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Introdução: Na Injeção de Carvão Pulverizado (ICP) finos de carvão mineral ou
vegetal, são injetados na parte inferior do alto-forno. A reação entre o carbono e o
oxigênio do ar soprado pelas ventaneiras gera calor e gases termoredutores para o
processo, possibilitando a substituição parcial do coque ou carvão granulado
carregados no topo. A eficiência da combustão depende de fatores relacionados tanto a
natureza do carvão utilizado, quanto das condições operacionais. O entendimento a
cerca dessas variáveis é de fundamental importância para obter-se o máximo de
benefícios que esta técnica pode proporcionar. Objetivo: Estudar o processo de
combustão no chamado raceway e as variáveis associadas à matéria-prima e ao
processo de injeção, que afetam a eficiência de combustão do carvão pulverizado.
Metodologia: As informações necessárias para desenvolvimento deste estudo foram
obtidas por meio de literatura técnica especializada. Resultados: Mediante a literatura
consultada nota-se que a combustão do carvão pulverizado pode ser divida em três
etapas: (i) aquecimento da partícula que ao deixar à lança de injeção absorve o calor do
gás soprado. Nessa etapa o rápido aumento na temperatura da partícula promove a
liberação e ignição da matéria volátil; (ii) queima da matéria volátil e (iii) queima do
carvão restante (char). A três etapas mencionadas podem ocorrer em seqüência,
isoladamente ou simultaneamente. Isto dependerá de parâmetros como tamanho da
partícula, composição do carvão, taxa de aquecimento e quantidade de combustível
disponível para combustão. A predominância será essencialmente da taxa de
aquecimento e do tamanho da partícula. Pode-se afirmar que as variáveis que mais
afetam a queima do carvão pulverizado na zona de combustão são: o teor de voláteis, a
quantidade de cinzas, a microestrutura do carvão desvolatizado (char), a quantidade de
macerais inertes, o tamanho de partícula, a taxa de injeção (kg/t.gusa), a temperatura
do ar soprado, o enriquecimento do ar soprado, o tipo e o posicionamento da lança de
injeção.  Conclusão: Os estudos mostram que os principais fatores que afetam o índice
de combustão são interdependentes. Quaisquer alterações na matéria-prima ou
processo devem ser avaliadas, a fim de, não comprometer a operação do alto-forno.
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