 

demais propriedades, visando redução do consumo de combustível e por consequência das 

emissões de CO2 na atmosfera. 

 

Tabela IV.1 - Limite máximo de enxofre conforme a aplicação 

Tipo de aço Aplicação 
Enxofre 
máximo 

SAE 1006 
 

Uso geral e qualidade comercial - Utilizado em conformação simples, suas 
principais aplicações estão em relaminação, construção civil, tubos, 

componentes e peças 
0,05% 

NBR 6649 
grau CF-21 

Em geral, são utilizados em aplicações de uso estrutural, de leve dobramento e 
estampagem, que requerem materiais com resistência mecânica mínima e boa 

soldabilidade, principalmente na construção civil 
0,04% 

NBR 5915 
grau EM 

Estampagem média - Indústria automobilística e de utilidades domésticas. 0,04% 

NBR 5915 
grau EEP 

Estampagem extra profunda - Indústria automobilística e de utilidades 
domésticas 

0,03% 

NBR 5915/03 
grau EEP-PC 

(8) 

Estampagem extra profunda especial - Indústria automobilística e de utilidades 
domésticas 

0,02% 
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Apesar disso há casos em que a presença do enxofre é benéfica, por exemplo, quando se 

necessita usinar o aço, pois o enxofre combinado com o manganês na forma de um sulfeto 

promove a quebra dos cavacos (resíduos do processo) durante a conformação da peça, 

evitando que se enrolem em longas fitas, o que obstruiria o equipamento (AGUIAR, 2011). 

 

4.2 – MÉTODOS DE DESSULFURAÇÃO DE GUSA 

 

A dessulfuração do gusa antes do refino pode ser realizada no veículo usado para  transportá-

lo do Alto Forno para a Aciaria, chamado carro torpedo, ou na panela de transferência do gusa 

para o convertedor, chamada panela de gusa, já na Aciaria.  Tais métodos podem ser inclusive 

combinados, isto é, faz-se uma primeira dessulfuração no carro torpedo e posteriormente na 

panela de gusa.  

 

A Figura 4.3 ilustra o processo de dessulfuração em carro torpedo. Nele injeta-se o material 

dessulfurante no banho por meio de uma lança posicionada verticalmente ou em ângulo. De 

acordo com KIRMSE (2006), devido a forma do CT, concebido para manter a temperatura do 

ferro gusa e não para ser um reator para dessulfuração, há dificuldades para uma boa 

homogeneização além de haver pouca eficiência neste processo.    

  

 

Figura 4.3 – Dessulfuração em carro torpedo (KIRMSE, 2006) 

 

A dessulfuração em panela de gusa pode ser realizada de várias maneiras (Figura 4.4): (a) 

uma forma bastante simples consiste em colocar o agente dessulfurante no fundo da panela de 

gusa antes de receber o metal líquido do carro torpedo. Neste método adiciona-se carbonato 

de sódio (Na2CO3) e calcário. Visto que a reação destes materiais gera bastante quantidade de 
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gases e que a queda do gusa na panela causa uma turbulência natural, ocorre grande 

movimentação do gusa, o que favorece as condições cinéticas para a dessulfuração; (b) outro 

processo compreende a injeção de material por meio de uma lança vertical na panela de gusa; 

(c) de outra maneira, injeta-se o agente dessulfurante pelo fundo ou laterais da panela de gusa; 

(d) Além desses, destaca-se o processo em que adiciona-se o material pelo topo da panela 

(queda por gravidade) e promove-se a agitação constante do banho de gusa por meio de uma 

pá rotativa. Este basicamente constitui-se do Reator Kanbara, alvo deste trabalho, ilustrado 

mais detalhadamente na Figura 4.5.  

 

 

Figura 4.4 – Métodos de dessulfuração em panela de gusa (KIRMSE, 2006) 
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Consumo de mistura = 7,5kg/t (*) 
Peso de gusa = 310t 
Temperatura inicial = 1375°C 
Temperatura final = 1350°C 
Enxofre inicial = 350ppm  
Enxofre final = 27ppm 
 
(*) Consumo específico para mistura 
dessulfurante com cal e fluorita 

 
 

Figura 4.5 – Ilustração do KR e dados operacionais típicos3 

 

4.3 - TEORIA DA DESSULFURAÇÃO 

 

4.3.1 - PRINCÍPIOS DA DESSULFURAÇÃO 

 

Segundo AGUIAR (2011), a remoção do enxofre do metal líquido ocorre por um processo de 

redução em que este, dissolvido no banho em sua forma elementar, é convertido em um 

sulfeto, acompanhado pela alteração de sua carga elétrica total. 

 [S] + 2e- = S2- (4.1) 

Para que isso aconteça é necessário um doador de elétrons (agente redutor). Posteriormente 

deve haver uma substância que se ligue quimicamente ao enxofre e o converta a uma nova 

fase fora do banho, isto é, um formador de sulfeto. Geralmente o doador de elétrons é o íon de 

oxigênio O2-, já o formador de sulfeto comumente utilizado é o íon de cálcio Ca2+, por sua 

forte ligação com o enxofre, que pode estar dissolvido na escória ou estar contido num 

composto sólido de cálcio. No diagrama de Ellingham (Figura 4.6) pode-se observar a 

preferência química do enxofre pelo cálcio na faixa de temperatura usual dos processos de 

pré-tratamento do gusa, menor apenas que a do Cério. Aqui vale destacar que o cálcio é o 

quinto elemento mais abundante na crosta terrestre e que pode ser amplamente encontrado na 

natureza em diversos minerais, tais como CaCO3 (mármore calcita), CaCO3∙MgCO3 

(dolomita), CaPO4∙2H2O (gipsita), Ca3(PO4)2 (fosforita), Ca3(PO4)3F (apatita) e CaF2 

(fluorita) (KIRMSE, 2006). 
 

                                                           
3
 Dados da planta KR da ArcelorMittal Tubarão 
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Figura 4.6 – Energia livre de formação de sulfetos (KIRMSE, 2006) 

 

Logo ao usar a cal com agente dessulfurante, fornece-se ambos os íons necessários à reação 

de dessulfuração (O2- e Ca2+), que pode ser descrita como a seguir (entre parênteses indica 

contido na escória, sublinhado indica dissolvido no ferro gusa). 

 S + (O2-) = (S2-) + O (4.2) 

 S + CaO(s) = CaS(s) + O (4.3) 

Neste processo o oxigênio elementar que resulta da transferência de elétrons, se dissolve no 

banho e retarda a dessulfuração. Por essa razão este oxigênio deve ser removido do sistema 

por um elemento que se ligue a ele quimicamente, isto é, um desoxidante, como por exemplo, 

alumínio, silício e carbono. Se for considerado o carbono, então a reação (3) se tornará como 

a seguir: 

 S + CaO(s) + C = CaS(s) + CO(g) (4.4) 

Portanto é importante compreender o sistema metal-sulfeto ou oxissulfeto para se conhecer os 

elementos ou compostos que formam sulfetos ou oxissulfetos sólidos estáveis no seio do 

metal líquido e que apresentam baixo produto de solubilidade do enxofre e do elemento 

formador de sulfeto. Com isso espera-se transformar o enxofre residual em sulfetos estáveis e 

levá-los a uma escória básica, redutora e fluida, capaz de absorver os produtos da reação de 

dessulfuração e mantê-los com baixa atividade, de modo a evitar a reversão do enxofre para o 

metal liquido (TAKANO, 1997).  
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4.3.2 - MODELOS TERMODINÂMICOS 

 

Sistema Metal-Sulfeto 

 

SAXENA (1997) descreve a reação de dessulfuração como: 

 (CaO) + S + Csat �� (CaS) + CO(g) (4.5) 

Sendo a energia livre de Gibbs de formação e a constante de equilíbrio termodinâmico: 

 ∆Gº = 27050 – 27,55T      [cal] (4.6) 

 � = 	 ����. 
������ . �� . �%��. ��� (4.7) 

Onde:  

���� e ���� são as atividades raoultianas do CaO e CaS, respectivamente, na escória; 

�� é a atividade do carbono no metal; 

��� é o coeficiente de atividade henryano do enxofre no metal; 


�� é a pressão parcial do CO. 

Sabe-se que  ∆�° = 	−�� ln�, ou de outra forma, � = 	���	∆�°�� 	 , que combinando com a 

equação (4.6) chega-se a: 

 � =	���	!"#$#	�!",$$	&'& 	  (4.8) 

Considerando gusa saturado em carbono (�� = 1) a uma temperatura de 1300ºC (1573,15K) e 

admitindo que CaS e CaO estão sólidos (isto é, ���� e ���� = 1), das equações (4.7) e (4.8) 

tem-se o resultado seguinte, para o qual foi usado o valor de 1,987 cal/(mol.K) como 

constante universal dos gases perfeitos (R) 

 1. 
��1.1. �%��. ��� = ���	 !"#$#	�!",$$),*+"	.		)$",,)$	 ~	183 (4.9) 

Para 
�� = 1bar e ��� = 5 (gusa saturado em carbono), o teor de enxofre no metal líquido seria: 

 %� = 	 1
183. 5	~	0,001 (4.10) 

Portanto pode-se verificar que a cal como agente dessulfurante tem um grande potencial de 

redução do enxofre a níveis muito baixos.  

 

Comportamento do enxofre no ferro líquido 

 

O ferro gusa em estado líquido é considerado uma solução de Fe com solutos dissolvidos (C, 

O, Mn, Si, S, Ti, etc) (DEO et al, 1993). TAKANO (1997) explica que os elementos de liga 
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no ferro líquido afetam a atividade do enxofre e que, dentro da escala de atividade henryana 

(h), pode ser estimada conhecendo-se os parâmetros de interação, particularmente de primeira 

ordem (��2), dos diferentes componentes “j” sobre o enxofre. Assim: 

 hS = fS (%S) (4.11) 

Sendo fS o coeficiente de atividade henryana do enxofre, onde: 

 log 5� =	����%�� + 7	��2�%8� (4.12) 

KIRMSE (2006) mostra na Figura 4.7 a influência de alguns elementos de liga no coeficiente 

de atividade do enxofre no ferro a 1873K. Vale ressaltar que esta temperatura não se aplica 

aos processos industriais de dessulfuração de gusa, e sim, ao refino do aço. 

 

 

Figura 4.7 – Influência dos elementos no coeficiente de atividade do enxofre a 1873K 

(KIRMSE, 2006) 

 

Sistema Metal-Escória 

 

De acordo com TAKANO (1997), numa escória básica a reação de dessulfuração entre 

escória e metal líquido pode ser expressa conforme abaixo (entre parênteses indica contido na 

escória, sublinhado indica dissolvido no ferro gusa): 

 S (no metal) + (O2-) (na escória) = O (no metal) + (S2-) (na escória) (4.13) 

O equilíbrio desta reação é expresso como: 

 � = ℎ�ℎ� .
�:�;<��:�;<� =

5� . =%>?. �:�;<�
5� . =%�?. �:�;<�  (4.14) 
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Onde: 

K: constante de equilíbrio termodinâmico da reação; 

hj: atividade henryana do componente “j” no metal líquido; 

fj: coeficiente da atividade henyana do componente “j” no metal líquido; 

% j: concentração em massa do componente “j”;  

Nj: fração iônica do íon “j” na escória líquida; 

Rescrevendo a mesma equação em termos da concentração de enxofre no metal líquido, tem-

se: 

 =%�? = 	 5� . =%>?. �:�;<��. 5�. �:�;<�  (4.15) 

Dessa forma para minimizar a concentração de enxofre no banho, as principais condições 

termodinâmicas são: 

• alta atividade de íons O2- na escória, isto é, alta basicidade da escória; 

• baixo teor de oxigênio no metal líquido, isto é, banho desoxidado e baixo teor de FeO 

na escória; 

• constante de equilíbrio (K) alta, isto é, altas temperaturas; 

• alto coeficiente de atividade do enxofre (fS) no metal; 

• baixo coeficiente de atividade do oxigênio no metal, isto é, a presença de componentes 

que apresentam parâmetros de interação negativos com o oxigênio dissolvido no 

metal, tais como C, Si, Al, Cr; 

 

Teoria Molecular 

 

Segundo a teoria molecular das escórias, a escória líquida é considerada uma solução de 

moléculas simples (CaO, MgO, SiO2 e P2O5) e moléculas complexas formadas como o 

resultado da reação química entre as moléculas simples. A partição de um elemento entre a 

escória e o metal irá depender da atividade deste elemento na fase metal e fase escória. Mais 

recentemente, assumiu-se que moléculas complexas como 3CaO∙P2O5, 4CaO∙P2O5, CaO∙SiO2 

e CaO∙SiO2 não são dissociadas nem reativas. Foi sugerido que somente óxidos básicos, tais 

como CaO e MgO, participariam das reações escória-metal. No entanto tal consideração 

apresenta falhas, pois dessa forma uma escória composta unicamente de 2CaO∙SiO2 não teria 

influência nas reações de refino, o que não é verdade (DEO et al, 1993). 
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Modelo baseado na teoria iônica 

 

Segundo DEO et al (1993), pela teoria iônica das escórias, óxidos como MgO, CaO e FeO 

dissociam completamente (presume-se comportamento iônico ideal) e fornecem íons de 

oxigênio que quebram a estrutura polimérica de SiO2, P2O5 e Al2O3, como descrito a seguir. 

MgO � Mg2+ + O2-   SiO2 + 2O2- � SiO4
4- 

 CaO � Ca2+ + O2-   P2O5 + 3O2- � 2PO4
3- 

   FeO � Fe2+ + O2-    Al2O3 +3O2- � 2AlO3
3- 

DEO et al (1993) comentam que Flood e Grjotheim propuseram que para dar o peso 

adequado do efeito de polarização das cargas elétricas em cada íon presente na escória, 

deveria ser usada a fração iônica eletricamente equivalente (N’) ao invés da simples fração 

iônica. 

TAKANO (1997) diz que os modelos fundamentados na teoria iônica são adaptações no 

modelo desenvolvido por Flood, Fordland e Grjotheim, que estimaram a constante de 

equilíbrio K a partir das constantes de equilíbrio de reações elementares (Ki) aplicadas à 

equação abaixo.  

 log � = 	7	�:�@�ABCDE	. log �B	�@�ABCDE�� −	F��G� (4.16) 

Onde: 

N’cations: fração eletricamente equivalente; 

Ki : constante de equilíbrio da reação elementar, calculada por meio da Tabela IV.2; 

F��G�: desvio da idealidade da mistura iônica, cuja estimativa para escórias básicas pode ser 

calculada por meio da equação 4.17. 

 

Tabela IV.2 – Reações elementares para o equilíbrio do enxofre 

Reação elementar log Ki 

CaO(l) + S(1%) = CaS(l) + O(1%) log KCa++ = -4550/T + 1,23 

MgO(l) + S(1%) = MgS(l) + O(1%) log KMg++ = -8930/T + 1,73 

MnO(l) + S(1%) = MnS(l) + O(1%) log KMn++ = -5455/T + 1,11 

FeO(l) + S(1%) = FeS(l) + O(1%) log KFe++ = -6460/T + 2,12 

Na2O(l) + S(1%) = Na2S(l) + O(1%) log KNa++ = -4440/T + 3,92 

 

 F��G� = 0,17 + I0,08 − 0,14 K :�B�LL<:�B�LL< +	:M�LN<
O	P:�;< (4.17) 
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Dessa forma o modelo termodinâmico baseado na teoria iônica das escórias permite calcular o 

equilíbrio do enxofre no metal e escória, conhecendo-se a temperatura, composição química 

da escória e o coeficiente de atividade de enxofre no metal.  

 

Modelos Baseados na Capacidade de Sulfetos e Capacidade de Enxofre 

 

Como visto anteriormente, os modelos baseados na teoria iônica das escórias possuem 

limitações para se estimar as constantes de equilíbrio e atividades de oxigênio na interface 

metal-escória. Dessa forma métodos alternativos foram desenvolvidos, como se descreve a 

seguir. 

 

Segundo SLAG ATLAS (1995), sob condições metalúrgicas redutoras, a troca de enxofre 

entre a escória e a fase gasosa pode ser representada pela reação: 

 ½ S2 + (O2-)escória = ½ O2 + (S2-)escória         (4.18) 

E diante disso Richardson e Fincham propuseram uma expressão que representasse uma 

medida da capacidade da escória de reter o enxofre, em uma certa temperatura, a qual foi 

denominada de capacidade sulfídica. 
�;e 
�; são respectivamente a pressão parcial do 

oxigênio e do enxofre na fase gasosa.  

 Q� = �%��R
�;
R
�; 	 (4.19) 

De acordo com DEO et al (1993) em geral Q� varia com a temperatura em uma relação de 

1,25 para cada 50K adicional. Ainda de acordo com o SLAG ATLAS (1995), como em 

aplicações metalúrgicas, por questões práticas os estados gasosos de referência são 

frequentemente substituídos por referências de 1% de solução diluída na fase metálica, adota-

se o parâmetro Capacidade de Enxofre. Aqui �[�] e �[�] são respectivamente a atividade do 

oxigênio e do enxofre nas fases metálicas. 

 Q�� = �%���[�]
�[�] 	 (4.20) 

Verifica-se ainda uma correlação entre Q�� e Q�, conforme: 

 Q�� = Q�. ���	!)$U& V,,))W 	 (4.21) 

De acordo com TAKANO (1997), conhecendo-se a composição química da escória é possível 

ainda estimar C’S usando a expressão devida a Duffy, Venkatradi, Abrahan e Richardson e 

Ozturk e Turkdogan. 
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 log Q�� =	XY −	13300� + 2,82	 (4.22) 

Sendo: 

 X	 = 	5,62	%Q�>	 + 	4,15	%\F>	 − 	1,15	%�]>! + 1,46	%Y^!>,	 (4.23) 

 Y	 = 	%Q�>	 + 	1,39	%\F>	 + 	1,87	%�]>! 	+ 	1,65	%Y^!>,	 (4.24) 

Outros autores descrevem a capacidade sulfídica em termos da basicidade ótica. FERRARO 

(2014) explica que a basicidade ótica vem do conceito ácido/base de G. N. Lewis como uma 

forma de classificar os óxidos em escala de acidez, referindo-se à mesma base -O2. De forma 

análoga ao teste com papel tornassol de soluções aquosas, onde a mudança de cor indica o pH 

do meio, uma sonda iônica foi adicionada em uma mistura de óxidos ou vidro fundido. O 

poder de doação de elétrons do íon de oxigênio à sonda iônica é verificado experimentalmente 

como um deslocamento para o lado vermelho, do espectro de luz nas bandas ultra violeta da 

sonda. Isto ocorre devido à expansão do orbital s, chamado Efeito Nefelauxético. Esses 

deslocamentos de frequência nas bandas 6s-6s foram observados por Duffy e Ingram 

(FERRARO, 2014), e interpretados como resultado da doação de um elétron do ânion de 

oxigênio, sendo uma forma de quantificar a capacidade do oxigênio de doar elétrons, que foi 

batizada de basicidade ótica. A definição de basicidade ótica é  (SLAG ATLAS, 1995): 

 

 
` = 	poder	de	doação	de	elétrons	da	escóriapoder	de	doação	de	elétrons	de	CaO  (4.28) 

 ` = 	60700 − pqE@órB�31000  (4.29) 

Onde “υ” é a frequência observada na onda eletromagnética. Ressalta-se aqui que Duffy e 

Ingram (SLAG ATLAS, 1995) mostraram também que valores de basicidade ótica de vários 

óxidos (denotado Λth) poderiam ser calculados a partir da eletronegatividade de Pauling. Eles 

ainda mostraram que valores para a escória poderiam ser obtidos pelo uso da equação a 

seguir, onde “n” representa o número de átomos de oxigênio numa molécula (ex: 2 para SiO2 

e 3 para Al2O3) e xi é a fração molar do componente (óxido) i. 

 ` =	∑ tBuB`Av	B∑tBuB  (4.30) 

Vale ressaltar que experimentalmente alguns valores não puderam ser obtidos para escórias 

contendo óxidos de metais de transição (ex: FeO, MnO). Por conta disso alguns autores 

usaram a eletronegatividade de Pauling para encontrar valores para Λth em óxidos de metais 

de transição, tais como Λth(FeO) = 0,51 , Λth(Fe2O3) = 0,48 e Λth(MnO) = 0,59. No entanto 

tais valores são contestados por outros trabalhos, que citam que a capacidade sulfídica 

correlaciona-se melhor com Λth(FeO) = 1,0. Ingram (SLAG ATLAS, 1995) sugeriu que Λth 



17 
 

de óxidos de metais de transição pode adotar diferentes valores de acordo com a reação a ser 

estudada. Diante dos inúmeros métodos experimentais e matemáticos para definição da 

basicidade ótica, SLAG ATLAS (1995) apresenta uma tabela com valores recomendados 

(Tabela IV.3). 

 

Tabela IV.3 – Valores recomendados de basicidade ótica 

Óxido Li 2O Na2O K2O Cs2O BeO MgO CaO SrO BaO Al 2O3 

Λth 1 1,15 1,4 1,7 1 1,1 1,15 0,42 0,605 0,48 

                      

Óxido P2O5 MnO FeO CoO NiO CuO CdO PbO Cr2O3   

Λth 0,4 1 1 0,95 0,9 0,9 1,15 0,8 0,8   

 

Posto o conceito de basicidade ótica e retomando a questão em torno da capacidade sulfídica, 

Sovisky e Sommerville correlacionaram estes dois conceitos para certa faixa de basicidade 

segundo a equação 4.25. Na Figura 4.8 vê-se de forma gráfica tal correlação. Observe que 

foram usadas várias escórias diferentes (CaO-Al2O3, CaO-SiO2, CaO-Al2O3-SiO2, etc) e que 

houve boa aderência à equação por eles estabelecida. (SLAG ATLAS, 1995) 

 log Q� =	w22690 − 54640	`	
� x + 43,6	` − 25,2	 (4.25) 

 

 

Figura 4.8 – Correlação da capacidade sulfídica (CS) com a basicidade ótica à 1500°C  
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Entretanto SLAG ATLAS (1995) ressalta que Young observou que a equação de Sovisky e 

Sommerville na verdade somente se aplicava a valores em torno de Λ=0,8. Dessa forma 

desenvolveu uma correlação que fosse aplicável a toda faixa de escórias metalúrgicas, a 

saber4: 

Para Λ < 0,8: 

 log Q� =	−13,913 + 42,84	` − 23,82	`! − 11710
� − 0,02223	�%�]>!�

− 0,02275�%Y^!>,�											 
(4.26) 

Para Λ ≥ 0,8: 

 log Q� =	−0,6261 + 0,4808	` + 0,7917	`! + 1697
� −	2587`�

+ 0,0005144	�%y�>�											 
(4.27) 

A Figura 4.9 mostra a região de abrangência de cada uma das duas equações.  

 

Figura 4.9 – Capacidade sulfídica (CS) como uma função da basicidade ótica (adaptado de 

SLAG ATLAS, 1995)  

  

                                                           
4 SLAG ATLAS (1995) apresenta tais equações com alguns erros. No presente trabalho as equações 4.26 e 4.27 
foram corrigidas segundo o trabalho de YOUNG (1991). 
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4.3.3 - ASPECTOS CINÉTICOS 

 

DEO et al (1993) enfatizam que a viabilidade de uma reação química e as composições de 

equilíbrio das fases coexistentes podem ser previstas pela termodinâmica, mas que um 

conhecimento das taxas de reação ou cinética é necessário para prever as mudanças ocorridas 

em um processo em particular, como uma função do tempo, enquanto está se aproximando do 

equilíbrio. 

 

A taxa global de uma reação em particular, num dado momento, depende das propriedades 

das fases envolvidas na reação e das etapas cinéticas indo do estado inicial para o final. Em 

principio, uma reação que envolve mais de duas fases, por exemplo, a oxidação do ferro pelo 

oxigênio gasoso em um sistema trifásico, é a combinação de duas reações em separado, 

envolvendo duas fases em um tempo. Neste exemplo a reação se dá em duas etapas por causa 

da limitação física que somente duas fases, num certo momento, podem se encontrar num 

plano, enquanto que 3 fases podem se interceptar somente numa linha. 

 

Numa reação química composta por mais de uma etapa, num instante qualquer a etapa 

cinética mais lenta controla a velocidade de reação e esta é denominada de etapa controladora.  

De acordo com AGUIAR (2011), a reação global de dessulfuração é composta basicamente 

por 3 etapas: 

1. Transporte dos reagentes do interior das fases até a interface de reação metal-escória; 

2. Reação química ou eletroquímica na interface metal-escória, sendo que na verdade 

pode ser subdividida em várias etapas individuais; 

3. Transporte dos produtos de reação desde a interface metal-escória para o interior das 

fases; 

A Figura 4.10 mostra de forma mais detalhada cada etapa cinética desse processo. A situação 

(a) ilustra o que ocorre com uma partícula de cal imersa no banho, enquanto que a situação (b) 

mostra a dessulfuração na região de contato da escória com o banho.  
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Figura 4.10 – Mecanismos de dessulfuração (adaptado de AGUIAR, 2011)  

 

Otimizações no processo devem se basear nos aspectos termodinâmicos e cinéticos 

relacionados acima. Teoricamente a etapa cinética de transporte de massa pode acontecer 

basicamente de três formas, por difusão, fluxo laminar ou fluxo turbulento. A difusão é a 

movimentação da matéria em nível atômico ou molecular e esta ocorre em um líquido ou 

sólido como o resultado da presença de um gradiente de concentração (DEO et al, 1993). O 

fluxo laminar e fluxo turbulento são caracterizados pela movimentação de uma massa de 

fluido. 

 

A variação da concentração do enxofre contido no metal com o tempo, isto é, a velocidade ou 

taxa da reação de dessulfuração, pode ser expressa conforme se descreve a seguir (AGUIAR, 

2011). O sinal negativo indica que a concentração diminui com o tempo. 

 z�%��
z{ = −	|=	%� −%�q}? (4.31) 

Onde:  

%S é a concentração em massa do enxofre no metal no instante t; 

%Seq é a concentração em massa do enxofre no metal no equilíbrio; 

K é uma constante, determinada experimentalmente; 
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Observe que a velocidade da reação é maior no início e diminui com o tempo, visto que a 

diferença entre %S e %Seq também se reduz ao longo do tempo. Logo com a aproximação do 

equilíbrio termodinâmico a taxa de reação se aproxima de zero. Outra expressão também 

usada para determinar a velocidade da reação de dessulfuração é mostrada a seguir, onde LS é 

a distribuição (ou partição) de enxofre de equilíbrio entre a escória e o metal (AGUIAR, 

2011).  

 z�%��
z{ = −	|	 w%� −%�

~� x (4.32) 

Apesar da distinção das duas equações, ambas apresentam a velocidade como uma função do 

enxofre inicial e no equilíbrio. 

 

Um fator importante na cinética da reação de dessulfuração é o tamanho da partícula de cal, 

visto que se traduz na área de superfície de contato entre a cal e o metal. KIRMSE (2006) 

mostra a influência do tamanho da partícula sobre a taxa de dessulfuração (neste caso, 

significando o grau de dessulfuração, não a velocidade) na Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 - Influência do tamanho da partícula sobre a taxa de dessulfuração (KIRMSE, 

2006) 

 

Curioso notar que o menor tamanho que partícula não resultou na maior taxa de 

dessulfuração. Vale dizer que a redução do tamanho das partículas de cal tende a aumentar a 

umidade, o que atrapalharia a eficiência do material no processo. Talvez seja isso e outros 

fenômenos cinéticos que se tornam mais evidentes com partículas pequenas que gerou este 

resultado.  

 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que os produtos da reação podem 

formar uma camada em volta da partícula de cal, reduzindo a velocidade da reação por reduzir 



22 
 

a superfície de contato da cal com o metal. Não significa, porém, que a reação será impedida 

na região isolada, mas sim que será necessário haver a difusão dos reagentes por meio desta 

barreira. 

 

AGUIAR (2011) explica que o silício contido no gusa líquido, que atua como um 

desoxidante, produz o dicálcio-silicato (2CaO.SiO2), que isola o CaO do metal líquido, 

fazendo com que a reação continue, quando não é obstruída,  por meio da difusão dos íons 

oxigênio e enxofre nas camadas de CaS e 2CaO.SiO2. Vale dizer que 2CaO.SiO2 apresenta 

um alto ponto de fusão, 2130ºC (SINGH et al (1977), muito maior que a temperatura dos 

processos industriais de pré-tratamento do gusa e de refino do aço. AGUIAR (2011) ressalta 

ainda que quando 15% de cada partícula de cal é convertida em CaS, a capacidade deste 

agente dessulfurante é praticamente eliminada.  

 

LINDSTRÖM (2014), estudando o desempenho de alguns agentes dessulfurantes ao longo do 

tempo num forno de resistência elétrica à 1773K, em atmosfera controlada e com o banho 

agitado por meio de uma haste em rotação, fez observações interessantes acerca do 

mecanismo da reação de dessulfuração com uso de dois tipos de cal: (1) em pó cuja maioria 

das partículas se encontrava entre 50 e 100µm (denominada Flucal) e (2) com tamanho 

predominantemente abaixo de 300µm (chamada cal comercial). Nos experimentos com 

Flucal, ao realizar o mapeamento dos elementos químicos por meio do corte de uma seção da 

amostra de gusa resfriada 5 minutos após a adição de Flucal observou que a maioria das 

partículas se transformaram completamente em CaS. Uma pequena partícula completamente 

transformada é mostrada com alta ampliação na Figura 4.12. Nenhum silício está presente ao 

redor da partícula, indicando assim a ausência de qualquer camada de silicato de cálcio. 
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Figura 4.12 – Pequena partícula de Flucal (CaO) completamente transformada em CaS 

(LINDSTRÖM, 2014) 

 

O mapeamento dos elementos de uma amostra resfriada após 5 minutos de tempo de reação 

mostrou a presença de silicato de cálcio ao redor de um aglomerado de partículas de Cal 

Comercial. A análise por espectroscopia por dispersão de energia em raios X (EDS) indicou a 

presença tanto de 3CaO.SiO2 e 2CaO.SiO2. A formação de fases de silicato de cálcio somente 

foi observada em grandes aglomerados e o predomínio de aglomerados foi muito maior com 

Cal Comercial que Flucal. 

 

Diante disso LINDSTRÖM (2014) afirma que partículas grandes de cal formam aglomerados. 

A formação da aglomeração não somente reduz a área total de superfície, mas também 

proporciona a formação de silicatos de cálcio, o que está em acordo com as observações de 

ambos Oeters et al e Takahashi et. al (ver LINDSTRÖM, 2014). A formação de silicatos no 

caso de aglomerados e partículas grandes de CaO (não com partículas pequenas de cal) é 

relacionada com a concentração local de oxigênio ao redor da partícula. A baixa concentração 

de Ca dissolvido no metal (<1ppm) faz a transferência de massa de Ca ser extremamente 

lenta. A baixa atividade de cálcio local praticamente elimina a possibilidade para a reação 

abaixo ocorrer. 

 4CaO + Si = 2CaO.SiO2 + 2Ca (4.33) 



24 
 

Portanto, é provável que o di-cálcio silicato seja formado pela seguinte reação: 

 2CaO + Si + 2O = 2CaO.SiO2 (4.34) 

Quando o agente dessulfurante CaO é adicionado dentro o gusa com alta concentração de Si, 

o fator limitante para a formação de silicato de cálcio através da reação (4.34) seria o 

fornecimento de oxigênio. É sabido que o nível de oxigênio no gusa não é suficiente para 

gerar silicato de cálcio. Este argumento é suportado pela ausência de silicato de cálcio no caso 

de partículas pequenas de cal. 

 

Sabe-se que a reação de dessulfuração propriamente (4.35) conduz a formação de oxigênio. 

 CaO + S = CaS + O (4.35) 

Uma minúscula partícula de CaO (usualmente < 50µm) não geraria suficiente oxigênio 

localmente para a reação (4.33) acontecer. Por outro lado, um grande aglomerado de CaO 

pode gerar oxigênio suficiente através da reação (4.35), e assim aumentar o potencial local de 

oxigênio, que resultaria na formação de silicato de cálcio pela reação (4.34). 

 

Ao final conclui que a habilidade de dessulfuração é reduzida devido a três fatores: 

• A superfície das partículas maiores de CaO (Cal comercial) são menos reativas (o 

crescimento de CaS se torna lento); 

• A área de superfície é reduzida devido à formação de aglomerados; 

• Aglomerados levam à formação de camada de silicato de cálcio (3CaO.SiO2 e 

2CaO.SiO2), que aumenta a resistência do transporte de massa; 

 

4.4 – FLUORITA 

 

4.4.1 - CARACTERÍSTICAS DO MINERIAL E MERCADO 

 

A fluorita, fluoreto de cálcio (CaF2), é formada pela ligação iônica dos átomos de flúor (F) e 

cálcio (Ca). A literatura pesquisada diverge quanto ao teor teórico do mineral em sua forma 

pura. Encontra-se citações que variam entre 51,1% a 51,3% de cálcio e 48,7% a 48,9% de 

flúor (DA LUZ, 2008; PEÇANHA, 2009; COELHO, 2009). Possui densidade entre 3,0g/cm³ 

a 3,6g/cm³ e dureza 4 na escala de Mohs (escala não linear que vai de 1 – Talco a 10 – 

Diamante),  hábito predominantemente cúbico dos cristais, clivagem perfeita, traço incolor, 

brilho vítreo nas cores violeta, azul, roxo e, mais raramente incolor, branco, verde e amarelo 

(PEÇANHA, 2009; COELHO, 2009). MACHADO (2016) ainda cita as cores rosa e 
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vermelha, mais próximas inclusive da fluorita utilizada no presente trabalho. COELHO 

(2009) também enfatiza que os elementos ítrio (Y) e cério (Ce) podem substituir parcialmente 

o cálcio. Vários minerais, tais como calcita, barita, quartzo, celestita e sulfetos são impurezas 

comuns em ocorrências de fluorita (DA LUZ, 2008). 

 

 

Figura 4.13 - Diferentes variedades de fluorita (SCHMIDT, 2016) 

 

A fluorita tem sido a maior fonte comercial de flúor e é classificada pelo mercado em duas 

categorias, Grau Metalúrgico e Grau Ácido, basicamente devido à pureza do mineral quanto 

ao fluoreto de cálcio. Grau Metalúrgico apresenta teor de CaF2 entre 80% e 85%, SiO2 menor 

que 15% e S abaixo de 0,3%, ao passo que o Grau Ácido tem no mínimo 97% de CaF2, SiO2 

até 1,5% e S até 0,1% (PEÇANHA, 2009). 

 

As indústrias siderúrgica, metalúrgica, química e cerâmica são os principais consumidores de 

fluorita. Na siderurgia a fluorita é amplamente usada com fundente nos processos de 

tratamento do gusa líquido, produção de aço (refinos primário e secundário) e lingotamento 

contínuo (nos pós fluxantes), objetivando basicamente a redução da temperatura de fusão e/ou 

redução da viscosidade, que não somente aumenta a fluidez mas também favorece as reações 

químicas. Tais vantagens deste mineral podem ser ilustradas por meio das Figuras 4.14 e 4.15. 

Sabendo que grande parte da composição das escórias do refino é composta de CaO e SiO2, 



26 
 

avaliando-se um diagrama de fases ternário CaO-SiO2-CaF2 (Figura 4.14) é possível ver que o 

aumento da proporção de CaF2 em relação aos demais óxidos em geral provoca uma redução 

da temperatura liquidus, isto é, uma redução da temperatura de fusão. Mais evidente ainda é a 

Figura 4.15. Visto que este trabalho foca na dessulfuração de gusa em KR, cuja mistura 

tomada como referência foi de 94% cal + 6% fluorita (de forma aproximada 94% CaO + 6% 

CaF2), considerando uma temperatura de 1400°C, pode-se calcular a proporção de fase líquida 

por meio da “regra da alavanca”, que neste caso é cerca de 7,5%. Essa parcela líquida a 

princípio favoreceria as condições cinéticas do processo, como já exposto no capítulo 4.3.3. 

Entretanto é importante ressaltar que os benefícios metalúrgicos citados se traduzem em 

desvantagens sob a ótica do consumo de materiais refratários (tijolos ou massas) que revestem 

os equipamentos (fornos, panelas, etc), visto que contribui para um alto grau de desgaste. No 

entanto, ainda assim, justifica-se sua utilização, sendo este o fundente mais consumido na 

indústria siderúrgica mundial.  

 

 

Figura 4.14 - Diagrama de fases CaO-SiO2-CaF2 (SLAG ATLAS, 1995) 
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Figura 4.15 – Diagrama de fases CaO-CaF2 (adaptado de SLAG ATLAS, 1995) 

 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, que periodicamente atualiza as 

informações acerca dos minerais produzidos (extraídos) no Brasil, informa em seu Sumário 

Mineral 2014 que as reservas lavráveis brasileiras de CaF2 são de 2.086.080,20 toneladas e 

localizam-se nos estados de Santa Catarina (71,1%), Paraná (27,6%) e Rio de Janeiro (1,3%). 

Quanto à disponibilidade e produção mundial, é apresentado o quadro abaixo (Tabela IV.4). 

 

Tabela IV.4 - Reserva e produção mundial de fluorita (MONTEIRO, 2014) 

Países 
Reservas (1) (kt) Produção (kt) 

2013 (p) 2012 (r) 2013 (p) (%) 

Brasil (3) 2.086 24 28 0,4 

China 24.000 4.400 4.300 64,7 

México 32.000 1.200 1.240 18,7 

Mongólia 22.000 471 350 5,3 

África do Sul 41.000 225 180 2,7 

Rússia Nd 100 80 1,2 

Espanha Nd 117 110 1,7 

Quênia 2.000 110 48 0,7 
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Namíbia Nd 80 85 1,3 

Marrocos Nd 78 75 1,1 

Outros países (2) 111.904 176 154 2,3 

TOTAL 234.000 6.981 6.650 100 

 (1) Reserva lavrável (Contido de CaF2 ); (2) incluída as reservas do Cazaquistão; (3) produção beneficiada em 

contido de CaF2, (p) preliminar; (r) revisado; (nd) não disponível 

 

Acerca do consumo interno (Brasil) em 2013, os maiores mercados de fluorita grau ácido são 

os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, sendo destinada às indústrias de metalurgia básica e 

siderúrgica. Já a fluorita grau metalúrgico o consumo se concentra em Minas Gerais, São 

Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, também para os mesmos setores produtivos. Veja 

abaixo um resumo da situação nacional. 

 

Tabela IV.5 – Situação nacional da fluorita (MONTEIRO, 2014) 

Discriminação Unidade 2011 (r) 2012 (r) 2013 (p) 

Produção 

Total (t) 25.040 24.148 27.712 

Grau Ácido (CaF2 >= 97% contido) (t) 6.197 5.768 6.835 

Grau Metalúrgico (CaF2 < 97% contido) (t) 18.843 18.380 20.886 

Importação 
Grau Ácido (t) 1.521 144 180 

Grau Metalúrgico (t) 19.843 27.952 13.306 

Exportação 
Grau Ácido (t) 156 70 120 

Grau Metalúrgico (t) 0 1 0 

Consumo 

Aparente (1) 

Grau Ácido (t) 7.562 5.842 6.895 

Grau Metalúrgico (t) 38.686 40.126 34.192 

(1) produção + importação - exportação; (2) USGS: Mineral Industry Surveys. (p) preliminar; (r) revisado 

 

4.4.2 – ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

O receio dos impactos na saúde humana ou ambientais do uso da fluorita na siderurgia vem 

crescendo e tem abrangência mundial. Muitas unidades industriais têm buscado alternativas 

de redução do consumo da fluorita em seus processos, seja por iniciativa própria, seja por 

imposição governamental. No Japão, por exemplo, em 2001 o governo reduziu de 15mg/litro 

para 8mg/litro o limite máximo de flúor nos efluentes, como resultado de um trabalho 

estruturado de longa data, motivado pelos problemas ambientais que o país enfrentou na forte 

industrialização pós 2ª guerra mundial. Este trabalho, que começou pela indústria siderúrgica 

e depois se estendeu a outros setores, envolveu desde a limitação da emissão de flúor na 
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atmosfera, reciclagem, substituição da fluorita, tecnologia de restrição de lançamento de água 

com flúor, entre outros. Naturalmente, outras substâncias consideradas nocivas também foram 

alvo deste trabalho. Ao comparar o ano de 1997, quando não havia restrição governamental 

no Japão, com os anos de 2001 e 2002, após a introdução de severa restrição, ocorreu a 

diminuição do consumo de fluorita em cerca de 30%. À medida que foi reforçada a restrição 

de flúor contido na água de efluente industrial, iniciou-se o desenvolvimento de tecnologias 

para redução/eliminação do consumo de flúor ou redução da concentração de flúor no efluente 

líquido (FUJIOKA et al, 2005).  

 

É importante frisar que a maioria dos elementos químicos possuem propriedades que os 

tornam essenciais e ao mesmo tempo danosos. Por exemplo, o chumbo é necessário ao 

homem. O flúor tem a função de fortalecer os ossos e os dentes, porém apresenta toxidade 

quando ingerido em excesso. Em experiências com animais, observou-se manchas na pele e 

alteração no crescimento, ao ingerirem íons fluorídricos por tempo prolongado. Estudos 

mostraram que a ingestão por dez anos consecutivos de íons fluorídricos em concentração 

acima de 8ppm, seja por meio de alimentos ou bebidas, provoca intoxicação por flúor, 

havendo casos de carbonatação por meio da interação do cálcio com o flúor nos ossos e 

músculos. (FUJIOKA et al, 2005). Outro problema bastante relatado acerca do excesso de 

flúor no organismo humano é a fluorose dentária. BRANDÃO e MOREIRA (2004) 

esclareceram que: 

 

A fluorose dentária é uma opacidade do esmalte que se caracteriza pelo aumento de porosidades na 

superfície do esmalte, provocada pela ingestão prolongada de flúor durante o período de formação do 

elemento dentário. Clinicamente a fluorose pode apresentar um aspecto que varia desde linhas 

esbranquiçadas até um esmalte gravemente opaco e calcário. Nos estágios mais graves o esmalte pode 

apresentar uma coloração castanha. 

 

No entanto, outras formas mais brandas podem ser confundidas como lesões de “mancha 

branca” nos dentes, não atribuídas à fluorose. Trabalhos indicam que o abastecimento público 

de água com concentração de flúor de 1ppm pode provocar fluorose bem discreta no máximo 

em 10% das crianças, mas que por outro lado é capaz de reduzir a incidência de cárie em 

60%. Há ainda informações de que para haver fluorose dentária a criança deve ingerir água 

com excesso de flúor cerca de 50% acima do ideal durante anos no período de formação dos 

dentes. Entretanto pesquisas mostraram que ligeiras variações da concentração de flúor na 



30 
 

água entre 0,8 e 1,0ppm podem alterar a gravidade nas lesões de fluorose. Vale destacar que 

populações residentes em áreas de clima quente consomem mais água, portanto o nível de 

flúor na água deve ser inferior a 1ppm (BRANDÃO e MOREIRA, 2004). 

 

Visto que todos os pontos levantados anteriormente seriam consequência da ingestão de flúor, 

a possível contribuição (influência) da siderurgia seria considerando a hipótese das escórias 

contendo flúor em sua composição alterarem a qualidade do solo ou de corpos d’água. Neste 

sentido EMA (2009) avaliou sob a ótica ambiental a utilização de fluorita e sodalita como 

agente fluxante em escórias de aciaria (escórias de aço), verificando substâncias contidas nas 

duas escórias, que poderiam afetar a qualidade do solo e dos efluentes líquidos gerados no 

processo siderúrgico. Neste trabalho citado as escórias foram consideradas como resíduos 

sólidos industriais, sujeitas, portanto, à NBR 10.004/2004 (Resíduos Sólidos – Classificação), 

que basicamente classifica os materiais em função das suas características, concentração de 

determinadas espécies químicas, bem como sua periculosidade. Foram preparadas escórias a 

partir de fluorita e sodalita e efetuados ensaios de lixiviação e solubilização, segundo a NBR 

10.005/2004 e NBR 10.006/2004 respectivamente. Esta pesquisa verificou que as duas 

escórias apresentaram a mesma classificação, Classe IIA (não perigoso e não inerte). No 

entanto houve distinção: a escória com fluorita mostrou bário e fluoreto em concentrações 

acima dos limites, no ensaio de solubilização. Já a escória com sodalita apresentou somente 

bário em concentração superior ao permitido no mesmo ensaio. Além disso, a escória com 

fluorita mostrou concentração de fluoreto no extrato lixiviado de 8,9mg/litro, que embora seja 

inferior ao limite de referência deste ensaio (150mg/litro), está próximo do limite máximo 

permitido de fluoreto (10,0mg/litro) para o lançamento em efluentes de corpos d’água 

receptores, segundo Deliberação Normativa 01/2008 – COPAM/MG. Diante disso concluíram 

que, em comparação com a sodalita, a fluorita oferece maior risco de alteração da qualidade 

do solo, águas superficiais e subterrâneas. Vale porém ressaltar que o ensaio normatizado de 

lixiviação não simula as condições que um material seria submetido na natureza. Pelo 

contrário, estimula-se a extração das substâncias aplicando-se ácidos e submetendo a amostra 

a grande agitação, o que não desmerece o teste (que deve ser interpretado de forma 

comparativa), porém é um equívoco confrontar tais resultados com limites legais de 

lançamento de substâncias em corpos d’água. Neste sentido o ensaio de solubilização se 

assemelharia mais às condições naturais. 
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Outra pesquisa, CETREL (2007), lançou mão da mesma metodologia, porém avaliou 

amostras de escória de gusa de uma planta industrial de dessulfuração KR. Este trabalho se 

destaca por verificar inclusive parâmetros não definidos em legislação, de modo a realizar 

uma análise mais ampla. A mistura dessulfurante usada no processo era somente cal e fluorita, 

sendo a participação do fluxante na faixa de 5% a 10%. A conclusão a que se chegou é que o 

material não era corrosivo e que seria classificado como Classe IIA (não perigoso e não 

inerte) por apresentar os seguintes parâmetros acima do limite máximo: fluoreto (6mg/l contra 

1,5mg/l) , mercúrio (0,024mg/l contra 0,001mg/l), cianeto (0,28mg/l  contra 0,07mg/l) e 

surfactantes (0,78mg/l  contra 0,5mg/l) no material solubilizado.   

 

Diante do receio das consequências ambientais do uso de escória de aciaria (escória de aço do 

refino primário) como base e sub-base de pavimentos asfálticos, ETHLC (2006) realizou um 

trabalho com o objetivo de detectar no sistema de drenagem de água pluvial a presença de 

possíveis contaminantes oriundos da escória (que já havia passado por um processo de 

redução da expansão volumétrica) e dos demais materiais aplicados (argila e brita). Para isso 

uma pista experimental circular foi construída e durante 7 meses amostras da água ou dos 

sedimentos encontrados na drenagem pluvial foram analisadas. A pista experimental foi 

dividida em 3 seções, uma com a escória em questão, outra com uma mistura desta escória e 

argila (80/20), e a terceira utilizando brita graduada, material tradicionalmente usado nas 

obras rodoviárias. Os resultados obtidos nas análises laboratoriais foram comparados com 

valores de referência do Artigo 34 da Resolução CONAMA 357/17 de Março de 2005, entre 

outras normas técnicas brasileiras. Os valores médios dos parâmetros verificados não 

apresentaram concentrações que excedessem os limites de referência.  

 

Segundo REUTER et al (2004), a conformidade ambiental das escórias de siderurgia e seus 

coprodutos é normalmente julgada pela lixividade das escórias. Devido à baixa solubilidade 

da maioria das fases minerais das escórias de alto forno e aciaria na água, estas não afetam o 

meio ambiente se não houver cal livre e se possuírem estabilidade volumétrica. Muitas 

escórias contem impurezas de elementos tóxicos, tais como As, Pb, Cd, Co, Cr ou Ni. Na 

medida em que estas substâncias podem ser lixiviadas das escórias, não se pode excluir um 

possível risco ambiental.  

 

CORRÊA (2006) ao avaliar a eficiência técnica e riscos ambientais do uso da escória de aço 

como corretivo da acidez em solos concluiu que o material se mostrou ambientalmente 
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seguro, não apresentando alteração significativa da qualidade dos solos, águas de drenagem e 

plantas em curto a médio prazo. Além disso, ressaltou que a escória pode ser reaplicada várias 

vezes por décadas com relativa segurança ambiental, dependendo das características do solo, 

na medida em que alguns pontos são observados, tais como: 

• Reaplicações são aceitas em solos ácidos, profundos, de textura mais argilosa, com 

baixo teor inicial de cromo e manganês e com lençol freático profundo; 

• Reaplicações devem ser avaliadas em solos arenosos com lençol freático muito 

próximo à superfície e deve-se ter atenção para solos com maiores teores de cromo e 

manganês, não importando a sua textura; 

• Recomenda-se em qualquer situação o controle dos teores de metais pesados das 

escórias, especialmente cromo, manganês e níquel.  Sugere-se que na ocorrência de 

sintomas de toxidez de manganês nas plantas, sejam suspensas as reaplicações de 

escória num mesmo solo. 

 

Diante das questões ambientais citadas, o trabalho de FUJIOKA et al (2005) é útil também 

para mostrar o quão representativa é a parcela das escórias da siderurgia destinadas a 

construção civil em geral. Ao descrever o balanço de materiais contendo flúor na siderurgia 

japonesa em 2002, pode-se extrair as informações da Figura 4.16, que mostra o percentual de 

flúor, em massa, nas diversas saídas ou aplicações. FUJIOKA et al (2005) consideraram que 

toda fluorita usada na siderurgia é incorporada às escorias ou pós (captados pelos sistemas de 

despoeiramento). A evaporação de fluoretos foi desprezada. 

 

 

Figura 4.16 – % de flúor, em massa, no fluxo de saída das siderúrgicas japonesas em 2002 
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Observa-se pela Figura 4.16 que em pelo menos 32,2% dos casos a escória teve algum 

contato com o solo (rodovia e ferrovia, melhoria do solo, aterro), isso sem contabilizar 

“construção de portos e obras públicas” (33,9%), onde pode ter havido alguma aplicação em 

aterro5. Ainda que os números mostrados neste trabalho não sejam semelhantes à realidade 

brasileira, é sabido que boa parte das escórias é destinada à pavimentação ou aterro, sobretudo 

escórias da produção de aço (refino ou dessulfuração), o que justifica a necessidade de se 

conhecer os riscos envolvidos.  

 

Como se viu anteriormente, estudos com escórias provenientes da produção de aço não 

mostraram risco significativo de contaminação do solo ou de corpos d’água. Entretanto 

somente uma contribuição foi encontrada abordando efetivamente escória com fluorita 

oriunda da dessulfuração KR: o resultado obtido responde a principal ou primeira questão 

ambiental, concluindo que o resíduo não é perigoso. Apesar disso, visto que a escória do 

refino se distingue química e fisicamente da escória da dessulfuração, seria interessante 

avaliar o impacto ambiental da escória de dessulfuração KR, contendo fluorita, seguindo 

também a linha de pesquisa adotada por ETHLC (2006) e CORRÊA (2006).   

 

Uma questão que também causa preocupação acerca do uso da fluorita na siderurgia é a 

hipótese de que afetaria a camada de ozônio da atmosfera, devido à ação danosa de 

fluorcarbonos (clorofluorcarbono - CFC, hidroclorofluorcarbono – HCFC, hidrofluorcarbono 

– HFC), tema este que foi amplamente discutido internacionalmente, gerando uma série de 

regulamentações, tais como o “Tratado de Viena para proteção da camada de ozônio” (1987) 

e “O protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio” (1989). Os 

fluorcarbonos resultam da reação de substituição de hidrocarbonetos (ex: metano e etano), 

onde há a troca de hidrogênio com sais de flúor (FUJIOKA et al, 2005).  

 

Diante de questões envolvendo evaporação de fluoretos de escórias e fluxantes, PERSSON et 

al (2007) estudaram a emissão de fluoretos de escórias típicas para refino e lingotamento em 

altas temperaturas. As perdas de fluoretos das escórias fundidas foram monitoradas por 

análise termogravimétrica (TGA). Foram usados três sistemas binários, Al2O3-SiO2, CaO-

SiO2 e MgO-SiO2 com adições de CaF2 em 3.5%, 5% e 9% em massa. Os experimentos 

foram feitos sob atmosfera com argônio e à temperaturas constantes (isotérmicas) numa faixa 

                                                           
5 Aterro neste texto não deve ser confundido com aterro sanitário. 
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entre 1673K e 1873K (1400ºC a 1600ºC, aproximadamente). Neste trabalho é dito que a 

emissão de fluoretos nas operações de uma planta industrial causam sério risco à saúde. Uma 

série dos experimentos realizados, cuja escória composta por 55,7% SiO2 + 34,5% CaO + 

8,84% de CaF2, mostrou perdas de massa de aproximadamente 0,1% , 0,2% e 0,3%, 

respectivamente em 10, 20 e 30 minutos à 1673K (Figura 4.17). PERSSON et al (2007) 

consideraram a reação 2CaF2 (escória) + SiO2 (escória) �SiF4 (g) + 2CaO (escória) como 

sendo a maior causa de evaporação de fluoretos nos experimentos. Em todos os experimentos 

realizados, independente da composição química da escória e temperatura, pode-se observar 

que a perda de massa aumentou com o aumento da concentração de CaF2 na escória.   

 

 

Figura 4.17 – Perda de massa x tempo, em temperatura constante, onde  σ = (massa inicial – 

massa ) / massa inicial (PERSSON et al) 

 

SCHULZ et al (2003), num estudo amplo sobre a possibilidade de eliminação de emissões de 

fluoretos e álcalis dos pós fluxantes de lingotamento contínuo, dizem que as principais 

espécies emitidas à atmosfera no processo de lingotamento são NaF(g), KF(g) e SiF4(g), e que 

tais são consideradas ambientalmente perigosas.  Análises de espectrometria em laboratório 

da fase vapor de pós fluxantes confirmaram que os fatores básicos que determinam o processo 

de vaporização e emissão de componentes são composição química, atividade de CaF2 na 

escória (foram avaliadas escórias com CaF2) e índice de basicidade. Os principais 

componentes detectados na fase gasosa foram Na, NaF, Na2F2, SiF4, SiF2, CaF2, AlF3 entre 

500ºC e 1600ºC. Além disso, observou também que: 

• A composição mineralógica não pode ser ignorada abaixo do ponto de fusão; 

• A basicidade determina primariamente o comportamento dos álcalis de fluoreto; 
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• A contribuição de fluoretos de silício na fase vapor é pequena em alguns pós 

fluxantes; 

• Sódio pode desenvolver-se não somente como fluoreto, mas também na forma  

atômica; 

 

ZAITSEV et al (1994) (apud SCHULZ et al, 2003), também avaliando a vaporização em pós 

fluxantes concluíram que: 

• Pós fluxantes vaporizam predominantemente na forma de NaF(g), KF(g) e (SiF4); 

• Em temperaturas acima de 900ºC outros fluoretos gasosos, como AlF3, CaF2, BF3 

também surgem; 

• Emissões reduzidas de fluoretos podem ser atingidas pelo aumento da basicidade da 

escória e pela pré-fusão de óxidos constituintes do pó fluxante com mais adição de 

CaF2.  

 

 

Figura 4.18 – Emissão de fluoretos de uma amostra de pó fluxante sob condições de vácuo 

(ZAITSEV et al, 1994)6 

 

Os trabalhos citados mostram que há vaporização de fluoretos em escórias típicas do refino ou 

lingotamento contínuo, inclusive em temperaturas relativamente baixas para o processo 

siderúrgico, o que leva a pensar que algo semelhante poderia ocorrer no processo de 

dessulfuração, mas não se pode afirmar, sobretudo devido à composição química destas 

                                                           
6 Copyright 1994 Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf, Germany 
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escórias. Aqui cabe uma observação importante, nenhum dos vapores de fluoretos 

identificados se encontra na lista daqueles que são nocivos à camada de ozônio da atmosfera.  

 

4.5 - FLUXANTES ALTERNATIVOS 

 

KIRMSE (2006) comenta que é comum a adição de materiais na dessulfuração, tais como 

Borra de alumínio (um resíduo da indústria do alumínio), Alumínio granulado e Coque, como 

desoxidantes, e Fluorita, Sodalita e Nefelina, como fundentes, sendo os dois últimos menos 

utilizados em aplicações industriais.  

 

AGUIAR (2011) cita que também para melhorar a dissolução da cal (ponto de fusão de 

aproximadamente 2570ºC) é normalmente feita a adição de sílica e alumina para aumentar a 

taxa de reação entre escória e metal líquido, para obter a redução do ponto de fusão da 

mistura. Diz ainda que testes de dessulfuração à 1400ºC com adição prévia de alumínio 

tiveram uma aceleração no processo de dessulfuração. De acordo com AGUIAR (2011), a 

utilização de borra de alumínio pode favorecer a dessulfuração pela presença de Al2O3 (63%) 

e alumínio metálico (36,5%), sendo que o segundo age como um desoxidante.  

 

VOLKMANN et al (2002) mostram que em 1996 a Mineração e Pesquisa Brasileira e o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT avaliaram a viabilidade de utilização de sodalita-

nefelínica como fluidificante de escórias na siderurgia, e a partir de 1998 esta substituiu a 

fluorita no refino primário e secundário do aço na Usiminas com bons resultados 

metalúrgicos, além de redução de custos e melhoria na logística de recebimento de insumos. 

Entretanto não houve substituição da fluorita na dessulfuração de gusa. No convertedor LD a 

substituição foi realizada na proporção de um para um e foram obtidos bons resultados de 

refino principalmente quanto à desfosforação, cuja taxa foi de 88,8% para a fluorita e 88,1% 

para a sodalita. A basicidade da escória caiu de 3,83 para 3,6 com a substituição. Na 

metalurgia de panela, também substituída na mesma proporção, não houve alteração nos 

resultados de limpidez e dessulfuração do aço.  

 

VOLKMANN et al (2002) destacaram ainda a vantagem da utilização da sodalita por oferecer 

menor desgaste ao refratário, após realizar ensaios em laboratório. Amostras de escória foram 

preparadas, tendo uma 20% de sodalita e outra 20% de fluorita. Tal proporção foi usada para 

se acelerar o desgaste do refratário, reduzindo assim o tempo do ensaio. Com um forno de 
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fusão atmosférico, fundiu-se sucata “canivete” e as escórias num cadinho cuja parte superior 

foi dividida por um corpo-de-prova do tijolo refratário Grafimag-F7-13RX, usado na linha de 

escória dos convertedores e panelas de aço da Usiminas. Dessa forma submeteu 

simultaneamente e nas mesmas condições de ensaio ambas as escórias. Os resultados 

mostraram que a escória com fluorita atacou mais o corpo-de-prova (Figura 4.19). 

 

 

Figura 4.19 - Corpo-de-prova do tijolo refratário utilizado na terceira corrida no forno 

(VOLKMANN et al, 2002) 

 

Com o objetivo de desenvolver misturas dessulfurantes livres de fluorita, KEUM et al (2007) 

realizaram experimentos de dessulfuração em laboratório usando 400g de gusa em cadinho de 

alumina num forno de tubo vertical à 1400ºC. Foram testadas 6 composições (tipos) de 

misturas a base de cal, utilizando C, CaF2 e B2O3. Os resultados experimentais (Tabela IV.6) 

mostraram a mistura convencional, com fluorita, como a melhor opção (90% de CaO, 5% de 

CaF2, 5% de C), porém seguida pela mistura contendo 90% de CaO, 5% de C e 5% de B2O3, 

sendo a diferença muito pequena. 

 

Tabela IV.6 - Tipos de misturas e resultados em laboratório 

Tipo Composição (%) Resultados 
CaO C CaF2 B2O3 Taxa de-S (%) Ks (cm-1) 

5F 90 5 5 - 82,1 0,014 

5C 95 5 - - 60,6 0,007 

10C 90 10 - - 74,4 0,009 

5C-5B 90 5 - 5 81,9 0,0125 

5C-10B 85 5 - 10 76,4 0,01 

5C-15B 80 5 - 15 81,6 0,013 
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Posteriormente foram feitos testes em escala industrial em Kwangyang, Posco, Coréia do Sul, 

e por motivos econômicos optou-se por não utilizar B2O3, mas somente C. Os resultados 

obtidos (Tabela IV.7) mostraram ser a solução viável técnico-economicamente. Na aciaria de 

Kwangyang os processos de dessulfuração são os de injeção de material a base de CaO e 

CaCO3 em carro torpedo, utilizando dois tipos de lança, vertical em forma de “T” e inclinada 

(taco de hóquei). O enxofre visado após tratamento é em geral abaixo de 50ppm. Entretanto 

para aços ultra baixo carbono reduz-se o enxofre a teores menores que 10ppm. O consumo de 

material é de 7 a 9kg/t e a taxa de dessulfuração de 82 a 85%. 

 

Tabela IV.7 - Tipos de misturas e resultados em escala industrial 

Tipo de mistura Composição (%) Resultados 
CaO CaCO3 C CaF2 consumo (kg/t) taxa de-S K valor 

Convencional, base de CaO 90 - 5 5 7,3 79,6 0,24 

base de CaO e C 90 - 10 - 8,1 84,3 0,25 

Convencional , base de CaCO3 49 38 9 4 7,6 83,5 0,26 

base de CaCO3  e C 52 35 12 - 7,76 78 0,25 

 

Segundo AMINI et al (2004) há estudos, realizados em laboratório e escala industrial, que 

mostram que a fluorita na escória de aciaria (refino) pode ser parcialmente ou totalmente 

substituída por minerais do grupo dos feldspatos. Estes apontam nefelina sienito como um 

substituto à fluorita. Escórias de nefelina sienito apresentam comportamento reológico similar 

à escória de fluorita. Além disso, quando utilizada nefelina sienito no refino, a composição 

química do aço não é afetada e atinge-se adequada dessulfuração.  

 

O trabalho também cita que inúmeros testes industriais revelam que a ilmenita promove a 

mesma fluidez como a fluorita e que pode com sucesso substituí-la como agente fluxante em 

fornos Siemens Martin. Acrescenta ainda que a ilmenita e fluorita possuem ponto de fusão 

próximo e que ambas são muito fluidas quando fundidas, sendo que variações de temperatura 

não alteram a viscosidade significativamente.  

 

Diante disso, avaliou a dissolução da cal em escórias contendo fluorita, ilmenita e nefelina 

sienito à 1500ºC e 1600ºC. Neste estudo foram fabricados cadinhos a partir de partículas finas 

de calcário (0,8 a 1 microns) que, após a calcinação, prensagem e queima, apresentaram a 

densidade e resistência necessárias. Os cadinhos foram usados nos experimentos de fusão de 4 

tipos de escórias compostas em 90% do mesmo material, mas que diferenciavam-se nos 10% 

restantes, conforme abaixo: 
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Tipo 1 – 100% da escória padrão; 

Tipo 2 –  90% da escória padrão + 10% de fluorita; 

Tipo 3 –  90% da escória padrão + 10% de nefelina sienito; 

Tipo 4 –  90% da escória padrão + 10% de ilmenita; 

 

A composição da escória padrão foi de 45% de CaO, 45% de SiO2 e 10% de Al2O3 e da 

nefelina sienito e ilmenita conforme a Tabela IV.8. 

 

Tabela IV.8 – Composição química da Nefelina sienito e ilmenita utilizadas 

Nefelina sienito Ilmenita 
Óxidos % Óxidos % 
SiO2 59,30 TiO2 59 
Al 2O3 19,28 Fe2O3 19,3 

Fe2O3 2,25 FeO 14,4 

CaO 0,91 Al 2O3 1 

MgO 0,09 SiO2 0,8 

Na2O 8,33 H2O 0,6 

K2O 5,32 P2O5 0,09 

FeO 2,27 Cr2O3 0,06 

 

Em cada experimento a escória foi fundida, obedecendo uma curva lenta de aquecimento, e 

depois resfriada rapidamente. Tomou-se então o conjunto (escória e cadinho) e fez-se um 

corte paralelo à base. A superfície da seção foi então preparada e analisada em microscópio 

em 3 momentos distintos para identificação da composição química e fases presentes. Os 

resultados obtidos (Tabela IV.9) mostraram que ilmenita foi o fluxante mais eficiente, seguido 

da nefelina sienito e fluorita, quanto à dissolução da cal na escória. 

 

Tabela IV.9 – Dissolução de CaO na escória 

Massa (g) de CaO dissolvido na escória (por 100g de escória) 
Escória T = 0 (*) T = 30 minutos T = 60 minutos 
Tipo 1 15,27 21,55 23,76 

Tipo 2 11,32 13,9 17,04 

Tipo 3 18,76 23,31 26,39 

Tipo 4 29,49 30,89 30,04 

(*) momento em que o cadinho com escória foi retirado do forno  

 

De acordo com TRIBE et al (1994) um número de minerais alternativos existem na natureza, 

tais como colemanita ou outros silicatos tais como feldspato ou os feldspatoides (um grupo de 

sódio e potássio aluminosilicatos). Um destes candidatos é nefelina sienito, ou nefelina por si 
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só, ambas por causa da composição química e disponibilidade. Fluorita poderia ser substituída 

(tanto parcialmente quanto completamente) por nefelina sienito, esperançosamente sem 

nenhum efeito adverso a composição química do aço ou ao processo. 

 

Apesar do ponto de fusão da cal ser aproximadamente 2570ºC, é usual adicionar sílica e/ou 

alumina para fluidizar a escória. Uma escória fluida é desejável com respeito à cinética. A 

rocha de nefelina sienito contem três minerais primários: nefelina (NaAlSiO4), albita 

((Ca,Na)(Al, Si)AlSi2O8) e microclínio (KAlSi3O8).  

 

Uma comparação reológica entre escória fluidizadas por nefelina sienito (NST) e fluorita 

indica que a escória de NST não atingiu o nível mínimo de viscosidade observado com 

escórias de fluorita. Entretanto a escória de NST solidificou em uma faixa de temperatura 

mais ampla (1400-1440ºC, comparado com 1385-1400ºC para fluorita) e não solidificou tão 

rapidamente quanto as escória de fluorita. Uma comparação das interações escória-refratário 

entre escórias fluidizadas com fluorita e NST indicaram que ambas escórias reagem com as 

partículas individuais de magnésia localizadas na interface refratário-escória. Entretanto não 

foi evidente qual escória foi a mais agressiva ao refratário. 

 

TRIBE et al (1994) concluíram seu trabalho dizendo que escórias de NST provaram ser um 

substituto para fluorita com respeito à operação da planta e consumo de refratário.  Em escala 

laboratorial uma escória fluidificada de NST exibiu um comportamento reológico similar a 

uma escória fluidizada com fluorita. No entanto a escória de NST não foi tão fluida e também 

não solidificou rapidamente em uma faixa estreita de temperatura. Finalmente, a escória 

fluidificada com NST mostrou-se ser tão compatível com um refratário carbono-magnésio 

quanto uma escória similar contendo fluorita. 

 

Tabela IV.10 - Composição química final das amostras de escórias testadas em laboratório (% 

massa) 

Tipo de Escória CaO SiO2 MgO CaF2 FeO Al 2O3 Álcalis 

Com fluoria 45,1 33,1 10,7 13,1 - - - 

Com fluoria (duplicata) 44,7 33,1 9,3 12,9 - - - 

Com nefelina sienito 42,2 39,9 10,9 - 1,6 3,3 2,1 
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Para SINGH et al (1977), fluorita é usada na Aciaria para aumentar a fluidez e o poder de 

dissolução da cal da escória. Em processos onde se necessita de alta basicidade é imperativo 

adicionar fluorita ou alguns outros “agentes condicionantes” à escória para haver rápida 

dissolução da cal, assim como para manter a fluidez da escória para aumentar a velocidade 

das reações escória-metal. Em seu trabalho, SINGH et al (1977) enumeram também outros 

fluxantes: ilmenita, minério de manganês, colemanita (borato cálcio-magnésio hidratado), 

bauxita e certo mineral comercialmente nomeado como “Sorel-flux”. Este último consiste 

mineralogicamente de ilmenita (FeTiO3) e hematita, na proporção de 2:1, que somados 

correspondem a 85% deste minério. Sua principal impureza (em torno de 10%) é plagioclásio. 

Tal fluxante, na ocasião, estava sendo reivindicado como sendo um substituto à fluorita numa 

proporção entre 1:1 e 2:1. Segundo TRIBE et al (1994) o “Sorel-flux” dissolve a cal mais 

rápido que a fluorita. Se ilmenita, que é um composto de FeO e TiO2 (FeTiO3) e tem um 

ponto de fusão muito mais baixo que TiO2 (1470ºC comparado com 1830ºC), é usada, é 

esperado que seja mais eficiente que TiO2 sozinha. Portanto a curva “temperatura de fusão 

versus %fluxante“ correspondente à ilmenita é esperada que fique entre as curvas de TiO2 e 

CaF2 (ponto de fusão da fluorita é 1400ºC). 

 

Diante do exposto, SINGH et al (1977) concluíram que ilmenita sozinha pode substituir a 

fluorita completamente e eficientemente na proporção de 2:1 respectivamente; e que o nível 

de enxofre no aço, bem como os coeficientes de partição, são similares, usando ilmenita 

quanto fluorita.  

 

No trabalho de CHOI et al (2001) a cinética da dessulfuração do gusa líquido foi estudada 

usando um sistema quaternário de escória CaO-SiO2-Al 2O3-Na2O à 1350ºC. Nele observou-se 

que: 

• A concentração de Na2O na escória decresce com o tempo devido à evaporação.  

• A taxa de dessulfuração aumenta com: 

� O aumento da concentração de Na2O na escória; 

� A diminuição da concentração de Al2O3 na escória; 

� O aumento da basicidade da escória (ex: razão CaO/SiO2); 

� O aumento da temperatura; 
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NIEKERK et al (1993), ao estudarem experimentalmente a distribuição do enxofre entre o 

ferro-carbono saturado à 1350ºC e escórias formadas por Na2O-SiO2, Na2O-SiO2-CaO e 

Na2O-SiO2-CaO-CaF2, concluíram  que: 

• Adições de Na2O aumentam a capacidade sulfídica em escórias Na2O-SiO2 bem como 

em escórias Na2O-SiO2-CaO; 

• Com respeito ao efeito sobre o coeficiente de partição do enxofre, CaO é equivalente a 

0,30 de Na2O; 

• Adições de CaF2, em basicidade constante, reduzem a capacidade sulfídica do Na2O 

nas escórias Na2O-SiO2-CaO; 

• Escórias de Na2O-SiO2-CaO-CaF2 possuem alta capacidade sulfídica e baixo ponto de 

fusão, portanto podem ser utilizadas para o tratamento do gusa em temperaturas 

relativamente baixas; 

• A concentração de CaF2 em escórias Na2O-SiO2-CaO-CaF2 usadas para dessulfuração 

do ferro gusa deve ser restrita, porque CaF2 reduz a capacidade sulfídica destas 

escórias. Somente a quantidade suficiente de CaF2 deve ser adicionado, para assegurar 

que as escórias serão líquidas durante o tratamento. 

 

COSTA et al (2007) buscaram otimizar o processo da Usiminas de dessulfuração de gusa em 

panela, comparando a utilização de lança fixa (movimento somente vertical) com lança 

rotativa. Informam a utilização de uma mistura dessulfurante composta por cerca de 82% de 

cal e 18% de magnésio, onde o magnésio é usado para reduzir o teor de oxigênio dissolvido 

para próximo de zero e assim aumentar o poder dessulfurante da cal.  
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5 – METODOLOGIA E EXPERIMENTOS 

 

5.1 - DEFINIÇÃO DAS MISTURAS DESSULFURANTES 

 

Foi proposto testar 5 misturas dessulfurantes à base de cal calcítica (fonte de CaO), tendo 

porém cada uma um fluxante distinto: fluorita, sodalita, ulexita calcinada, ilmenita e micro 

borra de alumínio. A mistura com fluorita foi considerada como sendo a referencial, isto é, o 

padrão de comparação, cuja proporção de cal e fluxante foi de 94% e 6%, respectivamente.  

Alguns pontos básicos foram estabelecidos para guiar a idealização da composição de cada 

mistura: 

• Participação da cal na mistura de no mínimo 80%, por ser o agente dessulfurante 

propriamente dito e para minimizar uma possível elevação no custo total da mistura 

dessulfurante, quando em uso industrial. A exceção foi a mistura com ulexita, onde 

nos cálculos preliminares considerou-se reduzir a quantidade de cal até 55%, como se 

verá mais adiante. No entanto ao final a composição que foi realmente testada em 

laboratório obedeceu ao critério inicial; 

• Desprezar a escória de alto forno, visto que na prática é um ruído no processo 

(variável não controlável) e que o KR possui equipamento para a remoção da escória 

na superfície do banho de gusa, ainda que a eficiência deste recurso não seja de 100%. 

Caso fosse tomado o caminho de se considerar a influência da escória de alto forno, 

deveria ser definida a eficiência de remoção no KR, cujo valor é desconhecido na 

planta industrial em questão, além de não ser um parâmetro constante entre as diversas 

siderúrgicas. 

 

Como ponto de partida foi elaborada uma lista contendo várias misturas para cada um dos 

novos fluxantes, bem como uma mistura referencial de fluorita e uma “mistura” somente com 

cal, sem fluxante algum, como informação adicional. Dessa forma listou-se 62 possibilidades 

de misturas, sendo 1 sem fluxante, 1 com fluorita, 16 com ilmenita, 12 com ulexita calcinada, 

16 com sodalita e 16 com micro borra de alumínio. De posse desta lista foram feitas 

simulações (cálculos termodinâmicos), visando uma orientação na identificação das misturas 

mais adequadas, como se verá a seguir.  
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Em todas as misturas usou-se cal de composição química conforme Tabela V.1, que foi a 

média obtida no período de produção da planta industrial que forneceu o material.  

 

Tabela V.1 – Composição da cal nas simulações (% em massa) 

CaO SiO2 MgO Fe2O3 Al2O3 S 

98,571 0,793 0,334 0,146 0,094 0,063 

  

A composição química da fluorita considerada na lista inicial está apresentada na Tabela V.2, 

conforme análise feita pelo laboratório da aciaria da ArcelorMittal Tubarão, que investigou 

aproximadamente 90% dos constituintes. 

 

Tabela V.2 - Composição da fluorita na simulação (% em massa) 

CaF2 SiO2 S 

83 6,45 0,029 

 

Para as misturas contendo micro borra de alumínio e sodalita, estas foram definidas 

simplesmente pela redução da proporção de cal na mistura de 95% a 80%, variando-se 1 

ponto percentual. A Tabela V.3 e a Tabela V.4 apresentam a composição química da sodalita 

e da micro borra de alumínio. 

 

Tabela V.3 - Composição da sodalita nas simulações (% em massa) 

SiO2 Al2O3 Na2O K2O Fe2O3 CaO 

57,873 23,585 7,175 5,520 3,270 2,577 

 

Tabela V.4 - Composição da micro borra de alumínio nas simulações (% em massa) 

Al metálico Al2O3 SiO2 

36,683 62,312 1,005 

 

Com respeito à mistura com ilmenita, igualmente variou-se a proporção de cal em 1 ponto 

percentual entre 95% e 80%. Neste caso, porém, o material complementar não foi somente o 

fluxante, foi adicionado também grafite como fonte do elemento carbono, com o objetivo de 

atuar como um agente desoxidante, visto que a ilmenita contém FeO e Fe2O3 em sua 

composição, Tabela V.5, o que poderia desfavorecer a reação de dessulfuração. A quantidade 

de grafite, isto é, de carbono, foi calculada segundo a reação química abaixo: 
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Fe2O3 + 3C � 2Fe + 3CO 

Onde Fe2O3 já envolve também a forma FeO. A concentração de carbono no grafite foi 

considerada 100%.  

 

Tabela V.5 - Composição da ilmenita nas simulações, com grafite (% em massa) 

TiO2 Fe2O3 SiO2 C 

52,762 37,770 0,970 8,498 

 

Para a definição das diversas misturas contendo ulexita calcinada foi usado um critério 

orientado pela experiência obtida por KEUM et al (2007), onde os melhores resultados 

laboratoriais de dessulfuração com B2O3 foram obtidos com as misturas 

5%B2O3+5%C+90%CaO e 15%B2O3+5%C+80%CaO, em contraste com 

10%B2O3+5%C+85%CaO, que apresentou desempenho relativamente inferior. Diante disso 

decidiu-se investigar composições cuja concentração de B2O3 variasse em torno dos valores 

de 5% e 15% segundo a Tabela V.6. Em todos os casos fixou-se a proporção de C em 5%, 

conforme experimentos de KEUM et al (2007). 

 

Tabela V.6 – Misturas à base de Ulexita calcinada 

CaO (%) B2O3 (%) C (%) Agrupamento 

93 2 5 

Grupo 1 

92 3 5 

91 4 5 

90 5 5 

89 6 5 

88 7 5 

82 13 5 

Grupo 2 

81 14 5 

80 15 5 

79 16 5 

78 17 5 

77 18 5 

 

Os valores da tabela anterior foram convertidos em proporções de cal, ulexita e grafite, 

considerando 45,56% de B2O3 na ulexita (uma descrição completa da composição da ulexita 
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não foi fornecida) e grafite como sendo carbono puro. Os resultados são mostrados na Tabela 

V.7. 

 

Tabela V.7 – Misturas com ulexita 

Cal (%) Ulexita (%)  Grafite (%) Agrupamento 

90,61 4,39 5,00 

Grupo 1 

88,42 6,58 5,00 

86,22 8,78 5,00 

84,03 10,97 5,00 

81,83 13,17 5,00 

79,64 15,36 5,00 

66,47 28,53 5,00 

Grupo 2 

64,27 30,73 5,00 

62,08 32,92 5,00 

59,88 35,12 5,00 

57,69 37,31 5,00 

55,49 39,51 5,00 

 

Com a definição da lista das misturas foi utilizado o software, CEQCSI e seu módulo 

PHLAMECH CEQCSI7, para avaliar o comportamento do sistema “mistura dessulfurante + 

gusa líquido” no equilíbrio termodinâmico à temperatura de 1355ºC, partindo-se de 1375ºC, e 

segundo a razão em massa de 1/133 (mistura dessulfurante / gusa) isto é, 7,5kg de mistura por 

tonelada de gusa. A composição química do gusa admitida nesta simulação foi o resultado 

médio de duas amostras (inicial e final) obtidas durante a coleta do material na casa de corrida  

do Alto Forno 3 da ArcelorMittal Tubarão, com a ressalva de que a concentração de enxofre 

foi corrigida para o valor tipicamente encontrado na planta de dessulfuração em panela desta 

siderúrgica (0,035%). Por esse motivo o elemento ferro foi recalculado de modo que a soma 

dos valores dos elementos no gusa fosse 100%, conforme Tabela V.8. 

 

Tabela V.8 – Composição química do ferro gusa considerada na simulação (% em massa) 

Fe C Si Mn P S Cu Ti Cr 

94,179 5,005 0,275 0,385 0,065 0,0350 0,004 0,026 0,026 

                                                           
7 Ambos CEQCSI (Calcul d’EQuilibre Chimique pour la SIderurgie) e PHLAMECH CEQCSI (Phases LAitier et 
Metal en Equilibre Chimique, Calcul d’EQuilibre Chimique pour la SIderurgie)  foram desenvolvidos pela 
ArcelorMittal Global R&D Maizières Process 
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De forma análoga a composição química de algumas misturas foi normalizada de modo a 

totalizar 100%, visto não serem conhecidas todas as substâncias constituintes, o que foi feito 

automaticamente pelo software. CEQCSI foi usado para o cálculo do enxofre no metal no 

equilíbrio, já com o PHLAMECH CEQCSI procurou-se verificar a fração de fase líquida no 

equilíbrio, bem como a composição das fases presentes.  

 

Resumidamente o software CEQCSI busca alcançar o mínimo da energia livre de Gibbs de 

um sistema químico (cujo valor é a soma da energia livre de Gibbs das fases constituintes), 

sob as restrições do balanço de massa. Alguns modelos termodinâmicos são empregados para 

descrever as diferentes fases: aço, escória, gás, sólidos, etc. Para a escória, ele usa o modelo 

de Átomo Central Generalizado – ACG, baseado na Aproximação Quase Química. Sob o 

equilíbrio, o enxofre e outros solutos são distribuídos nas fases de forma a equalizar seu 

potencial químico. O modelo ACG foi baseado no modelo de Átomos Centrais, originalmente 

proposto por Lupis e Elliott, e sua principal vantagem é descrever a primeira e segunda 

vizinhança mais próxima de cada átomo. (LEHMANN, 2018 e LEHMANN et al, 2009). A 

Aproximação Quase Química é um método aproximado que considera de forma independente 

todos os pares de átomos vizinhos possíveis e calcula a interação entre eles. 

 

Os resultados previstos de dessulfuração foram de modo geral satisfatórios, apresentando teor 

final de enxofre abaixo de 50ppm, sendo quase 90% das ocorrências até 0,16ppm. Tais níveis 

reforçam a possibilidade que a reação seja limitada pela cinética. Ressalta-se que a mistura 

com fluorita retornou resultado de enxofre final igual a 0ppm, que na verdade significa um 

valor menor que a precisão numérica do software. Em seis casos, o programa não foi capaz de 

calcular o enxofre final. Somente na mistura com fluorita houve ocorrência de fase líquida no 

equilíbrio (6,87%), o que não era a expectativa inicial, pois esperava-se encontrar fase líquida 

também em outras misturas. A lista completa com as misturas e seus resultados de enxofre no 

equilíbrio é apresentada a seguir na Tabela V.9. 
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Tabela V.9 – Misturas dessulfurantes e enxofre no equilíbrio segundo a simulação via 

CEQCSI 

nº Fluxante 
Cal 

(%) 

Fluxante 

(%) 

Desoxidante 

(%) 
S final (ppm)* 

1 Nenhum 100 0 - 0,15 

2 Fluorita 94 6 - 0 (muito baixo) 

3 

Ilmenita 

95,00 4,58 0,425 0,15 

4 94,00 5,49 0,510 0,15 

5 93,00 6,41 0,595 0,15 

6 92,00 7,32 0,680 0,15 

7 91,00 8,24 0,765 0,15 

8 90,00 9,15 0,850 0,15 

9 89,00 10,07 0,935 Não calculado 

10 88,00 10,98 1,020 0,15 

11 87,00 11,90 1,105 0,16 

12 86,00 12,81 1,190  Não calculado 

13 85,00 13,73 1,275 0,15 

14 84,00 14,64 1,360 0,16 

15 83,00 15,56 1,445 0,16 

16 82,00 16,47 1,530 0,16 

17 81,00 17,39 1,615 0,16 

18 80,00 18,30 1,700 0,16 

19 

Ulexita 

Calcinada 

90,61 4,39 5,00 0,15 

20 88,42 6,58 5,00 0,15 

21 86,22 8,78 5,00  Não calculado 

22 84,03 10,97 5,00 0,04 

23 81,83 13,17 5,00 0,16 

24 79,64 15,36 5,00 0,16 

25 66,47 28,53 5,00 0,75 

26 64,27 30,73 5,00 3 

27 62,08 32,92 5,00 3,1 

28 59,88 35,12 5,00 3,2 

29 57,69 37,31 5,00 0,16 

30 55,49 39,51 5,00 43 

31 

Sodalita 

95,00 5,00 - 0,15 

32 94,00 6,00 -  Não calculado 

33 93,00 7,00 - 0,15 

34 92,00 8,00 - 0,15 

35 91,00 9,00 - 0,15 



49 
 

36 90,00 10,00 - 0,15 

37 89,00 11,00 -  Não calculado 

38 88,00 12,00 -  Não calculado 

39 87,00 13,00 - 0,15 

40 86,00 14,00 - 0,15 

41 85,00 15,00 - 0,15 

42 84,00 16,00 - 0,15 

43 83,00 17,00 - 0,15 

44 82,00 18,00 - 0,15 

45 81,00 19,00 - 0,15 

46 80,00 20,00 - 0,15 

47 

Micro borra 

de Alumínio 

95,00 5,00 - 0,15 

48 94,00 6,00 - 0,15 

49 93,00 7,00 - 0,15 

50 92,00 8,00 - 0,14 

51 91,00 9,00 - 1,1 

52 90,00 10,00 - 0,14 

53 89,00 11,00 - 0,14 

54 88,00 12,00 - 0,14 

55 87,00 13,00 - 0,14 

56 86,00 14,00 - 0,12 

57 85,00 15,00 - 0,11 

58 84,00 16,00 - 0,099 

59 83,00 17,00 - 0,09 

60 82,00 18,00 - 0,083 

61 81,00 19,00 - 0,077 

62 80,00 20,00 - 0,072 

*1ppm = 0,0001% 

 

Apesar dos resultados de enxofre baixos, a Tabela V.9 não fornece subsídios para uma 

escolha segura da melhor mistura dentro de cada categoria de fluxante. Na verdade para a 

maioria dos dados não se pode dizer que há evidente distinção dos resultados obtidos, pois os 

valores de enxofre no equilíbrio poderiam ser considerados virtualmente equivalentes, salvo 

poucas exceções.  

 

Para a mistura contendo ulexita nota-se que a composição 22 (84,03% Cal + 10,97% ulexita + 

5% grafite), cujo enxofre foi de 0,04ppm, se mostrou relativamente mais eficiente que as 
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demais. Visto que esta mistura foi inclusive estudada por KEUM et al (2007), decidiu-se por 

selecioná-la.  

 

Avaliando a simulação com borra de alumínio, apesar da mistura 62 ter apresentado o menor 

enxofre (0,072ppm), houve muitos resultados de enxofre de mesma ordem de grandeza, não 

se diferenciando efetivamente. Considerando que a mistura com 6% de fluorita seria mais 

eficiente e que por razões de custo talvez não seria interessante para a indústria uma mistura 

com 20% de borra de alumínio, decidiu-se por 10% de fluxante (mistura 52), o que seria um 

valor prático. 

 

Não houve distinção nos resultados de enxofre para as formulações com ilmenita e sodalita, 

dessa forma buscou-se orientação na literatura pesquisada. Como já foi dito anteriormente, 

AMINI et al (2004) utilizaram a mesma proporção de ilmenita, fluorita e nefelina na mistura, 

que foi de 10%. Como no presente trabalho foi usado 6% de fluorita, o mesmo percentual 

poderia ser usado para ilmenita. Neste caso a composição de mistura da Tabela V.9 que mais 

se aproxima é a número 5, com 6,41% de ilmenita. VOLKMANN et al (2002) obtiveram 

êxito substituindo fluorita por sodalita no refino na proporção de 1 para 1. Visto que não foi 

possível avaliar a dessulfuração pela mistura 32, com 6% de sodalita, selecionou-se a 

imediatamente superior (mistura 33), com 7% do fluxante.  

 

Portanto diante do exposto, as seguintes misturas foram selecionadas para a realização dos 

experimentos: 

94% Cal + 6% fluorita (mistura referencial) 

93% Cal + 6,41% ilmenita + 0,59% grafite 

84,03% Cal + 10,97% ulexita + 5% grafite 

93% Cal + 7% sodalita 

90% Cal + 10% micro borra de alumínio 

 

5.2 - OBTENÇÃO E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

5.2.1 - FERRO GUSA 

 

O ferro gusa destinado ao experimento de dessulfuração foi obtido do canal de corrida do 

Alto Forno 3 da ArcelorMittal Tubarão. Já o gusa utilizado no ensaio de escorificação, foi 
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uma carga padrão já utilizada pelo laboratório para este fim. Para a realização da amostragem 

do gusa líquido no canal de corrida foram fabricados 12 moldes cilíndricos de ferro fundido e 

uma bandeja metálica (Figura 5.1), cuja função foi servir de suporte, facilitando o transporte, 

além de conter o gusa líquido que por ventura extravasasse os moldes.  

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Molde e bandeja usados na coleta de gusa no canal de corrida 

 

Os moldes cilíndricos foram posicionados na bandeja metálica de forma a distribuir 

uniformemente o peso, deixando uma folga de cerca de 30cm em relação à parede da bandeja 

(Figura 5.2). Sobre a base da bandeja foi colocada uma camada de aproximadamente 5cm de 

escória de gusa granulada (escória de Alto Forno) para evitar o contato direto do gusa líquido 

com a chapa. Todo o conjunto (bandeja com escória e moldes) foi posicionado sobre uma 

chapa metálica quente, ao lado do canal de corrida, durante tempo necessário para que fosse 

aquecido previamente, minimizando o risco de ocorrência de projeção de gusa líquido devido 

o contato com material frio. O gusa foi retirado do canal de corrida com o auxílio de uma 

coquilha de haste extensa por um operador da área. Por algumas vezes foi necessário resfriar 

com água corrente a concha da coquilha para evitar seu superaquecimento e deformação. 

Cada molde foi preenchido com gusa líquido até o topo (boca). A solidificação se deu ao ar e 

de forma natural (não forçada) e as peças foram facilmente desmoldadas, bastando virar os 

moldes para baixo. Para a caracterização química do gusa foi colhida do canal uma amostra 

padrão (formato de medalha) no início e no final da atividade, cujo resultado é mostrado na 

tabela V.10. 
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Figura 5.2 – posicionamento dos moldes na bandeja para amostragem do gusa líquido 

 

Tabela V.10 – Composição química do gusa (% massa) 

 Fe (*) C Si Mn P S Cu Ti Cr 

Amostra inicial 94,27 4,93 0,28 0,38 0,064 0,023 0,004 0,025 0,026 

Amostra final 94,11 5,08 0,27 0,39 0,066 0,027 0,004 0,026 0,026 

Média 94,19 5,005 0,275 0,385 0,065 0,025 0,004 0,0255 0,026 

(*) Valor calculado em função dos demais elementos 

 

As amostras de gusa assim obtidas foram seccionadas perpendicularmente à altura, para se 

adequarem às dimensões dos novos cadinhos, o que gerou peças com tamanhos diferenciados. 

A Figura 5.3 ilustra o tamanho das peças de gusa antes e após o corte. 

 

 

Figura 5.3 – Peça de gusa antes e após o corte para adequação dimensional 

 

 

Área preenchida com escória de 
gusa granulada (camada de cerca 
de 5cm de espessura)

30 cm 
(mínimo)Moldes

30 cm 
(mínimo)

30 cm 
(mínimo)

30 cm 
(mínimo)

Área preenchida com escória de 
gusa granulada (camada de cerca 
de 5cm de espessura)

30 cm 
(mínimo)Moldes

30 cm 
(mínimo)

30 cm 
(mínimo)

30 cm 
(mínimo)
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5.2.2 - CAL E DEMAIS MATERIAIS 

 

A cal calcítica utilizada para compor as misturas dessulfurante foi coletada na fábrica do 

grupo Lhoist localizada no site da ArcelorMittal Tubarão. O material foi coletado na base do 

elevador do tipo “caneca”, que carrega o silo de cal chamada fina, cuja granulometria não 

excede 2mm.  

 

Borra de alumínio, sodalita, ulexita calcinada e ilmenita foram obtidas de empresas 

fornecedoras destes materiais, que enviaram em pó ou em pedaços cujo tamanho máximo não 

ultrapassou 3”. Fluorita e grafite puro foram fornecidos pela própria ArcelorMittal Tubarão. A 

fluorita foi coletada de uma pilha (Figura 5.4) e para uma melhor representatividade, 

procurou-se coletar incrementos da base e meio da pilha. Já o grafite foi retirado de sua 

embalagem padrão, saco de papelão. 

 

 

Figura 5.4 – Coleta de fluorita 

 

Com exceção da ulexita, que já foi recebida muito fina, como um talco, os demais materiais 

passaram por algum processo de peneiramento ou de redução granulométrica. Esta atividade 

foi realizada na Estação de Amostragem de Matérias Primas da ArcelorMittal Tubarão.  

 

Inicialmente foi necessário lavar fluorita e sodalita num tanque externo ao laboratório para 

retirada de impurezas. Após esta etapa as bandejas com material foram levadas a uma estufa à 

105-110ºC por no mínimo 2 horas, para evaporação da água livre. Para a redução de tamanho 
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da fluorita e da sodalita foi usado um britador de mandíbulas, moinhos de rolos com abertura 

de 5 e 1mm além de um moinho de disco, conforme Figuras 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8. 

 

 

Figura 5.5 – Britador de mandíbulas Figura 5.6 – Moinho de rolos, de 5mm de 

abertura 

 

  

Figura 5.7 – Moinho de rolos, de 1mm de 

abertura 

Figura 5.8 – moinhos de disco 

 

A redução de tamanho das partículas de grafite foi conduzida em moinho de rolos de 1mm e 

depois em moinho de disco, após secagem em estufa. De forma análoga a borra de alumínio 

(levada diretamente ao moinho de disco), ulexita e a ilmenita foram levadas à estufa antes das 

etapas de moagem e peneiramento.  

 

Para a cal, todas as etapas de coleta, preparação, mistura com os demais materiais e 

acondicionamento ocorreram num mesmo dia para minimizar a hidratação. Na tabela V.11 é 

mostrado um resumo de toda preparação.  
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Tabela V.11 – Resumo da preparação dos materiais (local de execução e procedimentos) 

Material 
Lava-

gem 

Secagem 

em 

estufa 

Britador de 

mandíbulas 

Moinho 

de rolos 

de 5mm 

Moinho 

de rolos 

de 1mm 

Moinho 

de disco 

Peneira-

mento 

em 1mm 

Local de 

preparação 

Fluorita X X X X X X   

Estação de 

Amostragem 

de Matérias-

Primas 

Sodalita X X X X X X   

Grafite   X    X X   

Borra de alumínio   X     X   

Ilmenita   X        X 

Ulexita calcinada   X          

Cal (testes de 

escorificação) 
    X X X X   

Cal (testes de 

dessulfuração) 
          X   

Lab. fábrica 

de cal 

 

Para verificar a composição química dos materiais, foram colhidas amostras destes após a 

preparação. Os resultados são apresentados na tabela V.12. 

 

Tabela V.12 – Composição química dos materiais (% massa) 

Material SiO2 CaO MgO TiO2 Fe2O3 FeO Na2O K 2O P S Al 2O3 CaF2 
Al 

metálico 
Mn B2O3 CO2 

Borra Al 18,8 2,49 1,81 ----- 3,15 ------ 1,25 0,26 ----- 0,04 37,72 ----- 31,68 --- --- --- 

Fluorita 6,88 2,35 ----- ------ 0,8 ------ ------ ------ 0,04 0,01 1,5 83,6 --- --- --- --- 

Ilmenita 15,1 --- ----- 29,4 44,58 2,52 0,88 0,06 0,07 0,01 2,11 ----- --- 1,4 --- --- 

Sodalita 54,5 ---- 2,06 0,4 4,26 ----- 6,58 1,37 ----- 0,08 22,17 ------ --- --- --- --- 

Ulexita --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 48,49 --- 

Cal (testes de 

escorificação) 
0,51 92,62 0,30 --- 0,21 --- --- --- 0,05 0,04 0,08 --- --- --- --- 6,18 

Cal (testes de 

dessulfuração) 
0,22 90,8 0,13 --- 0,07 --- --- --- 0,05 0,06 0,04 --- --- --- --- 8,58 

 

5.3 - PREPARAÇÃO DAS MISTURAS DESSULFURANTES 

 

5.3.1 - COMPOSIÇÃO QUIMICA REAL DAS MISTURAS 

 

A partir da composição química de cada material e a proporção de cada um nas misturas 

dessulfurantes obtém-se a composição química presumida das misturas, Tabela V.13. 
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Tabela V.13 – Composição química presumida das misturas (% massa) 

Mistura  SiO2 CaO MgO TiO2 Fe2O3 FeO Na2O K 2O P S Al 2O3 CaF2 
Al 

met 
Mn B2O3 CO2 C 

Cal +  

borra Al 
2,074 81,978 0,298 - 0,378 - 0,125 0,026 0,048 0,054 3,808 - 3,168 - - 7,722 - 

Cal + 

fluorita 
0,620 85,502 0,122 - 0,114 - - - 0,052 0,053 0,128 5,016 - - - 8,065 

 

Cal + 

ilmenita 

+ grafite 

1,173 84,453 0,121 1,882 2,923 0,162 0,056 - 0,054 0,053 0,172 - - 0,088 - 
 

0,006 

Cal + 

sodalita 
4,020 84,453 0,265 0,028 0,363 - 0,461 0,096 0,049 0,057 1,589 - - - - 7,979 - 

Cal + 

ulexita + 

grafite 

0,185 76,308 0,109 - 0,059 - - - 0,045 0,047 0,034 - - - 5,319 7,210 0,050 

 

5.3.2 - PREPARAÇÃO DAS MISTURAS PARA OS TESTES DE DESSULFURAÇÃO 

 

As misturas foram preparadas no Laboratório de Metalurgia do Instituto do Espírito Santo – 

Ifes. Uma quantidade específica foi separada para cada teste de dessulfuração de modo a 

manter a mesma razão “mistura/gusa”, equivalente a 7,5 kg mistura / t gusa. A quantidade de 

gusa disponível permitiu preparar uma série de 3 experimentos para cada mistura diferente, 

totalizando 21. As misturas prontas foram acondicionadas em sacos plásticos, dentro de 

pequenos potes com tampa rosqueável, comumente usados em exames laboratoriais. Todos os 

potes e peças de gusa foram identificados para garantir a correta utilização. Apesar de 

objetivar manter-se a mesma razão entre massas “mistura/gusa” entre todos os experimentos, 

houve pequenas variações, porém desprezíveis, visto que a variação máxima foi de 

aproximadamente 0,31%, (maior razão – menor razão)/menor razão. A Tabela V.14 mostra a 

identificação de todas as séries de experimentos com suas respectivas massas. 
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Tabela V.14 – Peso real dos materiais em cada série 

Mistura ID 

Massa de gusa (g) Massa 

mistura 

deS (g) 

Massa 

mistura/gusa 

(kg/t) 

Massa dos materiais na mistura dessulfurante (g) 

Peças 

individuais 
Total Cal Fluorita Ilmenita Grafite Ulexita 

Borra 

Al 
Sodalita 

Cal + 

Fluorita 

F1 442,50 + 523,50 966,00 7,26 7,5155 6,82 0,44 

F2 907,15 907,15 6,81 7,5070 6,40 0,41 

F3 903,30 903,30 6,79 7,5169 6,37 0,42 

Cal + 

ilmenita 

+ grafite 

i1 459,00 + 497,20 956,20 7,17 7,4984 6,67 0,46 0,04 

i2 895,10 895,10 6,71 7,4964 6,24 0,43 0,04 

i3 810,70 810,70 6,08 7,4997 5,65 0,39 0,04 

Cal + 

ulexita + 

grafite 

U1 477,60 + 477,10 954,70 7,17 7,5102 6,02 0,36 0,79 

U2 888,00 888,00 6,67 7,5113 5,60 0,34 0,73 

U3 810,75 810,75 6,09 7,5116 5,12 0,30 0,67 

Cal + 

borra Al 

A1 482,35 + 475,25 957,60 7,19 7,5084 6,46 0,73 

A2 862,40 862,40 6,47 7,5023 5,82 0,65 

A3 862,20 862,20 6,48 7,5157 5,82 0,66 

Cal + 

sodalita 

S1 367,70 + 618,80 986,50 7,40 7,5013 6,88 0,52 

S2 882,10 882,10 6,61 7,4935 6,15 0,46 

S3 831,10 831,10 6,24 7,5081 5,80 0,44 

 

5.3.3 - PREPARAÇÃO DAS MISTURAS PARA OS TESTES DE ESCORIFICAÇÃO 

 

As misturas destinadas aos testes de escorificação foram preparadas ainda na Estação de 

Amostragem de Matérias-Primas da ArcelorMittal Tubarão, identificadas e acondicionadas 

em sacos plásticos, lacrados, usualmente utilizados na coleta de matérias-primas. Como a 

quantidade (massa) de mistura seria muito superior à usada nos testes de dessulfuração, para 

cada mistura preparou-se cerca de 8kg de material, que foram subdivididos em 4 volumes de 

2kg, visando facilitar o transporte. Todo esse material foi enviado ao Centro de Pesquisa da 

empresa Magnesita, localizada em Contagem/MG, para realização dos testes. Lá foi efetuada 

a homogeneização de cada mistura antes de se coletar a quantidade realmente necessária, que 

seria destinada aos experimentos.  
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5.4 - APARATO E MÉTODO PARA REALIZAÇÃO DOS EXPERIME NTOS  

 

5.4.1 – DESSULFURAÇÃO 

 

Os experimentos de dessulfuração apresentados neste trabalho contaram com os recursos 

ilustrados nas Figuras 5.9 a 5.16, e estão descritos abaixo:  

• Forno de resistência elétrica com controle térmico automático e digital.  Modelo MEV 

1500/V, fabricante Indústria de Fornos Elétricos LTDA (FORTELAB), com potência 

de 5000 W, tensão de 220 volts, corrente de 25 amperes, quatro entradas de Termopar 

tipo “S” e temperatura máxima de trabalho de 1500°C; 

• Tubo de alumina conectado a uma mangueira para injeção de argônio, visando 

inertizar da atmosfera no interior do forno; 

• Tubo de alumina acoplado a um motor para promover a agitação mecânica do banho 

de gusa; 

• Cone (funil) de papel e tubo cilíndrico de aço inox de 35,5cm de comprimento e 

2,2cm de diâmetro interno, para adição das misturas dessulfurantes;   

• Estufa para pré-aquecimento da mistura dessulfurante; 

• Cadinhos de grafite-argila com altura de 9cm, diâmetro externo no topo de 8,8cm, 

diâmetro externo na base de 6cm e espessura na parede de 1,1cm;   

• Amostradores de sílica, tipo pino, de 13,7cm de comprimento e 0,7cm de diâmetro 

externo, acoplado a uma haste metálica, para coleta de gusa líquido; 

• Prato cerâmico para colocação da mistura dessulfurante na estufa de pré-aquecimento; 

• Recipiente com água para resfriamento das amostras de gusa recém coletadas;  

• Misturas dessulfurantes com massa entre 6,08g a 7,40g; 

• Peças de gusa sólido com massa total por experimento entre 810,70 e 986,50g. 
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Figura 5.9 – Forno (câmara de 

aquecimento) 

Figura 5.10 – Forno (painel de controle) 

  

Figura 5.11 – Aparato para dessulfuração 

(forno e sistema de agitação do banho) 

Figura 5.12 – Estufa para pré-aquecimento da 

mistura dessulfurante 

  

  

Figura 5.13 – amostrador de gusa líquido, 

tipo pino 

Figura 5.14 – Mistura dessulfurante e prato 

cerâmico para pré-aquecimento da mistura 
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Figura 5.15 – exemplo de peças de gusa 

sólido e cadinho de grafite-argila 

Figura 5.16 – desenho ilustrativo do ensaio de 

dessulfuração 

  

Basicamente os passos de execução do experimento foram: fusão do gusa e aquecimento até a 

temperatura desejada, pré-aquecimento da mistura dessulfurante, coleta de uma amostra 

inicial de gusa líquido, adição da mistura e coleta de amostra de gusa em 10, 20 e 30 minutos. 

Segue detalhamento destes passos. 

 

A amostra inicial de gusa líquido foi coletada antes da adição de material, já na temperatura 

de ensaio, e o aquecimento da mistura dessulfurante foi feito a cerca de 100°C por 

aproximadamente 20 minutos antes da adição, para reduzir a umidade. Para isso foi colocada 

num prato cerâmico onde foi espalhada para garantir um aquecimento mais uniforme. A 

adição foi feita em dois momentos, despejando o material, recém tirado do forno de pré-

aquecimento, no funil de papel posicionado sobre o tudo de aço inox. Após a primeira parcela 

da adição foi iniciada a agitação do banho a uma rotação de 800,2 rpm. A segunda foi feita 

entre 30 a 40 segundos depois. Imediatamente antes da segunda adição desligou-se a agitação 

por razões de segurança, a qual foi posteriormente reestabelecida. As demais amostras de gusa 

foram retiradas em 10, 20 e 30 minutos, em relação ao instante da adição da primeira parcela 

de mistura, e em todos os casos foi paralisada a agitação do banho por poucos segundos. A 

temperatura inicial do forno de dessulfuração no instante de inserção do cadinho com gusa 

sólido foi sempre superior a 1200°C, visto já estar pré-aquecido. Mesmo com o gusa no 

estado sólido houve injeção de argônio a uma vazão de 15 litros/minuto desde o início do 

aquecimento, visando evitar a oxidação do metal e futura formação de escória na superfície do 

banho. A temperatura real do ensaio foi de 1420 ± 5°C. A vazão de argônio foi reduzida a 10 
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litros/min e mantida constante somente a partir do momento em que foi atingida a temperatura 

do experimento. 

 

5.4.2 - ESCORIFICAÇÃO 

 

O teste de escorificação foi executado para avaliar o desgaste sofrido por 4 tipos de refratários 

usados usualmente na aciaria da ArcelorMittal Tubarão quando atacados em alta temperatura 

pelas escórias formadas a partir das misturas dessulfurantes em estudo. Os recursos utilizados 

foram basicamente um forno de indução de 50kW com capacidade de carga de 50kg de metal, 

termopar de imersão, sucata de gusa, tijolos refratários, misturas dessulfurantes entre outros 

materiais. A concepção deste teste consiste em confeccionar um cadinho octogonal com 

tijolos refratários e argamassa especial e nele fundir uma carga metálica. Sobre o banho 

metálico adiciona-se uma escória, que no caso é a mistura dessulfurante, e ao final verifica-se 

o desgaste sofrido na parede do cadinho, isto é, nos corpos-de-prova. Em cada cadinho foram 

usados na parede 8 tijolos (corpos-de-prova), que representaram os 4 refratários de interesse 

(2 tijolos para cada tipo de refratário), e uma peça refratária na base, isto é, no fundo, com 30 

a 40mm de espessura. O posicionamento das peças e suas dimensões são mostrados na Figura 

5.17. Observa-se que tijolos iguais foram colocados de forma a ficarem diametralmente 

opostos. 

 

 

 

Figura 5.17 – Detalhe da dimensão e posicionamento dos tijolos 
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Na execução do ensaio foram seguidos os passos seguintes: 

1. Fabricação dos tijolos com os refratários de interesse (corpos-de-prova); 

2. Medição da espessura inicial dos tijolos no topo e em meia altura; 

3. Montagem do cadinho octogonal; 

4. Preparação interna do forno, protegendo-o com um pouco de sinter ou alumina branca 

eletrofundida, e também fixação do cadinho; 

5. Proteção de toda extensão da bica de vazamento do forno com massa refratária; 

6. Fusão da carga metálica (10 a 15kg); 

7. Verificação do nível do banho após a fusão e adição de pequenas quantidades de sucata ou 

descarte de metal líquido, visando manter a altura do banho em cerca de ¾ da altura interna 

do cadinho; 

8. Estabilização da temperatura de ensaio; 

9. Adição da mistura dessulfurante (1ª adição); 

10. Remoção da mistura após 30 minutos com o auxílio de uma raspadeira metálica; 

11. Repetição dos procedimentos de adição e remoção de mistura dessulfurante por mais duas 

vezes; 

12. Vazamento do metal líquido em uma coquilha, deixando-o resfriar ao ar; 

13. Resfriamento do cadinho ao ar; 

14. Desmontagem das paredes do cadinho, retirando os tijolos corpos-de-prova; 

15. Corte dos tijolos no meio e na direção longitudinal (maior comprimento: altura); 

16. Medição da espessura final dos tijolos, realizando duas medições na linha de escória, 

sendo uma em cada metade, na parte mais desgastada; 

 

Para a apuração do desgaste percentual de cada tijolo na linha de escória utilizou-se a fórmula 

seguinte, conforme ilustrado na Figura 5.18. 

 

�~�	�%� = 	
�\]AC�C +	\]�qBC�	2 −	�\5qE@	) +	\5qE@	!�	2�\]AC�C +	\]�qBC�	2

	× 100 (4.36) 

Onde: 

DLE - desgaste na linha de escória; 

Mi topo - medida inicial na ponta da peça correspondente a parte superior do cadinho; 

Mi meio - medida inicial na posição central da peça; 

Mfesc 1 e Mfesc 2 - medidas finais da peça correspondente à linha de escória nos lados 1 e 2, 

respectivamente; 
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Figura 5.18 – Pontos de medição da espessura inicial e final 
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6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 - TESTES DE DESSULFURAÇÃO 

 

Os resultados dos testes de dessulfuração são mostrados na Figura 6.1, em termos do grau de 

dessulfuração: (S0 – S) / S0 [%].  Foram realizados três testes válidos com fluorita e somente 

um teste válido para cada um dos demais fluxantes. Como as condições e procedimentos 

operacionais foram os mesmos, parte-se da hipótese de que o erro (ou desvio) padrão nos 

resultados de fluorita poderia ser extrapolado para os outros materiais. Dessa forma, calcula-

se o erro padrão em cada ponto da curva de fluorita e adota-se os mesmos valores para as 

demais curvas. A Figura 6.2 mostra os resultados com o erro padrão para cada mistura. 

Ligando-se os limites definidos pelo erro padrão pode-se ilustrar uma região (área) coberta 

pelo erro. Não foi possível analisar a amostra de 20 minutos do teste i2 (ilmenita), pois a 

amostra obtida possuía massa insuficiente e aspecto não uniforme. Verificou-se no laboratório 

que havia vazios internos. 

 

 

Figura 6.1 – Resultados de dessulfuração 
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Figura 6.2 – Resultados de dessulfuração com erro padrão 

 

O gusa de cada coleta foi também analisado para verificar se havia discrepância significativa 

de teor de carbono entre os testes, no entanto as diferenças não foram relevantes. A amplitude, 

isto é, a variação entre o maior e menor resultado, foi de 0,310, que para a concentração 

média de carbono de 4,778%, corresponde a uma variação de somente 6,5%. Na Tabela VI.1 

são mostrados os valores de enxofre e carbono de cada amostra, além da razão 

enxofre/enxofre inicial. 

 

Tabela VI.1 – Resultados de enxofre e carbono nos testes de dessulfuração 

TESTE AMOSTRA  C (%) S (%) (S0 - S) / S0  (%) 

FLUORITA 

(F1) 

inicial 4,86 0,034 0,00 

10 min 4,81 0,020 41,18 

20 min 4,90 0,020 41,18 

30 min 4,70 0,017 50,00 

FLUORITA 

(F2) 

inicial 4,76 0,029 0,00 

10 min 4,75 0,012 58,62 

20 min 4,76 0,008 77,65 

30 min 4,80 0,008 73,79 

FLUORITA 

(F3) 

inicial 4,88 0,035 0,00 

10 min 4,85 0,024 31,43 

20 min 4,91 0,025 26,47 

30 min 4,81 0,024 31,43 
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BORRA DE 

ALUMÍNIO 

(A2) 

inicial 4,68 0,027 0,00 

10 min 4,69 0,02 25,93 

20 min 4,76 0,018 47,06 

30 min 4,80 0,014 48,15 

ILMENITA 

(i2) 

inicial 4,62 0,032 0,00 

10 min 4,65 0,025 21,88 

20 min  - -  -  

30 min 4,60 0,024 25,00 

SODALITA 

(S1) 

inicial 4,77 0,026 0,00 

10 min 4,79 0,024 7,69 

20 min 4,79 0,022 35,29 

30 min 4,76 0,018 30,77 

ULEXITA 

(U3) 

inicial 4,81 0,030 0,00 

10 min 4,82 0,019 36,67 

20 min 4,86 0,012 64,71 

30 min 4,82 0,008 73,33 

 

Até 10 minutos de dessulfuração, observa-se que a mistura com fluorita apresentou o melhor 

desempenho, sendo seguida pela ulexita, borra de alumínio e sodalita. Ao final a situação se 

alterou, tendo a ulexita obtido o melhor desempenho, superando a fluorita em algum 

momento entre 10 e 20 minutos. Com 30 minutos a borra de alumínio ficou muito próxima da 

fluorita e a sodalita próxima da ilmenita, sendo esta última um pouco melhor.  

 

Em ensaios desta natureza os resultados são tradicionalmente avaliados em função do enxofre 

aos 30 minutos. Procurou-se aqui seguir a mesma linha, mas sem desmerecer o aspecto ou 

comportamento das curvas, ademais não há qualquer relação dos tempos destes ensaios com 

os tempos de tratamento de gusa em uma unidade industrial de dessulfuração, visto não se 

tratar de uma simulação em escala laboratorial, mas sim de ensaios comparativos. Diante 

disso o desempenho da mistura com ilmenita foi considerado melhor que com sodalita, uma 

vez a sodalita somente se mostrou melhor que a ilmenita aos 30 minutos.  

 

É importante também citar que houve alguns casos em que a amostra válida de gusa foi 

coletada após o tempo pré-determinado. Este atraso foi registrado e é identificado na Tabela 

VI.2. As causas destes desvios foram: necessidade de reamostragem devido à sucção 

insuficiente de gusa para o interior do pino amostrador ou queda do pino da haste de fixação 
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para dentro do forno (porém fora do cadinho), que levou a perda da primeira amostra; não 

observância do momento exato da coleta. 

 

Tabela VI.2 – Desvio no tempo de amostragem 

Mistura Teste 
Tempo de atraso na coleta de amostra (hora: minuto : segundo) 

Inicial 10 min 20 min 30 min 

FLUORITA 

F1 sem atraso 00:01:15 sem atraso sem atraso 

F2 00:03:40 sem atraso sem atraso sem atraso 

F3 sem atraso 00:01:55 sem atraso sem atraso 

ILMENITA i2 sem atraso 00:01:43 00:00:27 sem atraso 

ULEXITA U3 sem atraso sem atraso sem atraso sem atraso 

BORRA DE 

ALUMÍNIO 
A2 sem atraso 00:00:33 sem atraso sem atraso 

SODALITA S1 sem atraso 00:02:26 sem atraso sem atraso 

 

Adicionalmente procurou-se conhecer a estrutura mineralógica das misturas dessulfurantes de 

modo a auxiliar na compreensão do fenômeno. Para isso pequenas quantidades de cada 

mistura foram prensadas em forma de pastilha (3mm de altura e 5mm de diâmetro) e 

aquecidas num forno à 1400°C durante 30 minutos, sendo a taxa de aquecimento de cerca de 

8K/s. Nitrogênio seco foi constantemente injetado no forno visando uma atmosfera mais 

adequada. Um analisador mineralógico automático (TIMA Tescan, Nanolab-Redemat) foi 

utilizado para detectar as espécies químicas presentes. As Figuras 6.3 a 6.5 mostram as 

amostras analisadas, onde pode-se ver a região definida para o teste, que para fins de medição 

foi subdividida em 6 partes iguais.    
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FLUORITA 

 
ILMENITA 

Figura 6.3 – Amostras das misturas com fluorita e ilmenita para análise mineralógica 

 

 
ULEXITA 

 
BORRA DE ALUMÍNIO 

Figura 6.4 – Amostras das misturas com ulexita e borra de alumínio para análise mineralógica 
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SODALITA 

Figura 6.5 – Amostra da mistura com sodalita para análise mineralógica 

 

Como exemplo, 1/6 da imagem avaliada é mostrada na Figura 6.6, que corresponde à mistura 

com fluorita. O código de cores da legenda ilustra as fases presentes. O valor percentual 

indicado na legenda diz respeito à concentração da respectiva fase no conjunto das 6 imagens 

avaliadas (valores menores que 0,1% não estão indicados). A composição química elementar 

das fases mais significativas encontra-se na Tabela VI.3. Semelhantemente temos as Figuras 

6.7 a 6.10 e Tabelas VI.4 a VI.7 para as demais misturas dessulfurantes. De imediato o que 

chama atenção é que em nenhuma amostra foi encontrada fase líquida, fato este que já havia 

sido previsto pelo “PHLAMECH CEQCSI”, exceto para mistura com fluorita, onde os 

cálculos mostraram 6,87% de fase líquida no equilíbrio. A fase denominada de calcite, onde 

cálcio e oxigênio correspondem a mais de 97% da composição química, prevaleceu em todos 

os casos, tendo apresentado uma concentração de 86,21%, 92,46%, 85,86%, 91,69% e 

78,71%, respectivamente para as misturas com fluorita, ilmenita, ulexita, borra de alumínio e 

sodalita. Tais resultados mostram que a maior parte da mistura quando aquecida continuou 

sendo cal. 
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Figura 6.6 – Análise mineralógica da mistura com fluorita à 1400°C (imagem ilustrativa. 

Percentuais da amostra total) 

 

Tabela VI.3 – Composição química (%) das principais fases - mistura com fluorita 

Fase O Al Si S Ca 

Calcite 47,91 0,59 0,96 - 50,54 

Anhidrite 12,27 - - 43,17 44,56 

Corundun 57,98 38,78 - - 3,24 
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Figura 6.7 – Análise mineralógica da mistura com ilmenita à 1400°C (imagem ilustrativa. 

Percentuais da amostra total) 

 

Tabela VI.4 – Composição química (%) das principais fases - mistura com ilmenita 

Fase O Al P Ca Ti Fe 

Calcite 44,6 1,39 - 54,01 - - 

Perovskite 32,96 1,91 1,09 31,86 28,93 4,06 

 



72 
 

 

 

Figura 6.8 – Análise mineralógica da mistura com ulexita à 1400°C (imagem ilustrativa. 

Percentuais da amostra total) 

 

Tabela VI.5 – Composição química (%) das principais fases - mistura com ulexita 

Fase O Mg Al Si P Ca Fe 

Calcite 47,91 - 0,59 0,96 - 50,54 - 

Hematite/Magnetite 26,01 - - - - - 73,99 

Chromferide - - - - 9,9 - 90,1 

Anhydrite 12,27 43,17 - - - 51,46 - 
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Figura 6.9 – Análise mineralógica da mistura com borra de alumínio à 1400°C (imagem 

ilustrativa. Percentuais da amostra total) 

 

Tabela VI.6 – Composição química (%) das principais fases - mistura com borra de alumínio 

Fase O Al Si S Ca 

Calcite 45,07 1,11 0,57 - 53,25 

Anhydrite 14,48 0,66 4,19 32,22 48,45 
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Figura 6.10 – Análise mineralógica da mistura com sodalita à 1400°C (imagem ilustrativa. 

Percentuais da amostra total) 

 

Tabela VI.7 – Composição química (%) das principais fases - mistura com sodalita 

Fase O Al Si P S Cl Ca 

Calcite 42,48 1,40 0,66 0,05 - - 55,40 

Anhydrite 15,91 3,30 1,96 - 32,75 - 46,09 

 

6.2 - TESTES DE ESCORIFICAÇÃO 

 

Os testes de escorificação geraram os resultados mostrados na Figura 6.11 e na Tabela VI.8. 

“Área impacto (PG e CT)”, “Linha escória (PG)”, “Geral” e “Impeller” identificam os 

refratários, respectivamente da área da panela de gusa e também do carro torpedo, que 

recebem o maior impacto mecânico do gusa; na região da linha de escória da panela de gusa; 

em várias aplicações, como por exemplo, nos tijolos permanentes das panelas de gusa e aço e 

na região acima da panela de gusa acima da linha de escória (borda da panela); e no impeller 

do KR. 
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Figura 6.11 – Resultados dos testes de escorificação 

 

Tabela VI.8 – Resultados dos testes de escorificação 

Mistura Refratário 
Desgaste 

Amostra 1 Amostra 2 Média Erro 

BORRA DE 

ALUMÍNIO 

Área impacto (PG e CT) 28,83 23,35 26,09 2,74 

Linha escória (PG) 21,52 24,64 23,08 1,56 

Geral 54,49 49,96 52,23 2,265 

Impeller 40,74 48,23 44,49 3,745 

ILMENITA 

Área impacto (PG e CT) 10,20 3,95 7,08 3,125 

Linha escória (PG) 6,11 6,50 6,31 0,195 

Geral 33,18 25,70 29,44 3,74 

Impeller 18,00 33,03 25,52 7,515 

ULEXITA 

Área impacto (PG e CT) 11,28 21,92 16,60 5,32 

Linha escória (PG) 11,20 27,19 19,20 7,995 

Geral 26,50 30,59 28,55 2,045 

Impeller 33,77 17,58 25,68 8,095 

FLUORITA 

Área impacto (PG e CT) 36,76 42,01 39,39 2,625 

Linha escória (PG) 38,63 48,47 43,55 4,92 

Geral 61,42 72,51 66,97 5,545 

Impeller 63,66 65,16 64,41 0,75 

SODALITA 

Área impacto (PG e CT) 3,98 3,23 3,61 0,375 

Linha escória (PG) 4,27 4,36 4,32 0,045 

Geral 27,27 23,28 25,28 1,995 

Impeller 22,49 20,42 21,46 1,035 
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Em linhas gerais observa-se nitidamente que as misturas dessulfurante com fluorita e borra de 

alumínio se destacaram negativamente em relação às demais quanto ao desgaste aos 

refratários, sendo a fluorita a mais agressiva. A mistura com ulexita ofereceu desgaste um 

pouco maior em relação à ilmenita e sodalita, principalmente nos dois primeiros tipos de 

refratário. Ilmenita e sodalita apresentaram muita proximidade e menores níveis de desgaste. 

Como houve repetição dos experimentos para cada mistura, foi possível calcular um erro 

padrão, que é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada da quantidade de amostras. Dessa 

forma vê-se que em alguns pontos o erro se sobrepõe a outros resultados, o que mostra que 

nestes casos os dados podem ser iguais sob o aspecto estatístico. 

 

Tais resultados são importantes, pois os custos com refratários são relevantes para a indústria, 

além disso, paradas operacionais para manutenção ou troca de refratários impactam 

diretamente no sincronismo das diversas etapas de operação de uma aciaria bem como da 

produtividade geral. Naturalmente a representatividade deste fator é algo particular a 

realidade de cada planta industrial, que deverá sempre fazer uma análise global.  
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7 – CONCLUSÕES 

 

7.1 – TESTE COM AS MISTURAS 

 

4 novas formulações de misturas dessulfurantes foram definidas e comparadas com uma 

mistura padrão, contendo 94% de cal e 6% de fluorita. Tais misturas foram: 

93% cal + 6,41% ilmenita + 0,59% grafite 

84,03% cal + 10,97% ulexita calcinada + 5% grafite 

93% Cal + 7% sodalita 

90% Cal + 10% micro borra de alumínio 

 

Cálculos termodinâmicos sugeriram que qualquer uma das misturas testadas em laboratório 

poderiam ser usadas para dessulfuração de gusa. 

 

A mistura composta por 84.03% cal + 10.97% ulexita calcinada + 5% grafite apresentou a 

maior performance de dessulfuração e baixo ataque aos refratários avaliados, destacando-se 

ainda mais neste último ponto em relação à mistura com fluorita, cujo ataque aos refratários 

foi maior que o dobro da ulexita. 

 

A mistura com fluorita se confirmou como a mais agressiva aos refratários estudados. 

 

As misturas com ilmenita e micro borra de alumínio tiveram comportamento similar ao da 

fluorita nos experimentos de dessulfuração, enquanto que a mistura com sodalita foi a de  pior 

desempenho.  

 

Nenhuma formação de fase líquida foi observada nas misturas testadas, nem mesmo para a 

mistura com fluorita. 

 

A análise mineralógica das misturas após sofrerem aquecimento mostrou que uma grande 

quantidade de cal não reagiu. 
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7.2 - ASPECTOS AMBIENTAIS DO USO DA FLUORITA 

 

Pouca informação há na literatura acerca das consequências ambientais do uso da fluorita em 
dessulfuração de gusa, sobretudo em planta KR. Percebe-se que o receio de sua utilização 
ainda se baseia em paradigmas.  

 

Ao avaliar as consequências da fluorita na dessulfuração KR, deve-se investigar duas frentes, 
sendo a primeira a mais representativa: 

(i) risco de alteração da qualidade  do solo ou de corpos d’água devido ao flúor contido nas 
escórias; 

(ii) emissão de fluoretos que poderiam afetar a saúde humana ou a atmosfera; 
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8 - SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Ainda é escassa literatura acerca de alternativas para substituição de fluorita na dessulfuração 

de ferro gusa, em contraste ao processo de refino do aço, onde inúmeros trabalhos sobre o 

tema podem ser encontrados.  

 

Além disso, as questões ambientais envolvendo a fluorita no processo de dessulfuração de 

gusa ainda são um terreno inexplorado, havendo, portanto, uma grande oportunidade para 

trabalhos inéditos. Um bom caminho seria avaliar o impacto ambiental da escória de 

dessulfuração KR, contendo fluorita, segundo a linha de pesquisa adotada por ETHLC (2006) 

e CORRÊA (2006).   

 

Seria importante aprofundar o desempenho das misturas com ulexita, fluorita e micro borra de 

alumínio, por terem apresentado os melhores resultados de dessulfuração. 

 

Visando reduzir a incerteza estatística nos resultados laboratoriais de dessulfuração, deve-se 

procurar aumentar o espaço amostral dos experimentos, isto é, aumentar a quantidade de 

testes para cada mistura. Adicionalmente, recomendam-se as seguintes melhorias nas 

condições cinéticas: 

• Utilizar um método mais eficiente de agitação do banho. Se for escolhida uma 

agitação rotacional por meio de uma haste, semelhantemente ao realizado neste 

trabalho, deve-se optar por usar hastes com pás. Porém deve-se ter o cuidado de 

garantir que em todos os experimentos as pás não estarão desgastadas, ou que o 

desgaste das pás em todos os testes será o mesmo (razão pela qual não usamos hastes 

com pás neste trabalho); 

• Procurar adicionar a mistura no banho em pequenas frações, não de uma única vez e 

de forma rápida, visando proporcionar uma melhor dispersão do material no banho e 

evitar a formação de aglomerados da mistura.   
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