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RESUMO 

A cogeração de energia elétrica em uma indústria siderúrgica pode ser uma tecnologia 

economicamente e ambientalmente viável do ponto de vista da redução dos custos de 

produção do ferro-gusa, assim como a redução da poluição e do aquecimento global em 

função do reaproveitamento dos gases excedentes do alto-forno que seriam queimados e 

lançados diretamente na atmosfera. Tanto o processo de geração de energia elétrica como a 

produção de ferro-gusa podem apresentar problemas, caso não se tenha um controle 

operacional satisfatório entre alto-forno e termelétrica. Com o presente trabalho, foi possível 

fazer uma análise dos principais parâmetros envolvidos nos dois processos, como a pressão, 

vazão e temperatura, controlados através da coleta de dados em medidores e registrados em 

planilhas com a finalidade de estabelecer uma correlação destes dados para se buscar o 

equilíbrio entre os dois sistemas produtivos envolvidos. Foi possível evidenciar melhorias no 

controle das variáveis principais tais como a pressão, vazão e temperatura, em relação a 

cogeração de energia elétrica sem impactar na produção de ferro-gusa do alto-forno a partir 

do estabelecimento dos parâmetros propostos neste trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve por objetivo propor técnicas para minimizar os impactos 

operacionais em uma indústria siderúrgica não-integrada que possui uma termelétrica que 

funciona através do processo de reaproveitamento dos gases resultantes do alto-forno.  

Para tal estudo, foi analisado o processo produtivo de uma siderúrgica localizada na 

cidade de Divinópolis - Minas Gerais, com a finalidade de estabelecer parâmetros para o 

controle do processo produtivo de ferro gusa e na de cogeração de energia elétrica para a 

melhoria do processo de reaproveitamento da energia dos gases de alto-forno na produção de 

eletricidade sem implicar em prejuízos na produção de ferro gusa.  

Foi realizada uma análise da necessidade do gás de alto-forno utilizado na cogeração de 

energia elétrica e, a partir desta etapa, foram descritas ações necessárias para controlar o 

processo produtivo do ferro-gusa e a disponibilidade de gás para o sistema de cogeração de 

forma a potencializar a geração de energia elétrica sem interferir na operação do alto-forno, 

uma vez que o escopo da empresa é a produção de ferro gusa com qualidade previamente 

definida e a cogeração de energia elétrica se dá através do excedente dos gases deste processo 

produtivo. 
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1.1 BREVE DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

  O processo de produção de ferro gusa da empresa inicia-se com o recebimento de 

matéria-prima, minério de ferro e calcário e com o insumo carvão vegetal, basicamente. Na 

figura 1, se apresenta um fluxograma do processo de produção do ferro gusa em uma usina 

não integrada até a cogeração de energia em uma termelétrica (CHAVES,2013). 

 

Figura 1: Fluxograma do processo de produção do ferro gusa em uma usina não integrada. 

Fonte: Chaves (2013). 

O alto-forno é um reator térmico no qual a carga sólida formada por minério de ferro, 

calcário e carvão é descendente e os gases redutores dióxido de carbono - CO2, e gás 

hidrogênio - H2 são ascendentes no processo de produção do ferro gusa, uma liga que 

apresenta cerca de 90 a 95% de ferro, de 3,0 a 4,5% de carbono e outros elementos de liga 

(ARAÚJO, 1997).  

O controle operacional do alto-forno é de extrema importância para garantir as 

especificações requeridas pelo cliente. Pode haver maior necessidade de temperatura nos 

glendons para a incorporação de silício no ferro-gusa, o que pode comprometer os gases que 

fornecem calor que seriam destinados para o sistema de cogeração de energia elétrica.  

A cogeração de energia pode ser definida como um processo termodinâmico no qual 

ocorre a produção simultânea e sequencial de energia elétrica ou mecânica, e energia térmica 
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útil, a partir de uma única fonte de energia. Na figura 2 apresenta-se um esquema de um 

sistema de cogeração de energia. (CÁRPIO, 2000). 

 

Figura 2: Cogeração de energia. 

Fonte: Carpio (2000). 

Na siderúrgica em questão, o gás de alto forno excedente do processo de produção do 

ferro gusa é o combustível da caldeira da termelétrica que tem capacidade de geração de até 

2.000 kWh de energia elétrica disponível para a empresa ou pode ter o excedente 

comercializado a terceiros.  

2 METODOLOGIA  

Foi realizado o acompanhamento da produção de ferro gusa e da cogeração de energia 

durante dez dias consecutivos em um turno de seis horas de forma a permitir a análise das 

condições de operação, produtividade e atendimento às especificações de qualidade do ferro 

gusa bem como da geração de eletricidade. 

Foram realizados monitoramentos e coletas de dados dos instrumentos de medição dos 

principais parâmetros operacionais do alto-forno e da termelétrica a cada hora do período 

avaliado e estes valores foram registrados em planilhas específicas.  

Foi observada a correlação dos dados dos sistemas de produção de ferro gusa e da 

cogeração de energia elétrica através das anotações realizadas para que fosse possível 

determinar os parâmetros ideais para a melhoria dos processos.  

Após a implementação destes parâmetros os processos foram avaliados durante uma nova 

sequência de dez dias em um turno de seis horas de operação. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos dados coletados inicialmente, pode-se observar o Gráfico 1 que 

mostra a variação da pressão de operação da termelétrica  sem parâmetros de controle,      

apresentando em alguns dias  pressões de vapor na caldeira abaixo de 18 kgf/cm
2
, fazendo 

com que a empresa comprasse energia elétrica da concessionária, elevando o custo 

operacional da fabricação de ferro-gusa. A baixa pressão na caldeira está associada à 

disponibilidade de gás de alto-forno para combustão em função de momentos em que o alto 



 

INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS - Campus Bambuí 

VSeminário dos Estudantes de Pós-Graduação (SEP) 

ISSN 2594-5726 

 
 

4 

 

forno precisa de seu próprio gás gerado para aumentar a temperatura do processo produtivo de 

ferro gusa, deixando assim  de o fornecer à  termelétrica tendo ocasionando a queda da 

pressão na caldeira e consequentemente diminuindo a geração de energia elétrica. 

 

Gráfico 1: Variação da Pressão de Operação sem Parâmetros de Controle. 

Fonte: Autores (2019). 

Foram tomadas ações para minimizar tais problemas: realizar a correlação dos dados para 

se padronizar os controles operacionais do alto-forno e para a termelétrica conforme  

controles listados nas tabelas 1 e 2. 

Característica de 

controle 

Unidade de 

medição 

Sensor de 

medição 
Frequência de medição 

Especificação de 

controle 

Temperatura de Coroa º C Termopar 
A cada hora, 

aproximadamente. 
650 +/- 50 

Temperatura de Topo º C 
Termopar A cada hora, 

aproximadamente. 
110 +/- 30 

Temperatura do Glendon º C 
Termopar A cada hora, 

aproximadamente. 
≤ 950 

Temperatura de Gusa º C 
Termopar A cada hora, 

aproximadamente. 

0,05 a 1,50 % Si  (1350 +/- 50) 
1,50 a 2,00 % Si (1400 +/- 50) 

2,00 a 3,50 % Si (1450 +/- 50) 

Pressão de Topo mm.C.A. 
Controlador de 

Pressão 

A cada hora, 

aproximadamente. 
500 +/- 150 

Pressão de Coroa m.C.A 
Controlador de 

Pressão 

A cada hora, 

aproximadamente. 
5,00 +/-1,00 

Número de cargas 
C / h 

(média) 
Sonda 

A cada hora, 

aproximadamente. 
9 +/- 2 

Vazão Nm³/h 
Medidor de 

Vazão 

A cada hora, 

aproximadamente. 
14.000 +/- 3.000 

Tabela 1 – Itens para o Controle Operacional do Alto-Forno 

Fonte: Autores (2019). 

 

Característica de 

controle 

Unidade de 

medição 

Sensor de 

medição 
Frequência de medição 

Especificação de 

controle 

Pressão da caldeira kgf/cm2 
Controlador de 

Pressão 

A cada hora, 

aproximadamente. 
20,5 +/- 1 

Temperatura de Vapor 

de admissão 
º C 

Termopar A cada hora, 

aproximadamente. 
270+/- 20 

Temperatura da água º C 
Termopar A cada hora, 

aproximadamente. 
75 +/- 10 

Tiragem da caldeira % 
Controlador de 

tiragem 

A cada hora, 

aproximadamente. 
35 +/- 10 

Tabela 2 – Itens para o Controle Operacional da Termelétrica 

Fonte: Autores (2019). 
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Na sequência, foram realizadas reuniões com os supervisores de alto-forno e da operação 

da termelétrica com a finalidade de treiná-los nos novos parâmetros estabelecidos. A partir 

daí, foi possível evidenciar melhorias no processo de produção de ferro-gusa e geração de 

energia elétrica conforme dados apresentados no gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Variação da Pressão de Operação com Parâmetros de Controle 

Fonte: Autores (2019). 

 

3 CONCLUSÃO 

De acordo com o trabalho realizado, foi possível evidenciar melhorias no processo 

produtivo da empresa através dos parâmetros estabelecidos para a operação do alto-forno e 

produção de ferro gusa e para o sistema de cogeração de energia elétrica, maximizando os 

resultados e permitindo a sustentabilidade da empresa em energia sem comprometer a 

qualidade do seu produto final. 
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