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Resumo: Com as exigências de teores de fósforo nos aços cada vez menores, e os teores de 
fósforo nos minérios de ferro cada vez maiores, os processos de desfosforação (DeP) de ferro-gusa 
ganham cada vez mais força.  O propósito de fazer a desfosforação na etapa de pré-tratamento de gusa, é 
aproveitar as melhores condições termodinâmicas que esta etapa oferece ao processo comparado com a 
realizada no aço. Este trabalho apresenta uma análise da desfosforação realizada no pré-tratamento de 
ferro-gusa na Siderúrgica Ibiraçu, através de uma mistura de dolomita e finos de minério de ferro. 
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INTRODUÇÃO 
 
Os processos de desfosforação (DeP) 

do ferro-gusa ou do aço seguem basicamente 
duas rotas. Uma delas é a desfosforação 
realizada juntamente com a dessiliciação e a 
descarburação no convertedor ou no forno 
elétrico, como é feito na maioria das empresas 
no Brasil; e a outra é a desfosforação sendo 
realizada como uma etapa à parte do 
processo, separada da dessiliciação e da 
descarburação, nas etapas de pré-tratamento 
de gusa, como é feito em muitas empresas no 
Japão. 

Porém, em qualquer uma destas rotas, 
é usada como desfosforantes, uma fonte de 
oxigênio (que pode ser oxigênio gasoso ou 
óxido de ferro como o FeO, e outra fonte de 
CaO), de acordo com a reação (3) 

(1,2)
, além 

de outros elementos usados para melhorar a 
eficiência da desfosforação.  
 

2P + 5(FeO) + 3(CaO) =(P2O53CaO) + 5Fe(l)    (3)                                           

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
METODOLOGIA 

PROCESSO DE TRATAMENTO UTILIZADO 
NA SIDERÚRGICA IBIRAÇÚ 

Ao término da redução do minério de ferro no 
alto forno, o ferro-gusa é vazado do mesmo 
para panela, onde será realizado o processo 
de desfosforação. Uma interessante técnica 
desenvolvida pela empresa foi a combinação 
dos equipamentos Alto-Forno e a Panela para 
o Pré-tratamento de Ferro-Gusa objetivando a 
dessiliciação e a desfosforação. Após o canal 
de corrida o ferro-gusa é vazado na panela de 
tratamento. No início do vazamento começa a 
injeção de nitrogênio pela parte inferior da 
panela que dura em torno de 08 minutos.  

Quando o ferro-gusa cobriu todo o fundo da 
panela, é iniciada a adição de mistura 
desfosforante, sendo que para cada batelada 
de 25 toneladas é adicionada de 250 a 1250 
kg. Após a coleta de amostra, inicia-se o 
basculamento da panela para o vazamento do 
ferro-gusa desfosforado para a máquina de 
moldar. Foram coletadas amostras de 12 
corridas, apresentados na tabela 1. 

Tabela 1: Análise das corridas preliminares antes do 
tratamento 

Corrida % P inicial 
Massa de 

mistura- kg 

Massa de 

gusa-kg 

1 0,076 1250 19280 

2 0,074 1250 19820 

3 0,077 1000 16950 

4 0,073 1000 23440 

5 0,070 750 19650 

6 0,076 750 23470 

7 0,078 1000 20490 

8 0,075 500 24320 

9 0,072 750 22110 

10 0,071 750 22040 

11 0,078 500 21860 

12 0,074 750 19730 

Com base nesta tabela será verificada a 
eficiência do processo, após as análises da 
composição final do ferro-gusa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Como a mistura usada é na proporção de 1:1, 
foi criada a tabela 2 que mostra a composição 
da mistura , quando usado dolomita no banho, 
ou seja, considerando as possíveis 
calcinações. 
 
 

Tabela 2: composição da mistura no banho 
Componente %  

Fe2O3 60,510% 

CaO 23,826% 



 

 

 

 

MgO 8,951% 

SiO2 2,288% 

Al2O3 0,542% 

P 0,013% 

Mn 0,020% 

TiO2 0,046% 

PPC 0,053% 

H2O 1,481% 

Outros 2,270% 

 

1. VERIFICAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DE 
CORRIDAS PRELIMINARES 

Após acompanhamento das corridas 
apresentado na tabela 3, que apresenta o 
comportamento do teor de fósforo para cada 
corrida antes e após o pré-tratamento. 

 
Tabela 3: Análises da composição do gusa antes e após o 
tratamento em panela. COMPLETAR 

 
Sendo que a dosagem de dolomita para as 
corridas apresentadas na tabela 3 é pré-
estabelecida com base nos teores de silício e 
fósforo contidos nas amostras de ferro-gusa 
de cada corrida anterior, esta massa varia de 
500 a 1250 kg de um combinado de 50% de 
dolomita e 50% finos de minério. 

Para estas análises não foram consideradas 
as massas de gusa na panela, o que é feito 
nas analises seguintes. 

Para uma verificação dos resultados 
apresentados na tabela 3 foi criado a gráfico 
da figura 1 e observamos o comportamento do 
teor de P, em relação à massa de 
desfosforante aplicada, não considerando a 
massa de gusa que sofreu tal tratamento. 

 
Figura 1: Redução média do teor de P em relação à 

massa de desfosforante aplicada. 

Pode-se observar que os melhores resultados 
estão para uma massa de mistura de 1000 kg 
e 1250 kg respectivamente. Na figura 2, 
observa-se o comportamento do P, que é 
nosso principal objetivo, em relação à 
proporção de massa de desfosforante por 
tonelada de gusa aplicada na corrida. 

 
Figura 2: Eficiência da redução do teor de P em função da 

relação massa de desfosforante por massa de gusa. 

 
De forma coerente com os outros resultados 
verifica-se uma tendência de maior eficiência 
quando aumentamos a massa de 
desfosforante em relação à massa de gusa. 

          CONCLUSÕES 
        
  Com relação aos resultados obtidos na 

siderúrgica e apresentados na tabela 3 onde 
podemos verificar uma redução do teor de 
fósforo em torno de 50%. Contudo devido a 
algumas dispersões observadas nos 
resultados, nota-se a necessidade de um 
controle rígido das condições termodinâmicas 
do processo, através do acompanhamento da 
temperatura do processo. 
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Corrida 
%P 
inicial 

%P 
FINAL 

Massa de 
mistura- kg 

Massa de 
gusa-kg 

1 0,076 0,023 1250 19280 

2 0,074 0,027 1250 19820 

3 0,077 0,027 1000 16950 

4 0,073 0,024 1000 23440 

5 0,070 0,027 750 19650 

6 0,076 0,03 750 23470 

7 0,078 0,024 1000 20490 

8 0,075 0,03 500 24320 

9 0,072 0,034 750 22110 

10 0,071 0,032 750 22040 

11 0,078 0,046 500 21860 

12 0,074 0,038 750 19730 


