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SUMÂRIO 

Além dos esforços para aprimorar a eficiência térmica, é 
fundamental a pesquisa de alternativas para substituição 
do óleo combustivel de modo a garantir que o processo de 
pelotização continue a ser economicamente interessante. 
O impacto causado pelos aumentos sucessivos do preço do 
óleo combustivel no custo da pelota, obrigou a CVRD a 
elaborar programas para reduzir drasticamente a 
dependência deste insumo. 

A CVRD já obteve resultados expressivos que a levaram a 
partir com otimismo, para alcançar a meta de substituição 
total deste insumo nos próximos três anos. 

O presente trabalho aborda os programas de diminuição, 
descrevendo os resultados já alcançados e as perspectivas 
futuras de cada um deles. Neste programa, o carvão 
vegetal tem papel de destaque como fonte energética 
alternativa. 

O PAPEL DA PELOTIZAÇÂO NA CVRD 

O complexo pelotizador da CVRD em Tubarão é composto de 
seis usinas podendo produzir anualmente cerca de 
17 milhões de toneladas. Estas usinas podem produzir 
pelotas de diferentes caracteristicas para alto-forno e 
para redução direta, cada tipo variando de acordo com a 
ex~gência do mercado. O investimento, incluindo as 
utilidades, é da ordem de 530 milhÕes de dólares. 

A produção de 1981 foi de 12,4 milhões de toneladas. 
Foram exportados 11,0 milhões, correspondendo a uma 
entrada de divisas da ordem de 343 milhões de dólares . 

Além de 1 . 700 empregos diretos, com mão de obra 
especializada, este complexo garante o funcionamento de 
várias unidades industriais geradoras de insumos 
necessários à produção de pelotas tais como: calcário, 
cal virgem, corpos moedores, bentonita, refratários, 
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barras de grelha, etc. Também as atividades de mineração 
e beneficiamento de minério da própria CVRD em I tabira, 
dependem do consumo ãe super finos nas unidades de 
pelotização. 

Afora o óleo combustí vel e energia elétrica que serão 
tratados a parte, os principais itens de consumos para 
fabricaç~o de pelotas são os da Tabela I. 

Tabela I - Principais insumos para fabricação 
de pelotas 

Insurno 

cal virgem 
calcário 
bentonita 
corpos moedores 

Demonstrativo - t/dia 

820 
1.100 

15 
100 

PARTICIPACAO DA ENERGIA NO PROCESSO DE PELOTIZAÇAO 

Além dos insurnos considerados na Tabela I, são da maior 
importância na fabricação das pelotas, a energia 
elétrica (62 kwh/t) e o óleo combustível (32 kg/t) que 
representam, respectivamente, demandas da ordem de 150 MW 
e 500.000 t/ano, sendo que este último corresponde a 25% 
do óleo cornbustível.consumido no país . Do custo total da 
energia necessária para fabricação de pelotas nas usinas 
de pelotização, 75% vem do óleo combustível e 25% da 
energia elétrica. 

O aumento do preço do petróleo no mercado internacional, 
a retirada progressiva dos subsídios para os derivados 
do petróleo no mercado interno e urna deterioração do 
preço de venda da pelota, por causa da crise siderúrgica 
mundial, colocaram a pelota numa situação economicamente 
desfavorável para sua utilização nos altos-fornos . 

Substanciais melhorias na eficiência térmica foram 
introduzidas nos fornos de modo a se reduzir o consumo de 
óleo que caiu de 32 kg/t para 26 kg/t. Entretanto, os 
sucessivos aumentos do preço do óleo (figura 1) exigiram 
além destes, outros esforços no sentido da procura de 
alternativas energéticas . 

ALTERNATIVAS ENERG~TICAS PARA SUBSTITUIÇÂO DO ÓLEO 
COMBUS'!'IVEL 

biante das circunstâncias expostas, a CVRD viu-se 
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obrigada a estudar, a curto prazo, técnica e 
economicamente, novas fontes alternativas de energia como 
substituto, parcial ou total, do óleo combustível. 

Custo , disponibilidade e confiabilidade de suprimento, 
além dos aspectos técnicos decorrentes da utilização 
destas novas opções energéticas frente ao processo de 
pelotização, foram os critérios fundamentais que deram 
sustentação a decisão. 

Apresentaram- se como viáveis as seguintes alternativas 
energéticas: moinha de carvão vegetal, carvão vegetal, 
carvão mineral nacional e importado, finos de coque, 
coque de petróleo, gás natural e madeira. 

Outras opções foram também consideradas, destacando- se 
como as mais significativas, a utilização de possíveis 
sobras energéticas a partir da Cia Siderúrgica de 
Tubarão e a própria gaseificação do carvão. 

Das alternativas energéticas enumeradas, foi o carvão 
vegetal, mais particularmente, de imediato, a moinha de 
carvão vegetal, que se apresentou como vantajosa. Três 
fatores contribuiram para tal conclusão:~ 1) experiências 
industriais mostraram a viabilidade técnica de seu uso; 
2) em termos de equivalência energética, seu preço é mais 
vantajoso que o do óleo combustível (fig.2 ); 3 ) é uma 
energia renovável . 
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PROGRAMA DE SUBSTITUIÇAO DO ÓLEO COMBUST!VEL E 

DEMANOA DE MOINHA 

A meta da CVRD é eliminar o uso de óleo em suas usinas de 
pelotização . Para o cumprimento desta meta a CVRD 
estabeleceu três etapas com previsão de conclusão em 
dezembro/81/82/83, para as quais necessitará 
respectivamente,da demanda de 800, 1.750 e 2.800. t/d 
de moinha . 

SUPRIMENTO DE CARVAO VEGETAL 

Os estágios de suprimento de carvão vegetal foram 
estabelecidos de modo a assegurar o cronograma de demanda 
previsto no programa de substituição. Em consul~a a 
fornecedores, ficou caracterizada a disponibilidade de 
cerca de 23.300 t/mês de moinha de carvão vegetal, que 
mostrou-se suficiente para atender a demanda requerida 
na primeira etapa . Os principais fornecedores de moinha 
são as usinas siderúrgicas, principalmente aquelas que 
não dispõem de unidades de sinterização, ou seja, não 
integradas. 

Em 1980, considerando o consumo de carvão vegetal pelas 
usinas integradas e dos produtores independentes (usinas 
não integradas), o valor observado foi da ordem de 17,7 
milhões de metros cúbicos. Admitindo uma média de 
geração de finos da ordem de 20%, a geração total de 
moinha seria não inferior a 3 , 54 milhões de metros 
cúbicos . 

Entretanto, como disponibilidade conservadora, mais 
próxima da realidade da moinha oferecida no mercado, 

986 



deve-se levar em conta apenas os produtores independentes. 
Para um consumo de 8,9 milhÕP-s de metros cúbicos, valor 
observado para este grupo, t r -se-ia a geração de moinha 
da ordem de 1,78 milhões de metros cúbicos, ou seja, o 
equivalente a uma oferta de 1 .650 t/d, valor limite de 
oferta real de moinha no mercado, disponível para 
aquisição pela CVRD. 

Portanto, para assegurar o suprimento do estágio de 
demanda de 1.750 t/d, estimulando ao máximo a compra de 
moinha no mercado, a CVRD terá de complementar tal valor 
com a compra de carvão vegetal de terceiros (granulado), 
para posterior moagem. 

Neste sentido. além do cadastramentn de fornecedores 
independentes de carvão vegetal , foram estabelecidos 
contatos com a Florestas Rio Doce, visando assegurar o 
restante da demanda, além das vantagens da CVRD 
participar da própria produção de carvão vegetal. 

Assim, a compra no mercado de moinha e de carvão vegetal 
de terceiros poderia coexistir com a produção pela 
própria CVRD, do citado combustível. Para tal, por 
deliberação da direção da CVRD, ficou acertado que à 
Flarestas Rio Doce caberá a responsabilidade de assegurar 
50% da demanda ·de carvão vegetal destinado às seis 
usinas de pelotização. 

TRATAMENTO DA MOINHA NA CVRD 

Nos Últimos meses, uma série de testes de beneficiamento 
da moinha, para uso nas usinas, foram realizados com 
êxito em escala industrial. 

A grande dificuldade inicial encontrada para o emprego 
do carvão consistia em obtê-lo finamente moído e em 
grandes quantidades, compatíveis com seu uso. 

A CVRD, após pesquisar sem sucesso o mercado, partiu para 
a pesquisa própria na área de pulverização do carvão 
vegetal . 

Usando um moinho de bolas de 3,4 m de diâmetro e 7,0 m de 
comprimento com potência instalada de 1.000 kw, 
conseguiu- se pela primeira vez , através de moagem a úmido 
em circuito aberto, uma redução substancial do tamanho 
de grãos da moinha. Uma série de novas experiências, 
com moinhos de 4,5 m de diâmetro e 10,5 m de comprimento , 
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com potência instalada de 2.500 kw, permitiu a produção 
de carvão moido em quantidades superiores a 100 t/h, 
suficientes para todas as aplicações previstas . 

- ~!!~!~2~~-~~-E~!E~-~~-~~!~ª~ 
Considerando a necessidade de se ter carvão moido com 
umidade controlada a níveis baixos, foram feitos testes 
industriais de filtragem da polpa de carvão usando 
filtros da Usina I, com resultados altamente positivos 
chegando a 100 t/h de carvão moído e filtrado, com 
umidade da ordem de 40%. 

- ~~~~2~~-~~-~~E~ª~-~~!~~ 
Para utilização do carvão na mistura com óleo ou queima 
direta, é necessário ter-se carvão seco ou com baixíssima 
umidade. A politica da CVRD é de utilizar o calor dos 
gases de exaustão que saem pelas chaminés, para esta 
secagem. 

Entendimentos técnicos com firmas especializadas levaram 
ao desenvolvimento secadores específicos para uso do 
carvão na CVRD, tendo sido previsto a data de junho/83 o 
início de funcionamento de uma unidade de secagem. 

MtTODOS USADOS PELA CVRD PARA DIMINUIR O CONSUMO 
DE OLEO COMBUSTtVEL 

A CVRD vem, desde 1979, conduzindo experiências e 
desenvolvendo processos para o uso de carvão vegetal. 
Partindo-se do consumo específico de 32 kg óleo/t pelotas 
produzidas,os principais métodos adotadas para diminuir 
consumo e substituir o óleo combustível nas usinas de 
pelotização da CVRD e as respectivas metas de redução 
foram: 

-aprimoramento da eficiência bfumúca do pnxesso ...... 15% 

-mistura de finos de carvão no minério ............. 30% 

- injeção de carvão na zona de resfriamento . ...... . . 25% 

- mistura de finos de carvão no óleo (COM) 

Atingida a taxa de substituição de 75%, em etapa 
complementar, através da queima direta e o aumento dos 
percentuais de redução para cada método, com exclusão 
no "COM", espera-se atingir a meta de 100% . 
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- ~eE!~~E~~~~~~-~~-~!!~!~~~!~-~~E~~S~-~~-EE~~~~~~ 
Consiste em se adotar medida s para facilitar o tratamento 
térmico das pelotas antes das mesmas serem queimadas, bem 
como mPdidas visando adequar os fornos, já que foram 
projetados numa época em que a energia era abundante e 
não representava a parcela mais significativa no custo da 
produção. 

Entre as primeiras medidas estão o aumento da superfície 
especifica do minério moido, a melhor qualidade das 
pelotas cruas, mais secas e uniformes, e o peneiramento 
para evitar que a parcela fina vá para a grelha. 
Incluem-se também, medidas para melhorar os índices de 
disponibilidade mecânica e elétrica dos equipamentos das 
usinas. 

A melhoria da eficiência térmica dos fornos consiste, 
basicamente, em aprimorar o perfil térmico, reaproveitar 
o calor contido nos gases quentes de exaustão, bem como 
eliminar vazamentos indesejáveis . O aumento da vida útil 
do revestimento refratário tem também papel importante . 

Adotando estas medidas, a CVRD já reduziu o consumo 
especifico de 32 kg/t em 1979, para 26 kg/t em 1982, 
alcançando 19% de redução no consumo de energia térmica . 

- ~!~~~E~-~~-~~E~ª~-~~-~!~~E!~-~-~~E-E~!~~!~~~~ 
Nas usinas de pelotização da CVRD, o objetivo da adição 
de carvão ao minério é tirar vantagem do baixo custo de 
calor contido no carvão vegetal, quando comparado ao óleo 
combustivel,e obter-se uma equalização da temperatura 
na camada de pelotas a serem queimadas. O resultado 
final é uma pelota de qualidade melhor e, mais 
homogénea, e de menor custo de processo. 

A CVRD vem desenvolvendo desde 1979, alguns métodos para 
adição de carvão à pelota. Dentre estes métodos, 
destacam-se: adição de carvão nas pilhas de minério, 
mistura de polpa de carvão (carvão + água) com polpa de 
minério e adição de carvão moido ou de "CALVAO" (cal + 
carvão) através do sistema de dosagem ao minério filtrado. 

Em set/79, a CVRD vinha adicionando carvão, na forma de 
moinha, às pilhas de minério. Com a moagem e filtragem 
do carvão, a CVRD passou a adicionar carvão moido às 
pilhas, eliminando com isto algumas segregações que 
ocorriam no processo em decorrência do uso da moinha . 
A Tabela II mostra alguns resultados obtidos com moinha 
e carvão vegetal. 
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Tabela II - Result ados com adição de carvão vegetal 

carvão kg/ t redução perventual eoorx:m1.a global 
adicionado consurro óleo substituição de energia - % 

de para 

1, 1% m:>inha 32 ,0 24,0 18,6 8,0 
1,0% m:>Ido 28,0 22,0 21,4 1,8 
1,3% m:>Ido 26,5 19,5 26,4 1,9 

- !~j~x~2-~~-~~E~ª~-~~-~~~~-~~-E~~!E!~~~~~ 
O objetivo básico deste procedimento é aumentar a 
temperatura do ar secundário de combustão através da 
queima de finos de carvao. 

A figura 3 é um esquema do forno de pelotização com o 
sistema de injeção instalado. O ar fr i o {1) após passar 
pela camada de pelotas resfriando-a, vai para {2) 
aquecendo a cerca de 7009C. Os queimadores em (3) 
aumentam esta temperatura para 1.3309C, que é a máxima 
exigida pelo processo. 
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A adição de finos de carvão em (2) aumenta a temperatura 
do ar secundário de 7009C para valores mais próximos a 
1.3309C, diminuindo, portanto, a solicitação de queima de 
óleo através dos queimadores em (3). 

Desde 1979 vários testes têm sido conduz ido pela CVRD a 
fim de se aprimorar o sistema. Os resultados mostrados 
na tabela III foram obtidos de testes pioneiros em escala 
industrial , com 1,1% de carvão v egetal adicionado no 
minério e taxa de injeção 4,5 tlh . 

Tabela III - Resultados do teste de injecaõ de carvao 
na Usina II, em setl81 

consumo carvão injecão redução redução redução 
óleo veg. no carvão consum:::> oonsum:::> oonsum:::> 
cx:mbustl minério vegetal óleo en. tér energia 
vel kg/t kg I t kg I t % mica-% elet. % 

13,0 11,0 12.,0 30 7,5 15 

Com um mês de testes, alguns problemas relacionados com o 
carvão injetado, deficiências com equipamentos e formação 
de escória obstruindo as câmaras de combustão foram 
observados, tendo sido já solucionados para possibilitar 
testes mais continuados. 

Este método, associado a adição de carvão ao minério 
poderá eventualmente conduzir a CVRD a substituição total 
do Óleo por carvão. 

- Mistura de carvão no óleo combustível -------------------------------------
Esta mistura conhecida como COM, vem sendo testada pela 
CVRD em duas de suas unidades, através da queima de uma 
mistura de 20% de carvão vegetal misturado ao óleo 
combustível, sem a preocupação de adi ti vos estabilizadores. 
O desenvolvimento da moagem de carvão vegetal em longa 
escala na CVRD facilitou a obtenção da mistura. Através 
de acordo de cooperação técnica com a PETROBRAS, a CVRD 
vem desenvolvendo testes que poderão resultar no uso do 
COM em âmbito nacional. 

- Q~~!~~-2!E~~~-2~-~~EYª2 
Consiste na queima de carvão pulverizado seco, em 
substituição ao óleo combustível. Os testes iniciais, em 
uma das unidades em funcionamento, foram promissores. 
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A maior importância deste programa é a possibilidade de 
se atingir o indi ce de 100% de substituição de óleo, 
como complementação aos demais programas citados. 

- 2_21~~~-~!~~1-E~~~-~-~~~-~~-~~!Yª~ 
o carvão está sendo empregado nas usinas com 
signifi cat ivos r e sultados práti cos alcançados. O projeto 
defini tivo aguarda algumas infórmaçóes de campo para 
defini ção final dos métodos, equipamentos e localiação 
dos mesmos . 

A figura 4 mostra as alternativas principais para o 
emprego do combustivel sólido. Do lado direito está 
representado o fluxograma do processo de pelotização, do 
lado esquerdo o fluxograma de alternativas para o uso do 
carvão. Sendo a figura auto explicativa, não será 
descrita. 

PREVISAO DE REDUÇAO DE CUSTO 

Com a aplicação dos métodos para a substituição do óleo 
e redução do consumo de energia, ocorrerá uma substancial 
redução no custo de fabricação da pelota. A Tabela IV 
relaciona, por programa, a redução do consumo de óleo, os 
resultados esperados, a expectativa de término de cada um 
e a redução prevista no custo de produção da tonelada de 
pelota. 

TabelaiV - Redução de custo decorrente da sub$tituição 
do óleo combustivel na pelotização 

percentual red. estima 
fase de redução processos previsão da de cust:õ 

' US$/t (*)-

u 45 melhoria da eficiência dez/81 2.0 
térmicae mistura no 
minério 

2q. 75 injeçâo na zona de dez/82 3.1 
resfriamento e mistura 
de carvão e óleo 

3q. 100 utilização das etapas dez/83 3.9 
anteriores e queima 
direta carvão p.llverizado 
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CONCLUSOES 

Usando finos de carvão vegetal em substituição ao Óleo 
combustível, estará garanti da a conti nuidade de operação 
das usinas de pelotização. Em decorrência, estará 
assegurando o funcionamento de várias unidades industr iais 
que fornecem insumos para a fabricação de pelotas, 
incluindo-se aqu~ sua própria l avra e beneficiamento do 
itabirito . Um expressivo número de empregos est a rá a ssim 
gar antido . O s ucesso deste programa possibilit ará a 
substit uição da energi a importada por outra, nac ional e 
r enovável. 
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