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ENXOFRE EM PELOTAS QUEIMADAS E SUA LIBERAÇÃO NO PROCESSO DE 
REDUÇÃO DIRETA MIDREX 

RESUMO 

JORGE ARTURO MONTES CANO 1 

FLORIANO WENDLING ' 
GUALTER MADEIRA PEIXOTO 3 

t feita uma pequena introdução .sobre a presença de enxofre no 
gás de recirculação do forno de redução Midrex, sendo tecidas al 
gumas considerações sobre o funcionamento desse aparelho rela -
cionadas com a presença desse elemento quimico no gás redutor e 
as consequências que dai advêm para o processo de redução. 

A seguir são feitos estudos sobre a distribuição do enxofre no 
corpo da pelota mostr a ndo-se a importância dessa distribuição 
para o processo de liberação do enxofre. 

Na sequência estuda-se a forma quimica em que o enxofre aparece 
preferencialmente na pelota queimada, mostrando-se as maneiras 
de se controlar a sua distribuição no corpo da pelota de modo 
a otimizar a sua liberação durante o processo de redução dire
ta Midrex. 
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1. INTRODUÇJ\0 

Os processos de Redução Direta vem apresentando uma crescen
te importância na fabricação de ferro esponja como matêria pri

ma para a aciaria. Nesse contexto serão aqui descritas algumas 

particularidades do processo de Redução Direta Midrex bem como 

sua interrelação com a matêria prima (pelotas queimadas) usada 

na fabricação do ferro esponja. 

São variadas as exigências em termos de parâmetros de quali
dade de pelotas quejmadas para que se tenha um perfeito funcio
namento da unidade de Redução Direla Midrex e dentre elas o en
xofre das pelotas tem merecido especial atenção pelos problemas 
que causa ao processo e pelas suas propriedades deletérias ao 

aço. 

Como ê sabido; do processo de Redução Direta Midrex consta 
um reformador de gás natural cuja finalidade ê proporcionar ã 

unidade de redução todo"o gás necessário ao processo. 

A reforma do gás natural processa-se pela reação de ｨｩ､ｲｯ｣｡ｾ＠

bonetos tais como metano/propano com água e/ou gás carb6nico 

produzindo ｲ･､ｾｴｯｲ･ｳ＠ como o ｾｩ､ｲｯｧ￪ｮｩｯ＠ e o monõxido de carbono. 
As reações de refprma são endotêrmicas e requerem catálise para 

acelerá-las sem o que o seu rendimento ê muito baixo. Elas ｯ｣ｯｾ＠

rem ciclicamente devido a que ｾｭ｡＠ parte do gás de topo do forno 
de redução ê sempre recirculada para o reformador mantendo des
sa forma o ciclo de produção de gás redutor. 

Nesse circuito o enxofre contido nas pelotas sob redução po

de ser liberado na forma de ácido sulf1drico e durante sua re
circulação pelo reformador pode conduzir a um gradativo envene
namento do catalizador de reforma, prejudicando assim de forma 
gradual a reforma de gás e conduzindo ã diminuição da produção 

de ferro esponja. 

Para resolver o problema um extenso programa de pesquisas 
foi desenvolvido em conjunto com alguns clientes conseguindo-se 
diminuir a liberação de enxofre das pelotas para valores situa
dos abaixo do valor máximo admiss1vel que ê de 5.5 ppm no gãs 

de topo do forno de redução. 
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2. MECANISMO DE FIXAÇAO DO ENXOFRE NAS PELOTAS QUEIMADAS 

Os fatores que influenciam a retenção de enfofre pelas ｰ･ｬｾ＠
tas podem ser classificados em dois tipos quais sejam: 

a -Qualidade da matéria prima e aditivos 
b - Condições de queima das pelotas 

A identificação da fase qu1mica em que o enxofre estã pre -
sente nas pelotas é fundamental para a compreensão do mecanis

mo de sua retenção e para o equacionamento e solução da ques -
tão da sua 1 iberação no processo de redução di reta. 

Esta identificação não é poss1vel de ser feita por difrato
metria de raios X uma vez que os teores de enxofre nas pelotas 
são baixos e por isto as determinações devem ser feitas quimi
camente pela via umida. 

Uma das possibilidades ê o enxofre ocorrer na fase sulfeto 

e nesse caso a sua identificação ê feita precipitando-se os 
sulfetos com cãdmio numa reação caracteristica na qual forma -

se o sulfeto de cãdmio de coloração marron. Vãrios testes fo

ram realizados com as pelotas Samarco sem que se conseguisse 
detetar a presença de sulfetos na sua composição. 

A outra possibilidade ê o enxofre estar presente na fase 
sulfato o que foi comprovado quimicamente pela precipitação 
dos sulfatos presentes usando-se o bãrio como agente precipi -
tante. Isso foi constatado em todo o corpo da pelota, ou seja, 
o enxofre como sulfato ocorre tanto na sua superf1cie externa 
como no seu interior. A explicação para isto estã no fato de 

que as pelotas são queimadas em ambiente oxidante e dependendo 

do excesso de oxigénio existente na atmosfera interna do forno 
podem ser criadas as condições de oxidação do enxofre levando 
ã formação do triõxido de enxofre, conforme as reações 1 e 2 

que se seguem: 

s 

2 so 2 ( g) 

so 2 (g) 

2 so
3 

(g) 

( 1) 

( 2) 



706 

o triõxido de enxofre e um Õxido ãcido e como tal tem gran
de avidez pelos óxidos básicos que compõem a pelota reagindo 
preferencialmente com estes e formando os sulfatos que ficam 
dessa forma retidos. 

Num primeiro estágio as pesquisas foram dirigidas no senti

do da diminuição do Õxido de cálcio das pelotas devido ã ｣ｯｲｲｾ＠
lação existente entre este componente e a liberação do enxofre 

durante a redução. A reta A da figura 1 obtida com resultados 
de liberação do enxofre de uma unidade industrial de 
direta Midrex ilustra o fenômeno. 

redução 

A diminuição de CaO foi conseguida pelo decréscimo da adi
ção de cal calcTtica e posteriormente pelo uso de cal ､ｯｬｯｭｔｴｾ＠

ca no lugar da cal calcTtica usada anteriormente. A tabela 1 

mostra a composição quTmica de pelotas Midrex antes e apõs o 

uso de cal dolomTtica. 

Ta.be 1 a 1 

Pelotas com Pelotas com 
Cal ｾ｡＠ 1 c 1t i c a Cal Dolomítica 

Fe 67,35 67,70 
Si02 1 • 60 1. 30 
Al203 0,95 0,90 
C aO 1 • 00 0,60 
MgO 0,15 0,35 
s 0,006 0,003 

O uso de cal dolomTtica causou de imediato uma diminuiÇão 
no teor de enxofre das pelotas a qual foi acompanhada de um 
decréscimo da sua liberação durante a redução. Além disso, de
vido ao aumento do teor de õxido ､ｾ＠ magnésio houve uma sensT -

vel melhora nas propriedades de amolecimento e colagem das pe
lotas sob condições de redução. 

3. TESTES EXPERIMENTAIS E RESULTADOS 

A metodologia usada envolve a realização de testes com os 
seguintes materiais: 
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a - pelotas industriais 

b - pelotas feitas em laboratório e queimadas em forno industri 

al 
c - pelotas feitas e queimadas em laboratório 

3.1 Formas de Distribuição do Enxofre em Pelotas Queimadas 

Com o objetivo de determinar-se o modo como o enxofre se 
distribui no corpo da pelota foram realizados extensos estudos 

de medida de enxofre desde a superf1cie ･ｸｴｾｲｩｯｲ＠ até o miolo 
(centro) da pelota. Os testes foram feitos desgastando-se as ｰｾ＠

lotas em tambor de abrasão e medindo-se consecutivas vezes o di 

âmetro médio das pelotas e o conteúdo de enxofre nos finos ｧ･ｲｾ＠
dos. 

A figura 2 mostra algumas curvas de distribuição de enxo -
fre para diferentes tipos de pelotas produzidas industrialmente. 
Conforme e poss1vel de se ver, o aumento do teor de Õxido de 
cãlcio na pelota causa o aumento do conteúdo de enxofre pela ｲｾ＠

tenção dos sulfatos e o fenômeno da retenção se caracteriza pe
la fixação do enxofre preferencialmente nas camadas externas da 

pelota. Ou em outras palavras, o enxoffe e miximo na superf1cie 
das pelotas estudadas, tendendo a diminuir gradativamente para 
valores iguais no centro das pelotas independentemente do teor 

de Õxido de cilcio. 

3.2 Influência da Adição de Carvão Vapor na Liberação de Enxo

fre 

Conforme foi explicado anteriormente o enxofre ocorre nas 
pelotas na forma de sulfato o qual e formado pela reação entre 

trióxido de enxofre e os óxidos bisicos da pelota. A formação 
de trióxido de enxofre por seu turno e dependente da quantidade 
de oxigénio presente na atmosfera do forno. Um fato i.mportante 

que diferencia as pelotas com carvão das pelotas sem carvão ê 
que quando e usado carvão a queima em um certo sentido e tambem 

realizada de dentro para fora das pelotas pois al1 esti encerra 

da uma parte do combust1vel. Verifica-se que a presença de car
vão proporciona uma queima mais uniforme em todo o leito das ｰｾ＠

lotas, permitindo uma maior eficiência no aproveitamento do com 
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bustivel e do ar injetado no meio de combustão. Isso possibill 
ta um melhor controle do volume de ar necessãrio ã queima o 
qual pode ser diminuído. Trabalhando-se com um volume de ar ｲｾ＠

duzido, o equilibrio do sistema 502 - 02 - 503 i deslocado 
no sentido da formação do 502 causando diminuição na pressão 

parcial de 503 o que por sua vez permite a decomposição dos 

sul ;atas formados no corpo da pelota. 

Apesar do carvão vapor usado conter en xofre da ｯｲ､ｾｭ＠ de 
3.0 %, isto não influencia o enxofre total das pelotas queima -

das conforme i mostrado na tabela 2 e isto significa que todo 
o excesso de enxofre presente nas pelotas cruas e proveniente 
do carvão i eliminado na queima. 

Tabela 2 

% % 5 % 5 
Teste CaO Carvão Pelota Crua Pelota Queimada 

1 0.52 - o. !l 03 7 0.0014 
2 0.53 0.5 o. o 186 o. 0014 
3 0.52 1. o 0.0336 0.0013 
4 o. 53. 1. 5 0.0486 0.0013 

5 0.53 2.0 0.0636 0.0014 

As pelotas queimadas referidas na tabela 2 foram ｰ･ｬｯｴｩｺｾ＠
das em laboratõrio e queimadas em forno industrial. Na figura 

3 são apresentados os resultados de testes realizados com 

essas pelotas mostrando que elas tim diferentes d i stribuições 
de enxofre no seu interior não obstante terem o mesmo conteúdo 
de enxofre total. A figura 4 por seu turno expõe o fenômeno de 
liberação de enxofre dessas pelotas em um processo de redução, 

mostrando que a liberação do enxofre diminui ã medida que au -
menta a adição de carvão. Este comportamento estã ilustrado 
tambim pela reta B ､ｾ＠ figura 1 em comparação com a reta A para 

pelotas sem carvão. 
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3.3 Influência da Porosidade na Liberação de Enxofre 

Para determinar-se a influência da porosidade na libera -
çao de enxofre durante a redução, foram realizados testes de 

pelotamento e queima de pelotas em escala de labnratõrio. As 
pelotas resultantes desses testes foram submetidas a testes de 

medida de 1 iberação de enxofre e porosidade e os resultados ob 
tidos colocados em forma de gráfico na figura 5. 

4. CONCLUSOES 

- O enxofre total das pelotas aumenta linearmente com o te

or de Õxido de cálcio (adição de cal). Desde que o enxo -
fre no centro da pelota tende para valores iguais, esse 
aumento e devido ã fixação desse elemento na forma de sul 
fato preferencialmente pela camada externa da pelota a 
ｾｵ｡ｬ＠ se extende ate cerca de 1000 microns nas pelotas es
tudadas. 

-A liberação de enxofre das peiotas durante a redução au 
menta linearmente com o aumento do teor de Õxido de cál -
cio (adição de cal) das pelotas no intervalo estudado. 

-A liberação de enxofre depende da distribuição desse ele
mento no corpo da pelota diminuindo com a diminuição do 
gradiente de concentração de enxofre nas camadas superfi

ciais da pelota. 

A adição de carvao as pelotas propicia uma queima mais ho 

mogênea do leito com um menor excesso de ar na combustão. 
A consequência disso e a redução na retenção de enxofre 
pelas camadas superficiais da pelota ｩｭｰｬｩ｣｡ｮ､ｾ＠ em uma 
distribuição mais uniforme desse elemento no seu interior. 

- A liberação de enxofre de pelotas Midrex de mesma composl 
ção qu1mica decresce linearmente ã medida em que e aumen

tada a adição de carvão. 

A liberação de enxofre de pelotas Midrex de mesma composl 
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cão qu1mica e com igual adição de carvao aumenta com a ｰｾ＠
rosidade da pelota. 

A liberação de enxofre de pelotas Midrex da mesma composi 

cão qu1mica e com igual porosidade diminui com o aumento 
da adição de carvão. 
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FIGURA 1 
RELAÇÃO ENTRE CAL DA PELOTA E LIBERAÇÃO DE ENXOFRE 
(COM CARVÃO 1,5% E SEM CARVÃO) 

-.J .... 
IV 



ｾｳ＠

0,003 

0,001 

LEGENDA ｃｯｏＨｾＩ＠ Stotol ＨｾＩ＠
ｾ＠ 2,39 0 .0040 
0 2,00 0 .0035 
8 

ﾷ ﾺﾷｾﾪ Ｍ
_9.0030 -

-·- ---·-·····---

FIGURA 2 500 1ooo· 1500 

DISTRIBUIÇÃO DE ENXOFRE EM PELOTAS INDUSTRIAIS A PARTIR 
DA SUPERFÍCIE DA PELOTA 

2000 R (J ... I) 

._J 

..... ..., 



%S 

0,003 

0,001 

%S 

ｯＮｯｯｾ＠

500 

0.001 • • • • • • • 
0.0021 " ... 

I i i i i 

500 
%S 

o.oo3J 

0.002 

0,001 

%S 
500 

0,003-h. 

0,002 

0,001 

%S 500 

0,003h. 

0.002 • 

0.001 

500 
FIGURA 3 

i 

714 

CARVÃO • 2.0% 

1000 

CARVÃO • 1,5% 

I e . . i i 

I I I i i I 

1000 

CARVÃO• 1,0% 

1000 

CARVÃO • O. 5% 

1000 

SEM CARVÃO 

1000 

DISTRIBUIÇÃO DE ENXOFRE EM FUNÇÃO DA 
DISTÃNCIA A PARTIR DA SUPERFÍCIE PARA 

,.---
R()..(} 

e 

I i 

R(l,.l} 

Rll,.l} 

R(l..l) 

R(l,.l} 

PELOTAS MIDREX DE MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 



H2S 
(ppm) 

1,5 

1.0 

0 ,5 

0 .5 1.0 1.5 2.0 %CARVÃO 

FIGURA 4 
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