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Fazendo
MAIS

Doing more  
with less

SOLUÇÕES INOVADORAS 
VIABILIZAM O USO DE 

MATÉRIAS-PRIMAS 
MENOS NOBRES SEM 

COMPROMETER A 
ESTABILIDADE DOS  

ALTOS-FORNOS

IRONMAKING

POR/BY MARONI J. SILVA

INNOVATIVE SOLUTIONS MAKE 
IT POSSIBLE TO USE LOWER 
GRADE RAW MATERIALS 
WITHOUT HARMING THE 
BLAST FURNACE STABILITY
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MENOS



REVISTA ABM – METALURGIA, MATERIAIS & MINERAÇÃO  |  VOLUME 72  |  JAN/FEV/MAR2016     031

CONTEÚDO EXCLUSIVO
ABORDAGEM JORNALÍSTICA DESTACA CASES E 

TECNOLOGIAS APRESENTADOS NOS EVENTOS ABM

EXCLUSIVE!
JOURNALISTIC APPROACH HIGHLIGHTS CASES AND 
TECHNOLOGIES PRESENTED DURING ABM EVENTS

Soluções voltadas para a melhoria dos in-

dicadores de sustentabilidade e de eficiência 

energética vêm fazendo a diferença no desem-

penho econômico de algumas siderúrgicas bra-

sileiras. Há casos em que as inovações viabili-

zam o uso de matérias-primas menos nobres, 

reduzindo tanto o impacto ambiental como os 

custos da carga metálica dos altos-fornos.

MELHORIA CONTÍNUA GARANTE 
ESTABILIDADE DO ALTO-FORNO 

CONTINUOUS IMPROVEMENT ENSURES 
GREATER BLAST FURNACE STABILITY

Solutions aimed at improving the energy effi-

ciency and sustainability indicators have been 

making a difference in terms of economic per-

formance of certain Brazilian steelmakers. The-

re are cases where innovations enable the use 

of lower grade raw materials with the conse-

quent reduction in both environmental impact 

and blast furnace charge costs.

CS
N



REDUÇÃO

032     JAN/FEV/MAR2016  |  VOLUME 72  |  REVISTA ABM – METALURGIA, MATERIAIS & MINERAÇÃO

O CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA SINTERIZAÇÃO CONTA COM 
SOLUÇÕES ADAPTADAS AO PERFIL DE CADA PLANTA. OS MODELOS ESTÃO SENDO 
DISPONIBILIZADOS PELA HAMON DO BRASIL, OS QUAIS VISAM MODERNIZAR OS 
SISTEMAS EXISTENTES, ADAPTANDO-SE AOS PADRÕES OPERACIONAIS DOS CLIENTES.

ATMOSPHERIC POLLUTION CONTROL IN THE SINTER PLANT NOW CAN COUNT ON CUSTOMIZED 
SOLUTIONS. HAMON DO BRASIL IS MAKING AVAILABLE DIFFERENT MODELS ADAPTED TO EACH 
CUSTOMER’S OPERATING CONDITIONS WITH AN AIM TO MODERNIZE EXISTING SYSTEMS.

Um exemplo bem-sucedido resultou da 

análise realizada na Usiminas sobre os efei-

tos técnicos do uso de combustíveis com gra-

nulometria inferior ao padrão normalmente 

utilizado em altos-fornos, na faixa entre 5 

mm e 25 mm. O trabalho apresentado pela 

pesquisadora da usina em Ipatinga (MG), 

Beatriz Fausta Gandra, graduada e mestre 

em engenheira metalúrgica, no 45º Seminá-

rio de Redução, no Rio de Janeiro, durante 

a ABM WEEK 2015, concluiu que o blend 

comporta entre 5% a 10% desse material, 

sem comprometer a estabilidade operacio-

nal do alto-forno.   

BEATRIZ GANDRA: “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA”
 “ENERGY EFFICIENCY”

MARCO POLO: “MUDANÇA DO MODELO OPERACIONAL”
 “CHANGING THE OPERATING MODEL”

A successful example resulted from a sur-

vey conducted by Usiminas on the technical 

effects of the use of fuels with grain size ran-

ging from 5 mm to 25 mm, i.e. smaller than 

the usual grain size for blast furnaces. Bea-

triz Fausta Gandra, researcher at Usiminas’ 

Ipatinga mill (state of Minas Gerais) with 

Master’s degree in metallurgical engineering, 

presented a paper in the 45th Ironmaking Se-

minar during the ABM WEEK 2015 in Rio de 

Janeiro in which she came to the conclusion 

that the blend can include from 5% to 10% 

of this material without impairing the blast 

furnace’s operating stability.
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GASES RELEASED BY BURNING WOOD BY OXYCOMBUSTION ARE VIRTUALLY N2-FREE, WHICH FACILITATES DE CAPTURE OF 
CO2. THEREFORE, THE COMBUSTION OF BIOMASS AND THE ADOPTION OF CO2 CAPTURE TECHNOLOGIES COULD LEAD TO THE 
CONCEPT OF NEGATIVE EMISSIONS, WHICH WOULD BE A HIGHLY INTERESTING DEVELOPMENT FOR THE STEEL INDUSTRY.

A QUEIMA DA MADEIRA POR OXICOMBUSTÃO LIBERA GASES VIRTUALMENTE LIVRES 
DE N2, FACILITANDO A CAPTURA DE CO2. ASSIM, A COMBUSTÃO DE BIOMASSAS E A 
INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE CAPTURA DE CO2 PODERIA LEVAR AO CONCEITO 
DE EMISSÕES NEGATIVAS, O QUE SERIA DE GRANDE INTERESSE PARA A SIDERURGIA. 

“A princípio, espera-se que a aplicação dos 

resultados deste estudo baixe os custos, am-

pliando-se o leque de opções de materiais a 

serem utilizados como combustível. Poderá, 

também, proporcionar maior eficiência ener-

gética, reduzindo-se a carga metálica do al-

to-forno”, afirmou a pesquisadora 

Conter os efeitos colaterais decorrentes da 

maior participação de minérios de alto teor de 

ganga (sílica) na carga dos altos-fornos tor-

nou-se o maior desafio da CSN, entre 2013 e 

2014, conforme relatou o engenheiro metalúr-

gico Marco Polo da Silva Peixoto, especialista 

de altos-fornos. Além da elevação do volume 

de escória por tonelada de gusa produzida, 

a mudança no perfil do blend reduziu a pro-

dutividade e aumentou, significativamente, a 

queima de placas de refrigeração no alto-forno 

2, foco do trabalho apresentado. Para reverter 

esse cenário, a siderúrgica teve que estudar e 

tomar várias medidas buscando mudar o mo-

delo operacional, segundo Peixoto. Com isso, 

a média mensal de placas queimadas caiu de 

12, em 2013, para 2,6, em 2014, houve redu-

ção de custos e estabilidade operacional. 

“In principle, we expect the application of 

this study’s results will lower the costs and 

increase the range of materials to be used 

as fuel. It can also lead to enhanced ener-

gy efficiency by reducing the blast furnace 

charge”, Gandra said.

Containing the side effects from the incre-

ased share of high gangue (silica) ores in 

the blast furnace charge has become CSN’s 

biggest challenge in 2013 and 2014, as repor-

ted by metallurgical engineer Marco Polo da 

Silva Peixoto, blast furnace expert. On top of 

the higher volume of slag per ton of hot metal 

produced, the change in the blend composi-

tion led to lower productivity and a significant 

higher number of burned cooling staves in 

blast furnace #2, as described in his paper. 

According to Peixoto, the steelmaker had to 

take several measures to change the opera-

ting model and solve these problems. As a 

result, the number of burned cooling staves 

dropped from 12 per month during 2013 down 

to 2.6 per month on average in 2014. Other 

benefits were the lower costs and enhanced 

operating stability.

VEJA MAIS FOTOS 
DO SEMINÁRIO DE 
REDUÇÃO DURANTE 
A ABM WEEK 2015

SEE MORE PHOTOS 
TAKEN DURING 
2015 ABM WEEK 
IRONMAKING SEMINAR
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A necessidade de diminuir o consumo de 

combustíveis fósseis na siderurgia – essencial 

para conter as emissões de CO2 – motivou Ju-

liana Gonçalves Pohlman, do Laboratório de 

Siderurgia (LaSid), da Escola de Engenharia 

da UFRGS, a testar a substituição parcial do 

carvão mineral por biomassa (carvão vegetal) 

na injeção de combustíveis no alto-forno (PCI).

“Trata-se de um estudo de combustão em 

atmosfera convencional (O2/N2) e de oxi-

-combustão (O2/CO2 – também conhecida 

como oxyfuel) comparando carvões típicos 

utilizados no processo PCI com eucaliptos 

carbonizados em laboratório, buscando-se 

um teor de voláteis semelhante aos dos car-

vões”, afirma Pohlman, mestre e doutora em 

tecnologia mineral, ambiental e metalurgia 

extrativa e pós-doc na UFRGS. 

O trabalho é parte de sua tese de doutorado 

desenvolvida em parceria com o Instituto Na-

cional Del Carbón (Incar), na Espanha, cuja 

conclusão aponta que os resultados podem 

ser aplicados no chão de fábrica. “A pesquisa 

indica a viabilidade técnica da utilização de 

biomassa de madeira quanto às suas caracte-

rísticas químicas e alta combustibilidade, po-

dendo queimar bem quando injetada no AF”.

A redução carbotérmica de minério de ferro 

estimulada por micro-ondas representa outra 

alternativa sustentável de produção de gusa, 

como concluiu Edmilson Renato de Castro, 

do Instituto Mauá de Tecnologia. O estudo 

mostra que essa rota proporciona uma redu-

ção da ordem de 50 % na geração de gases de 

efeito estufa em comparação aos altos-fornos 

convencionais. �

The need for reducing the consumption 

of fossil fuels in the steel industry – a major 

factor in CO2 emission reduction – motiva-

ted Juliana Gonçalves Pohlman, researcher 

at the Steelmaking Laboratory of the UFR-

GS School of Engineering, to test a biomass 

(charcoal) as a partial substitute for mineral 

coal in a blast furnace’s pulverized coal in-

jection (PCI) system.

With Master’s and Doctor’s degrees in mi-

neral and environmental technologies and 

extractive metallurgy, and post-doctorate from 

the UFRGS, Pohlman said “the study com-

prised both combustion under conventional 

atmosphere (O2/N2) and oxycombustion (O2/

CO2 – also known as oxyfuel) to compare coals 

typically used in the PCI process against la-

boratory-produced eucalyptus charcoal with a 

volatile content similar to that of mineral coal.”

This work is part of her doctoral thesis and 

was conducted in partnership with Spain’s 

Incar (National Coal Institute). Its conclusion 

points out the possibility of applying the study 

results to the shop floor. “The research indica-

tes that it is technically feasible to use wood 

biomass in view of its chemical characteristics 

and high flammability. It burns well when in-

jected in the blast furnace”, she adds.

Microwave-enhanced carbothermical re-

duction of iron ore is another sustainable 

alternative to produce pig iron, as reported 

by Edmilson Renato de Castro, with Instituto 

Mauá de Tecnologia. His study shows that 

this production route generates around 50% 

less greenhouse gases vis-à-vis conventional 

blast furnaces. �

THE CARBOTHERMICAL REDUCTION-BASED MICROWAVE IRON SMELTING FURNACE HAS FOUND OTHER 
APPLICATIONS. IT CAN BE USED, FOR EXAMPLE, TO STUDY THE KINETICS OF IRON ORE REDUCTION BY A 
CARBONACEOUS MATERIAL IN THE FORM OF SELF-REDUCING PELLETS AND TO CALCULATE THE ENERGY BALANCE.

O FORNO DE MICRO-ONDAS PREPARADO PARA PRODUZIR GUSA POR REDUÇÃO 
CARBOTÉRMICA TEM OUTRAS APLICAÇÕES. PERMITE, POR EXEMPLO, ESTUDAR A 
CINÉTICA DE REDUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO POR UM MATERIAL CARBONOSO NA 
FORMA DE PELOTAS AUTORREDUTORAS E REALIZAR BALANÇOS DE ENERGIA. 

IRONMAKING
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METODOLOGIA INÉDITA GARANTE 
MANUTENÇÃO DE COQUERIAS  

NEW COKE PLANT MAINTENANCE METHODOLOGY

Uma metodologia ainda inédita no Brasil 

de manutenção de coqueria está sendo usada 

pela Paul Wurth para a recuperação das ba-

terias de coque da CSN, que operam há mais 

de 30 anos. A tecnologia, já patenteada pela 

fornecedora, possibilita o reparo simultâneo 

em diversos fornos paralelamente à execução 

de serviços nas baterias da usina Presidente 

Vargas, em Volta Redonda (RJ). A manuten-

ção dispensa o uso de solda cerâmica na jun-

ção do tijolo novo e do remanescente, redu-

zindo os custos pós-reforma.

O trabalho apresentado descreve os tipos 

de reparo em baterias de coque disponíveis, 

visando restaurar as estruturas e recuperar a 

capacidade produtiva, respeitando as normas 

ambientais. O contrato com a CSN envolve a 

maior reforma desse porte na América Latina 

nos últimos 10 anos, segundo Helênio Resen-

de Silva Junior, gerente de vendas e marke-

ting da Paul Wurth.

As baterias da usina entraram em ciclo de 

degradação exponencial dos revestimentos, 

criando um gap entre a parte refratária e a 

metálica estrutural. Como consequência, en-

tra mais ar nos fornos de coque, provocando 

excesso de fogo, empenos e deformações nas 

estruturas e amarração dos fornos. 

“Por todos esses problemas, os fornos fica-

vam vazios, chegando a operar com 40% da 

capacidade nominal das baterias. Essa perda 

de produção e de qualidade do coque afetou 

diretamente a produção de gusa e de placa, 

impactando negativamente inclusive no cus-

to”, relata Josefa Pereira Santos, engenheira 

de manutenção da CSN. Os reparos deverão 

corrigir as desconformidades e restabelecer a 

estabilidade operacional, acrescenta. �

A new coke plant maintenance process is being 
used for the first time in Brazil by Paul Wurth to 
revamp CSN’s coke oven batteries, which have 
operated for over 30 years.

Paul Wurth’s patented technology enables to 
carry out the simultaneous repair of several ovens, 
while services are being performed in the coke 
batteries at Presidente Vargas steelworks in Volta 
Redonda (state of Rio de Janeiro). The maintenan-
ce system does not require the use of ceramic wel-
ding to join old and new refractory bricks, with the 
resulting reduction in post-revamp costs.

The paper describes the different types of coke 
oven battery repair available on the market to res-
tore the battery structures and recover the produc-
tion capacity in compliance with the environmen-
tal regulations. The contract with CSN covers the 
largest revamp of this kind in Latin America over 
the past 10 years, Paul Wurth’s sales and marke-
ting manager Helênio Resende Silva Junior said.

The refractory lining of CSN’s coke ovens was 
experiencing exponential degradation, which 
created a gap between the refractory bricks and 
the steel structure. As a result, more air penetra-
tes the ovens, causing excess fire and deforma-
tion and warping of the oven structures and fas-
tening system.

“Because of all these problems, the ovens were 
operating half empty, in some cases at just 40% 
of the battery’s rated capacity. The resulting coke 
quality and output losses had a direct impact on 
the hot metal and steel slab production, with the 
consequent negative effect on the production 
costs”, Josefa Pereira Santos, maintenance engi-
neer with CSN, points out. The repairs are expec-
ted to remedy the non-conformities and restore 
the operating stability, she adds. �

HELÊNIO 
RESENDE: 

“REPARO 
SIMULTÂNEO”

“SIMULTANEOUS 
REPAIR’
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REFRATÁRIO CONTROLA TEMPERATURA NOS PONTOS 
QUENTES DO ALTO-FORNO

REFRACTORY TO CONTROL 
THE HOT SPOT TEMPERATURE 
IN BLAST FURNACES

Um novo tipo de massa de tamponamento contendo di-
óxido de titânio sintético está sendo disponibilizada pela 
Magnesita para aplicação em alto-forno. Um dos objetivos é 
contribuir para a eficácia do refratário visando o controle e a 
estabilização da temperatura de pontos quentes em regiões 
do cadinho, próximas aos furos de corrida.

“O desenvolvimento do produto demandou uma rigoro-
sa análise laboratorial das matérias-primas disponíveis para 
uso na massa de tamponamento, assim como a avaliação das 
propriedades do novo material. Em seguida, verificou-se, em 
diversos testes práticos de campo, o benefício do uso de mais 
de 200 toneladas do novo produto desenvolvido”, explica o 
engenheiro metalurgista e mestre em engenharia de mate-
riais Aloísio Simões Ribeiro, especialista da área de redução 
da Magnesita.

Além de aumentar a vida útil do alto-forno, o produto 
substitui as diversas práticas operacionais de controle dos 
pontos quentes. Uma das mais frequentes é o uso de óxido 
de titânio na carga do forno ou injeção via ventaneiras. O 
objetivo é formar uma camada protetora composta por car-
bonitreto de titânio junto à parede do cadinho. 

Tais práticas apresentam custo superior em relação ao 
uso da massa de tamponamento desenvolvida. Além dis-
so, como o novo produto mostrou resultados superiores 
em relação às tradicionais massas de tamponamento, o 
seu uso pode proporcionar maior preservação e disponibi-

lidade do alto-forno. �

Magnesita has made available a new 

type of sealing compound containing 

synthetic titanium dioxide for blast fur-

nace application. One of the objectives 

is to improve the refractory lining effec-

tiveness by controlling and stabilizing 

the temperature of hot spots in the hearth 

area near the tapholes.

“The product development required 

in-depth laboratory analysis of the raw 

materials available for use as sealing 

compound and the assessment of the new 

material properties. Then, in excess of 

200 tons of the new product went throu-

gh field tests to check its effectiveness”, 

as explained by Magnesita’s ironmaking 

expert Aloísio Simões Ribeiro, metallurgi-

cal engineer with Master’s degree in ma-

terials engineering.

On top of extending the blast furnace 

life, the product supersedes several ope-

rational practices of hot spot control. One 

of the most popular practices is the blen-

ding of titanium oxide in the blast furnace 

charge or titanium oxide injection throu-

gh the tuyeres. The objective is to create a 

titanium carbonitride protection layer on 

the hearth wall.

Such practices entail higher costs when 

compared to the newly developed sealing 

compound. Moreover, the new product 

provided much better results than those 

obtained with traditional sealing pastes, 

which points to enhanced lining protec-

tion and higher blast furnace uptime. �
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Para abrir novos caminhos, nosso país tem a força 
do aço Gerdau. A força da transformação.

O aço da Gerdau tem a força da transformação.
Diminuir distâncias é uma forma de conectar pessoas e gerar mais 
desenvolvimento. Para criar novos caminhos, o aço da Gerdau se 
transforma. Reciclamos milhões de toneladas de sucata para produzir  
aço de qualidade, que vai continuar abrindo horizontes para o futuro. 
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