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RESUMO 

 

A siderurgia foi e continua sendo uma indústria essencial para o Brasil, na medida em que é o 

alicerce de várias cadeias produtivas, tais como a automotiva, a da construção civil, a de bens de 

capital, dentre outras. O ferro-gusa é uma das principais matérias-primas para fabricação do aço. 

A rota de produção deste material via alto-forno continua sendo a mais utilizada em todo o 

mundo. O alto-forno é um tipo de forno de cuba empregado na produção de ferro-gusa, pela 

fusão redutora de minérios de ferro em presença de carvão vegetal ou coque. Como produto dessa 

fusão, obtém-se escória e ferro-gusa líquidos pelo cadinho e poeiras e gases no topo. O processo 

de Injeção de Carvão Pulverizado, que será referido como ICP (em inglês, PCI = Pulverized Coal 

Injection), consiste na injeção de combustíveis auxiliares nas ventaneiras do alto-forno para 

minimizar o consumo de combustíveis fósseis e aumentar a eficiência de combustão. Este 

processo traz benefícios de ordem econômica, técnica e ambiental para a siderurgia, um dos 

setores da indústria que responde pelas maiores emissões de dióxido de carbono (CO2) para a 

atmosfera. Na siderurgia, o esforço para modernização tecnológica e da adoção das melhores 

práticas de gerenciamento ambiental é constante. As siderúrgicas integradas geram diversos tipos 

de resíduos sólidos e, em grande quantidade. Alguns desses resíduos são parcialmente reciclados 

como adição à carga da sinterização de minérios, porém com prejuízos à boa prática operacional. 

A história da relação de indústrias com o meio ambiente tem demonstrado que os impactos 

ambientais resultantes das atividades produtivas podem vir a comprometer o futuro do planeta. 

Desta forma, todos os esforços na busca de promover o desenvolvimento sustentável devem ser 

prioritários, tanto a nível acadêmico, profissional, como político-social. Uma tendência crescente 

na ICP é a utilização de misturas de carvões com o objetivo de alcançar um desempenho global 

mais eficiente do que o alcançado pelo uso de carvões individuais. Além disso, a conscientização 

ambiental da necessidade de se reduzir as emissões de CO2 tem levado à busca pela substituição, 

mesmo que parcial, de combustíveis fósseis por outras fontes de energia. O pó de balão ou pó do 

coletor é um resíduo gerado no processo de limpeza do gás de alto-forno. É comum ser reciclado 

como material de adição na carga das Sinterizações de minérios. Visto que o pó de balão 

desempenha a função de combustível na mistura à sinterizar, decidiu-se avaliar se seria capaz de 

exercer essa mesma função quando misturado ao carvão pulverizado do alto-forno e substituir 

parte dessa massa de carvão. O pó foi inicialmente caracterizado física e quimicamente. A seguir, 

avaliou-se a combustibilidade do carvão para ICP quando este recebeu a adição do pó. Este 

trabalho teve por objetivo caracterizar o pó de balão e avaliar o impacto de sua adição na 

combustibilidade do carvão pulverizado injetado no alto-forno. Para o estudo, foram utilizadas 

amostras de carvão mineral e pó de balão. Os resultados obtidos demonstraram que a adição do 

pó prejudicou a combustibilidade do carvão pulverizado. 

 

Palavras-chave: Injeção de carvão pulverizado, pó de coletor, PCI. 
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ABSTRACT 

 

The technology to inject pulverized coal (PCI) at tuyeres of blast furnaces is used in steel plants 

all over the world focusing to reduce the consumption of coke and consequently to reduce the 

carbon dioxide (CO2) emissions and reduce the pig iron cost. The pig iron is one the main raw 

materials to produce steel. The pig iron production using blast furnace is one of the processes 

more used in all over the world. The blast furnace (BF) is a kind of shaft furnace used to produce 

pig iron, through the reducer fusion of iron ore using charcoal or coke. The products of the BF 

are melted pig iron and slag in the hearth and dust and gases on the top. The Pulverized Coal 

Injection (PCI) process is the injection of auxiliary fuels through tuyeres of BF to reduce the 

fossil fuels consumption and to improve the combustion efficiency. This process brings 

economical, technical and environmental benefits for the steel plant, one of the industrial sectors 

which answer by biggest emissions of CO2 for the atmosphere. In steel plants, the effort to have 

technological modernization and taking steps to improve the environmental management is 

constant. The integrated steel plants generate solid wastes in several types and in big quantities. 

Some of these wastes are partially reused like addition at burden of the iron ore sinter plant, but 

causing some prejudice on the good operational practice. The history from relation of industries 

with the environment show that environmental impacts resultants by the production activities can 

compromise the planet future. This way, all efforts to promote the sustainable development 

should be priority in academic, professional or political-social level. A crescent trend at PCI is 

using coal mixture to achieve a global performance more efficient than the achieved using only 

one coal. Furthermore, the environment awareness to reduce the emissions of CO2, take to 

replace fossil fuels by other energy sources. The dust from BF or dust from catcher is a waste 

generated at gas cleaning system of BF. It’s very common it be reused like addition at burden 

from iron ore sinter plants. Looking for other alternatives that have benefits to reuse this material, 

the waste was analyzed in the physics quality and chemical quality. Furthermore, was evaluated 

the combustibility from coal for PCI when it’s mixed with dust from catcher. The aim on this job, 

is characterize the dust from catcher and to evaluate the impact when it’s added on mineral coal 

injected in the blast furnace. For the research, were used samples of mineral coal and dust from 

catcher. The results showed that the addition of dust from catcher damaged the mineral coal 

combustibility.  

 

Keywords: Pulverized coal injection, powder from dust catcher, PCI.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A injeção de carvão pulverizado (ICP) nas ventaneiras dos altos-fornos é uma tecnologia 

utilizada por siderúrgicas integradas no mundo inteiro visando à redução do consumo de coque e, 

conseqüentemente, do custo de produção do ferro-gusa. O custo do carvão é aproximadamente 

35% mais barato que o coque, devido a isso, busca-se cada vez mais substituir o coque pelo 

carvão injetado.  

Os tipos de resíduos gerados na indústria siderúrgica são os mais variados e provenientes, 

principalmente, do processamento de matérias-primas. Há um progresso relevante na redução de 

impactos ambientais causados pela fabricação do aço, mas ainda existe um grande potencial de 

redução no que se refere à gestão de resíduos. 

    No gerenciamento de resíduos sólidos industriais, observa-se que existe uma série de 

decisões técnicas e econômicas que devem ser tomadas em todas as fases possíveis, para 

promover alternativas de gerenciamento. Para se elaborar um plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos industriais, é necessário conhecer as características dos resíduos visando definir 

seu destino final.  

A siderurgia brasileira vem, há alguns anos, adotando uma política consistente e sistêmica de 

gestão de resíduos, que consiste na transformação destes em coprodutos reutilizados no próprio 

setor ou comercializados como insumos para a utilização em outras atividades. A transformação 

de resíduos em produtos é uma importante forma de reduzir os custos de produção e também 

corresponde a uma forma moderna de medida de eficiência e responsabilidade social de uma 

atividade produtiva. 

O pó de balão do alto-forno é um resíduo sólido oriundo da limpeza dos gases gerados no 

interior do forno. Esse resíduo possui em sua composição, principalmente ferro e carbono. É 

bastante usual o reaproveitamento desse material nas sinterizações de minério de ferro. 

O presente trabalho tem como objetivo conhecer as características do pó de balão com foco 

em sua utilização para injeção em alto-forno e avaliar o impacto de adicioná-lo ao carvão 

mineral utilizado para ICP. 



 

2 

1.1 Objetivos 

 

Geral 

 

Conhecer as características do pó de balão focando sua utilização para injeção em alto-forno.  

 

 

Específico 

 

Avaliar o impacto na combustibilidade do carvão ICP de um alto-forno a coque, quando este 

recebe a adição de pó de balão.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Alto-forno 

 

O alto-forno (AF) atualmente continua sendo o principal equipamento para produção de 

ferro primário (ferro-gusa) no mundo, responsável por cerca de 60% do aço produzido 

mundialmente. Usam-se como matérias-primas uma carga metálica (minério de ferro, pelota e 

sínter), combustível (coque ou carvão vegetal) e fundentes (calcário, dolomita e quartzo), 

variando de acordo com o alto-forno e a própria matéria-prima (BARBIERI, 2013).  

O alto-forno é um reator de alta temperatura para a produção de ferro-gusa, com uma 

composição química objetivada entre 92-95% de Fe e 3,5-5,0% de C e alguns elementos 

residuais como Si, Mn, P e S. Nesse processo, os gases redutores formados pela combustão do 

coque e de combustíveis auxiliares injetados com o ar quente soprado nas ventaneiras, sobem em 

contra-corrente à descida da carga carregada no topo, promovendo a redução dos óxidos de ferro. 

A energia gerada na combustão fornece o calor necessário para as reações e para a produção de 

ferro-gusa e escória líquidos, que saem na parte inferior do alto-forno em temperaturas em torno 

de 1500°C e 1550°C, respectivamente. (QUITES, 2007). 

No alto-forno, além de ferro-gusa e escória, são produzidos os seguintes subprodutos: gás 

de baixo poder calorífico, pó e lama. O pó e lama são coletados durante a limpeza do gás de 

topo, o qual sai do forno a uma temperatura entre 100-250°C. Parte do gás de alto-forno é 

reutilizada no próprio processo para combustão no interior dos regeneradores – trocadores de 

calor empregados no aquecimento do ar soprado nas ventaneiras. Outra parte do gás é 

armazenada dentro da usina para ser usado em outros processos. O pó produzido é utilizado na 

sinterização e a lama pode ser vendida para a indústria cerâmica, para ser misturada às argilas, ou 

usada na pavimentação de vias (QUITES, 2007). Na Figura 1 é possível observar o arranjo geral 

de um alto-forno.  
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Figura 1: Arranjo geral de um alto-forno (GEERDES et al., 2004).  

 

Na Figura indicada acima, é possível visualizar o corpo principal do alto-forno e o arranjo dos 

demais equipamentos periféricos que compõem o processo. A seguir, uma breve descrição dos 

equipamentos indicados na Figura 1: 

 

Casa dos silos: local onde as matérias-primas são armazenadas e beneficiadas antes de serem 

transportadas ao topo do alto-forno; 

 

Skips: pequenas vagonetas destinadas ao transporte de matéria-prima (combustível, minério e 

fundentes) para o topo do alto-forno; 

 

Topo sem cone: conjunto de equipamentos destinados à distribuição da carga no interior do alto-

forno; 
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Regeneradores: conjunto de câmaras de combustão construídas com tijolos refratários e chaparia 

metálica. Possuem a função de aquecer o ar a ser soprado no interior do forno; 

 

Linha principal de vento quente: tubulação que direciona o ar quente até o corpo do forno; 

 

Anel de vento: tubulação circular que conduz o ar quente até as tubeiras de sopro do forno; 

 

Casa de corrida: local onde ocorre a drenagem do ferro-gusa e escória produzidos; 

 

Torpedo: espécie de vagão refratário destinado a transportar ferro-gusa líquido (1500°C) do alto-

forno para a aciaria; 

 

Up takes: dutos metálicos que recebem o gás gerado no interior do forno; 

 

Downcomer: duto metálico que recebe o gás dos up takes e os direciona ao sistema de limpeza 

de gás; 

 

Coletor de pó ou balão de pó: equipamento que realiza a limpeza primária do gás; 

 

Bleeders: válvulas de segurança para alívio emergencial da pressão do forno em caso de sobre 

pressão. 

 

2.1.1 Matérias-primas  

 

Para a produção do ferro-gusa em alto-forno são necessárias duas matérias-primas básicas: o 

minério de ferro e o combustível (carvão vegetal ou coque). Além destas, também são usados 

sínter e pelotas, os quais são aglomerados de finos de minério de ferro. Na Figura 2 é possível 

visualizar as matérias-primas citadas. Logo abaixo de cada material, está indicada a faixa 

granulométrica típica de utilização. 
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Figura 2: Matérias-primas que compõem a carga de um alto-forno a coque. (adaptada de 

GEERDES et al., 2004) 

 

No topo do forno as matérias-primas sólidas (minério, coque e fundentes) são carregadas 

em camadas alternadas. Estes materiais são dispostos de forma a garantir a permeabilidade da 

carga (granulometria e homogeneidade adequadas) permitindo que os gases redutores 

ascendentes reduzam e aqueçam a carga de forma homogênea e eficaz.  

A carga sólida do AF desce pela ação da gravidade. Ela é composta de:  

 

a) minérios de ferro: são carregados em composições de minério granulado e principalmente 

sínter e/ou pelotas, com composição química predominante de hematita (Fe2O3). 

 

b) combustível sólido: coque metalúrgico (90% C, < 10% cinza, 0,5 – 1% S): o coque é o 

produto obtido da pirólise do carvão metalúrgico a aproximadamente 1.000°C. No AF o coque 

realiza três funções: (i) térmica — fonte de calor, através da sua reação com o sopro de ar quente 

na região das ventaneiras; (ii) química — fornecimento de carbono e monóxido de carbono (CO) 

para redução dos óxidos a ferro metálico; (iii) física — sustentação da carga por um leito poroso, 

através do qual os gases ascendentes e o fluxo descendente de metal e escória fundidos podem 

fluir. Nas zonas inferiores do forno o coque é o único material sólido presente. O coque também 

possui a função de carburar o gusa.  

 

c) fundentes: são os materiais adicionados à carga para reter as impurezas do minério e do 

coque (escorificar) e produzir uma escória de baixo ponto de fusão (1600°C). Normalmente são 

óxidos ou carbonatos principalmente calcário (CaCO3) e dolomita (CaCO3.MgCO3). 
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O tempo de descida da carga sólida até a base do forno, onde serão coletados os produtos 

é de cerca de 6 a 8 horas. Os altos-fornos podem operar por vários anos sem longa interrupção e 

apenas parar em caso de manutenção ou remodelamento.  

Na parte inferior do forno, na região das ventaneiras, é injetado ar aquecido proveniente 

dos regeneradores (1000 – 1300°C). Este sopro pode ser enriquecido com oxigênio e algum 

combustível carbonoso. Praticamente todos os AFs brasileiros que injetam combustíveis 

auxiliares, utilizam carvão pulverizado (CP).  

Os gases produzidos na zona de combustão resultantes da combustão do coque (e 

combustível injetado) atingem temperaturas superiores a 2000°C. Estes gases ascendem no AF, 

fornecendo calor e reduzindo o minério, e ao chegarem ao topo apresentam uma temperatura 

média entre 100 – 250°C. O gusa e a escória são separados por diferença de densidade no canal 

principal. O gusa é coletado em carros torpedos e destinado para a aciaria. A escória é drenada 

em potes ou transformada em material granulado por meio de jato de água a alta pressão, e então 

comercializada. Um esquema simplificado da remoção de oxigênio da carga é mostrado na 

Figura 3. 

 

Figura 3: Apresentação esquemática da redução dos óxidos de ferro e temperatura (GEERDES 

et al., 2004).  
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Na Figura 3, deve-se observar que, para cada fase da transformação dos óxidos de ferro, 

existe uma faixa de temperatura em que as reações ocorrem.  

A chave para a alta eficiência do alto-forno é a permeabilidade do leito de coque nas 

várias zonas do forno. Manter a permeabilidade é vital para uma operação estável, o que depende 

da distribuição uniforme do fluxo de gás, para o topo, e do fluxo de metal e escória líquidos para 

o cadinho e, consequentemente, para a produtividade do forno. (CARPENTER, 2006) 

 

2.1.2 Pó de alto-forno 

 

O gás que deixa a goela do AF (chamado gás de alto-forno) arrasta consigo partículas 

finas da carga normalmente menores que 1 mm na taxa de 5 – 28 g/Nm
3
. Ao sair do AF os gases 

passam primeiro pelo coletor de pó, onde, devido ao alargamento da seção, perdem velocidade e 

depositam as partículas mais grosseiras (6 – 17 kg/t gusa). O pó de balão (PB) é drenado por um 

sistema de válvulas na parte inferior e é normalmente enviado para a sinterização. O gás (0,15 

g/Nm
3
) que deixa o coletor de pó passa por um sistema de lavagem tipo venturi, com jatos d'água 

para remoção da lama (3 – 5 kg/t gusa) em espessadores, e finalmente por um desumidicador 

onde grande parte da umidade é retida por um sistema de chicanas. Após limpo e 

desumidificado, parte do gás gerado é direcionado para os regeneradores (normalmente de 3 a 4 

regeneradores) e o restante vai para um reservatório denominado gasômetro, de onde é 

distribuído para a usina (MACHADO, 2011). 

Os particulados no pó do AF são constituídos basicamente de óxidos metálicos e 

materiais carbonosos (MOURÃO et al., 2007). Tipicamente a fração inorgânica do PB é 

constituída de: 70 – 85% de Fe2O3, 9 – 10% de SiO2, 4 – 6% de CaO, 2 – 5% de Al2O3 e outros 

óxidos minoritários. A fração carbonosa é oriunda de finos de coque (partículas finas de coque 

presentes no coque carregado no topo do alto-forno) e carvão incombusto (chamado de char) 

proveniente da ICP nas ventaneiras e em alguns casos, também há a presença de carvão que não 

ragiu no interior do forno, sendo que o teor de carbono elementar pode atingir valores de até 

70% (GUPTA et al., 2003).  A utilização de altas taxas de PCI aumenta o conteúdo carbonoso 

presente no pó e lama do AF (CARPENTER, 2006). A identificação e quantificação destes 

materiais carbonosos pode ser utilizada como indicador para monitorar a operação de PCI 

(SAHAJWALLA et al., 2003). A Tabela 1 apresenta os dados de geração de pó e lama, para 
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várias taxas de PCI, obtidos experimentalmente em um AF da Capital Steel Co. (WU et al., 

2010). Vale ressaltar que os dados dessa tabela são experimentais daquele alto-forno e são 

importantes para nos fornecer uma ideia de referência da geração de PB e lama em função da 

taxa de ICP, sendo que a geração de pó e lama varia de um forno para o outro de acordo com as 

condições de operação e qualidade das matérias-primas utilizadas.  

 

Tabela 1: Geração de PB e lama em kg/t gusa para várias taxas de ICP (WU et al., 2010).  

Item Dados (kg/t gusa) 

Taxa de ICP 135 150 170 185 195 200 

Geração de PB 13,78 10,08 16,21 16,18 18,77 18,85 

Geração de Lama 9,18 7,23 10,81 10,79 12,51 12,56 
 

Devido à sua composição (rica em óxidos ferrosos e carvão combustível), o PB 

normalmente é reutilizado, em usinas integradas, na sinterização e possui a função de material 

combustível para o processo. A lama, entretanto, em função dos elevados teores de zinco 

(elemento cumulativo, que provoca cascões no AF) é geralmente comercializada para a indústria 

cerâmica. Várias pesquisas têm sido feitas com o intuito de reaproveitar os materiais contidos no 

pó e na lama do AF, tais como: o aproveitamento da lama para a indústria cimenteira, separação 

magnética do Fe e separação do conteúdo carbonoso por células ou colunas de flotação (DAS et 

al., 2006); produção de pelotas com resíduos ferrosos (ROBINSON, 2005); produção de 

pigmentos óxidos de ferro (SHEN, et al., 2010); recuperação de zinco (ZEYDABADI et al., 

1997); injeção de PB nas ventaneiras do AF (NOLASCO, et al., 1998). 

 

2.1.3 As zonas internas do AF 

 

O AF é desenhado de forma a facilitar as reações químicas de redução do minério em 

gusa líquido. O corpo principal do AF é composto da goela, cuba, ventre, rampa e cadinho, assim 

definidos em função da geometria e da função de cada região. 

Quando em operação, o AF apresenta cinco zonas características internas, as quais podem 

ser vistas na Figura 4. Estas zonas foram definidas com base em estudos de congelamento e 
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dissecação realizados na década de 1970 no Japão, sondagens realizadas em AFs em 

funcionamento e outros estudos. As características principais de cada zona interna são: 

 

— Zona granular: nesta zona, o minério e o coque mantêm a sua configuração em camadas, 

tais como foram carregados, ou seja, em camadas alternadas de coque e de minérios. Nesta 

região a redução do minério ocorre apenas no estado sólido; 

 

— Zona coesiva ou de amolecimento e fusão: é constituída de camadas de coque e camadas 

coesivas alternadas. As camadas coesivas consistem de minério de ferro semifundido, 

praticamente impermeáveis ao fluxo gasoso, que passará pelas chamadas janelas de coque; 

 

— Zona de gotejamento: esta região contém coque na forma sólida, em cujos interstícios 

gotejam o gusa e a escória. Esta zona é dividida em duas subzonas: a região de coque ativo, que 

compreende a porção de coque que rola em direção às ventaneiras para ser queimado, e a região 

de coque inativo ou estagnado (―homem-morto‖), cujo coque é consumido basicamente pela 

incorporação de carbono ao gusa, durante a descida das gotas de gusa para o cadinho; 

 

— Zona de combustão: é uma região parcialmente vazia em frente às ventaneiras, devido à 

elevada energia cinética do sopro de ar quente. À medida que as partículas de coque circulam, 

vão sendo queimadas gerando gás redutor e energia. O CP é injetado diretamente na zona de 

combustão junto com o sopro de ar quente;  

 

— Cadinho: é preenchido com coque granulado por cujos interstícios se depositam o gusa e a 

escória, que se separam em duas camadas por diferença de densidade. No cadinho ainda ocorrem 

importantes reações entre as fases metálica e escorificada, tal como a dessulfuração do gusa. 

 

Na Figura 4 pode-se observar a estrutura física do corpo do alto-forno, havendo destaque 

para as regiões internas do equipamento. Está representado também a disposição da carga dentro 

do forno além de partes e componentes importantes no equipamento. São eles: 

 

— Furo de corrida: local onde ocorre a drenagem do gusa e escória produzidos dentro do forno. 
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— Ventaneira: semi-cone metálico que direciona o ar quente para o interior do forno.  

 

— Salamandra: região mais inferior do forno por onde deve-se ocorrer a drenagem completa do 

cadinho em caso de necessidade (normlmente nas paradas para reforma do alto-forno). 

 

 

Figura 4: Zonas internas do AF (RIZZO, 2009).  

 

2.1.4 O perfil térmico do AF 

 

 O ar quente injetado através das ventaneiras na parte inferior do AF promove a 

combustão do coque gerando calor e grande volume de gases. Estes gases partem da região das 

ventaneiras a temperaturas em torno de 2100°C e chegam ao topo do forno a uma temperatura 

entre 100 e 250°C. Os gases ascendem no forno através dos vazios existentes entre as partículas 

e transferem calor para a carga, que desce em contracorrente.  
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 A Figura 5 apresenta, na forma de isotermas, um perfil térmico típico das temperaturas 

no interior do AF, para uma operação caracterizada por fluxo gasoso central. Esse tipo de 

operação do forno faz com que a coluna de carga possua temperatura mais elevada na região 

central. As isotermas presentes na figura 5 mostram essa distribuição térmica. 

 

 

Figura 5: Perfil térmico típico do AF operando a fluxo gasoso central (RIZZO, 2009) 

 

2.1.5 Reações no interior do alto-forno 

 

O AF é um reator químico em contracorrente. Diversas reações químicas ocorrem no 

processo, porém algumas são fundamentais para a compreensão do seu funcionamento, como 

será descrito a seguir. 

Na Figura 6, observam-se as reações responsáveis pela redução da carga metálica que se 

processa em cada região do forno. As regiões são denominadas zona de redução indireta, zona de 

redução direta e zona de combustão. 
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Na zona de pré-aquecimento não há reações químicas. Acontece apenas a evaporação da 

umidade da carga. 

Na zona de redução indireta, acontecem as primeiras reações químicas onde o gás redutor 

ascendente (CO) transforma a hematita (Fe2O3) em magnetita (Fe3O4), e posteriormente, a 

magnetita em wustita (―FeO‖). Essas reações ocorrem sob temperaturas inferiores a 900°C. 

Na zona de redução direta, acontecem as reações químicas em que a Wustita é 

transformada em ferro metálico (Fe) pelo gás redutor CO, e o gás CO2, produto de combustão na 

região inferior, reage com o carbono do coque produzindo mais CO. Essas reações ocorrem em 

temperaturas superiores a 1000°C. 

Na zona de combustão, onde a temperatura reinante é da ordem de 2200°C, acontecem as 

reações químicas entre o oxigênio do ar soprado e o carbono presente no carvão e no coque de 

fronte as ventaneiras. 

 

 

Figura 6: Principais reações químicas de redução da carga metálica no interior do alto-forno 

(ARAÚJO, 1997). 
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2.1.6 Funções do coque 

 

O coque é a matéria-prima mais crítica do processo de alto-forno devido ao seu alto custo 

e às funções que desempenha dentro do forno. É o único material sólido na parte inferior do 

forno, portanto sustenta a carga e dá permeabilidade à passagem de gases, metal e escória 

líquidos. Devido à sua alta resistência mecânica e alta porosidade, é essencial também na 

carburação do ferro-gusa (GUDENAU, 2002). Nestas características, o coque é insubstituível. O 

coque também fornece energia e produz os gases redutores para o processo. Nessas funções, o 

coque pode ser substituído por combustíveis auxiliares queimados nas ventaneiras. Atualmente, 

os combustíveis mais usados para reduzir o consumo de coque são o gás natural, em regiões 

onde existe disponibilidade deste combustível, e principalmente o carvão mineral pulverizado. 

Outros combustíveis também podem ser utilizados, tais como: carvão vegetal, óleo combustível 

e plástico (dependendo da disponibilidade, de fatores econômicos e ambientais). 

 

2.1.7 Injeção de combustíveis nas ventaneiras dos altos-fornos  

 

As primeiras patentes referentes à injeção de combustíveis auxiliares pelas ventaneiras 

dos AFs surgiram no século 19 (meveus.iehk.rwth.aachen.de). Somente nos anos de 1960 que a 

injeção de carvão tornou-se uma realidade industrial. Inicialmente os combustíveis mais 

utilizados eram o óleo e o gás natural. Após a crise do petróleo, nos anos de 1970, difundiu-se a 

utilização da ICP. Atualmente, o carvão é o principal combustível injetado nos AFs. Seu custo é 

menor do que o do gás natural e óleo e seu fornecimento é mais estável. O carvão pulverizado 

não reduz a temperatura de chama do forno tanto quanto o óleo e gás natural, o que permite 

maiores taxas de injeção (CARPENTER, 2006). 

 No Brasil, a técnica de ICP foi adotada pelas indústrias siderúrgicas na década de 1990 e 

as taxas utilizadas estão em torno de 120 a 200kg/t gusa (IBS, 2015). Estudos também foram 

feitos quanto à utilização do carvão nacional (GOMES et al., 2006 e MACHADO et al., 2009, 

2010). Além do gás natural, óleo e carvão pulverizado, gás da coqueria e gás de aciaria LD/BOF 

(Basic oxigen furnace – conversor básico a oxigênio) são ocasionalmente injetados (BABICH et 

al., 1999). A injeção extra de alguns resíduos sólidos e materiais não combustíveis tem se 

tornado atraente devido aos benefícios trazidos ao processo e vantagens econômicas e ambientais 
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(SENK et al., 2006). A injeção de combustíveis fósseis é limitada devido à queda da temperatura 

de chama, problemas no homem-morto e zona coesiva. A co-injeção, isto é, a injeção simultânea 

de dois ou mais tipos de combustíveis, também é praticada por algumas siderúrgicas alcançando 

considerável redução no consumo de coque (BABICH et al., 2008). 

 

2.2 Carvão mineral 

 

O carvão mineral é uma rocha sedimentar combustível, com mais de 50% em massa e 

mais de 70% em volume de material carbonoso, formada a partir de restos vegetais que se 

acumularam e se preservaram sob uma lâmina de água e que sofreram alterações por processos 

bioquímicos (diagênese) e geoquímicos (catagênese). A acumulação e a preservação da matéria 

orgânica, em quantidades suficientes para a formação de carvões húmicos, ocorrem somente em 

ambientes paludiais. (BUSTIN et al.,1989). O carvão mineral é formado por troncos, raízes, 

galhos e folhas de árvores gigantes que cresceram há 250 milhões de anos em pântanos rasos. 

Essas partes vegetais, após morrerem, depositaram-se no fundo lodoso e ficaram encobertas. O 

tempo e a pressão da terra que foi se acumulando sobre o material transformaram-no em uma 

massa negra homogênea – as jazidas de carvão. Por ação de pressão e temperatura em ambiente 

sem contato com o ar, em decorrência de soterramento e atividade orgânica, os restos vegetais ao 

longo do tempo geológico se solidificam, perdem oxigênio e hidrogênio e se enriquecem em 

carbono, em um processo denominado carbonificação. 

A lavra de carvão pode ser a céu aberto ou subterrânea, conforme a profundidade da 

camada de carvão a ser minerada. Aproximadamente 80% das reservas de carvões no mundo 

situam-se no Hemisfério Norte. Os maiores produtores são China, Estados Unidos, Rússia e 

Austrália, sendo este o maior exportador mundial de carvão (OSÓRIO et al., 2008). 

A principal utilização de carvão no mundo é a geração de eletricidade, com um consumo 

anual de 2,9 bilhões de toneladas. O carvão para uso siderúrgico é o segundo maior mercado 

mundial deste produto, com um consumo anual superior a 600 milhões de toneladas. Nesta 

indústria, a maior aplicação do carvão é para produção de coque, a ser empregado no alto-forno. 

Entretanto, somente 15% das reservas mundiais de carvão possuem as propriedades requeridas 

para a coqueificação, ocasionando um alto valor desse tipo de carvão no mercado internacional. 

Os carvões que formam coque são denominados carvões coqueificantes (OSÓRIO et al., 2008). 
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Um segundo uso de carvão na siderurgia diz respeito à injeção de carvão pulverizado 

(ICP) nas ventaneiras do alto-forno, de tal forma a substituir uma parte do coque necessário para 

a produção de ferro-gusa. O preço deste carvão energético, que não possui características 

aglutinantes, é menor. Registre-se que este carvão possui restrições químicas (cinzas e enxofre) 

similares ao do carvão coqueificável (CGEE, 2010). 

A Tabela 2 apresenta as espécies minerais encontradas nos carvões de acordo com 

Naruse & Inada, 2000. 

 

Tabela 2: Silicatos e minerais óxidos encontrados em carvão (Naruse & Inada, 2000) 
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2.2.1 Métodos para determinação dos constituintes inorgânicos do carvão  

 

 

Segundo Huggings (2002), os métodos de análise dos constituintes inorgânicos do carvão 

podem ser divididos em três categorias como mostra a Figura 7. 

 

Figura 7: Técnicas de análise dos constituintes inorgânicos do carvão (HUGGINGS, 2002). 

MEV- AIA: microscópio eletrônico de varredura controlado por computador e análise de 

imagem automática. 

 

As vantagens e limitações de cada um dos métodos são encontradas nos trabalhos de 

Huggings (2002) e Carpenter (2005). Entre os métodos que determinam as concentrações dos 

elementos inorgânicos no carvão, os mais usados são os de Fluorescência de Raios X (FRX) e o 

Espectrômetro de Massa por Ionização de Plasma com Aquecimento Indutivo (ICP-MS). Para 

determinar os componentes mineralógicos, a melhor ferramenta ainda é a Difração de Raios X 

(DRX), mas o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), com Espectrômetro de Dispersão 

por Energia (EDS) ou microssonda, controlada por computador e com analisador de imagem 

automática vem sendo uma técnica bastante aplicada para estudar os minerais associados à 

matéria orgânica. 

 

2.3 Injeção de carvão pulverizado em altos-fornos 

 

Praticamente todos os AFs brasileiros, que usam injeção de combustíveis auxiliares, 

utilizam o carvão mineral (ou vegetal) pulverizado. A maior parte dos sistemas de injeção utiliza 

carvão pulverizado com fração de 70 – 80% abaixo de 75µm (CARPENTER, 2006). O carvão é 
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injetado diretamente na zona de combustão através das ventaneiras, juntamente com o ar quente, 

que pode ser enriquecido com oxigênio. O carvão injetado absorve calor e gases redutores, duas 

das três funções básicas do coque (MOURÃO et al., 2007). 

O processo de ICP tornou-se uma tecnologia padrão de aperfeiçoamento do processo AF. 

Ela tem como objetivo básico a substituição de parte do coque carregado, proporcionando a 

redução dos custos na produção do gusa (CARPENTER, 2006). 

Até o momento não há um consenso sobre o melhor tipo de carvão pulverizado a ser 

injetado no alto-forno. A escolha de carvões para ICP é feita pela avaliação de seus custos e de 

experiências bem sucedidas de uso. A flexibilidade do processo de ICP permite uma expansão 

dos tipos de carvões a serem injetados, especialmente como misturas (BARBIERI, 2013).  

As propriedades comumente usadas para avaliar carvões para PCI são: matéria volátil, 

teor de carbono e hidrogênio, poder calorífico, umidade, cinzas, composição das cinzas, 

fusibilidade das cinzas, enxofre e moagem. Outras propriedades importantes são a 

combustibilidade do carvão e as características de assimilação das partículas de char 

(CARPENTER, 2006). 

A eficiência do processo de ICP geralmente é medida em termos de taxa de substituição, 

ou seja, quilogramas de coque substituídos por quilograma de carvão injetado. Valores próximos 

à unidade são típicos para taxas de injeção moderadas, decrescendo significativamente com o 

aumento da taxa de injeção. Uma segunda medida de eficiência de injeção, talvez mais relevante, 

seja o valor máximo de coque substituído, ou, em outras palavras, a redução do coke rate, que é 

o nome denominado à quantidade de coque necessária à produção de 1 tonelada de gusa. 

(HOLCOMBE, COIN e CALDEIRA, 1994). 

Todos os carvões tipicamente usados em ICP no Brasil são importados. Atualmente 

países como Austrália, Rússia, Colômbia e Venezuela têm sido fornecedores de carvões para 

injeção. Segundo Kalkreuth et al. (2005), um dos principais problemas dos carvões brasileiros 

consiste no alto teor de matéria mineral, o que impede sua utilização em sistemas de ICP devido 

à geração de grandes quantidades de cinzas. Outra limitação é o fato de que as minas de carvão 

estão localizadas a mais de mil quilômetros das unidades de alto-forno mais próximas, o que é 

um problema no Brasil devido à falta de logística para transporte. 

Quando o carvão é injetado como combustível auxiliar através das ventaneiras, o sistema 

de combustão no alto-forno torna-se mais complexo e tem alterações significativas em relação à 
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operação feita apenas com coque (HUTNY et al., 1996). A injeção de carvão pulverizado 

modifica o mecanismo da cinética que ocorre no alto-forno. Ocorre maior degradação do coque, 

pois há um aumento do tempo de residência do mesmo, especialmente na parte inferior do alto-

forno (zona de gotejamento), onde ocorre a reação de Boudouard. O percentual do carbono do 

coque que reage com o CO2 aumenta, favorecendo sua degradação e geração de finos de coque. 

Assim sendo, medidas operacionais devem ser adotadas no sentido de aumentar a produtividade 

ao operar-se com altas taxas de ICP (CASTRO e TAVARES, 1998). 

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

um importante padrão de tecnologia que permite uma redução significativa dos custos produção 

do ferro-gusa. É necessário um aumento das exigências de qualidade do coque para a produção 

de gusa quando se utiliza injeção de combustíveis auxiliares. O coque deverá ter maior 

resistência mecânica, pois terá maior tempo de residência, sendo submetido a maiores 

fragmentações. O principal problema associado à utilização de altas taxas de ICP é a geração de 

char na zona de combustão. Este material percorre um caminho ascendente junto ao fluxo 

gasoso, podendo causar graves problemas tais como a redução da permeabilidade, distribuição 

indesejável de gás/temperatura, erosão excessiva do coque e arraste significativo de char 

(OSÓRIO et al., 2006). Portanto, conhecer a proporção de char que sai do alto-forno contribuirá 

na seleção do tipo de carvão utilizado e na otimização da prática de ICP (SAHAJWALLA et al., 

2000). 

 

2.3.1 Conceitos da ICP e efeitos nos parâmetros do alto-forno 

 

A operação de ICP consiste em injetar carvão pulverizado pelas ventaneiras do alto-

forno. Este carvão sofrerá combustão gerando gases e calor. Os gases produzidos (CO e H2) 

participam da redução da carga metálica, provocando com isto, a diminuição de combustível 

pelo topo do alto-forno. Essa prática também favorece o aumento de produtividade e qualidade 

de gusa. Em termos de produtividade, a diminuição de combustível pelo topo implica em 

aumento do volume de carga metálica no alto-forno. No caso da qualidade do ferro gusa, esta 

prática diminui elementos nocivos ao aço (enxofre) como também estabiliza termicamente o 

alto-forno. 
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A injeção de carvão pulverizado provoca alterações significativas nos parâmetros 

operacionais do alto-forno como permeabilidade, temperatura de chama e distribuição de carga 

no alto-forno. Portanto, é necessário que ações específicas sejam tomadas para manter as 

condições ideais de operação.  

 

2.3.2 Objetivo e vantagens da ICP 

 

O objetivo da ICP é a economia no desembolso de combustível e redutor, ou seja, a 

redução do custo de produção do gusa. Outras vantagens advêm da ICP, mas não se deve perder 

o foco de sua implantação - economia de coque. A Figura 8 apresenta a variação da relação entre 

a taxa de injeção com o consumo de ―coke rate” dos altos-fornos do mundo inteiro. Nesta figura 

observa-se que a partir de um determinado valor, em torno de 150kg/t gusa existe um 

arrefecimento na redução do consumo de coque. Isto inclusive explica porque algumas empresas 

que possuem altos-fornos a coque limitam a taxa de ICP nestes valores. 

 

 

Figura 8: Taxa de injeção de carvão relacionada ao consumo específico de coque. Ano de 

referência: 2001 (ASSIS, 2008).  
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A substituição de parte do coque (ou carvão vegetal) pelo ICP pode desempenhar duas 

das três funções básicas do coque, que são prover uma fonte de calor e servir como fonte de gás 

redutor (ASSIS, 2008). O ICP não pode prover um leito permeável no alto-forno, como no caso 

do coque ou carvão vegetal. Aliás, ele atua exatamente no sentido contrário. Em síntese, os 

seguintes benefícios são derivados do emprego da tecnologia de ICP em altos-fornos: 

 

- Redução de custos pela substituição do coque por carvões não-coqueificáveis e do carvão 

vegetal por moinha de baixo custo, devendo reduzir o custo energético dependendo do material 

injetado e mudanças operacionais; 

 

- Elevação de produtividade devido ao uso de enriquecimento do ar soprado com oxigênio; 

 

- Menor desmatamento, no caso de alto-forno a carvão vegetal, e geração de CO2 na atmosfera, 

pois, estar-se-á diminuindo o consumo de carvão vegetal;  

 

- Preservação de reservas de carvão mineral coqueificável, no caso de alto-forno a coque, com a 

utilização de carvão não-coqueificável para ICP; 

 

- Diminuição na degradação ambiental por causa da otimização de consumo energético; 

 

- Maior estabilidade de qualidade de gusa e redução do teor de silício. 

 

- Com a ICP podem-se utilizar carvões de baixo custo e não coqueificáveis, com teores de cinza 

de até 18%. 

 

2.3.3 A combustão do carvão pulverizado nos AFs 

 

A combustão do carvão injetado no alto-forno ocorre sob condições extremamente 

difíceis: altas temperaturas (1400 a 2200°C), elevada pressão (cerca de 450kPa) e tempos de 

residência curtos (10 a 40ms). O tempo de residência das partículas de carvão dentro do sistema 

algaraviz – ventaneira – zona de combustão é mais curto do que em qualquer outro queimador de 

carvão pulverizado (HUTNY et al., 1996). 
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Um grande esforço tem sido feito no sentido de alcançar altas taxas de ICP (250kg/t 

gusa). Porém, existem certas dificuldades técnicas associadas à injeção de carvão. O curto tempo 

de residência [20ms (HUTNY, 1991)] do carvão na zona de combustão resulta numa insuficiente 

combustão deste material. A altas taxas de injeção, acima de 200kg/t gusa, cerca de 50% do 

carvão é queimado frente das ventaneiras (BEPPLER, 1992), já o resíduo carbonoso 

remanescente (char) deixará a zona de combustão, podendo acumular-se em diferentes regiões 

do AF, causando problemas operacionais (SAHAJWALLA, et al., 2003). Os chars podem ser 

identificados através do uso da microscopia ótica, sendo classificados de acordo com o seu 

material constituinte (derivado da composição maceral do carvão) ou através de sua estrutura 

(MENENDEZ et al., 1993). As classificações mais simples diferenciam a estrutura dos char em 

três tipos: cenosferas (cascas ocas de carbono e cinzas), redes (networks) e estruturas sólidas 

(UNSWORTH e ROBERTS, 1991; ALVAREZ et al., 1997). 

A combustão do carvão na zona de combustão é um parâmetro importante, pois afeta a 

quantidade de carvão que pode ser injetada. Para os fornos operarem eficientemente a altas taxas 

de ICP, é necessário manter a quantidade de char incombusto abaixo do limite razoável. 

Acredita-se que a maior parte do char incombusto seja gradualmente consumida dentro do forno 

a baixas taxas de ICP. Porém, com o aumento das taxas de injeção, uma quantidade crescente de 

char deixará o AF carregado pelos gases ascendentes. A eficiência de combustão do carvão 

injetado pode influenciar a quantidade de char presente nos gases de saída do forno 

(SAHAJWALLA et al., 2003). 

A Figura 9 mostra alguns passos do processo de combustão do carvão e como varia a 

composição dos gases na zona de combustão. Essa Figura se refere ao AF N°1 de Kakogawa, 

Japão, taxa de PCI de 190kg/t gusa. A ocorrência das reações químicas à medida que o carvão 

avança na zona de combustão provoca a alteração na composição do gás, conforme será 

explicado a seguir. 
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Figura 9: Reações químicas do carvão pulverizado na zona de combustão do AF (KAMIJOU & 

SHIMIZU, 2000, em CARPENTER, 2006).  

 

Na Figura 9 é possível observar que a concentração de O2 diminui rapidamente a partir da 

extremidade da ventaneira em direção ao centro do forno, enquanto aumentam as concentrações 

de CO2 e CO. Isto indica que a combustão ocorre numa distância pequena da extremidade da 
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ventaneira e que a queima de voláteis ocorre rapidamente numa região rica em O2, enquanto a 

combustão do char se dá numa atmosfera empobrecida em O2. O ponto máximo de concentração 

de CO2 coincide com a maior temperatura na raceway e é denominado foco da combustão. 

Quando a taxa de PCI aumenta, o consumo de O2 aumenta e o foco da combustão se desloca em 

direção à ventaneira, aumentando a temperatura da parede. Quando se aumenta o teor de matéria 

volátil do carvão, o foco também se aproxima da ventaneira devido ao consumo mais rápido do 

O2 (KAMIJOU & SHIMIZU, 2000). 

O processo de combustão do carvão pode ser dividido nas seguintes etapas básicas, 

algumas das quais são sobrepostas (CARPENTER, 2006): aquecimento da partícula, 

desvolatilização (pirólise), ignição e queima dos voláteis, combustão parcial do char residual por 

O2 e gaseificação do char residual por CO2 e H2O (Figura 9).  

A ignição e combustão dos voláteis dura poucos milisegundos e produz principalmente 

CO2 e H2O (WU, 2005).  

A reatividade do char é influenciada por fatores como: área superficial (porosidade), 

matéria mineral, estrutura resultante e condições operacionais. As propriedades químicas e 

físicas do char são dependentes das propriedades dos respectivos carvões, (CARPENTER, 

2006). Em geral, a reatividade do char aumenta com o teor de matéria volátil, embora existam 

exceções devido à morfologia do char produzido. A composição de macerais também pode 

influenciar a reatividade da combustão (KALKREUTH et al., 2005).   

Lu et al. (2002) relacionaram a reatividade do char à sua estrutura química (atômica). Os 

autores empregaram uma análise quantitativa por DRX dos principais parâmetros da estrutura 

carbonosa do carvão. Verificou-se que a estrutura do char se torna mais ordenada durante a 

pirólise e a combustão, e que este ordenamento estrutural do char seria o responsável pela perda 

da reatividade intrínseca durante a combustão. De acordo com Carpenter (2006) esta técnica 

pode ser usada para predizer o desempenho do char e ajudar a aperfeiçoar o processo PCI.   

O desempenho da combustão dos carvões pode ser aumentado devido aos efeitos 

catalíticos dos minerais do carvão ou retardado pela excessiva concentração de minerais 

(MÉNDEZ et al., 2003).   

As medidas para intensificar a combustão do carvão na região ventaneira/zona de 

combustão, e com isso aumentar as taxas de PCI, incluem (CARPENTER, 2006):  

— aumento do teor de oxigênio nas ventaneiras; 
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— ajuste da temperatura e umidade do sopro;  

— o pré-aquecimento do CP;  

— o uso de misturas de carvões;  

— a adição de aditivos ao carvão (resíduos ferrosos, resíduos plásticos, e a co-injeção de 

gás natural e outros combustíveis gasosos).   

 

2.3.4 Aspectos da qualidade de carvões para ICP 

 

Como a ICP permite a utilização de uma ampla gama de carvões, alguns aspectos da 

qualidade de um carvão para injeção são imprescindíveis conhecê-las para uma ―boa marcha‖ 

(eficiência) do alto-forno. A seguir essas propriedades serão comentadas segundo ASSIS, 2008. 

 

Enxofre 

 

O teor de enxofre nos carvões pode variar de 0,3 a 10% ou mais, e este enxofre pode ser 

orgânico ou inorgânico. Se houver um aumento no teor de enxofre no alto-forno, serão 

necessários custos extras devido ao maior volume da escória, modificação de sua alcalinidade 

e/ou dessulfuração fora do forno.  

 

Álcalis 

 

A injeção de carvão pode ser a maior fonte de contaminação de K2O e Na2O no alto-

forno. Estes compostos são danosos, pois o acúmulo de compostos de potássio e sódio restringe 

o fluxo de gás, aumentando a geração de finos de coque pela catálise da reação C(s) + CO2(g) = 

2CO(g) (reação de Boudouard). A remoção simultânea de álcalis pela escória é extremamente 

difícil, pois para eliminar álcalis é necessária menor alcalinidade e temperatura de chama, 

condições contrárias às requeridas para a dessulfuração. 

 

Porosidade 
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Porosidade é a medida de espaço vazio ―poros‖ em um material. É uma característica que 

influencia na densidade, higroscopicidade e reatividade. A molhabilidade (ângulo entre a 

cavidade do poro da partícula e gás) depende da porosidade, ou seja, maior molhabilidade, maior 

contato sólido e gases, ajudando assim a troca de calor entre gases – partícula e a cinética de 

combustão da partícula (reatividade). 

 

Densidade aparente 

 

É a massa contida de um dado material em uma unidade de volume, é expressa em kg de 

carvão/m
3
 ou kg de carbono/m

3
. Fator importante para o alto-forno, influenciando diretamente no 

volume disponível do alto-forno para a carga metálica, afetando assim na produtividade. 

 

Reatividade frente ao CO2 

 

É a característica que um combustível sólido tem de reagir com o dióxido de carbono, a 

uma determinada temperatura de acordo com a reação: 

CO2(g) + C(s) = 2CO(g) 

 

A reatividade é o fator determinante da característica do carvão como redutor. Maior 

reatividade implica em maior cinética da combustão e maior geração de gás redutor da carga 

metálica (CO). Isto é importante para ICP, caso esta propriedade possa ser extrapolada para a 

combustibilidade (que seria relacionada à oxidação do carbono pelo oxigênio), pois o tempo de 

permanência da partícula de carvão na zona de combustão é extremamente pequeno, cerca de 

20ms. 

 

Umidade 

 

A água é extremamente prejudicial à operação no alto-forno e no caso da ICP provoca 

perda de calor, aumentando o consumo especifico de carbono e particularmente para os sistemas 

de injeção induz a entupimento dos vasos de transporte de carvão pulverizado para as 

ventaneiras. 
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Resistência mecânica 

 

Quanto a essa propriedade seria importante que o carvão tenha baixa resistência 

mecânica, isto porque, a granulometria trabalhada para injeção normalmente é de 80% < 200 

mesh (ou 0,074μm), então é preciso que o carvão passe por um processo de cominuição antes da 

sua injeção no alto-forno. Neste caso, a baixa resistência mecânica é importante para um melhor 

rendimento de moagem.  

Existe um parâmetro que indica esta resistência mecânica, que é o HGI (Hardgrove 

Grindability Index). Quanto maior o HGI, mais macio é o carvão, portanto maior será a 

produtividade do moinho. Em sistemas típicos, o HGI é maior que 50. 

 

Granulometria 

 

Granulometria está relacionada ao tamanho da partícula, sendo importante para o alto-

forno e ICP. O carvão bruto deve ter a menor granulometria possível, no caso da ICP. Ou seja, 

granulometria menor implica em menor tempo de moagem, menor desgaste do moinho 

(conseqüentemente menor manutenção) e maior rendimento de moagem, isto para um carvão de 

mesmo HGI. 

 

Carbono fixo 

 

Carbono fixo é o resíduo combustível deixado após a liberação da matéria volátil. O 

carbono fixo depende da carbonização da madeira e teor de lignina na madeira. Quanto maior a 

quantidade de carbono fixo maior será a taxa de substituição (quantidade substituída de coque 

para cada kg de ICP injetado), índice vital na avaliação energética e econômica do combustível 

utilizado para injeção.   

 

Matéria volátil 
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Materiais voláteis é a parte do combustível que se separa na forma de gases quando o 

combustível é submetido a um teste padrão de aquecimento.  

São substâncias formadas pelos elementos químicos carbono, hidrogênio e oxigênio. Sua 

quantidade é influenciada pela lignina, estrutura da madeira e carbonização. Um aumento de 

materiais voláteis acarreta no abaixamento do percentual de carbono fixo. A taxa de combustão é 

influenciada diretamente pela quantidade de material volátil do carvão. Durante o processo de 

combustão no interior do raceway, verifica-se que maiores percentuais de materiais voláteis no 

carvão, aumentam o índice de combustão do mesmo. 

 

Cinzas 

 

Ao contrário de combustíveis líquidos ou gasosos, o carvão contém quantidades 

substanciais de impurezas não-combustíveis. As cinzas são o resíduo derivado da matéria 

mineral inorgânica durante a combustão completa do carvão. Os componentes das cinzas são P, 

SiO2, Al2O3, S, CaO, MgO, K2O e Na2O.  

As cinzas desempenham um papel crítico na injeção de carvão devido ao seu teor, 

composição e temperatura de fusão. Um aumento no teor de cinzas injetado leva a um aumento 

no consumo de carbono, que reduz a taxa de substituição, aumenta a necessidade de fluxantes e, 

consequentemente, diminui a produtividade. Quando a temperatura de fusão é baixa, a formação 

prematura de escória pode provocar entupimento no sistema de injeção. Normalmente, quanto 

maior o teor de cinzas, menor será o índice de combustão e a taxa de substituição, quando se 

pratica a ICP. 

A Tabela 3 apresenta faixas de valores ideais para os teores de carbono fixo, matéria 

volátil, cinzas, HGI e enxofre de carvões para ICP. 
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Tabela 3: Faixas dos valores ideais para carbono fixo, matérias volátil, cinzas, HGI e enxofre 

para carvões para ICP (CALDEIRA, 2006). 

  Valor mínimo (%) Valor máximo (%) 

Carbono fixo 68,0 91,0 

Matéria Volátil 10,0 40,0 

Cinza 5,0 10,0 

Índice de moabilidade (HGI) 44 95 

Enxofre - 0,8 
 

 

2.4 Sistema de ICP típico 

Um sistema típico de ICP consiste basicamente na moagem do carvão, sua transferência 

para um vaso de injeção e, a partir deste vaso, o transporte pneumático para as ventaneiras do 

alto-forno. A injeção propriamente dita se dá por uma ou duas lanças introduzidas pelo algaraviz. 

Na Figura 10 pode ser visualizado o esquema de uma planta de ICP. A planta a seguir será 

tomada como exemplo para ilustrar um sistema de ICP real e em operação.   
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Figura 10: Sistema típico de injeção de carvão pulverizado (MAARTEN GEERDES, et al., 

2004).  

 

Na figura 10, estão apresentados os principais componentes de uma planta de ICP. Alguns 

equipamentos são comentados sucintamente a seguir: 

 

- Moagem: Conjunto de equipamentos destinados a moer do carvão bruto, onde o equipamento 

principal é um moinho de rolos capaz de cominuir o carvão em granulometria ínfima (< 90µm); 

 

- Entrada de gás: duto ligado ao moinho que permite a entrada de um gás quente inerte para 

promover a secagem e transporte do carvão até o filtro; 
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- Filtros de pó: Responsáveis por reter o carvão arrastado pelo gás e transferi-lo à caixa (silo) de 

carvão pulverizado; 

 

- Vasos de pressurização: Após receberem o carvão pulverizado, são pressurizados com 

nitrogênio para posterior injeção de carvão no alto-forno; 

 

- Distribuidor: Conjunto de tubulações destinado a distribuir o carvão em cada ventaneira. 

 

O carvão é injetado no alto-forno através das ventaneiras, no mesmo duto onde é injetado o ar 

quente. Dentro da zona de combustão, ele sofre desvolatização e queima, gerando calor e gases. 

O calor gerado aquece a carga metálica e, os gases (CO e H2) formados na combustão do carvão, 

servirão para reduzi-la. A Figura 11 é desenho esquemático de uma ventaneira, com o tubo de 

injeção de carvão pulverizado (adaptado de ASSIS, 2008). A região denominada ―C‖ ilustra o 

local onde o carvão entra em contato com o ar quente. 

 

 

Figura 11: Esquema de injeção de carvão pulverizado na ventaneira do alto-forno (ASSIS, 

2008).         

                             

Esquema de injeção de 

carvão pulverizado. 

A – Sopro de ar quente 

B – Visor  

C – Injeção de carvão 
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2.5 Misturas de carvão pulverizado  

 

O carvão pulverizado, seja vegetal ou mineral, é o material mais usado na injeção de 

materiais em alto-forno pelas ventaneiras. Esta técnica já está consolidada nas empresas 

siderúrgicas do mundo inteiro, mas mesmo assim, é fonte de estudo para melhoria constante de 

processo e matérias-primas, como neste projeto. Teoricamente, qualquer material que contenha 

alta porcentagem de hidrocarbonetos é possível de ser injetado pelas ventaneiras do alto-forno. A 

lista de materiais já testados é grande e inclui: plásticos picotados, óleo combustível, álcool, 

alcatrão, gás natural, borras oleosas, coque de petróleo, pneu, carvões vegetais e minerais 

pulverizados, entre outros. A escolha do material mais adequado passa, obviamente, pelos 

aspectos práticos e econômicos desta injeção.  

A utilização de misturas é uma medida atualmente utilizada pela maior parte das 

siderúrgicas para melhorar a combustibilidade. Um carvão com alto teor de voláteis é mais 

combustível. Por outro lado, um carvão baixo volátil traz para o processo maior conteúdo 

energético. O desempenho de combustão de uma mistura de carvões é mais complexo do que o 

de um carvão individual. Uma mistura de alto e baixo volátil irá sofrer combustão em diferentes 

temperaturas e tempos e irá queimar com diferentes taxas. Além disso, podem ocorrer interações 

entre os carvões, complicando o predito comportamento de combustão da mistura (BABICH et 

al., 1996). 

Uma prática utilizada nas empresas é a mistura de materiais pulverizados para injeção em 

altos-fornos. Esta prática tem como intuito reduzir os custos de produção do ferro-gusa, melhorar 

o desempenho da injeção em alto-forno e aumentar a gama de materiais a serem aproveitados 

(co-produtos), preservando assim as reservas mundiais desses materiais. Dentre essas melhorias 

pode ser citado aumento de produtividade do alto-forno, taxa de injeção, melhoria nos níveis de 

qualidade de ferro-gusa, taxa de substituição, como também, diminuição de consumo específico 

de combustível. Algumas misturas de materiais como carvões minerais e coque verde de 

petróleo, carvões minerais de baixo e alto volátil, gás natural e carvão mineral, dolomita e carvão 

mineral, carvão vegetal e mineral, pneus e carvão mineral, e plástico e carvão mineral, 

apresentaram ganhos substanciais em estudos realizados, claro que cada uma com sua 

peculiaridade. Abaixo está descrito um resumo de algumas injeções de materiais (ASSIS, 2008). 
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i) Injeção de minério de ferro 

 

A injeção de minério de ferro pulverizado pelas ventaneiras de alto-forno tem como 

objetivo produzir gusa com baixo teor de silício, aumentar o rendimento metálico (ferro-gusa) e 

diminuição de fino de minério depositado. Iniciando com isto o pré-tratamento do ferro-gusa 

para Aciaria, onde será transformado em aço. A IMF (Injeção de Minério de Ferro) pode ser 

injetada através de mistura com carvão, água (polpa) e gás. O maior adversário desta técnica 

seria o aumento do consumo de carbono/t de gusa e as tecnologias de pelotização e sinterização, 

as quais utilizam este material como matéria-prima nas suas instalações, o que as torna 

concorrentes na utilização da matéria-prima (adaptado de ASSIS, 2008). 

 

ii) Injeção de pneu 

 

O pneu moído pode substituir os finos de carvão mineral e/ou finos de carvão vegetal em 

altos- fornos. A injeção através das ventaneiras contribui para geração de energia e também para 

gerar um gás para redução dos óxidos de ferro carregados nos altos-fornos. O pneu moído 

contribui para diminuição dos pneus dispostos de forma incorreta na natureza. Uma das 

vantagens do uso deste material está no baixo custo, podendo se transformar em um produto de 

alto valor agregado e uma boa combustibilidade. Um dos inconvenientes seria o alto teor de 

fósforo (±1%) contido no pneu, ficando assim sua taxa de injeção presa à qualidade química do 

ferro-gusa (ASSIS, 2008). 

 

iii) Injeção de fundentes 

 

Calcário e Dolomita são exemplos de fundentes que podem ser injetados em alto-forno. 

Como no IMF, os fundentes possuem a finalidade de pré-tratar o ferro-gusa para Aciaria, neste 

caso, a diminuição do teor de enxofre do ferro-gusa. Com o crescente uso de gaseificadores de 

carvão na indústria química, o uso de catalisadores para acelerar a combustão de carbono nestes 

equipamentos foi extensivamente estudado. Estas pesquisas mostram que compostos como 

Na2CO3 e CaCO3 podem ser usados como aceleradores da combustão de finos de carvão durante 
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a injeção no alto-forno. O inconveniente na injeção de fundentes estaria no aumento do consumo 

de carbono/t de gusa (ASSIS, 2008). 

 

iv) Injeção de pó de balão 

 

Este resíduo da produção de ferro-gusa possui uma mistura de coque, minério de ferro e 

fundentes. Com esse resíduo, parte do combustível para injeção teria em sua composição a 

mesma mistura (coque, minério de ferro e fundentes) de materiais já existentes no interior do 

forno. Deve-se destacar a presença de álcalis e zinco neste material, os quais podem ficar 

circulando dentro do alto-forno, em virtude de seu ponto de vaporização baixo e de sublimação 

alto (ASSIS, 2008). 

 

v) Injeção de plástico 

 

O processamento de sucata plástica através da sua injeção em altos-fornos siderúrgicos 

mostrou ser plenamente viável técnica e economicamente no Japão e Alemanha, podendo 

contribuir significativamente para a solução do grave problema do lixo plástico. Isto foi possível, 

por causa da promulgação da legislação obrigando aos fabricantes e transformadores de material 

plástico a reprocessarem seus produtos após o fim de sua vida útil. No caso do Brasil seria 

necessário o mesmo caminho na mudança da legislação (ASSIS, 2008). 

 

vi) Injeção de gases 

 

Para a injeção de combustíveis gasosos tem-se o gás de redução, gás natural e gás de 

coqueria, que são injetados ou nas ventaneiras ou em um determinado ponto situado acima das 

ventaneiras (gás de redução). Os efeitos da injeção de gás redutor na cuba e outros gases nas 

ventaneiras são o de reduzir o consumo de redutor carregado pelo topo e aumentar a 

produtividade (ASSIS, 2008). 

 

vii) Injeção de líquidos 
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Com relação aos combustíveis líquidos, deve-se ressaltar a injeção de óleo combustível 

(petróleo). Secundariamente vem o alcatrão do carvão mineral, procedente da coqueria. A 

comparação entre as análises químicas do carvão, óleo e sucata plástica são bastante similares 

(ASSIS, 2008). Deve ser sublinhado que a injeção de óleo em altos-fornos foi praticamente 

abolida a partir do início da década de 80, em função dos elevados preços do BEP (barril 

equivalente de petróleo). Para efeito de comparação, podem-se observar os preços do BEP em 

1995 que atingia valores da ordem de R$ 14 e o BEP em 2014, quando atingiu R$ 260 (U$$ 

108). (Fonte: Index Mundi, 14-07-2016), indicando que as chances de retornar a esta tecnologia 

é muito remota (adaptado de ASSIS, 2008). A Figura 12 mostra o comportamento do preço do 

BEP dos últimos 20 anos.  

 

 

Figura 12: Gráfico que representa o preço do BEP nos últimos 20 anos (INDEX MUNDI, 2016) 

 

 

2.6 Sustentabilidade ambiental na siderurgia  

 

Cada vez mais no setor siderúrgico, a preocupação com o meio ambiente deixa de ser um 

mero fator de imagem empresarial perante seus stakeholders (pessoas ou grupo que possui 

participação, investimento ou ações e que possui interesse em uma determinada empresa ou 

negócio), ou de simples cumprimento das normas, mas sim uma preocupação relacionada à 

competitividade. A empresa que polui menos é aquela que é mais eficiente em seu processo, 

gerando menos resíduo e aproveitando melhor suas matérias-primas e insumos, reduzindo a 

utilização de recursos naturais e preservando o meio Ambiente (CGEE, 2008). 
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Devido às altas nos preços dos insumos e matérias-primas, as siderúrgicas tendem a 

procurar soluções inovadoras e de baixo custo para produção do aço, especialmente por meio da 

busca de melhoria da eficiência de seus processos. Alguns exemplos de soluções já amplamente 

adotadas são:  

 reduzir o consumo de insumos, matérias-primas e de logística, modernizando os 

equipamentos e fazendo sinergias; 

 minimizar a produção de resíduos, evitando desperdício e perda de produto na linha de 

produção; 

  reutilizar o máximo de efluentes líquidos e resíduos; 

 vender resíduos que não são aproveitáveis na própria usina para utilização em outros 

processos (ex: escória granulada utilizada na fabricação de cimento – utilizada como 

clínquer); 

 comprar resíduos de outras usinas para utilização no processo (ex: finos de carvão vegetal 

injetado no alto-forno ao invés do carvão mineral pulverizado); 

 reaproveitar gases (ex: uso dos gases de aciaria e alto-forno em termoelétricas para produção 

de energia). 

 

 

2.6.1 Reciclagem de resíduos siderúrgicos sólidos 

 

As siderúrgicas integradas geram diversos tipos e em grande quantidade de resíduos 

sólidos. Estes resíduos podem ser classificados em 3 grandes grupos; os ditos recicláveis 

contendo ferro, os finos de coque e as escórias. Entre os recicláveis contendo ferro estão: as 

poeiras e lamas de alto-forno e de aciaria; a lama de tratamento de água de laminação; poeiras de 

sinterização; e outros. As escórias são basicamente as geradas no alto-forno, na aciaria e no 

lingotamento contínuo (TAKANO et al., 2000). 

No ano 2000, Takano et al. citou dados estimativos sobre a geração de resíduos 

siderúrgicos, os quais são apresentados na Tabela 4.  
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Tabela 4: Geração estimada de resíduos siderúrgicos no mundo em 1987 (TAKANO et al., 

2000) 

 

(*) 60% de aço por conversor e 40% por aciaria elétrica e (**) 80 e 20% respectivamente; 

(***) Pós e lamas por produção de gusa = 16,9kg/t gusa e para aciaria = 16kg/t de aço. 

 

A recuperação dos valores metálicos contidos nos resíduos sólidos acima mencionados 

passou a ser muito importante tanto do ponto de vista das restrições legais impostas pelas 

legislações relativas à proteção do meio ambiente, como do ponto de vista econômico, por 

contribuírem para a compensação dos custos de instalação e operação de equipamentos 

antipoluição instalados nas usinas. Outros resíduos sólidos são os fragmentos de escórias geradas 

na fabricação da gusa, do aço e resultante do lingotamento contínuo do aço. Dependendo da 

procedência da escória elas podem ser recirculadas, estocadas ou comercializadas para a 

indústria cimenteira ou da construção civil (agregados). 

Na Tabela 5 estão apresentados os destinos dos principais resíduos siderúrgicos 

recicláveis junto a informações pertinentes à reciclagem dos mesmos. 
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Tabela 5: Destinação dos principais resíduos siderúrgicos recicláveis no mundo em 1987 

(TAKANO et al., 2000). É notável que a Sinterização absorve grande parte dos resíduos 

siderúrgicos. Nota-se também que a utilização deles traz efeitos indesejáveis no processo. 

 

 

2.7 Pó de balão do alto-forno 

 

Os componentes da carga carregada no alto-forno possuem finos agregados, que durante 

o processo de redução se desprendem no interior do AF e são arrastados pelo gás ascendente. 

Todo gás gerado é utilizado como combustível em diversos processos da usina siderúrgica.  

Para que esse gás seja utilizado e não cause problemas (entupimento de bicos, desgaste 

de equipamentos por abrasão, etc.), o mesmo é direcionado a um conjunto de equipamentos 

denominado Sistema de Limpeza de Gás. Esse sistema tem a função de remover os particulados 

contidos nos gases de saída do AF. A seguir será descrito um tipo de sistema de limpeza de gás 

de alto-forno. 

O sistema é composto por 3 equipamentos instalados em série:  

- Coletor de Pó ou Balão de Pó; 

- Primeiro Venturi; 

- Segundo Venturi. 
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Na primeira etapa a limpeza é realizada no Coletor de Pó, do tipo gravimétrico, que tem 

por finalidade reter as partículas mais pesadas. Nessa etapa a limpeza é a seco. O pó, através da 

perda de velocidade, decanta no fundo do equipamento, de onde é retirado posteriormente. 

A segunda etapa da limpeza é úmida e realizada em dois estágios, sendo utilizados para 

esse fim dois venturis colocados em série.  

O primeiro venturi é utilizado para esfriar e limpar parcialmente o gás através da 

pulverização de água no gás, o que faz com que as partículas de pó, molhadas, decantem no 

fundo do venturi. O segundo venturi é usado para a limpeza final do gás. O gás passa através de 

uma garganta móvel, que permite aumentar ou diminuir a velocidade do mesmo, de forma a 

aumentar a eficiência de limpeza. Nessa garganta o gás também é pulverizado com água para 

eliminar o restante das partículas de pó, ainda existentes. As partículas molhadas decantam no 

fundo do equipamento e o gás segue para a distribuição. 

As partículas de pó decantadas nos venturis são retiradas sob a forma de lama, separada e 

posteriormente vendida a empresas de fabricação de cerâmica. A Figura 13 ilustra o sistema de 

limpeza de gás de alto-forno mencionado. 
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Figura 13: Sistema de limpeza de gás de um alto-forno. 

 

 

2.7.1 Características gerais do pó 

O resíduo sólido a ser estudado nesse trabalho, trata-se do pó de balão ou também 

chamado de pó do coletor. É um resíduo sólido com granulometria menor que 1,0mm, composto 

pelos finos das matérias-primas carregadas no interior do alto-forno.  

É obtido no sistema de limpeza de gases e sua composição varia de acordo com a 

matéria-prima usada, porém, aproximadamente é composto por 25 a 40% de Ferro; 40 a 45% de 

C; 5 a 7% de SiO2 e 2 a 4% de CaO (MACHADO, 2006). 

Entrada 

de gás 

Saída 

de gás 
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Basicamente, o pó de balão é constituído por óxidos metálicos (oriundos do minério, 

sínter e pelotas), finos de material carbonoso (oriundos do carvão e coque) e outros minerais em 

menor proporção. A geração desse resíduo varia de um alto-forno para ou outro, mas em linhas 

gerais pode-se considerar uma geração em torno de 5,0kg/t gusa para fornos a coque de grande 

porte (produção acima de 7000t/dia). Usualmente em siderúrgicas, esse material é armazenado 

em pátio de resíduo industrial para posterior utilização na sinterização junto com outros resíduos 

gerados na própria usina.  

Os componentes do pó que são de interesse ao processo de sinterização são: o teor de 

carbono e o teor de ferro, os quais são respectivamente: combustível e fonte de ferro para o 

processo de sinterização. As Tabelas 6 e 7 apresentam um resultado de análise característico de 

pó de balão.  

Tabela 6: Análise química imediata característica de pó de balão 

Parâmetro Proporção (% vol.) 

Cinza 55,64 

Matéria Volátil 27,03 

Carbono fixo 17,33 

 

Sob uma análise geral da Tabela 6, é possível dizer que a quantidade de cinza presente no 

PB é bastante alta em relação a um carvão mineral. As cinzas são impurezas não-combustíveis, 

portanto, é indesejável sua presença no material que se deseja utilizar. 

 

Tabela 7: Composição química da cinza típica do pó de balão 

Componente CaO SiO2 MgO Al2O3 FeT MnT TiO2 P 

Proporção (%) 2,75 7,03 0,52 2,44 28,97 0,30 0,16 0,05 

FeT: Teor de ferro total    MnT: Teor de manganês total 

 

 Quanto à análise química da cinza presente na Tabela 7, o que mais chama a atenção é o 

elevado percentual de FeT. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a formação das amostras estudadas, utilizou-se carvão mineral de uma única 

procedência e pó de balão de alto-forno. As amostras foram caracterizadas por análises físicas, 

químicas, micrográficas e de raio-X. Foi estabelecida uma granulometria a ser utilizada nos 

ensaios de combustibilidade. Essa granulometria é comumente usada em processos industriais. A 

combustibilidade das amostras individuais e em misturas foi feita por aparelho simulador de 

injeção carvão pulverizado. 

 

3.1 Matérias-primas 

 

Foram analisadas amostras de carvão mineral e pó de balão. O carvão e pó utilizados são 

identificados como CV e PB. O carvão é de origem australiana e o pó proveniente do alto-forno 

a coque da siderúrgica Gerdau. O carvão (CV) utilizado foi coletado em uma instalação de ICP 

após processamento.  O pó foi coletado no balão de pó do alto-forno da referida siderúrgica.  

 

3.2 Preparação das amostras 

 

As etapas de preparação das amostras para a caracterização química e metodologia 

proposta foram as seguintes: homogeneização da amostra original, quarteamento e 

acondicionamento para análises e ensaios (ASTM D 2013). A preparação e cominuição foi 

realizada no Laboratório de Carvão ICP da siderúrgica Gerdau, em Ouro Branco – MG.  

 

3.3 Procedimento experimental 

 

3.3.1 Análise imediata 

 

A análise imediata consiste na determinação dos teores de umidade, matéria volátil, 

cinzas e carbono fixo, sendo os resultados expressos normalmente em base seca (ASTM D 

5142). O procedimento analítico utilizado está descrito em detalhes nas normas citadas.  
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3.3.1.1 Análise de umidade 

 

A análise de umidade é feita levando o recipiente com a amostra (3g) em analisador de 

umidade, com temperatura controlada em 100°C. O aparelho calcula a umidade presente e 

retorna o resultado no display. O aparelho da marca SARTORIUS, modelo MA 30, foi o 

utilizado para análise. Este aparelho encontra-se no Laboratório de Análise de Carvão para 

Injeção dos Altos-fornos da Gerdau Ouro Branco. Usualmente objetiva-se que carvões para 

injeção possuam valores de umidade inferior a 2%. A Figura 14 mostra um modelo de aparelho 

idêntico ao utilizado para as análises. 

 

 

Figura 14: Equipamento utilizado para análise de umidade do carvão e finos de coque, 

modelo SARTORIUS MA 30 MOISTURE ANALYZER. 

 

 

3.3.1.2 Análise de matéria volátil 

 

A análise de matérias voláteis é feita com 1g de amostra desumidificada. Coloca-se a amostra 

em cadinho com tampa, e este na porta da mufla a 900°C por 3 min. Após este tempo, coloca-se 

o cadinho dentro da mufla fechada por 7 min. Resfria-se o cadinho em dessecador e determina a 

massa final. A equação (3.1) é utilizada para o cálculo do teor de matéria volátil: 
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                                                MV = [(m0 – m1) / m] * 100                                          (3.1) 

 

Onde: 

MV = Teor de matéria volátil, em %; 

m1 = massa inicial do cadinho + amostra, em g; 

m2 = massa final do resíduo + cadinho, em g; 

m = massa da amostra, em g. 

 

 

3.3.1.3 Análise de cinzas 

 

Para determinar o teor de cinzas coloca-se a amostra (1g) de carvão ou pó de balão, em 

cadinho sem tampa, leva-se à mufla com temperatura em torno de 700°C até a queima completa 

do respectivo material. Resfria-se o cadinho em dessecador e determina a massa final. A equação 

(3.2) é utilizada para o cálculo do teor de cinzas: 

                                                         CZ = [(m2 – m3) / m]*100                                              (3.2)                                                     

 

 

Onde: 

CZ = teor de cinzas, em %;  

m2 = massa do cadinho + resíduo, em g;  

m3 = massa do cadinho, em g; 

m = massa da amostra, em g. 

 

 O valor do teor do carbono fixo é encontrado através da diferença dos valores de cinzas e 

matéria volátil da amostra. Os cálculos são feitos através da equação (3.3): 

 

                                                    Cfixo = 100 – MV – CZ                                                           (3.3) 

Onde:  

Cfixo = teor de carbono fixo, em %; 

MV = teor de matéria volátil, em %, 
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CZ = teor de cinzas em %. 

  

3.3.2 Separação granulométrica do pó 

 

A amostra de PB foi fracionada nas faixas granulométricas identificadas como 

importantes para a análise quantitativa e avaliada quanto ao perfil de distribuição granulométrica. 

Para separação, foi utilizado um agitador eletro-mecânico da marca A Bronzinox de 

acordo com a seguinte sequência de peneiras: 150µm, 75µm e 45µm. Um agitador similar pode 

ser visto na Figura 15. 

 

 

Figura 15: Agitador eletromecânico para separação granulométrica. 

 

Após passar pelas peneiras, foram obtidas as seguintes faixas granulométricas: 

 

 > 150µm; 

 45 - 75µm; 

 75 - 150µm; 

 < 45µm (finos naturais – FINAT). 

 

Houve uma massa global de pó que foi cominuída até granulometria inferior a 90µm e 

analisada. Essa amostra é identificada nesse estudo como PB_Moído. Essa amostra é a 

representação mais real do pó de balão que seria moído e utilizado junto com o carvão no 

processo industrial. 
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3.3.3 Caracterização micrográfica do pó  

 

A microscopia ótica é uma técnica já empregada para o estudo das partículas carbonosas 

do pó do AF (YAMAGUCHI et al., 1995). No trabalho de Ribas et al. (1999) utilizou-se esta 

técnica para a identificação dos componentes carbonosos do PB e da lama do AF. Recentemente 

Wu et al. (2010) determinaram a porcentagem de finos de coque e carvão pulverizado (CP) não 

consumidos no AF, por meio de análise química elementar e microscopia ótica.  

A análise micrográfica teve por objetivo identificar e quantificar os minerais presentes no 

pó. As amostras foram preparadas para análise em microscópio de luz refletida de acordo com 

procedimentos padronizados. A técnica consiste em incidir um feixe de luz sobre a amostra, que 

é refletido de modo especular. Existe um semi-espelho no qual 50% da luz é refletida e 50% é 

transmitida, havendo perdas quanto à intensidade da imagem, porém ganhando-se na resolução 

final. O equipamento utilizado foi um Microscópio Leica DMLP.  

 

3.3.4 Difração de raios-X dos materiais 

 

A DRX permite caracterizar os materiais analisando os arranjos atômicos na rede 

cristalina. Em geral ocorre uma linha difratada para cada conjunto de planos cristalinos. A figura 

de difração é tipicamente apresentada na forma de um gráfico que relaciona a intensidade das 

linhas difratadas em função do ângulo de difração (ou espaçamento interplanar). Uma vez que 

cada material ordenado é formado por um único arranjo e número de átomos (célula unitária), 

estes apresentarão difratogramas únicos. Assim, a figura de difração será formada por uma série 

de difratogramas superpostos, um para cada fase da amostra. As fases podem ser identificadas 

comparando os difratogramas a padrões catalogados (JENKINS e SNYDER, 1996). 

Para a maioria das amostras, o objetivo principal da análise de Difração de Raios X 

(DRX) é identificar as fases cristalinas presentes – análise qualitativa. A DRX também pode ser 

empregada para a determinação do teor de diferentes fases em amostras multifaces ou para 

identificar certas características de uma fase, como estrutura cristalina ou dimensão e forma de 

cristalinos – análise quantitativa (CONNOLLY, 2010). 

Na DRX geralmente se lida com materiais cristalinos, porém, além disso, as figuras de 

difração podem ser utilizadas para determinar o grau de cristalinidade, que representa as 
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dimensões das regiões cristalinas ou substâncias amorfas. Quase todas as substâncias possuem 

algum grau de ordem ou periodicidade no arranjo de seus átomos. Até os materiais não 

cristalinos possuem algum grau de organização e apresentarão figuras de difração, geralmente na 

forma de um ou mais largos picos difusos ou halos (JENKINS, 2000). É importante reconhecer 

que nem todos os sólidos são cristalinos ou ordenados, alguns são amorfos, sem nenhuma regular 

organização dos átomos (PERCHARSKY e ZAVALIJ, 2003). 

A Figura 16 ilustra como os átomos se unem em quantidade, tipo e arranjo, formando 

células unitárias. Se as células unitárias possuírem arranjo uniforme (macrostress) as linhas de 

difração apresentaram picos agudos; se elas possuírem arranjos não uniformes (microstress) as 

linhas de difração serão alargadas. 

 

Figura 16: A formação estrutural dos sólidos (JENKINS, 2000) 

 

Um cristalito compreende um número de células sistematicamente agrupadas para formar 

um domínio de difração coerente. Se as células não são idênticas, mas mostram variação nas 

posições atômicas, o material é chamado amorfo. A espécime é formada por um grande número 

de cristalitos. Quanto a difração, deseja-se um arranjo completamente aleatório dos cristalitos 
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individuais na espécime, evitando o efeito da orientação preferencial (JENKINS e SNYDER, 

1996). 

Conforme Jenkins e Snyder (1996) as intensidades dos picos difratados estão sujeitas a 

uma variedade de erros aleatórios e sistemáticos, que podem ser classificados em quatro 

categorias: dependentes da estrutura cristalina, dependentes do instrumental, dependentes da 

espécime e dependentes da análise dos dados.  

Considerando uma fase ou seleção de fases, todos os termos dependentes da estrutura não 

variam, e neste caso não influenciarão no procedimento quantitativo. Não havendo mudanças no 

funcionamento do difratômetro seu efeito pode ser também ignorado. Somente os erros de 

caráter randômico associados à observação devem ser considerados, desde que o difratômetro 

utilizado seja calibrado com amostras puras nas mesmas condições das análises. O maior 

problema na análise quantitativa de amostras multifases são os fatores dependentes da amostra, 

principalmente os relacionados à dimensão e distribuição de partícula e efeitos de absorção 

(JENKINS, 2000).  

Segundo Connolly (2010) a aplicação eficiente dos métodos quantitativos requer: 

cuidados na preparação da amostra, boa qualidade de dados, conhecimento da amostra que está 

sendo estudada e identificação das possíveis fontes de erros experimentais. 

 

3.3.5 Método de adsorção de Nitrogênio – B.E.T. 

 

O objetivo desta análise é identificar a porosidade e área superficial dos grãos de carvão e 

do pó. Como visto na revisão bibliográfica, estes dois parâmetros influenciam na injeção de 

carvão pulverizado.  

A sigla B.E.T. provém dos nomes dos cientistas que propuseram a técnica, Brunauer, 

Emmet & Teller. O procedimento operacional consiste primeiramente em se desgaseificar uma 

massa de 0,5g da amostra, submetendo-a e sob uma determinada temperatura, no caso 170°C, 

com o objetivo de eliminar possíveis contaminantes presentes. Em seguida se estabelecem 

valores desejados de pressão relativa durante o ensaio e a amostra, mantida à temperatura de 

ebulição do nitrogênio líquido (-196°C), é submetida a um pequeno fluxo de N2 gasoso. Atingida 

a pressão relativa estabelecida, o volume de nitrogênio adsorvido na superfície é registrado e 

armazenado em computador. 
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O fenômeno de adsorção de N2 é fortemente dependente das propriedades físicas do 

sólido, em particular de sua estrutura de poros. Assim, foram obtidas como resultado 

informações sobre área superficial específica, volume total de poros, tamanho médio dos poros, 

distribuição de tamanhos de poros, volume de microporos, isotermas de adsorção - dessorção, de 

cuja forma podem-se extrair informações sobre a forma geométrica dos poros.  

O aparelho da marca Quantachrome, modelo NOVA 1000, foi o usado para a análise. 

Este equipamento se encontra no Laboratório de Bio&Hidrometalurgia do Departamento de 

Metalurgia – UFOP. Na Figura 17 está mostrado um modelo de aparelho igual ao usado para os 

ensaios. 

 

Figura 17: Fotografia do equipamento utilizado para análise de porosidade e área superficial, 

modelo NOVA 1000. 

 

 

3.3.6 Ensaio em Multipicnômetro a gás 

 

O Multipicnômetro trata-se de um instrumento especificamente designado para medir o 

volume real de material sólido ou em pó, empregando o princípio de Archimedes de 
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deslocamento de um fluido. O equipamento usado para os ensaios é o mostrado na Figura 18, da 

marca Quantachrome, modelo Ultrafon, totalmente automática e se encontra no mesmo 

departamento do BET. 

 

 

Figura 18: Fotografia do aparelho Picnômetro a gás utilizado para análise 

de densidade real. 

 

Esse fluido é um gás capaz de penetrar em poros muito pequenos, e por isso se usa o gás 

Hélio, que em virtude de sua dimensão atômica, garante penetração em poros de ordem de 1Å 

(10 - 10m). O multipicnômetro determina a densidade real através da diferença de pressão 

quando uma quantidade conhecida de gás Hélio sob pressão flui de um volume conhecido e 

calibrado de referência (Vr) para o porta-amostra (de volume Vc conhecido e calibrado) 

contendo o material em pó (de volume Vp). Ocorre uma queda de pressão de P¹ (antes) para P² 

(após passagem do volume Vr no circuito) e, a partir da relação entre essas pressões, determina-

se o volume do material em pó (Vr) pela equação (3.4): 

 

Vp = (Vc - Vr)*[(P¹/P²) - 1]                                           (3.4) 

 

Onde: 

Vp = Volume real do material analisado; 

Vc = Volume de referência do cadinho; 

Vr = Volume de referência do gás Hélio; 



51 

P¹ = Pressão inicial; 

P² = Pressão final. 

 

Conhecendo-se a massa do material (mp), mensurada em balança analítica de precisão, 

determina-se a densidade real (d). Esse cálculo pode ser determinado pela equação (3.5): 

 

                                                      d = mp / Vp                                                                    (3.5) 

 

Onde:  

d = Densidade real do material analisado; 

mp = Massa do material analisado; 

Vp = Volume real do material analisado. 

 

O procedimento operacional do equipamento consiste em colocar a amostra no porta 

amostra, que então é levado para uma estufa, para que se possa retirar toda a umidade. Depois 

desse processo concluído, a amostra é levada para o multpicnômetro. Já no multipicnômetro, é 

injetado o gás hélio na amostra para que este penetre nos poros da mesma e fornece a densidade 

real da amostra. Então o aparelho passa as informações para o computador e a impressora, onde 

são feitos os cálculos e apresentado os resultados. É feita repetições automáticas das análises até 

que os resultados estejam dentro da tolerância especificada pelo usuário.  

 

3.3.7 Simulador de injeção de materiais pulverizados 

 

Sabe-se que a combustão do material pulverizado que é injetado nas ventaneiras do alto-

forno é feita sob condições bastante severas, sobressaindo duas como sendo as mais importantes: 

 

- Baixo tempo de residência da partícula no jato de gás no interior do alto- forno. Este tempo é 

da ordem de 20 a 50ms (=0,01 a 0,05s); 

 

- Elevado gradiente térmico que o carvão pulverizado sofre quando é injetado nas ventaneiras. 

Este valor é da ordem de 10
5
K/s. 
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A Figura 19 ilustra o ambiente sobre o qual se fala neste parágrafo. 

 

Figura 19: Ambiente do alto-forno onde o material pulverizado é injetado (ASSIS, 2008) 

 

O Laboratório de Siderurgia (LS) da UFOP dispõe de um equipamento que pode simular 

as condições presentes na zona de combustão das ventaneiras de um alto-forno. A Figura 20 

mostra o equipamento existente no LS. Nesse equipamento, foram realizados ensaios para se 

determinar o índice de combustão dos materiais estudados.  

 

Figura 20: Equipamento disponível no Laboratório de Siderurgia, da Escola de 

Minas, para simular a injeção de carvão pulverizado em altos-fornos. 
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Pode-se dividir o aparelho em duas zonas uma de alta pressão e outra de baixa pressão. A 

zona de baixa pressão é composta pelo forno de pré-aquecimento que simula as condições do 

regenerador de calor de um alto- forno, o ponto de injeção de carvão e o forno de combustão que 

simula a zona de combustão ou ―raceway zone‖. A zona de alta pressão é composta por um 

manômetro e a lança de injeção, sendo ativada por uma válvula eletromagnética. Todas estas 

zonas juntas representam as condições físicas de operação e combustão de carvão em um alto- 

forno. Na zona de alta-pressão se carrega o carvão pulverizado. O gás produzido é coletado e 

analisado e daí existe o cálculo do índice de combustão o qual é representado pela reação (3.6): 

 

                 IC = (%CO + %CO2)*n / [(ma*%Cf / 1200000) – (%CH4*ng / 100)]                     (3.6) 

 

Em base úmida; 

Onde: 

IC = Índice de combustão (combustibilidade); 

%CO, %CO2, %CH4 = Porcentagens dos gases produzidos; 

%Cf = Carbono fixo contido na amostra; 

ng = Número de mols do gás depois da experiência; 

ma = Massa da amostra de carbono injetada em miligramas. 

 

A Figura 21 representa um desenho esquemático das regiões do Simulador. 
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Figura 21: Desenho esquemático das regiões e componentes do simulador. (ASSIS, 2008).  

 

 

A Figura 21 pode ser mais bem esclarecida através das descrições localizadas abaixo: 

 

- Seção 1 (lança de injeção de carvão): local onde ocorre o disparo do carvão para o circuito; 

- Seção 2 (regenerador): forno de pré-aquecimento que fornece calor para o circuito; 

- Seção 3 (ponto de injeção na zona de baixa pressão): encontro do carvão com o oxigênio;  

- Seção 4 (ventaneira): região que representa a ventaneira; 

- Seção 5 (zona de combustão): região que simula a zona de combustão do alto-forno; 

- Seção 6 (reservatório de gás – ORSAT): ponto de coleta do gás para análise química. 

 

A metodologia usada inicia-se com a pesagem das amostras de carvão e pó em balança 

analítica para compor uma amostra de 120mg, as quais são identificadas e colocadas em um 

recipiente de vidro devidamente desumidificado. O recipiente usado pode ser visto na Figura 22. 

 

Seção 1 

Seção 3 

Seção 2 Seção 4 Seção 5 

Seção 6 
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Figura 22: Recipiente usado para armazenar o carvão pulverizado para o ensaio de 

combustão 

 

O gás utilizado neste experimento é oxigênio puro armazenado em cilindro. Após aberta 

a válvula do cilindro, o gás é destinado para um ramo da mangueira que o conduz ao forno de 

pré-aquecimento e outro que o conduz para a lança de injeção no forno de pré-aquecimento onde 

ele é aquecido para a temperatura de sopro similar a atingida em um alto-forno. Na lança de 

injeção o gás arrasta o material particulado sob o comando da válvula eletromagnética (V1) que 

é acionada simultaneamente com a válvula (V2) por apenas 2 segundos repetindo este 

acionamento por 4 vezes. As pressões do gás nos reguladores (P1) e (P2) são respectivamente 

5kgf/cm
2
 e 2kgf/cm

2
. 

O gás em alta pressão, no momento de sua liberação, cria uma onda de choque, 

arrastando as partículas do material injetado entra em contato com o gás vindo do forno e pré-

aquecimento e entram juntos no forno de combustão onde acontece a queima sendo depois 

separados o particulado e o gás coletado nas ampolas.  

As ampolas são de vidro com duas aberturas uma em cada extremidade e um volume 

interno variando entre 200 e 250ml, como pode ser visto na Figura 23 preenchida com água 

destilada e um corante, à medida que o gás entra na ampola ele expulsa a água por outra 

extremidade, logo após o gás ser coletado ele é encaminhado ao analisador de gás Orsat. 
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Figura 23: Vista geral da ampola de vidro. 

 

Um dos mais conhecidos e mais simples aparelhos para análise de gases é o Analisador 

Orsat. Ele é utilizado para se determinar a composição e peso molecular de gases. Ele é 

geralmente utilizado para detectar dióxido de carbono (CO2), oxigênio (O2) e monóxido de 

carbono (CO).  

O analisador trata-se de um conjunto de ampolas de vidro contendo em seu interior as 

devidas soluções necessárias para análise do gás. Este sistema é interligado por tubos de vidro 

por onde o gás é forçado a passar gerando assim uma lavagem separando as devidas frações de 

CO, CO2 e O2. Nas Figuras 24 e 25 é possível visualizar o esquema geral do Orsat e a fotografia 

do equipamento utilizado para a análise.  
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Figura 22: Esquema do Orsat 
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Figura 23: Vista geral do Orsat 

 

Os seguintes reagentes químicos são utilizados para análise de gases: 

 

• CO2: Solução de hidróxido de potássio (KOH) ou hidróxido de sódio (NaOH) ou 

―dissorvente‖ (esta solução também absorve, lentamente, H2S, SO2 e SO3); 

 

• O2: solução de pirogalol alcalino, que é uma mistura de ácido pirogálico com solução de 

KOH, ou solução ―oxsorvente‖, que é uma solução de cloreto cromoso estabilizado. Ambas estas 

soluções também absorvem CO2 em quantidades bem pequenas; 

 

• CO: Solução de cloreto cuproso, que também absorve O2, forma Cu2Cl2.2CO (cloreto 

cuproso e monóxido de carbono) quando colocado em contacto com CO. Visto que este 
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composto é relativamente instável, deve-se colocar fio ou tela de cobre dentro da pipeta a fim de 

impedir oxidação. 

   A Tabela 8 identifica as amostras utilizadas para os ensaios de combustão. Além destas 

variáveis concernentes, a qualidade das amostras também foi analisada. A massa das amostras 

utilizadas nos ensaios foi 130mg. No aparelho simulador, essa quantidade representa o processo 

de ICP de um alto-forno o qual trabalha com uma taxa de injeção de carvão de 130kg/t gusa. 

Decidiu-se adicionar a quantidade máxima de 30% de pó ao carvão, pois uma quantidade 

superior não representa o real cenário de uma siderúrgica.  

 

Tabela 8: Amostras de carvão e pó definidas para combustão 

Ensaio Componentes da amostra Proporção (%) Quantidade (mg) 

1 Carvão mineral 100 130 

2 Pó de balão 100 130 

3 
Carvão mineral 95 123,5 

Pó de balão 5 6,5 

4 
Carvão mineral 90 117 

Pó de balão 10 13 

5 
Carvão mineral 85 110,5 

Pó de balão 15 19,5 

6 
Carvão mineral 70 91 

Pó de balão 30 39 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo estão os resultados encontrados para a análise química, caracterização do pó 

de balão, bem como os resultados de combustibilidade das misturas.  

 

4.1 Química imediata do carvão e pó 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos na análise imediata (teor de umidade, cinzas, 

matéria volátil e carbono fixo) do carvão fino e pó de balão (análise global). 

 

Tabela 9: Análise imediata do carvão e pó 

Amostra Umidade (%) Cinza (%) Matéria volátil (%) Carbono fixo (%) 

Carvão 0,73 11,25 18,51 70,24 

Pó de balão 1,80 35,14 18,46 46,40 

 

Segundo dados fornecidos por siderúrgicas brasileiras, o limite de umidade de carvões 

desejado para fins de injeção é 2%. É desejável que o teor de cinzas de um carvão para injeção 

esteja abaixo de 10% e a matéria volátil no intervalo de 10 a 40% (CALDEIRA, 2006). O 

intervalo ideal para carbono fixo deve ser de 68 a 91% (CALDEIRA, 2006). 

O pó de balão possui elevado teor de cinzas e baixo teor de carbono fixo, o que prejudica 

o comportamento do material como combustível.  

Neste trabalho não foi realizada a análise química da cinza remanescente, mas é possível 

que essa cinza possua natureza ferrosa em função da composição do PB, o que exigiria uma 

temperatura de chama maior que a dos padrões normais para ser capaz de consumi-la. 

 

4.2 Caracterização mineralógica do pó de balão 

 

A Tabela 10 contém os dados da análise mineralógica do pó de balão, onde é possível 

conhecer a proporção dos principais minerais presentes. A análise foi realizada em amostra do pó 
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de balão sem qualquer processamento. A Figura 26 foi construída com os dados da Tabela 10 

para representar graficamente os resultados. 

 

Tabela 10: Proporção dos minerais presentes no pó de balão 

Mineralogia (%vol.) 

Fração Retido  
Carvão 

mineral 

Hematitas 

totais 
Fe3O4 

Ferrito de 

cálcio 
Calcário Quartzo MnO 

>150µm 33,9 76 9 2 6 2 2 1 

>75µm 27,7 67 17 2 6 0 7 1 

>45µm 14,7 45 33 3 9 1 7 1 

<45µm 23,8 34 35 10 9 1 10 1 

Global 

calculada 
100 55,5 23,5 4,25 7,5 1 6,5 1 

  

A Figura 26 representa a proporção dos minerais presentes nas amostras em diferentes 

granulometrias.  

 

Figura 26: Representação gráfica da proporção dos minerais presentes no pó de balão  
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A Figura 27 representa a concentração de carvão mineral em cada nível de fração 

granulométrica do pó. Observe que a presença de carvão é maior nas amostras mais grosseiras. 

Esse fato pode ser explicado pela presença de partículas de coque (> 150µm) no pó de balão, 

que possivelmente foram arrastadas pelo gás ascendente e carreadas para o interior do coletor de 

pó. O fato de que o carvão injetado nas ventaneiras possui granulometria inferior à 90µm, não 

deixa dúvidas que boa parte do carvão encontrado nas amostras é oriunda de partículas de 

coque.  Do ponto de vista energético do pó, a presença de carvão em sua composição é favorável 

ao potencial energético do mesmo.   

 

 

Figura 27: Concentração de carvão nos diversos níveis de fração granulométrica 

    

Quanto à presença de hematita (Fe2O3), percebe-se que quanto menor a granulometria da 

amostra, maior a presença de Fe2O3. Essa hematita é oriunda do pó de minério presente na carga 

ferrosa carregada no topo, que foi arrastado pelos gases ascendentes durante sua descida. As 

partículas de minério possuem aproximadamente uma densidade 3 vezes maior que as partículas 

de coque, portanto elas não arrastadas pelo gás ascendente com a mesma facilidade que as 

partículas de coque, o que faz com que elas não estejam tão presentes nas frações mais 

grosseiras. Essas informações podem ser vistas na Tabela 10. A Figura 28 foi construída com os 

dados dessa tabela a fim de representar graficamente os resultados.  
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   Figura 28: Concentração de hematita nos diversos níveis de fração granulométrica 

 

A magnetita (Fe3O4) é uma fase formada pela redução em estado sólido da hematita. 

Observa-se que a presença da magnetita é maior em frações granulométricas menores. Isso 

mostra que as partículas de minério começaram a ser reduzidas no processo e foram carreadas 

pelo gás ascendente do interior do forno.  

Os ferritos de cálcio (CaO.Fe2O3), são originários do processo de sinterização do minério 

de ferro e possuem tamanho ínfimo. São resultados da reação entre Fe2O3 e CaO na produção do 

sínter. Visto que estes cristais possuem morfologia acicular e estão presentes na superfície do 

sínter, certamente se desintegraram durante o transporte do sínter e se desprenderam do corpo da 

partícula de sínter no momento de descarga dentro do AF. Por sua vez, também foram arrastados 

pelos gases ascendentes do processo. Nas Figuras 29, 30 e 31, são apresentadas micrografias do 

pó sob as granulometrias indicadas na Tabela 10. Nas imagens, é possível visualizar os 

elementos constituintes. 
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Figura 29: Micrografia da fração de pó com granulometria >150µm 

 

Legenda: 

1 – Carvão mineral  2 – Hematita 

2 – Ferrito de cálcio  3 – Calcita  

 

 

 

Figura 30: Micrografia da fração de pó com granulometria >75µm 
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Legenda: 

1 – Carvão mineral   3 – Ferrito de cálcio 

2 – Magnetita    4 – Quartzo com inclusões de hematita 

 

 

 

Figura 31: Micrografia da fração de pó com granulometria <45µm 

 

Legenda: 

1 – Carvão mineral   3 – Hematita 

2 – Magnetita    4 – Ferrito de cálcio 

 

 

4.3 Método de Adsorção de Nitrogênio - BET 

 

A utilização do B.E.T. proporcionou a determinação de várias propriedades físicas. 

Destaque para a superfície específica, volume de microporos e área de microporos das amostras. 

Os resultados estão expressos na Tabela 11 e representados nas Figuras 32, 33, 34, 35, 36 e 37 

para facilitar a comparação. 
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Tabela 11: Resultados encontrados no aparelho B.E.T. 

 

 

 

 

Figura 32: Densidade dos materiais 

 

Figura 33: Superfície específica dos materiais 

 

 

Figura 34: Volume de microporos dos 

materiais 

 

 

Figura 35: Tamanho médio dos microporos 

dos materiais 

 

Amostra
Densidade 

(g/cm³)

Superfície 

específica 

(m²/g)

Volume de 

microporos 

(cm³/g)

Área de 

microporos 

(m²/g)

Tamanho médio 

dos microporos 

(Å)

Volume total 

dos poros 

(cm³/g)

CV 1,37 6,54 0,0030 9,36 30,76 0,01267

PB 2,25 2,38 0,0010 3,44 17,71 0,00795
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 Figura 36: Área de microporos dos 

materiais 

 

      Figura 37: Volume total dos poros dos 

materiais

 

Observando-se os materiais, percebe-se um volume bem menor de poros e microporos na 

estrutura do pó quando comparada ao carvão. Isso pode ser justificado pela presença de hematita 

e magnetita em sua composição, as quais possuem estrutura mais compacta que do carvão 

mineral. Isso mostra que a presença das partículas de coque na composição do pó não foi 

suficiente para influenciar de forma significativa na porosidade da massa global. 

Quanto aos dados de densidade, certamente houve forte influência nesse fator causada 

pela presença de hematita e magnetita na composição do pó, as quais possuem densidade cerca de 

3 vezes maior. Em função de um conhecimento básico prévio sobre a composição do pó, essa 

diferença de densidade já era esperada. 

Por definição, a superfície específica é a área superficial por unidade de peso de carvão 

(cm²/g ou m²/kg). Neste caso levou-se em consideração a superfície dos poros para os cálculos. O 

fato de haver um volume total de poros e área de microporos no pó de balão bem menor que no 

carvão, faz com que o pó tenha uma superfície específica menor que o carvão. Essa afirmação 

pode ser constatada na análise de superfície específica realizada. De acordo com a bibliografia, a 

velocidade de reação de combustão é mais eficiente quanto maior for o contato entre partícula e o 

gás O2, para um mesmo tipo de carvão. Portanto, as características de porosidade irão influenciar 

diretamente na superfície de contato entre partícula e o gás O2. Portanto, conclui-se que a 

reatividade do pó será menor que do carvão. 
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4.4 Identificação da estrutura cristalina 

 

As Figuras de 38 e 39 mostram os difratogramas de raios X das amostras de CV e PB 

utilizadas neste trabalho, as quais possuíam granulometria inferior à 90µm. Os difratogramas 

mostram as intensidades dos raios difratados nos planos (h,k,l) de cada componente mineral 

cristalino das amostras, medidas em counts/s (contagem por segundo), em função do ângulo de 

difração (2θ). A grande elevação do background nos difratogramas se deve principalmente à 

matéria orgânica amorfa.  

Ambos os difratogramas identificaram principalmente a presença de quartzo (SiO2) e 

hematita (Fe2O3). A presença de calcita (no carvão) e goetita (no pó) também foram identificadas 

em menor intensidade. 

Segundo a bibliografia, o quartzo e a hematita são minerais comuns de serem encontrados 

em carvões, portanto a presença desses minerais na amostra de carvão está coerente.   

 

 

Figura 38: Difratograma da amostra CV 
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Figura 39: Difratograma da amostra PB_Moído 

 

 

4.5 Ensaios de combustão das misturas 

 

Foram realizadas misturas entre o carvão mineral e pó de balão, que posteriormente foram 

submetidas aos ensaios de combustão no simulador de injeção de materiais pulverizados 

citados no Capítulo 3 deste trabalho. As amostras utilizadas possuíam 130mg, o que representa 

uma taxa de injeção de 130kg/t gusa no processo industrial. A Tabela 12 apresenta os 

resultados das amostras analisadas. 

 

Tabela 12: Resultados da análise química imediata das amostras 

 

* percentual do pó de balão presente na mistura 

Amostra Mistura Umidade (%) Matéria volátil (%) Cinza (%) C fixo (%)

1 CV 100% 0,73 18,51 11,25 70,24

2 PB 100% 1,80 18,46 35,14 46,40

3 Mix 95/5* 0,78 18,51 12,44 69,05

4 Mix 90/10* 0,84 18,51 13,64 67,86

5 Mix 85/15* 0,89 18,50 14,83 66,66

6 Mix 70/30* 1,05 18,50 18,42 63,09

Quartzo 

Hematita 

Goetita 
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Os índices de combustão dos materiais em proporção única e em misturas podem ser vistos na 

Tabela 13 e Figura 40.  

 

Tabela 13: Resultados do índice de combustão das misturas 

 

 

 

* percentual do pó de balão presente na mistura 

  

Figura 40: Representação gráfica da taxa de combustão das misturas de CV e PB 

 

 

Observando as amostras de carvão e pó em proporção única, foi identificado que o pó 

obteve um baixo resutado de IC quando comparado ao carvão. Isso pode ser justificado pelo 

Amostra Mistura Índice de combustão

1 CV 100% 75,20

2 PB 100% 45,20

3 Mix 95/5* 71,90

4 Mix 90/10* 68,60
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elevado teor de cinzas que é presente no material. A presença de cinzas em um combustível 

provoca redução na temperatura de chama do mesmo e consequente redução no IC. Portanto, 

entende-se que esse fator causou grande prejuízo ao IC do pó, visto que a presença de cinzas 

em sua composição é bastante considerável.  

Outra questão a se pensar é sobre o teor de voláteis presente no pó. Um aumento no teor 

de voláteis tenderia a favorecer o IC e assim reduzir o déficit causado pela grande quantidade 

de cinzas, porém o teor de voláteis do pó é o mesmo do carvão, não havendo influência sobre 

o IC. 

Mais um fator contribuinte para a redução do IC do pó, está relacionado à porosidade e 

superfície específica do mesmo que, como visto na Tabela 11, é bem inferior que o carvão. 

Como já mencionado, isso causa um reflexo negativo no IC, pois o contato entre o gás redutor 

e o interior da partícula ficou dificultado. 

Foi observado também que o aumento na adição de pó ao carvão, reduziu a  taxa de 

combustão. Certamente ocorreu pelos aspectos negativos do pó que foram citados acima (teor 

de cinzas e porosidade das partículas).  
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5 CONCLUSÕES 

 

Do estudo realizado, pode-se concluir:  

 

Como característica geral, o PB possui elevado teor de cinzas (>35%), baixo teor de carbono fixo 

(<50%) e presença considerável de óxidos de ferro (27%); 

 

O elevado teor de cinzas do PB induz ao pensamento de que boa parte dessa cinza possui 

característica metálica e é proveniente dos óxidos de ferro presentes na composição do mesmo; 

 

O baixo teor de carbono fixo do pó é reflexo direto do elevado teor de cinza do mesmo; 

 

A presença de hematita e magnetita no pó era esperada e foi bastante condizente com outras 

análises desse material já catalogadas; 

 

A constatação de ferritos de cálcio, calcário e quartzo em participação considerável (15%) na 

composição do pó, indica que os finos de sínter contribuem fortememente para a formação do 

PB; 

 

A presença do carvão mineral detectado nas amostras foi maior nas frações granulométricas 

maiores, o que levou à conclusão que tal carvão é proveniente dos finos de coque carregados no 

topo do forno ou que foram carreados pelos gases ao atravessar a coluna de carga. Boa parte 

dessas partículas de carvão possuem granulometria maior que a do carvão injetado (90µm), o que 

permite concluir que o carvão remanescente (char) da ICP não está presente naquela porção;  

 

De todo o carvão mineral encontrado no pó, estimou-se através de cálculos que cerca de 86% é 

oriundo dos finos de coque. O restante, não se pode afirmar a procedência através dos dados 

deste estudo. É possível que seja tanto do coque quanto dos finos de carvão remanescentes (char) 

da ICP; 
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A adição do PB ao carvão de injeção prejudicou o índice de combustibilidade da mistura. 

Possivelmente, os óxidos de ferro do PB que não sofreram combustão, incorporaram a cinza 

remanescente que prejudicou a combustibilidade da mistura.  Como reflexo, houve a redução do 

IC das misturas quando comparadas com o carvão em proporção única; 

 

O teste de combustão no simulador mostrou que a adição de 5% (quantidade de consumo 

possivelmente real em escala industrial) de pó ao carvão pulverizado reduz a taxa de combustão 

em aproximadamente 4,5%; 

 

A densidade do PB é mais elevada que o carvão em virtude da concentração (27%) de óxidos de 

ferro que compõem a massa total; 

 

A quantidade de carvão mineral presente no PB não foi suficiente para fornecer energia à 

combustão da mistura de carvão e pó de balão. 
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