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Resumo: Os processos de dessulfuração, desfosforação e desoxidação do aço e do ferro-gusa são 
realizados com a finalidade de ajustar a composição da liga metálica de acordo com as 
especificações de uso. Este trabalho tem o objetivo de simular esses processos através da 
termodinâmica computacional, usando o software Thermo-Calc. As condições de contorno 
empregadas no modelamento são provenientes de experimentos publicados na literatura e também 
dados de empresas. Através do software foi analisada a variação dos teores finais de enxofre, fósforo 
e oxigênio em uma faixa de temperatura e com a variação da adição dos agentes dessulfurante, 
desfosforante e desoxidante. Através das simulações pode-se constatar que para determinadas 
condições de contorno houve uma redução dos teores finais de enxofre, fósforo e oxigênio, a níveis 
tão baixos quanto em processos industriais. 
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INTRODUÇÃO 
 
O modelamento termodinâmico de fenômenos 
e processos é uma ferramenta conveniente, 
capaz de fornecer uma previsão minuciosa 
sobre um dado sistema, além de minimizar os 
custos devido à redução da quantidade de 
experimentos a serem realizados. 
Os processos de dessulfuração, desfosforação 
e desoxidação do aço e do ferro-gusa são 
realizadas com a finalidade de ajustar a 
composição da liga metálica de acordo com as 
especificações de uso.  
O trabalho foi desenvolvido com o intuito de 
simular esses processos de refino, 
comparando com os dados coletados na 
literatura e empresas, para que seja verificada 
a eficácia do software e conseqüente 
implementação da termodinâmica 
computacional no IFES.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para a realização das simulações foram 
usadas as condições encontradas na 
literatura(1,2,3). As condições finais, obtidas 
através das simulações serão comparadas 
com as obtidas nos artigos e nas empresas. 
Os resultados obtidos através das simulações 
estão divididos de acordo com as seguintes 
etapas: dessulfuração, desfosforação e 
desoxidação.  

 
As simulações do processo de desfosforação 
esta representada através da figura 1, e 
podemos constatar que a ela é mais favorável 
com o aumento da temperatura e com o 
aumento do teor de CaO. 
 

 
 
Figura 1 – Variação do teor final de enxofre 
com a temperatura e porcentagem de CaO. 
 
Comparando os resultados da figura 1 com os 
processos industriais, apenas a curva 
correspondente a 0,25% de CaO favorece um 
teor inferior a 0,063% de enxofre, sendo isso 
somente em uma determinada faixa de 
temperatura. As demais curvas apresentam 
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um teor de enxofre acima do que é 
especificado em toda faixa de temperatura 
estudada. Também, confrontando os teores de 
CaO com os industriais podemos observar que 
eles estão bem abaixo do que normalmente é 
usado, em torno de 8,57 kg de CaO por 
tonelada de gusa.  Esse rendimento deve-se a 
idealização do processo através do 
modelamento termodinâmico. 
As simulações dos processos de 
desfosforação e desoxidação estão 
representados pelas figuras 2 e 3. Nas duas 
figuras podemos constatar que os processos 
são mais favoráveis com o aumento da 
temperatura e com o aumento do teor das 
respectivas adições, CaO e Al. 
 

 
 
Figura 2 – Variação do teor final de fósforo 
com a temperatura e porcentagem de CaO. 

 

 
 

Figura 3 – Variação do teor final de oxigênio 
com a temperatura e porcentagem de Al. 
 
O teor de fósforo final em todas as curvas da 
figura 3 está abaixo do que foi encontrado nos 
processos industriais, a curva que mais se 
aproxima é a correspondente a 0,2% de CaO. 

Os valores encontrados nas demais curvas, 
0,4%, 0,6, e 0,8%de CaO, são muito baixos 
devido a  idealização do processo através do 
modelamento termodinâmico e 
desconsideração dos fatores cinéticos. 
Comparando os resultados da figura 3 com os 
processos industriais, podemos verificar que 
somente a curva correspondente a 0,1% de Al 
favorece um teor inferior a 5ppm de oxigênio 
dissolvido. As curvas correspondentes a 0,06 
e 0,075 % de Al fomenta um teor abaixo de 
5ppm somente em uma determinada faixa de 
temperatura. E a curva correspondente a 
0,05% de Al não apresenta uma desoxidação 
satisfatória, em toda faixa de temperatura 
estudada. 
 
CONCLUSÃO 
 
O uso do software Thermo-Calc permite uma 
grande variedade de simulações no campo da 
termodinâmica computacional. 
Através das simulações pode-se constatar que 
para determinadas condições de contorno 
houve uma redução dos teores finais de 
enxofre, fósforo e oxigênio, a níveis tão baixos 
quanto em processos industriais. 
Os resultados obtidos são coerentes com os 
industriais, mas possuem um rendimento 
superior aos reais. Isso se deve a dificuldade 
de representá-los devido a simplificações do 
sistema e a desconsideração dos fatores 
cinéticos.  
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