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Resumo: Este trabalho tem como finalidade analisar a viabilidade técnica da utilização de briquetes 
desfosforantes a partir de uma mistura de resíduo de mármore gerado durante o seu corte e resíduo 
de lama fina de aciaria LD. Para a caracterização dos resíduos de mármore e da lama fina de aciaria 
foram realizadas análises químicas e granulométricas. A quantidade de cada resíduo foi calculada via 
reação de Desfosforação. Após a confecção dos briquetes, testes de desfosforação foram realizados 
em um banho de ferro-gusa com adição de briquetes desfosforantes e de cal convencional. Os 
resultados foram comparados com vista na análise da eficiência para se verificar a possibilidade da 
utilização destes resíduos como desfosforantes, na etapa de pré-tratamento de ferro-gusa. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 O processo de desfosforação (De-P) 
do ferro-gusa, durante a fabricação do aço no 
Brasil, é realizado juntamente com a 
dessiliciação (De-Si) e a descarburação (De-
C) numa só operação, na maioria dos casos, 
no convertedor LD. Algumas usinas japonesas 
já incorporaram as etapas para a redução do 
silício e do fósforo no pré-tratamento de ferro-
gusa, com redução de custo e melhoria 
substancial da qualidade(1). 

Para a desfosforação do ferro-gusa 
líquido realizada no pré-tratamento de gusa 
como no convertedor a oxigênio, podem ser 
utilizados como desfosforantes: uma fonte de 
oxigênio, que para o presente trabalho é 
fornecida pela lama fina de aciaria LD; e outra 
fonte de cal (CaO), que é fornecida pelo 

resíduo de mármore substituindo a cal 
utilizada convencionalmente, além de outros 
compostos usados para melhorar a eficiência 
da desfosforação. A realização da 
desfosforação no pré-tratamento de gusa gera 
menos escória(2-3). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A análise química do resíduo de mármore, 
Lama Fina de Aciaria LD, da Cal e do Ferro-
Gusa é apresentada nas Tabelas 1, 2, 3, 4 e 
5. Nota-se que os dois principais componentes 
presentes no resíduo de mármore são o CaO, 
na forma de carbonato de cálcio (CaCO3), e o 
MgO, na forma de carbonato de magnésio 
(MgCO3). 

 
 Tabela 1. Análise química.            Tabela 2. Composição após ser calcinado.

Resíduo de Mármore 
Compostos  % em Massa 

CaCO3  60,30 
MgCO3  37,20 

SiO2  2,50 
Perda ao Fogo  45,90 

Resíduo de Mármore 
Óxidos % em Massa 
CaO 62,47 
MgO 32,90 
SiO2 4,63 

  
 

 
 

Tabela 3. Faixa da composição química da Lama fina de Aciaria LD. 

Lama 
Composição dos Constituintes (% em massa) 

MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO TiO2 Cr2O3 MnO FeO N2O 
Fina 1,62 0,23 1,98 0,16 0,12 0,03 0,11 6,84 0,03 0,03 1,20 86,80 0,19

 
Tabela 4.  Composição química da cal.       Tabela 5.  Composição do ferro-gusa. 



 

 

Composição dos óxidos (% em massa)
CaO SiO2 MgO Outros 
84,64 1,33 11,33 2,70 

Composição dos elementos (% em massa)
Fe S C Si P Mn 

94,94 0,03 4,2 0,35 0,1 0,4 
 
Após realização dos experimentos com as 
misturas desfosforantes: Cal mais Lama Fina 
de Aciaria LD (Cal+LFA) e Resíduo de 
Mármore mais Lama Fina de Aciaria LD 

(RM+LFA), e análise das amostras, obtiveram-
se os resultados apresentados na tabela 6 e 
figura 1. 

 
  Tabela 6. Resultado dos experimentos com o Resíduo e a Cal. 

    Tempo (min.)  

Misturas T(K) 
Mist. 
De-P 

Quantid. 
(g) 

0 10 20 30 C(%) 
Resíduo 

(g) 

1 

1623 

 
Cal + 
LFA 

 

Esteq. 0,08%P 0,0547%P 0,0565%P 0,0559%P 4,2 32,74 

2 
Excesso 

20% 
0,08%P 0,0533%P 0,0563%P 0,0565%P 4,2 41,16 

3  
RM + 
LFA 

 

Esteq) 0,08%P 0,0875%P 0,0824%P 0,0834%P 4,2 46,20 

4 
Excesso 

20% 
0,08%P 0,0848%P 0,0848%P 0,0822%P 4,2 57,91 

 

 

Figura 1. Evolução do teor de fósforo do ferro-gusa em relação ao tempo de tratamento. 
 
Analisando os resultados plotados na figura 1, 
é possível observar que a mistura 
desfosforante (Cal+LFA) produziu teores de 
fósforos menores no gusa em comparação  
com a mistura de (RM+LFA). Este resultado 
esta de acordo com Sobandi et al (3). 
Segundos os autores teores os teores mais 
alto de CaO e mais baixos de SiO2 diminuem 
o coeficiente de atividade do P2O5, 
favorecendo a desfosforação. A adição de 
Fluorita (CaF2) carbonato de sódio (Na2O.CO3) 
na mistura desfosforante podem aumentar a 
atividade da cal, conseqüente diminuindo a 
atividade do P2O5 formado. 
 
CONCLUSÃO 
 
 A partir dos resultados dos experimentos com 
as misturas desfosforantes foi possível notar 
que a mistura de Cal mais Lama fina de 
Aciaria LD é mais eficiente que a mistura 
contendo Resíduo de mármore com Lama fina 
de Aciaria LD.  
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