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RESUMO 

Neste trabalho será estudada a viabilidade para a implementação de calha telescópica para 
adição de material dessulfurante, contribuindo assim, com um melhor aproveitamento do material 
adicionado (a cal) nas panelas gusa que chegam na estação de tratamento dos KR´s, que tem como 
finalidade diminuição dos índices de enxofre presentes no ferro gusa oriundo dos altos fornos. O 
material dessulfurante adicionado nas panelas por meio de calhas fixas tem percas significativas 
devido a distância do qual ele é adicionado, ou seja, do bico da calha até a superfície da gusa líquido 
na panela, existe um longo caminho, e é por onde este material se dissipa. Influência de perda 
também se dá pelas correntes de ar no entorno do tratamento, perda por arraste do sistema de 
despoeiramento da planta e sujidade devido a poeira gerada com a aspersão do material pelas 
correntes de ar. 

Palavras Chave: Dessulfurante; Ferro Gusa; forno Kambara 

INTRODUÇÃO 

O processo de dessulfuração do aço se faz necessário pela presença de 

enxofre no ferro gusa líquido, no artigo aumento da eficiência de dessulfuração do 

gusa líquido em um reator kambara (2011), os autores citam que podem haver três 

métodos de dessulfuração do aço. 

“Os principais métodos industriais de dessulfuração e 
desfosforação nas estações de pré-tratamento do gusa: 1a) injeção 
profunda do reagente; 1b) adição do reagente sobre a superfície do 
banho seguida de sua agitação pela passagem de fluxo gasoso; 1c) 
adição do reagente sobre a superfície do metal e dispersão das 
partículas do reagente via agitação mecânica”. (LEMOS, 2011) 

O processo utilizado e estudado neste trabalho é o de adição do reagente 

sobre a superfície do metal e dispersão das partículas do reagente via agitação 

mecânica onde permite que “[...] no processo por agitação mecânica, via Reator 



2 

 

Kambara (KR), o grau de dispersão pode atingir e ser mantido em 100% durante 

toda operação de dessulfuração.” (LEMOS, 2011). 

Como visto no parágrafo anterior na grande maioria dos aços o enxofre não é 

bem-vindo, visto que ele torna o material frágil, como citado: 

O enxofre (S) promove fragilidade a quente nos aços. No 
processo de laminação em aços com teores de enxofre elevados, 
pode ocorrer formação de sulfeto de ferro, um composto com ponto 
de fusão mais baixo que as temperaturas praticadas de laminação 
(Silva, L.C.A. D, 2013) 

Isso ocorre “[...] esses sulfetos se apresentam na forma de inclusões com baixo 

ponto de fusão que se fundem quando o material é trabalhado a altas temperaturas 

e consequentemente geram uma descontinuidade na matriz metálica e daí a 

fragilidade do material.” (KIRMSE, 2006). 

O enxofre e proveniente dos materiais empregados para a obtenção do aço 

através dos seus componentes químicos básicos e das reações químicas ocorridas 

em seu processo, em sua dissertação de mestrado, Kirmse (2006) cita que: 

 
“A presença do enxofre em ligas de aço é uma constante, 

sendo isso indesejável em praticamente todos os casos. Em raras 
exceções sua presença é requerida. Esses teores de enxofre têm sua 
causa do uso de minérios contaminados de Sulfeto de Ferro I e II 
(FeS, FeS2) e Sulfeto de Manganês (MnS) e de carvões, que são 
portadores de enxofre, na redução do minério nos altos-fornos. Em 
alguns casos a prática operacional dos altos-fornos pode contribuir 
muito para o aumento nos teores de enxofre no gusa em detrimento 
ao aumento na produção. Isso devido à diminuição da adição de 
elementos álcalis dessulfurantes na carga, pelo abaixamento da 
temperatura do gusa na bica dos altos-fornos e pela injeção de ar 
enriquecido com oxigênio nas ventaneiras, o que torna a atmosfera 
interna dos altos-fornos mais oxidante e menos favorável a formação 
de sulfetos”. (KIRMSE, 2006) 

 

Na planta da aciaria da empresa localizada na cidade de Serra/ES o processo 

de dessulfuração e realizado em reatores Kambara ou na sigla em inglês KR, o 

processo KR é utilizado da forma a seguir como descrito por Torres (2007): 

“No processo KR, o agente dessulfurante e/ou desfosforante é 
adicionado e, sob condição de agitação do banho, ocorre a dispersão 
das partículas sólidas do reagente no seio do banho metálico. 
Geralmente, o reagente dessulfurante é a base de CaO com 
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assistência de CaF2. A eficiência do processo depende da 
distribuição granulométrica do agente adicionado e da fração de 
dispersão do agente particulado no gusa líquido”. (Torres, 2017) 

Ainda de acordo com Torres (2007) o processo de Kr tem mais eficiência pois: 

“A dispersão é maximizada, no processo KR, devido à 
presença do agitador mecânico, o qual promove a homogeneização 
do banho. Este faz com que as partículas que ficam, em sua grande 
parte, na metade superior do reator, se movimentem para a metade 
inferior do mesmo”. (Torres, 2017) 

 

REFERÊNCIAL TEORICO 

 

FORNO KAMBARA 

 

O processo de produção do aço tem início na redução do minério de ferro nas 

estações de altos-fornos, onde obtêm-se o ferro gusa líquido. A conversão do ferro 

gusa em aço líquido ocorre nos convertedores pela “queima” do carbono do gusa. O 

pré-tratamento do gusa tem sido de extrema importância para aquisição de melhores 

produtos.  

“A atividade do enxofre no gusa líquido é cinco vezes maior que no aço líquido, 

é natural que a etapa de dessulfuração seja realizada, na maioria dos casos, antes 

da fase de refino por trazer vantagens no processo e no custo.” (KIRMSE, 2006).  

Conforme citato, a presença de enxofre é sempre considerada enorme 

inconveniente, devido a fragilidade mecânica que este pode causar. O processo de 

dessulfuração do gusa líquido pode ocorrer nos próprios carros-torpedo (após o 

vazamento dos altos-fornos) ou nas panelas de transferência, esta última tendo sido 

bastante utilizada, sendo que o “reator Kambara” têm se destacado.  

Segundo Kirmse (2006), o funcionamento de uma planta industrial para 

dessulfuração de gusa líquido do tipo KR é, em princípio, simples. Como uma 

grande planta de mistura, sua ação reside no fato de proporcionar o contato do 

material dessulfurante com a massa de gusa líquida, através de intensa turbulência 

conseguida por braços rotativos mergulhados no gusa. 
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O processo de mistura no KR é considerado de fácil entendimento, a 

dessulfuração ocorre devido a atividade mecânica proporcionado pelo “KR”, esta 

agitação, como demonstrado na figura 1, e o despejo do material pode acarretar 

emissões para fora do recipiente, resultando em perdas de material e poluição ao 

redor da planta.  

Figura 1 - Demonstração processo "KR" 

 
Fonte: KIRMSE, 2006 

“Na Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST-Arcelor) a 
entrada em operação da unidade KR foi viabilizada pelo baixo custo 
operacional, se comparado ao sistema de dessulfuração existente em 
carro torpedo. Aliado a isso, foi observada a necessidade de 
atendimento de aços com maiores requisitos de qualidade, com 
teores de enxofre menores que 50 ppm (X70 e X80) aplicados na 
indústria petroquímica, a qual necessita aços com alta soldabilidade e 
baixos níveis de segregação. Nessa situação o KR consegue garantir 
teores mais baixos e com baixas variações dos teores de enxofre do 
gusa para carregamento nos convertedores”. (KIRMSE, 2006) 

A implementação dos reatores “KR” no Brasil, ocorreu após grande difusão do 

mesmo no continente asiático, e visando melhores resultados operacionais e 

viabilização de custos. O “KR” utiliza a agitação mecânica do gusa líquido para 

provocar o contato da mistura dessulfurante com o líquido, a seguir é demonstrado 

um esquemático dos itens aplicados a um processo “KR”. 
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Figura 2 - Esquema do Processo "KR"  

 
Fonte: (Kirme, 2006) 

“Nesta modalidade de reator a massa de material de-S é despejada de uma só 

vez sobre a superfície do liquido. O desempenho de dessulfuração, além da seleção 

do agente dessulfurante, é fortemente afetado pelos níveis de turbulência 

predominantes no metal líquido, e, em especial, na interface metal-escória” 

(KIRMSE, 2006).  

Conforme abordado acima, a mistura dessulfurante é despejada através de 

uma calha tradicional, e o material é arrastado pelo sistema de despoeiramento e 

outras interferências de corrente de ar.  

Segundo KIRMSE, (apud TAKANO (1997)) a própria queda do gusa líquido na 

panela provoca grande movimentação do metal líquido. É um processo muito 

simples e de fácil execução, com razoável eficiência e de baixíssimo custo, porém 

tem tido o seu uso limitado devido à elevada poluição atmosférica que provoca.  

Como pode-se observar, o processo de dessulfuração resulta em graves 

impactos ambientais ao redor da planta onde este é implementado podendo ser 

levado a locais mais distantes devido a situações climáticas.  

 

INFLUÊNCIAS DO ENXOFRE PARA O AÇO 

 

Como descrito por Kirmse (2006) em sua dissertação de mestrado “O enxofre é 

um elemento químico do grupo dos Calcogênios e está presente em praticamente 
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toda a terra, na forma de minerais de sulfetos, sulfitos e sulfatos, ou mesmo em sua 

forma pura (especialmente em regiões vulcânicas).” (Kirmse, 2006). 

Tendo como descrito por Kirmse em mesma disseração, os malefícios do 

enxofre para a concepção do ferro gusa é:  

 
“A presença do enxofre em ligas de aço é uma constante, 

sendo isso indesejável em praticamente todos os casos. Em raras 
exceções sua presença é requerida. Esses teores de enxofre têm sua 
causa do uso de minérios contaminados de Sulfeto de Ferro I e II 
(FeS, FeS2) e Sulfeto de Manganês (MnS) e de carvões, que são 
portadores de enxofre, na redução do minério nos altos-fornos. Em 
alguns casos a prática operacional dos altos-fornos pode contribuir 
muito para o aumento nos teores de enxofre no gusa em detrimento 
ao aumento na produção. Isso devido à diminuição da adição de 
elementos álcalis dessulfurantes na carga, pelo abaixamento da 
temperatura do gusa na bica dos altos-fornos e pela injeção de ar 
enriquecido com oxigênio nas ventaneiras, o que torna a atmosfera 
interna dos altos-fornos mais oxidante e menos favorável a formação 
de sulfetos.” (Kirmse, 2006) 

 

Segundo Leite (2015), o enxofre é prejudicial tanto no processo de concepção 

do ferro gusa quanto na parte de solidificação do aço quando “Durante o 

lingotamento contínuo de aço o enxofre também apresenta um efeito deletério como 

ilustrado na figura 3, na qual se verifica que teores ligeiramente mais elevados de 

enxofre no aço podem dar origem à formação de trincas internas (assinalados com 

setas) em placas durante a solidificação 

.“ (Leite, 2015). 

Figura 3 – Trincas no aço devido a fragilização por enxofre. 

 
Fonte: Leite (2015) 

PROCESSO DE DESSULFURAÇÃO  

 

Devido a necessidade de diminuição de teores de enxofre no aço carbono que 
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são consideradas impurezas no aço faz-se necessária o processo de dessulfuração 

“Durante o desenvolvimento de aços para aplicações em meios suor, o teor de 

enxofre passou a ser restringido por normas a valores cada vez menores” (Henrique 

Strobl Costa, 2010) 

O mesmo material cita os materiais que são aplicados para a realização da 

dessulfuração, “Atualmente o método mais utilizado para a dessulfuração do aço é o 

da adição de óxidos de cálcio e silício durante o processo da aciaria. Apesar de ser 

possível fazer a dessulfuração do aço no alto forno, normalmente tende a se fazê-la 

na aciaria, onde é possível ter melhor controle das reações” (Henrique Strobl Costa, 

2010). 

O processo de dessulfuração é baseado na agitação do gusa na panela para 

que: 

“Uma constante agitação do banho é desejável para que haja 
uma homogeneidade na dispersão dos elementos, e evitando que 
haja pontos de maior concentração de oxigênio, o que também 
significa a diminuição do rendimento da dessulfuração. A injeção de 
gases inertes normalmente é mantida por certo período após o fim da 
desoxidação para garantir que seja feita a remoção total do oxigênio 
do aço, evitando que haja um processo de reoxidação dos sulfetos 
formados.” (Henrique Strobl Costa, 2010). 

Juntamente com o processo de dessulfuração é realizado o processo de 

acamamento por alumínio que auxilia na diminuição do ponto de fusão do cal onde, 

“A solubilização do CaO favorece cinematicamente a reação, com o enxofre, 

fazendo com que a eficiência do processo seja melhorada” (Henrique Strobl Costa, 

2010). 

Com este processo, “é possível reduzir a temperatura de fusão do CaO de 

2500ºC para cerca de 1300ºC com a adição de Al2O3 e portanto se tornando solúvel 

nas temperaturas próximas a 1600ºC onde o aço é líquido” (Henrique Strobl Costa, 

2010). 

METODOLOGIA E MÉTODO DE PESQUISA 

 

Foi utilizado como procedimentos metodológicos, uma abordagem associada a 

pesquisas relacionadas ao projeto e funcionamento e concepção de uma planta de 

dessulfuração Kambara Reactor. Os critérios e procedimentos para melhorar o 

aproveitamento da adição de a cal durante o processo de injeção na panela de gusa 
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que se dá por uma calha fixa onde o material e despejado de uma altura de 

aproximadamente 3,5m, se dá devido a experiência dos operadores e vivência na 

manutenção do equipamento. O método ponderado para resolução do problema é a 

montagem de uma calha telescópica orientada de forma automática, que se 

aproximará do gusa no interior da panela no momento da adição de mistura, e 

através de comandos eletromecânicos ela retornará para a posição de repouso. 

Esse movimento irá variar de acordo com o nível de gusa na panela, tornando o 

processo de adição mais inteligente e econômico. Para validação do projeto é 

preciso conhecer algumas variáveis que influenciam negativamente na dissipação 

do material que é adicionado nas panelas de gusa para fora dela. A concepção da 

planta tem como principal objetivo reduzir para níveis aceitáveis a concentração de 

enxofre na massa liquida de gusa, que por vezes se estende no tempo de 

tratamento e aumento de consumo de material devido as perdas citadas. 

Para o estudo de viabilidade do projeto foi feito análises com a utilização do 

Laser Scanner, software de digitalização da situação de campo, modelagem e 

simulação de instalação do projeto 3D da calha, captação de dados de consumo de 

material mensal e semanal, simulação em CFD para análise de perda de material 

por arraste, cotação com fornecedores externos, cotação com fornecedores de mão 

de obra, análise de perda de material retidos nos plenos de ar sujo do sistema de 

despoeiramento, análise em campo e abordagem técnico operacional com objetivo 

de captar percepções dos operadores em relação ao modelo atual de operação. 

Para a análise de viabilidade financeira serão colhidos dados dos custos do cal 

perdido durante o processo dessulfurante e serão comparados com os valores 

apresentados pelo fornecedores para fornecimento dos materiais, juntamente com 

peças sobressalentes e a economia financeira no decorrer de 5 anos para mensurar 

financeiramente os benefícios trazidos pela implantação da calha telescópica para a 

planta.  

RESULTADOS 

ANÁLISE ESTRUTURAL E VIABILIDADE 

Os ensaios feitos através de modelamento em 3D das correntes de ar e 
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funcionamento da calha telescópica, acredita-se que terá uma diminuição relevante 

nas perdas de material, seja ela por dispersão ou sucção do material pelo sistema e 

despoeiramento da planta. Em simulação 3D percebe-se que quanto mais perto a 

calha estiver depositando o material, menores serão as perdas de material 

dessulfurante, conforme visto nas figuras 5 e 6, com a aproximação do bico da calha 

da superfície do gusa líquido a adição ficará protegida das correntes de ar, que 

influenciam e criam turbulência na região de descarga que geram a dissipação do 

material devido a sua densidade e granulometria. Para granulados muito finos, uma 

velocidade do ar em volta do material maior que 1 m/s pode ser suficiente para ser 

carregado em simulação de dinâmica dos fluidos computacional (CFD) mostra 

velocidade média de 2,5m/s em torno da descarga do material conforme figura 4. 

Figura 4 – Estudo de dissipação do ar em torno da calha existente 

 
Fonte: Autores (2020) 

 

As simulações mostram que há uma redução de perda de material 

dessulfurante durante o seu carregamento na estação do KR. De acordo com os 

cálculos de dinâmica dos fluidos computacional (CFD), essa redução chega a ser de 

20%, este valor é estimado de acordo com as considerações feitas nos cálculos. 

Caso a vazão real, temperatura, consumo de material, velocidade das pás e 

dimensões geométricas sejam diferentes, o valor de 20% pode ser alterado. 
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Figura 5 - Calha atual 

 
Fonte: Autores (2020) 

 
Figura 6 - Calha telescópica projetada 

 
Fonte: Autores (2020) 

 

A planta está equipada com um sistema de despoeiramento que faz a captação 

dos finos em suspensão, como visto na figura 7, devido a granulometria e densidade 

da partícula de Cal, o sistema de despoeiramento capta de forma involuntária cerca 

de 30% do material adicionado na panela, esse material por sua vez se acumula nos 

plenos de ar sujo dos filtros mangas causando uma diminuição na vida das mesmas. 

Em modelo ficou evidenciado o arraste que se dá por essa fonte e a consequente 

perda de material. 
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Figura 7 - Perda por arraste sistema de despoeiramento, Simulação CFD. 

 
Fonte: Autores (2020) 

 
Ainda como parte do estudo de viabilidade foi feito análise de interferência e 

análise de espaço físico para comportar o sistema de adição, como solução 

utilizamos o Laser Scanner para as referidas análises, figura 8, e como resultado 

será necessário readequação do arranjo físico para montagem da calha. 

 

Figura 8 - Simulação em laser scanner, análise de interferência 

 

Fonte: Autores (2020) 

Devido as perdas de material seja por arraste de ar, ou arraste pelo sistema de 

despoeiramento se faz viável uma nova concepção para adição de material devido 

as perdas financeiras com tempos maiores de tratamento e maior consumo de 

material, com isso e com base nos estudos realizados, concluímos que se a 

aproximação do material for próximo ao seu destino, teremos reduções significativas 

no consumo, tempo de tratamento e benefícios ao meio ambiente, calha telescópica 

de adição de material. 

VIABILIDADE FINANCEIRA 
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Foi realizada a análise financeira referente a uma carga de mangas que custa 

em torno de R$500.000,00 e a tonelada do material dessulfurante em torno de 

R$400,00 a tonelada e o custo com os passivos gerados para destinação correta 

cerca de R$450.000,00 anuais. 

A figura 9 demonstra a viabilidade da implantação, considerando o custo 

mensal de perda, a economia mensal, anual e o buscado após implantação do 

projeto.  

Figura 9 - Viabilidade de implantação 

 

Fonte: Fonte: Autores (2020) 

A siderúrgica AC Brasil,*nome fictício*, situada na cidade de Serra/ES realizou 

a cotação na empresa B2 Automação, *nome fictício*, situada na cidade de 

Araucária/PR para implementação das calhas, nas figuras 10, 11 e 12 demonstram o 

orçamento recebido e os custos para tal fornecimento: 
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Figura 10 - Orçamento para fornecimento de calha móvel (telescópica) 

 
Fonte: Autores (2020) 

Figura 11 - Orçamento para fornecimento de peças de reposição 

 
Fonte: Autores (2020) 

Figura 12 - Orçamento total para fornecimento 

 
Fonte: Autores (2020) 
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CONCLUSÃO 

A capacidade instalada do Brasil na produção de a cal é de 9 milhões de 

toneladas ano, sendo um dos principais consumidores o setor siderúrgico, que usa 

um tipo característico de a cal, a virgem cálcica. Na figura 13 está exposto 

graficamente as áreas de maior consumo da cal no Brasil. 

Figura 4 – Áreas de consumo de cal 

 
Fonte: Associação Brasileora dos Produtores de Cal (2009) 

 

A siderurgia consome 22% de toda a produção nacional, e um dos principais 

destinos da cal é para a dessulfuração de gusa, com o objetivo de reduzir os teores 

de enxofre. Nas plantas de KR este material é de extrema importância para garantir 

a qualidade do produto, pois, após a solidificação do aço o enxofre é encontrado nos 

materiais na forma de inclusões de sulfeto, que traz malefícios para a qualidade 

como ductilidade, tenacidade e resistência a fadiga dos materiais metálicos. A 

eficiência e qualidade do gusa dessulfurado está atrelado a um bom tratamento e 

uma dosagem correta em Toneladas durante o seu processo de dessulfuração. 

Para tornar a planta do KR mais eficiente, econômica e sustentável do ponto de 

vista ambiental, será instalado a calha telescópica que trará eficiência e economia 

com a diminuição das perdas de material durante o processo. As projeções após 

instalação são animadoras e resulta em um esforço para contribuição e 
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melhoramento do nosso processo produtivo, inicialmente estamos prevendo uma 

redução de 5 a 6%, com potencial de 20% na perda de mistura, resultando em uma 

economia mensal na ordem 1,2 milhões reais e podendo alcançar 3,1milhões com 

reduções na ordem de 20%. 

As calhas que serão montadas nas 2 estações existentes, e está previsto 

conforme cronograma de montagem, figura 14. 

Figura 14 - Concepção final da calha telescópica 

 
Fonte: Autores (2020) 
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