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Resumo: A descarburação é a reação mais importante no processo de refino primário via oxigênio, 
uma vez que pode governar a produtividade de toda uma aciaria. Existem alguns modelos 
matemáticos que descrevem o mecanismo de descarburação e predizem o processo de uma forma 
geral. Foi desenvolvido um modelo de descarburação para a aciaria utilizando dados industriais. O 
modelo descreve o comportamento do teor de carbono do banho e o mesmo mostrou boa correlação 
com dados reais obtidos na aciaria da ArcelorMittal Tubarão.  
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 INTRODUÇÃO 
 
A descarburação é a reação mais importante de uma aciaria a oxigênio, sendo também a reação 
mais amplamente estudada, tanto em escala laboratorial quanto industrial. Uma boa predição da 
descarburação é a chave para um bom controle de fim de sopro. O acerto da composição química do 
aço e sua temperatura no final do sopro de oxigênio, além do peso de corrida com o mínimo custo 
são os fatores que definem o desempenho de uma planta de aciaria1.  
A descarburação influencia outras reações importantes como a dessulfuração e a desfosforação, que 
são instrumentos para determinação da qualidade final do aço. Alguns autores propuseram modelos 
que predizem a descarburação no convertedor a oxigênio2. O objetivo desse trabalho é avaliar a 
adequação de um modelo de descarburação via análise dos gases de saída do convertedor com 
dados reais de corridas da ArcelorMittal Tubarão. Para ser considerado um bom modelo de 
descarburação, o mesmo deve oferecer uma boa predição do processo e também refletir a verdadeira 
natureza do mesmo, contribuindo para o aumento do conhecimento sobre as reações processadas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Através do modelo desenvolvido foram realizadas simulações para determinar o comportamento da 
taxa de descarburação em função da fração molar dos gases detectados no gás de saída do 
convertedor. 
O gráfico da figura 1 representa a variação da taxa de descarburação durante o sopro de oxigênio. 
Esse gráfico pode ser dividido em três etapas de acordo com a taxa de descarburação. 
Na primeira etapa tem-se um aumento gradativo da descarburação devido à oxidação de outros 
elementos no banho, principalmente o silício. 
A reação mais importante da segunda etapa é a de descarburação. Sua velocidade somente é 
limitada pela taxa de fornecimento de oxigênio neste período. Por isso, como pode ser visto na figura 
1, a curva da taxa de descarburação acompanha a curva que representa a vazão de oxigênio, a partir 
de aproximadamente 4 minutos do início do sopro, permanecendo nesta condição até o final do sopro 
de oxigênio.  
Esse fato é evidenciado pela entrada da sublança que no gráfico ocorre no maior vale formado aos 
13 minutos de sopro. Durante a medição da sublança ocorre a diminuição da vazão de oxigênio e 
consequentemente a queda da taxa de descarburação. Também o aumento do patamar de 
descarburação após a saída da sublança deve-se ao aumento da vazão de oxigênio.  



 

 

 
Figura 1 – Variação da taxa de descarburação em função do sopro de oxigênio. 
 
Na terceira etapa é observada uma diminuição acentuada da taxa de descarburação devido à 
oxidação de outros elementos principalmente o ferro, a redução do teor de carbono no banho e o 
corte no fornecimento de oxigênio. 
Nesta fase, as taxas de distribuição do oxigênio entre o ferro e o carbono são governadas por 
diversos fatores3; como a condição de formação da escória, as condições de agitação do banho e as 
reações dos materiais escorificantes. 
 
 CONCLUSÃO  
 
Foi possível desenvolver um modelo matemático utilizando-se dados reais da aciaria da ArcelorMittal 
Tubarão que segue o equacionamento proposto por Chou et al. Neste modelo, foi possível verificar 
que a taxa de descarburação está relacionada com a vazão de sopro de oxigênio. 
Foi possível distinguir as fases do sopro de oxigênio a partir dos dados do analisador do gás de saída 
do convertedor. Na primeira etapa de sopro tem-se um aumento gradativo da taxa de descarburação.  
Na segunda etapa a vazão de oxigênio conduz a taxa de descarburação, ou seja, a descarburação 
acompanha a variação da vazão do sopro de oxigênio até o final do sopro de oxigênio.  
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