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Resumo: Neste projeto foi avaliada a influência da agitação mecânica na dessulfuração de ferro-gusa 
através de resíduo de mármore, além da viabilidade técnica da utilização de uma mistura de barrilha 
(Na2CO3) e resíduo de mármore. Para a realização deste trabalho foram utilizados: resíduo de 
mármore, barrilha, fluorita e ferro-gusa. A princípio foi realizada a caracterização dos materiais 
através de suas análises químicas e granulométricas. Então, foram elaboradas quatro diferentes 
misturas, que foram adicionadas em um banho de ferro-gusa a 1450ºC com composição conhecida, 
além de um experimento utilizando apenas barrilha. Amostras foram retiradas por meio de 
amostradores à vácuo e feitas análises da variação de enxofre no banho. Através dos resultados 
obtidos com as adições e agitação, esperam-se resultados superiores aos encontrados com os 
experimentos onde as adições foram apenas colocadas sobre o banho. 
Palavras-chave: Resíduo de mármore; Dessulfuração de ferro-gusa; Barrilha; Fluorita. 
 
 
 

 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. 
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. 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. Como a 
dessulfuração depende diretamente do transporte de massa, a utilização de uma agitação mecânica 
no banho, gera uma melhor eficiência na remoção do enxofre do mesmo. 
 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após realização dos experimentos obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 1. 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 os principais resultados deste trabalho, temos a dessulfuração obtida no experimento que 
utilizou Resíduo + Barrilha (Na2CO3) e Resíduo + fluorita (CaF2) ambos com agitação. Segundo Choi, 
Kim e Lee (2001) e Van Niekerk e Dippenaar (1993), o grau de dessulfuração do gusa líquido 
saturado em carbono aumenta com o aumento da capacidade de sulfeto da escória. Isto pode ser 
observado, por exemplo, para escórias CaO-Na2O-SiO2, onde aumentando-se a fração de Na2O, tem-
se um aumento da capacidade de sulfeto, que leva a uma maior partição de enxofre (Ls) e assim, a 
um maior grau de dessulfuração. 
Este fato explica o maior grau de dessulfuração dos experimentos usando misturas com Na2CO3 do 
que aquelas usando CaF2. A capacidade de sulfeto das escórias formadas pelas primeiras misturas é 
superior à capacidade de sulfeto das escórias formadas pelas misturas CaO+CaF2 e Resíduo+CaF2. 

 
 



 

 

Tabela 1. Relação dos experimentos com a influência da agitação e diferentes misturas na dessulfuração. 

Massa de Gusa 
(g) 

T (
o
C) 

%S 
Inicial 

%S 
Final 

Peso de 
reagente (g) 

Tipo de 
reagente 

Agitação 

750 1450 0,028 0,0215 7,22 Cal + fluorita 
(*CF) 

Não 

750 1450 0,026 0,014 7,22 Cal + fluorita (CF) Sim 
750 1450 0,028 0,019 17,27 Resíduo + fluorita 

(*RF) 
Não 

750 1450 0,029 0,015 17,27 Resíduo + fluorita 
(RF) 

Sim 

750 1450 0,026 0,012 17,68 Resíduo + 
Na2CO3 (RB) 

Sim 

750 1450 0,03 0,025 18,14 Resíduo (R) Sim 

 

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

tratamento. 
 

CONCLUSÃO 
 
A adição de Resíduo puro apresentara o pior grau de dessulfuração. Isto ocorreu porque na ausência 
de CaF2, a etapa controladora não é o transporte de massa do enxofre do metal até a interface com o 
CaO, e sim o transporte de massa do enxofre através da camada de CaS sólida que se forma em 
volta das partículas de CaO;  
As adições de CaO+CaF2 e Resíduo+CaF2 conseguiram maiores graus de dessulfuração, tanto nos 
experimentos sem agitação como nos experimentos com agitação pois com a adição de CaF2, não 
ocorre a formação da camada sólida de CaS. O maior grau de dessulfuração obtido com mistura 
Resíduo+CaF2 com relação à CaO+CaF2 pode ser atribuído à existência de SiO2 no resíduo no teor 
de 3,3%, que juntamente com o CaF2, agem no sentido de aumentar a quantidade de fase líquida, 
aumentando a dissolução do CaS;  
A adição de Resíduo+Na2CO3 apresenta maior grau de dessulfuração que os obtidos com as 
misturas com CaF2. Este fato se deve também à maior quantidade de fase líquida presente nas 
misturas com Na2CO3, aliado à maior capacidade de sulfeto destas misturas. 
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