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RESUMO 

 

O enxofre sempre estará presente no aço, uma vez que ele está presente nas matérias-

primas utilizadas no processo de fabricação. Além disso, com o crescimento na área de 

mineração, esses insumos estão cada vez mais pobres, ou seja, com uma maior quantidade de 

contaminantes e, por consequência, com maior percentual de enxofre contido neles. Por esse 

motivo, a dessulfuração se torna extremamente necessária no processo de fabricação do aço.  

O tratamento de dessulfuração do gusa no Reator Kanbara (KR) consiste basicamente 

na adição de agentes dessulfurantes no banho agitado mecanicamente. A agitação mecânica 

aumenta o contato do metal líquido com esses agentes, favorecendo as reações e melhorando a 

eficiência do processo. Os agentes dessulfurantes são adicionados e, por meio de reações 

químicas, se ligam ao enxofre, removendo-o do banho.  

Tendo em vista que os únicos insumos utilizados nesse processo são os fundentes, a 

redução do seu consumo causa um forte impacto nos custos relacionados a dessulfuração do 

gusa. Sabendo disso, foi aplicada a metodologia PDCA (Plan, Do, Check e Act) e, após a 

realização de análises que verificaram uma oportunidade de melhoria em relação a adição de 

dessulfurantes no KR, começaram-se os testes. 

Após realizados os testes, foi possível observar a redução de 11% no consumo de cal 

e 13% no consumo de fluorita.  

Com o intuito de prever o teor de enxofre após a dessulfuração, foram usadas 

ferramentas como regressão linear e redes neurais. Os resultados previstos apresentaram bons 

coeficientes, se levarmos em conta as estatísticas de previsões industriais. 

Palavras-chave: Dessulfuração, Fundentes, Reator Kanbara. 



 
 

  
  

ABSTRACT 

 

Sulfur will always be present in steel since it is present in the raw materials used in the 

manufacturing process. In addition, with the growth in the mining area, these inputs are 

increasingly poor, that is, with a greater amount of contaminants and, consequently, with a 

higher percentage of sulfur contained in them. For this reason, desulphurisation becomes 

extremely necessary in the steelmaking process. 

The treatment of the desulphurisation of the pig iron in the Kanbara reactor (KR) 

basically consists of the addition of desulfurants in the mechanically stirred bath. The 

mechanical agitation increases the contact of the liquid metal with these agents, favoring the 

reactions and improving the efficiency of the process. The desulfurizing agents are added and, 

by means of chemical reactions, bind to the sulfur, removing it from the bath. 

Considering that the only inputs used in this process are the fluxes, the reduction of 

their consumption causes a strong impact on the costs related to the desulphurisation of the pig 

iron. The PDCA methodology (Plan, Do, Check and Act) was applied and, following the 

analysis of an opportunity to improve the addition of desulfurants in KR, the tests were started. 

After the tests, it was possible to observe the reduction of 11% in lime consumption 

and 13% in fluorite consumption. 

In order to predict sulfur content after desulphurisation, tools such as linear regression 

and neural networks were used. The expected results showed good coefficients if we take into 

account the statistics of industrial forecasts. 

Keywords: Desulphurisation. Fluxes. Kanbara Reactor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As principais matérias-primas utilizadas na produção do aço são minério de ferro 

(sínter e pelota), combustível (coque e carvão pulverizado) e fundentes. O enxofre está presente 

em todos estes insumos, em maior quantidade no carvão. Sabendo disso, pode-se concluir que 

o enxofre sempre estará presente no aço. Devido ao crescente aumento no consumo de aço, os 

altos-fornos precisam aumentar sua produção, utilizando técnicas que diminuem o poder 

dessulfurante do forno, aumentando ainda mais o teor de enxofre no gusa.  

A atmosfera do alto-forno é redutora, o que favorece as reações de dessulfuração. 

Porém, para uma maior produtividade do forno, é necessária uma maior injeção de oxigênio 

pelas ventaneiras, tornando a atmosfera mais oxidante, o que afeta diretamente o poder 

dessulfurante desta instalação.  

O enxofre no aço se liga com o ferro ou com o manganês, formando sulfetos com baixo 

ponto de fusão, causando fragilidade no material trabalhado a quente. Além disso, diminui a 

ductilidade, tenacidade e resistência à fadiga. Por esse motivo, seus teores devem ser os mais 

baixos possíveis. 

Os fundentes usados para a dessulfuração do gusa no KR são, basicamente, cal (CaO) 

e fluorita (CaF2). A redução do consumo desses agentes, principalmente da fluorita, vem sendo 

testada, tendo em vista que esta é a matéria-prima mais cara utilizada no KR. Essa mudança, 

porém, deve ser feita sem alterar o resultado de dessulfuração almejado. 

Como a busca por menores custos nas usinas siderúrgicas é uma constante, procurar 

novas oportunidades de melhoria para esse processo é de suma importância para garantir a 

competitividade da organização. Para isso, foi utilizado o método de controle e melhoria 

contínua de processos, PDCA (Plan, Do, Check e Action). 

Análises estatísticas foram realizadas para se ter conhecimento da média do teor de 

enxofre em cada etapa do processo de produção do aço, verificando assim, a existência de uma 

possível oportunidade de melhoria. Sabendo disso, testes foram realizados para diminuir o 

consumo de fundentes utilizados no processo de dessulfuração. Nos primeiros três meses após 

o início do teste foi possível perceber uma queda de aproximadamente 11% dos custos 

relacionados a mistura dessulfurante. 

As redes neurais consistem em algoritmos capazes de reproduzir algumas funções do 

cérebro, tais como reconhecimento de padrões, criação de associações, processamento de sinais 
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e aprendizado com experiência ou treinamento. Embora sejam muito menos complexas que o 

cérebro humano, as redes neurais têm a capacidade de processar grandes quantidades de dados 

em curto espaço de tempo, que normalmente só poderiam ser analisadas por um especialista. O 

treinamento ou aprendizado da rede a partir de exemplos, tal qual o cérebro humano, é uma de 

suas mais importantes características (HAYKIN, 1994) (WASSERMAN, 1989).  

Tentativas de previsão do enxofre final foram realizadas pelos métodos de regressão 

múltipla linear e redes neurais, com o objetivo de modelar e entender os principais parâmetros 

de processo, visando a otimizar o consumo de agentes dessulfurantes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho é reduzir o consumo de fundentes na dessulfuração em 

planta KR, diminuindo assim, os custos relacionados a esse processo numa usina siderúrgica 

integrada. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Estimar o enxofre final após o processo de dessulfuração, utilizando como ferramentas 

regressão linear múltipla e rede neural multicamada. 

Desenvolver modelos matemáticos capazes de prever o teor de enxofre após o processo 

de dessulfuração em uma planta KR. 

Utilizar o modelo desenvolvido para determinar condições operacionais ótimas 

necessárias para alcançar o teor de enxofre final especificado. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo tem o objetivo de fornecer informações básicas necessárias para o 

entendimento deste trabalho.  

3.1 Rota de fabricação do aço   

Os processos realizados para produção de aço foram resumidamente descritos abaixo 

(Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Rota do processo produtivo do aço (YOUNG, 2012). 

 

(I) Matérias – Primas 

As matérias-primas utilizadas para fabricação do ferro-gusa que, posteriormente será 

transformado em aço, são principalmente minério de ferro (sínter e pelota), coque e fundentes.  

O minério de ferro, na forma de sínter e pelota, constitui a carga metálica, e o coque, 

além de combustível, atua como redutor do minério de ferro. Além do coque, carvão 

pulverizado (PCI) também é injetado pelas ventaneiras do alto-forno. 

Em usinas integradas, essas matérias-primas passam por um processo de aglomeração 

na própria usina. O minério de ferro é transformado em sínter ou pelota pelos processos de 

sinterização e pelotização, respectivamente. Já o carvão metalúrgico passa pelo processo de 

coqueificação para ser transformado em coque. 
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(II)  Alto-Forno 

No alto-forno, o coque reage com o minério de ferro aglomerado (sínter e pelota) para 

produzir ferro metálico. As matérias-primas são carregadas em camadas na parte superior do 

alto-forno e, ao final do processo, ferro gusa é vazado na parte inferior do forno. 

(MOURÃO, 2007) descreve o ferro gusa como uma liga metálica composta 

principalmente de ferro (92% ~ 95%) e carbono (3% ~ 5%). Este alto teor de carbono é benéfico 

para a dessulfuração do gusa, assim como outros elementos também presentes no gusa, como 

Si e Mn e P, pois eles interagem com o oxigênio presente no metal, levando-o para escória. 

A redução da hematita – Fe2O3 (minério de ferro) a Fe (ferro metálico) é realizada em 

estágios, conforme as seguintes reações: 

 

3𝐹𝑒$𝑂& + 𝐶𝑂	 → 2𝐹𝑒&𝑂, + 𝐶𝑂$    

𝐹𝑒&𝑂, + 𝐶𝑂 → 3𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂$ 

𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂 → 𝐹𝑒 + 𝐶𝑂$ 

 

(III) Dessulfuração do Gusa 

Devido a fatores termodinâmicos, a dessulfuração do gusa é mais favorável do que a 

dessulfuração do aço líquido. Por esse motivo, assim como o crescente requisito de menores 

teores de enxofre no aço, o pré-tratamento do gusa tem se tornado constante nas usinas 

siderúrgicas.  

Além de garantir teores muito baixos de enxofre, a dessulfuração do gusa permite uma 

maior produção do alto-forno. Uma vez que o gusa será tratado em um eficiente processo de 

dessulfuração após o alto-forno, não haverá mais tamanha preocupação em produzir ferro-gusa 

com teores tão baixos de enxofre.  

A dessulfuração do gusa pode ocorrer em carro torpedo ou em panelas, com injeção 

de ar ou agitação mecânica (Figura 2). A panela com agitação mecânica mostra-se mais 

eficiente devido aos aspectos fluidodinâmicos mais favoráveis, já que reduz o volume de 

regiões de zonas mortas. 
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Figura 2 - Distribuição de fluxos no interior dos principais reatores de pré-tratamento do gusa (carro torpedo, 

injeção na panela e dispersão por meio de agitação mecânica) (MANSUR, 2008). 

 

(IV) Refino Primário  

O refino primário consiste na oxidação de carbono, fósforo, manganês, silício e outros 

elementos porventura contidos no gusa, levando-os para a escória. A oxidação destes elementos 

ocorre pois gás oxigênio é soprado no gusa líquido por meio de uma lança. 

A formação de uma escoria básica, além de neutralizar os óxidos ácidos formados, 

protegendo o revestimento refratário, acelera as reações de refino e permite a estabilização do 

enxofre e fósforo escorificados (MOURÃO, 2007). 

Antes do carregamento do ferro gusa no convertedor, uma porcentagem de sucata é 

adicionada, controlando termicamente o processo, agindo como refrigerante e também como 

carga metálica. 

 

(V) Refino Secundário  

a. Estação de Borbulhamento 

Ferro-ligas são adicionadas ao aço para atender as especificações requeridas pelos 

clientes. Estas são adicionadas durante o vazamento do aço do convertedor para a estação de 

borbulhamento e, após a adição, é feito o borbulhamento do aço com injeção de gás inerte 

(argônio) para homogeneização de composição química e temperatura. 

 

b. Forno-Panela 

Neste tratamento, o aço recebe ajustes “finos” tanto em relação a composição quanto 

a temperatura.  

Devido a sua atmosfera redutora, a panela também é capaz de dessulfurar o aço, o que 

é necessário quando há um grande aumento de enxofre durante tratamento no convertedor, 
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deixando o teor deste elemento maior do que o especificado. Isso deve ser feito após a 

desoxidação, quando o teor de oxigênio é menor. 

O oxigênio incorporado ao aço durante o refino primário precisa ser retirado para 

evitar a evolução violenta do gás CO no lingotamento e a precipitação dos óxidos de ferro e 

manganês, durante a solidificação, que fragilizam o aço (MOURÃO, 2007). 

A desoxidação é feita normalmente pela adição de elementos com maior afinidade pelo 

oxigênio que o carbono, principalmente o alumínio.  

 

c. RH (Ruhrstahl-Heraeus) 

Ainda no refino secundário do aço, o RH submete porções do aço à ação do vácuo por 

meio de um vaso posicionado sobre a panela. O contato entre o vaso e o aço na panela é feito 

por meio de dois canais de comunicação (snorkel). O borbulhamento de gás inerte (argônio) 

por um dos canais provoca um movimento contínuo de aço para dentro do vaso, o que permite 

um tratamento mais homogêneo (MOURÃO, 2007). 

A manutenção/controle da temperatura do aço nessa etapa pode ser feito pelo processo 

de aluminotermia. Esse processo se baseia na oxidação do alumínio, gerando muita energia e 

causando o aquecimento do aço. 

 

(VI) Lingotamento Contínuo 

Após ajustes durante os tratamentos na panela e/ou RH, o aço líquido está pronto para 

ser lingotado. 

O processo de lingotamento contínuo baseia-se no vazamento do aço líquido num 

distribuidor, que irá distribui-lo para dentro de moldes de cobre refrigerados. Devido o sistema 

de refrigeração dos moldes, o aço que está em contato com este perde calor, formando uma 

“pele” solidificada. 

Dois princípios são fundamentais para garantir o sucesso do processo: 1) O movimento 

de oscilação do molde; 2) Lubrificação da pele solidificada, a fim de evitar a aderência da pele 

formada sobre a superfície do molde. O lubrificante é chamado de pó fluxante (MOURÃO, 

2007). 

3.2 Fontes de enxofre no gusa  

Devido a crescente extração de matérias-primas (minério de ferro e carvão 

metalúrgico) para a produção de gusa, a qualidade destas vem se tornando cada vez pior, com 

baixos teores do mineral de interesse. Isso traz consequências para a qualidade do gusa 
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produzido, pois uma vez que a matéria-prima utilizada é pobre, o gusa acaba contendo maiores 

teores de impurezas, que irão afetar a qualidade do produto final, o aço. 

Por outro lado, a procura por aços com baixo e ultra-baixo teor de enxofre tem 

aumentado progressivamente e, tendo em vista que o custo de matérias-primas de qualidade 

está crescendo, a opção pela utilização de rotas de pré-tratamento para dessulfuração está se 

tornando cada vez mais vantajosa economicamente. (HÜSKEN, 2011). 

O enxofre do gusa líquido é oriundo das matérias-primas do alto-forno. Ele está 

presente nos fundentes, no minério de ferro (sínter e pelota) e, em maior quantidade, nos 

combustíveis (coque, óleo e carvão pulverizado), usados para redução do minério.  

Coque e óleo são as fontes mais significativas. Coque e carvão contêm cerca de 0,8 a 

1,2% de enxofre, dependendo da origem da mina, enquanto óleo e óleo pesado contêm 1,3 a 

2,0%. Isto resulta em aproximadamente 95% do teor total de enxofre. Devido a atmosfera 

redutora do alto-forno, mais de 80% do teor total de enxofre é removido com a escória, poeira 

e gases, resultando apenas um total de cerca de 13%, que permanece no gusa líquido. No 

balanço da Tabela 1, isso corresponde a um teor de enxofre de 0,0550% no ferro gusa, que é 

um número médio representativo para a atual prática de operação (HÜSKEN, 2011). 

 

 

Tabela 1 -  Balanço de massa de enxofre em um alto-forno (4,4kg de S por tGL) (HÜSKEN, 2011). 

Devido a crescente restrição de teor de enxofre nos aços, técnicas de dessulfuração do 

gusa, fora do alto-forno, se tornaram essenciais. 

Além disso, (KIRMSE, 2006) ressalta que 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. Uma menor temperatura do gusa na bica dos altos-fornos e a 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.  

Sinter 5,1% Gusa líquido 12,6%
Pelotas 1,0% Escória 82,4%
Fundentes 0,1% Gás de topo 3,6%
Coque 60,2% Poeiras de alto-forno 0,7%
Óleo/Carvão/Gás Natural 33,6% Borra da limpeza de gás 0,5%

Poeira da casa de corrida 0,2%

S input (100%) S output (100%)
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3.3 O efeito do enxofre no aço 

O enxofre afeta as propriedades mecânicas do aço, diminuindo a ductilidade, 

tenacidade e resistência à fadiga, por esse motivo, ele é considerado um elemento indesejável, 

salvo raras exceções. 

No aço, o enxofre se apresenta na forma de sulfetos, devido a grande afinidade do 

enxofre com esses elementos, em outras palavras, pode-se dizer que estes compostos possuem 

uma menor energia de formação.  

Com a falta de manganês no aço, o enxofre se ligará ao ferro, formando o FeS, 

causando fragilidade a quente. Para que o enxofre forme MnS, que é menos prejudicial que o 

FeS, a relação Mn/S deve ser, no mínimo, igual a 8 (SHIELDALLOY, 2001). 

De acordo com (KIRMSE, 2006), esses sulfetos (MnS e FeS) causam fragilidade no 

metal devido ao seu baixo ponto de fusão, gerando uma descontinuidade na matriz metálica 

quando trabalhado em altas temperaturas. Essas inclusões, ao serem deformadas, seguirão a 

orientação da deformação, tornando-se alongadas e causando forte grau de anisotropia das 

propriedades físicas do produto final. A forma e orientação das inclusões sulfídicas ditarão as 

características do material. 

Na Figura 3 (NKK, 1999), é possível avaliar a qualidade superficial de uma placa de 

aço em função do percentual de enxofre, reforçando a influência desse elemento na qualidade 

do produto. Na Figura 4, (SILVA, 1976) mostra o resultado de resistência mecânica medida 

perpendicularmente à direção de laminação, onde percebe-se a necessidade na redução de seus 

teores. A Figura 5, (ORTON, 1974) destaca a queda da resistência mecânica quando se aumenta 

o teor de enxofre no aço. 

 

Figura 3 - Efeito do teor do enxofre na quantidade de trincas longitudinais em placa. 
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Figura 4 - Efeito do teor de enxofre na resiliência transversal. 

 

Figura 5 - Influência do percentual de enxofre na resistência mecânica na direção transversal à laminação. 

Baixos teores de enxofre também elevam a resistência à corrosão e resistência à 

fragilização pelo hidrogênio, devido à formação de ácidos com o enxofre. Assim, o enxofre é 

limitado em praticamente todos os tipos de aço, mas a diferentes níveis. Para aço carbono 

comum (aços para vergalhões, perfis e fio-máquina) menos de 0,0250% é a especificação 

normal. Para qualidades de aço especial, como aço LC (baixo carbono), ULC (ultra baixo 

carbono), de forno elétrico, chapa de estanho e a maioria dos produtos longos, as especificações 

estão dentro da faixa de 0,0050% a 0,0100%, ou menos. No caso de aço ULS (ultra baixo 

enxofre), as especificações exigem 0,0010% ou até menos, necessárias para aços resistente a 

HIC (trinca induzida por hidrogênio), aços de alta resistência para chapas blindadas ou chapas 

de tanques de GNL (gás natural liquefeito) (HÜSKEN, 2011). 
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A Figura 6 mostra que entre os anos 1955 e 2000 houve uma crescente necessidade de 

produção de aços com teores mais baixos de enxofre, indicando um aumento na qualidade dos 

aços nos últimos anos. 

 

 

Figura 6 - Requisitos de enxofre e resistência de choque a entalhe (HÜSKEN, 2011). 

 

Em razão dos pontos negativos relacionados a presença do enxofre no aço, surgiu a 

necessidade de desenvolvimento de técnicas para a dessulfuração de gusa para obtenção de 

baixos e ultra-baixos teores de enxofre, produzindo aços com elevada qualidade e, por 

consequência, valor de mercado.  

3.4 Dessulfuração em planta KR 

Alguns tipos de técnicas usadas no tratamento de dessulfuração do gusa em panelas de 

transferência são: 

• Mistura dos reagentes durante o vazamento do gusa, Figura 7.a; 

• Mistura por injeção pneumática de agente dessulfurante, Figura 7.b; 

• Mistura por injeção de gás inerte através de ventaneiras localizadas na parte inferior ou 

lateral da parede, Figura 7.c; 

• Mistura pelo uso de campos eletromagnéticos; 

• Mistura por agitação mecânica (KR), Figura 7.d. 
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Figura 7 - Tipos de dessulfuração em panela de transferência (KIRMSE, 2006). 

O KR (Kanbara Reactor) é um reator que promove altas taxas de dessulfuração do 

gusa por meio de agitação mecânica. O impeller, agitador mecânico constituído de um corpo 

de aço carbono, revestido externamente com material refratário (Figura 7), é submerso no banho 

com rotação média de aproximadamente 120 rpm. Sua agitação promove uma excelente 

interação entre metal e agente dessulfurante, afetando cineticamente o desempenho do 

processo, o que aumenta a eficiência da dessulfuração, sendo capaz de produzir gusa com 

baixíssimos teores de enxofre. Segundo (KIRMSE, 2006), os mecanismos impeditivos à reação, 

governada pelo transporte de massa, são suprimidos e/ou minimizados pela vigorosa agitação 

do banho pelo agitador e pela baixa granulometria do material dessulfurante. 

Uma representação clássica do reator KR é mostrada na Figura 8. 
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Figura 8 - Representação esquemática do reator KR (KIRMSE, 2006). 

 

O processo de dessulfuração em planta KR acontece da seguinte forma:  

O gusa é pesado, ainda no carro torpedo, vazado e enviado para a estação KR. Ao 

chegar, uma primeira amostra para análise de composição química é retirada e enviada ao 

laboratório. A escória sobrenadante é removida e a mistura dessulfurante é adicionada ao banho 

durante a agitação mecânica, que tem duração média de 20 minutos. 

A quantidade da mistura dessulfurante adicionada ao gusa dependerá, principalmente, 

de fatores como: a) temperatura do gusa líquido, b) teor inicial de enxofre, c) teor de enxofre 

especificado e d) peso do gusa líquido. 

Após o fim do tratamento, uma nova amostra é retirada para se analisar composição 

química e, novamente, a escória é removida, evitando uma possível reversão de enxofre para o 

banho durante o posterior refino.  

Se o teor de enxofre final desejado não for alcançado, deve-se realizar um 

retratamento. 

As principais etapas do processo podem ser vistas na Figura 9. 
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Figura 9 - Etapas de processamento na estação KR. 

(NIPPON STEEL, 2000) enfatiza que a planta de dessulfuração KR tem características 

importantes para seu bom desempenho, onde destaca:  

• Temperatura do gusa;  

• Enxofre inicial do gusa; 

• Limpeza da escória de alto-forno; 

• Pureza do agente dessulfurante; 

• Tamanho das partículas do agente dessulfurante;  

• Não deterioração do agente dessulfurante; 

• Rotação do agitador; 

• Forma do agitador;  

• Profundidade de penetração do agitador ao gusa líquido; 

• Tempo de agitação; 

• Quantidade de material dessulfurante adicionado; 

• Momento de adição de material dessulfurante; 

3.5 Cinética da dessulfuração 

A cinética química está relacionada com a velocidade com que uma certa reação 

acontece, ou seja, tudo o que afeta e velocidade da reação de dessulfuração, está relacionado 

com a cinética de dessulfuração. Os maiores graus de agitação do banho promovem uma 

eficiente transferência de massa, o que favorece a renovação da superfície entre escória/metal 
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líquido, beneficiando a dessulfuração do gusa, em menores tempos. Essa é a principal vantagem 

do processo KR. 

(FINARDI, 1997) afirma que a cinética de reação de dessulfuração depende do 

mecanismo de transporte de massa, sendo a forma física do reagente preponderante nessa 

cinética. Os equipamentos para dessulfuração devem ser desenvolvidos para aumentar a 

eficiência do processo e o rendimento dos reagentes. 

Altos valores de coeficientes de transferência de massa e transferência de calor, assim 

como taxas de dissolução das partículas sólidas são alcançados com elevados níveis de agitação 

do banho. Uma pequena adição de agente escorificante, por exemplo, 5% de fluorita, deve ser 

feito para evitar a formação de carapaças sobre as partículas de CaO, evitando que esta perca 

seu poder dessulfurante. A dispersão é garantida se um mínimo de energia por unidade de massa 

é fornecido pelo agitador (LEMOS, 2011). 

De acordo com (KRESTA, 2004), para dispersar a suspensão de sólidos no líquido, 

um mínimo número de Froude precisa ser atingido:  

 

 

 

Onde: 

T = diâmetro do reator;  

N = frequência da rotação do impulsor (Hz); 

∆ρ = diferença de densidade entre o líquido e a partícula;  

d = diâmetro da partícula;  

ρ = densidade da fase líquida;  

D = diâmetro do agitador.  

A dessulfuração ocorre na interface escória-metal. Como a difusão da camada limite 

do metal é a etapa mais lenta, esta controla a velocidade do processo. (COSTA, 2012) diz que 

nessa condição de transferência de massa, a reação química na interface está permanentemente 

próxima do estado de equilíbrio. (POMFRET, et al., 1983) expressam a taxa de remoção de 

enxofre através equação X, considerando o controle da velocidade da reação pela etapa difusiva.  

𝑑𝑆
𝑑𝑡

= 	
𝑘2 ∙ 𝐴
𝑉

∙ (𝑆7 − 𝑆9:) 

 

Onde: 
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<2
<=

 = taxa de remoção de enxofre, %S; 

S?@ = % de enxofre no equilíbrio; 

SA = % de enxofre no seio do metal ao longo do tempo de tratamento; 

kC = coeficiente de transferência de massa, m/s; 

A = área da interface escória/metal, m2; 

V = volume de metal, m3. 

A cinética de dessulfuração é fortemente influenciada pelo comportamento 

fluidodinâmico do líquido. Dessa maneira, se torna necessário entender e controlar os 

fenômenos de misturamento, bem como a distribuição dos campos de velocidades nas diversas 

fases líquidas envolvidas em um dado reator metalúrgico. Esses fatores são fundamentais para 

a estabilização e otimização do desempenho do processo industrial. O aumento da intensidade 

de misturamento do líquido, isto é, decréscimo do tempo de mistura, diminui as 

heterogeneidades de temperatura e de composição; melhorando a cinética das reações químicas, 

o que resulta num aumento das taxas de transporte de reagentes até os sítios de reação e da taxa 

de remoção dos produtos de reação (KIRMSE, 2006). 

Geralmente, a mistura dessulfurante adicionada é a base de CaO, uma pequena 

quantidade de CaF2 é usada para promover fluidez à escória. A eficiência do processo depende 

da granulometria do agente e da fração de dispersão deste no gusa líquido.  

Um exemplo da influência do tamanho das partículas de cal, na dessulfuração, é dado 

pela Figura 10: 

 

Figura 10 - Efeito do tamanho da partícula de cal na taxa de dessulfuração (KIRMSE, 2006). 

Porém, de acordo com (LEMOS, 2011), a redução da granulometria do reagente 

poderia aumentar a eficiência do KR, no entanto, partículas mais finas tendem a se acumular 

sobre a superfície do agitador mecânico, formando incrustações sobre este (Figura 11.b). Esse 
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acúmulo de material no agitador mecânico diminui a capacidade de bombeamento do mesmo, 

desfavorecendo a macro-mistura, necessitando de aumento na velocidade de rotação do mesmo 

para garanti-la.  

 

Figura 11 - Perfil do agitador mecânico: a) Agitador mecânico novo; b) Acreções na parte superior do agitador 

mecânico (FILHO, 2003). 

A solução do problema de macro-mistura poderia ser feito com o aumento da 

velocidade do agitador, mas por outro lado, outros problemas podem se originar com o aumento 

da velocidade, como desgaste prematuro das pás, aumento no torque do eixo e, portanto, 

aumento no consumo de energia, além da diminuição na vida útil dos componentes mecânicos. 

A profundidade de imersão do agitador mecânico também influencia na dessulfuração. 

Quanto maior a profundidade de imersão, mantendo-se a velocidade constante, maior será a 

taxa de circulação, resultando em maior desempenho de dessulfuração (LEMOS, 2011). Outro 

fator que influência é o aumento do número de palhetas do agitador mecânico resultou na 

elevação da eficiência de dessulfuração (ANDO, 1975). 

Para indústrias químicas e de alimentos, o uso de reatores agitados mecanicamente não 

é novidade. O atraso no uso destes aplicados a altas temperaturas se deveu a vida útil dos 

revestimentos refratários do agitador, fato comprometedor, tendo em vista que isso afeta 

fortemente o processo, do ponto de vista econômico. (SILVA, 2009) 

3.6 Termodinâmica da dessulfuração 

Além dos parâmetros cinéticos, condições termodinâmicas também precisam ser 

alcançadas para que ocorra uma dessulfuração eficiente. Segundo (TAKANO, 1997), a reação 

de dessulfuração pela escória é representada na equação: 

S	 metal +	OL$ escória ←→ 	O	 metal +	SL$(escória) 
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A equação abaixo define a constante de equilíbrio para esta reação: 

 

𝐾 =	
ℎU
ℎ2
∙
𝑁2W

𝑁UW = 	
𝑓U ∙ (%𝑂)(𝑁2W)
𝑓2 ∙ (%𝑆)(𝑁UW)

 

Onde:  

𝐾 = constante de equilíbrio; 

h[ = atividade henryana do elemento x no metal líquido; 

f[ = coeficiente da atividade henryana do componente x no metal líquido; 

N[W = fração iônica do íon x na escória líquida. 

 

Sabendo disso, (SILVA, 2002) e (TAKANO, 1997) destacaram as principais 

condições termodinâmicas que favorecem a dessulfuração: 

• Alta atividade de íons O-2, na escoria, isto é, alta basicidade; 

• Baixo teor de oxigênio no metal liquido, isto é, banho desoxidado e baixo teor de FeO 

na escória de topo; 

• Escória fluida; 

• Constante de equilíbrio (K) alta, isto é, altas temperaturas; 

• Coeficiente de atividade de enxofre (fS) alto no metal, isto é, teores elevados de Si, C e 

S no metal; 

• Coeficiente de atividade do oxigênio (fO) baixo no metal, isto é, presença de 

componentes que apresentam parâmetros de interação negativos com o oxigênio 

dissolvidos no metal (C, Si, Al etc.). 

A basicidade da escória é medida pela atividade do ânion oxigênio nesta, ou seja, 

basicidade é a capacidade que a escória tem de doar ânions oxigênio ao sistema, que é 

consequência de altos valores de atividade deste ânion. Então, escórias com alta basicidade 

causam uma dessulfuração eficiente. 

Uma escala preliminar de basicidade poderia ser formada, citando, em ordem 

decrescente de basicidade, os óxidos seguintes: K2O, CaO, MgO, Al2O3, SiO2. Por esse motivo, 

além do baixo custo e elevada demanda, a cal é utilizada em larga escala como material 

dessulfurante (KIRMSE, 2006). 

Comumente, a basicidade (B) pode ser descrita de duas maneiras, de acordo com a 

definição molecular: 
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𝐵 = 	
𝐶𝑎𝑂	
𝑆𝑖𝑂$

 

𝐵 = 	
𝐶𝑎𝑂 +𝑀𝑔𝑂	
𝑆𝑖𝑂$ + 𝐴𝑙$𝑂&

 

Um baixo teor de oxigênio no gusa líquido é imperativo para alcançar um bom 

desempenho de dessulfuração. Dessa maneira, operações de pré-desoxidação, desoxidação e 

pós-desoxidação do ferro-gusa são métodos industriais consagrados para a obtenção de 

elevados índices de dessulfuração e inibição da reversão de enxofre, ao término do tratamento. 

A etapa de pré-desoxidação pode ser feita pela adição de agente desoxidante, no canal de corrida 

do alto-forno e mesmo no reator, durante o seu enchimento. Já a etapa de desoxidação é 

conduzida, durante o processo de dessulfuração, pela incorporação do elemento desoxidante ao 

reagente dessulfurante (SILVA, 2012). 

É importante lembrar que o carbono presente no gusa já é um elemento desoxidante, 

tendo em vista que este possui uma forte afinidade com o oxigênio, ligando-se a este e formando 

CO. 

(WEPPLER, 1984) aponta a seguinte relação: na dessulfuração com um óxido é 

introduzido para cada átomo de enxofre, um átomo de oxigênio no ferro-gusa. Isso significa 

que para 100 ppm de enxofre retirado do banho, 50 ppm de oxigênio é introduzido no processo. 

A viscosidade da escória está diretamente relacionada à temperatura e composição da 

escória. Do mesmo modo, partículas sólidas presentes na escória também podem influenciar na 

viscosidade. Na maioria das vezes, a viscosidade da escória diminui com o aumento da 

temperatura, independente da composição da escória. 

De acordo com (KIRMSE, 2006), o efeito do aumento de temperatura acontece devido 

ao aumento da força motriz das etapas de transporte (via crescimento do coeficiente de partição 

de enxofre, da capacidade sulfídica [CS], a bem dizer do grau de desequilíbrio do sistema). O 

campo de estabilidade das escórias líquidas aumenta, acarretando uma queda na viscosidade da 

escória, o que melhora a cinética de incorporação de particulados. A diminuição da viscosidade 

provoca um aumento da interface metal/escória, por exemplo, através de maior grau de 

emulsificação. 

A presença de alguns elementos no metal líquido influencia fortemente no coeficiente 

de atividade henriana do enxofre. Tanto o carbono como o silício aumentam este coeficiente. 

Esse é um dos motivos pelos quais a dessulfuração do ferro gusa é bem mais eficiente do que a 

dessulfuração do aço. Por exemplo, no gusa líquido com 4,2% de carbono e 1,5% de silício, o 

coeficiente é aproximadamente 5. Isso significa que tem-se 5 vezes mais atividade que o atual 
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valor de enxofre, ou seja, o enxofre é 5 vezes mais ativo que sua concentração indica. Isso pode 

ser visto na Figura 12 (WILSON, 1980): 

 

Figura 12 - Influência de elementos de liga no coeficiente de atividade henriana do enxofre em ligas de ferro e 

aço. 

Além disso, quando há uma maior quantidade de escória, há menos chance de 

saturação desta (menores valores de atividade dos íons de enxofre na escória), portanto, a 

probabilidade de reversão de enxofre da escória para o gusa cai, isso significa maior eficiência 

de dessulfuração, (SILVA, 2002). 

Embora o aumento do volume de escória seja termodinamicamente favorável para 

dessulfuração, é indesejável na prática industrial, uma vez que implicam em maiores perdas 

térmicas, assim como desvantagens econômicas. 

Para finalizar, é importante ressaltar que (LEMOS, 2011) apontou o cálculo de 

eficiência de dessulfuração (R) baseado no parâmetro termodinâmico característico (l): 

 

 

[%S]eq = concentração de enxofre no gusa no equilíbrio (%peso); 

[%S]o a concentração inicial de enxofre no gusa (%peso); 

𝛼 = 	− efghi
jkkklh

1 + 1 𝜆 ; 
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𝛽 = 	 efghi
jkkklh

[%𝑆]k
𝜆 ; 

𝜆 = rflst
jkkk

. 

Sendo,  

LS = coeficiente de partição de enxofre; 

Mad = massa de partículas adicionadas (kg/t). 

A Figura 13 comprova o que a equação acima sugeriu. 

 

Figura 13 - Eficiência máxima em função do parâmetro termodinâmico característico (KIRMSE, 2006). 

3.7 Mistura Dessulfurante 

As misturas dessulfurantes são, normalmente, compostas por um agente dessulfurante, 

um agente desoxidante e um fundente, seja esta usada para dessulfuração em carro torpedo ou 

panela. Porém, a quantidade, assim como qual elemento será adicionado à mistura, é 

selecionada por cada usina, dependendo do que se deseja no produto final.  

Segundo (KIRMSE, 2006), uma reação de dessulfuração pode ser assim descrita: 

MA + S             MS + A  

M + S               MS  

 

Onde: 

M é um metal; 

A é um não metal, semi-metal ou composto. 
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Os seguintes requisitos devem ser obedecidos:  

“M” e “S” têm que ter afinidade química;  

“MS” deve ser estável;  

“Se MA for mais estável que MS então “A” deve ser consumido;  

“M” e “S” devem estar em contato. 

3.7.1. O uso da cal na dessulfuração 

O óxido de cálcio (CaO), também chamado de cal, cal virgem ou cal virgem calcítica, 

tem temperatura de fusão de 2587oC e densidade entre 0,9 e 1,3 g/cm3. 

Pode-se observar na Figura 14 (WILSON, 1980), que mostra a energia livre da 

formação de sulfetos de diferentes elementos, que o cálcio é um dos elementos com maior 

afinidade pelo enxofre, ficando atrás apenas do Césio (Ce). 

 

Figura 14 - Energia livre de formação de sulfetos. 

Apesar do diagrama considerar elementos puros, o que não ocorre nas práticas 

industriais, ainda pode-se concluir que o cálcio é um excelente formador de sulfetos. 

Já quando se analisa o Diagrama de Ellingham, Figura 15, pode-se observar que, além de uma 

boa afinidade com o enxofre, o cálcio também é o maior formador de óxidos de todos os 

elementos. Com isso, é possível concluir de que há uma competição entre a formação de sulfeto 

ou óxido pelo cálcio. 

Por esse motivo, o requisito de baixo potencial de oxigênio é fundamental na dessulfuração do 

gusa, principalmente se o agente dessulfurante a ser usado for a Cal (CaO). 
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Figura 15 - Diagrama de Ellingham. 

De acordo com (SESHADRI, 2007) o processo de dessulfuração de gusa pela cal pode 

ser expresso pela reação: 

𝐶𝑎𝑂 + 𝑆 + 𝐶uv= = 𝐶𝑎𝑆 + 𝐶𝑂(w)	𝑎	1300℃ 

Na presença de CaS, C e CaO, puros e sólidos, sob pressão de monóxido, tal que PCO=1 

bar e λ’s= 5 (coeficiente da atividade do enxofre no metal), uma quantidade de enxofre residual 

de 0,001% (10 ppm) pode ser obtida.  

A cal é amplamente usada no processo de dessulfuração, devido ao seu baixo custo e 

disponibilidade, além do cálcio ser um elemento que possui alta afinidade com o enxofre. 

(FINARDI, 1997) destaca que a dessulfuração do gusa pela cal ocorre, inicialmente, 

de acordo com a seguinte reação:  

𝐶𝑎𝑂(2) + 𝑆 = 𝐶𝑎𝑆 + 𝑂 

O teor de oxigênio presente no gusa é baixo, dessa maneira, a reação de dessulfuração 

inicial acontece rapidamente. Além disso, o carbono e silício presentes no gusa, consomem o 

oxigênio liberado por essa reação. 

𝑂 + 𝐶 = 𝐶𝑂(w) 

𝑂 + 1 2𝑆 =
1
2 (𝑆𝑖𝑂$) 
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A medida que as reações vão acontecendo, o potencial de oxigênio no banho vai 

aumentando e, por esse motivo, a adição de um desoxidante se torna necessária para que a 

dessulfuração aconteça, novamente, de forma eficiente.  

Segundo (KIRMSE, 2006), as etapas do processo de dessulfuração podem ser 

observadas na Figura 16 e descritas, basicamente, como:  

• Transferência de enxofre do seio do metal para a interface metal-escória; 

• Transferência de íons de oxigênio do seio da escória para a interface metal-

escória; 

• Reação química na interface de reação; 

• Transferência de oxigênio da interface de reação para o seio do metal; 

• Transferência de íons de enxofre da interface para o seio da escória. 

 

 

Figura 16 - Dessulfuração do gusa através de partículas de cal (KIRMSE, 2006). 

Segundo (SAXEMA, 1997) essa eficiência de dessulfuração enfrenta alguns 

problemas pelo fato da dessulfuração liberar íons de oxigênio e gerar o englobamento das 

partículas de cal pelo silicato e/ou sulfeto de enxofre e assim, como já citado, dificultar o 

prosseguimento da reação.  

A partícula de cal é coberta por uma cama de sulfeto e/ou silicato. O enxofre do metal 

líquido se difunde, inicialmente, em direção à interface CaO-metal, formando CaS. Os íons de 

enxofre difundem-se através da camada de sulfeto de cálcio em direção à interface CaO-CaS, 

onde a principal reação acontece. O oxigênio liberado na reação difunde-se através da camada 

de sulfetos em direção à interface CaS-metal, onde finalmente reagirá. Durante o processo, a 
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espessura das camadas de sulfeto/silicato aumentam, liderando a desaceleração do processo 

(LEMOS, 2011). 

(SILVA, 2002) ilustra que o poder dessulfurante da cal é praticamente extinto quando 

15% desta é transformada em CaS. Dessa forma, o processo de dessulfuração só poderá 

continuar com a escorificação dos elementos formadores dessa película que envolvem a cal. 

(SAXEMA, 1997) destaca um modelo termodinâmico para formação de sulfetos que 

mostra o poder da cal em reduzir o teor de enxofre para valores extremamente baixos, quando 

há um bom contato entre agente dessulfurante/gusa. Esse modelo é descrito pela seguinte 

equação:  

𝐾 = 	
𝑎zv2 ∙ 𝑃zU

𝑎zvU ∙ 𝑎z ∙ %𝑆 ∙ 𝛾′2
 

Onde:  

αCaO e αCaS são, respectivamente, a atividade do CaO e CaS na escória;  

αC é a atividade do carbono;  

g’S é o coeficiente da atividade do enxofre no metal;  

PCO é a pressão parcial do CO. 

Considerando que o gusa esteja 1300º C (K =183), onde 

𝐾 = exp	(−∆𝐺� 𝑅𝑇) 

Assumindo que o CaS e CaO são sólidos (αCaO e αCaS = 1) e o carbono no gusa está saturado 

(αC=1), tem-se: 

183 =
𝑃zU

%𝑆 ∙ 𝛾′2
 

PCO = 1 bar e λ’S= 5 para gusa saturado em carbono, a concentração no metal de enxofre de 

equilíbrio seria: 

%𝑆 =
1

183 ∙ 5
~0,001 

3.7.2. O uso da fluorita na dessulfuração 

A fluorita (CaF2) é a principal fonte comercial de flúor. Quando pura, possui 51,2% 

de cálcio e 48,8% em massa de flúor e densidade entre 3,0 a 3,6 (SAMPAIO, et al., 2005). 
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Esta é utilizada na aciaria para remoção de impurezas e para o controle da basicidade 

da escória produzida durante essa “limpeza”. Entre outras funções estão a diminuição do ponto 

de fusão e da viscosidade das escórias, favorecendo a cinética das reações. Uma escória mais 

fluida dificulta a formação de uma película (de silicato ou sulfeto) em torno dos grãos de cal, 

dificultando sua dissolução (RIZZO, 2006). 

Segundo (CANÇADO, 1984), a fluorita é classificada em quatro tipos: metalúrgico 

(CaF2 acima de 72,5%), ácido (CaF2 acima de 97%), cerâmico (CaF2 acima de 85%) e ótico 

(cristais bem desenvolvidos, incolores, transparentes e sem falhas ou inclusões). 

Todavia, a simples adição de fluorita não é suficiente. Seu ponto de fusão é maior que 

1400°C. A fluorita, misturada com a cal, forma um eutético a 1360°C (Figura 17, ponto a). 

Nessa zona de temperatura e abaixo dela, a reação de dessulfuração acontece muito lentamente. 

Na presença de 8 – 10 % de CaF2 em peso na cal, exige-se temperaturas em torno de 1450oC 

para se alcançar uma taxa de reação satisfatória (SILVA, 2012). 

 

Figura 17 - Diagrama de fases do sistema CaO – CaF2 (PRETORIUS, 2005). 

Por esse motivo, (LOPES, 2014) alertou que, quando analisamos o efeito da fluorita 

combinado ao da sílica, Figuras 18 e 19, é possível perceber um considerável aumento da 

solubilidade de CaO na escória. A máxima solubilidade a 1600°C de CaO é mostrado no ponto 

(a) da Figura 18. Neste ponto a composição é aproximadamente: 72% CaO, 16% SiO2 e 12% 

CaF2 (composição do ponto b na Figura 19). 
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Figura 18 - Solubilidade de CaO em função do teor de sílica em escória do sistema CaO-CaF2-SiO2 a 1600oC 

(PRETORIUS, 2005). 

 

Figura 19 - Diagrama de fases do sistema CaO-CaF2-SiO2 (PRETORIUS, 2005). 

Apesar de promover um abaixamento da temperaruta de fusão da escória, o uso da 

fluorita é extremamente agressiva ao refratário, devido a elevada fluidez da escória. Além disso, 

segundo (WANG, et al., 2009), em altas temperaturas, esta reage com óxidos ácidos da escória 

e forma gases muito poluentes ao meio ambiente, como por exemplo, o SiF4. 
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Para concluir, (KIRMSE, 2006) ressaltou que a seleção adequada do tipo e proporção 

dos agentes fluidificantes, de modo a permitir um campo de estabilidade de escória líquida, é 

de vital importância para a otimização e manutenção do desempenho do processo. 

3.8 Redes Neurais 

As Redes Neurais Artificiais possuem certas características exclusivas de sistemas 

biológicos e são implementadas através de algoritmos que tentam modelar algumas funções do 

cérebro. Atributos tais como, aprender através de exemplos, generalizações redundantes, 

reconhecimento de padrões, criação de associações, aprendizado com experiência ou 

treinamento e tolerância a falhas, fazem das redes neurais artificiais uma escolha apropriada 

para a modelagem de sistemas não-lineares (MOURA, 2003). 

3.8.1. O neurônio biológico 

O neurônio é uma célula especial (Figura 20) composta por dendritos, que são 

ramificações correspondentes aos canais de entrada de informação, ou seja, recebem os 

estímulos transmitidos pelos outros neurônios; corpo celular, também chamado de soma, 

responsável por coletar e combinar informações vindas de outros neurônios; e finalmente o 

axônio, canal de saída do neurônio, ou seja, caminho de propagação dos impulsos nervosos em 

direção a outros neurônios ou músculos, responsável por conectar a célula nervosa a outras do 

sistema nervoso, transmitindo estímulos. 

 

Figura 20 - Representação de um neurônio biológico. 

As sinapses são pontos de contato entre neurônios, onde há passagem de 

neurotransmissores do axônio de um neurônio para os dendritos de outro neurônio, transmitindo 

estímulos uns aos outros. 

Como pode ser visto na Figura 21, o fluxo da informação ocorre sempre no seguinte 

sentido: Dendritos à Corpo celular à Axônio. 
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Figura 21 - Fluxo dos impulsos nervosos. 

O axônio de um neurônio é um tubo filamentar delimitado pela membrana celular. 

Sem a presença de um impulso nervoso, o interior da membrana está a um potencial elétrico 

negativo de algumas dezenas de milivolts em relação ao exterior, este é denominado potencial 

de repouso. Esta diferença de potencial ocorre devido a um processo de difusão assimétrico de 

íons de sódio e potássio através da membrana, processo conhecido como bomba de sódio. 

Quando o potencial da membrana fica menos eletronegativo do que seu potencial de repouso 

(despolarizada), suficiente para cruzar o limiar de disparo, ocorre a formação de um potencial 

de ação (impulso nervoso) e então rapidamente o neurônio emite um pulso que é transmitido 

ao longo da fibra nervosa. Ocorrido o potencial de ação, o neurônio retorna ao potencial de 

repouso bem mais lentamente (KOVÁCS, 1996). 

A junção dos neurônios forma a rede neural, que se estende por todo o corpo humano, 

processando e armazenando uma grande quantidade de informações.  

3.8.2. Rede Perceptron Multicamadas 

A rede neural conhecida como Perceptron Multicamadas (Multilayer Perceptron – 

MLP) é uma rede com neurônios dispostos em várias camadas.  

Os neurônios que recebem diretamente as entradas da rede formam a camada de 

entrada. Os neurônios que recebem as saídas da camada de entrada formam a segunda camada 

e assim sucessivamente até a camada final, chamada camada de saída. As camadas de neurônios 

localizadas entre a camada de entrada e camada de saída são denominadas camadas ocultas 

(KOVÁCS, 1996). 
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Uma Rede MLP com uma camada oculta é representada por: 

𝑀𝐿𝑃(𝑝, 𝑞j,𝑚) 

Onde: 

p = número de variáveis de entrada;  

q1= número de neurônios ocultos; 

m = número de neurônios de saída. 

 

O número total de parâmetros (Z) de uma rede MLP de uma camada oculta é dado por: 

𝑍 = 𝑝 + 1 𝑞j + 𝑞j + 1 𝑚 

Uma rede MLP com duas camadas ocultas é representada por: 

𝑀𝐿𝑃(𝑝, 𝑞j, 𝑞$,𝑚) 

Onde:  

p = número de variáveis de entrada;  

q1 = número de neurônios da primeira camada oculta;  

q2 = número de neurônios da segunda camada oculta; 

m = número de neurônios de saída. 

O número total de parâmetros (Z) de uma rede MLP de duas camadas ocultas é dado por: 

𝑍 = 𝑝 + 1 𝑞j + 𝑞j + 1 𝑞$ + 𝑞$ + 1 𝑚 

É importante ressaltar que o número de variáveis de entrada, assim como o número de 

neurônios de saída, são ditados pela forma como o problema é codificado para ser resolvido por 

uma rede neural. Já o número de neurônios das outras camadas depende da complexidade do 

problema, ou seja, vários testes devem ser realizados para que os valores mais adequados sejam 

encontrados. 

Um neurônio qualquer da rede MLP, seja oculto ou de saída, é representado 

genericamente como na figura abaixo:  

 

Figura 22 - Representação de um neurônio da rede MLP. 
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4. METODOLOGIA 

A metodologia realizada para a realização desse trabalho foi o PDCA, um método 

amplamente empregado para melhoria contínua de processos.  

Além disso, ferramentas como regressão linear e redes neurais foram usadas para 

prever o teor de enxofre final. 

4.1 PDCA 

O ciclo PDCA é dividido nas etapas de planejar (Plan), executar (Do), verificar 

(Check) e agir (Act). Vale salientar que a execução de todas essas etapas é essencial para a 

obtenção de um resultado eficiente. 

A etapa de planejamento é a base para a execução e verificação, nela é definida a meta 

que se deseja atingir. A etapa de execução consiste em realizar o que foi planejado. A etapa de 

verificação constata se o trabalho está sendo conduzido conforme definido, ou seja, se os 

resultados obtidos são satisfatórios. A etapa de ação corretiva é aplicada caso os resultados não 

estejam conforme o esperado. Esta analisa e identifica a causa fundamental do problema. Se os 

resultados obtidos estiverem de acordo com o planejado, realiza-se então a padronização do 

processo. 

4.1.1. Planejamento 

Na etapa de planejamento, ferramentas da qualidade foram utilizadas com o intuito de 

observar as oportunidades de melhoria relacionadas ao processo de dessulfuração. 
A etapa de planejamento foi dividida nas seguintes etapas. 

 

 Tratamento de dados 

O procedimento para identificação e retirada de dados outliers, dados que se 

diferenciam drasticamente de todos os outros, obtendo apenas os dados mais significantes no 

processo, foi feito de acordo com o tratamento de quartil. 

Segundo (POCINHO, 2009), os quartis dividem a série ordenada em 4 partes iguais, contendo 

cada uma delas 1/4 ou 25% das observações. Com eles você pode rapidamente avaliar a 

dispersão e a tendência central de um conjunto de dados, que são etapas importantes na 

compreensão dos seus dados.  

• Q1= 1º quartil (corresponde ao quartil de ordem p=1/4); 
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• Q2= 2º quartil (corresponde ao quartil de ordem p=1/2); 

• Q3= 3º quartil (corresponde ao quartil de ordem p=3/4). 

Aproximadamente 25% dos dados são inferiores ou iguais a Q1, aproximadamente 

25% dos dados são superiores ou iguais a Q3 e os restantes dados, aproximadamente 50%, 

situam-se entre Q1 e Q3. De um modo geral, quando nos referimos aos quartis, estamos a 

referir-nos ao 1º e 3º quartis, uma vez que o 2º quartil é designado por mediana. O intervalo 

interquartil é a distância entre o primeiro e o terceiro quartil (Q1 - Q3), que é uma medida de 

dispersão (Figura 23).  

 

Figura 23 - Boxplot com intervalo interquartil. 

 

Para obter o intervalo de valores que foram utilizados na análise, calculou-se: 
 

Valor	Máximo = Q3 + (Fator ∙ IQR) 

Valor	Mínimo = Q3 − (Fator ∙ IQR) 

Onde: 

IQR = intervalo interquartil  

Fator = número usado para filtrar os dados. O fator varia de 1 a 3 e, quanto maior ele for, maior 

será a quantidade de dados filtrados. 
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Análise da representatividade dos aços produzidos 

Para analisar a representatividade dos aços produzidos pela usina, conforme 

especificação máxima de enxofre, foi feito um diagrama de Pareto. 

O gráfico de Pareto é uma das sete ferramentas da qualidade e tem função de ordenar 

a frequência das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas 

seguindo o princípio de Pareto, além de permitir a estratificação dos dados, ou seja, dividir os 

dados em diferentes grupos. 

O princípio de Pareto diz que 80% das consequências advêm de 20% das causas, como 

por exemplo, 80% dos problemas de qualidade de uma peça são causados por 20% dos tipos de 

defeitos. Isto significa que há muitos problemas sem importância diante de outros mais graves 

(SELEME, et al., 2012). 

Este diagrama permite uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas 

mais significativos, possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos, uma vez que 

concentrar esforços para eliminação de todos os defeitos não é uma política eficaz 

(PETENATE, et al., 2012). 

Dessa forma, utilizando o diagrama de Pareto, foi possível analisar quais os tipos de 

aços são mais produzidos nesta usina. 

 

Correlação entre enxofre especificado e enxofre obtido 

A fim de observar as taxas de dessulfuração para cada grau de aço já produzido, foi 

feita a verificação da correlação entre o enxofre especificado e o enxofre obtido foi feita com 

os gráficos de correlação/dispersão. 

O gráfico de dispersão também é uma das sete ferramentas da qualidade e possibilita 

o estudo da dependência entre duas variáveis, ou seja, o quanto uma influencia na outra, 

mostrando o que acontece com uma variável quando a outra se altera. É um gráfico que 

apresenta valores simultâneos de duas variáveis relacionadas em um mesmo processo 

(SELEME, et al., 2012). 

Quando se plota um diagrama de correlação, pode-se obter, junto a este, o coeficiente 

de relação (R). Este coeficiente mede o grau de associação linear entre duas variáveis aleatórias 

X e Y e toma valores entre -1 e 1. 

 

Segundo (GUIMARÃES, 2012): 
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• O coeficiente é positivo se as variáveis são diretamente proporcionais e R será igual a 1 

quando a relação for perfeita. 

• O coeficiente é negativo se as variáveis são inversamente proporcionais e R será igual 

a -1 quando a relação for perfeita. 

• Quando a relação é difusa ou não linear R será igual a 0.  

Ou seja, quanto mais próximo de 1 for o coeficiente mais relacionadas estão as 

variáveis. 

Com o gráfico de dispersão foi possível analisar como o enxofre obtido no processo 

estava relacionado com o enxofre máximo especificado no produto final, observando se havia 

alguma oportunidade de melhoria. 

 

Análise de capabilidade do processo de dessulfuração 

O histograma é um gráfico da distribuição de frequências dos valores medidos na saída 

de um processo, constituindo-se em uma técnica simples e de extrema importância para a 

análise da capacidade de processos. 

Para uma boa representatividade do comportamento do processo, é necessário que haja 

uma quantidade razoável de dados. 

Com base no histograma, é possível examinar a capabilidade do processo, bem como 

se ter uma estimativa da taxa de rejeição presente no mesmo, ou seja, saber quantos dados 

ficaram fora do especificado. A partir do histograma é possível verificar se o processo está 

centralizado em relação a faixa de tolerância e ter idéia da dispersão do processo (BAYEUX, 

2001). 

O histograma é bastante útil para sistemas que estão estáveis, pois desta forma é 

possível prever os resultados com relação ao cumprimento de especificações. Em um processo 

estável, o histograma de resultados permanece constante ao longo do tempo, o que possibilita 

a identificação da porcentagem dos produtos que podem estar fora dos padrões. 

Sabendo disso, foram feitos diferentes histogramas para cada grupo de aço produzido, 

com o intuito de observar o quão eficiente é o processo de dessulfuração nessa planta 

siderúrgica e perceber se o tratamento de dessulfuração ocorre da mesma forma para os 

diferentes grupos de aço. 

 

 



 
 

  
  

48 

 

Teor de enxofre ao longo do processo de produção do aço 

Para observar a variação do teor de enxofre ao longo do processo, os valores de teor 

de enxofre obtidos foram separados por grupos, conforme a especificação final de enxofre no 

produto final (10, 30, 40, 50, 70, 80, 100, 120, 150, 200 e 250). 

A média e o desvio padrão do teor deste elemento foram calculados após cada etapa 

do processo (alto-forno, tratamento de dessulfuração, estação de borbulhamento (BAP), forno 

panela, desgaseificação a vácuo (RH) e lingotamento contínuo). 

4.1.2. Execução 

Percebendo que havia oportunidade de melhoria em relação ao consumo de fundentes 

utilizados no processo de dessulfuração, foi colocada em prática a etapa de execução. O que foi 

feito nesta etapa pode ser visto abaixo. 

Novas faixas de liberação  

Após feitas as análises, e percebendo que aços com especificação não tão rígidas de 

enxofre eram tratados da mesma forma que aços baixo de enxofre, concluiu-se que a redução 

do consumo de fundentes era viável. 

Com isso, novas faixas de liberação de enxofre foram criadas, e para cada nova faixa, 

um novo cálculo para adição da mistura dessulfurante é feito, diminuindo a adição desta.  

 

Testes  

Os testes foram realizados durante três meses na área de pré-tratamento de gusa da 

usina, na estação de dessulfuração KR. 

4.1.3. Verificação  

Com o intuito de verificar se os resultados obtidos após os testes estavam de acordo 

com o planejado, foi feito um comparativo do consumo de fundentes entre os meses anteriores 

e posteriores ao teste. 
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4.2 Previsão do teor de enxofre final 

Com o intuito de prever o teor de enxofre após o processo de dessulfuração para 

possibilitar uma ainda maior redução no consumo de fundentes nesse processo, as seguintes 

ferramentas foram utilizadas. 

 

4.2.1. Regressão Múltipla 

O principal objetivo dessa técnica é obter uma equação que explique satisfatoriamente 

a relação entre uma variável resposta e uma ou mais variáveis explicativas, possibilitando fazer 

predição de valores da variável de interesse. 

Segundo (MAGALHÃES, 2012), se uma relação linear é válida para identificar a 

dependência observada entre duas variáveis quantitativas, então a equação que descreve esta 

relação é dada por: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Esta relação linear entre x e y afirma que todos os pontos caem exatamente em cima 

da reta de regressão. No entanto, este fato raramente ocorre na prática, ou seja, os valores 

observados não caem todos exatamente sobre esta linha reta. Existe uma diferença entre o valor 

observado e o valor previsto pela equação. Essa diferença (erro, ε) é uma variável aleatória que 

quantifica a falha do modelo em ajustar-se aos dados reais. Tal erro pode ocorrer devido ao 

efeito, entre outros, de variáveis não consideradas e de erros de medição. 

Considerando o erro na equação anterior, obtemos: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + ℇ 

Este é o chamado modelo de regressão linear simples que foi usado no presente 

trabalho.  

Afim de prever o enxofre final do gusa após tratamento de dessulfuração, uma 

regressão múltipla foi realizada a partir da base de dados com 4641 valores observados de 13 

variáveis de entrada (peso do gusa líquido, vida, velocidade e profundidade do impeller, teor 

de enxofre, carbono, silício, manganês e fósforo no gusa, tempo de tratamento, temperatura 

do gusa e quantidade de cal e fluorita adicionados). 
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O objetivo é determinar os parâmetros do modelo, na forma de uma equação linear, 

que possa explicar como as variáveis de entrada influenciam a saída. Para isso utilizou-se o 

método dos mínimos quadrados. 

Com base nos n pares de observações (y1, x1), (y2, x2), ..., (yn, xn), o método dos 

mínimos quadrados consiste em escolher a e b de modo que a soma dos quadrados dos erros 

(ε) seja mínima (MAGALHÃES, 2012).  

O método dos mínimos quadrados ajuda a encontrar as estimativas dos coeficientes 

do modelo na forma de uma equação linear do tipo: 

ebbbbb +++++++= kkxxxxy !3322110

 Assim como na análise de correlação, o coeficiente de determinação, também 

chamado de R, é uma medida de ajustamento de um modelo estatístico linear generalizado, 

como a regressão linear, em relação aos valores observados. O R varia entre 0 e 1, indicando, 

em percentagem, o quanto o modelo consegue estimar os valores observados. Quanto mais 

próximo de 1 for o R, melhor.
  

Teste de significância dos coeficientes de regressão 

Se uma variável xj realmente possui alguma influência sobre y, seu coeficiente bj deve 

ser estatisticamente diferente de zero. Ou seja, deve ser suficientemente maior ou menor do que 

zero. Caso isso não se aplique, a variável poderá ser retirada do modelo sem que exista grande 

perda da sua qualidade.  

Segundo (POCINHO, 2009), o grau de liberdade é calculado da seguinte forma: 

GL = N − qtde	de	variáveis − 1 

Sabendo que o número de dados usados foi 4641 e que o número de variáveis de entrada foram 

13: 

GL = 4641 − 13 − 1 = ∞ 

Aplicando os valores da Tabela 2, a distribuição t-Student com infinitos graus de 

liberdade, tem-se que o valor de | tj | que garante um nível de confiança de 95% é 1,96, ou seja, 

se | tj | for menor que 1,96, esta variável não apresenta significância estatística para o modelo. 
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Tabela 2 - Valores selecionados para a distribuição t de Student com ν graus de liberdade. 
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4.2.2. Redes Neurais 

Neste trabalho, uma rede neural artificial foi implementada através de um perceptron 

multicamada composto por 13 neurônios na primeira camada oculta, 13 neurônios na segunda 

camada oculta e 1 neurônio na camada de saída. A dimensão dos dados de entrada é igual a 13. 

A estrutura de uma rede neural multicamada pode ser vista na Figura 24. 

 

Figura 24 - Estrutura da rede neural empregada para estimação. 

 

54 configurações da rede neural foram experimentadas e para cada configuração de 

rede foram executados 100 treinamentos seguidos de testes. 

As 54 configurações são resultado da combinação de diferentes variáveis, tais como: 

função de ativação dos neurônios das camadas oculta, função de ativação do neurônio da 

camada de saída, parâmetros dessas funções de ativação, normalização dos dados, taxa de 

aprendizagem e momento. Já a quantidade de vezes que a rede foi treinada foi escolhida 

arbitrariamente, mas com o objetivo de minimizar possíveis efeitos da escolha aleatória dos 

conjuntos de treinamento e teste.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos por esse trabalho estão mostrados abaixo. Vale salientar que, 

devido a restrições industriais, os teores de enxofre foram codificados. Estes variam entre 0,2x 

a 5x, sendo 0,2x a especificação mais baixa de enxofre no produto final e 5x a mais alta.  

5.1 Representatividade dos aços produzidos 

O diagrama de Pareto abaixo (Figura 25) foi feito com os dados dos aços produzidos 

conforme especificação máxima de enxofre na placa (produto final), do período de junho de 

2016 a fevereiro de 2018 (13035 corridas) para avaliar quais “tipos” de aços já tinham sido 

produzidos pela usina em questão e qual a representatividade de cada um. 

Percebeu-se então, que aproximadamente 92% das corridas possuíam especificação de 

enxofre final maior que 1,6x. Dessas, 70% requeriam enxofre entre 2x e 3x, ou seja, a maioria 

dos aços produzidos não necessitavam de uma alta taxa de dessulfuração, pois suas 

especificações para enxofre não são tão rígidas. 

 

Figura 25 - Diagrama de Pareto da distribuição de aços por especificação final de enxofre. 

 

5.2 Correlação entre enxofre especificado e enxofre obtido 

Dessa maneira, o enxofre máximo especificado na placa e o enxofre médio obtido ao 

final da produção foram correlacionados, obtendo-se o diagrama de correlação abaixo. 
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Figura 26 - Diagrama de correlação entre enxofre máximo especificado e enxofre médio obtido. 

 

Observando a Figura 26, nota-se que há correlação entre as variáveis até certo ponto 

e, a partir deste, a reta se torna constante, não havendo mais correlação entre enxofre máximo 

especificado e enxofre médio obtido.  

Para uma melhor observação dos resultados, a figura acima foi dividida em duas novas 

figuras. A primeira apresenta os valores onde pode-se observar uma boa correlação (Figura 27) 

e na segunda observa-se a constância dos dados (Figura 28). 

Nota-se, na Figura 28, que o coeficiente está bem próximo a 1 (R2 = 0,99), ou seja, a 

correlação entre o enxofre máximo especificado e enxofre médio obtido para aços com 

especificação de 0,2x a 1,6x é consideravelmente boa. Isso mostra que, em média, quando a 

especificação de enxofre é 0,2x, geralmente obtém-se enxofre final em cerca de 0,12x. Quando 

a especificação de enxofre é 0,6x, geralmente obtém-se enxofre final em cerca de 0,3x. Quando 

a especificação de enxofre é 0,8x, geralmente obtém-se enxofre final em cerca de 0,42x etc., 

como visto na figura abaixo. 
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Figura 27 - Diagrama de correlação entre enxofre especificado e enxofre médio obtido para aços com 
especificação máxima entre 0,2x a 1,6x. 

 

Porém, o mesmo não acontece para aços com especificação acima de 1,6x, pois a partir 

deste valor, não há mais uma boa correlação entre enxofre máximo especificado e enxofre 

médio obtido, isso pode ser comprovado pelo coeficiente, que nesse caso, está bem distante de 

1. Para esses tipos de aços, com especificação mais alta de enxofre, o enxofre final obtido é 

sempre muito parecido, sendo em média igual a x. 

 

 

Figura 28 - Diagrama de correlação entre enxofre especificado e enxofre médio obtido para aços com 
especificação máxima entre 2x a 5x. 

 

Esse considerável gap (Figura 28) entre o valor real obtido e o valor visado, significa 

uma boa oportunidade para diminuir o consumo de materiais usados para dessulfurar.  

A redução nas taxas de dessulfuração pode ocorrer, reduzindo a quantidade de agente 

dessulfurantes adicionados ao banho, assim como com a mudança de variáveis de processo, 
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como por exemplo, velocidade e profundidade do agitador mecânico, tempo de tratamento etc., 

o que ocasiona uma consequente redução do custo do tratamento. 

 

5.3 Análise da capabilidade do processo de dessulfuração 

Para analisar a capabilidade do processo de dessulfuração para todos os tipos de aços 

produzidos, foram feitos diferentes histogramas. Os dados utilizados para a elaboração destes 

foram agrupados por especificação do teor de enxofre final (0,2x; 0,6x; 0,8x; x; 1,2x; 1,4x; 

1,6x; 2x; 2,4x; 3x; 3,6x; 4x e 5x).  

Figura 29 - Histogramas de aços com especificação de enxofre máxima entre 0,2x e x. 

 

Na Figura 29, os histogramas mostram que, quando o teor de enxofre especificado é 

menor ou igual a x, algumas corridas não atendem aos requisitos. Isso pode ser visto pela linha 

vermelha tracejada, a qual representa o limite superior de especificação (USL), ou seja, o teor 

máximo especificado na placa. 

Porém, levando em conta que os aços produzidos com essas especificações (0,2x – x) 

compreendem um universo de 515 corridas e que dessas, apenas 5 corridas não alcançaram a 

especificação, ainda é possível dizer que o processo de dessulfuração acontece de forma muito 
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eficiente. Além disso, para esses grupos de aços, a dessulfuração é complementada na estação 

de borbulhamento ou no forno panela. 

 
Figura 30 - Histogramas de aços com especificação de enxofre máxima entre 1,2x e 2x. 
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Figura 31 - Histogramas de aços com especificação de enxofre máxima entre 2,4x e 5x. 

 

A Figura 30 mostra que para aços com espeficicação entre 1,2x e 2x, o processo ocorre 

de maneira ótima, uma vez que o teor de enxofre alcançado não foi muito menor do que o 

especificado. 

Por outro lado, quando a especificação é maior que 2x de enxofre (Figura 31), o teor 

obtido no produto final é bem menor do que o visado. A distância em que está a linha de limite 

superior de especificação é notável. Isso confirma, novamente, a grande oportunidade de 

melhoria deste processo. 

 

5.4 Teor de enxofre ao longo do processo de produção do aço 

Foi realizada uma análise do teor de enxofre ao longo do processo produtivo do aço 

com especificação de 2x de enxofre na placa. Essa faixa corresponde ao aço mais produzido 
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desde o início da produção até o momento da análise. Com essa análise, foi possível observar 

o teor de enxofre no gusa após alto-forno, KR, convertedor e BAP, forno panela , RH, até chegar 

no lingotamento contínuo. 

A Figura 32 apresenta as quedas e o aumento de enxofre durante o refino do aço. 

 

 

Figura 32 - Teor de enxofre ao longo do processo produtivo de aços com especificação de 2x (aço mais 
produzido). 

 

Examinando a figura acima percebe-se que: 

O teor de enxofre após tratamento no KR sofre uma brusca queda, que constata o 

potente poder dessulfurante e a eficiência do processo de dessulfuração nesta planta. 

Nota-se um aumento nos teores de enxofre após tratamento no convertedor e BAP. 

Isso ocorre pois insumos adicionados no convertedor são contaminados por enxofre.  

Durante o tratamento no forno-panela, há novamente uma queda nos teores. Uma vez 

que a atmosfera dentro da panela é redutora, e que isto favorece a reação de dessulfuração, esta 

ocorrerá de forma natural no forno-panela, fazendo com que os níveis de enxofre caiam 

novamente. 

Do forno-panela em diante, não há mais quedas ou aumentos representativos nos níveis 

deste elemento. 

Para aços com especificação de enxofre extremamente baixas são necessárias altas 

taxas de dessulfuração. Como já visto nos histogramas, esse fato não é um problema quando se 

fala em dessulfuração em planta KR. Para maiores níveis de dessulfuração, o aumento na adição 

de fundentes, rotação e profundidade do impeller e tempo de tratamento tornam o processo mais 

eficiente.  
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5.5 Novas faixas de liberação  

Após realizadas todas essas análises, chegou-se à conclusão que aços com 

especificações mais altas de enxofre e aços que necessitam de teores muito baixos eram 

liberados, ambos, com teores muito baixos, ou seja, para os dois casos o tratamento de 

dessulfuração era o mesmo. Isso pode ser confirmado pela Tabela 3, que mostra que aços com 

especificação final maior que x passam pelo mesmo tratamento de dessulfuração e devem ser 

liberados do KR com enxofre menor ou igual a 0,6x, o que significa que um aço com 

especificação de 5x é liberado com 4,4x a menos do que o visado, consumindo uma quantidade 

exageradamente maior de fundentes do que o necessário.  

[%S] Máximo na Placa [%S] Final visado 

no KR  

Adição de 

Fundentes 

(%) 

Max. [S] ≤ 0,4x ≤ 0,24x 100 

Max. [S] ≤ 0,6x ≤ 0,3x 95 

Max. [S] ≤ x ≤ 0,4x 80 

Max. [S] > x ≤ 0,6x  75 

Tabela 3 - Faixas de liberação antes do ajuste. 

 

Por esse motivo, novas faixas de liberação (Tabela 4) foram propostas, com o intuito 

de reduzir o consumo de fundentes, principalmente no tratamento de aços com especificações 

não tão restritas, reduzindo assim os custos. 

É importante ressaltar que a qualidade do produto final não será afetada, uma vez que 

o os requisitos serão alcançados. 

Como já citado, devido a sua atmosfera redutora, sempre haverá dessulfuração no 

forno-panela. Por esse motivo, as faixas de liberação são definidas considerando a rota 

metalúrgica em que cada aço passará, ou seja, as faixas serão menores caso o aço seja tratado 

apenas no RH.  
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[%S] Máximo na 

placa – Rota Forno 

Panela 

[%S] Máximo na 

placa – Rota RH 

[%S] Final 

visado no 

KR 

Adição de 

Fundentes 

(%) 

Max. [S] ≤ 0,4x Max. [S] ≤ 0,4x ≤ 0,24x 100 

Max. [S] ≤ 0,6x Max. [S] ≤ 0,6x ≤ 0,3x 95 

Max. [S] ≤ x Max. [S] ≤ x ≤ 0,4x 80 

Max. [S] ≤ 1,4x Max. [S] ≤ 1,6x ≤ 0,6x 75 

Max. [S] ≤ 2x Max. [S] ≤ 2,4x ≤ 0,8x 70 

 Max. [S] > 2,4x ≤ x 65 

Max. [S] > 2,4x   ≤ 1,2x 60 

Max. [S] ≤ 3x   ≤ 1,4x 55 

Max. [S] > 3x 

  
  ≤ 1,6x 50 

    

Tabela 4 - Novas faixas de liberação. 

 

As novas faixas de liberação permitiram uma redução de até 50% nas adições de 

fundentes. 

 

5.6 Testes 

Os testes com as novas faixas de liberação e redução de fundentes começaram a ser 

realizados em março de 2018. Alguns resultados podem ser vistos na Figura 33, que compara a 

quantidade de quilogramas de fundentes adicionados por tonelada de aço no decorrer dos três 

meses anteriores e posteriores ao teste.  
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Figura 33 - Relação entre o consumo de fundentes por mês antes e depois dos testes. 

 

Analisando o gráfico acima é possível notar que houve uma boa redução no consumo 

dos fundentes nos três primeiros meses após o início dos testes. Porém, é importante levar em 

conta que em qualquer mudança de processos, um período de estabilização deve ser 

considerado, ou seja, os melhores resultados obtidos não acontecerão durante a implementação 

do projeto. 

Uma análise estratificada dos meses indicados na Figura 33 foi feita para que a média 

do consumo de fundentes por dia possa ser observado. 

Embora ainda haja muita variação no consumo, seja por problemas operacionais ou 

técnicos, é significativa a redução que houve durante o pouco tempo em que os testes foram 

realizados. 

Observando as figuras 34, 35, e 36, percebe-se que nos meses anteriores aos testes, 

uma grande quantidade de pontos estavam acima do target de consumo (linha vermelha). O 

target simboliza o limite máximo de consumo de fundentes especificado pela empresa, ou seja, 

se o consumo estiver acima do target, que nesse caso são 5,5 quilos de fundentes por tonelada 

de aço, haverá um desperdício de fundentes gerando um maior custo no tratamento de 

dessulfuração.  
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Figura 34 - Consumo de fundentes no mês de dezembro (Pré-Teste). 

 

Figura 35 - Consumo de fundentes no mês de janeiro (Pré-Teste). 

 

 

Figura 36 - Consumo de fundentes no mês de fevereiro (Pré-Teste). 

 

No mês de dezembro, 20 dias ficaram com consumo acima do target. Considerando 

que todo dia há produção de aproximadamente 20 corridas, isso significa que 65% das corridas 

utilizaram mais fundentes do que o limitado. Já janeiro e fevereiro, ambos tiveram consumo 

maior do que o target em 14 dias, ou seja, aproximadamente 48% das corridas. Isso representa 

um consumo muito maior do que o esperado, trazendo custos desnecessários para empresa. 
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Logo após o início dos testes, praticamente 90% das corridas alcançaram limites 

inferiores ao target, muitas delas, inclusive, chegando a valores bem menores. Percebe-se isso 

nas figuras 37, 38 e 39, que mostram o consumo nos meses de março, abril e maio. 

 

 

Figura 37 - Consumo de fundentes no mês de março (Pós-Teste). 

 

 

 

Figura 38 - Consumo de fundentes no mês de abril (Pós-Teste). 
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Figura 39 - Consumo de fundentes no mês de maio (Pós-Teste). 

 

Em março, primeiro mês após o início dos testes, apenas 4 dias foram contabilizados 

com consumo maior do que o target. Em abril, todos os dias foram fechados abaixo deste e em 

maio, 3 dias. Isso pode ser considerada uma representativa redução no consumo dos fundentes. 

 

5.7 Redução do consumo de fundentes 

Sabendo que a quantidade de corridas produzidas após os testes foram 1096, pegou-se 

essa mesma quantidade de corridas produzidas antes dos testes e somou-se o total de fundentes 

utilizados, os resultados alcançados são mostrados na Tabela 5. 

 

 PRÉ PÓS Redução 

Total de 

fundente 

adicionado 

(Kg) 

1.820.412 1.617.963 202.449 

Tabela 5 - Consumo total de fundentes (cal e fluorita) para 1096 corridas. 

 

Para saber, em porcentagem, qual foi a redução no consumo de fundentes obtida após 

o início dos testes, é necessário fazer o seguinte cálculo: 

 

Redução =
202.449
1.820.412

	𝑥	100% = 11% 

 

Ou seja, em 1096 corridas, foi possível obter uma redução de 11% dos fundentes 

adicionados no processo de dessulfuração. 
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5.8 Previsão do teor de enxofre final  

5.8.1 Regressão Múltipla 

A partir da base de dados com 4641 valores observados de 13 variáveis de entrada 

chegou-se a uma equação para enxofre final, apresentada a seguir: 

 

Enxofre Final = 0,0071 + (4,4755 x 10-6 x peso do gusa) + (3,5267 x 10-7 x vida do impeller) – 

(1,3681 x 10-5 x velocidade do impeller) + (1,5638 x 10-6 x profundidade do impeller) + (0,0395 

x %S no gusa) + (2,4583 x 10-5 x %C no gusa) – (4,3285 x 10-4 x %Si no gusa) + (0,0014 

x %Mn no gusa) – (0,0048 x %P no gusa) – (2,5192 x 10-5 x tempo de tratamento) – (4,7612 x 

10-6 x temperatura do gusa) – (8,4465 x 10-7 x CaO adicionada) – (4,5009 x 10-6 x CaF2 

adicionada). 

O gráfico de dispersão feito com os valores de enxofre final obtidos e os valores de 

enxofre estimados pela regressão pode ser visto na Figura 40. 

 

Figura 40 - Dispersão dos valores de enxofre observado versus valores de enxofre estimado pela regressão. 

 

Os erros produzidos com esse modelo foram calculados e estão apresentados nas 

figuras 41, 42, 43 e 44.  
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Erro médio = 5,4720 x 10-15  

Erro absoluto médio = 6,5933 x 10-4  

Erro percentual médio = -31,1782%  

Erro percentual absoluto médio = 52,8502% 

R = 0,3308 

 

Figura 41 - Erro médio produzido pelo modelo de regressão linear. 

 

Figura 42 - Erro absoluto médio produzido pelo modelo de regressão linear. 
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Figura 43 - Erro percentual médio produzido pelo modelo de regressão linear. 

 

Figura 44 - Erro percentual absoluto médio produzido pelo modelo de regressão linear. 

 

Teste de significância dos coeficientes de regressão  

O teste de significância dos coeficientes aponta quais variáveis de entrada influenciam 

no processo e devem permanecer no modelo de regressão linear. 

Após feito o teste de significância dos coeficientes obtidos pela regressão múltipla 

linear, observou-se que as variáveis de entrada “vida do impeller” e “%C do gusa” apresentam 

coeficientes muito pequenos (menor que 1,96), de modo que tais variáveis podem ser 

consideradas irrelevantes para a estimação do teor de enxofre final (Tabela 6).  
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|t0| |t1| |t2| |t3| |t4| |t5| |t6| 

0b  
Peso 

do gusa 

Vida 

impeller 

Velocidade 

do impeller 

Profundidade 

do impeller 
%S no gusa %C no gusa 

5,2614 2,0652 1,1659 -6,3704 2,3637 14,1342 0,2723 

|t7| |t8| |t9| |t10| |t11| |t12| |t13| 

%Si no 

gusa 

%Mn 

no gusa 

%P no 

gusa 

Tempo de 

tratamento 

Temperatura 

no gusa 

CaO 

adicionada 

(kg) 

CaF2 

adicionada 

(kg) 

-3,3682 4,7267 -2,3212 -6,1101 -9,6323 -11,1473 -6,6645 
Tabela 6 - Teste de significância dos coeficientes. 

Uma vez que o teste de significância mostrou que a vida do impeller e o teor de carbono 

no gusa são irrelevantes para o modelo de previsão do teor de enxofre final no gusa, uma nova 

regressão para estimação do enxofre final foi realizada após a exclusão dessas duas variáveis e 

a equação resultante é apresentada abaixo. 

 

Enxofre final = 0.0068 + (4,7363x10-6 x peso do gusa) – (1,1556x10-5 x velocidade do impeller) 

+ (1,5526x10-6 x profundidade do impeller) + (0,0398 x %S no gusa) – (4,3008x10-4 x %Si no 

gusa) + (0,0014 x %Mn no gusa) – (0,0050 x %P no gusa) – (2,5514x10-5 x tempo) – 

(4,6721x10-6 x temperatura) – (-8,5245x10-7 x CaO adicionada) – (4,5254x10-6 x CaF2 

adicionada) 

Comparando os valores obtidos com o modelo feito a partir de todas as variáveis e os 

valores do novo modelo obtido após eliminação das variáveis que apresentaram pouca 

importância no teste de significância, os erros foram calculados e estão apresentados na Tabela 

7. 

 Modelo antigo Modelo novo 

Erro médio 5,4720 x 10-15 -1,8527 x 10-15 

Erro absoluto médio 6,5933 x 10-4 6,5952 x 10-4 

Erro percentual médio -31,1782 % -31,18% 

Erro percentual absoluto 

médio 
52.8502 % 52,8572% 

R 0,3308 0,3304 
Tabela 7 - Comparação entre os erros dos modelos com todas as variáveis e do modelo após eliminação das 

variáveis insignificantes. 
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Um novo gráfico de dispersão com os valores obtidos e previstos foi feito após 

realização do teste de significância dos coeficientes (Figura 45). 

 

 

Figura 45 - Dispersão dos valores de enxofre observado versus valores de enxofre estimado pela regressão (após 
teste de significância). 

 

Os gráficos dos novos erros estão mostrados pelas figuras 46, 47, 48 e 49.  

 

Figura 46 - Erro médio obtido após realização do teste de significância dos coeficientes. 
 



 
 

  
  

71 

 

Figura 47 - Erro absoluto médio obtido após realização do teste de significância dos coeficientes. 

 

Figura 48-  Erro percentual médio obtido após realização do teste de significância dos coeficientes. 

 

Figura 49 - Erro percentual absoluto médio obtido após realização do teste de significância dos coeficientes. 
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Após exclusão das variáveis “vida do impeller” e “teor de carbono no gusa”, um novo 

teste de significância foi realizado. Neste, os coeficientes de todas as variáveis mantidas 

apresentaram valores suficientemente relevantes para a estimação do teor de enxofre final 

(Tabela 8). 

|t0| |t1| |t2| |t3| |t4| |t5| 

0b  
Peso do 

gusa  

Velocidade 

do 

impeller 

Profundidade 

do impeller 
%S no gusa %Si no gusa 

5,3336 2,1969 -10,4523 2,3475 14,3782 -3,4249 

|t6| |t7| |t8| |t9| |t10| |t7| 

%Mn no 

gusa 
%P no gusa 

Tempo de 

tratamento 

Temperatura 

do gusa 

CaO 

adicionada 

CaF2 

adicionada 

4,8123 -2,4549 -6,2129 -9,8741 -11,2990 -6,7062 
Tabela 8 - Teste de significância dos coeficientes após exclusão das variáveis insignificantes. 

 

Observando a Tabela 8, percebe-se que, segundo a análise de regressão, as variáveis 

que mais influenciam na eficiência de dessulfuração são teor de enxofre no gusa, quantidade de 

cal e fluorita adicionados, temperatura do gusa e velocidade do impeller.  

Comparando os resultados obtidos pela regressão com o que se encontra na literatura, 

percebe-se que existe coerência.  

O modelo nos mostra que quanto maior a velocidade do impeller, menor será o teor de 

enxofre após o processo de dessulfuração, ou seja, maiores serão as taxas de dessulfuração. Isso 

pode ser comprovado segundo (KIRMSE, 2006), que mostra que o aumento da velocidade de 

rotação do agitador, diminui as heterogeneidades de temperatura e de composição, fato que 

melhora a cinética das reações químicas, resultando em um aumento das taxas de transporte de 

reagentes até os sítios de reação e da taxa de remoção dos produtos de reação, o que, por 

consequência aumentará a eficiência do processo. 

Além disso, de acordo com a análise de regressão, o teor de silício no gusa também irá 

favorecer as reações de dessulfuração. (SILVA, 2002) e (TAKANO, 1997) destacaram como 

uma das principais condições termodinâmicas que favorecem a dessulfuração, a presença de 

componentes que apresentam parâmetros de interação negativos com o oxigênio dissolvidos no 

metal. Ou seja, elementos que retiram o oxigênio do banho tendem a favorecer a dessulfuração, 

é o caso do silício e do manganês.  
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A análise também constata que quanto mais alta a temperatura do gusa, melhor será o 

processo. De acordo com (KIRMSE, 2006), o aumento da temperatura acarreta uma queda na 

viscosidade da escória, o que aumenta o contato da partícula dessulfurante com o metal líquido, 

favorecendo a dessulfuração.  

Do mesmo modo, o tempo de tratamento e a quantidade de cal e fluorita adicionadas, 

mostradas no modelo como variáveis inversamente relacionadas ao teor de enxofre final, 

também beneficiam o processo de dessulfuração. 

Apesar da coerência observada entre os resultados da regressão e a literatura, o modelo 

obtido por regressão múltipla é linear, ou seja, as variáveis de entrada devem apresentar uma 

relação linear com a variável dependente para que a previsão ocorra de forma eficiente. Caso 

contrário, é necessário utilizar um modelo de regressão não-linear 

5.8.2 Redes Neurais 

Uma vez que para a previsão com regressão múltipla acontecer de forma eficiente, as 

variáveis de entrada devem apresentar uma relação linear com a variável dependente. Houve a 

motivação da utilização de uma rede neural multicamada, capaz de mapear funções não 

lineares. 

A combinação de diferentes variáveis, tais como: função de ativação dos neurônios 

das camadas oculta e função de ativação do neurônio da camada de saída, parâmetros dessas 

funções de ativação, normalização dos dados, taxa de aprendizagem e momento rendeu 54 

configurações para a rede neural, que podem ser vistas na Tabela 9. 
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experimento R_max erro abs. 
médio

erro abs. 
max.

erro abs. 
perc. médio

erro abs. 
perc. max.

EQM 
Teste R_médio std_R

5-1 0.4423 6.12E-04 0.00742 0.47805 7.3185 0.02177 0.35626 0.03732
10-1 0.44238 6.43E-04 0.00737 0.53454 13.20242 0.02207 0.35968 0.03152
15-1 0.43326 6.59E-04 0.00551 0.55772 13.71285 0.01949 0.34811 0.02889
20-1 0.44907 6.41E-04 0.00385 0.53795 14.46238 0.01924 0.35947 0.03427
25-1 0.42703 6.22E-04 0.00414 0.47598 5.74191 0.02359 0.35186 0.03097
30-1 0.39571 6.62E-04 0.00741 0.5217 13.52965 0.01918 0.32286 0.0499
35-1 0.357 6.70E-04 0.00636 0.51287 5.52432 0.00575 0.217 0.04828
40-1 0.27209 6.89E-04 0.00786 0.5893 7.36456 0.00601 0.19099 0.03448
45-1 0.2601 7.00E-04 0.0068 0.52041 2.99977 0.00542 0.16823 0.03447
50-1 0.43634 6.21E-04 0.00421 0.48535 4.48491 0.00546 0.33178 0.05918
55-1 0.43447 6.26E-04 0.00362 0.47886 5.04784 0.00595 0.27049 0.07574
60-1 0.37011 6.91E-04 0.00745 0.60967 13.84012 0.0059 0.19485 0.05016
65-1 0.2833 6.94E-04 0.00682 0.53397 6.74705 0.00314 0.19323 0.03608
70-1 0.27063 6.89E-04 0.00641 0.54518 14.80186 0.00334 0.17863 0.03517
75-1 0.24534 7.19E-04 0.00762 0.54382 6.79642 0.00417 0.15752 0.03138
80-1 0.41924 6.79E-04 0.00606 0.53667 6.91863 0.00369 0.29193 0.07054
85-1 0.38646 6.62E-04 0.00624 0.50691 8.255 0.00335 0.24249 0.07244
90-1 0.26613 7.43E-04 0.00493 0.67169 16.26884 0.00373 0.1831 0.03666
95-1 0.41749 6.35E-04 0.00526 0.51226 13.40419 0.00501 0.34807 0.03666

100-1 0.44121 6.54E-04 0.00487 0.48224 5.58717 0.00467 0.34191 0.04055
105-1 0.40271 6.84E-04 0.00672 0.52319 8.46557 0.00561 0.30167 0.05949
110-1 0.42007 6.21E-04 0.00746 0.50725 13.19865 0.00358 0.3344 0.03768
115-1 0.42269 6.61E-04 0.0059 0.54369 8.42705 0.0036 0.32278 0.04616
120-1 0.41953 6.80E-04 0.00482 0.53529 5.95926 0.00358 0.27899 0.06724
125-1 0.42306 6.70E-04 0.00688 0.58862 14.33467 0.00562 0.33424 0.04256
130-1 0.40036 6.53E-04 0.00493 0.51076 12.57087 0.00417 0.32442 0.04346
135-1 0.39882 6.68E-04 0.00559 0.54567 13.68041 0.00423 0.26727 0.06924
140-1 0.39856 6.69E-04 0.00621 0.46996 4.77626 0.00298 0.32406 0.04736
145-1 0.38641 6.10E-04 0.00754 0.47168 12.30466 0.00367 0.30088 0.05354
150-1 0.35859 6.78E-04 0.00699 0.55694 6.52057 0.00315 0.24221 0.06797
155-1 0.44162 6.38E-04 0.00398 0.50298 4.11779 0.00332 0.34618 0.03114
160-1 0.43049 6.27E-04 0.00417 0.49614 4.70315 0.00316 0.32415 0.03992
165-1 0.37545 7.06E-04 0.00583 0.62826 8.19486 0.00337 0.30389 0.05123
170-1 0.39121 6.19E-04 0.00601 0.51415 12.9683 0.00348 0.32564 0.0388
175-1 0.3976 6.50E-04 0.00621 0.53557 6.12715 0.00356 0.30688 0.0542
180-1 0.37766 6.67E-04 0.00753 0.5244 8.20656 0.00331 0.26361 0.07118
185-1 0.42642 6.94E-04 0.00757 0.49459 8.32421 0.0213 0.33742 0.04953
190-1 0.42893 6.21E-04 0.00628 0.46262 5.05016 0.02294 0.31727 0.05731
195-1 0.40309 6.26E-04 0.00694 0.46736 3.64185 0.02182 0.25893 0.07168
200-1 0.42635 6.19E-04 0.00582 0.46744 11.64002 0.01676 0.3418 0.04996
205-1 0.43509 6.45E-04 0.00577 0.46722 11.92369 0.01893 0.31025 0.06216
210-1 0.38055 6.53E-04 0.00715 0.43783 10.786 0.01735 0.25041 0.07539
215-1 0.41602 7.06E-04 0.00383 0.6347 9.32638 0.02094 0.31808 0.05835
220-1 0.39867 6.20E-04 0.00767 0.44719 11.83625 0.01897 0.29667 0.06546
225-1 0.38457 6.65E-04 0.0071 0.49401 7.33639 0.02118 0.21167 0.05654
230-1 0.3984 6.67E-04 0.00412 0.54568 6.80071 0.01307 0.30444 0.06161
235-1 0.41424 6.11E-04 0.00604 0.50372 5.68036 0.01561 0.27686 0.07069
240-1 0.34672 6.35E-04 0.00712 0.49234 13.27397 0.01703 0.21813 0.06205
245-1 0.4609 6.03E-04 0.00397 0.49225 13.51496 0.01731 0.35964 0.04099
250-1 0.4417 6.98E-04 0.00592 0.60466 6.6035 0.01754 0.35115 0.03929
255-1 0.41257 6.62E-04 0.00681 0.51673 6.68179 0.01461 0.31016 0.06662
260-1 0.4634 6.20E-04 0.00489 0.49746 14.07482 0.01637 0.35255 0.03864
265-1 0.42539 7.31E-04 0.00661 0.66723 16.33261 0.01601 0.3332 0.04366
270-1 0.43263 6.98E-04 0.00735 0.56557 6.66672 0.01517 0.28873 0.07057   

Tabela 9 - Coeficiente de ajuste, R, entre os valores observados (teor de enxofre medido após o processo de 
dessulfuração) e valores de enxofre final estimados pela rede neural artificial. 

 

O maior coeficiente de correlação entre valores observados e estimados (R = 0,4634) 

foi alcançado com a configuração de rede especificada durante o experimento 260-1. A média 
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e o desvio padrão dos coeficientes de correlação calculados sobre os 100 conjuntos de 

treinamento do experimento 260-1 são, respectivamente, R¨éª«¬$kLj = 0,35255 e σ = 0,03864. 

A Figura 50 mostra que houve uma certa dispersão entre os dados observados e 

estimados, comprovando que há rede não conseguiu prever de maneira eficiente o teor final de 

enxofre. 

 

Figura 50 - Valores observados versus valores estimados pela rede neural para enxofre final (experimento 260-
1). 

Segundo a literatura, coeficientes com valores entre 0,3 e 0,5 significam poder de 

estimação da rede fraco, porém no âmbito industrial, eles valores já são relativamente 

significativos. Sabendo disso, os resultados observados atenderam ao que foi proposto pelo 

trabalho, todavia, os parâmetros obtidos pela rede ainda não foram testados. 

Para que a rede possa realizar previsões de forma mais eficiente, as observações de 

entrada devem ser confiáveis. No tratamento de dados feito no início desse trabalho, uma certa 

quantidade de dados outliers foram encontrados e excluídos, mas isso não descarta a 

possibilidade de que existam dados errados que não se distanciam dos demais, interferido de 

forma negativa a estimação da rede neural. 

 

Fazendo uma comparação entre os valores obtidos com o modelo feito a partir da 

regressão linear e os valores obtidos com o modelo feito pela rede neural (valores alcançados 

utilizando a configuração da rede que obteve o maior coeficiente), os erros foram calculados e 

estão apresentados na Tabela 10. 
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 Rede Neural Regressão Linear 

Erro absoluto médio 6,20 x 10-4 6,5952 x 10-4 

Erro percentual absoluto 

médio 
49,746% 52,8572% 

R 0,4634 0,3304 
Tabela 10 - Comparação entre os erros dos modelos obtidos pela regressão e pela rede. 
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6. CONCLUSÃO 

O estudo permitiu, segundo a metodologia PDCA, reconhecer a oportunidade de 

melhoria no processo de dessulfuração, em relação ao consumo de fundentes utilizados para 

dessulfurar o gusa no Reator Kanbara e agir de forma a melhorar este processo. 

A partir dos testes realizados para redução do consumo de fundentes, chegou-se a 

resultados positivos. Aproximadamente 11% do consumo da cal foi reduzida, enquanto que a 

adição de fluorita foi reduzida em cerca de 13%. Vale salientar que a fluorita é o insumo mais 

caro utilizado no processo de dessulfuração e que a redução do seu consumo foi ainda maior do 

que a redução de cal. Esta redução afetou diretamente o custo relacionado ao processo de 

dessulfuração. 

A análise de regressão linear, apesar de ter apresentado resultados coerentes ao 

encontrado na literatura, não é capaz de realizar uma previsão precisa e eficiente quando as suas 

variáveis de entrada não se comportam de maneira linear, para isso é necessário utilizar um 

modelo de regressão não-linear. 

A rede neural faz estimações baseado em treinamento com variáveis de entrada. Por 

esse motivo, a confiabilidade dos dados de entrada da rede é de extrema importância. A entrada 

de todas as variáveis que influenciam nesse processo também significa um aumento da 

eficiência de previsão da rede. Variáveis consideradas importantes pela literatura, como por 

exemplo a granulometria dos fundentes e a fluidez da escória não foram utilizadas como entrada 

nesse trabalho. O uso destas pode apresentar melhoria no resultado obtido. Outra variável que 

pode influenciar nesse resultado é o teor de enxofre presente na cal adicionada tanto no processo 

de dessulfuração, quanto no refino primário, onde há um aumento no teor de enxofre. 

Apesar do impacto positivo causado pela redução do consumo de fundentes, mais 

estudos ainda se fazem necessários para uma maior otimização do processo de dessulfuração. 
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