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Resumo: O objetivo deste trabalho é estudar a utilização de resíduo de mármore na dessulfuração 
de ferro-gusa. Para a realização deste trabalho foram utilizados: resíduo de mármore, carbonato de 
cálcio, fluorita e ferro-gusa. A princípio foi realizada a caracterização do resíduo de mármore através 
de sua análise química e granulométrica. Foi feito briquetes de resíduo de mámore, que foi 
adicionado em um banho de ferro-gusa a 1450ºC com composição conhecida, além de um 
experimento adicional utilizando apenas cal e outro utilizando apenas cal e fluorita. Amostras foram 
retiradas com uma variação de tempo determinada e controlada, por meio de amostradores à vácuo e 
feitas análises da variação de enxofre no banho. Através da análise dos resultados obtidos com as 
adições, pode-se constatar que o melhor resultado foi obtido quando se utilizou a mistura com 
resíduo de mármore e fluorita, superando os materiais geralmente utilizados nas empresas 
siderúrgicas, indicando a viabilidade da utilização do resíduo proposto na dessulfuração do ferro-
gusa. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 O enxofre é considerado um elemento indesejável no aço por ser prejudicial à ductilidade, 
tenacidade, conformabilidade, soldabilidade e resistência a corrosão, sendo sua presença benéfica 
somente à usinabilidade(1). 
O enxofre presente no ferro-gusa é oriundo principalmente do coque, mas também pode estar 
presente no minério de ferro na forma de sulfetos como: FeS, MnS e FeS2. A eliminação do enxofre 
no Alto Forno é bem expressiva devido ao ambiente redutor, mas apesar da eficiência, os valores 
obtidos de enxofre no ferro-gusa líquido não conseguem atender as especificações, que hoje 
praticamente não toleram valores acima de 0,015%, chegando a valores da ordem de 0,001% a 
0,003% em aços especiais.(2) 
Muitos materiais têm sido usados no processo de dessulfuração, com destaque para a cal. Este 
trabalho estuda a possibilidade da reutilização de resíduos provenientes do corte de mármore, como 
materiais dessulfurantes de ferro-gusa, na busca de mais uma opção para este processo de 
fabricação de aços. Ao mesmo tempo, este estudo contribui para a redução da degradação do meio 
ambiente, devido à redução da quantidade de resíduo a ser depositada no mesmo, além de gerar 
valor a este resíduo. 
 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Inicialmente foram realizadas as análises químicas das amostras que está representada na tabela 1. 
Em seguida, foram realizados dois experimentos por mistura, com intuito de se analisar a 
dessulfuração do ferro-gusa com as diferentes misturas dessulfurantes, analisando a variação do teor 
de enxofre apresentado em amostras retiradas (durante cada experimento) que está representada na 
Tabela 2. Com os dados desta tabela, foi elaborada a Figura 1, que apresenta o nível de remoção de 
enxofre, ou percentual de dessulfuração, conseguido por cada uma das adições, possibilitando assim, 
uma melhor análise e comparação dos resultados. 
Como principal resultado deste trabalho, temos a dessulfuração obtida no experimento 3, que utilizou 
Resíduo + CaF2, apresentando resultado superior aos materiais geralmente utilizados nas empresas 
siderúrgicas para o pré-tratamento de ferro-gusa. Niedringhaus e Fruehan(3) explicam que este 
resultado é atingido devido a existência de sílica (SiO2) no resíduo (2,5%), que juntamente com o 



 

 

CaF2, agem no sentido de aumentar a transferência de massa do CaS formado na escória, pois um 
aumento na adição de CaF2 aumenta a quantidade de fase líquida, assim como o aumento de SiO2 
também aumenta a quantidade de fase líquida. Este processo facilita então a transferência de massa 
do CaS formado na escória, favorecendo assim a dessulfuração. Além desses fatores, a calcinação 
do CaCO3 e MgCO3 existentes no resíduo de mármore também favorecem a dessulfuração. 
 
Tabela 1. Composição química das misturas 
Mistura %CaO %CaF2 %MgO %SiO2 %Al2O3 %CO2 %Outros 

1 100,00 - - - - - - 
2 92,00 8,00 - - - - - 
3 35,04 - 18,71 2,50 - 42,59 1,16 
4 33,04 2,88 18,18 2,43 - 42,34 1,13 

 
Tabela 2. Percentuais de enxofre após adição das misturas 

 

 
Figura 1. Evolução do teor de enxofre em relação após 30 minutos de                                                   

tratamento. 
 

CONCLUSÃO 
 
Através dos resultados dos experimentos realizados podemos chegar às seguintes conclusões que a 
granulometria encontrada para o resíduo de mármore favorece a cinética da dessulfuração, a adição 
de resíduo de mármore e CaF2 obteve o melhor resultado, devido a formação de fase líquida 
proveniente da ação do CaF2 e SiO2, além da calcinação do CaCO3 e MgCO3 existentes no resíduo. 
Este resultado indica a viabilidade da utilização do resíduo proposto neste trabalho para a 
dessulfuração do ferro-gusa, criando-se mais uma opção para este processo de fabricação de aços. 
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Mistura Enxofre Inicial (%) Enxofre Final (%) 

1 0,0310 0,0270 
2 0,0280 0,0200 
3  0,0285 0,0250 
4 0,0296 0,0069 


