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RESUMO 

 

A injeção de carvão pulverizado (PCI) pelas ventaneiras dos altos-fornos é amplamente 

utilizada por siderúrgicas ao redor do mundo visando à redução do consumo de coque e, assim, 

o custo do ferro-gusa. Altas taxas de injeção são desejáveis, porém, um grande desafio é 

alcançá-las com matérias-primas mais baratas e de características diversas sem perder na 

qualidade do ferro-gusa, na produtividade do alto-forno e que resultem em menor impacto 

ambiental. Um aumento na taxa de injeção requer melhoria na seleção de combustíveis. Sendo 

assim, é importante ter o conhecimento das variáveis de qualidade do combustível pulverizado 

injetado que afetam, entre outros, a eficiência de queima, a qualidade do ferro-gusa, a taxa de 

substituição do coque e a estabilidade do alto-forno. Dentro deste contexto, o presente estudo 

baseia-se na caracterização química, física, mineralógica e na avaliação da eficiência  de 

queima de 4 combustíveis: carvão mineral australiano (CMA), carvão mineral norte-americano 

(CMN), moinha de carvão vegetal (MCV) e  coque verde de petróleo (CVP). O CMA, CMN, 

MCV e CVP encontram-se dentro ou próximos dos valores aceitáveis no processo de injeção 

para os teores de cinza e enxofre. O teor de matéria volátil obtido foi de MCV (34.59%) e CMN 

(19.92%), CMA (18.03%) e CVP (14.09%) que mostrou ter influência na capacidade de queima. 

A composição da cinza foi caracterizada pela presença de quartzo, anidrita, calcita e hematita. 

No que se refere à basicidade, nota-se que a cinza do CMA foi a mais ácida entre os 

combustíveis analisados, devido à presença significativa dos minerais quartzo e caulinita. Teste 

em simulador de injeção resultou na seguinte performance de queima 

MCV>CVP>CMA>CMN. Em contrapartida a ordem de combustibilidade por análise 

termogravimétrica foi de MCV>CMN>CMA>CVP. Com o  aumento do teor de carbono fixo, 

observou-se um aumento da taxa de substituição teórica do coque. A mistura que apresentou 

melhor eficiência de queima foi obtida para a composição contendo 20% MCV+80% CVP, 

seguida pelas misturas contendo 80 e 90% de CMA, respectivamente. Resultados sugerem o 

aumento da participação de matérias-primas nacionais no setor siderúrgico e o aumento do uso 

da moinha de carvão vegetal (biorredutor) como uma forma de reduzir a emissão de gases de 

efeito estufa.  

 

 

Palavra-chave: Alto-forno, PCI, carvão mineral, moinha e coque verde de petróleo. 
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ABSTRACT 

 

Pulverized coal injection (PCI) into blast furnace tuyeres is widely used by steelmakers around 

the world to reduce coke consumption and the cost of hot metal. High injection rates are 

desirable, however a major challenge is to achieve them with cheaper raw materials and diverse 

characteristics without losing the quality of the hot metal, the productivity of the blast furnace 

and resulting in less environmental impact. An increase in the injection rate requires 

improvement in fuel selection. Thus, it is important to have knowledge of the quality variables 

of injected pulverized fuel that affect, among others, the burning efficiency, pig iron quality, 

coke replacement rate and blast furnace stability. In this context, the present study is based on 

the chemical, physical, mineralogical characterization and the evaluation of the burning 

efficiency of 4 fuels: Australian mineral coal (CMA), American mineral coal (CMN), charcoal 

fines (MCV) and green petroleum coke (CVP). The CMA, CMN, MCV and CVP are within 

or close to acceptable values in the injection process for ash and sulfur contents. The volatile 

matter content was MCV (34.59%) and CMN (19.92%), CMA (18.03%) and CVP (14.09%), 

which showed influence on the burning capacity. The ash composition was characterized by 

the presence of quartz, anhydrite, calcite and hematite. As far as basicity is concerned, it can 

be noticed that the CMA ash was the most acidic among the fuels analyzed, due to the 

significant presence of the minerals quartz and kaolinite. Testing in injection simulator resulted 

in the following burning performance MCV>CVP>CMA>CMN. In contrast, the order of 

combustibility by thermogravimetric analysis was MCV>CMN>CMA>CVP. With the 

increase of fixed carbon content, an increase in the theoretical coke substitution rate was 

observed. The mixture that presented the best burning efficiency was obtained for the 

composition containing 20% MCV + 80% CVP, followed by mixtures containing 80 and 90% 

of CMA, respectively. Results suggest an increase in the use of the national raw materials in 

the in the steel industry and an increase in the use of charcoal fines (bioreductor) as an action 

to reduce the emission of greenhouse gases. 

 

 

 

 

Keywords: blast furnace, PCI, coal, charcoal and green petroleum coke. 
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1. INTRODUÇÃO 

A siderurgia brasileira enfrentou em 2014 um cenário internacional não favorável, onde 

houve um excedente de capacidade de produção, a maior parte proveniente da China, o que 

associado ao encolhimento do mercado doméstico, freou a produção das usinas siderúrgicas 

nacionais. Ainda em 2017, o crescimento da economia nacional foi lento e não o suficiente 

para que a indústria do aço se recuperasse de uma crise, onde com a estagnação da economia, 

a venda de aços apresentou uma queda acumulada de 32,2,% de 2013 a 2016 (INSTITUTO 

AÇO BRASIL, 2017). Neste contexto, as empresas brasileiras cada vez mais investem em 

tecnologias que otimizem a produção do aço e a práticas que minimizem os impactos 

ambientais, zelando pelo uso racional de recursos naturais e insumos, tornando-o um produto 

competitivo frente ao mercado mundial.  

A siderurgia é um dos segmentos mais intensivos em consumo de energia da indústria, 

sendo que seu consumo específico de energia pode ser afetado por vários fatores, entre os quais 

se destacam: a rota tecnológica, os processos utilizados e bem como o tipo e qualidade dos 

combustíveis empregados (EPE, 2008). É extremamente importante investir em tecnologias 

que melhorem a performance do setor. Em tais unidades de processo, o carvão mineral é 

responsável pela energia, entregue na forma de coque e de carvão pulverizado, que viabiliza a 

transformação do minério de ferro em ferro-gusa nos altos-fornos (MOSCKEM, 2010). 

O alto-forno é um processo importante utilizado na siderurgia brasileira para a redução 

do minério. Seu predomínio tem-se estabelecido em função das inúmeras inovações 

estabelecidas neste processo, com aumento da produtividade, redução do fuel rate (quantidade 

de combustível gasto em kg por tonelada de ferro gusa produzida) e diversificação de redutores, 

dando destaque à injeção de carvão pulverizado (BARBIERI, 2013).  

A substituição de coque por altas taxas de injeção de carvão pulverizado no alto-forno 

é um padrão de tecnologia importante que permite uma redução significativa do custo do ferro-

gusa. Contudo, no Brasil todo o carvão mineral empregado na siderurgia, ou seja na 

coqueificação e injeção em alto-forno, é importado, o que acaba por encarecer a produção de 

ferro-gusa (CAVALIERO e JANNUZZI, 1999). O processo injeção de carvão pulverizado é 

bastante flexível quanto ao tipo de combustível injetado. Sendo uma prática comum no setor 

siderúrgico a utilização de misturas ou combustíveis alternativos com o objetivo de alcançar 

um melhor desempenho. Deixando claro que, a injeção de combustível auxiliar influencia uma 
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série de parâmetros técnicos, no interior do alto-forno, cujos efeitos devem ser bem conhecidos 

para que se possa extrair o máximo de benefício (MOSCKEM, 2010). 

A otimização e o uso racional do carvão mineral já é uma prática comum no cenário 

mundial, caracterizada pela busca contínua em diminuir a dependência exclusiva do carvão 

mineral. Fontes alternativas de energia, especialmente aquelas provenientes de fontes 

renováveis, estão sendo investigadas (FERNANDES, 2007). 

No que se refere ao meio ambiente, a 21ª Conferência das Partes (COP21) da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), estabelece um 

acordo global sobre a mudança climática realizada em Paris no ano de 2015, no qual tem como 

objetivo minimizar os impactos ambientais através do desenvolvimento sustentável. Um ponto 

crucial do acordo é a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa (GEE).  Através 

da COP 21, o acordo de Paris aprovado pelos 195 países partes da UNFCCC, incluindo o Brasil, 

cria esforços para limitar o aumento da temperatura global abaixo de 2°C em relação aos níveis 

pré-industriais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). 

O Brasil em 2016, com a ratificação do acordo de Paris, compromete-se a reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030 abaixo dos níveis de 

2005. Para isso, no que se refere ao setor industrial nacional, visa o uso de tecnologias limpas 

e a ampliação de medidas de eficiência energética e de infraestrutura de baixo carbono. A 

implementação de programas nacionais através de medidas para mitigar a mudança do clima 

dá-se, por exemplo, através do incentivo ao uso de fontes de energias renovavéis. Com o 

Projeto Siderurgia Sustentável, o uso de um biorredutor como o carvão vegetal na industria 

siderúrgica é uma aposta nacional para reduzir a emissão de GEE (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE), visto também que grandes produtores e consumidores de carvão vegetal no 

Brasil estão situados em Minas Gerais. 

Uma alternativa ao uso de carvão mineral  para injeção em alto-forno, é o fino do carvão 

vegetal também conhecido como moinha de carvão vegetal, gerado devido à sua quebra 

durante a produção, transporte e manuseio. A moinha possui vantagens semelhantes ao carvão 

vegetal, além de ter um preço de mercado atraente quando comparado ao do carvão vegetal. 

O carbono no carvão vegetal é gerado a partir do CO2 presente na atmosfera e apenas 

parte dele é liberado novamente como CO2 na produção do ferro-gusa, resultando em um 
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balanço de CO2 favorável quando se utiliza carvão vegetal e/ou seus finos. De acordo com um 

estudo, que considerou o carvão vegetal como um componente neutro de CO2, a geração de 

CO2 diminui até 45% quando substituído por 100% de carvão (BABICH et al, 2010). Além da 

questão ambiental, também é possível considerar entre as vantagens do uso de carvão vegetal, 

baixo teor de enxofre e fósforo, alta combustibilidade e teor relativamente baixo de cinzas.  

Outra possibilidade é o coque verde de petróleo (CVP), um subproduto do refino do 

petróleo. Seu alto poder calorífico, relativo baixo custo e abundância o tornaram um produto 

atraente para o setor industrial. Segundo informações técnicas fornecidas pela Petrobras, o CVP 

tem substituído o carvão mineral em até 15% na produção do coque metalúrgico empregado 

nos altos-fornos, pelo uso do CVP com baixo teor de enxofre (BTE). Outra vantagem é que o 

CVP é capaz de gerar menos escória pelo baixo teor de cinzas (valor máximo de 0,5%). 

 Segundo OLIVEIRA (2007), os altos-fornos brasileiros almejam taxas de injeção 

superiores a 200 kg de carvão/t de gusa, mantendo uma operação estável, o que irá depender 

muito das características do carvão e das condições operacionais do alto-forno. Contudo, 

observa-se que a eficiência de combustão tende a decrescer com o aumento da taxa de injeção. 

De acordo com HUTNY et al, (1991) apud GIBBI (2013) a eficiência de combustão do carvão 

no alto-forno depende da propriedade do carvão, das condições de combustão e do projeto 

(design) dos equipamentos. 

Um efeito indesejado observado quando aplicadas altas taxas de injeção é que, os 

carvões passam a se tornar uma relevante fonte de cinzas e variações na qualidade das cinzas 

dos carvões injetados podem afetar a estabilidade do forno, estando associada à má combustão 

do carvão e a geração de finos de char e consequente decréscimo da permeabilidade no alto-

forno. 

Altas taxas de injeção são desejáveis, porém, um grande desafio é alcançá-las com 

matérias-primas mais baratas e de menor qualidade, sem perder na qualidade do ferro-gusa e 

na produtividade do alto-forno. Desta forma, um aumento na taxa de injeção, requer uma 

melhoria na seleção de combustíveis. Logo, foram empregadas técnicas de caracterização que 

permitiram identificar as características destes materiais que, potencialmente, podem afetar a 

estabilidade do processo produtivo do ferro-gusa.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Caracterizar e identificar as variáveis de qualidade dos combustíveis pulverizados 

injetados pelas ventaneiras que afetam a qualidade do ferro-gusa, a eficiência de queima e a 

taxa de substituição do coque no alto-forno. Desta forma, fez-se um estudo comparativo entre 

dois carvões minerais importados tipo PCI, moinha de carvão vegetal e coque verde de 

petróleo.  

 

2.2. Objetivos específicos: 

  

i) Caracterizar os combustíveis no tocante a sua composição química imediata, elementar 

e a composição química e mineralógica das cinzas; 

ii) Determinar a basicidade da cinza e a sua influência após injeção; 

iii) Avaliar através do MEV a morfologia dos combustíveis e do char; 

iv) Avaliar a combustibilidade das combustíveis pulverizados através do teste em 

simulador de injeção em zona de combustão e por análise TGA/DTG/DTA; 

v) Estimar a temperatura de liquidus, o poder calorífico e a taxa de substituição do coque. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Aço e seu processo de fabricação 

O aço é uma liga metálica composta essencialmente por ferro e carbono contendo 

geralmente 0,008% a 2,0% em massa de carbono (SILVA, 2011). Como pode-se observar pela 

Figura 3.1, existem algumas rotas para produção de ferro primário, principal insumo na 

produção do aço: alto-forno, fusão-redutora e redução direta. A produção do aço também pode 

ocorrer através da reciclagem de sucata ferrosa em fornos elétricos.  

Uma das razões para o desenvolvimento de novos processos de redução e de redução-

fusão é evitar as etapas de coqueificação e sinterização anteriores ao do alto-forno (OSÓRIO 

et al, 2008), que necessitam de um controle rígido do processo para controle efetivo dos 

impactos ambientais. No entanto, o alto-forno ainda se mantém como um processo competitivo 

para a produção de ferro primário mostrando grande flexibilidade para adaptação às novas 

exigências da siderurgia. (OSÓRIO et al, 2008).  

Na aciaria o ferro-gusa é refinado de tal maneira que a composição química é ajustada 

aos requerimentos metalúrgicos. As usinas siderúrgicas integradas podem utilizar dois tipos de 

agentes redutores sólidos: o carvão mineral (usinas a coque) e o carvão vegetal (usinas a carvão 

vegetal) e a operação se baseia em três fases básicas de produção: redução, refino e laminação. 

As atividades de construção civil, máquinas, equipamentos e a de automotivos são 

responsáveis por aproximadamente 80% do consumo de aço no Brasil (INSTITUTO AÇO 

BRASIL, 2017). Em 2017, a produção de aço bruto no Brasil foi de aproximadamente 33,4 

milhões de toneladas, o que representa um aumento de 9,9% frente ao ano anterior, quando 

foram produzidas aproximadamente 31,3 milhões de toneladas. Neste mesmo ano, a indústria 

brasileira do aço foi responsável por aproximadamente 2,05% da produção mundial de aço 

(INSTITUTO AÇO BRASIL, 2017).   
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(Fonte: OSÓRIO et al, 2008) 

 

3.2.  Alto-forno 

 

O alto-forno é um reator químico metalúrgico que tem como função a redução do 

minério de ferro. De funcionamento contínuo é constituído de um recinto único, favorecendo 

o contato entre a carga metálica e os gases, resultando em grandes reações entre eles. Partes 

físicas que compõem o alto-forno, Figura 3.2: 

Figura 3.1: Rotas de produção do aço: BF (Alto-forno), BOF (Conversor a Oxigênio) e EAF (Forno 
Elétrico a Arco) 
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Figura 3.2:  Partes físicas do alto-forno 

(Fonte: Adaptado RIZZO, 2009) 

 

 Cadinho – região de formato cilíndrico na parte inferior do alto-forno. Tem a função 

de coletar o gusa e a escória à medida que se formam. Pode apresentar mais de um furo 

para escoamento do ferro-gusa e da escória líquidos; 

 Rampa – está colocada sobre o cadinho e tem a forma tronco-cônica. É a zona de fusão 

dos materiais; 

 Ventre – região de formato cilíndrico sobre a rampa e possui o maior diâmetro do alto-

forno. Em alguns altos-fornos não há ventre, a rampa une-se diretamente à cuba. 

 Cuba – tem a forma de uma grande seção tronco-cônica. Seu formato é necessário 

devido a expansão de carga pelo aumento da temperatura, possibilitando a descida 

suave. Tem a base maior apoiada sobre o ventre e é revestida por tijolos refratários; 

 Goela – é a parte que está localizada acima da cuba. É revestida internamente de placas 

de desgastes que protegem o refratário do impacto da carga durante o enfornamento; 

 Ventaneiras – são posicionadas na parte superior do cadinho. Seu número depende do 

diâmetro do forno, segundo RIZZO (2009), podendo chegar até 42 unidades. São feitas 

ventaneira
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de cobre eletrolítico. Pelas ventaneiras é insuflado o ar pré-aquecido para a queima do 

combustível, a fim de fornecer calor às reações químicas e fusão do ferro e, também, 

local onde procede a injeção de combustíveis adicionais, como é o caso de carvão 

pulverizado, gás natural, óleos e outros. 

 

3.2.1. Ferro-gusa 
 

O ferro-gusa é o produto da redução do minério de ferro em alto-forno que contém 

elevado teor de carbono, devido ao contato próximo com o coque ou carvão vegetal os quais 

atuam como combustível e agente redutor. O ferro-gusa possui, geralmente, de 92 a 95% de 

ferro; 3,0 a 4,5% de carbono e uma grande quantidade de impurezas, por isso, deve ser 

purificado, na aciaria, antes da sua utilização. As impurezas principais são: carbono, silício, 

manganês, fósforo e enxofre (SILVA, 2011). A composição final do ferro-gusa é um resultando 

complexo as interações metal/redutor/escória. 

O ferro-gusa pode ser classificado em função da matéria-prima utilizada, composição 

e quando ao emprego posterior, podendo ser: ferro-gusa para fundição, para aciaria a oxigênio 

ou elétrica (RIZZO, 2009). 

A etapa seguinte ao alto-forno é o refino. O ferro-gusa é transportado para a aciaria, 

através de carro torpedos ou panelas de gusa, ainda em estado líquido, para ser transformado 

em aço, mediante reajuste da composição química aos requerimentos metalúrgicos. O refino 

do aço se faz em fornos a oxigênio ou elétricos e alguns outros processos como Siemens-Martin 

e Energy Optimizing Furnace (EOF) com pequena participação na produção do aço. 

 

3.2.2. Funcionamento do alto-forno 
 

O alto-forno é considerado um trocador de calor e de massa que funciona em 

contracorrente. O calor é transferido do gás para a carga e o oxigênio da carga para o gás. As 

matérias-primas como minério de ferro (granulado e/ou sínter e/ou pelotas), coque ou carvão 

vegetal e fundente (calcário) são carregados, alternadamente, pelo topo do alto-forno e podem 

variar de acordo com o alto-forno e a própria matéria-prima (SILVA, 2011). O ar, enriquecido 

ou não com oxigênio e combustíveis auxiliares (prática comumente aplicada), são insuflados 

pelas ventaneiras na parte inferior do forno. 
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A redução dos óxidos de ferro se processa à medida que o minério, o agente redutor 

(carvão ou coque) e os fundentes descem em contracorrente em relação aos gases redutores em 

alta temperatura provenientes da queima do carbono com o oxigênio do ar aquecido soprado 

pelas ventaneiras. Durante o aquecimento da carga pelo gás, a composição dos integrantes da 

mistura vai se alterando (secagem e calcinação) até que se realizam as reações de redução, 

quando o oxigênio combinado com o ferro do minério passa, sob a forma de óxidos de carbono, 

a fazer parte dos gases. O processo de redução é acompanhado de outras reações químicas 

como a formação de carbonetos e fusão da ganga e dos fundentes que constituirão a escória 

(SILVA, 2011). 

As matérias-primas sólidas carregadas pelo topo do alto-forno descem em uma 

velocidade de 8 a 15 cm/minuto, levando cerca de 6 a 8 horas para atingir a região inferior 

transformados em produtos líquidos na forma de ferro-gusa e escória, após sofrer uma série de 

reações químicas, sendo vazadas do forno para a casa de corrida (RIZZO, 2009). Além do 

ferro-gusa e escória, também são gerados gás e poeira de alto-forno. 

Uma boa eficiência do alto-forno, isto é, alta produção com baixo consumo de 

combustível é conseguida quando os gases ascendentes são aproveitados ao máximo, ou seja, 

quando deixam o alto-forno com o teor de CO2, no topo do alto-forno, o mais alto e a 

temperatura dos gases a mais baixa possível (RIZZO, 2009). Desta forma, é importante que a 

permeabilidade da carga em toda a seção do forno seja uniforme. 

Se houver formação de caminhos preferenciais na periferia ou no eixo do forno, tanto 

o seu calor sensível como a sua ação redutora não serão utilizados com eficiência (SILVA, 

2011). Sendo assim, é necessário que a carga do alto-forno apresente uma boa uniformidade e, 

principalmente, isenção de finos, faixa granulométrica estreita e suficiente resistência mecânica 

para assegurar boa permeabilidade à coluna de carga. O minério de ferro deve ter boa 

reducibilidade, elevado teor em ferro, para se manter um baixo consumo de coque ou carvão 

vegetal (SILVA, 2011). 
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3.2.3. Zonas internas do alto-forno 
 

A partir das experiências de resfriamento e dissecação realizadas pelos russos e depois 

pelos japoneses na década de 70 foi que as camadas internas do alto-forno ficaram conhecidas. 

Para realização da dissecação, o alto-forno foi resfriado com água ou com nitrogênio, de forma 

que se pudesse “congelar” as diversas regiões, seguida da análise dos aspectos físicos e 

químicos destas regiões (RIZZO, 2009).  

O congelamento em “ação” permitiu verificar que as camadas separadas de minério de 

ferro e de combustível, permaneceram mais ou menos independentes, apenas ocorrendo uma 

diminuição de suas espessuras, até que se atinjam regiões onde a faixa de temperatura seja alta 

o suficiente para o ferro amolecer e fundir. A realização de sondagens de fornos em operação, 

feitas por fabricantes de alto-forno, empresas e por centros de pesquisas contribuíram para 

aperfeiçoar as conclusões obtidas a partir das técnicas de dissecação (RIZZO, 2009). Como 

apresentado e descrito por  RIZZO (2009), as estruturas internas do alto-forno são observadas 

através de 5 zonas distintas, Figura 3.3: 

 

Figura 3.3: Zonas internas do alto-forno de acordo com o comportamento da carga. 

(Fonte: RIZZO, 2009) 
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 Zona granular (zona seca): região onde toda a carga se encontra no estado sólido. O 

minério e o coque mantêm sua configuração em camadas, tais como foram carregados. 

Nesta região a redução do minério de ferro, pelos gases ascendentes, ocorre apenas no 

estado sólido; 

 Zona de amolecimento e fusão (zona coesiva): região onde os componentes da carga 

metálica e fundentes iniciam o amolecimento e se fundem. As camadas de minério 

semifundido são praticamente impermeáveis ao fluxo gasoso, que passará 

preferencialmente pelas janelas de coque devido a sua maior temperatura de fusão. A 

maior parte da redução dos óxidos e da reação de gaseificação do carbono (solution 

loss) ocorre nesta zona, pelo fato de existir um elevado nível térmico. A prática de 

carregamento e distribuição da carga (minério e coque), o consumo específico de coque, 

bem como as características da matéria-prima definem o formato e a posição da zona; 

 Zona de gotejamento: região onde o metal e a escória, já na forma líquida, escoam em 

contracorrente com os gases através de um empilhamento de coque parcialmente 

reagido, até depositarem no cadinho. Esta zona é dividida em duas regiões: região do 

coque ativo e do homem morto. A parte do coque que rola em direção às ventaneiras 

será consumida pelas reações de combustão, correspondendo à região do coque ativo. 

Já a parte do redutor sólido que não rola em direção à direção da ventaneira, 

corresponde  uma coluna de coque existente no cadinho do alto-forno formando a região 

do homem morto (coque inativo ou estagnante) cujo carbono é consumido basicamente 

pela incorporação do mesmo no ferro-gusa. 

 Zona de combustão (raceway): região altamente turbulenta em frente as ventaneiras e 

onde ocorre a combustão do carbono do coque da zona ativa e das injeções com o 

oxigênio do ar quente soprado (180 a 280 m/s), formando o gás redutor. O raceway 

pode ser descrito como uma cavidade formada pelo efeito do jato de ar emergindo da 

ventaneira, na qual as partículas de coque são circuladas e recirculadas numa alta 

velocidade. Como a maior parte do coque que entra no forno é consumida e a maior 

parte dos gases redutores são produzidos no raceway, o movimento da coluna de carga 

e a distribuição dos gases (portanto o desempenho do forno), são governados em grande 

extensão pelos parâmetros do raceway. O formato da zona de combustão é definido 

pela energia cinética do ar soprado, pela qualidade do redutor e pelo nível de ferro-fusa 

e escória do cadinho; 
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 Zona de cadinho: região composta pelo empilhamento de coque do homem-morto 

junto com a escória e gusa depositado no fundo do reator, que serão removidos do forno. 

No cadinho ainda ocorrem reações entre a fase metálica e a escória, tal como a de 

dessulfuração do ferro-gusa. 

 

3.2.4. Perfil térmico do alto-forno 
 

Os gases provenientes da combustão do coque ou carvão com o ar injetado 

(essencialmente CO e N2) deixam a zona de combustão em temperaturas elevadas e transmitem 

calor para o ferro e a escória na zona de gotejamento e prosseguem o movimento ascendente 

penetrando na zona de amolecimento e fusão, onde existe um elevado gradiente térmico devido 

à fusão da carga férrica que consome calor latente de mudança de fase e não apenas calor 

sensível de aquecimento (RIZZO, 2009). Posteriormente, o gás segue em direção à zona 

granular, onde é responsável por pré-aquecer e secar a carga. Sendo assim, observa-se que os 

gases do interior do alto-forno passam por um intenso gradiente térmico com temperaturas da 

ordem de 2.100 a 2.300°C, próximos às ventaneiras, até 150 a 250°C quando deixam o topo do 

alto-forno. Da mesma forma, existe um elevado gradiente de pressão, com pressões acima de 

2,5atm na zona de combustão e que pode chegar abaixo de 0,2 atm no topo (RIZZO, 2009). A 

Figura 3.4, apresenta um perfil típico das temperaturas no interior do alto-forno na forma de 

isotermas. 
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Figura 3.4: Perfil típico de distribuição de temperatura de um alto-forno 

(Fonte: RIZZO, 2009) 

 

3.2.5. Reações químicas no interior do alto-forno 
 

As reações químicas que ocorrem no interior do alto-forno serão analisadas a partir da 

zona de combustão, no qual a temperatura se encontra acima de 1500°C. Nesta zona, o redutor 

sólido passa a recircular devido à alta velocidade do ar injetado. De forma que, o oxigênio, 

contido no ar quente injetado, reage com o carbono do coque ou carvão mineral ou vegetal, de 

acordo com a seguinte reação exotérmica (RIZZO, 2009), Equação 3.1: 

 

 C(s) coque + O2(g) ar  CO2(g) ΔH= -94,1 kcal/mol (3.1) 

 

O CO2 é instável acima de uma faixa de temperatura crítica (Tcrítica coque= 900 a 950°C 

e T crítica carvão vegetal= 650 a 850°C) (RIZZO, 2009) e, uma vez que, o CO2 é formado em uma 

região de alta temperatura, ocorre a combinação deste com o carbono do redutor sólido em 

excesso no homem morto gerando a reação conhecida como reação de Boudouard ou Solution 

Loss, altamente endotérmica (RIZZO, 2009), Equação 3.2: 
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 CO2(g) + C(s) coque ou carvão2CO(g) ΔH= +41,2 kcal/mol (3.2) 

 

A reação 3.1 ocorre rapidamente e o seu produto (CO2) é instável na presença de 

carbono em temperaturas superiores à temperatura crítica. Sendo assim, pela termodinâmica, 

as reações 3.1 e 3.2 são somadas (Lei de Hess) (RIZZO, 2009), resultando na reação global 

exotérmica de conversão do carbono, dado pela Equação 3.3: 

 

 2C(s) coque + O2(g) ar  2CO(g) ΔH= -52,2 kcal/mol (3.3) 

 

 Através do gás redutor (CO) formado na  zona de combustão ocorrerá a redução dos 

óxidos de ferro e a geração de energia para aquecimento da carga metálica, com consequente 

amolecimento e fusão nas outras zonas do forno (RIZZO, 2009). 

 Uma vez que o ar soprado contém certa umidade, na zona de combustão também ocorre 

a formação de um outro agente redutor, o gás hidrogênio (H2), gerado a partir da reação do 

vapor d’água com o carbono, Equação 3.4: 

 

 C(s)coque ou carvão + H2O(g)arCO(g) + H2(g) ΔH= +30,2 kcal/mol (3.4) 

 

A reação 3.4 é endotérmica gerando um efeito refrigerante. Sendo assim, o ar soprado 

contendo certa quantidade de vapor d’água é capaz de promover o controle da temperatura da 

chama. 

O alto-forno, de acordo com condições termodinâmicas e cinéticas, também pode ser 

dividido em 2 partes com características diferentes, em função principalmente da reatividade 

do carbono do combustível/redutor (tendo como referência a reação de Boudouard) (RIZZO, 

2009): 

 

 Zona de preparação: localiza-se na parte superior do alto-forno. O carbono do redutor 

sólido praticamente não reage com os componentes da carga ou com o oxigênio. 

 Zona de elaboração: localizado abaixo da zona de preparação. O carbono do redutor 

sólido reage com o CO2 restituindo o poder redutor do gás através da reação de 

Boudouard. 
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 À medida que a carga metálica fria carregada pelo topo desce em direção à zona de 

combustão, esta é aquecida devido às trocas térmicas com os gases ascendentes produzidos na 

zona de combustão. Na zona granular, pertencente à zona de elaboração, ocorre a redução 

indireta dos óxidos de ferro, de acordo com as reações 3.5, 3.6 e 3.7 (RIZZO, 2009): 

 

 3Fe2O3(s)+CO(g) Fe3O4(s) + 

CO2(g) 

ΔH= -10,3 kcal/mol (3.5) 

 Fe2O4 (s) + CO(g) 3FeO(s) + 

CO2(g) 

ΔH= +8,7 kcal/mol (3.6) 

 FeO(s) + CO(g) Fe(s)  + CO2(g) ΔH= -3,9 kcal/mol (3.7) 

 

As reações de redução indireta ocorrem quando os óxidos de ferro reagem com o 

monóxido de carbono. Sendo a redução indireta, quando analisadas em conjunto, levemente 

exotérmica. 

 As reações de redução dos óxidos hematita (Fe2O3) e magnetita (Fe3O4) com CO 

ocorrem no alto-forno em faixas de temperatura de 600 a 900°C e a redução da wustita (FeO) 

ocorre em faixas de temperatura de 950°C +/- 100°C para alto-forno a coque (RIZZO, 2009), 

Figura 3.5. 
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Figura 3.5: Esquema da representação da redução dos óxidos metálicos e suas respectivas 
temperaturas 

( Fonte: Adaptado GEERDES et al, 2015) 

 

 A redução da wustita, reação 3.7, é de grande importância para o alto-forno, pois 

necessita de um elevado potencial de gás redutor (CO). Logo, após a redução da wustita, o CO 

ascende no forno e reduz facilmente a magnetita e a hematita, reação 3.6 e 3.7, respectivamente, 

devido ao baixo potencial redutor necessário a estas reações. Inclusive, a região onde o ferro 

está na forma de FeO é considerada uma zona de reserva química, devido poucas as reações 

que ocorrem nesta zona, sendo também onde a temperatura é constante, constituindo a porção 

superior da zona de reserva térmica. Na zona de reserva química, FeO e Fe são estáveis e, na 

ausência de Fe2O3 e Fe2O4, não ocorre reação, nem FeO será reduzida, nem Fe será oxidado, 

confirmando a importância do controle operacional do forno, especialmente quando se visa 

menor consumo de combustível (RIZZO, 2009). 

A redução do óxido de ferro também pode ocorrer através da redução direta, reações 

3.8, 3.9 e 3.10, devido a combinação direta do oxigênio do minério com o carbono do redutor. 

A redução direta é altamente endotérmica (RIZZO, 2009). 
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 3Fe2O3(s)+3C(s) 2Fe3O4(s)+ 3CO(g) ΔH= +117,1 kcal/mol (3.8) 

 Fe3O4 (s) + 4C(s) 3FeO(s) + 4CO(g) ΔH= +161,4 kcal/mol (3.9) 

 FeO(s) + C(s) Fe(s)  + CO(g) ΔH= -35,5 kcal/mol (3.10) 

 

A reação direta consome calor e promove o consumo e degradação o coque, todavia, 

apresenta a vantagem de um consumo menor de carbono para cada mol de oxigênio removido. 

Isto porque, um dos produtos das reações, o CO, ainda é capaz de ser reduzido e convertido em 

CO2. Sendo assim, a reação direta gera CO extra no processo (RIZZO, 2009). 

De acordo com MACHADO (2011), avaliando as reações de redução diretas e indiretas, 

observa-se que a redução direta favorece a geração do gás redutor CO, contudo leva à um 

déficit térmico. Para suprir a energia consumida pela redução direta, fortemente endotérmica, 

uma quantidade extra de carbono deverá ser consumida em frente as ventaneiras, levando a 

produção extra de CO, de forma que o excesso do mesmo tende a deixar o alto-forno sem ser 

usado. Já por outro lado, para produzir os gases redutores para a redução indireta, uma 

quantidade superior de carbono deverá também ser queimada na zona de combustão, gerando 

energia extra no processo. Portanto, um balanço adequado entra as necessidades térmicas e 

redutoras deve ser mantido com o objetivo de assegurar o menor consumo de coque. 

 

3.3. Utilização de combustíveis auxiliares no alto-forno 

 

Injeção de combustível auxiliar tem sido praticada por décadas por alguns fabricantes 

de ferro-gusa para aumento da produtividade do alto-forno e redução do consumo de coque por 

tonelada de ferro-gusa produzido (coque rate) sem que ocorra grandes alterações na 

estabilidade de operação.  

Através das Figura 3.6, pode-se observar a variação do consumo específico de coque 

com a injeção de carvão pulverizado em altos-fornos ao redor do mundo, como europeus (UE), 

japonêses (JP) e Chineses (CH). A curva que ajusta aos dados indica que há uma redução do 

coke rate com o aumento da taxa de injeção. Contudo, observa-se também que para taxas de 

injeção mais elevadas, acima de 200 kg/tgusa por exemplo, a redução na economia do consumo 

de coque é cada vez menos substancial.  
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Figura 3.6: Variação do consumo de coque com a taxa de injeção de carvão em altos-fornos pelo 
mundo 

(Fonte: Adaptado BENNETT E FUKUSHIMA, 2003) 

 

A Figura 3.7 apresenta alguns dados obtidos em algumas siderúrgicas pelo mundo, 

mostrando também a relação do consumo de coque (kg/tgusa) alcançados com injeção de 

carvão mineral pulverizado, como é o caso da Chinesa Baoshant Iron and Steel (Grupo 

Baosteel) que já no final da década de 90 alcançou taxa de injeção superior à 220 kg/ tgusa e 

consumo específico de coque inferior à 280 kg/t gusa. 

 

 

Figura 3.7: Taxa de injeção e coque, valores médios anuais obtidos em alguma usinas 

siderúrgicas ao redor do mundo. 

(Fonte: Adaptado STEILER, 2000 apud ASSIS, 2009) 
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O custo do coque é alto quando comparado ao da injeção pelas ventaneiras e, de acordo 

com CARPENDER (2006), o uso de combustíveis alternativos para substituir o coque 

metalúrgico pode promover os seguintes benefícios: 

 Menor consumo de carvão coqueificável, ou seja, substituir o coque por combustíveis 

mais baratos reduzindo o custo do redutor; 

 Prolongamento da vida útil do forno da coqueria, uma vez que é necessário produzir 

menos coque. Isto é importante porque muitos fornos de coqueria estão alcançando o 

fim de sua vida útil e um investimento significativo é requerido para substituí-los ou 

mantê-los; 

 Maior produtividade do alto-forno, ou seja, a quantidade de ferro gusa produzido por 

dia, em conjunto com outras mudanças operacionais, como por exemplo, o 

enriquecimento do ar soprado com oxigênio; 

 Maior flexibilidade no funcionamento do alto-forno e controle térmico, isto é, a injeção 

pelas ventaneiras permite que o ajuste da temperatura de chama na zona de combustão 

e a condição térmica no forno pode ser mudada muito mais rapidamente do que seria 

possível ajustando a carga que entra pelo topo do forno; 

 Maior consistência na qualidade do metal quente e seu teor de silício; 

 Redução das emissões globais das siderúrgicas, em especial, menores emissões da 

coqueria devido à diminuição da demanda de coque. 

A primeira patente referente à injeção de combustíveis pulverizado em alto-forno data 

de 1931 e ocorreu na Inglaterra. A primeira injeção de carvão mineral em pó nas tubulações  de 

vento ocorreu em 1940, na França (ASSIS, 2009). Através da Tabela  III.1, pode-se observar a 

evolução mundial do uso da técnica de injeção. 
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Tabela III.1: Evolução mundial do uso PCI 

Período Fato ocorrido 

1831 Patente Inglesa para PCI 

1840-1845 Experiências com PCI  na França 

1877 Patente Alemã 

1910-1920 Experiência com transporte pneumático e injeção, mas com resultados 

limitados devido a equipamentos 

Década de 1940 Injeção na Rússia, aplicada a fabricação de ferrosilício 

1948-1955 Experiência na Usina de Dzerzinsk, Rússia 

1959 Experiência com PCI, em alto-forno piloto, foram conduzidas pole US 

Bureau of Mines 

1959-1961 Experiência em alto-forno de La Chasse, França 

1961 Idem em Buffalo, EUA 

1963 Sistema desenvolvido pela Petrocard, EUA com funcionamento nos 

alto-fornos de Buffalo, EUA e Stanton, Inglaterra. Injeção similar no 

alto-forno de Louvroil, França 

1967 Injeção é incorporada, definitivamente, à rotina operacional do alto-

forno de Bellefonte, Ashiand, Kentucky, EUA da Armo Stell Co. A 

partir deste evento, considera-se como dominada a aplicação do PCI. 

(Fonte: ASSIS, 2009) 

 

 Ainda que a tecnologia de injeção de materiais sólidos em altos-fornos foi considerada 

como dominada ainda nos anos de 1967, somente a partir do início da década de 1980, é que 

houve um crescimento marcante nas unidades de injeção de carvão pulverizado no mundo. Isto 

porque, na década de 1970, a tecnologia de injeção de óleo combustível, amplamente utilizada 

pela Alemanha, Japão, França, antiga URSS e EUA, passou pela crise do petróleo e os altos 

preços dos combustíveis, de forma que, o uso de óleo combustível diminuiu consideravelmente 

(BABICH et al, 1996), difundindo, assim, o uso da injeção de carvão pulverizado.  

Já no Brasil, os fatos marcantes relativos à PCI são mostrados na Tabela III.2. A 

primeira empresa a praticar a PCI foi a Acesita (atual Aperam) e, posteriormente, prática 

comumente aplicada por empresas como: Mannesmann (atual Vallourec), Açominas (atual 

Gerdau Ouro Branco), CSN e outras. 
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Tabela III.2: Cronograma do uso PCI no Brasil 

Período Fato ocorrido 
1976 Término do estudo de viabilidade técnico-econômica da 

Acesita  
1980 A Acesita inicia testes em instalação piloto 
1981 Testes com PCI no alto-forno 2 da Acesita 
1982 A PCI é incorporada, definitivamente, à prática 

operacional do alto-forno 2 da Acesita 
1986 PCI no alto-forno 1 da Acesita 
1989 PCI na Pains, com instalação provisória 
1990 PCI no alto-forno 1 da Mannesmann 
1990 PCI, nos 3 altos-fornos da Pains, instalação definitiva 
1995 Implementação no alto-forno 2 da Mannesmann 

A partir de 1995 Açominas (Gerdau Ouro Branco); CST (Serra); CSN 
(Volta Redonda) 

1996 Início da ICP na COSIPA (carvão mineral); Viena 
(carvão vegetal) 1ª usina dos PIG a implantar o sistema 

A partir de 2002 CISAM (Carvão vegetal); CBF, Sidersa, CISAM e 
Calsete, Plantar, COSIPAR, Gusa Nordeste 

(Fonte: ASSIS, 2009) 
 

 

O carvão pulverizado, seja vegetal ou mineral, é atualmente o material mais usado no 

Brasil na injeção de combustíveis/redutores em alto-forno pelas ventaneiras. A misturas destes 

matérias, também é uma prática bastante comum, em função das especificações químicas, 

físicas e mineralógicas do carvão, da sua disponibilidade e da necessidade de aproveitamento 

de co-produtos. Destaca-se, que esta é uma prática consolidada sendo aplicada em mais de 400 

altos-fornos no mundo e em mais de 30 no Brasil (RIZZO, 2009). Contudo, vários estudos 

continuam sendo realizados para melhoria constante dos processos, equipamentos e das 

matérias-primas injetadas, visando o aumento da eficiência, de forma à atingir taxas de injeção 

cada vez maiores com redução do coke rate.  

 

3.4. Injeção de carvão pulverizado 

 

A técnica de injeção de finos de carvão pelas ventaneiras é conhecida como PCI 

(Pulverized Coal Injection) ou ICP em Português (Injeção de carvão Pulverizado). O carvão 

pulverizado injetado pelas ventaneiras é capaz de desempenhar o papel de combustível e fonte 

de gases redutores, mas não é capaz de constituir um leito permeável para suportar a carga dos 

materiais como faz o coque ou o carvão vegetal.  
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Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento e a expansão da tecnologia de 

PCI ocorreu muito intensamente devido ao alto preço do coque, gás natural, óleo combustível 

e efeito desfavorável do coqueria ao meio ambiente (BABICH et al, 1996)  

A injeção de carvão pulverizado é uma ferramenta essencial para a melhoria dos 

parâmetros do processo de alto-forno e de sua rentabilidade. A Figura 3.8, mostra 

respectivamente o aumento das taxas de injeção de carvão e a melhoria da produtividade, ao 

longo dos anos, nos altos-fornos Corus Ijmuiden, Holanda. As linhas vermelhas e azuis 

representam o alto-forno 6 e 7, respectivamente.   

 

 

Figura 3.8: a) aumentos da taxa de injeção de carvão e b) efeito na produtividade, ao longo dos anos, 
no AF 6 (vermelho) e 7 (azul) Corus Ijmuiden. 

 (Fonte: CORUS) 

 

Segundo ASSIS (2009), os efeitos do PCI no alto-forno estão relacionados à: 

 Temperatura de chama: Efeito refrigerante pelo abaixamento da temperatura de 

chama; 

 Permeabilidade: injeção de combustíveis pulverizados faz com que aumente a relação 

minério/coque (M/C), contribuindo para a deterioração da permeabilidade; 

 Produção: Embora resultados possam ser controversos, o PCI tem levado a um 

aumento da produção relacionados também ao enriquecimento com oxigênio. Com o 

aumento da relação M/C observa-se um aumento da produção e do tempo de residência; 
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 Qualidade do gusa: pelo melhor controle térmico no alto-forno, resultando em menor 

incorporação de Si no gusa. 

De acordo com SAHU et al (2014), com a utilização de PCI pode-se chegar a uma taxa 

de substituição do coque de até 40 e 50%, um aumento na produção de metal em 10% e uma 

diminuição de 4 e 5% no custo do gusa devido à considerável diferença de preço entre o coque 

e o carvão não coqueificável que é injetado. No entanto, algumas dificuldades técnicas 

relacionadas ao carvão não queimado permanecem, o que age como agente limitador no 

aumento da taxa de injeção. 

Uma operação estável do alto-forno com taxas de injeção por volta de 200 kg/tgusa e 

coke rate abaixo de 300 kg/tgusa são aplicadas com sucesso. Como apresentados anteriormente 

(Figura 3.7), taxas de injeção superiores à 220 kg/tgusa já foram alcançadas, contudo há 

dificuldades de mantê-las por longo período. Altas taxas de injeção são alcançadas utilizando 

matérias-primas de alta qualidade. O desafio é alcançar altas taxas de injeção com a utilização 

matérias-primas de baixa qualidade, menor valor agregado, sem perder em qualidade do ferro-

gusa e produtividade (CARPENTER, 2006). Sendo que, um dos fatores que impede a elevação 

da quantidade de PCI pelas ventaneira do alto-forno é a manutenção de sua gaseificação 

completa dentro do raceway e o bom funcionamento do forno (BABICH et al, 1996). 

 

3.4.1. Sistema típico de injeção pelas ventaneiras 

 

A injeção do carvão no alto-forno ocorre através das ventaneiras, no mesmo local onde 

é injetado o ar quente. Antes de ser injetado no alto-forno, o carvão passa por uma série de 

processos para adequá-lo antes da sua queima na zona de combustão, Figura 3.9. Ainda que 

cada empresa possua o seu lay-out, as etapas de preparo do carvão pulverizado tende a obedecer 

uma sequência.  
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Figura 3.9: Fluxograma típico de injeção de carvão pulverizado pelas ventaneiras do alto-forno. 

 (Fonte: ASSIS, 2009) 

 

O processo, consiste basicamente, na moagem para adequação da granulometria e na 

secagem para remoção de umidade. Logo após o carvão é conduzido num fluxo de N2 até o silo 

pulmão, nestes vasos, o carvão é pressurizado com N2, numa pressão superior ao alto-forno, 

para as lanças de injeção Figura 3.10. Para que não ocorra interrupção no processo de injeção, 

cada dois vasos injetam carvão alternadamente. O combustível pulverizado chega até as 

ventaneiras por transporte pneumático. 

 

 

Figura 3.10: Zona de combustão, seção horizontal e vertical 

 (Fonte: Geerdes et al, 2015) 
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3.4.2. Processo de combustão em frente as ventaneiras 

 
Como mencionado anteriormente, o carvão pulverizado é injetado através de uma lança 

que leva o ar para o interior do forno pelas ventaneiras. A velocidade média no raceway é de 

200 m/s e tempo de residência médio das partículas na zona de combustão é de 5 a 20ms, 

(RIZZO, 2009). Segundo CAVALIERI (2016) e como pode ser observado na Figura 3.11, 

durante a completa combustão das partículas três etapas podem ser observadas: 

 

Etapa 1: Aquecimento da partícula provocando a desgaseificação e ignição da matéria volátil; 

Etapa 2: Queima da matéria volátil; 

Etapa 3: Queima do char. 

As etapas mencionadas anteriormente podem ocorrer em sequência, isoladamente ou 

simultaneamente, o que irá depender do tamanho da partícula, composição do carvão, taxa de 

aquecimento e quantidade de oxigênio disponível (ASSIS, 2008).  

A partícula de carvão ao deixar a lança de injeção entra no algaraviz, absorve calor do 

ar quente até que se inicie a etapa de desvolatilização de matérias voláteis como N2, CO2, H2O 

pequenas porções de CO, H2 e outros tipos de hidrocarbonetos como (CxHy) seguida pela sua 

queima. Na etapa seguinte ocorre a queima do char, que possui uma taxa de combustão mais 

lenta que o material volátil, e por fim, a formação da cinza (matéria mineral).  Quando e etapa 

de combustão é incompleta, resulta-se também um resíduo carbonoso, ou seja o char que pode 

levar ao bloqueio da zona de combustão, resultando na diminuição da permeabilidade da carga.  

Segundo CARPENTER (2006),  a redução da permeabilidade da coluna central do 

coque é um efeito negativo, uma vez que pode causar a distribuição periférica não desejada do 

fluxo de gás, similar a uma zona coesiva do tipo W, resultando em baixa produtividade e perda 

de calor pelas paredes do alto-forno. 

Já considerando as reações, a zona de combustão pode ser dividida em 3 subzonas: 

1. Zona de desvolatilização; 

2. Zona de oxidação; 

3. Zona de reação de Boudouard ou Solution loss reation. 
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Como pode ser observado na Figura 3.11 a concentração de oxigênio diminui 

rapidamente na zona de oxidação devido a sua reação com o carbono do carvão e coque, 

produzindo CO2. A medida que a concentração de O2 diminui, a reação de Solution Loss ocorre, 

com o consumo de CO2 e a produção de CO. Logo, observa-se que a combustão ocorre a uma 

distância pequena da extremidade da ventaneira e que a queima de voláteis ocorre numa região 

rica em O2, enquanto a combustão do char se dá numa atmosfera pobre de O2. 

 

 

Figura 3.11: Reações do carvão na zona de combustão do alto-forno 

 (Fonte: KAMIYOU E SHIMIZOU, 2000 apud CAVALIERE, 2016) 

 

A temperatura de chama adiabática é definida como a temperatura em que os gases da 

zona de combustão alcançam quando C, O2 e H2O são convertidos em CO e H2, sendo um dos 

principais indicadores do nível térmico atingido na zona de combustão. Normalmente, a 

temperatura de chama encontra-se entre 1900-2300°C e irá depender da taxa de PCI, tipo de 
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material injetado, teor de umidade e enriquecimento com oxigênio (ASSIS, 2008). Quanto 

maior a taxa de injeção, maior enriquecimento com O2 é requerido para manter o balanço 

térmico na parte superior e inferior do alto-forno. Temperatura de chama baixa resulta em baixa 

temperatura de topo o que ira ocasionar um prejuízo na secagem da carga de topo (RIZZO, 

2009). Por outro lado, enriquecimento muito alto com O2 é acompanhado com temperatura de 

chama muito alta o que irá ocasionar uma descida de carga irregular levando a engaiolamento 

e subsequente arriamento de carga (ASSIS, 2009). Sendo assim, o teor de oxigênio deve ser 

otimizado para alcançar a temperatura de chama ideal para as condições de operação do alto-

forno. 

 

3.4.3. Influência do PCI a altas taxas de injeção 

 

Para uma operação apropriada do alto-forno com o emprego de PCI é desejável que 

toda a quantidade de carvão injetado seja gaseificado o mais rápido possível. O tempo de 

movimento das partículas de carvão dentro do raceway pode alcançar 20ms (RIZZO, 2009). 

Contudo, neste intervalo de tempo, nem todas as partículas de carvão sofrerão completa 

combustão e uma quantidade considerável de char irá escapar do raceway alcançando a zona 

de coque ativo, Figura 3.12. Tal comportamento é maximizado pela aplicação de altas taxas de 

injeção, que resulta em efeitos indesejáveis para operação do alto-forno. Com a introdução de 

uma elevada quantidade de material particulado e, como mencionado anteriormente, os finos 

de char podem bloquear a passagem dos gases, contribuindo para reduzir a permeabilidade dos 

líquidos descendente (ferro-gusa e escória) e dos gases ascendentes na zona coesiva e assim, 

reduzir a eficiência e produtividade do forno.  

A redução da permeabilidade nas vizinhanças da zona de combustão, especificamente no 

coque contido na borda entre zona de combustão e o homem morto se caracteriza por ser capaz 

de acumular finos de coque, carvão gotas de metal e escória, (RIZZO, 2009 e BARBIERI, 

2013) esta região é denominada de “ninho de pássaro”, em inglês bird nest, Figura 3.13.  
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Figura 3.12: Zona de combustão com injeção de material particulado 

 (Fonte: Adaptado CAVALIERE, 2016) 

 

 

Figura 3.13: Representação da ninho de pássaro no alto-forno 

 (Fonte: CARNEIRO et al, 2007 apud BARBIERI, 2013) 

 

Segundo RIZZO (2009), no caso da utilização de injeção de carvão pelas ventaneiras, 

a matéria volátil contida no carvão irá ser gaseificada na zona de combustão, o que provoca um 
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aumento da quantidade de gás na parte inferior do alto-forno, provocando mudanças nas zonas 

internas do alto-forno e aumento da queda de pressão, outro efeito que também explica a 

diminuição da permeabilidade. Assim, em termos de marcha operacional, a injeção de 

combustíveis auxiliares aumenta o fluxo gasoso na parede do alto-forno, pois haverá uma 

geração de gás na zona de combustão. Estes fenômenos podem resultar em: 

 

 Variações no formato e instabilidade da zona de combustão; 

 Variações na distribuição da temperatura na zona de combustão, quando se inicia as 

injeções e enriquecimento ou quando os níveis são muito elevados; 

 Redução da permeabilidade do coque nas vizinhanças da zona de combustão; 

 Aumento da degradação do coque na zona de combustão  

 Elevação da temperatura de topo. 

 

Como pode-se observar na Figura 3.14, algumas contramedidas podem ser tomadas 

para eliminar e/ou diminuir os efeitos de operações com altas taxas de injeção. 
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Figura 3.14: Efeitos e contramedidas para aumento da taxa de PCI 

 (Fonte: Adaptado CARPENTER, 2006) 
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3.4.4. Qualidade do carvão para PCI 

Segundo HUTNY et al (1999) apud BARBIERI (2013), CARPENTER(2006) e ASSIS 

(2009) alguns aspectos são importantes na qualidade do carvão para PCI:   

 Matéria Volátil (MV): Consiste principalmente de gases combustíveis, como H2, CO, 

CH4 e outros hidrocarbonetos. O rank do carvão afeta substancialmente a composição 

da matéria volátil. A composição maceral também está relacionada ao teor de matéria 

volátil. A liptinita, por exemplo, produz mais voláteis que a vitrinita. Quando mais 

voláteis, mais rápida será a sua gaseificação. 

 Carbono: A porcentagem de carbono é um importante parâmetro de rank dos carvões. 

Teor elevado de carbono tende a apresentar maior poder calorífico e contribuem para 

taxas de substituição do coque maiores.  

 Enxofre: O teor de enxofre nos carvões pode variar de ~1 a 10%. Caso haja um 

aumento no teor de enxofre no alto-forno, serão necessários custos extras devido ao 

maior volume de escória, adequação da basicidade e/ou posterior etapa de 

dessulfuração. 

 Fósforo: Baixos teores de fósforo são requeridos para o processo, pois pode levar a 

fragilização à frio do aço. Ocorre no carvão na forma mineral, apatita por exemplo, 

sendo desprezível o fósforo orgânico. 

 Álcalis: A injeção de carvão pode contribuir significativamente com a entrada de K2O 

e Na2O no AF. São compostos danosos pois catalisam a reação de Boudouard levando 

a degradação do coque. Como são de difícil remoção, ficam recirculando no AF levando 

a formação de cascão. 

 Índice de moabilidade: A moabilidade é a propriedade que representa a facilidade de 

moer medida através do Hard Grindgability Index (HGI). Para valores mais elevados 

de HGI, mais macios são os carvões, logo menor o custo na etapa de moagem. Em 

sistemas típicos os valores de HGI para carvão mineral são superiores a 50. 

 Cinzas: A cinza é o resíduo derivado da matéria mineral gerado após a combustão do 

carvão. Desempenham um papel crítico no PCI, devido ao seu teor, composição e 

temperatura de fusão. Um aumento no teor de cinza leva um aumento no consumo de 

carbono, o que reduz a taxa de substituição. Quando a temperatura de fusão é baixa 

pode levar a formação prematura de escória e provocar o entupimento no sistema de 
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injeção. Quantidades elevadas de cinzas com viscosidade elevadas pode contribuir para 

a diminuição da permeabilidade do AF. 

 Poder calorífico: Relacionado com o rank do carvão, de forma que quanto maior o 

poder calorífico, maior o rank e teor carbono fixo e,  menor o teor de voláteis. Poder 

calorífico superior elevado é desejado para fornecer o aporte térmico necessário no 

processo de produção do gusa. 

 

3.5. Carvão mineral 

 

Carvão é uma rocha sedimentar combustível constituída por uma mistura de substâncias 

orgânicas contendo carbono, hidrogênio e oxigênio, além de teores baixos de nitrogênio, 

enxofre entre outros elementos. Também contém uma porção inorgânica, devido a presença de 

silicatos, aluminatos dentre outros óxidos.  

O carvão mineral foi gerado a partir da interrupção do processo de decomposição de 

matéria vegetal (restos de plantas) acumulada sob uma lâmina de água que, em condições 

normais, decomporiam a celulose. Ao longo de dezenas de milhares de anos, estes depósitos 

foram sendo soterrados por matéria mineral (areia e argilas), em função dos movimentos 

tectônicos, provocando um aumento da temperatura e da pressão sobre a matéria orgânica, 

expulsando o oxigênio e o hidrogênio levando a concentração no teor de carbono (RIZZO, 

2009). 

O processo que converte a matéria orgânica em combustíveis, através de diferentes 

estágios consecutivos é conhecido como carbonificação. O processo químico de carbonificação 

do carvão mineral reduz-se a maceração dos vegetais sob a água das selvas pantanosas, seguida 

de uma fermentação anaeróbica em meio hídrico dos hidratos de carbono, do qual são formados 

hidrogênio, metano e anídrico carbônico (RIZZO, 2009). Desta forma, à medida que a matéria 

orgânica vai sendo soterrada, sua constituição físico-química vai se alterando, o teor de carbono 

vai progressivamente aumentado, enquanto que os compostos voláteis (H2O, CO, H2, CH4 entre 

outros) vão diminuindo. 

 Os diferentes tipos de carvões são formados devido: 

 As variações dos constituintes da matéria orgânica (raízes, caules, folhas e etc.) 
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 Tipos de plantas (algas, cogumelos, samambaias, árvores de grande porte entre outros) 

 Processo de fossilização (profundidade da camada de água, oxigênio disponível e etc.) 

 Variações do clima, alterações de relevos e movimentos geológico, 

Tais fatores citados acima levam a variações na composição química, densidade, umidade, 

teor de cinza, teor de matéria volátil e poder calorífico dos carvões. 

 De acordo com a maior ou menor intensidade da carbonificação ou por assim dizer 

maturidade do carvão, são definidos quatro estágios na formação: turfa, linhito, hulha (carvão 

betuminoso e sub-betuminoso) e antracito. Na Tabela III.3 pode-se observar os dados 

comparativos dos tipos de carvões minerais. 

 

Tabela III.3: Dados comparativos de diversos estágios do carvão mineral 

 

Característica 

 

Unidade 

Tipo de carvão mineral 

Turfa Linhito Hulha Antracito 

Carbono fixo % ±55 65 a 75 69 a 86 90 a 96 

Matéria volátil % ±60 ±40 10 a 45 3 a 10  

cinzas % ±10 ±9 0,5 a 40 3 a 30 

oxigênio % ±33 25 3 a 11 4 a 11 

Hidrogênio % ±6 5 4,5 a 5,5 2 a 5 

Poder calorífico 

inferior 

kJ/kg 16.700 a 23.860 

 

Até 23.860 23.860 a 40.200 34.300 a 85.000 

 

(Fonte: Adaptado RIZZO, 2009) 

 

Observa-se que quando maior o teor de carbono no carvão mineral, maior seu poder 

energético. O emprego dos diversos tipos de carvão mineral para fins industriais leva em 

consideração poder calorífico, matéria volátil, natureza do resíduo (cinzas por exemplo) entre 

outros. 

De acordo com o teor de matéria volátil presente nos carvões minerais, estes podem ser 

classificados como: carvões baixo voláteis (BV) apresentam matéria volátil entre 14 a 22%, 

médio voláteis (MeV) entre 22 a 31% e alto voláteis (AV) 31 a 40%. 
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Já considerando o rank, o carvão é classificado em função do seu grau de evolução ou 

metamorfismo (RIZZO, 2009). De acordo com a norma ASTM D388-99 os seguintes aspectos 

são considerados para proceder a classificação: 

 

 Teor de carbono fixo (base seca); 

 Teor de matérias voláteis (base seca); 

 Poder calorífico superior e; 

 Capacidade de aglomeração do carvão. 

 

O carvão mineral é composto de inúmeras substâncias orgânicas e inorgânicas. Estes 

constituintes estão arranjados em um padrão de textura que podem ser visualizados ao 

microscópio óptico, através da técnica denominada petrografia. E apesar do carvão ser 

classificado como rocha, sabemos que ele contém constituintes orgânicos, e estes são chamado 

de grupos macerais.  O constituinte fundamental (maceral) apresenta uma determinada 

homogeneidade de aparência, possibilitando sua identificação pelo uso do microscópio ótico 

de luz refletida. Propriedade como: refletância, cor, morfologia, tamanho, anisotropia e dureza 

podem ser utilizadas para classificar um maceral (RIZZO, 2009). 

De acordo com a Comissão Internacional de Estudos sobre Carvão e Petrologia (ICCP), 

os macerais podem ser classificados em três grupos: 

 Vitrinita: Apresenta refletância média. Grupo importante devido sua abundância e 

porque sofreu maiores transformações durante o processo de carbonificação. É formado 

a partir de matérias ricas em lignina, como caules raízes e folhas. Durante o 

aquecimento apresenta propriedades de inchamento e plasticidade. 

 Exinita ou Liptinita: Apresenta refletância inferior à vitrinita. Grupo presente em 

menor proporção. São normalmente originados de algas, resinas e esporos de plantas. 

Possui propriedade fluorescente e apresenta alto teor de hidrogênio e matéria volátil, 

assim quando aquecido a elevadas temperaturas resulta em pouco resíduo sólido. Não 

são observados sua presença em carvões com baixo voláteis e começam a desaparecer 

em carvões com médio teor de voláteis. 

 Inertinita: Possui refletância superior à da vitrinita. É o segundo grupo maceral 
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presente em quantidade. O grupo da inertita provém da mesma matéria orgânica que 

levou à formação do grupo da vitrinita, contudo a matéria orgânica sofreu com efeitos 

da oxidação. Possui maior densidade e maior quantidade de compostos aromáticos, 

apresentando elevado teor de carbono e baixo teor de matéria volátil. 

Com a análise petrográfica do carvão, por medida de refletância da vitrinita sob imersão 

em óleo, obtém-se a melhor definição do rank já que a refletância varia de forma sensível com 

o grau de carbonização. A utilização da vitrinita se dá pela sua abundância, relativamente fácil 

de ser isolada e porque suas propriedades variam de modo contínuo com o curso da 

carbonização (RIZZO, 2009).  

O carvão mineral utilização para produção do coque difere-se em alguns aspectos do 

carvão pulverizado utilizado para injeção. Chamado de carvão coqueificante, este deve possuir 

propriedades coqueificantes, isto é, quando aquecido em ausência de ar, ele deve amolecer, 

inchar, aglomerar e solidificar na forma de um sólido poroso e rico em carbono (OSÓRIO, 

2008). E produzir um coque capaz de cumprir suas funções como combustível, redutor, 

carburante, componente estrutural e permeabilizador (RIZZO, 2009). As siderurgicas acabam 

por empregar misturas de carvões que apresentam propriedades coqueificantes distintas para 

atender as características exigidas para o seu emprego, de forma que fatores econômicos são 

levado em consideração.    

Já o carvão pulverizado para injeção é capaz de substituir parte do coque, mas não é 

necessário que possua as características aglutinantes (OSÓRIO, 2008) e sim restrições físico-

químicas como, por exemplo, teores limites aceitáveis de cinzas, enxofre, álcalis e com 

desejáveis teor carbono e poder calorífico altos. O carvão ou mistura de carvões mais 

adequados para injeção fica a cargo das necessidades operacionais, econômicas e ambientais 

do processo. 

 

3.6. Cinzas do carvão 

 

As cinzas são formadas por resíduos inorgânicos que permanecem após a combustão 

do carvão. A matéria mineral pode estar presente na jazida separando os veios de carvão ou 

estar distribuída através da massa de carvão. Quando o carvão é queimado, a matéria mineral 

decompõem-se ou se modifica, produzindo óxidos e pequena quantidade de sulfatos.  
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A matéria inorgânica é composta basicamente por materiais argilosos, (muscovita, ilita 

e caulinita), carbonatos (calcita, dolomita e siderita) sulfetos (pirita e marcassita), cloretos 

(silvita e halita) e os óxidos (quartzo, hematita e magnetita) (RIZZO, 2009). 

 

3.7. Carvão vegetal 

 

O carvão vegetal é um combustível sólido, negro e poroso, constituído por uma forma 

amorfa de carbono, obtido quando a madeira é aquecida na ausência ou em baixa proporção de 

oxigênio. A carbonização ou a pirólise controlada da biomassa proveniente da madeira é um 

processo desencadeado quando esta é aquecida em temperaturas acima de 280°C (RIZZO, 

2009), gerando o carvão vegetal de maior teor de carbono fixo. São muitos as reações químicas 

que ocorrem durante o processo de carbonização, as quais estão estreitamente relacionadas com 

a temperatura a que se submete a madeira. 

A madeira é composta, basicamente, de carbono, oxigênio e hidrogênio. Estes 

elementos combinados formam compostos com estruturas complexas como a celulose, 

hemicelulose e lignina. Durante o aquecimento estes compostos são degradados, resultando no 

resíduo rico em carbono. O composto que mais contribui para o carvão vegetal é a lignina, pois 

os outros compostos se degradam totalmente na temperatura de carbonização. Sendo assim, 

madeira com altos teores de lignina está diretamente associada à melhores propriedades 

químicas do carvão vegetal, maiores teores de carbono fixo, e menores teores em substâncias 

voláteis e cinzas (OLIVEIRA et al, 2010). 

A produção e consumo de carvão vegetal estão concentradas no estado de Minas Gerais, 

que possui a maior área plantada com florestas de eucalipto (INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

ÁRVORES, 2017). Segundo OLIVEIRA et al, 2010, o Brasil destaca-se no setor mundial como 

maior produtor e consumidor de carvão vegetal sendo o único país no mundo no qual este 

insumo tem uma aplicação industrial em grande escala, como destino principal, à siderurgia ao 

utilizá-lo como fonte de energia e agente redutor de minério de ferro em substituição ao coque 

de carvão mineral, principalmente na produção de ferro-gusa por empresas independentes 

denominadas guseiras e nos processos de produção de ferro-ligas e aço. 

Por se fragmentar facilmente, o carvão vegetal, produz muitos finos, devido à sua 

quebra durante a produção, transporte e manuseio, podendo chegar a 25% com granulometria 
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inferior à 9mm (SILVA, 2016). Esses finos também são chamados de moinha de carvão, 

possuem vantagens semelhantes às do carvão vegetal, sendo um combustível alternativo com 

potencial reaproveitamento em processos metalúrgicos. SILVA, 2016 investigou o uso da 

moinha na produção de coque metalúrgico, com o melhor desempenho para a utilização de 2% 

desta biomassa, com 80% < 2,83mm, resultando numa redução nos teores de cinza e enxofre, 

porém com decréscimo da resistência mecânica a frio e impacto discreto sobre a 

reatividade/resistência após reação co CO2 do coque. 

Por apresentarem baixa granulometria, como por exemplo estabelecida para os altos-

fornos, a moinha de carvão vegetal tem potencial para ser empregada para injeção pelas 

ventaneiras. De forma que, a técnica de injeção pelas ventaneiras se torna uma alternativa 

excelente para seu aproveitamento, principalmente quando se compara o custo dos agentes 

redutores e a emissão de CO2. ASSIS, 2008 investigou o reaproveitamento dos finos de carvão 

vegetal injetado pelas vetaneiras de altos-fornos a carvão vegetal, concluindo que taxas mais 

elevadas podem ser aplicadas graças à melhoria na seleção do carvão vegetal e alterações em 

parâmetros do processo. 

Como pode-se observar através do fluxograma para rotas de produção de aço líquido, 

Figura 3.15, o alto-forno a carvão vegetal apresenta um ciclo de produção de CO2 

ambientalmente mais favorável quando comparado ao alto-forno a coque, uma vez que o CO2  

liberado pelo alto-forno para a atmosfera se anula quando considerado o absorvido pela floresta 

que o deu origem.  
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Figura 3.15: Fluxograma comparativo da emissão e consumo de CO2 e O2 para produção de aço 

líquido pela rota a coque e carvão vegetal. 

 (Fonte: ASSIS, 2008) 

Segundo BARBIERI (2013), avaliando dados da Arcelormittal Monlevade-MG, o 

impacto do uso de carvão vegetal na qualidade do ferro-gusa é positivo, uma vez que o teor de 

enxofre reduziu em 4% com a injeção de 20% de moinha de carvão vegetal em alto-forno a 

coque. Outro ponto observado foi o baixo teor de alumina e elevado teor de CaO e MgO na 

cinza, que contribuíram para uma melhora na viscosidade da escória e consequente 

permeabilidade na região a frente da zona de combustão. 

 

3.8. Coque verde de petróleo 

 

O coque verde de petróleo (CVP) em inglês Green Petroleum coke (ou petcoke) é um 

subproduto sólido e escuro obtido principalmente a partir da refinação do petróleo, pelo 

craqueamento de óleos residuais pesados em unidades de conversão de resíduos denominadas 

Unidades de Coqueamento Retardado (UCR).    

A produção de coque pode ser conseguida por três processos diferentes: coqueamento 

retardado, coqueamento em leito fluidizado e coqueificação em leito fluidizado com 
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gaseificação. Uma vez que o coque se origina de frações de petróleo mais pesadas, é natural 

que suas impurezas mais densas se concentrem, como metais e compostos de enxofre. 

O coque obtido diretamente do processo de coqueamento retardado é chamado coque 

verde devido ao maior teor de voláteis em sua composição. Numa outra unidade de operação, 

o coque verde é submetido a um processo de calcinação, formando o chamado coque petróleo 

(CP) calcinado, cujo conteúdo volátil é drasticamente reduzido (SANTOS et al, 2015).  

O CVP é tipicamente usado como fonte de energia ou como fonte de carbono para 

aplicações industriais. Seu alto poder calorífico, custo e abundância o tornou um produto 

atraente para o setor industrial, especialmente para os setores de produção de energia elétrica, 

cimento e siderurgia (SANTOS et al, 2015). Considerando a matéria-prima utilizada, pode-se 

classificar CVP em dois tipos principais:  

 Esponja: Gerado a partir de óleos residuais de destilação a vácuo, em que a carga da 

unidade pode também ser transformada em óleos combustíveis e asfalto. É o tipo  mais 

comum em todo o mundo, atingindo cerca de 90% da produção mundial e é aquele 

produzido pelas unidades da Petrobras. 

 Agulha: Obtido a partir de óleos aromáticos pesados, normalmente gerados em 

processo de conversão térmica (alcatrão de craqueamento térmico) e/ou catalítico (óleo 

decantado de craqueamento catalítico fluido).  

Nas refinarias Petrobras são produzidos dois tipos de coque verde tipo esponja, 

diferenciados por grau anodo ou grau siderúrgico: 

 Coque verde grau anodo: Matéria-prima essencial para obtenção de coque calcinado, 

utilizado na fabricação de anodos para produção de alumínio ou de dióxido de titânio. 

 Coque verde grau siderúrgico: Produto utilizado como agente redutor na siderurgia, 

além de atender aos seguimentos de pelotização, produção de carbetos, obtenção de cal, 

entre outros. 

Na siderurgia, o CVP pode ser misturado ao carvão metalúrgico na produção de coque 

metalúrgico e substituir parte do carvão vegetal utilizado como carga de redução em altos-

fornos pequenos e médios (PETROBRAS). Pode, também, ser injetado pelas ventaneiras do 

alto-forno em substituição ao coque metalúrgico consumido no processo de produção do ferro-

gusa.  Utilizado na produção de ferro-ligas e na metalurgia de não-ferrosos.  
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SILVA et al (2010) investigaram a eficiência de queima do coque verde de petróleo 

pulverizado visando sua injeção pelas ventaneiras do alto-forno. Segundo estudo misturas 

contendo CVP foram testadas em simulador e apresentaram baixa eficiência de queima devido 

ao baixo teor de matérias voláteis. Já em escala industrial, testes foram realizados em altos-

fornos com participação de misturas de carvões e CVP em até 50%, o que não produziram 

efeitos colaterais negativos nos sistemas de moagem, transporte e operação dos altos-forno. E 

resultados positivos do uso do CVP mostraram uma considerável diminuição no consumo de 

coque metalúrgico.  

Devido ao CVP ser um derivado de fundo do processamento de óleos residuais, seu teor 

de enxofre ira depender do tipo de óleo no qual se originou (SANTOS et al, 2015). Portanto, o 

CVP pode apresentar teores de enxofre variáveis. 

Mesmo o CVP contendo baixos teores de cinza, de acordo com (JONES e HARDY, 

1957) através de um estudo que examinou as cinzas em 25 amostras das frações mais pesadas 

do petróleo, a cinza do petróleo que continham vanádio mostrou-se muito destrutivas para o 

tijolo refratário quando em contato direto em altas temperaturas.  

Considerando o potencial fornecedor de CVP no Brasil, a Petrobras, sabe-se que a 

maior parte do petróleo nacional é pesado e que quanto mais intensas são essas características, 

menos este petróleo rende nos processos de destilação de derivados leves e médios. Dessa 

forma, a Petrobras através das UCR's transforma o fundo de barril em derivados nobres. Sendo 

que desse fundo 50% é convertido em diesel, enquanto 10% viram gasolina e outros 10% são 

transformados em GLP. Os 30% restantes resultam no coque, vendido à indústria (CAMARGO  

et al, 2006). 

Os petróleos nacionais apresentam algumas características encontradas em poucos 

petróleos do mundo como baixos teores de contaminantes metálicos e especialmente de 

enxofre. A principal característica do CVP produzido pela Petrobras é o teor em enxofre 

inferior à 1% em massa, conhecido como CVP BTE (baixo teor de enxofre). O CVP BTE 

nacional possui elevado teor de carbono fixo, baixo teor de cinzas, metais e de compostos 

voláteis. Possui estabilidade química (não explosivo, não reativo e com alto ponto de ignição). 

As características de qualidade do CVP Petrobras estão apresentados na Tabela III.4. 
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Tabela III. 4: Composição típica do coque verde de petróleo produzido pela Petrobras 

 
Itens de qualidade  

Valores em base seca 

Umidade  12,00% ** 
Cinzas  0,50 % ** 
Carbono Fixo  84,00 % * 
Matéria volátil  15,00 % ** 
Teor de enxofre  1,00 % * 
Hard Groove Index (HGI) 60 * 
Poder calorífico inferior 8.200 kcal/kg 
Poder calorífico superior 8.400 Kcal/kg* 
Granulometria 200mm** 

* Valores mínimos, ** Valores máximos 
 (Fonte: PETROBRAS) 

 

Como pode-se observar na Tabela III.5, o CVP apresenta elevado poder calorífico 

superior e associado com o baixo teor de cinza e enxofre faz do CVP atraente agente redutor 

para utilização para injeção. 

 

 

Tabela III.5: Poder calorífico superior de alguns materiais carbonosos 

Produto Poder calorífico Superior (kcal/kg) Produto Poder calorífico Superior 
(kcal/kg) 

Coque Verde de Petróleo 8.700 
Carvão Metalúrgico 6.800 a 7.300 

Carvão Vegetal 6.800 
(Fonte: SILVA, 2006) 

 

Sobre a disponibilidade do CVP, segundo a Petrobras, apenas as refinarias que possuem 

UCR produzem o CVP, sendo elas: RPBC (Cubatão/SP), Reduc (Duque de Caxias/RJ), Replan 

(Paulínia/SP), Revap (São José dos Campos/SP), Refap (Canoas/RS), Rnest (Ipojuca/PE), 

Regap (Betim/MG) e Repar (Araucária/PR). Lembrando que, em processo de implantação, 

estão Comperj (Itaboraí/RJ), Premium I (Bacabeira/MA) e Premium II (São Gonçalo do 

Amarante/CE).  

Utilizando dados do anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis 2018, a produção de coque de petróleo das Refinarias da Petrobras no 

decorrer do últimos anos pode ser observada através da Figura 3.16.  
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Figura 3.16: Produção de coque de petróleo ao longo dos últimos anos. 

(Fonte: ANP, 2018) 

 

3.9. Eficiência de queima 
 

 A eficiência de queima de um combustível é um parâmetro importante para o bom 

desempenho do processo PCI, fator considerado ainda mais relevante para taxas elevadas de 

injeção. Caso a queima não ocorra por completo, a formação de char é inevitável. Como 

discutido no seção 3.4.2, quando o carvão pulverizado é injetado pelas ventaneiras, devido às 

reações de desvolatilização, gaseificação e combustão, e formação e queima do char, o carvão 

se torna uma fonte de calor e um agente redutor importante (DU et al, 2007). Mas quando se 

considera taxas elevadas de injeção, a baixa capacidade de queima do combustível pulverizado 

injetado, ocasionado pelo baixo tempo de residência e ao alto gradiente térmico, leva a 

formação de quantidade superiores de char, que pelo acúmulo no ninho de pássaro, podem 

contribuir para problemas operacionais no alto-forno.  

A reatividade do char é regida por propriedades físicas e químicas, como área 

superficial e porosidade, estrutura do carbono e composição mineral. Sendo assim, associado 

a condição de combustão (taxa de aquecimento e quantidade de oxigênio disponível), as 

propriedades do carvão influenciam a performance de combustão (GUPTA et al, 2006). 

Segundo ROSTAM-ABADI e CHEN (1990), combustíveis com teores mais elevados de 

matéria volátil tendem a apresentar melhor desempenho de combustão. Através do fluxograma, 
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Figura 3.17, podem-se observar os impactos da perda de desempenho relacionados à qualidade 

do combustível injetado no AF. 

 

 

Figura 3.17: Fluxograma da perda de desempenho do AF relacionado com as características do 
combustível injetado 

(Fonte: DEFENDI, 2006) 

 

Conhecer o desempenho de combustão dos materiais injetados é uma ferramenta 

importante para seleção dos combustíveis que auxilia na minimização dos efeitos gerados pela 

baixa eficiência de queima na zona de combustão. Uma técnica relativamente simples é a 

análise termogravimétrica (TGA) que permite monitorar a perda de massa em função da 

temperatura, que associada a termogravimetria derivada (DTG), possibilita avaliar os perfis de 

combustão (SMITH et al, 1981). 

 A combustão dentro do alto-forno se processa sob condições de baixo tempo de 

residência e elevado gradiente térmico (ASSIS, 2009). Para obter-se resultados que se 

aproximem de tais condições extremas, o simulador de injeção, aparelho similar a lança de 

injeção e zona de combustão, é capaz fornecer informações sobre a taxa de queima dos 
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combustíveis, através da coleta e análise dos gases de combustão e coleta e análise do char 

para estudos morfológicos. 

 

3.10. Composição mineral e fusibilidade 

 

O carvão é uma rocha sedimentar composta de três categorias de substâncias: matéria 

carbonosa orgânica, denominada macerais; minerais inorgânicos e fluidos (umidade e metano) 

(HARVEY e RUCH). Vários são os minerais que podem ocorrer no carvão mineral, mas cerca 

de 15 são abundantes o suficiente para ter alta importância (HARVEY e RUCH). A composição 

mineral irá depender do local e condições de formação, como resultados de processos físicos, 

químicos e biológicos que atuam no sistema a partir do momento da acumulação da matéria 

vegetal. De forma que, os constituintes inorgânicos podem ser denominados inerentes, aqueles 

provenientes das plantas formadoras, ou de fontes externas. Os minerais comumente 

encontrados são os silicatos (quartzo, plagioclásio, muscovita e argilominerais como, caulinita 

e ilita); óxidos (hematita, magnetita, e rutilo), carbonatos (calcita, dolomita e siderita), fosfatos 

(apatita), sulfetos (pirita) e sulfatos (gipsita e barita). 

Diversas técnicas instrumentais são aplicadas para a caracterização da matéria mineral 

em carvão. Sendo a técnica mais usada a análise por difração de raios-x (DRX), mas também 

são utilizadas a espectroscopia de infravermelho ou em inglês Fourier transform infrared 

spectrometer (FTIR), a análise térmica diferencial, Differential thermal analysis (DTA) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) por espectroscopia de energia dispersiva (EDS). 

A influência da composição mineral na gaseificação/combustão de carvões baixo rank 

foi estudada por GUPTA et al, 2006, alguns carvões apresentaram um impacto positivo dos 

minerais no desempenho de combustão a temperatura superiores a 1400°C enquanto outras 

apresentaram um impacto negativo. A inibição da combustão foi associada ao bloqueio físico 

da área superficial do char por minerais inertes ou refratários como caulinita e quartzo. Já de 

acordo com os autores, minerais contendo Ca, Fe, Mg, Na e K contribuem para uma melhor 

performance de combustão. 

A temperatura de fusibilidade da cinza ou em inglês ash fusion temperature (AFT) é 

um fator importante a ser considerado para a escolha do combustível a ser injetado no alto-

forno. Muitos estudos (VASSILEV et al, 1995; GIGGHI, 2013; ASSIS, 2014 e LI et al, 2017) 
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foram realizados para o entendimento do comportamento de amolecimento das cinzas. Testes 

para determinação da temperaturas de fusão como ash fusion temperature (AFT) test, high-

temperature processing microscope (HTPM) ethermomechanical analysis (TMA) são 

realizados para estudar a influência da composição da cinza na sua fusibilidade e por 

conseguinte o entendimento dos efeitos na formação da escória e na deposição e incrustação 

em processo que ocorrem em temperaturas elevadas. Haja vista que o comportamento das 

cinzas estão relacionados à combustão do carvão, gaseificação e liquefação (VASSILEV et al, 

1995). 

A estimativa da AFT da cinza pode ser realizada de forma teórica através da 

composição química das cinzas com a utilização do diagrama de fase, Figura 3.18, pela 

determinação da temperatura de liquidus. Segundo LI et al, 2017, o banco de dados 

termodinâmico Facility Thermodinamics Analisys para o sistema Al-Ca-Fe-O-Si poderia ser 

aplicado com sucesso para prever temperatura de fusão. No entanto, de acordo com 

VASSILEV et al (1995), a determinação apenas a partir da composição química das cinzas de 

carvão é considerado inadequada, pois o importante seria os modos de combinação dos 

elementos na forma de minerais e fases no carvão, na cinza e da avaliação do seu 

comportamento durante o aquecimento. E segundo MACHADO (2009), considerando o uso 

de misturas, as propriedades das cinzas formadas durante o aquecimento não podem ser pré-

estabelecidas apenas pelo somatório das características individuais de cada um dos 

combustíveis.  



 
 

 

46 
  

 

Figura 3.18: Diagrama ternário de fases SiO2-CaO-Al2O3 

 (Fonte: SLAG ATLAS, 1995) 

Considerando a relação da AFT com a composição mineralógica, segundo VASSILEV 

et al, 1995, carvão baixo rank com concentrações elevadas de S, Ca, Mg, Fe e Na na forma de 

sulfatos, carbonatos, sulfetos, óxidos, montmorilonita e feldspatos, possuem cinzas com 

temperaturas de fusão inferiores. Já carvões alto rank com teores elevados de Si, Al, e Ti na 

forma de quartzo, caolinita, ilita e rutilo apresentem temperaturas de fusão mais elevadas. 

De acordo com LI et al, 2017, o carvão mineral geralmente possui na composição das 

cinzas os maiores teores dos elementos Si, Al, Ca, Fe, K, Na e Mg. Estes minerais através de 

complexas transformações inerentes da fusão das cinzas influenciam sua fusibilidade. Contudo, 

de acordo com os autores, as cinzas de coque de petróleo consistem principalmente de V, Ni, 

Ca e Fe que favorecem comportamentos imprevisíveis na escória e de deposição e incrustações 

devido à presença, principalmente, dos elementos Ni e V. A Figura 3.19, mostra o efeito do 

teor de Fe e Ca na diminuição da temperatura de fusão. 
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a) b) 

Figura 3.19: Efeito dos teores de CaO e Fe2O3 nas temperaturas de fusão das cinzas do coque 
de petróleo. Sendo DT, ST, HT e FT as temperatura de deformação, esfera, semi-esfera e 

fluidez, respectivamente. 

(Fonte: Adaptado LI et al, 2017) 

 

Considerando o efeito da cinza sobre o coque, segundo ZOU et al, 2017, os carvões 

que possuem AFT baixas tendem a aderir à superfície do coque resultando em aumento na taxa 

de reação do coque o que está associada ao efeito catalisador dos minerais presentes nas cinzas 

dos carvões. O que também foi observado por estudos realizados por NARUSE et al, 2000 

sugerindo que após a queima do carvão pulverizado injetado, as cinzas produzidas acabam por 

reagir com o coque contribuindo para sua degradação. 

 

3.11. Viscosidade e basicidade das cinzas 

 

A viscosidade é a propriedade física que mede a capacidade de escoamento de um 

fluido. No caso do alto-forno, a viscosidade da escória é uma característica importante, pois 

afeta a drenagem de líquidos no reator e interfere na eficiência do processo. Para que a escória 

escoe com facilidade e tenha boa transferência de massa, a escória deve ter baixa viscosidade.  

A basicidade expressa a razão entre óxidos básicos e ácidos. Devido à facilidade de 

cálculo, o valor da basicidade é comumente utilizado na metalurgia para avaliar o 

comportamento da viscosidade das escórias. A basicidade e os óxidos básicos também são 

bastante utilizados em estudo de fusibilidade, viscosidade e equilíbrio de fases de cinzas de 

carvões (GHIGGI, 2013 e VARGAS, 2001).  
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A basicidade pode ser expressa de formas diferentes, mas uma forma simples, também 

conhecida como Basicidade Binária, é o índice de basicidade (BI), relação mássica entre óxidos 

básicos e ácidos, equação 3.11: 

 

(𝐵𝐼) =
%

%
                           (3.11) 

Onde:  

WCaO: Teor de óxido de cálcio (%) 

WSiO2: Teor de sílica (%) 

 

Na Figura 3.20, pode-se observar a relação da viscosidade com a basicidade para 

sistemas CaO/SiO2 em temperaturas de 1723 e 1843 K. A viscosidade diminui com o aumento 

da basicidade até atingir um valor mínimo na relação CaO/SiO2 e à medida que se obtem 

valores mais elevados de CaO/SiO2 a viscosidade passa a se elevar novamente. 

 

Figura 3.20: Variação da viscosidade de sistema CaO/SiO2  em função da basicidade para 
temperaturas de 1723 e 1843 K. 

(Fonte: REHACKOVA et al , 2015) 
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As escórias metalúrgicas possuem sílica ou componentes formadores de complexo. 

Assim, considerando a estrutura da sílica, Figura 3.21, cada um dos tetraedros é unido entre si 

formando cadeias e anéis por oxigênios ligantes. Cátions, como Na+, Ca2+, Mg2+ e Fe2+ tendem 

a quebrar essas ligações formando oxigênios não-ligados, O-, e oxigênios livres O2-. Os óxidos 

metálicos (básicos) que promovem a quebra das ligações de oxigênio são chamados de 

modificadores de cadeia (VARGAS, 2001). 

 

 

Figura 3.21: Estrutura da sílica à esquerda. À direita: a) Estrutura cristalina, b) Estrutura 
vítrea e c) Dissolução de Na+ na sílica vítrea. 

(Fonte: Adaptado ALLIBERT e EISENHÜTTENLEUTE, 1995). 

 

De acordo com VARGAS et al (2001), os silicatos são divididos em óxidos básicos 

(Na2O, K2O, MgO e CaO) e ácidos (SiO2, Al2O3 e TiO2). Considerando a definição para 

soluções líquidas, um ácido é uma substância capaz de doar um próton e uma base, numa massa 

fundida de óxido pode ser definida como uma substância capaz de doar um ânion (oxigênio); 

Assim, os óxidos básicos atuam como doadores de oxigênio (modificadores de cadeia) e óxidos 

ácido como receptores (formadores de cadeia). Portanto, o aumento da basicidade pela 

presença de óxido básico leva à diminuição da viscosidade até certo nível. Este conceito é 

tipicamente representado pela razão de base/ácido, equação 3.12: 

 

Á
=         (3.12) 

 

SiO4
4- 
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Considerando a faixa onde a viscosidade diminui com o aumento da basicidade, Figura 

3.20, a viscosidade para uma escória com alto grau de cadeias interligadas por oxigênio é mais 

alta do que uma escória com alto teor de componentes que exibem caráter iônico (básico) que 

fazem com que as estruturas moleculares fiquem mais "soltas".  

Visto o exposto anteriormente, o material pulverizado injetado pelas ventaneiras, deve 

possuir características que garantam o bom desempenho do alto-forno. Para altas taxas de 

injeção, uma relevante quantidade de cinza são introduzidas no forno. É desejável que o 

material injetado possua uma elevada eficiência de combustão. Porém, mesmo que o 

combustível queime totalmente, a cinza inerente ao processo será depositada na parte baixa do 

forno, alterando o comportamento de escórias que devem possuir características adequadas em 

relação à viscosidade e fusão (DEFENDI, 2006).  

Estudo realizado por ICHIDA et al (2000), examinou a influência da cinza provinda do 

carvão pulverizado com a aplicação de taxas de injeção que evoluíram de 157 para 190 kg/tgusa 

no alto-forno Muroran Nº 2 da Hokkai Iron & Coke Corporation. O estudo realizou coleta de 

amostras pelas ventaneiras no interior do alto-forno. Segundo os autores cerca de 15-20% da 

escória da zona de gotejamento reage com a cinza do carvão injetado e que, a causa da 

deterioração das permeabilidades do gás e do líquido na superfície do homem morto, foram a 

presença de quantidades superiores de finos -3mm e a presença de finos -1mm de alta 

viscosidade, Figura 3.22. 
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Figura 3.22: Esquema do comportamento de cinzas dentro e próximo da zona de combustão e 
características de empacotamento da superfície do homem morto 

(Fonte: Adaptado ICHIDA et al, 2000) 

 

3.12. Taxa de substituição do coque 

 

A escolha do carvão para seu uso como combustível injetado não afeta de forma 

significativa o custo/benefício que pode ser obtido pela injeção de carvão pulverizado. O fator 

principal que influencia o custo do PCI é a quantidade de coque que pode ser substituído pelo 

carvão injetado (BENNETT, 2000). O consumo específico de carbono (kg/tgusa), com a 

operação do alto-forno utilizando da injeção de combustíveis sólidos, líquidos e/ou gasoso pode 

aumentar, diminuir ou até mesmo não se alterar com a taxa de injeção de carvão pulverizado 

(SILVA, 2006). Por isto, um índice muito utilizado e,um indicador importante para a avaliação 

da redução no custo de fabricação do ferro-gusa, é a taxa de substituição (RR) definida como 

a quantidade de redutor (via topo) economizada em kg/t gusa para cada kg de carvão injetado 

por tonelada de gusa. 

Como o valor da taxa de substituição é determinado pela quantidade de carvão vegetal 

ou coque que deixa de ser carregado pelo topo do forno, a economia gerada pela injeção pelas 
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ventaneiras não é determinada pela simples substituição de um combustível por outro, isto 

porque a injeção de combustíveis auxiliares pelas ventaneiras acarreta uma série de alterações 

no alto-forno (ASSIS, 2009), sendo elas: 

 Níveis térmicos dentro do alto-forno: Os níveis térmicos no alto-forno são 

determinados em grande parte pela reação entre as massas de carga sólida (carvão ou 

coque, carga metálica e fundentes) e de gás que atravessam o forno. Sendo assim, a 

injeção de combustíveis nas ventaneiras altera a quantidade de carvão ou coque 

carregado via topo e de gás e isso leva à alterações nos níveis de temperatura. 

 Tempo de residência da carga metálica: Através equação 3.13 apresentada por 

ASSIS, 2009, pode-se fazer uma estimativa do tempo residência da carga metálica na 

zona de preparação, assim como avaliar o efeito da injeção sobre esse parâmetro. 

 

𝜃𝑝 =
 

              (3.13) 

 

Onde: 

θp: Tempo de residência médio da carga metálica na zona de preparação (h); 

Vp: Volume da zona de preparação (m3); 

β: Fator de compressão 0,9: 

Mm: Massa de carga metálica e fundentes (t/tgusa); 

Mc: Massa de carvão vegetal ou coque carregado via topo (t/tgusa); 

ρm: densidade a granel média da carga metálica e fundentes (t/m3); 

ρm: densidade a granel média do carvão vegetal ou coque(t/m3); 

P: Produção diária do forno (t/dia). 

 

A injeção de combustível pulverizado ao resultar em uma diminuição do consumo do 

coque ou carvão vegetal carregado via topo, o Mc diminui e, observado através da equação 

3.23 o resultado é uma elevação no tempo de residência da carga metálica no alto-forno. Tal 

efeito pode ser observado através da Figura 3.15, no qual mostra a relação entre o tempo de 

residência da carga metálica e o consumo específico de coque nos alto-fornos da usina 

Fukuyama, segundo Higuchi et alii, citado por ASSIS, 2009. 
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Figura 3.23:  Relação do tempo de residência com o consumo de coque nos alto-fornos da usina 
Fukuyama 

(Fonte: ASSIS, 2009) 

 

 Proporção de hidrogênio, H2, nos gases: Dependendo do tipo de combustível injetado 

e se o alto-forno é a coque ou carvão mineral, a injeção pode levar a um aumento no 

teor de hidrogênio nos gases que atravessam o forno. Segundo ASSIS, 2009, a 

incorporação de hidrogênio aos gases é capaz de levar a uma redução da carga metálica 

cinco vezes mais rápida quando comparada com a redução ocasionada pelo monóxido 

de carbono, CO. Isso favorece uma maior redução da carga na zona de preparação do 

alto-forno, onde não se consome carbono, trazendo assim uma maior economia de 

energia e elevando a taxa de substituição. Através da Figura 3.24, pode-se observar o 

efeito da entrada de H2 no alto-forno, sem injeção, e com injeção de carvão e óleo, sobre 

o grau de redução indireta e direta de carbono. Observa-se que uma maior entrada de 

H2 resulta em um aumento da redução indireta e uma diminuição da redução direta, o 

que induz a um consumo de carbono menor. 
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Figura 3.24: Efeito da entrada de H2 no alto-forno, sem injeção, e com injeção de carvão e óleo, sobre 
o grau de redução indireta e direta 

(Fonte: ASSIS, 2009) 

Alguns pesquisadores desenvolveram equações (3.14 e 3.15) baseadas em parâmetros 

de qualidade dos combustíveis que podem influenciar na RR, dentre eles estão: 

 Brouwer e Toxopeus (1991) desenvolveram uma equação da taxa de substituição 

teórica em função do percentual de cinzas, do percentual de carbono total e do 

percentual de hidrogênio contidos no carvão (BENNETT, 2000). 

RR=(-118,9 +2,3x%C +4,5x%H +0,97x%Cinzas)/100      (3.14) 

 Hutny et al. citado por SILVA, 2006 desenvolveram e aplicaram uma equação da taxa 

de substituição em função do poder calorífico do redutor injetado: 

RR = - 0,6395 + 0,04 x SE                                                  (3.15) 

na qual RR é taxa de substituição e SE é o poder calorífico (MJ/kg livre das cinzas) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Matéria-prima 

 

Atualmente já é pratica comum a injeção de combustíveis pulverizados pelas 

ventaneiras do alto-forno visando à redução do consumo de coque. Normalmente, a injeção é 

feita utilizando-se uma mistura de diferentes carvões, de forma a obter a qualidade demandada 

pelo processo produtivo, como alto poder calorífico, baixo teores de enxofre e cinza, entres 

outros. Fatores como o preço e a disponibilidade, também são considerados para escolha do 

combustível. 

Os combustíveis selecionados para o estudo englobam moinha de carvão vegetal, coque 

verde de petróleo e 2 carvões minerais. A moinha (MVC) é de origem local fornecida por 

produtores de carvão vegetal do estado de Minas Gerais. O Coque verde de petróleo (CVP), 

tipo esponja de grau combustível/siderúrgico e baixo teor de enxofre, produzido por refinarias 

da Petrobras.  Os carvões minerais são importados, do tipo PCI, provenientes da Austrália e 

Estados Unidos e, serão denominados, respectivamente, como CMA e CMN. Todo material 

foi cedido pela Usina Siderúrgica Gerdau Ouro Branco. A caracterização dos combustíveis foi 

realizada através da análise imediata, análise elementar, análise morfológica, análise da 

composição química das cinzas por FRX e análise mineralógica por difração de Raios-x. A 

capacidade de queima foi avaliada através das técnicas de TGA/DTG/DTA e por injeção em 

aparelho simulador da zona de combustão do alto-forno. Figura 4.1 apresenta o fluxograma das 

análises realizadas. As Tabela IV.1 e IV.2 apresentam as normas e referências de cada análise 

realizada para caracterização dos materiais combustíveis e suas cinzas. Os combustíveis podem 

ser observados na Figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.1: Fluxograma do processo de análises laboratoriais 
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Tabela IV.1: Metodologias utilizadas para a caracterização dos combustíveis 

Análise Método 
Análise Imediata (umidade, cinzas, matéria volátil e 
carbono fixo) 

ASTM D7582-15 

Análise elementar (C, H, N, S e O) ELEMENTAL 
ANALYSER 

Fluorescência de Raios-X (FRX)  
(Elementos majoritários na forma de oxidos) 

ASTM D 4326 – 04 

Difração de Raios-X (DRX) 
(minerais) 

GIBBI (2013) 

MEV  (morfologia) ASSIS (2008) 

Análise Termogravimétrica TGA (Combustibilidade) OSÓRIO (2008) 

Simulador de injeção (Combustibilidade) ASSIS (2003) 

 

 

Tabela IV. 2: Cálculo teórico do poder calorífico, basicidade e taxa de substituição do coque 

Temperatura de liquidus Diagrama térnário 

Poder calorífico teórico DULONG 

Basicidade VARGAS et al (2001) 

Taxa de substituição do coque teórica BROUWER E TOXOPEUS 
(1991) 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 Figura 4.2: Aspecto dos combustíveis em sua forma in natura: a) carvão mineral 
CMA, b) carvão mineral CMN, c) moinha de carvão vegetal  MCV e d) Coque verde de 

petróleo CVP. 
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4.2. Preparação da amostra 

 

A amostragem dos combustíveis foi feita de acordo com a norma ASTM D2234. A 

preparação dos carvões, moinha de carvão vegetal e coque verde de petróleo envolveu a 

homogeneização, quarteamento e cominuição segundo a norma ASTM D 2013-03. Todos os 

materiais foram pulverizados de forma a obter uma granulometria inferior a 75µm próxima a 

utilizada para processo PCI. 

Para a preparação das cinzas, provenientes de cada um dos combustíveis em estudo, o 

material foi moído em gral de ágata para obtenção de uma granulometria inferior a 75µm (200 

mesh). Cada um dos combustíveis pulverizados foram levados em forno mufla que, permitia a 

entrada de ar, queimadas a uma temperatura de 550°C por 1hora e, posteriormente, 750°C até 

que todo o carbono fosse consumido. Tal metodologia, de escala laboratorial, é uma adaptação 

das utilizadas por outros estudos, como VASSILEV et al, 1995 e MACHADO, 2009. Os 

aspectos das cinzas obtidas podem ser observados na Figura 4.3. 

 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

Figura 4.3: Cinzas produzidas após queima em mufla a temperatura de 750°C dos 

combustíveis: a) CMA, b) CMN, c) CVP e d) MCV. 

 

4.3. Análise química imediata 

 
A análise química imediata consiste na determinação dos teores de umidade, materiais 

voláteis, cinzas e carbono fixo do material sendo os resultados dos 3 últimos parâmetros 

expressos em base seca. A análise química imediata foi realizada no laboratório de análises 

química da Gerdau Ouro Branco seguindo a norma ASTM D7582-15. 

 

4.4. Análise química elementar 

 
Através da análise química elementar é possível determinar os teores de carbono (C), 

hidrogênio (H), nitrogênio (N) e enxofre (S), sendo o teor de oxigênio (O) determinado pela 

diferença. A caracterização elementar dos combustíveis foi efetuada no laboratório de análise 

elementar de Departamento de Química da Rzesów Universidade of Technology, Polônia. O 

equipamento utilizado foi o Elemental Analyser, Vario EL III. Através dessa técnica a amostra 

é convertida pela combustão em gás e sua posterior separação dos elementos. A identificação 

e quantificação de cada elemento é feita por condutividade térmica, propriedade intrínseca de 

cada elemento. São utilizados padrões para determinação dos elementos desejados. 
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4.5. Análise química das cinzas por Fluorescência de Raios-X 

 

Através da análise química multielementar das cinzas dos combustíveis pela técnica de 

fluorescência de raios-X (FRX) foi possível determinar os teores dos elementos majoritários 

presentes nas cinzas dos materiais, como silício (Si), alumínio (Al), ferro (Fe), cálcio (Ca), 

magnésio (Mg), sódio (Na), potássio (K), titânio (Ti), e fósforo (P), todos expressos na forma 

de óxidos, SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2 e P2O5. 

A técnica de FRX é um método não destrutivo que se baseia na medida das intensidades 

de raios-X característicos emitidos pelos elementos químicos presentes na amostra quando 

estes sofrem excitação devido à exposição a uma fonte de raios-X. Sendo assim, quando um 

feixe de raios-X interage com os átomos da amostra, este é capaz de provocar a ionização das 

camadas mais internas dos átomos. O preenchimento das vacâncias resultantes, por elétrons 

mais periféricos, induz a emissão de raios-X característicos desses elementos (Kα, Kβ ou Lα, 

Lβ ). Neste processo a energia da radiação de fluorescência identifica o elemento, enquanto sua 

intensidade permite que seja medida a concentração na amostra analisada. 

A análise foi realizada de acordo com a norma ASTM D4326-04, no laboratório de 

análises química da Gerdau Ouro Branco, utilizando um espectrômetro de fluorescência de 

raios-X. 

 

4.6. Determinação da basicidade 

 

Como mencionado anteriormente, a basicidade é um bom parâmetro para ser incluído 

nas limitações para a seleção de carvões utilizados para PCI, por ser de fácil obtenção e ter boa 

correlação com a viscosidade. Segundo VARGAS et al (2001), a basicidade pode ser 

determinada pela razão entre o somatório dos óxidos básicos (Fe2O3, CaO, MgO, K2O e Na2O), 

também chamados de modificadores de cadeia e o somatório dos óxidos ácidos (Al2O3 e SiO2) 

nas cinzas. Considerando Fe3+ como óxido básico devido ao seu caráter anfótero. O cálculo da 

basicidade é expresso através da equação 3.11. 

Sendo assim, através dos resultados obtidos pela análise de FRX foi possível realizar o 

cálculo da basicidade das cinzas dos materiais pulverizados. 
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4.7. Análise mineralógica dos combustíveis e das cinzas por difração de raios-X 

 

As análises das amostras dos combustíveis in natura e das suas cinzas por difração de 

raios-X foram realizadas no Laboratório de Microscopia Ótica e Difração de Raio-X do 

Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Para a determinação qualitativa dos minerais presentes nas amostras, utilizou-se a 

técnica de difração de raios-X pelo método do pó, baseados no fato de que o padrão de difração 

de raios-X é único para cada substância cristalina. O aparelho difratômetro utilizado foi da 

marca PANanalytical X’ Pert3 Powder, contendo fonte de radiação tubo de Cu e filtro 

monocromador de níquel produzindo radiação Cu Kα, tensão de 45kV e corrente de 40mA. Os 

padrões de difração foram coletados com uma varredura da amostra pelo raios-X entre 5-90° 

(2θ) com passo de 0.013° (2θ) e tempo de 29s cada passo. 

 A difração de raios-X é uma técnica que possibilita a identificação de compostos 

cristalinos através do fenômeno de interação entre o feixe de raios-X incidente e os elétrons 

dos átomos de uma superfície de um cristal em um ângulo θ, sendo uma parte espalhada pela 

camada dos átomos. As condições para a difração de raios-X são: o espaçamento entre as 

camadas de átomos deve ser bem próximo ao comprimento da onde da radiação e os centros 

espalhados devem estar espacialmente distribuídos em um arranjo regular (SKOOG et al, 

2006). O fenômeno de difração de raios-X ocorre quando se satisfaz a Lei de Bragg, dada pela 

Equação 4.1: 

 

𝑛 λ = 2 𝑑 𝑠𝑒𝑛 θ           Equação 4.1 

Onde: 

n: número inteiro, ordem de difração; 

λ: comprimento de onda; 

d: distância entre os planos dos átomos; 

θ: ângulo de incidência em relação ao plano do cristal. 
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4.8. Poder calorífico 

 

O poder calorífico de um combustível é a quantidade de calor, por unidade de massa ou 

volume,  produzida pela sua combustão. A determinação do poder calorífico normalmente 

ocorre através do uso de uma bomba calorimétrica. No processo de combustão ocorre a 

produção de vapor de água e certas técnicas podem ser usadas para recuperar a quantidade de 

calor contida neste vapor de água, de forma que assim pode-se determinar: 

 O poder calorífico superior (PCS): a água de combustão é totalmente condensada e a 

quantidade de calor inclui o calor utilizado na condensação da água. 

 O poder calorífico inferior (PCI): os produtos da combustão contêm o vapor de água e 

o calor do vapor de água não é recuperado, estando a água resultante no estado gasoso. 

O poder calorífico superior dos combustíveis em estudo foi determinado de forma 

teórica, estimado através do uso da fórmula empírica desenvolvida por Dulong (MASON e 

GANDHI, 1982) no qual leva em conta para o cálculo a composição elementar do combustível, 

conforme equação 4.2: 

 

PCS (kcal/kg)= 80,85 (C) + 344,8 (H) + 22,52 (S) –43,1(O)       Equação: 4.2 

 

Onde: 

C, H, O, S são as porcentagens em peso dos respectivos elementos no combustível.  

 

4.9. Análise morfológica dos combustíveis 

 

A análise morfológica das amostras pulverizados foi realizada com a utilização de um 

Microscopia Eletrônico de Varredura (MEV). A MEV é uma  técnica que fornece informações 

de detalhes, com aumentos significativos, referentes à morfologia e topografia, e dependendo 

do sistema acoplado, também pode fornece informações sobre a composição química. A 

imagem eletrônica de varredura é formada pela incidência de um feixe de elétrons na amostra, 

sob condições de vácuo, levando a emissão de elétrons secundários, retroespalhados, auger e 

absorvidos, assim como de raios-X característicos e de catodoluminescência. A imagem 
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eletrônica de varredura representa em tons de cinza o mapeamento e a contagem de elétrons 

secundários e retroespalhados emitidos pelo material analisado. As imagens fornecidas pelo 

MEV possuem um caráter virtual, de forma que a imagem visualizada no monitor do aparelho 

é a transcodificação da energia emitida pelos elétrons. 

A análise foi realizada no Laboratório de Microscopia Eletrônica e Varredura NanoLab 

Escola de Minas/REDEMAT. Aparelho MEV modelo JSM-5510 da marca Jeol. Para o preparo 

da amostra foi utilizado 10mg do material, que logo após foi depositada sobre uma fita de 

carbono e com deposição de uma fina película condutora de carbono sobre o material. 

 

4.10. Avaliação da combustibilidade por análise Termogravimétrica 

 

A avaliação da combustibilidade dos materiais pulverizados foi realizada através da 

Análise Termogravimétrica em inglês Thermogravimetric Analysis (TGA), que avalia a perda 

e/ou ganho de massa da amostra em função do tempo ou temperatura em um ambiente com 

temperatura a atmosfera controlada. A TGA possibilita identificar mudanças de peso 

normalmente, relacionado com volatilização de componentes de amostra, decomposição, 

reações de oxidação/redução entre outros. 

A Termogravimetria Derivada em inglês Derivative Thermogravimetric (DTG) 

consiste na primeira derivada da variação de massa em relação ao tempo ou temperatura. 

Através da curva de DTG obtém-se picos cujas áreas são proporcionais a variação de massa da 

amostra. O acoplamento TGA-DTG promove uma maior resolução em temperaturas 

específicas nas quais a variação de massa é pequena e/ ou sucessiva a outras perdas de massa 

o que dificultaria a interpretação apenas por TGA (SMITH et al, 1981). A liberação de calor 

foi determinada pela Análise Térmica diferencial, Difference in Thermal Analysis (DTA), que 

mede a variação de temperaturas da amostra e um material de referência. 

A análise foi realizada no laboratório de analise térmica do Departamento de Química 

do ICEB/UFOP. As análises neste equipamento modelo SDT 2960, tiveram como objetivo 

principal a análise de combustibilidade do material pulverizado, sob baixo gradiente térmico. 

Para o teste de combustão não isotérmica, utilizou-se 10mg de amostra, que posteriormente, 

foi colocada em um cadinho de platina para ser introduzido no compartimento de análise. A 



 
 

 

64 
  

taxa de aquecimento de 25°C/min, com temperatura variando de 25 a 1000°C e vazão de ar de 

50ml/min (OSÓRIO, 2008). 

O perfil de combustão pode ser obtido pela primeira derivada da curva de perda de 

massa (DTG) (SMITH et al, 1981), que fornece a perda de massa, o que permite avaliar a 

combustibilidade dos materiais através da temperatura inicial de combustão (Ti), temperatura 

de pico, temperatura de máxima reação (Tp) e temperatura final de combustão (Tf). Segundo 

SMITH et al, 1981, a combustibilidade pode ser determinada pela temperatura de pico sendo 

que, quanto menor a temperatura de pico, mais reativo é o combustível. Assim, por exemplo, 

carvões de baixo rank são mais reativos, apresentando menores Ti, Tp, Tf. 

 

4.11. Simulador da injeção na zona de combustão do alto-forno 

 

O aparelho simulador de injeção, utilizado na determinação do índice de combustão, 

pode ser observado na Figura 4.4. Este foi desenvolvido no laboratório de Siderurgia da Escola 

de Minas da Universidade federal de Ouro Preto (UFOP), para que fosse capaz de simular a 

combustão de materiais pulverizados injetados pelas ventaneiras do alto-forno, em termos de 

taxa de aquecimento (ordem de 105K/s) e tempo de residência das partículas na zona de 

combustão (20 a 50ms) (ASSIS, 2009). Este aparelho simulador tem sido bastante utilizado em 

estudos que visam o entendimento da injeção de materiais pulverizados em alto-forno, dentre 

dos quais se destacam os estudos realizados por ASSIS et al (2003), OLIVEIRA et al (2007) e 

ASSIS et al (2014). 
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Figura 4.4: Aparelho simulador para injeção de material pulverizado na zona de combustão do AF 

 

O simulador possui uma largura de 0.8m e um comprimento de 2.30m. Exceto pelo 

tudo cerâmico, região que simula a zona de combustão, toda sua tubulação é feita de aço 

inoxidável (AISI 316L) para minimizar o efeito da oxidação à altas temperaturas. O 

Equipamento é dividido, basicamente, em duas regiões: Uma de alta pressão, região onde se 

injeta o material pulverizado de interesse, que contém o regulador de pressão P1, uma válvula 

eletromagnética V1 e o resfriador R1. Já a região de baixa pressão refere-se ao restante das 

tubulações, o que consiste da zona de pré-aquecimento e da zona de combustão, o esquema 

pode ser observado na Figura 4.5. 
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Figura 4.5: Desenho esquemático das regiões que compõem o aparelho simulador de injeção 

(Fonte: Adaptado ASSIS et al, 2003) 

 

O forno de pré-aquecimento (FP) aquece o gás de entrada no equipamento até cerca de 

1000°C, de forma a simular a temperatura de sopro do alto-forno.  O forno FP é elétrico e 

possui resistência da marca Kanthal que permite trabalhar na faixa de 0 à 1250°C.  

Um regulador de pressão P2 está afixado na entrada do forno de pré-aquecimento para 

facilitar o ajustamento e monitoramento da pressão de entrada do gás oxigênio no forno. Um 

resfriador R2, que se encontra entre o regulador de pressão P2 e o forno FP evita o super 

aquecimento do regulador de pressão.  

O forno de combustão (F1) possui uma resistência de platina com capacidade de operar 

até 1500°C. Sua câmara de reação interna é de alumina a qual está inserido um tubo também 

de alumina de elevada pureza, de tal forma que este tubo age como uma câmara de 

aquecimento. Este forno simula as características de queima da zona de combustão do alto-

forno.  

Já a lança de injeção é simulada por uma tubulação conectada, com uma inclinação de 

30°, entre o forno de pré-aquecimento e o forno de combustão. A lança consiste dos seguintes 

componentes: um regulador de pressão P1, que controla e monitora a pressão, relativamente 

mais elevada, do gás que arrasta as partículas da amostra injetadas pelo bico de lança (S); 



 
 

 

67 
  

válvula eletromagnética V1 que pulsa o gás para injeção, simulando as condições do alto-forno; 

e resfriador R1 para evitar o super aquecimento. 

Na saída do forno F1 há uma flange com filtro coletor (F) que possibilita a retenção das 

partículas oxidadas e cinzas, que acabam por serem arrastadas pelo gás gerado na combustão. 

Uma válvula eletromagnética V2, que gera, juntamente com a válvula eletromagnética V1, uma 

onda de pressão, causando o arraste da amostra que, em contato junto com o gás oxigênio vindo 

do forno de pré-aquecimento, é carregada para a zona de combustão do equipamento, local 

onde ocorre a queima do material. Um resfriador R3 é utilizado para proteger o filtro e a válvula 

V2 de um possível super aquecimento. 

Posteriormente à etapa de combustão, ocasionada no FI, o gás de combustão é levado 

até as ampolas coletoras de gás de 300 mL, preenchidas completamente com água destilada. À 

medida que o gás entra na ampola ele expulsa a água pela outra extremidade, passando assim, 

a ocupar o volume total ou parcial da ampola. As amostras coletadas foram, em seguida, 

analisadas em aparelho ORSAT.  

O char produzido após a etapa de queima também foi coletado através do filtro coletor 

F e avaliado microscopicamente através do MEV. 

As proporções dos combustíveis pulverizados em estudo e de suas misturas utilizadas 

para determinação da taxa de combustão podem ser observados na Tabela IV.3, Para simular 

taxas de injeção de 100, 140 e 200 kg combustível/t gusa, tais massas variaram entre 100, 140 

e 200mg respeitando, para cada taxa, as porcentagens apresentadas na Tabela IV.3. 
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Tabela IV. 3: Composição das amostras injetadas 

 Amostra  

Identificação Proporção  

CMA 100% carvão mineral 

CMN 100% carvão mineral 

CVP 100% coque verde de petróleo 

MCV 100% moinha 

Misturas 

A 90% CMA + 10% MCV 

B 80% CMA + 20% CVP 

C 80%CMA+10% MCV+10%CVP 

D 90% CMN + 10% MCV 

E 80% CMN + 20% CVP 

F 80% CVP + 20% MCV 

 

As misturas foram produzidas tendo como base os carvões CMA e CMN de forma a 

manter os níveis de cinza e enxofre próximos ou iguais aos valores limites praticados pela 

injeção de 10% e 0,8%, respectivamente. Além de teor significatico de carbono (~80%) e 

matéria volátil  próximo de 20%. Foram produzidas misturas contendo 10% moinha e outras 

contendo 20 % CVP. Uma composição tendo como base 80% CVP e 20% moinha foi preparada 

para avaliar o desempenho de misturas contendo apenas matéria-prima de origem nacional. 

Uma mistrura com três materiais (CMA+MCV+CVP) também foi testada para avaliar os 

efeitos do CVP e MCV quando adicionados juntos ao carvão mineral.  

O gás utilizado neste experimento foi o oxigênio industrial. As amostras foram injetadas 

no aparelho simulador através de um funil, sendo o material introduzido na abertura S. Cada 

forno foi previamente aquecido, alcançando a temperatura de 900°C para o forno de pré-

aquecimento e acima de 1200°C para o forno de combustão. 
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4.11.1 Análise dos gases em aparelho ORSAT 

 

O analisador Orsat, como pode ser observado no esquema, Figura 4.6,  é um aparelho 

relativamente simples utilizado para a análise de gases como o dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO) e oxigênio (O2). Consiste em um método volumétrico que envolve 

a absorção e oxidação seletiva. As absorções são realizadas em pipetas de contato. À medida 

que a absorção ocorre, observa-se a redução do volume na ampola, o que corresponde ao 

volume do componente alvo sendo absorvido. Em outras palavras, o analisador Orsat determina 

as composições de CO2, CO e O2, presentes no gás de combustão pela passagem do gás através 

de uma série de soluções de purificação em pipetas de contato onde cada componente alvo é 

seletivamente removido. O método 3 da United States Environmental Protection Agency 

(EPA) e procedimento para análise de gases de combustão (CETESB, 1990) foram utilizados 

como referência para a análise do gás.  

 

 

Figura 4.6: Esquema do aparelho ORSAT 

(Fonte: CETESB, 1990) 
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Os reagentes químicos utilizados para quantificação dos gases foram: 

 Solução de hidróxido de potássio para quantificação de CO2; 

 Solução de pirogalol alcalino, consiste em uma mistura de ácido pirogálico com solução 

de KOH para quantificação de O2; 

 Solução de cloreto cuproso amoniacal e tendo em vista que este composto é 

relativamente instável, utilizou-se um fio de cobre dentro da pipeta a fim de impedir 

oxidação para quantificação de CO.  

 

Para cada amostra pulverizada injetada no simulador de injeção, o gás de combustão 

gerado foi coletado e ligado por uma mangueira de borracha ao aparelho ORSAT. Com a 

abertura da válvula da ampola, o gás foi conduzido e direcionado para cada pipeta, seguindo a 

ordem de análise de uso, sendo primeiro, solução de hidróxido de potássio, seguida pela 

solução de pirogalol alcalino e por fim, solução de cloreto cuproso amoniacal. 

 

4.11.2 Cálculo do índice de combustão 

 

De posse do teor de O2, CO e CO2 determinados pelo analise em aparelho ORSAT e do 

teor de carbono fixo determinado por análise elementar foi possível calcular a taxa de 

combustão (ASSIS, 2014) dos combustíveis pulverizados e suas misturas, utilizando a equação 

4.3: 

 

𝑇𝐶 =
∗(%   % )∗

( ∗%  / ) – (% ∗  / )
               (4.3) 

 

Em base úmida; 

Onde 

TC = Taxa de combustão; 

k= Constante em função das condições do ensaio e do simulador de injeção; 

%CO, %CO2, %CH4 = Porcentagens em volume dos gases; 

%Cf = Carbono fixo contido na amostra; 

ng = Número de mols do gás produzidos após combustão; 

ma = Massa da amostra de carbono injetada em miligramas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Análise química imediata 

 

A Tabela V.1 apresenta os resultados obtidos na análise imediata (umidade, cinza, 

matéria volátil e carbono fixo). Com aplicações de altas taxas de PCI, os carvões tornam-se 

uma relevante fonte de cinzas e variações na qualidade das cinzas dos carvões injetados podem 

afetar a estabilidade do forno. Pode-se observar que CMA e MCV possuem valores muito 

próximos para os teores de cinza e ambos se encontram próximos do teor limite de 10%, 

geralmente aceito, para injeção em alto-forno (ASSIS, 2009 e RIZZO, 2009). O carvão vegetal 

originalmente contém pouca cinza, mas contaminação sofrida durante seu processo de 

produção pode levar a grande variabilidade. Já o CVP  possui o menor teor de cinza, sendo 

ideal para injeção, considerando este parâmetro. 

 

Tabela V.1: Resultados da análise imediata dos combustíveis em estudo 

Amostra U (%) Cz (%) MV (%) CF (%) 
CMA 1,50 9,10 18,03 71,37 
CMN 1,03 5,08 19,92 73,97 
MCV 4,65 10,62 34,59 50,14 
CVP 1,03 0,47 14,09 84,41 

U: umidade, Cz: cinzas em base seca, MV: matéria volátil em base seca, CF: carbono fixo em base 

seca 

 

No processo de injeção, o material é submetido a uma etapa de secagem prévia antes 

da injeção pelas ventaneiras, o teor de umidade é controlado pela necessidade do processo, uma 

vez que, dentre outros efeitos, pode contribuir para a elevação do consumo de combustível no 

AF.  MCV apresentou o teor mais elevado de umidade (4,65%) devido ao comportamento 

higroscópico do carvão vegetal. 

A matéria volátil tem sido associado com o desempenho de queima do combustível 

(ASSIS et al, 2003 e RIZZO, 2009), de forma que o aumento de matéria volátil é capaz de 

contribuir para a eficiência de queima. Misturas são realizadas para aperfeiçoar o desempenho 

dos carvões empregados para PCI e atender as necessidades de qualidade demandada para cada 

processo. Segundo BARBIERI (2013), considerando alta taxa de injeção e maior taxa de 
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substituição com o mínimo resfriamento, o desejável seria um carvão com baixo teor de volátil. 

Contudo, um carvão com alto teor de volátil possui melhor queima, sendo uma característica 

desejável para altas taxas de injeção. Considerando o teor de carbono fixo a ordem foi de 

CVP>CMN>CMA>MCV. 

 

5.2. Análise química elementar e poder calorífico 

 

A Tabela V.2 contém os resultados da análise elementar e poder calorífico. Dentre os 

combustíveis, MCV apresentou os menores teores de H e N, enquanto seu teor de O foi mais 

elevado. Determinar os teores de H e N permitem estimar a quantidade de gases como H2, e N2 

que deixam a zona de combustão. Segundo FERNANDES, 2007, o aumento das relações 

mássica de C/H e C/O implicam em maiores taxas de substituição. Carvões jovens (com alto 

teor de oxigênio) também são conhecidos por serem susceptíveis ao auto-aquecimento em 

atmosfera contendo oxigênio, o que deve ser considerado como limitação do sistema de 

manuseio do carvão moído (RIZZO, 2009). 

Praticamente todo o enxofre presente no ferro-gusa provém do carvão (BARBIERI, 

2013). Sendo assim, de acordo com CARPENTER (2006), o teor de enxofre indicado para altas 

taxas de injeção não deve ultrapassar 0.8% para diminuir custos posteriores em processo de 

dessulfuração. Todos os combustíveis atende tal especificação, exceto por CMN que se 

encontra no valor limite. 

 

Tabela V.2: Resultado da análise elementar (isento de cinzas) e poder calorífico do combustíveis em 
estudo 

Amostra C (%) H (%) N (%) O (%) S (%) PCS 
(kcal/kg)* 

CMA 79,22 3,60 1,66 5,20 0,43 7415,86 

CMN 75,62 3,57 0,86 14,05 0,82 6801,62 

MCV 67,26 2,44 0,37 19,21 0,11 5487,63 

CVP 89,51 3,63 2,28 3,50 0,61 8402,86 

C: Carbono, base seca; H: Hidrogênio, base seca; N: Nitrogênio, base seca; O: Oxigênio, base seca. 

Poder calorífico superior teórico determinado de acordo com fórmula desenvolvida por Dulong. 
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O teor de carbono elevado é um requisito de qualidade importante a ser considerado 

para seleção do combustível, que no caso de carvão mineral esta relacionado ao rank. Carvões 

com maiores teores de carbono apresentam poder calorífico superiores maiores. O que nos faz 

avaliar outro parâmetro essencial, o poder calorífico, ainda mais quando se avalia o aporte 

térmico e fluxo de calor na zona de combustão, que contribui para maiores taxas de substituição. 

Carvões de rank mais elevados tendem a apresentar valores de poder calorífico superiores 

maiores. De acordo com os valores estimados para o PCS dos combustíveis, pode-se observar 

que o CVP apresenta o maior poder calorífico, seguido pelos carvões CMA, CMN e pelo carvão 

vegetal MCV. 

 

5.3. Análise química das cinzas por FRX e determinação da basicidade 

 

A Tabela V.3 apresenta os resultados da análise química por FRX dos elementos 

majoritários e da basicidade das cinzas dos combustíveis propostos. O teor de fósforo, 

determinado como P2O5, nos combustíveis variou de 0,1 a 1,74%, de forma que baixo teor de 

fósforo é desejado para o processo. Quando se considera os álcalis (Na2O e K2O) observa-se a 

presença apenas de K2O, o que variou entre 1,21 a 1,73% entre as amostras. 

  

Tabela V.3:  Resultado da análise química das cinzas do CMA, CMN, MCV e CVP 

Óxidos (%) CMA CMN MCV CVP 

Al2O3 32.05 25.73 22.54 9.30 

CaO 5.88 11.24 10.17 10.92 

Fe2O3 9.95 14.06 9.17 18.12 

K2O 1.21 1.56 1.73 0.00 

MgO 1.64 3.48 2.23 1.22 

MnO 0.12 0.14 0.49 0.73 

P2O5 1.74 0.10 0.73 0.28 

SiO2 42.20 40.06 43.23 28.39 

TiO2 1.66 1.28 1.62 0.51 

ZnO 0.01 0.05 0.01 2.26 

Basicidade 0.25 0.45 0.35 0.79 
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As composições químicas das cinzas dos combustíveis são bastante distintas, sendo os 

elementos de maior concentração o Si e Al. A cinza mais ácida corresponde à cinza do CMA e 

a mais básica à cinza do CVP. A cinza do CMA apresenta teores mais elevados de Si e Al e 

menor teor de óxidos básicos. CVP apresentou o teor mais elevado de Fe2O3, em concordância 

com estudo realizado por LI et al (2017), que encontrou teores elevados de ferro, vanádio, 

níquel e cálcio nas cinzas do coque de petróleo. 

Segundo ASSIS (2014), conhecer a composição das cinzas é importante para avaliar o 

seu efeito na escória final que é resultante da incorporação das cinzas do coque ou carvão 

vegetal e do carvão pulverizado injetado à ecória secundária. Também é importante entender o 

efeito da composição das cinzas do combustível pulverizado nas características da escória 

próxima a zona de combustão. 

Como foi discutido na seção 3.11, a basicidade é um bom parâmetro para ser incluído 

nas limitações para as misturas de carvões utilizados para PCI, por ser de fácil obtenção e ter 

boa correlação com a viscosidade. De forma que, no intervalo em que a viscosidade aumenta 

com o aumento do teor de óxidos ácidos, cinza mais ácida tende a ser mais viscosa, por possuir 

um teor mais elevado de Si e Al formadores de cadeia e menor teor de óxidos básicos 

modificadores de cadeia. Segundo ICHIDA (2001), com a viscosidade mais elevada, a cinza 

tende a permanecer mais tempo sobre a superfície do coque, aumentando sua degradação 

devido interações químicas, contribuindo para deterioração da permeabilidade. Sendo assim, a 

cinza do CMA por ser mais ácida entre os combustíveis analisados, indicativo de viscosidade 

mais elevada, teria maior potencial para diminuição da permeabilidade no alto-forno. 

Estudo realizado por LI et al (2017), pela investigação do comportamento da cinza do 

coque de petróleo através do programa de modelagem FactSage e sistema SiO2-Al2O3-V2O5- 

CaO-Fe2O3-NiO, mostrou a relação da composição das cinzas na sua temperatura de fusão. À 

medida que os teores de Fe2O3 e CaO aumentaram, as temperaturas de fusão diminuíram 

continuamente, o que foi atribuído aos diferentes comportamentos de transformação mineral 

de cinzas em alta temperatura. Já o ferro contribuiu para a formação de matéria amorfa quando 

associado com outros minerais. 

A estimativa da temperatura liquidus dos combustíveis foi determinada pela 

composição química da cinza e o uso de diagramas ternário, Figura 5.1 . Os elementos presentes 

em maiores concentrações foram normalizados e considerados para cálculo, sendo que para as 
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amostras CMA, CMN e CVP o diagrama utilizado foi SiO2-Al2O3-Fe2O3 e para MCV, utilizou-

se SiO2-Al2O3-CaO. A temperatura liquidus podem ser observadas na Tabela V.4. 

 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 5.1: Diagramas de fase ternário para determinação da faixa de temperatura liquidus de: a) 
CMA , b) CMN, c) CVP e d) MCV. 

(Fonte: Slag Atlas, 1995) 

 

Dependendo das condições de operação do AF, a temperatura liquidus da cinza deve 

ser considerada para o entendimento dos efeitos de deposição e incrustação nas lanças de 

injeção e na formação da escória. CVP apresentou a menor faixa de temperatura liquidus, o que 

se entende estar associado ao teor de Fe2O3 mais elevado entre os combustíveis. Segundo Zou 
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et al (2017), O efeito catalisador do Fe2O3 é capaz de afetar a temperatura liquidus das cinzas 

o que pode reduzir a temperatura liquidus do combustível, de forma que maior o teor maior a 

redução. Já o teor de CaO ocasiona a princípio uma redução, mas teores mais elevados tendem 

a elevar a temperatura de liquidus.  

 

Tabela V.4: Concentrações normalizadas dos 3 óxidos majoritários e faixa de temperatura liquidus 
para cada um dos combustíveis. 

Óxidos (%) CMA CMN MCV CVP 

Al2O3 38,06 32,22 29,68 16,66 

Fe2O3 11,82 17,61 - 32,47 

CaO - - 13,39 - 

SiO2 50,12 50,17 56,93 50,87 

Cinza 9,10 5,08 10,62 0,47 

Temperatura 

liquidus (°C) 

1700-1800 1600-1700 1400-1500 1382-1400 

  

 

5.4. Análise mineralógica por DRX 
 

Através dos difratogramas, obtidos pela análise de DRX, Figuras de 5.2 a 5.5, foi 

possível identificar os picos referentes aos planos cristalinos (hkl) dos minerais de maior 

concentração. A determinação dos principais minerais nos combustíveis em sua forma in 

natura apresentou a interferência, caracterizado por background elevado, do grande teor de 

matéria orgânica presente na forma de carbono amorfo (LU et al, 2000 e SONIBARE et al, 

2001). A definição dos picos também foi reflexo do baixo teor de matéria inorgânica (cinzas), 

que apresentou um valor limite de aproximadamente 10% entre as amostras. 

Observando o difratograma do carvão mineral CMA em sua versão in natura, Figura 

5.2, pode-se identificar a presença de silicatos (quartzo), argilominerias (caulinia), carbonatos 

(calcita) e óxidos (hematita). Os picos utilizados para a identificação do quartzo foram 

referentes aos planos de reflexão (100, 101, 211 e 301). Os picos associados à caulinita foram 
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dos planos (001, 020, 002, 131,131). A calcita foi identificada pela observação dos planos (104, 

110). Já a hematita foi identificada pelos planos de reflexão característicos (100, 110 214, 300). 

 

Figura 5.2: Difratograma do CMA. C: calcita, H: hematita, K: caulinita e Q: quartzo. 

 

Para o difratograma referente ao carvão mineral CMN em sua versão in natura, Figura 

5.3, os minerais identificados neste combustível foram quartzo, caulinita e calcita. Os 

principais planos de reflexão destes minerais, que possibilitaram a identificação e determinação 

da composição mineralógica do CMN, e todos as outras amostras podem ser observados na 

Tabela V.5. 
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Figura 5.3: Difratograma do CMN. C: calcita, K: caulinita e Q: quartzo. 

A Figura 5.4 apresenta o difratograma da MVC. Foi identificada a presença dos 

minerais caulinita, quartzo e calcita. 

 

Figura 5.4: Difratograma da MCV. C: calcita, K: caulinita e Q: quartzo. 
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A Figura 5.5 é referente ao coque verde de petróleo, como pode-se observar não foi 

possível identificar a presença de fases cristalinas, pois o difratograma apresentou-se com um 

elevado background não possibilitando a identificação dos picos característicos dos planos de 

cristalinos hkl de cada mineral ou fase, o que foi associado ao baixo teor de cinza no CVP de 

0,47%. 

O difratograma dos combustíveis estão em concordância com a análise química das 

cinzas por FRX (Tabela V.3), uma vez que todos os minerais identificados por DRX possuem 

os 4 elementos majoritários determinados na forma de óxidos por FRX. O silício, em maior 

proporção em todos as cinzas, encontra-se presente na forma de quartzo (SiO2) e caulinita; o 

alumínio presente na caulinita (Al2Si2O5(OH)4); o cálcio encontra-se na calcita (CaCO3); e o 

ferro na hematita (Fe2O3) que foi observada apenas no difratograma da amostra CMA. 

 

 

Figura 5.5: Difratograma do CVP. 
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Tabela V.5: Composição mineralógica das amostras em suas versões in natura 

 
Mineral 

 
Fórmula 
química 

Amostra 
CMA CMN CVP MCV 

Planos de reflexão hkl 
Quartzo SiO2 100, 101, 211, 301 101 no* 100,101 
Caulinita  Al2Si2O5(OH)4 001, 020, 002, 131,131 001, 020, 202 no* 001,020,00

2 
Anidrita CaSO4 no* no* no* no* 
Hematita Fe2O3 100, 110 214, 300 no* no* no* 
Calcita CaCO3 104, 110 104, 110,116 no* 110,113,20

2,116 
*No: não-observado 

 

A identificação dos minerais presentes nas cinzas produzidas a uma temperatura de 

750°C em contato com ar para possibilitar a queima e levar ao consumo da matéria orgânica, 

ocasionou o enriquecimento da porção inorgânica, facilitando a observação dos picos. 

Segundo MACHADO (2009), de acordo com o método de preparação, as fases 

cristalinas nas cinzas podem não corresponder àquelas encontradas no carvão. Altas 

temperaturas podem resultar, por exemplo, na decomposição, cristalização ou amorfização dos 

minerais.  

Quando se analisa os difratogramas das cinzas dos combustíveis em estudo, Figura 5.6, 

observa-se que os picos referentes aos planos de reflexão de todos os minerais que já estavam 

presentes nas suas versões in natura, foram também identificados nas cinzas, de forma que os 

respectivos picos se apresentaram bem mais definidos. Com exceção da caulinita, um silicato 

de alumínio, que não foi observada em nenhuma das cinzas, o que a princípio seria um resultado 

que contradiz a análise química das cinzas por FRX que determinou a presença de uma porção 

considerável de alumínio. De acordo com LUZ et al (2008), a caulinita quando exposta a 

temperatura superior a 560°C, leva a formação da metacaulinita pela perda do grupos - OH de 

sua estrutura cristalina, sendo um produto amorfo. 
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(a) 

 
(b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 5.6: Difratograma das amostra das cinzas dos combustíveis, em a) CMA, b) CMN, c) CVP e d) 
MCV. 

 

Com exceção da anidrita, todos os principais picos usados para identificar as estruturas 

cristalinas foram listados na Tabela V.5, A anidrita, um sulfato de cálcio (CaSO4), apresentou 

os principais planos de reflexão (002, 020, 210 e 212). As diferentes formas da anidrita podem 

ser formada pela desidratação da gipsita em temperaturas acima de 140-200°C (ANGELLERI 

et al, 1983). A Tabela V.6 apresenta um resumo dos minerais presentes nas amostras in natura 

e nas cinzas. 
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Tabela V.6: Minerais encontrados nos combustíveis e sua cinzas 

 
Fase 

Mineral 

 
Fórmula 
química 

Amostra 
CM
A 

CMN CVP MCV Cinza 
CMA 

Cinza 
CMN 

Cinza 
CVP 

Cinza 
MCV 

Quartzo SiO2 x x no* x x x x x 
Caulinita Al2Si2O5(OH)4 x x x no* no* no* no* no* 
Anidrita CaSO4 no* no* no* no* x x x x 
Hematita Fe2O3 x no* no* no* x x x x 
Calcita CaCO3 x x no* x no* no* x x 

*No: não-observado 

 

 Segundo GUPTA et al (2006), considerando a combustibilidade do PCI, o efeito de 

inibição dos minerais com alto teor de cinza foi atribuído ao bloqueio físico dos poros e área 

da superfície ativa do char por minerais inertes ou refratários como a caulinita e quartzo. Sendo 

assim, de acordo com os autores, minerais ricos em Si e Al são capazes de reduzir a cinética 

de combustão dos carvões, enquanto os minerais ricos em Fe, Mg, Ca, K e Na contribuem para 

melhorar a reatividade de queima. 

 

5.5. Análise morfológica 
 

A investigação da morfologia das superfícies dos combustíveis foram avaliadas através 

da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), as imagens são apresentadas nas Figuras 5.7 

à 5.10. Para a MCV, observa-se uma estrutura tubular, com poros alongados e abertura em 

formato oval, característico da estrutura original do vegetal precursor do carvão que se 

manteve. Os vasos e canais da moinha favorece o contato do oxigênio com a superfície do 

material, contribuindo também para o desempenho de combustão no alto-forno. De acordo com 

ASSIS (2008), a velocidade de reação de combustão é mais eficiente, quanto maior o contato 

entre partícula e o gás O2 relacionado ao aumento da superfície específica com o aumento da 

porosidade do carvão vegetal. Já as amostras CMA, CMN e CVP apresentaram uma morfologia 

muito similar, com estrutura espessa, densa e compacta.  
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Figura 5.7: Micrografia por MEV da amostra in natura CMA,  aumento 200x e 500x 

 

  

Figura 5.8: Micrografia por MEV da amostra in natura CMN, aumento 500x e 500x 

 

  

Figura 5.9: Micrografia por MEV da amostra in natura CVP, aumento 500x e 700x 
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Figura 5.10: Micrografia por MEV da amostra in natura MCV, aumento 200x e 500x 

 

  Após injeção em aparelho simulador os chars produzidos pela queima dos combustíveis: 

CMA, CMN e MCV foram coletados e analisados através do MEV, Figura 5.11 à 5.13. De 

acordo GUPTA (2006), o char formado durante a combustão são classificados em três tipos: I, 

char cenosférico, estrutura oca com casca fina, porosidade muito alta e uma área superficial 

grande; II, char sólido, com alta densidade e; III, char com propriedades intermediárias. E 

segundo SILVA (2006) o aumento da espessura do char está relacionado com o aumento do 

rank do carvão. 

  CMN, amostra com pior desempenho de queima, apresentou char tipo II, no qual 

observa-se estrutura massiva e compacta característico de baixo volátil. CMA, char tipo III, 

observa-se a formação em alguns pontos de estruturas ocas, mas ainda assim uma estrutura 

relativamente mais massiva em comparação com a moinha. O MCV apresentou char tipo I com 

estrutura cenosférica e oca, produzidas pela desvolatilização dos voláteis, características de 

combustíveis alto volátil com melhor eficiência de queima (Barbieri et al, 2016). Por limitações 

técnicas a avaliação morfológica do CVP não pode ser realizada. 
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Figura 5.11: Micrografia por MEV da amostra do char CMA, aumento de 700x e 3000x  

 

  

Figura 5.12: Micrografia por MEV da amostra do char CMN, aumento de 500x e 1250x 

 

  

Figura 5.13: Micrografia por MEV da amostra do char MCV, aumento de 2500x e 4000x 
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5.6. Avaliação da combustibilidade por TGA/DTG 
 

Os perfis de combustão obtidos por análise termogravimétrica tem sido bastante 

utilizados para avaliar a performance de carvões em escala industrial (ALONSO et al, 2001), 

por ser uma técnica relativamente simples. A análise termogravimétrica diferencial (DTG) 

fornece a taxa de perda de massa com o tempo e permite obter parâmetros baseados nas 

diferentes temperaturas Ti, Tp e Tf, como já citados na seção 4.7. Sendo que, o Tp expressa a 

temperatura máxima de reatividade, ocasionado pela maior perda de massa. Quanto menor Tp 

mais reativo é considerado o combustível. A temperatura de pico também pode ser relacionada 

com o rank do carvão, de forma que a combustibilidade diminui com a diminuição do teor de 

matéria volátil, característico de carvão mineral de rank mais elevado (BARBIERI, 2013). Os 

perfis de combustão do CMA, CMN, MCV e CVP são apresentados na Figura 5.14 (a-d). 

  

 

a) CMA 
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b) CMN 
 

 

c) MCV 
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Figura 5.14: Os perfis de combustão por TGA/DTG/DTA do CMA, CMN, MCV e CVP 

 

De acordo com WANG et al (2008), é possível identificar quatro estágios de combustão 

através da análise das curvas TGA/DTG: a perda de umidade, volatilização e queima dos 

voláteis, queima de char e burnout (temperatura final de queima). No entanto, como as 

amostras foram analisadas contendo baixo teor de umidade, com exceção da moinha de carvão 

vegetal, apenas as 3 últimas etapas podem ser observadas significativamente para as amostras 

CMA, CMN e CVP, dando destaque: II, volatilização e queima da matéria volátil; III, queima 

do char, e burnout. O MCV apresentou um pico único, II +III, referente à queima da matéria 

volátil e do char, e burnout. O mesmo comportamento também foi observado por SOARES 

(2011) para carvão vegetal. 

Observando as Figuras 5.14 ( a, b e c), na faixa de temperatura 270-330 °C, CMN, 

CMA e CVP apresentaram uma deflexão negativa na curva DTG. De acordo com CUMMING 

E MCLAUGHLIN (1982), este fenômeno é devido ao ganho de peso causado pela oxidação 

no estado sólido da matéria orgânica. Também pode ser descrita como uma quimissorção de 

oxigênio na estrutura de carbono (BARBIERI et al, 2016). Porém, à medida que a temperatura 

aumenta, a queima de matéria volátil leva à perda de massa. No entanto, o mesmo ganho de 

peso não pode ser observado para o carvão vegetal, que pode ser devido ao maior teor de 

oxigênio já presente no carvão vegetal, característicos de carvões ricos em celulose e lignina. 

 

d) CVP 
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 Através da curva DTA é possível observar para CMA, CMN e CVP dois picos 

termopositivos relacionados à queima volátil e de char. De acordo com WANG et al (2009), 

na queima de matéria volátil, o pico termopositivo é menor, resultando em menor quantidade 

de calor liberada. Enquanto que na queima de char, o pico termopositivo é maior, com a 

quantidade de calor liberada bem superior. O que justifica o uso do parâmetro de carbono fixo 

para se estimar o aporte térmico que o combustível é capaz de gerar pela sua injeção no AF. 

Como se pode observar através da Tabela V.7, a ordem de combustibilidade 

considerando Tp foi MCV>CMN>CMA>CVP. Nota-se a diminuição da Tp com o aumento do 

teor de MV, de forma que o CMA (MV=15.90%) e CVP (MV=14.09%) apresentaram Tp 

próximas, 561.17°C e 573.79°C, respectivamente. Segundo SILVA (2006) a importância da 

matéria volátil na eficiência de combustão, está no fato de que o aumento dos voláteis é capaz 

de diminuir a temperatura de ignição da partícula, o que pode ser observado facilmente pela 

análise de TGA/DTG.  

Quando se considera taxas superiores, o combustível para injeção deve apresentar uma 

boa combustibilidade, de forma a favorecer a queima do char, evitando seu acúmulo e 

minimizando o efeito de diminuição da permeabilidade. 

 

Tabela V.7: Comparativo entre os perfis de combustão através da Tp e teor de matéria volátel 

Combustível MV (%) Tp (°C) 

MCV 34.59 508.20 

CMN 19.92 520.81 

CMA 18.03 561.17 

CVP 14.09 573.79 

 

Avaliando as temperaturas finais de queima (burnout),  MVC (Tf ~600°C) CMA (Tf 

~690°C) e CVP (Tf ~665°C), pode-se observar que CMA apresenta o maior valor. Segundo 

BARBIERI (2016), o que supostamente esta relacionada a presença de antracito.  
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5.7. Taxa de combustão por simulador de injeção na zona de combustão 
 

Os dados de qualidade e taxas de combustão dos carvões, moinha de carvão vegetal, 

coque verde de petróleo e das misturas injetadas no simulador, para taxas de injeção de 100, 

140 e 200kg/tgusa estão apresentados na Tabela V.8. A compreensão do comportamento de 

queima pelo cálculo da taxa de combustão (TC) sob condições extremas de baixo tempo de 

residência e elevado gradiente térmico é importante para selecionar o combustível ou produzir 

misturas, especialmente ao considerar taxas de injeção mais altas.  

 

 

Tabela V.8:  Dados de qualidade e resultado experimental da taxa de combustão dos materiais 

pulverizados e misturas para diferentes taxas de injeção. 

 Amostra  Taxa de injeção (kg/t gusa) 

 

Identificação 

 

Dados de qualidade 

100 140 200 

Taxa de combustão (%) 

MV(%) Cz(%) Ctotal(%) 

CMA 18,03 9,10 79,22 
85.1 79.55 68.45 

CMN 19,92 5,08 75,62 
82.45 77.05 63.15 

CVP 14,90 0,47 89,51 
90 85.05 73.05 

MCV 34,59 10,62 67,26 
94.65 90.65 80.25 

Misturas   

 

 

A 19,69 9,25 78,02 
86.9 80.95 69 

B 19,37 8,39 81,28 
87.8 82.2 70.15 

C 17,40 7,37 79,05 
87.55 82.15 70.4 

D 21,39 5,63 74,78 
83.6 78.55 64.7 

E 18,92 4,16 78,40 
85 79.6 66.2 

F 18,84 2,50 85,06 
91.45 85.05 75.35 

 

Se considerarmos uma taxa de injeção fixa, 140kg/tgusa, por exemplo, e avaliarmos a 

TC, a ordem obtida foi de MCV>CVP>CMA>CMN. A melhor performance de queima foi 

observada para a MCV, o que se justifica-se por ser um combustível com alto teor de voláteis. 

Os resultados obtidos para a moinha e para os carvões minerais estão de acordo com os valores 
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encontrados por ASSIS et al (2014). 

Através das Figura 5.15 e 5.16, para os combustíveis e misturas, observa-se o efeito da 

taxa de injeção sobre a TC. O aumento da taxa de injeção resultou na redução da TC, o que se 

relaciona as condição extremas do simulador e de insuficiência estequiométrica, ou seja a 

insuficiência de oxigênio disponível para ocasionar a queima do carbono. Segundo 

MACHADO, 2009, para O/C maiores a eficiência de queima é maior.  

 

Figura 5.15: Taxa de injeção versus taxa de combustão para os carvões, moinha e coque verde de 
petróleo. 

  

 A segunda maior TC foi obtida  para o CVP, combustível com menor teor de matéria 

volátil entre as amostras, embora esse comportamento esteja em desacordo com estudo 

realizado por SILVA et al (2010), no qual o coque de petróleo apresentou um pior desempenho 

de queima, o que foi relacionado ao baixo teor de voláteis.   

Quando comparado aos carvões CMA e CMN, o CVP tem baixíssimo teor de cinzas e 

alto teor de carbono fixo. Sob as condições extremas do teste de simulação, acredita-se que 

essas características tenham melhorado sua combustibilidade pelos efeitos das características 

minerais da cinza sobre o char. De acordo com GUPTA et al (2006), em algumas ocasiões, os 

combustíveis de baixa volatilidade podem apresentar melhor desempenho de combustão, o que 

pode ser explicado pelo impacto da associação mineral com carbono e outros minerais na 
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reatividade do char e, portanto, na eficiência de combustão. De forma que a presença dos 

minerais ricos em Fe (hematita) e Ca (calcita) foram capazes de melhorar a reatividade da 

combustão do CVP. Já os altos teores de minerais ricos em Si (quartzo e caulinita) e Al 

(caulinita) contribuíram para retardar a cinética de combustão dos carvões. 

 Quando se compara as duas técnicas utilizadas para avaliar a combustibilidade das 

amostra, observa-se que a eficiência de queima das amostras obtidas por TGA/DTG com o uso 

da Tp se mostrou em desacordo com a obtida por teste em simulador pelo determinação da TC. 

CVP mostrou melhor combustibilidade pelo cálculo da TC que pela Tp. Já CMN teve pior 

performance com a TC que pela Tp. 

 

Figura 5.16: Taxa de injeção versus taxa de combustão para misturas. 

 

Quando se avalia as misturas, a melhor eficiência de queima foi obtida para mistura F, 

contendo moinha de carvão vegetal e coque verde de petróleo, seguida pelas mistura com 

participação majoritária do carvão CMA: A, B, e C. O pior desempenho foi observado para as 

misturas contendo o carvão CMN: D e E. Os resultados sugerem o aumento da participação de 

materias-primas nacionais (CVP e MCV) no setor siderúrgico e o uso da moinha de carvão 

vegetal (biorredutor) como uma forma de reduzir a emissão de gases de efeito estufa.  
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5.8. Relação da RR, MV, o carbono fixo e a Tp 
 

A taxa de substituição (RR) teórica, dos combustíveis pulverizados em estudo, CMA, 

CMN, MCV e CVP, foram calculadas de acordo com a equação 3.14 e estão apresentadas na 

Tabela V.9. Como se pode observar, a maior RR foi obtida para o CVP e a menor para MCV. 

Dentre os 2 carvões minerais, o que apresentou maior RR foi o CMA. 

 

Tabela V.9: Dados de qualidade e taxa de substituição teórica 

Combustível %C %H %Cinzas RR 

MCV 67,26 2,44 10,62 0.57 

CVP 89,51 3,63 0.47 1.04 

CMA 79,22 3,60 9,10 0,90 

CMN  75,62 3,57 5.08 0,76 

 

Os gráficos, Figuras 5.17, 5.18 e 5.19 apresentam a RR teórica considerando, 

respectivamente, os parâmetros de matéria volátil, carbono fixo e a Tp. Observa-se que a RR 

aumenta com o teor de carbono fixo e temperatura de pico, mas diminui com o aumento de 

matéria volátil. O que confirma que quanto maior o teor de carbono fixo, maior a taxa de 

substituição do coque, o que já era esperado.  

Sabendo que quando maior a temperatura de pico, menor a combustibilidade do 

material, observa-se que, materiais com Tp maiores apresentam maiores RR. O que também 

esta em concordância com o observado para o teor de matéria volátil, quando maior o teor de 

MV, mais reativo é o combustível, apresentando maior combustibilidade, o que resultou em 

uma menor RR teórica.  
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Figura 5.17: RR versus Carbono fixo 

 

 

Figura 5.18: RR versus Matéria Volátil 

 

Figura 5.19: RR versus Temperatura de pico 
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6. CONCLUSÃO 
 

Levando em consideração os parâmetros que influenciam o desempenho e os efeitos 

dos combustíveis pulverizados injetados pelas ventaneiras do alto-forno, foi realizada a 

caracterização química, física, mineralógica e a avaliação da eficiência de queima, de forma a 

avaliar o comportamento de 4 combustíveis: carvão mineral australiano e norte-americano, 

moinha de carvão vegetal e coque verde de petróleo. Como conclusões do presente estudo 

citam-se: 

 A MCV (MV:34.59%) apresentou alto teor de voláteis, uma característica desejável 

quando se considera uma melhor queima na zona de combustão. Sendo que CMA 

(MV:18.03%), CMN (MV: 19,92%) e CVP (MV:14.09%)  apresentaram baixo teor de 

voláteis. Em relação as cinzas dá-se destaque ao CVP (Cz: 0.47%) com menor teor de 

cinzas e alto teor de carbono. 

 Pela análise das cinzas por FRX e DRX, observa-se a presença de Si e Al (quartzo e 

metacaulinita), Ca (calcita e anidrita) e Fe (hematita). O CMA apresentou o maior teor 

de Al2O3 e SiO2, cinza mais ácida (0.25) entre os combustíveis analisados, que teria 

maior potencial para contribuir com a diminuição da permeabilidade no alto-forno. 

 Faixa de temperatura liquidus maiores foram encontradas para CMA e CMN e menores 

para MCV e CVP. 

 Através do perfil de combustão obtido por TGA/DTG, utilizando-se da Tp, nota-se que 

a ordem de combustibilidade foi de MCV>CMN>CMA>CVP, de forma que, o teor 

maior de voláteis proporcionou melhor queima.  

 Teste em aparelho simulador de injeção na zona de combustão, apresentou ordem de 

taxa de combustão de MCV>CVP >CMA>CMN. As misturas com melhor desempenho 

foram as compostas por 80%CVP e 20%MCV seguida pelas misturas contendo como 

base o carvão CMA. Os resultados obtidos para misturas sugerem o aumento da 

participação de materias-primas nacionais no setor siderúgico. 

 A análise morfológica do char obtidos da queima de CMA, CMN e MCV apresentou 

resultados coerentes com a eficiência de queima. Combustíveis mais reativos 

apresentaram morfologia características, como geometria cenosférico e estrutura oca 

com casca fina. 
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 Ordem de RR teórica obtida foi CVP>CMA>CMN>MCV, observando um aumento da 

RR com o teor de carbono fixo e Tp e a diminuição com o teor de matéria volátil. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Por limitações técnicas, algumas análises consideradas importantes para o estudo não 

foram realizadas e sua estimativa realizada de forma teórica, sendo assim, para que se possa ter 

domínio da maior quantidade possível dos parâmetros de qualidade e efeitos que possam 

otimizar a injeção em alto-forno, as sugestões para trabalhos futuros incluem: 

 Avaliar o mecanismo de interação da matéria mineral e o char e o efeito na combustão; 

 Avaliar a reatividade dos combustíveis em estudo em atmosfera de CO2; 

 Testes laboratoriais para determinação do poder calorífico; 

 Testes laboratoriais para determinação da viscosidade e fusibilidade (Ash Fusion Test) 

das cinzas em atmosfera(s) similar ao alto-forno; 

 Investigação do comportamento de queima do coque de petróleo, uma vez que o 

resultados encontrados discordaram da literatura, indicando um efeito ainda pouco 

conhecido; 

 Avaliar o efeito catalítico dos elementos presentes na cinza do CVP e a sua influência 

no alto-forno; 

 Análise petrográfica e do rank dos carvões minerais; 

 Determinar as formas de enxofre;  

 Desenvolvimento de um modelo para otimizar a seleção dos combustíveis que 

considere mais parâmetros de qualidade, como combustibilidade, basicidade e 

composição química das cinzas. 
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