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RESUMO 

O coque é um produto intermediário numa usina integrada, produzido a partir de misturas de 

carvões metalúrgicos, formuladas para atender tanto as condições operacionais do processo de 

coqueificação como os requisitos de qualidade do processo de produção de gusa. No atual 

cenário acirrado de competitividade, umas das linhas para redução do custo da mistura de 

carvões é o desenvolvimento de matérias-primas alternativas nacionais que minimizem o 

custo do coque, e consequentemente, do gusa. A utilização de pneus inservíveis na mistura de 

carvões sugere uma rota de destinação ecologicamente correta a fim de mitigar o impacto 

causado pelo acúmulo de pneus no meio ambiente, além de uma alternativa para redução de 

custos de produção do coque metalúrgico. Por outro lado, o Brasil é o maior produtor mundial 

de carvão vegetal, produzido a partir do processo de carbonização da madeira. Em sua 

produção, por ser um material muito friável, desde sua obtenção nas carvoarias até seu efetivo 

consumo nos Altos-Fornos, gera-se 25% deste combustível com granulometria abaixo de 

9mm, conhecida como moinha de carvão vegetal. Neste contexto, o presente trabalho avaliou 

a adição de pneus inservíveis e moinha de carvão vegetal como aditivos alternativos e 

inovadores nas misturas de carvões para produção de coque metalúrgico. Foram realizados 

enfornamentos, em escala piloto, com pneu moído em 4 níveis e 3 granulometrias, com 

objetivo de avaliar o impacto sobre a qualidade do coque, especialmente sobre a Resistência 

após reação com CO2  (CSR) e a Resistencia mecânica a frio (DI 150-15). Adicionalmente, 

avaliou-se a resistência mecânica à compressão, além da análise da interface pneu-matriz 

carbonosa através da microscopia eletrônica de varredura (MEV). Também foram analisados 

os impactos sobre a qualidade do coque metalúrgico causados pela adição de carvão vegetal 

em 4 níveis e 2 granulometrias. Os resultados mostraram a viabilidade técnica da adição de 

até 3% do pneu médio (20-30mm) com a malha de aço, com significativa elevação da 

resistência mecânica a frio do coque e que a adição da biomassa de moinha de carvão vegetal, 

com 70% < 2,83mm e em até 2% é tecnicamente viável, além de contribuir para a o balanço 

de emissões de CO2 na produção do ferro gusa. 

 

Palavras-chave: pneu inservível, carvão vegetal, coque, carvão mineral. 
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ABSTRACT 

The Coke is an intermediate product in an integrated plant, produced from metallurgical coals 

blends, formulated to meet both the operating coke process conditions and the quality 

requirements of the hot metal production process. In the current fierce competitive scenario, 

one of the lines to reduce the coal blend cost is the development of domestic alternative raw 

materials to minimize the coke cost and hence the hot metal. The use of unserviceable tires in 

the coal blend suggests an ecologically correct destination route to mitigate the impact caused 

by the tires accumulation in the environment, as well as an alternative to reduce metallurgical 

coke production costs. On the other hand, Brazil is the world's largest charcoal producer, 

produced from the wood carbonization process. Being a very friable material, from its 

obtaining in industries until its effective consumption in the blast furnaces, the charcoal 

production generates about 25% of this fuel with size below 9mm, known as charcoal fines. 

In this context, this work evaluated the scrap tires and charcoal fines addition as alternative 

and innovative additives in coal blends for the metallurgical coke production. A pilot scale 

was used to evaluate the impact on the coke quality, especially on the strength after reaction 

with CO2 (CSR) and the cold mechanical strength (DI 150-15). In addition, the mechanical 

strength to compression was evaluated, as well as the tire-carbonaceous interface analysis 

through scanning electron microscopy (SEM). The impacts on the quality of metallurgical 

coke caused by the charcoal addition in 4 levels and 2 sizes were also analyzed. The results 

showed the adding technical feasibility up to 3% of the tire (20-30mm) with the steel mesh, 

with a significant increase in the cold mechanical strength of the coke. The charcoal fines 

addition with 70 % < 2.83mm and up to 2% is technically feasible, in addition to contributing 

to the CO2 emissions balance in hot metal production. 

  

Keywords: waste tire, charcoal fines, coke, coal blend.
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1. INTRODUÇÃO 

No atual cenário de busca pela alta competitividade do setor siderúrgico, reduzir os custos 

referentes às matérias-primas é essencial para a sobrevivência das organizações. Como no Brasil, 

em usinas integradas a coque, o carvão mineral onera em 30 a 40% o custo do aço, desenvolver 

matérias-primas alternativas torna-se primordial para garantia da perpetuidade do setor 

siderúrgico nacional.   

O desafio da produção de coque está em projetar misturas de carvões que produzam coque a 

custo baixo e com elevada qualidade. Neste contexto, este trabalho visa avaliar a utilização de: 

i) Pneu moído, reduzindo a necessidade de utilização de carvões importados na formação 

da mistura para fabricação de coque, mantendo a qualidade requerida pelo Alto-Forno, 

além de desenvolver uma rota de destinação de pneus inservíveis, reduzindo seu impacto 

ambiental. 

ii) Moinha de carvão vegetal, com intuito de desenvolver uma matéria-prima alternativa de 

baixo custo com o benefício de reduzir as emissões de CO2 provenientes dos processos 

de extração, beneficiamento e coqueificação de carvões metalúrgicos. 

1.1. Visão geral da composição de misturas de carvões 

A formulação de misturas para coqueificação consiste na definição dos carvões e de suas 

proporções a fim de atender às condições operacionais do processo de coqueificação e os 

requisitos de qualidade definidos pelos Altos-Fornos.  

A produção de coque no Brasil está inserida num cenário excesso de capacidade de produção de 

aço no mundo(cerca de 600Mt além da demanda atual), de expressivo declínio das margens de 

produtos siderúrgicos, onde a maioria das coquerias convencionais (fornos verticais, top 

charching) estão em final da vida útil, o que torna ainda mais desafiador a utilização de carvões 

e materiais alternativos, sem poder coqueificante, que reduzam o custo da mistura e mitiguem o 

impacto ambiental causado pelo processo de coqueificação.  
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A Figura 1.1 e 1.2 esquematizam os vetores que vêm norteando, de modo geral, a produção de 

coque no Brasil nos últimos 5 anos. É importante salientar que neste cenário, inovação dos 

processos produtivos passa a fazer parte da estratégia de sobrevivência da siderurgia nacional.     

 

Figura 1.1 - Cenário mundial de produção de aço (Adaptado World Steel, 2016) 

 

Figura 1.2 - Cenário Brasileiro de produção de coque. 
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Em relação à Competitividade da Cadeira do Redutor na produção de ferro-gusa, existem 2 

drivers estratégicos, a princípio paradoxais: a necessidade de redução do custo de coque via 

aumento da participação de carvões não coqueificantes no carga da Coqueria e a Redução do 

consumo específico de coque por tonelada de gusa(coque rate) que demanda, de modo geral, 

maior qualidade do coque produzido(Drum Index, DI > 85% e Resistência do coque após reação 

ao CO2, CSR > 70%). É o típico desafio de “fazer mais com menos”. Existem tecnologias 

consolidadas que permitem equacionar este conflito através da pré-compactação da carga(Stamp 

Charging ou Briquetagem) ou pré-secagem(CMC – Coal Moisture Control) com objetivo de 

aumentar a densidade da carga potencializando a aglomeração mecânica da mistura, diminuindo 

a dependência da força motriz metalúrgica necessária a aglutinação das partículas de carvão para 

geração do Coque. A dificuldade é que no atual cenário brasileiro de margens deprimidas, a 

capacidade de investimentos está bastante comprometida, o que dificulta a instalação destas 

tecnologias. A Figura 1.3 apresenta, de maneira didática, este cenário.      

 

Figura 1.3 – Desafios da Cadeia do Redutor na Produção de ferro-gusa. 

Em relação ao Coque Rate(CR em kg/t gusa) praticado no mundo, a Figura 1.4 ilustra os valores 

médios praticados por Altos-Fornos dos principais players na produção de ferro-gusa a coque em 

2012. Em destaque, no gráfico à esquerda, o consumo médio dos fornos da América do Sul com 

380kg/t gusa e 120kg/t gusa de injeção de carvão pulverizado(PCI), muito acima do praticado na 
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Coréia do Sul, em torno de 300kg/t gusa com 200kg/t gusa de PCI Rate(denominado PCR). À 

direita, tem-se a expressiva evolução dos consumos médios de combustíveis nos Altos-Fornos da 

Alemanha, com substituição progressiva de coque principalmente por PCI, atingindo médias de  

337,5kg/t gusa de Coque Rate de um total de 498kg de combustível por tonelada de gusa(Fuel 

Rate).  

 

Figura 1.4 – Consumo de Combustíveis em Altos-Fornos, (SCHMÖLE, 2014). 

No tocante ao cenário ambiental, as restrições ambientais para operação de Coquerias estão cada 

vez mais exigentes, especialmente na Europa. Em relação às emissões de CO2, é importante 

registrar a realização da 21ª Conferência do Clima (COP 21, da qual o Brasil é signatário) 

realizada em dezembro de 2015, em Paris, que costurou um novo acordo entre os países para 

diminuir a emissão de gases de efeito estufa, reduzir o aquecimento global – com a limitação do 

aumento da temperatura global em 2ºC até 2100. Como desdobramento, o Brasil definiu a meta 

de reduzir as emissões de CO2 em 37% até 2025 e em 43% até 2030 e delegou a Empresa de 

Pesquisa Energética(EPE), órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia que criasse propostas 

a serem adotadas pela indústria(incluindo as siderúrgicas) a fim de reduzir as emissões de GEE 

na produção do aço no Brasil – e um dos grandes focos neste sentido são as Coquerias, 

especialmente as que estão em final de Vida útil, onde são registrados elevados níveis de 

emissões de GEE. A utilização de moinha de carvão vegetal(biorredutor) na Coqueria, como será 

visto na sequência deste texto, é uma importante ação para mitigação das emissões de CO2 no 

processo de produção de coque. A Figura 1.5 ilustra o exposto. 
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Figura 1.5 – Desdobramento da COP 21 – Metas de Redução das Emissões de CO2 

 

1.2. Organização do Texto 

Nesta seção descreve-se como o presente trabalho está dividido. 

No Capítulo 2 são apresentados os objetivos da tese.  

O Capítulo 3, referente à revisão da literatura, está dividido em duas partes: 

 Produção de coque, composta por: i) origem e formação do carvão, ii) produção e 

mercado de carvão metalúrgico, iii) caracterização química, física e metalúrgica de 

carvão para a produção de coque, iv) processo de coqueificação, v) parâmetros de 

qualidade de coque metalúrgico e seus papéis no Alto-Forno. 

 Na segunda parte é conduzida uma revisão bibliográfica em torno de alguns conceitos 

relativos à geração e destinação de pneu inservível e moinha de carvão vegetal no Brasil, 

com enfoque à utilização destes aditivos na mistura de carvões de coqueria. 
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No Capítulo 4, são descritos os materiais os procedimentos metodológicos aplicados à pesquisa, 

com a descrição de como foram compostas as misturas e realizados os ensaios em escala piloto. 

No quinto capítulo são abordados os resultados e discussões do trabalho.  

No Capítulo 6, são apresentadas as conclusões, bem como as publicações derivadas da tese. 

O sétimo traz as recomendações e sugestões de trabalhos futuros. 

No oitavo, são detalhadas as referências bibliográficas que sustentam o presente trabalho.  
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2. OBJETIVOS E METAS 

2.1. Objetivos gerais 

Avaliar a adição de materiais alternativos para mistura de carvões de Coqueria visando redução 

de custo do coque além de reduzir os níveis de emissões de CO2 através da inserção de moinha 

de carvão vegetal na carga da Coqueria e criação de uma rota alternativa para disposição de 

pneus inservíveis em substituição parcial do carvão mineral importado na indústria siderúrgica. 

2.2. Objetivos específicos 

 Efetuar a caracterização física, química e metalúrgica de cada material alternativo; 

 Detectar a influência da adição de pneu e moinha de carvão vegetal em diferentes 

proporções sobre a qualidade físico-química do coque; 

 Diagnosticar os melhores cenários de participação de materiais alternativos mantendo a 

qualidade do coque exigida pelos Altos-Fornos; 

 Aumentar a participação de insumos nacionais na mistura de carvões; 

A Figura 2.1 ilustra didaticamente os objetivos do presente trabalho. Este projeto é inovador no 

que tange a utilização de pneu (com malha de aço) na produção de coque metalúrgico no Brasil, 

onde não existem trabalhos nesta linha de pesquisa.  

 

Figura 2.1- Objetivos do trabalho.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Origem e formação do carvão  

O carvão mineral é o resultado da decomposição de florestas depois de milhões de anos, 

acompanhados pela atuação da temperatura e pressão referentes às condições geológicas na qual 

o planeta passou durante o período de sua existência.  

Os detritos vegetais provenientes de troncos, raízes, folhas e outras partes das plantas que são 

soterrados ou recobertos por uma lâmina d'água na bacia de sedimentação, na ausência de 

atmosfera oxidante, sofrem ataque biológico; as bactérias e outros microrganismos atacam a 

celulose e a lignina da madeira, se apoderando do oxigênio, da matéria nitrogenada e do fósforo 

necessários aos seus desenvolvimentos e subsistências. Neste processo, ocorre a desprendimento 

de gases como CO2, H2O, NH3 e CH4 com formação de um resíduo sólido, denominado 

inicialmente de turfa – que ao continuar perdendo voláteis e concentrando-se em carbono, 

processo denominado de Carbonificação, evolui para formação do carvão betuminoso. Desta 

forma, considera-se que os carvões pertençam a uma série de combustíveis fósseis sólidos, que 

começa na turfa e termina no antracito (ULHÔA, 2003a; RUIZ et al, 2008).  

As Figuras 3.1 e 3.2 ilustram a formação do carvão mineral desde a turfa até a formação de 

antracito.  

 

Figura 3.1 - Origem do carvão mineral (ULHÔA, 2003a). 
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De maneira geral, a composição química do carvão é variável de acordo com seu grau de 

maturação e quanto mais avançado o carvão, maior será o teor de carbono na parte orgânica e 

menor o teor em oxigênio. Devido ao maior ou menor tempo a que ficou exposta à 

decomposição, a matéria vegetal dá origem a carvões com diferentes propriedades, evidenciando 

as fases nas quais passa a matéria orgânica vegetal durante o processo de carbonificação.  

 

Figura 3.2 - Transformação da matéria vegetal (ULHÔA, 1991). 

Na Figura 3.3 é apresentado um modelo simplificado e didático para ilustrar a formação do 

carvão mineral a partir de uma turfeira, originada pela inundação da matéria orgânica, de acordo 

com Borrego (2013).  

A abundante matéria vegetal, recoberta água em vastas regiões pantanosas, através de 

movimentos geológicos, pode sofrer soterramento, gerando condições favoráveis, em termos de 

temperatura e pressão, para formação de carvão mineral.  
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Figura 3.3 - Formação de carvão a partir da carbonificação da turfa (BORREGO, 2013). 

A Figura 3.4 apresenta, de maneira gráfica, as relações de concentrações de carbono, oxigênio e 

hidrogênio observadas durante o processo de carbonificação, bem como um modelo molecular 

representativo que como estão dispostas as cadeias aromáticas e alifáticas da porção orgânica do 

carvão mineral. O carvão mineral não apresenta uma composição uniforme, logo, não pode ser 

representado por uma fórmula química definida e a rigor, não se pode descrever um modelo para 

a estrutura química dos carvões, já que os agrupamentos quando se repetem, fazem-no de forma 

aleatória, e não de maneira esperada e consistente (RUIZ et al, 2008). 

 

Figura 3.4 - (a) Relações O/C e H/C durante a carbonificação (b) Exemplo de modelo molecular de carvão 

betuminoso (LOISON, 1989). 
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Amorim (2005) constata que "partindo-se da madeira em direção ao antracito, há um aumento do 

teor de carbono e diminuição dos teores de oxigênio e nitrogênio". Para que essas transformações 

pudessem ocorrer foram necessárias condições geológicas particulares, temas de estudos que 

levaram às muitas teorias existentes sobre a formação do carvão. 

Conforme a Figura 3.5, apresenta um esquema das transformações que ocorreram de tal modo a 

possibilitar a formação de carvão ao longo dos diferentes períodos e eras geológicas. A provável 

formação de carvão se deu, principalmente, durante o período carbonífero no hemisfério norte. 

Durante o carbonífero, o hemisfério sul estava coberto de gelo e não havia florestas. Assim, essa 

formação de carvão nesse hemisfério só pôde ocorrer a partir do período permiano (ULHÔA, 

1991). 

 

Figura 3.5 - Eras e períodos geológicos: “possibilidade de formação de carvão ao longo de diferentes eras e 

períodos" (ULHÔA, 1991). 

A Tabela 3.1 apresenta a variação das características do carvão de acordo com o grau de 

carbonização. 
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Tabela 3.1 - Variação das propriedades químicas, físicas e metalúrgicas do carvão de acordo com o grau de 

carbonização (ULHÔA, 2003a). 

Característica Turfa Linhito 
Carvão 

Betuminoso 
Antracito 

Densidade (g/cm
3
) 1 1 a 1.3 1.2 a 1.5 1.3 a 1.7 

Carbono (%) 55 65 a 75 75 a 90 90 a 95 

Hidrogênio (%) 6 5 4.5 a 5.5 2 a 5 

Oxigênio (%) 33 25 3 a 11 4 a 11 

Matéria Volátil (%) 60 40 14 a 38 2 a 14 

Carbono Fixo (%) 25 35 25 a 80 90 

Poder calorífico (cal/g) 4000 a 5700 Até 5700 5700 a 9600 8200 a 9200 

Poder refletor (vitrinita) - 0.5 0.5 a 1.8 2.2 

Segundo Borrego (2013), do ponto de vista molecular, à medida que o processo de carbonização 

evolui, observa-se uma maior organização das cadeias de carbono, aumentando o grau de 

aromaticidade da rede, o que implica na elevação do rank do carvão, medido através da 

reflectância do principal maceral constituinte do carvão, a vitrinita. As Figuras 3.6  e 3.7 ilustram 

o exposto.   

 

Figura 3.6 - Evolução do Rank do carvão mineral (BORREGO, 2013). 
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Figura 3.7 - Relação entre aromaticidade e Rank durante o processo de carbonificação (BORREGO, 2013). 

Os carvões são classificados, em relação aos principais processos em que são usados, em 

metalúrgicos (na produção de gusa) e energéticos (na produção de energia elétrica). Os carvões 

metalúrgicos podem ser classificados segundo o poder coqueificante ou habilidade na produção 

de coque de Alto-Forno, em coqueificáveis e não coqueificáveis. 

Os carvões coqueificáveis podem ser classificados, em relação ao coque deles derivado, em 

hards, semi hards, soft e semi softs. Carvões hards são aqueles que produzem um coque de alta 

resistência mecânica e alta resistência após a reação com o dióxido de carbono no processo de 

produção de gusa. Na outra extremidade, os carvões soft e semi soft, que geram coque de 

qualidade inferior e, a princípio, teriam preços menores do que os hards, representando 

atualmente uma alternativa na fabricação de coque, porém é preciso analisar o impacto do 

demérito de qualidade no coke rate do alto- forno.  

Os carvões são também classificados em relação ao grau de enriquecimento em carbono durante 

a formação geológica, ou seja, grau de carbonificação (rank).  

 



   

14 

  

Na siderurgia os carvões alto, médio e baixo volátil são considerados de baixo, médio e alto grau 

de carbonificação, respectivamente. A vasta terminologia técnica e comercial para carvões fez 

surgir vários sistemas de classificação e/ou padronização da nomenclatura usada nas coquerias. 

Dentre estes sistemas, a mais aceita, inclusive no Brasil, é adotado pela norma americana ASTM 

D-388. Segundo esta norma, os carvões são divididos em quatro classes: linhitos, sub-

betuminosos, betuminosos e antracíticos. Os carvões usados na siderurgia enquadram-se na 

classe dos betuminosos. Cada uma das classes acima é subdividida em diversos grupos, de 

acordo com a matéria volátil e poder calorífico do carvão, conforme apresentado na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Classificação de carvão de acordo com norma ASTM D-388-05. 

 

3.2. Cenário de produção e mercado de carvão mineral 

Embora não haja um equilíbrio geográfico na distribuição das reservas de carvão mineral pelo 

mundo, o mesmo pode ser encontrado em todos os continentes, porém segundo dados da BP 

Statistical Review of World Energy (2012), as reservas concentravam-se, principalmente, em 

cinco países: EUA (27,6%), Rússia (18,2%), China (13,3%), Austrália (8,9%) e Índia (7,0%).  A 

Tabela 3.3 ilustra esses dados. 
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Tabela 3.3 - Reservas de carvão mineral por país (BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, 2012). 

Milhões de toneladas 
Antracito e 
Betuminoso 

Sub-Betuminoso 
e Linhito 

Total 
Porcentagem 

do Global 

Estados Unidos 108501 128794 237295 27,6% 

Canadá  3474 3108 6582 0,8% 

México 860 351 1211 0,1% 

Total América do Norte 112835 132253 245088 28,5% 

Brasil - 4559 4559 0,5% 

Colômbia 6366 380 6746 0,8% 

Venezuela 479 - 479 0,1% 

Outros Países da América Central e do Sul 45 679 724 0,1% 

Total América Central e do Sul 6890 5618 12508 1,5% 

Bulgária 2 2364 2366 0,3% 

República Tcheca 192 908 1100 0,1% 

Alemanha 99 40600 40699 4,7% 

Grécia - 3020 3020 0,4% 

Hungria 13 1647 1660 0,2% 

Casaquistão 21500 12100 33600 3,9% 

Polônia 4338 1371 5709 0,7% 

Russia 49088 107922 157010 18,2% 

Espanha 200 330 530 0,1% 

Turquia 529 1814 2343 0,3% 

Ucrânia 15351 18522 33873 3,9% 

Outros Países da Europa e Eurásia 1440 20735 22175 2,6% 

Total Europa e Eurásia 92990 211614 304604 35,4% 

África do Sul 30156 - 30156 3,5% 

Zimbábue 502 - 502 0,1% 

Outros Países da África 860 174 1034 0,1% 

Oriente Médio 1203 - 1203 0,1% 

Total Oriente Médio e África 32721 174 32895 3,8% 

Austrália 37100 39300 76400 8,9% 

China 62200 52300 114500 13,3% 

Índia 56100 4500 60600 7,0% 

Indonésia 1520 4009 5529 0,6% 

Outros Países da Ásia e Oceania 2033 5734 7767 0,8% 

Total Ásia e Oceania 159326 106517 265843 30,9% 

Total Global 404762 456176 860938 100% 

O carvão mineral é o combustível fóssil mais abundante no mundo(vide Figura 3.8), com 

reservas que podem atender a atual demanda anual de 7bilhões de toneladas(entre carvão térmico 

e metalúrgico) por 121 anos (VALLADÃO et al, 2016). 
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Figura 3.8 - Combustíveis fósseis no mundo (BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, 2012). 

Porém, de todo o carvão mineral com reservas conhecidas no mundo, apenas 18% pode ser 

utilizado nas indústrias siderúrgicas, sendo 10% com propriedades coqueificantes, destinados a 

produção de coque metalúrgico. A Figura 3.9 esquematiza esta estatística.  

 

Figura 3.9 - Distribuição de carvão mineral no mundo (VALLADÃO et al, 2016). 
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Em números absolutos, anualmente, segundo Valladão (2016), são produzidos no mundo cerca 

de 7,1 bilhões de toneladas de carvão mineral, sendo menos de 1 bilhão de carvões metalúrgicos. 

Destaca-se a importante posição da China, que responde por mais cerca de metade da produção 

tanto de carvão térmico como de carvões metalúrgicos, conforme os gráficos assinalados na 

Figura 3.10  abaixo. 

 

Figura 3.10 - Produtores mundiais de carvão (VALLADÃO et al, 2016) 

Do ponto de vista de exportação, o maior player é a Austrália que detém cerca de um terço do 

volume total de carvão térmico exportado e dois terços do montante de carvão metalúrgico 

disponibilizados no mercado externo. Em 2014, foram movimentadas cerca de 285Mt no 

mercado transoceânico, sendo 186Mt oriundos da Austrália. A Figura 3.11 traz a distribuição dos 

volumes de carvões térmicos e metalúrgicos exportados por país naquele ano.  
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Figura 3.11 - Maiores exportadores de carvão mineral (VALLADÃO et al, 2016). 

No contexto de carvões metalúrgicos é importante notar que o Brasil é um importador 

tradicional. Em 2014, a siderurgia brasileira importou cerca de 16Mt, principalmente da 

Austrália, Estados Unidos e Canadá.  

A Figura 3.12 apresenta as principais rotas mundiais do mercado transoceânico de carvão 

metalúrgico. Outro ponto que chama atenção é que a China, além de ser a maior produtora de 

carvão metalúrgico, ainda importa cerca de quatro vezes o volume brasileiro.  

 

 Figura 3.12 - Mercado de carvão metalúrgico (WORLD COAL INSTITUTE, 2014). 
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3.3.  Recebimento, beneficiamento e consumo de carvão mineral na coqueria. 

A Figura 3.13 ilustra os principais processos pelos quais o carvão mineral é submetido até seu 

consumo, na forma de coque metalúrgico, nos Alto-Fornos; destacam-se a britagem, formação da 

mistura no pátio de carvões e o processo de coqueificação em si, responsável pela produção 

coque metalúrgico. 

 

Figura 3.13 - Processo de utilização de carvão mineral na produção de coque. 

Ulhôa (2003b) afirma que o setor de preparação de carvão de uma siderúrgica a coque pode ser, 

dividido em uma área de preparação primária e outra de preparação secundária. 

A preparação primária, no caso de uma empresa que utiliza a britagem diferencial de cada carvão 

da mistura, compreende: 

 Setor de recebimento de carvão, que pode ser feito, no caso das siderúrgicas brasileiras, 

diretamente por correias transportadoras ou por combinação de transporte ferroviário (em 

que os vagões são direcionados a um car dumper e correias transportadoras; 

 

Coque 

Carvão 

AUS 
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A distribuição do carregamento de carvão em pátios de estocagem com a formação de pilhas; 

 A remoção ou retomada do carvão da pilha, quando do seu uso na mistura de carvões; 

 A britagem do carvão, segundo o procedimento adotado em cada empresa por exemplo, 

através de britagem diferencial de cada carvão componente da mistura em britadores de 

impacto ou britadores de martelo; a britagem diferencial por grupo de carvões 

equivalentes; ou ainda a britagem da mistura de carvões;  

 Ensilamento de cada carvão em silos da casa de misturas (blending house), que é 

constituída por conjuntos silos dispostos em fileiras paralelas. 

A preparação secundária consiste na dosagem e mistura mecânica da mistura de carvões 

conforme Ulhôa (2003b): "as quantidades equivalentes especificadas na fórmula da mistura são 

recolhidas dos silos correspondentes a cada carvão componente". Para tal são utilizadas balanças 

dosadoras. Os diversos carvões escoam, a partir de correias transportadoras em paralelo, situadas 

abaixo da fileira de silos da blending house, para uma correia transportadora recolhedora, sobre a 

qual os diferentes tipos de carvão se dispõem em camadas superpostas e que alimenta um 

misturador de pás giratórias. Nesse misturador é que se dá a mistura mecânica mais íntima dos 

carvões que compõem a mistura, que é, então, levada por uma correia transportadora para o coal 

bunker, situado em posição elevada em relação a duas baterias de coque em série, operadas em 

relação à mistura de carvões como uma instalação única. 

Na coqueria, a mistura de carvões é transferida para os fornos dando início ao processo de 

coqueificação da carga, submetendo o carvão a temperaturas elevadas (na casa de 1280°C), na 

ausência de oxigênio, provocando a liberação de gases e o aparecimento de um resíduo sólido, 

poroso, infusível que é o coque, principal combustível consumido nos Altos-Fornos.  

A Figura 3.14 a seguir sintetiza o exposto para o caso de uma usina com britagem individual de 

carvões.  
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Figura 3.14 - Recebimento e preparação de carvão em usina siderúrgica a coque. 

Os pontos de controle na área de preparação de carvão, para que se tenha um bom desempenho 

operacional e garantia de produção de um coque que atenda as exigências do Alto-Forno, são 

resumidamente indicados na Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 - Pontos de controle operacional no setor de preparação de carvão (ULHÔA, 2003b). 
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3.4. Caracterização de carvão para fabricação de coque de Alto-Forno 

3.4.1. Caracterização química 

Análise Imediata 

A análise imediata envolve a determinação dos principais componentes de um carvão mineral e 

as suas proporções em peso. Sua importância está relacionada com a classificação do carvão 

mineral, com a caracterização do combustível para aplicação industrial, bem como para efeitos 

comparativos entre alternativas energéticas (ULHÔA, 1991). 

Na análise imediata são avaliados os seguintes itens: umidade, cinzas, matéria volátil e carbono 

fixo. Nesse caso, existe a combinação de três determinações em laboratório (umidade, cinzas e 

matéria volátil) e uma quarta calculada por diferença (carbono fixo). 

Teor de Cinza 

A presença de cinzas é devida aos minerais associados à fase original de crescimento da 

vegetação ou àqueles que entraram nas jazidas durante ou depois do período de formação do 

carvão. É o resíduo inorgânico após a queima de carvão. É a parte incombustível que é 

determinada a partir de um peso constante, queimando-se a massa de carvão até cerca de 800ºC, 

em condições normalizadas. As mudanças químicas mais importantes que ocorrem durante a 

queima são: perda de água, perda de dióxido de carbono e perdas de gases sulfurosos. Segundo 

Monteiro (1980), a cinza presente no coque possui impacto direto no consumo de combustível e 

geração de escória no Alto-Forno. De modo geral, os carvões metalúrgicos possuem entre 4 e 

11% de cinza, com uma média de 9%. 

Composição Química da Cinza 

As cinzas existentes no carvão mineral são provenientes dos diversos componentes minerais 

associados ao crescimento vegetal que lhe deu origem ou das substâncias estranhas provenientes 

de formações geológicas vizinhas à bacia de formação do carvão. Os diversos minerais 

encontrados estão divididos conforme sua participação percentual em elementos principais e 

elementos traços (ULHÔA, 1991; AMORIM, 2005).  
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Geralmente, na sua maior parte a cinza é constituída por sílica, alumina, óxidos de ferro, cálcio, 

sódio e potássio. A Tabela 3.4 traz valores típicos para a partição da cinza em seus compostos. 

Tabela 3.4 - Faixa percentual dos principais componentes da cinza (ULHÔA, 2003a). 

Principais componentes da cinza (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O + K2O SO3 

40-60 15-35 3-20 1-15 0.5-8 1-4 1-2 

Na cinza estão contidos, os óxidos básicos, CaO, Fe2O3, MgO, Na2O e K2O que geram graves 

inconvenientes metalúrgicos, principalmente sobre a reatividade do coque e, consequentemente, 

na operação de Altos-Fornos. Define-se, pois, o chamado índice de alcalinidade do carvão como 

sendo o produto da basicidade da cinza pelo conteúdo global de cinza no coque, apresentado na 

equação 3.1 abaixo. 

                                                  
[     ] [   ] [   ]  [   ]  [    ]

[    ] [     ]
           (3.1) 

Os álcalis e seus compostos (K, KCN, K2SiO3, K2CO3, Na e Na2O) são vaporizados na parte 

inferior da zona de elaboração e se condensam em regiões superiores do forno (AMORIM, 

2005). 

O impacto dos álcalis no Alto-Forno é muito bem reconhecido, dentre os quais pode-se destacar: 

 Formação de cascão; 

 Ataque aos refratários; 

 Degradação do coque. 

Altos teores de sódio e potássio causam degradação do coque da região do raceway, em altas 

temperaturas agem como agentes catalíticos, acelerando a reação ao CO2, e consequentemente, 

reduzem o CSR, resistência do coque após reação com CO2.  Assim, é importante reduzir a 

participação de carvões com alto conteúdo de álcalis, de modo que o teor destes compostos seja 

inferior a 0,25% no coque (ULHÔA, 1991). 
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Enxofre de Carvão 

O enxofre está presente no carvão sob três formas: orgânico, pirítico (pirita ou marcassita) e 

sulfático. O enxofre do carvão é apenas parcialmente retido no coque, dependendo das 

quantidades relativas de enxofre orgânico e mineral e de outros fatores como rank do carvão, e 

taxa de coqueificação, etc. A taxa de dessulfuração durante a coqueificação é de cerca de 30% a 

40%, sendo o enxofre liberado sob a forma de H2S e outros compostos de enxofre para o gás 

bruto, o que é um ponto negativo por sobrecarregar sua limpeza e originar corrosões indesejáveis 

(ULHÔA, 1991). A previsão do enxofre total do coque deve ser feita para cada usina em 

particular, a partir do enxofre dos carvões componentes da mistura, não podendo ser 

desenvolvida uma fórmula de uso geral devido às diferenças nas condições de coqueificação 

entre baterias distintas. Relações como a evidenciada abaixo são usadas com frequência na 

previsão de enxofre do coque em usinas siderúrgicas em que “a” e “b” são parâmetros de 

regressão fortemente dependentes da taxa de dessulfuração durante a coqueificação. 

                                                                (3.2) 

Teor de Matéria Volátil 

A matéria volátil existente no carvão mineral é resultado das combinações de carbono, 

hidrogênio e outros gases. Sua determinação é feita pela norma ASTM 3175. É obtida através do 

aquecimento de uma determinada massa de carvão, em ausência de ar e em condições 

normalizadas. Este indicador é vital na determinação do rendimento de coque/carvão, importante 

indicador para o planejamento da produção de Coque e de Gás de Coqueria. 

No processo de coqueificação convencional, a matéria volátil é convertida nos seguintes 

produtos (COELHO, 2003): 

 Gás de Coqueria – numa usina integrada é usado em todas as unidades da empresa como 

combustível. 

 Alcatrão – é refinado, retirando-se naftalina, óleo creosoto, óleo desinfetante, antraceno e 

piches de diversos pontos de amolecimento. 

 Óleos Leves são refinados, obtendo-se tolueno, xileno e benzeno. 
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 Amônia – A amônia contida no gás é absorvida e tratada obtendo um produto final com 

pureza 99,99% de NH3. 

3.4.2. Caracterização físico-metalúrgica 

Moabilidade do Carvão Mineral 

A britabilidade de um carvão mineral é determinada pelo Hardgrove Grindability Index (HGI). 

Esse índice avalia a facilidade de pulverização da amostra testada em relação a uma amostra 

padronizada de carvão mineral, com HGI 100. Assim, é mais difícil de moer um carvão mineral 

em relação à amostra padronizada se o seu índice de moabilidade for menor que 100 (CHAVES, 

2002). Este parâmetro é importante para definir a metodologia de britagem dos carvões. O HGI 

consiste em moer uma amostra de carvão de 50g na faixa de 16 a 30 mesh, em um moinho 

padronizado, submetendo-o a 60 revoluções. Vide Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 - Equipamento de moabilidade para carvão (Hardgrove Index). 
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A amostra de carvão moído é peneirada em 200 mesh e através do passante obtido (W), é 

determinado o HGI, conforme a equação a seguir: 

   HGI = 13,6 + 6.93W                                                   (3.3) 

Segundo Chaves (2002), os valores de HGI fornecem informações quanto ao grau de friabilidade 

do carvão, conforme a Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 - Classificação de carvões conforme o seu grau dureza (CHAVES, 2002). 

HGI Grau de Friabilidade 

< 37 Muito Duro 

38 – 57 Duro 

58 – 77 Médio 

78 – 98 Macio 

99 – 118 Muito Macio 

A moabilidade do carvão varia com o rank, conforme mostra a Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 - Cominuibilidade do carvão de acordo com o rank (BORREGO, 2013). 

Nesta figura, observa-se que, para carvões metalúrgicos, os mais macios são os baixo-voláteis, 

enquanto os de maiores durezas são os alto voláteis, com reflectâncias entre 0,6 e 1%. 

0,5mm 0,5mm 0,5mm 

Reflectância           
Média Máxima 
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Plastometria Gieseler 

O teste de fluidez indica a capacidade máxima de fluidificação da massa de carvão quando 

aquecido O teste consiste de um cadinho em que 5g de carvão < 35 mesh são aquecidos em 

ausência de ar. Um pequeno agitador, posicionado no seio da massa de carvão e submetido a um 

torque constante, é acoplado a um motor de 300 rpm e a um dial com 100 divisões (leituras de 

até 30.000ddpm). O torque é tal que o agitador não possa girar quando o carvão ainda está 

sólido. A amostra-teste é aquecida numa taxa de 3ºC/min entre 300ºC e 500ºC (COSTA, 2012).  

Quando a temperatura atinge um valor na faixa de 350ºC a 420ºC, o agitador começa a girar 

muito lentamente. Sua velocidade aumenta com o aumento da temperatura e atinge um máximo 

entre 430ºC e 480°C. A velocidade diminui muito rapidamente e o agitador finalmente para 

comumente a uma temperatura inferior a 500°C. O método é normatizado pela ASTM 2639 e os 

parâmetros do teste são: fluidez máxima (em ddpm), temperatura de amolecimento, temperatura 

de fluidez máxima e temperatura de ressolidificação. A fluidez máxima apresenta alta 

sensibilidade e baixa reprodutibilidade. É um teste muito usado para medir a capacidade de 

coqueificação dos carvões. Jardim (2008) resume o poder coqueificante segundo os resultados de 

fluidez conforme a Tabela 3.6 a seguir.  

Tabela 3.6 - Avaliação do poder aglutinante (JARDIM, 2008). 

Log ddpm Poder Aglutinante 

> 4 Excelente 

< 4 > 2 Ótimo 

< 2 < 1 Bom 

< 1 Fraco 

A temperatura na fase plástica é um item importante, pois é nesta fase que a parte reativa dos 

carvões envolve a parte inerte, durante o processo de coqueificação. O intervalo da temperatura 

da fase plástica apresenta forte correlação nas determinações das qualidades físicas do coque, 

como a resistência mecânica e a reatividade.  

A Figura 3.18 apresenta de maneira esquemática o plastograma com as temperaturas e estágios 

típicos obtidos durante o ensaio de fluidez. É interessante notar que em T2, temperatura de 

máxima fluidez, tem-se a máxima devolatização do carvão com relevante dilatação da amostra.  
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Figura 3.18 - Plastograma obtido durante teste de fluidez (adaptado ZYMLA, 2011). 

Como pode ser visto na Figura 3.19, a fluidificação e inchamento do carvão durante o 

desprendimento de voláteis garante o contato efetivo entre as partículas de carvão durante a 

coqueificação – em outras palavras é a força motriz para aglutinação e geração do coque 

metalúrgico, sendo variável explicativa em diversos modelos de previsão da qualidade do coque.  

 

Figura 3.19 - Fluidização do carvão durante processo de coqueificação (adaptado KUBOTA, 2008). 
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Dilatometria 

As mudanças volumétricas que acompanham o aquecimento de um carvão através de seu estágio 

plástico são convenientemente medidas em dilatômetro batizado pelo nome de seu criador, 

Audibert-Arnu. Figura 3.20 mostra a configuração básica deste equipamento.  

 

Figura 3.20 - Aparelho de dilatometria (ULHÔA, 2003b). 

O carvão < 0,15mm é comprimido sob a forma de um “lápis” (6,5mm de diâmetro e 60mm de 

comprimento) com pequena conicidade, inserido em um tubo de metal de 8mm de diâmetro. 

Sobre o “lápis” é colocado um pistão de 7,8mm de diâmetro que, com sua barra de extensão, 

aplica um peso de 150g sobre o lápis (ULHÔA, 2003b).  

Geralmente, o interesse maior é acompanhar o comportamento do carvão aquecido entre 300°C e 

500°C a 3°C/minuto. A variação do comprimento do lápis (transmitida pelo pistão que se apoia 

sobre ele) em relação à temperatura é continuamente registrada em gráfico, definindo como 

parâmetros do teste: a contração (a), dilatação (b) e as temperaturas de amolecimento (Ta), 

contração máxima (Tmc) e ressolidificação (Tr).  

O teste de Dilatometria tem como finalidade fundamental determinar o poder de Coqueificação 

do carvão em função da sua dilatação durante o processo de aquecimento. Ele determina a 

variação linear do corpo de prova e sua classificação é mostrada na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7 - Classificação de carvões conforme o seu grau dilatação (JARDIM, 2008). 

CLASSIFICAÇÃO DOS CARVÕES QUANTO A DILATOMETRIA 

Classe Contração/Expansão Poder Coqueificante 

0 Sem contração e dilatação Não coqueificante 

1 Só contração Pouco coqueificante 

2 -0% (dilatação negativa) Pequeno poder coqueificante 

3 0 até 50% Médio poder coqueificante 

4 50 até 140% Bom poder coqueificante 

5 150% de dilatação Excelente poder coqueificante 

A Figura 3.21 evidencia a simultaneidade dos processos de devolatização, dilatação e 

plasticidade do carvão durante a Coqueificação, no range entre 350°C a 500°C. Nota-se, 

principalmente a proximidade entre a temperatura em que ocorre a taxa máxima de devolatização 

e a máxima fluidez do material. 

 

Figura 3.21 - Simultaneidade dos processos de desvolatização, dilatação e plasticidade (Adaptado ZYMLA, 2011). 
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Segundo Hermann,(2014), destaca a coalescência das partículas de carvão como força motriz do 

processo de formação do semi coque. Este fenômeno pode ser retratado pelo parâmetro b, 

chamado de Bonding neck, fortemente dependente do raio médio das partículas de carvão, além 

da viscosidade observada durante o estágio plástico do carvão, conforme a Figura 3.22 ilustra.  

 

Figura 3.22 – Fenômeno de Coalecência das partículas de carvão (Adaptado HERMANN, 2014). 

Petrografia de Carvões 

A petrografia de carvões fornece a composição dos macerais e a medida do poder refletor da 

vitrinita, os quais estão intimamente relacionados com comportamento do carvão durante a 

coqueificação, e com a qualidade do coque resultante (ULHÔA, 1991). 

Do latin, macerare, o que significa constituintes individuais do carvão, identificáveis em 

microscopia óptica, em outras palavras, macerais são os constituintes microscópicos elementares 

do carvão, distintos com base em diferenças de propriedades como refletância, cor, morfologia, 

tamanho, anisotropia e dureza. São originados de restos de diferentes órgãos e tecidos de plantas 

e suas propriedades físicas e químicas variam conforme a carbonificação se processa 

(SHAPIRO,1971).  

Camada 

Plástica 

Carvão 

Semicoque 

Coque 
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A Figura 3.23 a seguir faz um paralelo entre rocha, um agregado de minerais e carvão, definido 

como um agregado de macerais, ou seja, pode-se estabelecer a seguinte proporção semântica: 

mineral está para rocha, assim como maceral está para o carvão (BORREGO, 2013). 

 

Figura 3.23 - Macerais de carvões (STOPES, 1935 apud BORREGO, 2013). 

Para fins práticos, notadamente na coqueificação, os macerais que apresentam refletâncias 

aproximadamente vizinhas são reunidos em um dos três seguintes grupos: o grupo da vitrinita 

com refletância média, o grupo da exinita e o grupo da inertinita com refletâncias, 

respectivamente, inferior e superior à da vitrinita correspondente. A Figura 3.24 esquematiza a 

origem dos macerais, dependendo dos constituintes da planta que lhe deram origem. 

 

Figura 3.24 - Origem dos macerais do carvão (ULHÔA, 2003a). 
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A vitrinita é o grupo de macerais mais abundante, principalmente, nos carvões do hemisfério 

norte (aproximadamente 75 + 20%). É de longe o mais abundante dos três macerais. Esse grupo 

de maceral é formado pela telinita, colinita e vitrodetrinita que são caracterizadas por sua 

estrutura, conforme a tonalidade da cor cinza (AMORIM, 2005). 

O grupo da exinita é formado principalmente pela exina dos esporos e polens que é a membrana 

protetora, mecânica e quimicamente muito resistente, protegendo as células germinais dos 

vegetais.  É o maceral que possui os maiores teores de hidrogênio alifático, de matéria volátil e 

poder calorífico, porém com as menores densidades. Formam esse grupo de macerais: a 

esporinita, a cutinita, a alginita, a resinita e a liptodetrinita. Esses compostos são identificados 

pela forma e cor. Em luz refletida, a exinita, em geral, tende para a tonalidade preta, podendo 

apresentar variantes de marrom, castanho escuro, castanho avermelhado, conforme a natureza do 

carvão a que pertence (ULHÔA, 1991; COSTA,2012). 

Já o grupo da inertinita é principalmente o dos tecidos fusinizados em lentes ou em fragmentos, e 

seu nome provém das propriedades quase nulas de fusibilidade por ocasião da coqueificação. 

Formam esse grupo de macerais: a fusinita, a semifusinita, a inertodetrinita, a micrinita e a 

esclerotinita, cada um deles podendo ser identificado por características de cor e forma. Suas 

cores características são variantes de tonalidades de branco. Ela possui a maior densidade e o 

menor poder calorífico (SILVA,2008b). A Tabela 3.8 sumariza o exposto acima. 

Tabela 3.8 - Principais grupos macerais (SILVA, 2008b). 

Vitrinita Exinita Inertinita 

- fusibilidade; 

- alto poder coqueificante; 

- mais abundante. 

- rico em matérias voláteis; 

- pior moabilidade; 

- menor densidade 

- pobre em matérias voláteis; 

- alto teor de carbono; 

- baixo teor de hidrogênio; 

- não tem poder coqueificante. 

As Figuras 3.25 a 3.29 a seguir mostram a morfologia e outras características de alguns 

macerais. 
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Figura 3.25 - Micrografia do maceral Vitrinita: Não apresenta estrutura celular, cor variando de cinza a branco e 

refletância de 0,6% a 8,0% (AMORIM, 2005). 

 

Figura 3.26 - Micrografia do maceral esporinita: Esporos e do pólen dos vegetais (AMORIM, 2005). 

 

Figura 3.27 - Micrografia do maceral cutinita: Advém das folhas e raízes dos vegetais(AMORIM, 2005). 

 

Figura 3.28 - Micrografia do maceral fusinita: Estrutura celular visível, refletância mais alta de todos os macerais, 

cavidades celulares vazias (AMORIM, 2005). 
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Figura 3.29 - Micrografia do maceral semifusinita: Similar à fusinita, refletância menor, dureza menor, estrutura 

celular com seção arredondada, oval ou alongada (AMORIM, 2005). 

 

Comportamento dos Macerais durante a Coqueificação 

Os resultados de diferentes estudos ao longo da evolução da petrografia permitiram a divisão dos 

macerais do carvão, em termos de seus comportamentos durante a coqueificação, em dois 

grupos: o dos reativos, englobando os macerais que sofrem fusão e posterior ressolidificação, e 

funcionam como ligantes, e inertes, que incluem os macerais que não sofrem fusão e 

permanecem, praticamente, inalterados durante a carbonização e têm de ser aglomerados durante 

o processo (ULHÔA, 2011; COSTA,2012; AMORIM, 2005). 

Os macerais reativos são a vitrinita, a exinita e quantidades variáveis de constituintes do grupo 

da inertinita (principalmente, a semifusinita) e os inertes são a semifusinita, fusinita, micrinita, 

inertodetrinita, esclerotinita, matéria mineral e quantidades variáveis de vitrinita (geralmente 

baixas quantidades nos carvões usados na siderurgia a coque). Os constituintes do grupo da 

exinita tornam-se muito fluidos e se volatilizam mais que os constituintes dos outros grupos. E 

os constituintes do grupo da inertinita permanecem inalterados durante a coqueificação 

exercendo um efeito depressivo sobre a fluidez. 

A Figura 3.30 mostra, de maneira resumida, os conceitos de material reativo e inerte à luz da 

petrografia. 
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Figura 3.30 - Componentes Petrográficos do carvão mineral. 

Análise de Reflectância 

Segundo Quites (1976), o desenvolvimento da petrografia do carvão resultou em variados tipos 

de métodos e sistemas de classificação dos carvões. Esses estudos basicamente foram divididos 

em dois tipos na área de microscopia: 

 Por luz refletida; baseia-se na reflexão de um feixe de luz sobre uma superfície 

devidamente polida de carvão, atualmente é o método mais usado dentro das usinas para 

a caracterização destes e o que será utilizado neste estudo para a caracterização dos 

carvões; 

 Por luz transmitida; adota o processo de se fazer passar um feixe de luz através de uma 

lâmina delgada de carvão (espessura inferior a 8 microns). 

No método utilizando luz refletida, empregam-se os princípios e técnicas adaptadas e usadas em 

metalografia, as superfícies polidas de carvão são examinadas microscopicamente.  

A Figura 3.31 mostra o equipamento básico para a medida da reflectância: o microscópio óptico 

de luz refletida. 
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Figura 3.31 - Microscópio óptico de luz refletida (ULHÔA, 2003a). 

A refletância da vitrinita é obtida por comparação do valor medido da vitrinita (Gv
λ
) com o do 

valor do padrão tomado como referência (Gpadrão
λ
): Segundo Silva (2008a) “multiplicando o 

quociente entre os dois valores pela refletância conhecida do padrão (Rpadrão
λ
) obtém-se a 

refletância da vitrinita”, conforme a equação abaixo. 

     .
 
  

 
       

/                                                      (3.4) 

Para carvões coqueificáveis, as reflectâncias das vitrinitas variam de 0% a 2%, sendo divididas 

nas seguintes classes de V1 a V19: 

 V1: vitrinitas com reflectância de 0,1 a 0,19%. 

 V2: 0,20 a 0,29% 

 V3: 0,30 a 0,39% 

... 

 V9: 0,9 a 0,99% 

... 

 V18: 1,8 a 1,89% 

 V19: vitrinitas com reflectância de 1,9 a 1,99%. 
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Em uma análise de reflectância é medido o poder reflector de 100 pontos sobre vitrinitas 

presentes na amostra devidamente preparada, e construído um histograma dos valores obtidos, 

chamado reflectograma. A Figura 3.32 ilustra um reflectograma de uma mistura de carvões com 

27% de MV, cuja reflectância média é de 1,08%. Nota-se no reflectograma a presença de 2 tipos 

de vitrinitas, as chamadas de “aglutinação” entre V8 e V10, oriundas dos carvões AV‟s, com alto 

poder coqueificante, responsáveis por intensificar o contato entre as partículas do carvão, e as 

vitrinitas de “resistência” ou “coesivas”, situadas entre V12 e V14, provenientes dos carvões 

médio e baixo voláteis que assumem o papel de intensificar a coesão entre as partículas, gerando 

um coque menos poroso e com alta qualidade. 

 

Figura 3.32 - Reflectograma típico de um carvão médio Volátil. 

 

Geralmente carvões puros, retirados de um único veio, possuem histogramas seguindo uma 

distribuição gaussiana bastante estreita, o que diferencia carvões individuais de possíveis 

misturas na origem, as quais possuem histogramas com dois ou mais picos conforme a Figura 

3.33 ilustra.  
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Figura 3.33 - Exemplos de reflectogramas para MV constante (BORREGO, 2013). 

A análise do reflectograma é importante para identificar possíveis misturas e contaminações no 

recebimento dos carvões, é, portanto, uma ferramenta vital para composição de misturas e 

previsão de qualidade do coque.  

Previsão de resistência mecânica do coque 

Na literatura, existe uma série de modelos de previsão de resistência mecânica do coque, a maior 

parte baseados em parâmetros reológicos e petrográficos, conforme a Tabela 3.9 sumariza. 
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Tabela 3.9 - Modelos de previsão de resistência do coque (adaptada ULHÔA, 2003b). 

Autor Parâmetros 

Simonis 
Fator G (resultados dilatométricos), largura do forno, 

densidade de carga e tempo de coqueificação 

Radek 
Resultados dilatométricos, FSI,                                        

distribuição granulométrica e MV 

Ammosov Análise maceral e ReflectânciaMax 

Schapiro e Gray 
Rank, histograma de refletâncias, análise maceral,             

índice de inertes 

Thompson e Benedict Modificação do método Schapiro/Gray 

Koba 
MV, carbono, hidrogênio, oxigênio, reflectância, teor de 

inertes, dilatação total e fluidez máxima 

USBM 

MV, cinza, carbono, taxa de coqueificação, 

expansão/contração, densidade de carga e preparação da carga 

(umidade e % de partículas menores que 6 mesh) 

MOF (Miyazu et al) Diagrama MOF (Reflectânciamáx, fluidez máxima) 

Entre eles, o que obteve mais evidência mundialmente foi o de Miyazu et al (1971), 

pesquisadores do centro de pesquisa da Nippon Steel Corporation (NSC). Ele baseia-se no fato 

que um carvão tem que ser suficientemente fusível para a fabricação de coque, pois as partículas 

que têm uma plasticidade muito baixa aglutinam-se mal umas às outras e também aos 

constituintes inertes. Entretanto, a partir do momento em que a plasticidade atinge o valor ideal 

para provocar a aglutinação, um excesso de fusibilidade em relação a este valor, não concede 

nenhuma vantagem a mais para a formação do coque, podendo ao contrário ser negativa por dar 

origem à formação de coque esponja, de baixa resistência por ser muito frágil. 

O método de Miyazu et al (1971) caracteriza a aptidão de um carvão em produzir coque: pela 

fluidez máxima medida em plastômetro Gieseler e pelo rank definido pela refletância da 

vitrinita. O diagrama MOF, estabelecido por Miyazu, Okuyama e Fukuyama (1971), apresenta 

em abcissa a refletância média da vitrinita e em ordenada o logaritmo da fluidez máxima.  

Sobre o diagrama, é demarcada uma janela retangular correspondendo a uma refletância 

compreendida entre 1,1% e 1,3% e uma fluidez compreendida entre 300 e 1000ddpm. Uma 

mistura produzirá um coque de boa qualidade (considerando-se a aditividade linear do logaritmo 

da fluidez máxima e, também, da refletância dos carvões individuais para a previsão de 
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logaritmo da fluidez máxima e rank médio da mistura, respectivamente) se o seu ponto 

representativo se situar no interior dessa janela. Em outras palavras, podemos resumir este 

diagrama pela relação entre a capacidade de promoção de contato interpartículas representada 

pela fluidez, com qualidade do contato fornecido pelas vitrinitas mais nobres, V12 a V15. É 

importante salientar que os limites desta janela dependem da taxa de operação da Coqueria. Em 

relação ao custo, geralmente as misturas localizadas na extremidade superior direita são mais 

nobres, e também mais onerosas. A Figura 3.34 resume o exposto.  

 

Figura 3.34 - Qualidade x Intensidade de contato interpartículas.  

Segundo Ulhôa (1991), com base nos valores de fluidez e reflectância da mistura é possível 

prever a resistência mecânica do coque através de relações lineares do tipo: 

DI = a*Fluidez + b*Reflectância, com a e b > 0                              (3.5) 

Por esta, equação, infere-se que o acréscimo de fluidez e reflectância aumenta a resistência 

mecânica do coque; por este motivo, no MOF, os carvões que se localizam na região superior 

direita (mais distante da origem) são os mais valorizados.  

A Figura 3.35 ilustra, a título de exemplo, um diagrama MOF para um conjunto de 11 carvões 

típicos, com destaque para a janela de garantia de geração de coque.  
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Figura 3.35 - Exemplo de Diagrama MOF - Miyazu, Okuyama, Fukuyama. 

Distribuição Granulométrica de Carvão 

Na Inglaterra, entre 1945 e 1947, uma comissão composta de produtores e distribuidores de 

carvão tentou padronizar os tamanhos em que o carvão seria comercializado, de modo a 

racionalizar e maximizar o seu aproveitamento. O objetivo era a economia de guerra. A 

conclusão dos três anos de trabalho foi de que nada havia a ser feito, e que a classificação já 

utilizada para produzir os tamanhos comercializados estava de acordo com uma lei natural de 

distribuição dos tamanhos das partículas de carvão (JARDIM, 2008). 

Segundo Chaves (2002), em 1933, Rosin e Rammler haviam descoberto que os finos de carvão 

se distribuem segundo a lei exponencial, que leva o seu nome. Em 1963, Bennet demonstrou que 

essa lei era estendida para todos os tamanhos de ROM (Run of mine). Posteriormente, verificou-

se que a lei de Rosin-Rammler governava a distribuição de tamanhos de todos os produtos de 

cominuição de carvões. 

A lei de Rosin-Rammler é expressa pela Equação 3.6: 

              (
 

 
)
 

                                               (3.6) 
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Onde: 

 d é a abertura da peneira, 

 f é a constante de finura, 

 n é a constante de dispersão da distribuição. 

Que pode ser transformada em: 
   

         
         , aplicando logaritmo neperiano em ambos os 

lados resultando na Equação 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11: 

  *
   

       
+  (

 

 
)
 

   ,  *
   

       
+-      (

 

 
)                              (3.7) 

Fazendo: 

y = (
 

 
)
 

   ,  *
   

       
+-      (3.8) 

x = n.lnd       (3.9) 

          c = n.lnf  = constante            (3.10) 

 y = nx+c       (3.11) 

Ou seja, a função de Rosin-Rammler pode ser representada por uma reta, conforme ilustra o 

exemplo da Figura 3.36 para um carvão alto volátil americano. 

 

Figura 3.36 – Distribuição granulométrica carvão AV – Rosin Rammler. 
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Na Equação 3.8, fazendo d=f  (% retida) = 100. e
-1

 = 100/e = 36,8. Ou seja, f, a constante de 

finura, representa a abertura na qual 36,8% da amostra de carvão ficaria retida. Já o significado 

de n é imediato: n representa a inclinação da reta no papel logarítmico. 

O carvão ROM processado em plantas de beneficiamento, é britado a um tamanho máximo e 

separado em frações granulométricas (grossa, intermediária e fina). Essas frações sofrem 

tratamentos independentes e originam produtos de distribuições granulométricas distintas, 

colocados no mercado separadamente ou recombinados. Os contratos de compra de carvões 

especificam faixas granulométricas bastante amplas para os carvões usados em coqueria, 

geralmente entre 0 a 50mm. Na preparação de carga para fabricação de coque, os carvões são 

britados em britador de martelo (ou impacto) a uma faixa estreita de tamanhos (85% < 3mm, 

controlando o que é chamado de superfinos, % < 0,15mm). 

No caso de um Pátio de Carvão que possui britador de martelos, o carvão alimentado é 

cominuído rapidamente devido a sucessão de impactos contra o grande número de martelos 

acoplados ao rotor que opera com alta velocidade angular (acima de 600rpm), além do 

cisalhamento sofrido entre os martelos e as placas de moagem do britador, aumentando 

consideravelmente a eficiência de britagem. 

Esses martelos são pivotados livremente, em pinos, ao longo da circunferência do rotor e quando 

em operação normal de britagem tendem a tomar a posição radial, devido à força centrífuga, 

conforme ilustra a Figura 3.37 a seguir. 

 

Figura 3.37 - Britador de martelos. 

Segundo Ulhôa (1991), a granulometria da mistura é crucial para a obtenção de resistência 

mecânica a frio do coque, DI 150-15, conforme ilustra a Figura 3.38. 
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Figura 3.38 - Efeito do nível granulométrico sobre DI (ULHÔA, 1991). 

 

Um efeito colateral da elevação do % abaixo de 2,83mm, é a geração excessiva de superfinos 

(0,15mm), a qual, após a saturação dos interstícios gerados por partículas maiores, diminui a 

densidade de carga, e consequentemente, a efetividade do contato entre as partículas da carga e, 

por efeito, a resistência mecânica do coque. 

Kubota (2008) estudou a influência do tamanho de inertes sobre a resistência mecânica do coque 

a frio, DI 150-15 e conclui através da aplicação da teoria de Mecânica de Fratura que existe um 

tamanho crítico de inerte de 1,5mm para qual não ocorre a propagação de trincas acima de 

0,5mm, conforme a Figura 3.39 ilustra. 

 

Figura 3.39 - Tamanho critico de inertes (KUBOTA, 2008). 

%<2,83mm 
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3.5. A coqueificação 

Segundo Oliveira (1996), o processo de coqueificação consiste em submeter uma mistura de 

carvões a uma destilação (em ausência de ar), provocando a liberação da matéria volátil do 

carvão, fazendo surgir um resíduo sólido, poroso, infusível, rico em carbono que se chama 

coque. O carvão é carregado dentro dos fornos e entra em contato com as paredes aquecidas e o 

calor é transmitido, por condução, para o centro da carga, ou seja, de cada parede surgem duas 

superfícies planas isotérmicas, que caminham para o centro da carga. A velocidade de avanço 

das isotermas constitui o coking rate e o processo de coqueificação será terminado com o 

encontro das duas frentes termo-plásticas.  

A Figura 3.40 a seguir apresenta de maneira didática os valores típicos da MV, cinza e S da 

mistura e do coque gerado, destacando os principais objetivos do processo de coqueificação. 

 

Figura 3.40 - Processo de coqueificação simplificado. 

Processo de Coqueificação Convencional ou By-Products: 

A coqueria By-Products ou convencional possui fornos com recuperação de subprodutos. Os 

fornos são verticais de 11m a 15m de comprimento, tendo de 3m a 7m de altura e 300mm a 

550mm de largura. Suas paredes são construídas com tijolos refratários de sílica, de forma para 

87% 
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que não haja passagem de gases. A Figura 3.41 mostra todos os componentes de uma coqueria 

convencional (COELHO, 2003).  

 

Figura 3.41 - Representação esquemática dos componentes de uma coqueria (COELHO, 2003). 

O aquecimento do forno é feito por um gás, que é injetado em uma rede de dutos conectados a 

um regenerador, onde alimenta dois fornos adjacentes. Os regeneradores são construídos em 

tijolos refratários de sílica-alumina. O refratário tem a função de absorver o calor dos gases 

queimados, invertendo o fluxo dos gases, para que eles aqueçam o ar que vai ser usado para 

combustão. A carbonização é feita numa faixa de temperatura de 1100°C a 1320ºC. O tempo 

médio de operação dessas baterias de coqueificação é de 18 horas.  

O ciclo da coqueria convencional se divide nas seguintes fases: 

 Preparação da mistura de carvões; 

 Carregamento; 

 Coqueificação; 

 Desenfornamento; 

 Apagamento; 

 Preparação do coque; 

 Tratamento das matérias voláteis. 

A mistura previamente preparada (após britagem, dosagem e mistura dos carvões) é estocada em 

um coal bunker, sendo enfornada por gravidade no forno pelo carro de carregamento. O processo 
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de coqueificação (Figura 3.42) é iniciado assim que o carvão é introduzido no forno, como pode 

ser notado pela evolução de gases durante o enfornamento. 

 

Figura 3.42 - Representação esquemática do interior de um forno de coque (RIZZO, 2005). 

O desenvolvimento do processo acontece através de duas frentes verticais (o que designa o forno 

como verticais), chamadas de camadas plásticas e definidas pelas temperaturas de início de 

amolecimento e de ressolidificação da carga, que avançam a partir das paredes em direção ao 

centro do forno. Ao final do processo, tem-se um bloco monolítico de coque (apresentando uma 

retração lateral na direção horizontal do forno e uma contração vertical na direção da altura do 

forno). Esse bloco monolítico é composto de pedaços encaixados uns aos outros. Esse caráter 

monolítico do coque vai sendo desfeito durante a operação de desenfornamento e ao cair no 

vagão de extinção, local em já se apresenta sob a forma de partículas discretas (SOUZA,1988). 

A Figura 3.43 retrata o referido fenômeno.  

Câmara de 

Combustão        

de gases 
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Figura 3.43 - Comportamento da carga no processo de coqueificação (a) algumas horas após o início                       e 

(b) no final do processo (ULHÔA, 2003b). 

Portanto, a coqueificação é o fenômeno que ocorre quando o carvão é submetido a temperaturas 

elevadas, em ausência de oxigênio, provocando a liberação de gases e o aparecimento de um 

resíduo sólido, poroso, infusível que é o coque. 

Segundo Monteiro (1980), em função das temperaturas caracterizadas pelas propriedades 

plásticas dos carvões, o processo de coqueificação pode ser esquematizado conforme a Figura 

3.44. 
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Figura 3.44 - Temperaturas processo de coqueificação (MONTEIRO, 1980). 

Onde: 

 Ta – temperatura de início de amolecimento; 

 Ti - temperatura de início de inchamento; 

 Tm – temperatura de máxima fluidez; 

 Tv – temperatura de desvolatização máxima; 

 Tr – temperatura de ressolidificação. 

A transformação do carvão em coque é realmente iniciada no ponto “Ta” sendo a soma de dois 

fenômenos distintos que se realizam parcialmente: 

a) Primeiro estágio da coqueificação – Ocorre entre as temperaturas “Ta” e “Tr”, ou 

seja, aproximadamente entre 350
 

e 550°C com desprendimento, sobretudo de 

hidrocarbonetos e todo o alcatrão. Nesta fase, o inchamento do carvão ocorre 

praticamente entre as temperaturas “Ti” e “Tm”, sendo que esta última quase se 

confunde com “Tv”. 

b) Segundo estágio de coqueificação – Ocorre acima da temperatura “Tr”, ou seja, 

aproximadamente entre 550°C e 900°C não havendo mais desprendimento de alcatrão 

e o gás contendo muito hidrogênio. Esta é a fase de transformação do semicoque em 

coque. 

Na prática, o carvão carregado em uma célula de uma bateria de fornos de coque entra em 

contato com as duas paredes aquecidas e o calor é transmitido, principalmente por condução, 

para o centro de carga. De cada parede surgem duas superfícies planas isotérmicas que 

caminham para o centro da carga, a primeira delas representada pela temperatura “Ta” e a outra, 

mais próxima da parede, pela temperatura “Tr”. 
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O material situado entre as isotermas, formam uma camada de mais ou menos 15mm de 

espessura constituindo o “envelope plástico”, ocorrendo aí o primeiro estágio da coqueificação. 

A seguir o processamento das reações finais de condensação e desidrogenação, características do 

segundo estágio da coqueificação, transformam o semicoque em coque. 

A velocidade de avanço das isotermas, no seu caminho desde a parede dos fornos até o centro de 

carga constitui o coking rate e a coqueificação está terminada com o encontro destas duas frentes 

termo-plásticas. O tempo total para a coqueificação de uma carga nos fornos industrialmente 

usados varia de 17 a 20 horas sendo função essencialmente da largura do forno, temperatura de 

operação e densidade da carga de carvão. 

3.6. Parâmetros de qualidade do coque 

A Figura 3.45 resume os parâmetros de qualidade do coque, subdividindo-os em químicos, 

físicos e metalúrgicos.  

 

Figura 3.45 - Parâmetros de qualidade do coque, (ULHÔA, 2003b). 

Cinzas 

A quantidade de cinza afeta a concentração de carbono fixo do coque, com impacto direto no 

consumo específico de coque, no volume de escória e na produção de gusa no Alto-Forno. O 

incremento de cinza demanda energia extra para levá-la à temperatura de escória. Segundo Flint 
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apud (CASTRO e TAVARES, 1998), a cada 1% de cinza adicional no coque implica no 

aumento de 7kg/t gusa no consumo de coque.   

Enxofre 

O coque contém sulfetos provenientes, principalmente, da dissociação de piritas e enxofre ligado 

à rede tridimensional de carbono, proveniente, principalmente, do enxofre orgânico do carvão, 

mas que também pode ser formado a partir do enxofre pirítico. Quanto à utilização do coque, não 

há grande interesse em distinguir os dois tipos de enxofre e o que se faz na prática é apenas a 

determinação do enxofre total (ULHÔA, 2003b). O enxofre é um agente fragilizante do aço e seu 

teor no gusa deve ser minimizado. A Figura 3.46 abaixo apresenta um exemplo de balanço de S 

ao longo da cadeia de obtenção do aço em uma aciaria LD. 

 

Figura 3.46 - Balanço de enxofre na cadeia do aço. 

Resistência Mecânica do Coque 

A resistência de coque é definida como sendo a sua capacidade em resistir à fragmentação por 

solicitações mecânicas (impacto e/ou abrasão) em um tambor rotativo (Tabela 3.10). Determina-

se a extensão de sua redução granulométrica após ser submetido a um número fixo de revoluções 

em tambor de características padronizadas. Dois tipos de índices podem ser derivados do teste: 

um em que se considera a quantidade de finos produzidos (passante em uma determinada malha) 

e/ou outro pela consideração da quantidade de coque graúdo (retido em determinada malha) que 

permanece presente após o tamboreamento (COELHO, 2003). No Brasil, é mais comum 

mensurar a resistência mecânica do coque através da norma japonesa JIS-K2151, conforme a 

Figura 3.47 ilustra.  
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Tabela 3.10 - Testes de tamboreamento de coque de Alto-Forno (SILVA, 2008b). 

Tambor MICUM IRSID JIS ASTM 

Norma M03-046 M03-046 K2151 D294-64 

Granulometria do Coque (mm) + 60 + 20 + 25 51-76 

Peso da Amostra (kg) 50 50 10 10 

Dimensões do Tambor (m) 1,0 x 1,0 1,0 x 1,0 1,5 x 1,5 0,914 x 0,457 

Velocidade de Rotação (rpm) 25 25 15 24 

Total de Revoluções 100 500 30 ou 150 1400 

Peneiras (mm) 60, 40 e 10 40, 20 e 10 50, 25 e 15 25 e 6 

Furo das Peneiras Redondo Redondo Quadrado Quadrado 

Símbolos dos índices 
M40 

M10 
I40 

I20 e I10 
DI 15-30 

DI 15-150 
Estabilidade (+ 25mm) 

Dureza (+ 6mm) 

 

 

Figura 3.47 - Especificação do tambor JIS K2151(ULHÔA, 2011). 

Reatividade de coque ao CO2 e resistência de coque pós reação (CSR) 

Reatividade de coque, submetido em condições padronizadas à ação de dióxido de carbono, é a 

velocidade com a qual ele reage com este gás segundo a reação de solution loss, conforme 

Equação 3.12: 

CO2 + C = 2CO      (3.12) 

Esta reação induz a um enfraquecimento da textura do coque e deterioração gradual de sua 

resistência. Baseando-se nesta interpretação foram desenvolvidos diversos ensaios de resistência 
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de coque após reação com CO2, sendo que um método bastante aceito é o desenvolvido pela 

Nippon Steel, conforme a Figura 3.48. 

 

Figura 3.48 - Teste de resistência de coque após reação com CO2 (SOUZA, 1988). 

Uma amostra (200  2g) de coque, seco e classificado granulometricamente entre 19mm e 

21mm, é colocada em um reator (sob fluxo de N2) que é introduzido em um forno elétrico 

mantido a 1100ºC. Após a estabilização da temperatura do centro do reator em 1100°C, é 

passado um fluxo de CO2 através dele, numa taxa de 5l/min durante 120min. Após resfriamento 

do reator (sob fluxo de N2) até cerca de 40ºC, a perda em peso (percentagem em relação ao peso 

inicial) sofrida pela amostra, origina o índice de reatividade do coque, conforme a Equação 3.13: 

     
      (                           )

           
                                      (3.13) 

O coque remanescente da reação é submetido a 600 voltas (20 rpm) em tambor do tipo I e depois 

analisado granulometricamente. O retido na peneira de 9,52mm (percentagem em relação ao 

peso após reação) origina o índice de resistência do coque após reação, de acordo com a Equação 

3.14: 

CSR = 100 x(Peso da fração > 10mm pós tamboreamento)/Peso pós reação         (3.14) 

200g de coque

(19-21mm)

Reator
Tambor I

Introduzido em

forno elétrico

Ciclo de

aquecimento

e reação
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A Figura 3.49 resume os ensaios mencionados, bem como a região de maior influência dos 

mesmos na operação do Alto-Forno. 

 

Figura 3.49 - CRI/CSR do coque e seus impactos no Alto-Forno. 

Ao se aumentar progressivamente a temperatura de um grão de coque, colocado em uma corrente 

de CO2, comprova-se a existência de três regimes diferentes em que se desenvolve a reação e 

gaseificação: 

 A baixa temperatura (<1100°C), a velocidade da reação química é suficientemente lenta 

para que o CO2 seja permanentemente renovado por difusão dentro dos poros do coque. 

Toda a superfície está em contato com uma fase gasosa de composição praticamente 

uniforme. Diz-se que a reação se efetua em regime químico, porque a velocidade de 

gaseificação depende, neste momento, unicamente da reação química. Às temperaturas 

correspondentes a este regime, a velocidade V de reação é função da temperatura 

absoluta T pela Equação 3.15 de Arrhenius: 

 

       (
   

  
)      (3.15) 

 

onde A e Ea são funções das pressões parciais de CO e CO2. 
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Graficamente, vê-se que a velocidade da reação é fortemente influenciada pela temperatura e sua 

respectiva energia de ativação – Vide Figura 3.50 (ZYMLA, 2011). 

 

Figura 3.50 - Velocidade da Reação de gaseificação do coque (ZYMLA, 2011). 

 Em temperaturas mais altas (1100°C – 1300°C), a velocidade da reação química cresce 

exponencialmente, ao passo que a velocidade de renovação do gás CO2 dentro dos poros 

(velocidade de difusão) cresce de modo mais tímido. Os poros menos acessíveis se 

„inundam‟ com o CO produzido (ZYMLA, 2011). Todo CO2 que chega a penetrar nos 

poros é consumido e a velocidade de gaseificação está limitada pela quantidade de gás 

que se difunde nos poros. Nesse regime, somente uma camada superficial reage, o CO2 

sendo consumido antes de poder penetrar no interior. Quanto mais se eleva a temperatura, 

mais fina é essa camada. Diz-se que esse é um regime de difusão interna. 

 

 A temperaturas ainda mais altas (>1300°C), todo o gás oxidante que atinge a superfície 

do grão reage imediatamente e a velocidade é função dos fatores hidrodinâmicos externos 

ao grão. Este último é denominado regime de difusão externa.  

 

A Figura 3.51 sumariza/ilustra os três regimes de controle da reação de Boudouard. 



   

57 

  

 

Figura 3.51 - Etapas da reação de Boudouard, (ZYMLA, 2011). 

O teste de reatividade é feito à temperatura de 1100°C, portanto na interface dos regimes 

químico e de difusão interna.  

3.6.1. Relação entre propriedades de carvão e CSR do coque  

A importância da caracterização da resistência do coque a altas temperaturas, principalmente, a 

determinação da resistência do coque após reação com CO2 (CSR), foi inicialmente revelada em 

pesquisas básicas e nas dissecações de altos-fornos realizadas no Japão a partir de 1970. A seguir 

é feita uma rápida revisão bibliográfica acerca de modelos de previsão de CSR, a fim de elucidar 

os reais impactos, principalmente de fluidez, sobre a resistência após reação ao CO2. (VALIA, 

2005; ZYMLA, 2011). 

Segundo Valia, (2005), em 1985, pesquisadores da BHP na Austrália, testaram 52 carvões da 

região de Queensland e New South Wales e desenvolveram outra Equação 3.16 de predição de 

CSR com coeficiente de determinação de 0.92. 

                 CSR = 133.8 - 15.56 * IB - 3.1 * MV + 8.5 * LMF + 0.22 * TI                 (3.16) 
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Onde: 

 IB é o índice de basicidade, IB = (Fe2O3 + K2O + Na2O + CaO + MgO)/(SiO2 + Al2O3) 

 LMF: Logaritmo decimal da máxima fluidez em ddpm 

 TI: Teor de macerais inertes. 

De acordo com os estudos realizados por Yoshida e Hoshino, (1984) na Kobe Steel's, os fatores 

que afetam CSR são rank, química da cinza e a fluidez da mistura. 

Com base em testes realizados em forno piloto e análise de regressão, chegaram a relação 

descrita na Equação 3.17: 

            CSR = 70,9*(Rmáx) + 7,8*(log ddpm) – 89*IB – 22                     (3.17) 

Por esta equação, observa-se novamente a dependência direta entre CSR e fluidez, basicidade e 

rank dos carvões. 

Outro importante trabalho nesta área, é o desenvolvido por Pearson et al (2000), relacionando 

CSR com parâmetros petrográficos e reológicos do carvão. O estudo mostrou que coques 

produzidos a partir de carvões alto voláteis apresentam maiores reatividades do que o coque 

produzido a partir de carvões médio e baixo voláteis. Este fato evidencia que existe um ponto 

ótimo de fluidez para obtenção de elevados CSR‟s, ou seja a função CSR= f(fluidez) não é 

linear, apresenta concavidade negativa com derivada nula para carvões MV‟s. Por exemplo, os 

alto voláteis americanos de elevada fluidez(acima de 30000ddpm), como os da região da 

Pensilvânia, possuem CSR's na casa de 55% a 65%, bem abaixo dos valores observados para 

carvões BV‟s australianos com 400 a 600ddpm, a partir dos quais obtém-se coques com CSR‟s 

acima de 70%.  

Jardim (2008) complementa o estudo anterior ao mostrar as influências individuais de fluidez e 

reflectância sobre a reatividade, concluindo que de modo geral carvões MV‟s e BV‟s produzem 

estrutura e textura com menores reatividades conforme Tabela 3.11. 
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                     Tabela 3.11 - Influência da reflectância sobre a reatividade (JARDIM, 2008). 

Carvão Individual Coque Produto 

Tipo Reflectância (%) Textura Reatividade 

AV 
< 0,8 Isotrópico 1 (mais alta) 

0,9 – 1,1 Mosaico Fino 2 

MV 1,2 – 1,4 Mosaico Grosso 3 

BV 1,5 – 1,8 Fibrosa 4 

A Figura 3.52 relaciona o balanço de vitrinitas nobres (V12-V15, típicas dos carvões MV e 

principalmente BV‟s) e Vitrinitas pobres (<V11, características de AV‟s) com a textura e 

porosidade do coque, evidenciando a relação entre a petrografia da mistura e a Reatividade e 

Resistência mecânica do coque após a gaseificação do coque.   

              Figura 3.52 - Relação entre vitrinitas nobres/pobres com a textura e porosidade do coque (adaptado ZYMLA, 2011). 

Hara et al (1980), destacam que a composição da cinza é fator primordial para determinação de 

CSR. No estudo com diversos carvões, com MV < 30%, e correlacionaram CSR com cinza, 

basicidade e Matéria volátil de acordo com a Equação 3.17: 

           
                                           

                     
                       (3.17) 

Os autores plotaram o impacto do rank na resistência mecânica após reação ao CO2 do coque, e 

concluíram que o aumento da reflectância (geralmente acompanhada por decréscimo de fluidez) 

é uma função que possui ponto máximo, possuindo maiores ordenadas para carvões com rank 

entre 1.25% e 1.50%, conforme Figura 3.53 ilustra. 
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Figura 3.53 - Valor de CSR de acordo com percentual de inertinita e rank (HARA,1980) 

Após esta breve descrição dos estudos mais importantes acerca de modelos de previsão de 

CSR, pode-se concluir que de modo geral todos atestam a importância do conteúdo de cinza, 

basicidade, aspetos petrográficos (rank e conteúdo de inertes) e fluidez. É unânime a relação 

não linear entre CSR e fluidez, sendo a dependência caracterizada por uma curva de 

concavidade negativa, com existência de ponto de maximação de CSR.  

De modo geral, pode-se concluir que CSR depende de dois fatores:  

i) Físico, com objetivo de redução do número de poros do coque, tornando-o mais coeso e 

denso, o que contribui para a diminuição da área exposta a reação ao CO2 e portanto, 

corrobora para a resistência mecânica após esta reação.  A quantidade e tamanho de 

poros é importante, pois em temperaturas acima de 1050°C, a etapa controladora da 

reação é a difusão interna do CO2 pelos poros em concorrência com o contra fluxo de 

CO(g) gerado – Regime de difusão interna.  

ii) Químico, responsável pelo deslocamento do equilíbrio da reação de Boudouard, 

principalmente a alcalinidade do coque, que pode acelerar/retardar a gaseificação do 

mesmo.   

As Figuras 3.54 e 3.55 esquematizam estes fatores:  
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Figura 3.54 – CSR, fatores físicos. 

 

Figura 3.55 – CSR, fatores Químicos. 
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Flint apud Castro e Tavares (1998), definiu os principais impactos dos parâmetros da qualidade 

do coque sobre o consumo específico de coque nos Altos-Fornos, conforme a Tabela 3.12. 

Tabela 3.12 - Impactos da qualidade do coque sobre o consumo nos altos fornos (FLINT apud CASTRO e 

TAVARES, 1998). 

 

3.7. Os papéis do coque no Alto-Forno 

O Alto-Forno é um reator químico que opera em contra corrente onde os materiais ferrosos e o 

coque descem e são pré-aquecidos pelos gases quentes oriundos da zona de combustão do 

raceway em frente as ventaneiras, onde o coque (e injetantes) sofrem reações de combustão com 

oxigênio do sopro quente (OLIVEIRA, 1996). 

+ 
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Os gases quentes oriundos da zona do raceway passam através de uma zona de coque ativo, 

através das camadas de coque na zona coesiva e fluem para cima através das camadas de minério 

e coque. Os materiais ferrosos e fundentes fundem fora da zona coesiva na margem interna, 

gotejam para baixo através da zona de coque ativo e se juntam no cadinho como gusa e escória. 

Portanto, abaixo da margem interna da zona coesiva, o coque é o único material sólido no forno. 

O coque exerce três importantes funções no Alto-Forno, sendo: 

Função Química 

O coque é a fonte de carbono utilizada para a produção de gases redutores dos óxidos de ferro e 

redução de óxidos dos elementos de liga do gusa, além de ser responsável pela carburação do 

gusa. O aumento do teor de C no ferro líquido diminui a temperatura de fusão do metal, 

reduzindo o consumo energético da fusão. 

O perfil térmico característico do Alto-Forno é influenciado diretamente pela ocorrência da 

reação de Boudouard ou solution loss ou reatividade do coque C(s) + CO2 (g) = 2 CO (g).                                             

 Reação altamente endotérmica (ΔH = + 41.1kcal/mol) 

 Ocorre em larga escala. 

 Só ocorre acima de uma temperatura de 950°C para o coque devido a sua alta energia de 

ativação, porém esta temperatura varia com a reatividade do coque. 

Os gases gerados na zona de combustão, basicamente CO2, CO, N2 e H2, atravessam a carga em 

direção ao topo. Durante a ascensão dos gases, o CO gerado pela reação de Boudouard é o 

responsável pela redução dos óxidos de ferro. A Figura 3.54 evidencia que a redução pode ser 

dividida em Redução direta e redução indireta. Na zona inferior, em temperaturas acima de 

1000°C, ocorre a redução direta da wustita (FeO), onde tem-se a combinação das reações 

representadas nas Equações 3.18, 3.19 e 3.20: 

FeO + CO  Fe + CO2                                                                     (3.18) 

C + CO2  2CO                                                   (3.19) 

FeO + C  Fe + CO                                                (3.20) 
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Para temperaturas inferiores a 950°C, o monóxido de carbono formado é utilizado para a redução 

dos óxidos de ferro, porém sem a regeneração do CO2 através da reação de Boudouard, portanto, 

sem consumo adicional de carbono do coque, caracterizando a redução indireta. Segundo 

Barnara apud Flores (2014), cerca de 70% da redução dos óxidos de ferro se processa via 

redução indireta, conforme ilustra a Figura 3.56 abaixo.  

 

Figura 3.56 - Diagrama esquemático do perfil térmico do Alto-Forno (FLORES, 2014). 

Funções Térmica  

Segundo Bertling apud Flores (2014), o carbono contido no coque e nos carvões injetados nas 

ventaneiras fornece cerca de 80% do calor necessário ao processo. Os 20% restantes são 

fornecidos pela injeção do ar aquecido pelas ventaneiras. No interior do forno, o calor é utilizado 

para viabilizar a secagem de matérias-primas, reações endotérmicas, decomposição de 
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carbonatos, redução dos óxidos de ferro e outros metais e a fusão da escória e gusa (GUDENAU 

et al apud FLORES, 2014). 

Na região de Combustão, ocorrem as principais reações que promovem a geração de calor e 

gases necessários ao processo representadas nas Equações 3.21, 3.22, 3.23: 

C + O2 = CO2              ΔHr = - 94.1kcal/mol                              (3.21) 

CO2 + C = 2 CO         ΔHr = + 41.1kcal/mol                           (3.22) 

2C + O2  =  2 CO   ΔHr = - 53.2kcal/mol                              (3.23) 

Função Física 

Fornecer o meio permeável para a subida dos gases em direção ao topo e descida do metal e 

escória para o cadinho, sendo esta talvez a sua principal função, pois: 

 Fornece a camada permeável na zona granular para o gás ascendente; 

 Fornece a camada permeável (janelas) na zona de amolecimento de fusão e de coque 

ativo através das quais os líquidos podem gotejar e os gases podem passar; 

 Sustenta o peso da coluna de carga. 

A Figura 3.57 ilustra o importante papel estrutural do coque, como agente permeabilizador da 

carga, em que a queda de pressão ao longo do leito é dada pela equação de Ergun (adaptado 

ZYMLA, 2011). É importante notar que a carga impõe uma resistência à passagem do gás 

ascendente, definindo a permeabilidade do leito (K), análoga à resistência R oferecida à 

passagem de corrente em detrimento de um diferencial de tensão em um circuito elétrico. 

 

Figura 3.57 – Queda de pressão por unidade de comprimento no Alto-Forno(ZYMLA, 2011). 
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A Figura 3.58 correlaciona os parâmetros de qualidade do coque com as suas funções 

desempenhadas no interior do Alto-Forno (ZYMLA, 2011). 

 

Figura 3.58 - Parâmetros de qualidade do coque e suas funções no Alto-Forno (ZYMLA, 2011). 

3.8. Pneu 

3.8.1. História do surgimento do pneu 

Em 1845, os pneus de borracha substituíram rodas de ferro e madeira usados em carroças e 

carruagens, os irmãos Michelin foram os primeiros a patentear o pneu para automóvel naquele 

ano. As etapas iniciais de desenvolvimento dos pneus ainda passaram pelo feito do inglês Robert 

Thompson que, em 1847, colocou uma câmara cheia de ar dentro dos pneus de borracha maciça. 

A partir de 1888, com a utilização do pneu em larga escala, as fábricas passaram a investir mais 

em sua segurança (SALINI, 2000).  
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O pneu passou por muitas etapas desde sua origem, no século XIX, até atingir a tecnologia atual. 

A borracha não passava de uma goma pegajosa utilizada para impermeabilizar tecidos e 

apresentava sério risco de se dissolver quando exposta a temperaturas elevadas. 

Para mudar esse cenário, muitos experimentos iniciados pelo americano Charles Goodyear, por 

volta de 1830, confirmaram acidentalmente que a borracha cozida a altas temperaturas com 

enxofre mantinha suas condições de elasticidade no frio ou no calor. Estava descoberto o 

processo de vulcanização da borracha que, além de dar forma ao pneu, aumentou a segurança nas 

freadas e diminuiu as trepidações nos carros (SOUZA, 2016).  

Durante décadas muitas experiências foram sendo realizadas para o melhoramento das 

propriedades da borracha natural. A partir da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha foi criada 

uma nova tecnologia para a fabricação da borracha sintética, uma vez que até este período os 

pneus dependiam em sua totalidade da matéria-prima borracha natural para sua confecção. 

(RAMOS, 2005). A partir desta inovação e descoberta dos pneus de borracha, em virtude da 

resistência, durabilidade e conforto para transporte de cargas e pessoas, a fabricação e venda de 

pneus no mundo foram crescendo vertiginosamente, uma vez que o novo processo incorporou 

qualidades e propriedades mais atrativas à borracha, tais como – resistência à abrasão, 

elasticidade, durabilidade, entre outras (RAMOS, 2005).  

Atualmente além da borracha sintética, os pneus têm vários componentes, projetados e 

fabricados para durar em situações físicas, químicas e térmicas extremas, características 

necessárias ao seu desempenho e segurança (KAMIMURA, 2002). 

O desenvolvimento do pneu não marcou apenas a revolução do setor dos transportes, mas a 

utilização dos pneus de borracha trouxe consigo segundo Ramos (2005), “a problemática do 

impacto ambiental, uma vez que a maior parte dos pneus descartados está abandonada em locais 

inadequados, gerando grandes transtornos para a saúde e a qualidade de vida humana”. O 

descarte final do pneu inservível traz sérios prejuízos à cidade, seja na forma inadequada do 

descarte; armazenamento; depósito de água que pode ser foco para doenças como a dengue; ou a 

eliminação através de queima a céu aberto que contamina o solo e o ar; ou a criação de depósitos 

clandestinos; e é por isso a importância se conhecer mais profundamente as formas viáveis tanto 

ecologicamente como economicamente, de aproveitamento dos pneus inservíveis, como maneira 

de diminuir o descarte inadequado dos mesmos. 
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Segundo Salini (2000) o progresso técnico e a explosão demográfica no Século XX favoreceram 

o aumento exponencial na quantidade e tipos de resíduos gerados pela sociedade, sendo que a 

maior parte não recebe a correta destinação, muitas vezes permanecendo no ambiente por 

centenas de anos. “A criação de materiais não degradáveis, combinado com o aumento da 

população, tem resultado em uma crise de disposição ambiental destes resíduos”. 

Os resíduos sólidos que vão parar diariamente nos lixões, muitas vezes são jogados e descartados 

em locais inadequados. Entre vários tipos de materiais encontrados no meio destes, um que vem 

preocupando e muito ambientalistas, governo e sociedade são os pneus descartados que não têm 

mais vida útil – pneus inservíveis. 

3.8.2. Composição do pneu inservível 

Um pneu é composto com diferentes materiais tais como: estrutura em aço, náilon, fibra de 

aramide, rayon, fibra de vidro/poliéster; borracha natural e sintética, além de diversos tipos de 

polímeros; reforçados químicos como sílica e resinas; antidegradantes (ceras de parafina 

antioxidantes e inibidoras da ação do gás ozônio); promotores de adesão (sais de cobalto, banhos 

metálicos nos arames e resinas); agentes de cura (ativadores, enxofre) e produtos auxiliares. Eles 

ainda podem ser classificados de acordo com sua carcaça em dois grupos: radiais e 

convencionais (ou diagonais). Grandes partes dos pneus utilizados em carros e caminhões são os 

radiais porque “aliado aos reforços estruturais e novos desenhos da banda de rodagem oferecem 

maior resistência, durabilidade, aderência e estabilidade que os convencionais”. Em função 

disso, mesmo com um custo superior ao tradicional, os pneus radiais representam 97% da 

produção mundial de pneus de passeio, e 45% de participação na produção de pneus de 

caminhões e ônibus (SOUZA, 2016). 

Segundo Souza (2016), os percentuais de materiais utilizados na composição de um pneu são 

apresentados na Figura 3.59. 



   

69 

  

 

Figura 3.59 - Composição de pneus radiais para automóveis (SOUZA, 2016). 

Percebe-se a grande quantidade de materiais misturados neste processo, mas a borracha 

predomina com mais de 40% de participação. Outro dado interessante, é que dos 15 milhões de 

toneladas de borracha (natural e sintética) consumidas anualmente no mundo, em torno de 9 

milhões se destinam à fabricação de pneumáticos. 

Ainda conforme a Figura 3.59 acima convém se observar à participação considerável de 28% do 

componente – negro de fumo. Ele é incorporado à borracha para aumentar a resistência mecânica 

dos pneus, e é considerado o grande problema para a indústria de pneus, uma vez que dificulta 

imensamente a reciclagem dos pneus usados, e está presente em percentuais semelhantes tanto 

em pneus de automóveis como os de caminhão. 

Segundo Kaminura (2002), a borracha tem maior participação nos pneus automotivos 45% 

contra os 43% dos pneus de caminhão, no caso do aço sua proporção varia de 12 a 15% nos 

automóveis, contra 25% em caminhões. A borracha natural é um polímero denominado poli-

isopreno recolhido da seiva da árvore Hevea Brasiliensis ou látex. Segundo Williams et a. 

(1990), a borracha produzida pelo látex, no entanto possui baixa resistência à tração, altas taxas 

de oxidação, solúvel em solventes orgânicos e baixa resistência às variações de temperatura, o 

que muda suas características físicas de acordo com a temperatura ambiente, dificultando seu 

trabalho industrialmente.  

Em seu trabalho, Hofmann (1989) conclui que o processo de vulcanização, que consiste em 

adicionar uma carga de enxofre e catalisadores à borracha crua sob aquecimento é utilizado para 

melhorar as propriedades das borrachas tanto naturais como sintéticas. Esse processo promove a 

quebra das ligações duplas do poli- 32 isopreno formando ligações laterais entre as cadeias 
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denominadas pontes de enxofre. A Figura 3.60 mostra a estrutura química típica da borracha 

Vulcanizada. 

 

Figura 3.60 - Processo de vulcanização da borracha natural e sua estrutura química (FOGAÇA, 2014). 

A Tabela 3.13 a seguir ilustra a composição química básica do pneu.  

Tabela 3.13 - Composição química típica de pneu, (ANDRIETTA, 2002). 

Elemento/Composto % 

Carbono 70,0 

Hidrogênio 7,0 

Óxido de Zinco 1,2 

Enxofre 1,3 

Ferro 15,0 

Outros 5,5 

A quantidade de produtos incorporados na confecção de um pneu acontece em função de sua 

estrutura, uma vez que este artefato é composto por várias partes: banda de rodagem, cintas de 

aço, talão, carcaça de lona, parede lateral ou flanco. 

Na Figura 3.61, conforme o corte feito no pneu, pode-se notar mais precisamente todas as partes 

que compõem um pneu radial de veículo de passeio. 
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Figura 3.61 - Estrutura construtiva do pneu (ODE, 2013). 

 Carcaça: parte resistente do pneu; devem resistir à pressão, peso e choques. Compõem-se 

de lonas de poliéster, nylon ou aço. A carcaça retém o ar sob pressão que suporta o peso 

total do veículo. Os pneus radiais possuem ainda as cintas que complementam a 

resistência; 

 Talões: constituem-se internamente de arames de aço de grande resistência, tendo por 

finalidade manter o pneu fixado ao aro da roda; 

 Parede lateral: são as laterais da carcaça. São revestidos por uma mistura de borracha 

com alto grau de flexibilidade e alta resistência à fadiga; 

 Cintas (lonas): compreende o feixe de cintas que são dimensionadas para suportar cargas 

em movimento. Sua função é garantir a área de contato necessária entre o pneu e o solo; 

 Banda de rodagem: é a parte do pneu que fica em contato direto com o solo. Seus 

desenhos possuem partes cheias chamadas de biscoitos e partes vazias conhecidas como 

sulcos, e devem oferecer aderência, estabilidade e segurança ao veículo. 

 Ombro: É o apoio do pneu nas curvas e manobras 

 Nervura central: proporciona um contato "circunferencial" do pneu com o solo. 

Segundo Viana (2006), o aço é um componente fundamental na composição dos pneus. É um 

elemento estrutural presente na carcaça, talão e cinta do pneu em forma de filamentos ou arames 

entrelaçados nessas estruturas, promovendo resistência. O reforço metálico também conhecido 

como tire cord são estruturas construídas atualmente a partir de filamentos de aço latonados, 
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sendo os mais comuns AISI 1070 e AISI 1080. Existem vários tipos diferentes de tire cords mas, 

basicamente é um filamento de aço trefilado que sofre difusão térmica para produzir uma 

cobertura metálica de deposição química com outros metais como cobre. Depois passam por 

mais um recobrimento de borracha para manter sua forma (SOUZA, 2016). 

Neste contexto, destaca-se o grande desafio ambiental que se tem em mãos no que tange a 

questão do descarte final dos pneus pelo alto grau de complexidade da composição dos mesmos, 

uma vez que diariamente são fabricados e ao mesmo tempo descartados milhões de pneus no 

mundo, além disso, um pneu descartado na natureza leva em torno de 400 anos para decompor 

(ANDRIETA,2002).  

3.8.3. Produção de pneu no Brasil 

A produção brasileira de pneus iniciou-se em 1934, quando foi implantado o Plano Geral de 

Viação Nacional. Entretanto, a concretização desse plano aconteceu em 1936 com a instalação 

da Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha – mais conhecida como Pneus Brasil – no Rio 

de Janeiro, que em seu primeiro ano de vida fabricou mais de 29 mil pneus (ANIP, 2010). 

Entre 1938 e 1941, outras grandes fabricantes do mundo passaram a produzir seus pneus no País, 

elevando a produção nacional para 441 mil unidades. No final dos anos 1980, o Brasil já tinha 

produzido mais de 29 milhões de pneus. Atualmente a produção anual brasileira está em torno de 

60 milhões de unidades, incluindo pneus de passeio, moto e caminhões (ANIP 2016).  

A Figura 3.62 resume o panorama da geração de pneus inservíveis, bem como a localização 

geográfica dos fabricantes de pneus no Brasil. Destaca-se a grande concentração na região 

sudeste, maior consumidora nacional, e por consequência, onde estão concentrados os maiores 

volumes de pneus inservíveis. Os pesos unitários dos pneus de automóvel variam entre 5,5 e 7,0 

kg (~160 unidades/t) e de caminhão entre 55 e 80 kg (15 unidades/t), sendo a proporção da 

geração de pneus inservíveis de 6 (carro):1 (caminhão). Considerando estes dados, conclui-se 

que a geração anual brasileira é de aproximadamente 500kt de pneu inservível, com 35 milhões 

de unidades (RECICLANIP, 2016).  
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Figura 3.62 – Panorama Geral da Geração de Pneus Inservíveis no Brasil (RECICLANIP, 2016). 

3.8.4. Reciclagem e destinação dos pneus inservíveis 

Segundo Motta (2008), os pneus quando dispostos no meio ambiente: geram poluição das águas, 

solo e ar, degradação da natureza, perda da biodiversidade, danos à saúde e qualidade de vida e 

geração de impactos sociais, culturais, podendo tornar-se uma situação irreversível e inclusive 

comprometer a médio e longo prazo o próprio desenvolvimento econômico. A Figura 3.63 ilustra 

o impacto ambiental da disposição desordenada no meio ambiente. 

 

Figura 3.63 - Pneus descartados no meio ambiente (ANDRADE, 2007). 
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Ao observar o número de pneus inservíveis gerados anualmente em todo o mundo, percebe-se a 

importância de se buscar novas alternativas para utilização deste material em outros processos de 

reaproveitamento e reciclagem. 

Estima-se que anualmente no mundo o descarte de pneus velhos chega a atingir 800 milhões de 

unidades. “Nos países da Comunidade Europeia são descartados 180 milhões de pneus, 

anualmente, e outros 150 milhões somente nos Estados Unidos da América”, estima-se que 3 

bilhões de pneus estejam acumulados em áreas desérticas, com uma ameaça sempre iminente de 

incêndios devastadores (ANDRIETTA, 2002). Na Figura 3.64 abaixo, pode-se notar a 

quantidade enorme de pneus estocados em depósitos nos EUA: 

 

Figura 3.64 - Deposito de pneu inservível nos EUA (ANDRIETTA, 2002). 

Consensualmente, é considerada a destinação mais agressiva ao meio ambiente o descarte de 

pneus ao ar livre, nos campos, matas, rios, córregos, lagos e mesmo em áreas desertas. Além do 

péssimo aspecto que deixam na paisagem, os pneus assim descartados representam pelo menos 

três graves ameaças à saúde humana:  

1) Sua forma de tubo aberto retém água que favorece a proliferação de insetos nocivos e 

transmissores de doenças (como a dengue);  

2) Embora se bio-degradam muito lentamente (estima-se um prazo não inferior a 400 anos), 

os pneus contêm substâncias tóxicas que podem ser liberadas na atmosfera e também 

contaminar o solo, o lençol freático e os cursos de água;  
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3) Um pneu comum de automóvel contém o equivalente a 10 litros de óleo combustível, e o 

risco de incêndios é sempre iminente, durando semanas até se extinguir, exalando gases 

tóxicos e fumaça negra na atmosfera.  

A disposição dos pneus em aterros sanitários vem em segundo lugar. Descartados inteiros, os 

pneus ocupam mais espaço, dificultam a compactação e acumulam gases (metano) da 

decomposição do material orgânico, vindo à tona mesmo depois de aterrados. A solução 

paliativa é triturar os pneus, dispondo-os nos aterros em camadas misturadas com outros 

resíduos.  

Outra destinação agressiva, infelizmente também adotada aqui no Brasil é a pura e simples 

queima do pneu como combustível em fornos de cerâmicas e outros, sem qualquer tratamento 

dos gases da queima. Pneus inteiros costumam ser empregados como proteção anti-choque em 

cais de atracação de embarcações. Colocam-se ressalvas a esta utilização pois, podem reter água, 

deterioram-se com os choques e a ação da água e do sol, além de um desagradável aspecto 

estético (SALINI, 2000).  

Há menção ao uso de pneus inteiros como proteção de encostas e taludes, solução de baixo custo 

em áreas sujeitas a desmoronamentos, habitadas por população de baixa renda. Embora seja 

adotada metodologia construtiva que preenche o interior dos pneus com terra, trata-se de solução 

paliativa e precária para a indesejável condição de moradia em áreas de permanente risco. O 

mesmo se pode dizer da proteção de margens de córregos em zonas urbanas, para a qual também 

se tem indicado a aplicação de pneus descartados. 

Analisando os vários mercados consumidores para reutilização da borracha dos pneus 

inservíveis, apenas dois apresentam um número significativo na utilização deste resíduo: o 

energético e o de misturas asfálticas (cada tonelada de mistura utiliza de 2 a 6 pneus) 

(BERTOLLO et al, 2002). A reinserção da borracha do pneu como matéria-prima para novos 

produtos, seja na forma inteira (fornos de cimenteiras) ou triturado (granulado para misturas 

asfálticas) entre outras utilizações, depende de investimentos dos fabricantes em técnicas de 

manufatura; pesquisa de materiais; estudo sobre formas de reinserção deste resíduo na cadeia 

produtiva. “[...] Para o desenvolvimento e avanço destas tecnologias de reutilização e reciclagem 

de pneus, é necessário um esforço conjunto - empresas, governo e sociedade” (SANDRONI e 

PACHECO, 2005). 



   

76 

  

Por isso, a reciclagem de pneus é um tema bastante complexo, é um processo que depende de 

novas tecnologias, meios de transporte e armazenagem com um grande custo financeiro para as 

empresas, além de requerer grande integração entre fabricantes, empresas de recauchutagem, 

consumidores de energia térmica, geração de energia elétrica (usinas termoelétricas), 

consumidores de artefatos de borracha e seus subprodutos (KAMIMURA, 2002). 

A motivação para as empresas realizarem o processo de reciclagem dos pneus inservíveis, não 

depende apenas da escolha da tecnologia ideal para o processo, mas também de fatores 

relacionados ao - volume de pneus, proximidade de mercado, tipo de consumidores, 

investimento necessário, além de incentivos fiscais e financeiros (SANDRONI e PACHECO, 

2005). 

Destinação final dos pneus inservíveis no Brasil – Resolução CONAMA 258/99 e 301/02 

Devido à problemática que tem sido para qualquer país a disposição final de resíduos sólidos, no 

caso em estudo os pneus inservíveis, as leis e normas que regulamentem atividades ligadas a este 

segmento auxiliam no processo de controle e gerenciamento deste assunto.  

No Brasil, o descarte de pneus velhos chega a atingir 35 milhões de unidades, sendo 40% desta 

quantidade gerada pelo estado de São Paulo. 

Vários países, assim como o Brasil, estão implantando instrumentos que buscam viabilizar o 

gerenciamento de pneumáticos inservíveis, tendo como exemplo a Diretiva 91/157/CEE, da 

Comunidade Europeia e das Normas Diretivas de Aterros na Irlanda, programas que buscam a 

redução na fonte com o propósito de recuperar esse produto, assim como a reutilização e 

reciclagem dos pneumáticos, por meio de adoção de alternativas tecnológicas existentes e em 

caráter experimental. 

Conforme lembra Cimino et al (2005), face aos impactos ambientais gerados pelo descarte 

inadequado de pneus, há que se buscar o seu gerenciamento ambientalmente adequado, desde o 

acondicionamento até a destinação final, além disso deve-se buscar alternativas que visem o uso 

de novas tecnologias de reutilização na sua forma inteira, e de reciclagem das partes que 

compõem o pneu inservível. 
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Em razão do grande problema e cuidado que esta situação requer, no Brasil, a Política Nacional 

do Meio Ambiente, Lei n. 6.938/81, em seu art. 8º delega competência ao Conselho Nacional do 

Meio Ambiente como órgão legislador brasileiro para este assunto, sendo este responsável 

também pela edição de atos jurídicos e normativos, com força de lei; decidir recursos 

administrativos em última instância; exigir estudos/documentos que complementem deferimento 

de licenças ambientais na realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA); além disso, atribuir 

competência ao IBAMA para licenciamento, fiscalização e controle ambiental (MACHADO 

apud CIMINO e ZANTA, 2005). Sendo de responsabilidade do CONAMA a edição de normas, 

a respeito da questão dos pneumáticos inservíveis, em 26 de agosto de 1999 foi publicada a 

RESOLUÇÃO CONAMA 258/99 que trata deste assunto, sendo complementada pela 

RESOLUÇÃO CONAMA 301/02, tratando da destinação final deste resíduo sólido. A primeira 

questão que a Resolução 258/99 trata é da responsabilidade das empresas fabricantes e 

importadoras de pneumáticos sobre a coleta e destinação final adequada dos pneus inservíveis 

existentes no território nacional. Esta norma foi elaborada pelo CONAMA com a intenção de 

diminuir o passivo ambiental criado pelos depósitos clandestinos e formas inadequadas de 

destinação final dos pneus descartados. 

Diante desta nova necessidade de administração da coleta e destinação final deste rejeito de 

borracha - o pneu inservível, o CONAMA teve a preocupação de esclarecer e classificar os 

pneus pelo seu estado de uso, sendo assim as Resoluções 258/99 e 301/02 fazem a seguinte 

classificação: 

i) Pneu ou pneumático: todo artefato inflável, constituído basicamente por borracha e 

materiais de reforço utilizados para rodagem de veículos; 

ii) Pneu ou pneumático novo: aquele que nunca foi utilizado para rodagem sob qualquer 

forma, enquadrando-se, para efeito de importação, no código 4011 da Tarifa Externa 

Comum – TEC; 

iii) Pneu ou pneumático reformado: todo pneumático que foi submetido a algum tipo de 

processo industrial com o fim específico de aumentar sua Vidal útil de rodagem em 

meios de transporte, tais como recapagem, recauchutagem ou remoldagem, enquadrando-

se, para efeitos de importações, no código 4012.10 da TEC; 

iv) Pneu ou pneumático inservível: aquele que não mais se presta a processo de reforma que 

permita condição de rodagem adicional. 
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A partir da vigência da Resolução 258/99 em janeiro de 2002, este órgão federal impôs às 

empresas adoção de novas medidas no tratamento final do pneu inservível no tocante a coleta e 

destinação, dando as mesmas, tempo para cumprirem de forma gradual as novas determinações 

que têm força de lei. Sendo assim, estipulou metas a partir do ano de 2002, que seriam revistas 

no ano de 2005. Assim, as Resoluções do CONAMA nº 258/99 e 301/02, estabeleceram metas 

gradativas, sendo que, a partir de 2005, as empresas fabricantes nacionais e as importadoras de 

pneus foram obrigadas a coletar e destinar de forma ambientalmente adequada os pneus 

inservíveis da seguinte forma: 

 Para cada quatro pneus novos fabricados no país ou pneus novos importados, inclusive 

aqueles que acompanham os veículos importados, os fabricantes nacionais e/ou 

importadores devem dar destinação final a cinco pneus inservíveis; 

 Para cada três pneus reformados importados, de qualquer tipo, os fabricantes nacionais 

e/ou importadores devem dar destinação final a quatro pneus inservíveis. 

Resolução atual – CONAMA n° 416/09  

A Resolução 416/09 do CONAMA foi publicada no Diário Oficial da União no dia 1º de outubro 

de 2009, em substituição à Resolução Conama nº 258/99 e nº 301/02. O texto aborda a disciplina 

e a obrigação de destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis pelas empresas 

fabricantes e importadoras de pneus. 

De acordo com o novo texto desta Resolução, “para cada pneu novo comercializado no mercado 

de reposição, as empresas fabricantes ou importadoras deverão dar destinação correta, a um pneu 

inservível”, excluindo-se dessa obrigação, os reformadores, pois estes já desenvolvem atividades 

que contribuem para a preservação ambiental, tendo em vista que promovem a extensão da vida 

útil de pneus usados. Os municípios com mais de cem mil habitantes poderão contar com um 

ponto de coleta, no mínimo, implementado pelos fabricantes e importadores de pneus novos, que 

terão até um ano para adotarem os procedimentos. Onde não houver ponto de coleta, serão 

atendidos por esses fabricantes e importadores que terão a obrigação de divulgar, por meio de 

um plano de gerenciamento de coleta, o armazenamento e destinação de pneus usados (PGP), 

aos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente. De acordo com a Resolução Nº 416 o pneu 

inservível é classificado como: 
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“Pneu usado que apresente danos irreparáveis em sua estrutura não se prestando mais à rodagem 

ou à reforma”, ainda de acordo com essa mesma resolução deve o pneu inservível receber uma 

destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis; com procedimentos técnicos em que 

os pneus são descaracterizados de sua forma inicial, e que seus elementos constituintes são 

reaproveitados, reciclados ou processados por outras técnicas admitidas pelos órgãos ambientais 

competentes, tais como observando a legislação vigente e normas operacionais específicas de 

modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos 

ambientais adversos (MMA, 2010). 

Para atender a esta Resolução, as indústrias pneumáticas se uniram e criaram a Associação 

Nacional da Indústria Pneumática (ANIP), a fim de sistematizar a coleta e destinação final 

adequada dos pneus inservíveis. Foram implantados, em todo o país, locais para coleta dos 

pneus, chamados ECOPONTOS, que são os locais de recepção dos pneus inservíveis, 

possibilitando a destinação ambientalmente correta desse resíduo, visando disseminar entre a 

população a existência de pontos para deposição dos pneus substituídos. Assim, a partir do 

momento que as pessoas deixam seus pneus nestes locais, os mesmos seguem um fluxo de 

destinação ambientalmente correto, que é gerenciado pela ANIP. 

A coleta pode ser feita pelo serviço de limpeza pública do município e por borracheiros, 

mecânicos e sucateiros. Esses parceiros podem levar os pneus inservíveis coletados a qualquer 

um dos ecopontos espalhados em diversos estados do país, incluindo a possibilidade desses 

pneus serem levados diretamente às empresas de trituração ou picotagem, sem passar pelos 

ecopontos (ANIP, 2010). 

Criação da Reciclanip 

A Reciclanip foi criada em março de 2007 pelos fabricantes de pneus novos Bridgestone, 

Goodyear, Michelin e Pirelli. Em 2010, a Continental juntou-se à entidade e, em 2014, a Dunlop. 

Ao longo dos anos, o Programa foi ampliando sua atuação em todas as regiões do País, o que 

levou os fabricantes a criar uma entidade voltada exclusivamente para a coleta e destinação de 

pneus no Brasil (ANIP, 2010).  

Desde 1999, quando começou a coleta dos pneus inservíveis pelos fabricantes, mais de 2,68 

milhões de toneladas de pneus inservíveis, o equivalente a 536 milhões de pneus de passeio, 
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foram coletados e destinados adequadamente. Os acordos com as Prefeituras Municipais têm 

permitido a ampliação do número de Pontos de Coleta de Pneus em todo País. Isso se comprova 

no balanço anual do Programa de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis, que vem 

apresentando resultados positivos a cada ano. Até o final de 2013 eram 824 pontos de coleta, e 

em 2015, este número chegou a 4 dígitos, conforme a Figura 3.65 evidencia, consolidando a 

atividade recicladora de pneus no Brasil.  

Em 2013 o índice de reciclagem de pneus no Brasil foi de 85%. Existem cerca de 30 empresas 

que processam pneus no país inteiro. A capacidade instalada de reciclagem – em todas as 

unidades – é de um volume superior a 460 mil toneladas por ano frente à geração de 510kt/ano.  

 

 Figura 3.65 - Número de pontos de coletas de pneu inservível no Brasil (RECICLANIP, 2016). 

A Figura 3.66 resume os principais marcos da história do Processo de Reciclagem de Pneus 

inservíveis no Brasil desde a criação da ANIP, Associação Nacional da Indústria Pneumática, em 

1960.  
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Figura 3.66 – Marcos históricos da Reciclagem de pneu inservível no Brasil  

Segundo o Ministério Meio Ambiente - MMA, (2015), algumas das tecnologias de destinação 

ambientalmente adequadas são:  

 Coprocessamento: Utilização dos pneus inservíveis em fornos de clínquer como 

substituto parcial de combustíveis e como fonte de elementos metálicos;  

 Laminação: Processo de fabricação de artefatos de borracha;  

 Granulação: Processo industrial de fabricação de borracha moída, em diferente 

granulometria, com separação e aproveitamento do aço; Utilização em tapetes de 

automóveis, quadras poliesportivas, pisos industriais e como aditivo na massa asfáltica. O 

asfalto-borracha, com 15% de pneu triturado, tem maior vida útil, além de gerar um nível 

de ruído menor e oferecer maior segurança aos usuários. Nos EUA, é apontada como 

uma das melhores soluções para o fim dos cemitérios de pneus. 

Segundo Motta (2008), atualmente no Brasil, a prática mais usada para destinar os pneus 

inservíveis é o coprocessamento em fornos de cimenteiras, cerca de 70% da geração nacional. 

“O processo consiste na geração de energia pela incineração do pneu, inteiro ou triturado, em 
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fornos controlados que têm licença ambiental para operação. Os inservíveis substituem o 

consumo de combustíveis não renováveis como o carvão mineral, coque de petróleo e óleo”.  

Conforme a Tabela 3.14, o pneu exibe significativo poder calorífico, quando comparado com 

outros combustíveis (MOTTA, 2008). 

Tabela 3.14: Poder calorífico de alguns materiais (MOTTA, 2008). 

Material Poder Calorífero (kcal/kg) 

Polietileno (PE) 10382 

Óleo combustível 10000 

Poliestireno (OS) 9122 

Carvão Betuminoso 7778 

Pneus 7667 

Papel 3778 

Turfa 2000 

Resíduos de alimentos 1317 

Madeira verde 1137 

A Figura 3.67 apresenta, segundo a ANIP (2014), o modelo logístico de recuperação de pneus 

inservíveis adotado no Brasil atualmente. 

 

Figura 3.67 – Rotas de Destinação de pneu inservível no Brasil (ANIP, 2014). 
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A Figura 3.68 sumariza as principais rotas de utilização de pneus inservíveis no Brasil, com 

destaque para a elevada participação em cimenteiras, em função do considerável poder calorífico 

do material, conforme já apresentado na Tabela 3.14. 

Figura 3.68 – Consumidores de pneu inservível no Brasil (ANIP, 2014). 

O presente trabalho representa, portanto, a criação de uma nova rota de destinação de pneus 

inservíveis, a utilização para produção de coque metalúrgico. 

3.8.5. Utilização de pneu inservível na produção de coque metalúrgico 

Leeder (1974) analisou a utilização de pneu automobilístico como substituição ao carvão mineral 

usado em coquerias para fabricação de coque. Os experimentos foram realizados no Centro de 

Redução de Metais e Energia, em Ottawa, no Canadá. Os enfornamentos foram feitos com 5% 

de pneu, em duas diferentes granulometrias. Foi utilizado o pneu dito médio (6,5mm) e o pneu 

pulverizado (<2mm), ambos sem a malha de aço.  

Em seu trabalho Leeder (1974) concluiu que ambas borrachas diminuem a resistência mecânica 

do coque, porém a borracha pulverizada é mais indicada para inserção na mistura de carvões por 
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depreciar menos a qualidade do coque. O autor pontuou a excessiva geração de poros causada 

pela introdução da borracha mais granulada, que durante a coqueificação, devido à grande perda 

de voláteis, gera bolhas que não são completamente preenchidas por carvão, acarretando no 

aumento da porosidade do coque – comportamento semelhante ao que ocorre com a 

coqueificação de carvões alto voláteis, a geração do chamado coque esponja. Em misturas com 

deficiência de fluidez, a adição de pneu pode contribuir para intensificar a promoção do contato 

entre as partículas de carvão.  

Liu et al (2006) analisou a influência da utilização de pneu inservível para substituição parcial de 

carvão mineral para fabricação de coque, tais como resistência mecânica do coque metalúrgico. 

Os experimentos foram realizados utilizando um forno piloto de 2kg do Instituto de Pesquisa e 

Tecnologia de Shougang, China. 

Foram selecionadas misturas contendo carvão mineral médio volátil e pneu inservível (somente a 

borracha) granulometria entre 0,85mm e 2mm e participação de 1%, 3%, 5% e 7%. A Tabela 

3.15 apresenta as análises do carvão mineral e do pneu utilizados por Liu et al (2006). 

Tabela 3.15 - Análise do carvão mineral e do pneu usados (LIU et al, 2006). 

Material MV (%) Cinzas (%) C Fixo (%) Umidade (%) 

Carvão MV 22,14 10,43 67,43 7,94 

Pneu Inservível 59,65 5,07 33,73 0,55 

Liu et al (2006) observou que ao incrementar a utilização da borracha do pneu, ocorre uma 

elevação dos níveis de reatividade do coque (com decréscimo de CSR), que se agrava em níveis 

acima de 5%. O ponto positivo destacado é em relação à queda de cinza do coque, já esperada 

em função do balanço de massa da matéria inorgânica entre os dois materiais.  

Por fim, Barriocanal et al (2013), pesquisadores do Instituto Nacional de Carvão (INCAR) 

estudaram a utilização de pneu misturado a um carvão australiano para a produção de coque 

metalúrgico e concluíram que devido à significativa taxa de reatividade do pneu, sua adição deve 

ser limitada em pequenas quantidades (até 2%) para não comprometer a qualidade do coque.  

De modo geral, existem poucos trabalhos na linha de utilização de pneu na coqueria, e todos 

abordam a introdução com foco na borracha (sem a malha), e em granulometrias mais finas do 

que as propostas na metodologia deste trabalho, apresentadas no Capítulo 4.  
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3.9. Carvão vegetal 

3.9.1. Produção e Consumo de carvão vegetal  

De acordo com a Gerdau Florestal (2016), até a primeira guerra mundial, o carvão vegetal (neste 

texto denominado biorredutor, quando este produto se destina ao abastecimento de usinas 

siderúrgicas) era um dos combustíveis mais utilizados no mundo. A descoberta dos combustíveis 

derivados do petróleo e do carvão mineral, não só permitiu o desenvolvimento dos motores a 

explosão e abriu maiores perspectivas de velocidade e potência, como também relegou ao carvão 

mineral e ao petróleo a condição de fontes subsidiárias de energia. No entanto, a disponibilidade 

restrita de grandes jazidas de carvão mineral e o baixo custo do carvão vegetal ainda confere a 

esse combustível um papel relevante, principalmente no Brasil, essencialmente na siderurgia, 

sendo empregado na produção nacional de 25% do ferro-gusa, 15% do aço e 80% das ferro-ligas, 

além do uso doméstico (GERDAU FLORESTAL, 2016). Em função das características de cada 

um desses setores, a produção de biorredutor pode ser dividida em 2 cenários: 

 Grandes produções: Empresas como Vallourec, Gerdau e Arcelor Mittal, produtoras de 

aço, possuem consumos individuais da ordem de 70-300kt/ano de biorredutor. Para 

garantir o auto suprimento, essas empresas possuem extensas florestas próprias plantadas 

com elevado grau de mecanização de todo o processo produtivo, desde a colheita da 

madeira até a carbonização, com a utilização de fornos retangulares de 40 a 200t de 

madeira por corrida. 

 Pequenas produções: Praticadas em florestas plantadas de terceiros ou pequenas áreas 

próprias, tem caráter itinerante. O abastecimento dos produtores de ferro-gusa e ferro-

ligas se dá dessa forma. As carvoarias, geralmente com capacidades inferiores a 5kt/ano, 

são planejadas para 2 a 4 anos de vida útil, e o investimento em máquinas e fornos é 

mínimo. Predominam os pequenos fornos de alvenaria do tipo “rabo-quente” ou 

“encosta”, com capacidade de 12t a 20t de madeira por enfornamento. 

A siderurgia é responsável pelo consumo de 85% do carvão vegetal, principalmente nos estados 

de Minas Gerais, Pará, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Destaca-se que 75% da produção e 

consumo do carvão vegetal nacional concentra-se em Minas Gerais, impulsionadas pela 

produção de Gusa Verde nas empresas dos grupos Gerdau, Arcelor Mittal e Vallourec, além dos 
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produtores independentes de gusa, os chamados PIG, concentrados na região de Sete Lagoas, 

Itaúna e Divinópolis - dos 154 Altos-Fornos a carvão vegetal instalados no Brasil, 106 estão em 

Minas Gerais, porém atualmente, somente 40% destes estão em operação. (GERDAU 

FLORESTAL, 2016). A Figura 3.69 resume este cenário. 

 

Figura 3.69 – Produção e consumo de Carvão Vegetal no Brasil (adaptado GERDAU FLORESTAL, 2016). 

Ambientalmente o carvão vegetal leva grande vantagem em relação ao carvão mineral uma vez 

que é proveniente de uma fonte renovável. Porém os atuais processos de carbonização não são 

isentos de poluição. Dentre as vantagens das plantações florestais, destaca-se a possibilidade de 

remoção de CO2 da atmosfera (1,8t CO2/t madeira seca), liberação de O2 para atmosfera (1,3t 

O2/t madeira seca), além da retenção e aumento do estoque de carbono (20kg CO2/árvore ano). A 

relação do eucalipto e sequestro de carbono é de 10 toneladas de CO2 por hectare anualmente, 

(MOURA, 2007).  

Na figura 3.70 a seguir, são apresentadas as rotas de produção do carvão mineral e vegetal, além 

do balanço das emissões e remoções de dióxido de carbono segundo Moura (2007). A 

substituição do carvão mineral pelo carvão vegetal possibilita um ganho ambiental de três 
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toneladas de dióxido de carbono equivalente por tonelada de gusa em linha com os desafios 

nacionais para a redução das emissões de gases de efeito estufa(GEE).  

 

Figura 3.70 - Rotas do carvão mineral e vegetal na Siderurgia (MOURA, 2007). 

Além disso, novas tecnologias do processo de carbonização prometem aumentar ainda mais esta 

vantagem ambiental que o carvão vegetal possui em relação ao mineral.  

Durante o processo de carbonização da madeira, o carvão vegetal representa de 30 a 40% da 

massa inicial de madeira, mas quando utilizados sistemas apropriados para a coleta de gases, 

também podem ser aproveitados os condensados pirolenhosos e os gases não condensáveis, em 

um processo denominado destilação seca, podendo ser implantado a partir da utilização de 

retortas ao invés dos fornos convencionais. 

A carbonização pode ser representada de maneira simples como: 

MADEIRA + CALOR = CARVÃO VEGETAL + VAPORES CONDENSÁVEIS + GASES INCONDENSÁVEIS 

Conforme Almeida (1982) o processo de carbonização pode ser dividido em quatro fases 

distintas: 
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1. SECAGEM: Consiste na evaporação da água contida na madeira sob as formas: 

 Higroscópica, no interior das fibras: até 110°C. 

 Absorvida pelas paredes das células: de 110°C a 150°C 

 Quimicamente ligada: de 150°C a 200°C 

2. PRÉCARBONIZAÇÃO: Fase endotérmica do processo, no qual uma fração do licor 

pirolenhoso e pequenas quantidades de gases não condensáveis são produzidas – de 

180°C a 200°C até 250°C a 300°C. 

3. CARBONIZAÇÃO: Período caracterizado por uma reação exotérmica e violenta. A 

maior parte do alcatrão e ácido pirolenhoso é produzida durante esta fase. De 300°C a 

450°C. 

4. FASE FINAL: Período caracterizado por um aumento do teor de carbono no carvão 

vegetal e consequentemente um decréscimo no teor de materiais voláteis, com grande 

produção de alcatrão. 

3.9.2. Utilização de moinha de carvão vegetal na produção do coque metalúrgico 

Segundo a Gerdau Florestal (2016), o Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal, o 

setor siderúrgico consome anualmente 12 milhões de toneladas de carvão vegetal por ano. O 

grande problema do carvão vegetal é que ele é muito friável, ou seja, quebra com facilidade, e 

desde a obtenção do carvão nas carvoarias até o seu efetivo consumo nos Altos-Fornos, o carvão 

sofre inúmeras quebras devido movimentação mecânica, tais como: retirada do forno, 

carregamento para o caminhão, viagem até a siderúrgica, descarga, peneiramento, carregamento 

do forno. Toda esta movimentação provoca quebras gerando cerca de 25% de finos com 

granulometria inferior a 9mm, denominada de moinha de carvão vegetal, ou moinha de 

biorredutor.  

Atualmente, são geradas 3Mt/ano deste material, a maior parte é consumida nos Altos-Fornos a 

carvão vegetal equipados com sistema de injeção, os quais visam fechar o balanço de 

combustível. A ponto chave é que a maior parte dos Altos-fornos a carvão vegetal (cerca de 

80%, principalmente os de pequeno porte) não possuem sistema de injeção, gerando um excesso 

de moinha disponível no mercado, no mínimo1Mt/ano, atualmente destinadas à industrias de 

cimento e cal (GERDAU FLORESTAL, 2016). Portanto, há disponibilidade deste material no 

mercado, principalmente em Minas Gerais, que pode substituir parcialmente o carvão mineral na 
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produção de coque metalúrgico, com relevante impacto ambiental. A Figura 3.71 ilustra o 

exposto. 

 

Figura 3.71 – Geração de Moinha de Carvão Vegetal no Brasil 

Alguns estudos já formam feitos a respeito da utilização desta biomassa na produção do coque 

metalúrgico. Alguns deles são descritos abaixo: 

Silva (2008a), analisou a influência da utilização de várias biomassas na mistura de carvões da 

Coqueria da CSN, entre elas a moinha de carvão vegetal com participação de 2% a 6%. As 

Tabelas 3.16 e 3.17 reproduzem a caracterização da biomassa (CV) e os resultados de qualidade 

das obtidos pelos autores. 

Tabela 3.16 - Caracterização do carvão vegetal (SILVA, 2008a). 

Material MV (%) Cinzas (%) S (%) C Fixo (%) Fluidez (ddpm) 

Carvão Vegetal (CV) 27,5 3,3 0,01 69,2 N.D 

Mistura Ref.   (CM) 24,3 9 0,67 65 2,97 

Tabela 3.17 - Qualidade do coque produzido no forno piloto de coqueificação (SILVA, 2008a). 

Misturas TM (mm) D.I (%) CRI (%) Cinza (%) S (%) 

Referência (CM) 80,4 79,3 24,5 11,4 0,63 

98%CM + 2%CV 75,5 79,7 22,8 10,8 0,58 

96%CM + 4%CV 79,2 79,2 26,3 10,6 0,57 

94%CM + 6%CV 78,6 79,0 29,3 10,5 0,56 



   

90 

  

O autor conclui que houve redução do teor de enxofre e cinza em todas as misturas, com adição 

de biomassa, reflexo da significativa diferença de S e cinza entre as matérias-primas. Em todos 

os casos observou-se queda na resistência mecânica e elevação da reatividade do coque com a 

intensificação da participação de finos de biorredutor na mistura atribuído ao caráter inerte e 

bastante poroso do aditivo. De modo geral, Silva (2008a) apontou que a utilização de finos desta 

biomassa não deve ser superior a 2% na carga da coqueria. 

No CANMET, importante instituto de pesquisa canadense, Macphee et al (2009) estudaram a 

possibilidade da utilização de carvão vegetal, na mistura para produção do coque metalúrgico, 

com foco na redução das emissões de CO2. Foram utilizadas misturas de carvões minerais com 

adição de 2%, 5%, e 10% de carvão vegetal em 2 granulometrias bastante distintas, <0,250mm e 

entre 6,73mm a 9,50mm com intuito de estabelecer os impactos sobre a reatividade, resistência 

mecânica após a reação de Boudouard (CSR) e Resistência ao tamboramento do coque (DI), 

além da contração das misturas formadas. 

A Tabela 3.18 reproduz as análises médias dos materiais utilizados por Macphee et al (2009). 

Tabela 3.18 - Análises das misturas de carvões e biomassas utilizadas (MACPHEE et al, 2009). 

Parâmetro Misturas 
Carvão 

Vegetal 

Cinza (%/) 8 – 10 2 – 4 

Matéria Volátil (%) 26 – 30 9,5 -13 

Enxofre (%) 0,75 – 0,8 < 0,05 

Macphee et al (2009) concluíram que: i) a introdução de carvão vegetal em uma faixa 

granulométrica mais fina tem um efeito depressor maior sobre CSR do coque quando comparado 

ao mesmo nível de adição da biomassa grosseira; ii) a concentração de CaO na cinza da 

biomassa tem forte influência sobre a reatividade dos coques, devido ao seu efeito catalítico da 

reação de Boudouard; este demérito se agrava com a cominuição da biomassa, e 

consequentemente, dos compostos de Ca presentes, aumentando o nível de interação destes 

catalisadores na massa de coque; iii) a adição de biomassa reduz a dilatação e fluidez da mistura, 

em função do seu comportamento totalmente inerte durante a coqueificação e iv) a introdução de 

biomassa mais fina atenua a queda do DI do coque, em função da dificuldade de 

acomodação/incorporação de inertes com tamanho de partícula muito superiores ao do carvão 

base. 
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Ka Wing Ng et al (2011) também estudaram a incorporação de biomassas nas misturas de carvão 

coqueificavel e sua reatividade com o CO2, segundo Ka Wing Ng et al (2011) esta é uma das 

estratégias que poderiam reduzir os níveis de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

produzidos pelo processo de fabricação do aço, desta maneira criaram o nome de “Bio coque” 

para conferir o caráter sustentável da adição de carvão vegetal em uma mistura de carvão 

coqueificável. Como um dos grandes emissores de GEE, a siderurgia está enfrentando um 

desafio global para reduzir o impacto ambiental em seus processos, a busca pelo uso de 

biomassa, tanto na coqueria, como na injeção dos Altos-Fornos, deve ser uma tendência das 

usinas integradas a coque, conforme ilustra a Figura 3.72. 

 

Figura 3.72 - Aplicação de biomassa em Alto-Forno (KA WING NG et al, 2011). 

Ka Wing Ng et al (2011) investigaram a reatividade dos biocoques através da análise 

termogravimétrica (TGA), com a gaseificação de 1,5g de amostra sob atmosfera de CO2, com 

taxa de aquecimento de 10°C/min até 1000°C e mantidas nesta temperatura por 60 minutos para 

determinar a cinética da reação de Boudouard para cada nível de adição de moinha de carvão 

vegetal (2%, 3% e 5%) na mistura. A Tabela 3.19 reproduz os resultados obtidos neste trabalho. 
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Tabela 3.19 - Índice alcalino e temperatura mínima e gaseificação do coque (KA WING NG et al, 2011). 

Amostra Descrição 
Índice 

Alcalino 

Temp. mín. 

Gaseificação (°C) 

Referência 
Coque produzido com a mistura 

base 
1,69 810-830 

Bio Coque A 
Coque produzido com a mistura 

base + 2% de carvão vegetal 
1,73 810-830 

Bio Coque B 
Coque produzido com a mistura 

base + 3% de carvão vegetal 
1,70 810-830 

Bio Coque C 
Coque produzido com a mistura 

base + 5% de carvão vegetal 
1,83 760-780 

Biocoques A (2%) e B (3%) se comportaram identicamente ao coque de referência produzido a 

partir da mistura de base, já o biocoque C (5%), iniciou a gaseificação a uma temperatura mais 

baixa em comparação com outras amostras. 

Os autores deste estudo apontaram a importância do controle do conteúdo de material inorgânico 

na biomassa, principalmente de compostos básicos como CaO e os álcalis (K2O e Na2O), 

demonstrando que carvão vegetal com baixo conteúdo mineral se comporta de maneira mais 

semelhante à mistura de carvões referência. Biomassas com índices de alcalinidade mais baixos 

podem ser adicionadas em até 3% à mistura sem sacrificar a resistência a quente (CSR) do bio 

coque resultante. Portanto, o índice de alcalinidade é um indicador útil e pode ser usado para 

estimar a quantidade máxima de biorredutor que pode ser adicionado à mistura de carvões. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente capítulo visa descrever os procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa, com a 

descrição de como foram compostas as misturas e realizados os testes em escala piloto. 

A Figura 4.1 apresenta, de maneira simplificada, o fluxograma das etapas experimentais seguidas 

ao longo do trabalho, onde inicialmente buscou-se amostrar e caracterizar os materiais utilizados. 

As misturas elaboradas a partir deles foram submetidas à coqueificação em forno piloto e os 

coques obtidos nesses enfornamentos foram caracterizados.  

 

Figura 4.1 - Fluxograma das etapas experimentais do estudo. 

Para garantir maior confiabilidade dos testes, todos os enfornamentos foram realizados em 

duplicata e os resultados avaliados consideram a média das duas análises.  

Os experimentos realizados para caracterização do coque metalúrgico produzido com misturas 

de carvão mineral, vegetal e pneus inservíveis podem ser assim subdivididos: 

 Amostragem das matérias-primas para formulação das misturas para produção de coque 

metalúrgico em escala piloto; 

 Caracterização física e química da mistura base, pneus inservíveis e biorredutores 

utilizados nas misturas; 

 Composição das misturas a serem enfornadas; 

 Produção de coque metalúrgico em forno piloto; 

 Caracterização física e química do coque metalúrgico produzido; 

 Análise com MEV/EDS para coques com pneu Microscopia óptica para coques com 

pneu; 

 Análise da resistência à compressão para coques com pneu; 

 Análise por TGA/DTA para coques com pneu. 

 Microscopia óptica para os coques produzidos com moinha de biorredutor 
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4.1. Mistura de carvões 

Os carvões utilizados foram cedidos pela usina siderúrgica Gerdau. A Tabela 4.1 a seguir 

apresenta a origem e as proporções de carvão utilizado na composição da mistura base. 

Tabela 4.1 - Carvões utilizados na composição da mistura base. 

Carvão Utilização Origem 

CVP 20% 
 

AWL 18%  

MPD 10%  

BJW 5%  

MEW 10%  

MQQ 37%  

Todos os carvões foram amostrados na correia transportadora localizada após o sistema de 

britagem, perfazendo um total de 40kg para cada material.  

Quanto ao pneu, foram utilizados 100kg de cada granulometria: i) fina, somente borracha 

granulada < 5mm – denominada PF; ii) média, material de 20 a 30mm com malha de aço, 

também conhecido como “chip de pneu” e neste texto denominado PM  e iii) grosseira, 50 a 

100mm com malha de aço, o popular “chipão”, PG. Após homogeneizar e quartear os 3 tipos de 

pneus, retirou-se amostras de 5kg de cada material para caracterização . 

A Figura 4.2 ilustra estes materiais.  

 

Figura 4.2 - Granulometria do pneus utilizados 
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Em relação à moinha de carvão vegetal, utilizou-se 200kg em 2 granulometrias distintas: i) Br F, 

moinha de biorredutor fina e ii) Br-G, moinha de biorredutor grossa, conforme a Tabela 4.2 

apresenta: 

Tabela 4.2 - Granulometrias do carvão vegetal  

Carvão Vegetal Granulometria 

Biorredutor Grosso (Br G) 70% < 2,83mm 

Biorredutor Fino  (Br F) 100% < 2,83mm 

 

A fração mais fina foi obtida a partir da cominuição da fração grosseira, através de uma moinho 

de mandíbulas. De maneira análoga ao pneu, após homogeneização e quarteamento do material, 

retirou-se 2kg de cada fração granulométrica para caracterização química.  

O fluxograma da Figura 4.3 apresenta as análises laboratoriais realizadas para caracterizar cada 

material usado e o coque produzido. 

 

Figura 4.3 – Descrição das análises realizadas.   

A Tabela 4.3 apresenta as normas de cada análise realizada para caracterização dos materiais. 
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Tabela 4.3 - Metodologias de caracterização de carvão, pneu, misturas e coque produzido. 

Testes e Análises Conteúdo Normatização 

Análises Imediatas 

Cinzas ASTM-D-3174 

Matéria volátil ASTM-D-3175 

Enxofre total ASTM-D-2492 

Umidade ASTM-D-3173 

Composição química 

das cinzas 
Fe2O3, SiO2, Al2O3, MnO, CaO, MgO, P2O5, 

ZnO, Na2O, K2O, TiO2 
ABSORÇÃO 

ATÔMICA 

Plastometria Fluidez ASTM-2639 

CSR - CRI Reatividade e Resistência após reação ao CO2
  ASTM-D-5341 

DI Resistência Mecânica a frio Drum Index JIS 2185 

Granulometria Percentual retido na série de peneiras Tyler GERDAU 

Resistência e 

Compressão 
Tensão de Compressão máxima de ruptura  DEGEO/UFOP 

MEV e EDS Análise de interface metal/coque Nanolab/UFOP 

TGA/DTA Análise Termogravimétrica ICEB/UFOP 

4.1.1. Análise da resistência à compressão 

Devido ao papel estrutural o coque exerce no interior do Alto-Forno, é interessante determinar 

sua resistência à compressão. Os coques produzidos com pneus(com granulometria de 19 a 

21mm) foram submetidos a ensaios de compressão em uma máquina de ensaios universal Alfred 

J. Amsler & Co do Laboratório de Ensaios Mecânicos DEMET-UFOP, de capacidade de 5000 

kgf, conforme pode ser observado na Figura 4.4.  

Neste ensaio, a carga é aplicada pelos pratos de aço superior e inferior, onde é medida a força 

máxima aplicada até o material iniciar o processo de ruptura, indicada nas curvas geradas a partir 

do giro do volante do equipamento.  
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Figura 4.4 - Máquina Universal de Compressão. 

4.1.2. Análise via MEV e EDS 

Buscando avaliar as razões e justificar os resultados obtidos referentes à qualidade do coque 

produzido com as misturas de carvão e pneu, são necessárias caracterizações físicas, 

principalmente da interface pneu-matriz carbonosa. 

O Microscópio Eletrônico de Varredura tem se mostrado uma ferramenta eficiente uma vez que 

a maior profundidade de foco torna possível o uso de amostras polidas. As amostras podem ser 

observadas de maneira mais detalhada com partículas mais finas na superfície exterior do que no 

interior, facilitando a análise de fractografia importantes para análise da qualidade do coque. 

O princípio de funcionamento do MEV parte da emissão de elétrons primários e secundários. Os 

elétrons primários têm a função de varrer a amostra gerando variação dos sinais emitidos por eles 

quando há diferenças na superfície da amostra. Já os elétrons secundários são responsáveis pela 

obtenção das imagens de alta resolução. O MEV permite o acoplamento de um Espectrômetro de 

Energia dispersiva (EDS), responsável pela detecção de raios-X emitidos pela amostra, o que 

permite a realização de análises químicas pontuais, facilitando a identificação de compostos e 

variações de composição química dentro de um grão (SOUZA, 2016). 
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O MEV modelo JSM-5510 da marca Jeol acoplado a um EDS que foi utilizado nos experimentos 

é de propriedade da UFOP encontrando-se no DEMET. O equipamento reproduz imagens com 

aumento de até 300.000 e pode ser visto na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 - Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) da REDEMAT-DEMET. Detalhe da coluna do MEV, 

onde se observa o detector de elétrons secundários e o detector EDS. 

As amostras de coque foram britadas até obtenção de granulometria média de 20mm e 

posteriormente retirada uma fração desse fragmento para alimentação do porta amostra. Foi 

realizada a metalização das amostras com ouro a fim de aumentar a condutibilidade das mesmas. 

As amostras já metalizadas foram levadas ao microscópio eletrônico para digitalização e 

tratamento das imagens.  

4.1.3. Análise por TGA/DTA 

A análise termogravimétrica é uma técnica na qual ocorre a perda de massa de uma substância 

função de um gradiente de temperatura aplicado sob uma programação e ambiente controlado. 

Na análise termogravimétrica (TGA), é possível identificar as mudanças de massas relacionadas 

com a volatilização dos componentes do material, por reações de oxidação ou redução de 

compostos ou mesmo decomposição. Já na análise térmica diferencial, é analisado o fluxo de 

calor do material em função dessa mesma temperatura e tempo. As alterações do material que 

possam gerar variação de calor são detectadas indicando os pontos de variação de acordo com os 

fenômenos ocorridos no material durante o processo como transformações físico-químicas 

(SOUZA, 2016). 
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Para as análise térmicas foi utilizado um analisador térmico simultâneo TG-DTA modelo SDT 

2960 do Departamento de Química do ICEB-UFOP. As amostras com massa entre 7-10mg 

foram colocadas em um cadinho de platina e aquecidas a uma taxa de aquecimento de 10°C/min 

de 25°C até 1000°C, sob fluxo de N2 a uma vazão de 100 ml/min. 

4.1.4. Análise de porosidade do coque via microscopia óptica. 

Foram realizadas análises microestruturais do coque obtido pelas misturas com adição de carvão 

vegetal com o objetivo de identificar a relação à reatividade e a porosidade do coque. Os testes 

foram realizados da seguinte forma, seguindo três etapas. 

1. Amostragem representativa de coque com granulometria de 20 +/- 1mm, o mesmo coque 

no qual são feitas as análises de CRI. 

2. Embutimento a frio com resina poliéster P1 e catalisador. 

3. Análise microscópica com um aumento de 50x (sem óleo) e com aumento de 200x em 

um microscópio Leica CTR 6000 equipado com o software Fóssil.  

Todas as análises foram feitas em duplicatas conforme a Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 - Embutimento das Amostras de coque com biorredutor. 

Após o embutimento avançou-se para análise de microscopia, com aumento de 200x para análise 

da mistura de carvões e mensuração da relação matriz/poros das amostras de coque, realizando- 

se a leitura de 500 pontos, com dimensão de cada passo de (0,5m). 
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4.2. Enfornamentos com finos de biorredutor 

A primeira série de misturas foi elaborada com o objetivo da substituição dos carvões minerais 

comumente usados na mistura, por finos de biorredutor, em duas granulometrias. A Tabela 4.4 

apresenta as 8 diferentes misturas enfornadas (250kg/carga, base seca) em duplicata e a 

granulometria de cada fração.  

Tabela 4.4 - Enfornamentos com Finos de Biorredutor. 

Amostra  Aditivo % Mist. Base (kg) Biorredutor (kg) Granulometria 

Br F2 2 245 5 

Biorredutor Fino 
Br F4 4 240 10 

Br F8 8 230 20 

Br F12 12 220 30 

Br G2 2 245 5 

Biorredutor Grosso 
Br G4 4 240 10 

Br G8 8 230 20 

Br G12 12 220 30 

4.3. Enfornamentos com pneu inservível 

A segunda série de misturas foi elaborada visando a substituição parcial por pneu inservível,  

A Tabela 4.5 apresenta as misturas enfornadas (250 kg/carga, base seca), em duplicata. 

Tabela 4.5 - Enfornamentos pneu. 

Amostra  Aditivo % Mist. Base (kg) Pneu (kg) Granulometria 

PF1 1 247,5 2,5 PNEU FINO     

<5mm             

(apenas borracha) 

PF3 3 242,5 7,5 

PF5 5 237,5 12,5 

PF10 10 225,0 25,0  

PM1 1 247,5 2,5 
PNEU MÉDIO     

20-30mm                 

(malha metálica) 

PM3 3 242,5 7,5 

PM5 5 237,5 12,5 

PF10 10 225,0 25,0 

PG1 1 247,5 2,5 
PNEU GROSSO     

50 -100mm      

(malha metálica) 

PG3 3 242,5 7,5 

PG5 5 237,5 12,5 

PF10 10 225,0 25,0 
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4.4. Enfornamentos com moinha de biorredutor e pneu inservível 

A terceira série de enfornamentos foi elaborada utilizando-se o carvão vegetal juntamente com o 

pneu na mistura, com o intuito de identificar o melhor cenário de participação conjunta destes 

aditivos, maximizando o potencial de interação de ambos na mistura base.  

Nesta série, a princípio, não se definiu a tipologia da moinha e pneu que seriam utilizadas nos 

enfornamentos combinados, apenas após a obtenção dos melhores resultados com os aditivos 

individuais, é que foram sugeridos a granulometria da moinha e o tipo de pneu. Como será 

discutido no Capítulo 5, optou-se pela moinha de biorredutor grossa (Br G) e o pneu médio 

(PM). A Tabela 4.6 apresenta as misturas utilizadas nos enfornamentos desta série. 

Tabela 4.6 - Enfornamentos pneu + moinha. 

Amostra  % Bio % Pneu Mist. Base (kg) Bio (kg) Pneu (kg) 

Br G/PM 21 2 1 242,5 5 2,5 

Br G/PM 23 2 3 237,5 5 7,5 

Br G/PM 41 4 1 237,5 10 2,5 

Br G/PM 41 4 3 237,5 10 7,5 

4.5. Visão geral da composição das misturas para coqueificação Piloto 

A Figura 4.7 apresenta, de maneira esquemática, o resumo das misturas propostas com adição de 

carvão vegetal e pneu inservível com o objetivo de avaliar os impactos destes aditivos a 

qualidade dos coques.  

 

Figura 4.7 - Fluxograma dos experimentos realizados no trabalho. 
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A Tabela 4.7 abaixo apresenta a quantidade de enfornamentos com carvão vegetal e pneu 

realizados durante o trabalho, totalizando 50 enfornamentos, que foram feitos a partir de 25 

misturas em duplicata.  

Tabela 4.7 - Enfornamentos realizados. 

Quantidade de 

enfornamentos 
Descrição 

2 Mistura Base (MB) 

8 Carvão Vegetal Fino (Br F)  

8 Carvão Vegetal Grosso (Br G) 

8 Pneu Fino (PF) 

8 Pneu Médio (PM) 

8 Pneu Grosso (PG) 

8 Br G e PM 

4.6. Unidade piloto de coqueificação da Gerdau 

A Unidade Piloto de Coque, através da caracterização do coque produzido por um carvão 

individual ou mistura, é possível estimar a qualidade do coque em escala industrial, sendo uma 

importante ferramenta para se estabelecer o valor em uso (VIU) de um carvão. 

No presente trabalho, foram realizados 50 enfornamentos na Unidade Piloto de Coqueificação, 

sendo considerados válido somente aqueles que atenderam as seguintes condições: 

 Temperatura interna do forno de coqueificação: > 1000°C; 

 Tempo bruto de coqueificação por enfornamento: 20 horas; 

 Diferencial entre Rendimento (Coque/Carvão) Teórico e Real: ± 3%; 

 Matéria Volátil (MV) do coque piloto por enfornamento: ≤ 3,0%. 

Cada enfornamento foi realizado com uma carga de 250kg na base seca. Após determinação do 

teor de umidade da mistura de carvões e dos aditivos, as misturas foram pesadas e carregadas na 

tremonha para serem enfornadas, conforme Figura 4.8 a seguir. 
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Figura 4.8 - Carregamento da tremonha e enfornamento da carga. 

Conforme padrão da Unidade Piloto, o tempo bruto de coqueificação tem duração de 20 horas. 

Após completar tal tempo, o coque é desenfornado, e em seguida, resfriado com água por 

aproximadamente 10 segundos, conforme ilustrado na Figura 4.9. 

 

 Figura 4.9 - Desenfornamento e extinção do coque piloto.  

  

Após a extinção do coque piloto, o mesmo permanece no carro caçamba por um período de 

aproximadamente 24 horas, para secagem. Completado o tempo de secagem, o material é 

promovido a 3 quedas para estabilização do coque, conforme a Figura 4.10 ilustra.  
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Figura 4.10 – Equipamento para Estabilização do coque piloto. 

Em seguida, o coque é peneirado e analisado granulometricamente, possibilitando assim efetuar 

o cálculo de proporcionalidade para composição das amostras de coque a serem analisadas. A 

Figura 4.11 mostra um resumo da metodologia proposta. 

 

Figura 4.11 - Fluxograma da metodologia proposta. 

  



   

105 

  

4.6.1. Características do forno piloto de coqueificação da Gerdau  

O forno piloto, atualmente utilizado para testar os carvões recebidos na Gerdau Ouro Branco, foi 

fabricado pela Carbolite Furnace em conjunto com a Coal Research Establishment na Inglaterra 

em 1989. A estrutura do forno é constituída por chapas grossas de ferro fundido perfilado, em 

formato retangular, possui uma parede fixa e outra parede móvel montada sobre mancais 

lineares, permitindo assim, a medida de pressão de coqueificação.  

As dimensões do forno piloto são: de 455mm de largura x 930mm de comprimento x 830mm de 

altura, com volume útil de 0,350m
3
 e capacidade de carga de 250kg (base seca) a uma densidade 

de carga de 750kg/m
3
.  

As Figuras 4.12 e 4.13 ilustram o projeto conceitual deste forno.  

 

Figura 4.12 - Desenho do Forno piloto utilizado nos testes. 
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Figura 4.13 - Esquema do forno piloto da Gerdau. 

 

As portas são articuladas a partir da estrutura principal de modo que a parte quente permaneça 

longe do operador. A abóbada do forno é suspensa por quatro parafusos que facilitam o 

deslocamento da parede móvel, para medir a pressão de coqueificação. A parte superior do forno 

se dispõe de duas aberturas no centro, uma para carregamento e outra para saída de gases, onde é 

interligado o tubo de ascensão e dois lavadores de gases. A Figura 4.14 ilustra o forno piloto da 

Gerdau Ouro Branco. 
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Figura 4.14 - Visão geral do forno de coqueificação da Gerdau Ouro Branco. 

 

O forno possui todas as facilidades necessárias ao enfornamento da carga, desenfornamento do 

coque, termopares para medida das temperaturas das paredes e do centro de carga. A Unidade 

Piloto, além do forno, possui os seguintes equipamentos auxiliares: 

 Balança eletrônica para pesagem dos carvões; 

 Chapa metálica para preparação das misturas de carvões ou carvão individual; 

 Misturador de rosca sem-fim para homogeneizar a carga; 

 Tremonha de carregamento sustentada por uma talha elétrica que transporta a carga; 

 Êmbolo desenfornador que tem a função de desenfornar o coque; 

 Carro caçamba para receber o coque ao ser desenfornado; 

 Sistema de chuveiros para resfriar o coque; 

 Estabilizador de coque;  

 Peneiras vibratórias para análise granulométrica de carvão e coque. 

 

Sistema de aquecimento do forno piloto 

O aquecimento do forno é elétrico, feito por meio de setenta e duas resistências de carboneto de 

silício, em formato espiral duplo, divididas em seis zonas, que elevam a temperatura do forno em 

até 1250°C. Cada zona tem um sistema de ventilação que proporciona uma distribuição 

homogênea de temperatura. Em cada uma das seis zonas do forno existe juntamente com as 
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resistências um termopar ligado a um controlador de temperatura, mas não encostado na parede 

interna do forno. O forno é controlado por um PLC, que controla as temperaturas das paredes de 

aquecimento automaticamente, de modo que essas temperaturas permaneçam entre 1000°C e 

1250°C, e monitora, além dessas temperaturas, a temperatura da carga enfornada através de um 

termopar colocado no centro da porta, sendo todas as informações visualizadas via supervisório, 

conforme a Figura 4.15 ilustra. 

 

Figura 4.15 - Supervisório do Forno Piloto de Coqueificação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo os resultados são apresentados em três fases: a caracterização dos carvões e da 

mistura base, da moinha de carvão vegetal e do pneu utilizados; a avaliação dos coques 

produzidos com os tipos de pneus e de moinha de biorredutor, e por final, são evidenciados os 

resultados utilizando pneu e biomassa em conjunto. De maneira geral, as análises e os resultados 

gráficos foram obtidos através do tratamento estatístico no software MINITAB 17. 

 

5.1 Caracterização dos carvões/mistura, moinha de carvão vegetal e pneu 

As Tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 abaixo apresentam a caracterização (em base seca) dos carvões 

utilizados para compor a mistura base.  

Tabela 5.1 - Caracterização imediata dos carvões utilizados para compor a mistura base. 

Carvão MV (%) C Fixo (%) Cinza (%) Enxofre (%) 

CVP   11,50 88,22 0,28 0,88 

AWL  34,00 59,77 7,23 0,95 

MPD   21,00 69,00 10,20 0,58 

BJW   21,29 70,02 8,89 0,85 

MEW  20,68 70,53 9,79 0,32 

MQQ  24,75 66,45 9,20 0,82 

Tabela 5.2 - Caracterização reológica dos carvões utilizados para compor a mistura base. 

Carvão 
Fluidez 

(ddpm) 

Temp. 

Amolec (°C) 

Temp. 

MáxFlu (°C) 

Temp. 

Solidific (°C) 

Range 

Plástico (°C) 

Log 

Máx Flu 

AWL  8192 356 436 464 108 3,91 

MPD   400 420 469 499 79 2,60 

BJW   716 421 469 496 75 2,85 

MEW   9 426 470 491 65 0,95 

MQQ  284 377 444 472 95 2,45 
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Tabela 5.3 - Caracterização da química da cinza dos carvões utilizados 

% 
CVP 

 

AWL 

 

MPD 

 

BJW 

 

MEW 

 

MQQ 

 

Na2O 0,69 0,26 0,19 0,41 0 0,37 

K2O 0,85 2,3 0,92 2,15 0,51 1,15 

Al2O3 25,32 24,86 25,67 32,36 29,82 24,16 

CaO 2,62 1,43 0,63 1,83 1,27 0,97 

MgO 0,63 0,74 0,54 1,22 0,47 0,88 

Fe2O3 6,19 8,27 4,53 8,23 5,34 5,7 

MnO 0,09 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

SiO2 50,21 58,5 63,45 48,47 58,65 62,86 

TiO2 1,49 1,4 1,22 1,98 1,79 1,1 

P2O5 1,13 0,21 0,81 1,31 1,02 0,77 

ZnO 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 
              

IB 0,145 0,156 0,076 0,171 0,087 0,104 

Tabela 5.4 - Caracterização petrográfica dos carvões utilizados. 

 Petrografia 
AWL 

 

MPD 

 

BJW 

 

MEW 

 

MQQ 

 

Reflectância(%) 0,88 1,41 1,38 1,28 1,13 

       Macerais (%) 

Vitrinita 80,8 79,0 77,8 58,6 75,6 

Esporinita 1,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Cutinita 0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 

Resinita 0,2 0,8 1,6 0,4 1,2 

Semifusinita 5,0 12,0 9,0 25,4 13,8 

Esclerotinita 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 

Micrinita 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 

Macrinita 0,8 0,4 1,0 0,4 0,0 

Fusinita 0,4 1,4 0,4 0,2 0,6 

Inertodentrinita 3,8 4,0 4,4 11,4 5,8 

A Figura 5.1 apresenta os reflectogramas dos carvões minerais utilizados, destacando a média 

máxima e os desvios atrelados.  
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Figura 5.1 - Reflectogramas dos carvões utilizados para compor a mistura base.  

Considerando os carvões assinalados acima, a Tabela 5.5 apresenta a caracterização da mistura 

base utilizada em todos os ensaios piloto do presente trabalho.   

Tabela 5.5 - Caracterização da mistura base. 

Imediata(%) 

MV 23,46 

  

Reologia 

Log Máx Flu 2,5 

C Fixo 70,44 Temp. Amolec (°C) 309 

Cinza 7,57 Temp MáxFlu (°C) 360 

S(%) Enxofre 0,81 Temp Solidific (°C) 382 

Química da  

Cinza (%) 

Na2O 0,36 

Petrografia 

(%) 

Reflectância 1,14 

K2O 1,26 Vitrinita 60,2 

Al2O3 25,65 Esporinita 0,3 

CaO 1,42 Cutinita 0,1 

MgO 0,75 Resinita 0,7 

Fe2O3 6,23 Semifusinita 10,2 

SiO2 58,46 Macrinita 0,3 

TiO2 1,36 Fusinita 0,5 

IB 0,12 Inertodentrinita 4,6 

 

A Tabela 5.6 apresenta a caracterização da moinha de carvão vegetal (biorredutor) utilizada 

como aditivo na carga base de carvões metalúrgicos.  
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Tabela 5.6 - Caracterização do biorredutor 

        Química Cinza (%) 

        Fe2O3 4,47 

        CaO 15,91 

        MgO 3,19 

 MV (%) S (%) Cinza (%)   K2O 0,79 

22,31 0,017 5,47   Na2O 0,49 

        SiO2 58,17 

        Al2O3 16,28 

        Basicidade 0,33 

    
    

I.A 

Cinza x Basicidade 
1,83 

 

Destaca-se o baixo conteúdo de S, além da ausência de poder coqueificante e baixo teor de cinza 

quando comparado com carvão mineral e os elevados índices dos óxidos básicos, principalmente 

de CaO e MgO que potencializam o índice Alcalino da cinza do material.    

 

Já a Tabela 5.7 apresenta a caracterização do pneu base, sem a malha de aço. 

Tabela 5.7 - Composição do pneu reciclado. 

Cinza (%) MV (%) Cfixo (%) S (%) 

4 48,5 47,5 2,2 

Nota-se o alto teor de matéria volátil e S originado do processo de vulcanização das borrachas 

naturais e sintéticas, presentes na estrutura do pneu, são submetidas. 
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5.2 Caracterização visual dos coques produzidos com pneu 

O coque produzido com pneu fino (PF), constituído apenas pela borracha, apresentou 

características visuais similares ao coque metalúrgico produzido somente com a mistura base 

(MB). Já os coques produzidos com misturas de pneu médio (PM) e grosso (PG), com a malha 

metálica, apresentaram em sua estrutura os tire cords advindos dos pneus, originando uma 

espécie de coque agulhado. Essa característica pode ser observada na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2- Coque apresentando tire cords do pneu adicionado à mistura de carvões. 

Também foi observado que os compósitos formados entre coque/aço possuem elevada 

resistência mecânica, uma vez que a malha atua como agente estrutural do coque, criando uma 

espécie de coque armado – com alusão ao concreto armado em que a junção do concreto com 

estrutura de aço em seu interior aumenta a resistência à tração e à compressão.do conjunto, 

tornando a construção mais segura. No caso do coque metalúrgico, pode-se observar a mesma 

sinergia entre a matriz carbonosa do coque e a malha metálica. A Figura 5.3 mostra as possíveis 

disposições das interações do coque com o aço do pneu – é possível observar a malha totalmente 

ou parcialmente envolvida pelo sólido carbonoso e em alguns casos, fazendo a junção entre 2 ou 

mais aglomerados de coque.   

 

Figura 5.3 - Tipos de interações entre a malha de aço e matriz do coque.(i) Tire cords no interior do bloco de coque; 

(ii) Tire cords aflorando do bloco de coque; (iii) Tire cords interligando blocos de coque. 
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No Tópico 5.4 são apresentadas as micrografias do MEV/EDS com o objetivo de investigar, em 

escala microscópica, as interações da malha com a matriz carbonosa do coque.  

5.3 Caracterização físico-química metalúrgica dos coques com pneu 

A Figura 5.4 apresenta os teores de cinzas no coque de acordo com as porcentagens de pneu 

inservível (1%, 3%, 5% e 10%) adicionadas na mistura.  

 

Figura 5.4 - Porcentagens de cinzas do coque metalúrgico produzido com adição de pneu. 

Observa-se que as porcentagens de cinzas nas misturas com PF foram menores que as misturas 

com PM e que as com PG (0 a 100mm).  

Este comportamento está de acordo com o esperado, uma vez que o pneu fino (PF) granulado e 

sem a malha metálica, possui intrinsicamente menor conteúdo de materiais inorgânicos em 

comparação ao pneu médio e grosso, que possuem cerca de 15% (em peso) de aço na sua 

composição. Em média, somente a borracha granulada possui de 2% a 4% de cinza, contribuindo 

significativamente para o abaixamento da cinza dos coques produzidos com a adição somente do 

pneu fino.  
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Em relação aos coques com PM/PG, de maneira geral, apresentaram cinzas acima do valor 

obtido para o coque oriundo da mistura base, o que do ponto de vista do cliente (Alto-Forno), 

implica em aumento no consumo de combustível em função da menor concentração em Carbono 

fixo e do dispêndio energético para fusão desta fração adicional de cinza no coque.  

Com o objetivo de comparar as médias de cinzas dos coques analisados, segue a Análise de 

Variância – ANOVA (com nível de significância, α  = 0,05), considerando as amostras com 3 

níveis de materiais e 4 níveis de percentual de adição conforme Tabela 5.8 abaixo.  

Tabela 5.8 - ANOVA de cinza Pneu (Software Minitab 17). 

 

 

Pode-se observar que o fator aditivo possui p-value menor que 0,05, o que implica na rejeição da 

hipótese nula (H0) de médias iguais independente do material adicionado à mistura. A Figura 5.5 

apresenta o Box Plot e a análise de resíduos (distribuição normal, com média igual a zero e 

aleatoriamente distribuídos) que corroboram com a conclusão de haver evidência amostral de 

que as médias de cinzas (por tipo de aditivo) diferem do ponto de vista estatístico, ou seja, a 

adição do pneu fino, contendo somente a borracha, agrega menos cinza ao coque do que com a 

utilização de PM/PG, o que é extremamente benéfico ao processo consumidor, Alto-Forno. 
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Figura 5.5 – Box Plot e Análise de Resíduos da ANOVA de cinzas dos coques produzidos com adição de pneu 

A Figura 5.6 apresenta os teores de enxofre nos coque de acordo com as adições de pneu (1%, 

3%, 5% e 10%) na mistura. 

 

Figura 5.6 - Teores de enxofre do coque metalúrgico produzido com adição de pneu. 

As amostras de PF, em todas as concentrações, têm teores de enxofre mais elevados do que os 

coques referentes à mistura base. Isso pode ser explicado por se tratar de um material composto 

apenas pela borracha do pneu, sendo totalmente vulcanizada, o que eleva os teores de enxofre do 

material.  
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Nota-se também uma tendência de elevação de S nos coques com PM e PG, porém inferiores aos 

resultados obtidos com a inserção de PF. Isso pode ser explicado pela presença (no PM/PG) de 

óxidos metálicos como ZnO. Durante o processo de coqueificação, o enxofre reage com estes 

óxidos formando sulfetos inorgânicos com Zn2S ou Fe2S e se decompõe em H2S e outros, sendo 

liberados da estrutura do coque. Porém a quantidade de enxofre presente na matéria orgânica 

ainda é grande, o que mantém uma maior retenção desse elemento no coque quando comparado 

ao coque produzido com a mistura base (SOUZA, 2016). A Figura 5.7 apresenta o gráfico de 

efeitos principais, que nos permite avaliar o efeito de cada fator individualmente. Nota-se a 

notória elevação do S do coque com a adição de pneu, o que já era esperado em função da 

borracha conter cerca de 2% de S, valor muito superior ao da mistura base – 0,8%. Quanto ao 

tipo de aditivo, pode-se concluir que os valores de S para os coques com inserção de PM e PG 

são indiferentes, com níveis intermediários quando comparados aos coques com PF e sem 

aditivo (somente MB). 

 

Figura 5.7 - Efeitos Principais da adição de pneu sobre o S do coque. 

Devido à criticidade que o conteúdo de S desempenha na cadeia do aço, o incremento de S no 

coque implica em ações para elevar a taxa de dessulfuração no AF e/ou aumento do consumo de 

agentes dessulfurantes na Aciaria, impactando diretamente o custo de produção do aço. Desta 

maneira, a utilização de pneu, com consequente aumento de S, deve ser compensada pela 
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redução do custo da mistura, de modo que o custo total na cadeia do aço seja, no mínimo, 

mantido. Outra possibilidade para viabilizar a adição de pneu, é mitigar a elevação de S na carga 

da Coqueria, utilizando materiais com baixo teor deste elemento, como a moinha de biorredutor, 

objeto de estudo na sequência do presente trabalho. 

Em relação à evolução da fluidez com a adição de pneu, a Figura 5.8 ilustra a variação do poder 

coqueificante com o incremento de finos de pneu. Conforme Liu (2006), a adição de borracha 

proveniente de pneu, provoca um aumento no desprendimento de gases com elevação da 

fluidificação da mistura.  

  

Figura 5.8 - Evolução Fluidez da mistura com adição de pneu fino  

Observa-se, através da regressão obtida (com R
2
=0,96), que a taxa de elevação da fluidez da 

carga é de ~30ddpm para cada 1% de pneu. Este resultado implica em uma maior probabilidade 

de contato entre partículas de carvão, porém o grande volume de matéria volátil do pneu pode 

gerar um excesso de poros no coque reduzindo, ou mesmo anulando, o efeito positivo do 

aumento da fluidez da carga, conforme evidenciado na sequência deste capítulo. 

Segundo Campos (2003), a correlação entre variáveis pode ser avaliada conforme Tabela 5.9 

portanto, a correlação entre a fluidez e o percentual de borracha(proveniente de pneu) é bastante 

expressiva, considerada muito forte. 
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Tabela 5.9 - Grau de correlação (CAMPOS, 2003). 

R
2
 GRAU DA CORRELAÇÃO 

1,0 Correlação perfeita 

> 0,9 Correlação muito forte 

> 0,6 Correlação forte 

> 0,3 Correlação moderada 

> 0,2 Correlação fraca 

0,0 Correlação inexistente 

Em relação à Reatividade do coque, a Figura 5.9 ilustra a variação do CRI em função das 

porcentagens e tipos de pneu adicionados. 

 

Figura 5.9 - Variação da CRI do coque com as porcentagens e tipos de pneus. 

De modo geral, em concordância com os trabalhos de Leeder (1974), Barriocanal et al (2013) e 

Liu et al (2006), observa-se elevação da reatividade do coque (CRI) com a adição de pneu, 

porém as taxas de incremento variam de acordo com o tipo de aditivo. A Tabela 5.10 ilustra as 

Análises de Regressões que descrevem os comportamentos de CRI para cada tipo de pneu. 
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Tabela 5.10 – Análise de Regressão de CRI = f(%pneu) 

 

Em todos os modelos, notam-se valores de coeficiente de determinação R
2
 ajustado expressivos 

(> 90% para PG e PF). Como os termos independentes são muito próximos, outro ponto que 

merece destaque são as inclinações das retas que explicam a variável CRI em cada caso: 108,6% 

para PF, 75,86% para PG e 42,43% para o PM, indicando o efeito catalítico do pneu fino 

(somente borracha) em relação aos materiais com malha metálica. Para os coques com PM, 

observa-se o efeito mais tímido sobre a reação de gaseificação do coque ao CO2. A Figura 5.10 a 

seguir ilustra o modelo proposto para compreender efeito da adição de PF, PM e PG durante a 

coqueificação.  
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Figura 5.10 - Modelo do fenômeno da adição de pneu durante a coqueificação. 

A borracha granulada, finamente dispersa na mistura, durante a coqueificação, perde 40-45% de 

compostos voláteis, aumentando significativamente a porosidade do coque – impacto direto no 

aumento da reatividade, conforme mostra a Figura 5.11 abaixo em concordância com o 

postulado por Souza (2016). 

 

Figura 5.11 - Aumento da porosidade com a adição de borracha (SOUZA, 2016). 

Na outra extremidade, a adição de pneu grande (50-100mm), provoca o aparecimento de poucos 

poros, porém de elevado tamanho, com a baixa aderência da malha(que estava interna ao pneu) 

na matriz carbonosa do coque, gerando fissuras que facilitam a penetração do CO2, aumentando 

a reatividade do material. Já a adição de pneu médio (20-30mm) gera um equilíbrio entre a 

geração de poros deixados pela perda de massa da borracha com a capacidade de interação da 

malha de aço com a massa plástica da mistura – gerando uma estrutura mais compacta, 

atenuando a gaseificação do coque. Para corroborar com a validação/elucidação dos efeitos de 

interface pneu/carvão – malha/matriz é importante observar as micrografias obtidas no MEV no 

item 5.3.  
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É importante notar que o Fe inserido no pneu e transferido para o coque, está na forma metálica, 

com pequena formação de óxidos na superfície devido ao tempo do ciclo de beneficiamento 

(picagem do pneu), transporte e estocagem na usina para posterior consumo. 

Os carbonatos de metais básicos como Ca, Mg, K, Na nas cinzas do carvão sofrem calcinação 

(em temperaturas da ordem de 500°C a 950°C) durante a coqueificação produzindo CO2 que 

reage com C do coque em temperaturas acima de 950°C, formando o monóxido de carbono, gás 

redutor dos óxidos de Fe fragilizando o coque, conforme a Figura 5.12 a seguir esquematiza. 

 

Figura 5.12 - Decomposição de carbonatos e redução parcial de Fe2O3/Fe3O4. 

A Figura 5.13 ilustra a variação do CSR dos coques obtidos com as adições de pneu nos níveis 

de 1%, 3%, 5% e 10% na mistura. À esquerda, a dispersão dos valores de CSR e à direita, os 

valores médios. 
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Figura 5.13 - Variação da CSR do coque com as porcentagens e tipos de pneus. 

De modo geral, os resultados de CSR estão condizentes aos níveis de reatividade obtidos, nota-se 

o significativo efeito deletério da adição de pneu fino e grosso em todos os percentuais de 

adição. Já para o PM, observa-se que até 3% de adição, os valores de CSR são compatíveis aos 

obtidos com a mistura base, evidenciando o importante papel estrutural exercido pela malha de 

aço no interior do coque. Na Tabela 5.11 tem-se a ANOVA, com os fatores %Pneu e tipo de 

aditivo para avaliação das médias de CSR – nível de significância de 5% com a hipótese nula H0 

assumindo médias iguais. 

Tabela 5.11 - ANOVA de CSR Pneu (Software Minitab 17). 
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A partir dos p-values, pode-se rejeitar H0 e concluir que existe uma diferença significativa de 

CSR em ambos fatores. A Figura 5.14 traz os efeitos principais do percentual de pneu e a forma 

de aditivo.  

 

Figura 5.14 - Efeitos Principais da adição de pneu sobre o CSR do coque. 

De modo geral ao elevar a adição de qualquer tipo de pneu, tem-se uma queda nos valores de 

CSR, mais severa a partir de 5%. Quanto ao aditivo, conforme já mencionado, o efeito depressor 

é mais tímido para a adição do pneu médio. 

A Figura 5.15 ilustra a variação da DI em função das porcentagens e tipos de pneu adicionados 

comparativamente aos resultados referentes à mistura base, neste caso, 82,5% de Drum Index. 
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Figura 5.15 - Variação da DI do coque com as porcentagens e tipos de pneus. 

De modo geral, as amostras com adição de PF, PM e PG apresentaram tendências de queda dos 

valores de DI com o aumento da porcentagem de pneu adicionada às misturas, porém no caso da 

inserção de PM, observou-se a existência de um ponto ótimo, de maximização da resistência 

mecânica do coque para 3% de participação desta forma de pneu – exaltando o caráter estrutural 

que a malha de aço exerce no bloco de coque, caracterizando o já batizado coque armado, vide 

Figura 5.16. 

 

Figura 5.16 - Coque Armado. 
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A seguir, na Tabela 5.12, são apresentadas a Análise de Variância do DI tomando os 2 fatores já 

discutidos acima, bem como as análise de efeitos principais e de interação entre eles, 

confirmando estatisticamente, o efeito positivo da adição de PM até 3%, com valores de DI 

acima da referência (mistura base). Vide Figura 5.17. 

Tabela 5.12 - ANOVA de DI Pneu (Software Minitab 17). 

 
 

 

Figura 5.17 - Efeitos Principais e de Interação DI = f(%Pneu,Aditivo). 
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As micrografias via MEV foram realizadas no intuito de conhecer o aspecto visual da superfície 

das amostras de coque constituído por MB e com adição de pneu, contribuindo para elucidar a 

interação entre a malha metálica, contida no pneu, e a estrutura carbonácea do coque. A 

visualização desta interface é crucial para compreender e explicar o aumento da resistência 

mecânica a frio do coque. A Figura 5.18 mostra o aspecto da superfície porosa do coque 

produzido apenas com misturas de carvões e com adição de diferentes granulometrias de pneu 

reciclado. 

 

Figura 5.18: Micrografias superfície das amostras de coque com aumento de 100x: (a) produzido apenas com MB; 

(b) produzido com PF 3%; (c) produzido com PM 3%; (d) produzido com PG 3%. 
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De modo geral, as micrografias mostram similaridade entre as superfícies porosas das amostras 

com e sem pneu, porém nota-se que, qualitativamente ao comparar as micrografias (a) e (b), a 

adição da borracha aumenta a porosidade do coque (destacada nas circunferências amarelas e 

vermelha), o que corrobora com incremento de reatividade obtidos com a inserção de PF. Na 

micrografia (c), referente a adição de PM, pode-se notar o afloramento do tire cord na superfície 

(circunferência amarela), porém com uma porosidade menor do que a observada no coque 

somente com PF, o que subsidia o efeito positivo do PM em relação à resistência mecânica do 

coque. Já em relação à adição do mesmo nível de PG, apesar da micrografia (d) não evidenciar a 

presença de afloramentos da malha, nota-se um incremento de porosidade do coque em relação 

ao coque produzido com PM, corroborando com a tese de que a borracha grosseira não é 

completamente absorvida pela matriz carbonosa do coque. Nas laudas seguintes, são 

apresentadas micrografias específicas das interfaces metal/matriz para os coques com adição de 

PM e PG, evidenciando o exposto acima.    

Na Figura 5.19 pode-se observar o afloramento dos arames metálicos na superfície do coque com 

adição de PM a 3% e dessa maneira avaliar a interface metal/estrutura carbonácea. No aumento 

de 500x, pode-se verificar a presença de escamações no arame metálico, proveniente de corrosão 

do metal devido à exposição atmosférica e o tempo entre a coleta da amostra, preparação e 

análise. 

 

Figura 5.19 - Afloramento de tire cords na superfície do que produzido com PM 3%, sequência com aumento de 35, 

50 e 500x. 

A Figura 5.20 apresenta a micrografia do arame metálico por EDS onde as colorações indicam a 

composição química elementar pontual da superfície. 
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Figura 5.20 - Micrografia por EDS do arame metálico aflorado no coque com PM 3%. Aumento de 500x. 

 

A imagem mostra a presença de C, Fe, Si, Al e O, o que já era esperado sendo o arame metálico 

produzido em aço baixo carbono com um recobrimento metálico com elementos diferentes. 

Lembrando que as amostras de pneu granulados utilizadas são compostas por vários tipos de 

pneus diferentes, a composição dos arames também são diferentes de acordo com a aplicação do 

pneu. Portanto o aço do arame pode ser do tipo baixo e médio carbono e o recobrimento pode ser 

de Zn, Al, Cu entre outros. 

A Figura 5.21 apresenta a superfície da amostra de coque com PM 3%. Conforme destacado na 

micrografia (c) desta figura, pode-se observar a extremidade do arame metálico aflorando na 

superfície do coque. Não foram observadas microtrincas na interface metal/estrutura carbonácea 

nem porosidade o que indica que a interação entre os compostos do compósito foi eficiente 

garantindo, portanto, maior resistência mecânica ao material. Também não foram observadas 

regiões de fusão do arame metálico, eliminando a possibilidade de deposição metálica dentro do 

forno de coqueificação, como já era esperado, pois a temperatura reinante durante o processo de 

coqueificação é da ordem de 1150°C, sendo inferior à de fusão do aço. Apesar da malha do pneu 

conter adições de metais de cobrimento com pontos de fusão mais baixos, os percentuais 

relativos destes metais frente ao volume de pneu, e mesmo da mistura, são muitos baixos, 

portanto não foi observado qualquer produto de fusão nas amostras.  
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Figura 5.21 - Micrografia da amostra de coque com PM 3% explicitando o afloramento do arame metálico com: (a) 

delimitação de pontos para análise química pontual EDS; (b) aumento 200x do Spectrum 3; (c) aumento 4000x do 

Spectrum 3. 

As análises químicas pontuais demarcadas na micrografia (a) da Figura 5.21 podem ser vistas 

nas Figuras 5.22, 5.23 e 5.24. 

 

Figura 5.22 - Análise química pontual por EDS do Spectrum 1 da amostra de coque PM 3% conforme seleção na 

Figura 5.21. 

 

(a)
(b) (c)

1 9 

3 
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Figura 5.23 - Análise química pontual por EDS do Spectrum 3 da amostra de coque PM 3% conforme seleção na 

Figura 5.21. 

 

 

Figura 5.24 - Análise química pontual por EDS do Spectrum 9 da amostra de coque PM 3% conforme seleção na 

Figura 5.21. 

No Spectrum 1 é verificada a presença de carbono em quantidade mais elevada por se tratar de 

uma região na estrutura carbonácea do coque e de outros elementos como Fe, O, Si, Mo e Al, 

que pode ser explicado pela presença dos arames metálicos e desprendimento de camadas de 
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corrosão do mesmo e pela presença de componentes contidos na estrutura do pneu como 

aceleradores de vulcanização e estabilizadores da borracha. 

O Spectrum 3 possui a presença marcante do arame metálico o que aumenta o teor de Fe na 

região, além do S residual da borracha do pneu. 

O Spectrum 9 evidencia uma região na estrutura carbonácea do coque constituída quase em sua 

totalidade por carbono. 

De maneira análoga, as amostras de PM(com 1,5 e 10%) exibiram comportamentos semelhantes 

às descrições citadas para as micrografias de PM 3% apresentadas acima e podem ser observadas 

nas Figuras 5.25 e 5.26. Já as amostras de coque com adição de PG evidenciaram a dificuldade 

de envolvimento completo da malha de aço pela matriz, uma vez que a dimensão da porção da 

borracha, contendo a malha, é maior do que a capacidade de dilatação/fluidificação da mistura 

para absorver a malha residual. As Figuras 5.27 e 5.28 ilustram este argumento e corroboram 

com os resultados de DI, CRI/CSR obtidos para os coques com PM e PG. 

 

Figura 5.25 - Micrografia da amostra de coque com PM 5% explicitando o afloramento do arame metálico com: (a) 

aumento de 200x; (b) aumento 500x; (c) aumento 6000x. 

 

(a) (b) (c)
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Figura 5.26 - (a) Micrografia coque PM 5%, afloramento do tire cord; (b) Análise química pontual por EDS do 

Spectrum 13; (c) Análise química pontual por EDS do Spectrum 20. 

Figura 5.27 - Micrografia da amostra de coque com PG 3% explicitando o afloramento do arame metálico com: (a) 

aumento de 500x; (b) aumento 4000x; (c) aumento 8000x. 

A micrografia (b) da Figura 5.27 ilustra a lacuna formada entre malha metálica e matriz do coque 

(destacada no interior da linha pontilhada amarela) com impacto direto, conforme já discutido, 

(a) (b)

(c)

(a) (b) (c)
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sobre a resistência mecânica e reatividade do coque. Já a Figura 5.28 apresenta a análise pontual, 

via EDS, do afloramento da malha metálica oriunda do PG, comprovada pela elevada presença 

de Fe. 

 

Figura 5.28 - (a) Micrografia da amostra de coque com PG 3% com afloramento do arame metálico; (b) Análise 

química pontual por EDS do Spectrum 35;  

 

Análise da resistência à compressão 

A Figura 5.29 apresenta os valores de tensão máxima obtidos após ensaio de compressão dos 

coques com a adição de pneu. 

 

Figura 5.29 - Valores de tensão máxima das amostras de coque metalúrgico produzido. 

(a) (b)

(c)
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Nota-se que as resistências à compressão dos coques com adição de 1% e 3% de PM foram próximas 

à obtida pelo coque da mistura base(MB) e que as misturas com adição de PF e PG produziram 

coques com resistência à compressão bem abaixo da referência com MB, confirmando os resultados 

de DI, nos quais se observaram a melhor interação entre o PM e a matriz carbonosa do coque. 

Análise por TGA/DTA 

A Figura 5.30 e 5.31 mostram as curvas de TGA/DTA para amostra de pneu inservível com PM 

e somente com a mistura base, MB. Observa-se que tanto o pneu como o carvão mineral 

possuem elevadas taxas de desvolatizações na faixa de temperatura entre 350°C e 500°C, no 

caso do pneu a taxa máxima é atingida em torno de 370°C contra 450°C do carvão mineral. Esta 

similaridade nas temperaturas de desprendimento de voláteis reduz a concentração de 

trincas/poros na estrutura, atenuando a queda de resistência mecânica do coque. Em relação ao 

pneu, observa-se uma perda de massa pouco expressiva (2,22%) até aproximadamente 200°C 

que representa a perda de umidade do material, a partir daí inicia uma perda de massa (~36%) de 

maneira brusca até 490°C, onde ocorre a degradação dos principais componentes do pneu como 

os hidrocarbonetos, negro de fumo e óleos, entre 490°C e 800°C a queda é mais gradual e lenta 

onde ocorre a degradação dos óxidos como ZnO.  A curva de DTA indica o pico exotérmico 

onde as principais reações ocorrem durante o ensaio. Tem-se então a formação do resíduo final 

(3,39%) até atingir a temperatura final 1000°C, onde segundo Ford (2011), geralmente 

prevalecem compostos de enxofre. 

 

Figura 5.30 - TGA/DTA da amostra de pneu inservível puro granulometria PM. 
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Figura 5.31 - TGA da amostra mistura base pura. 

Em relação aos coques produzidos, a Figura 5.32 mostra as curvas de TGA/DTA para amostra de 

coque contendo apenas MB. 

 

Figura 5.32 - TGA/DTA da amostra coque produzido apenas com MB. 
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A curva termogravimétrica da Figura 5.32 mostra que as maiores taxas de degradação mássica da 

amostra ocorrem em dois estágios, o primeiro no qual é eliminada a umidade e matéria volátil até 

cerca de 400°C;  e no segundo estágio, entre 700 e 1000°C, observa-se a perda de praticamente 

H2 (COELHO, 2003), perfazendo um total de 1,4%, coerente com valores típicos de MV de 

coques produzidos em escala industrial (JARDIM, 2008). 

Na Figura 5.33 nota-se que a termografia da amostra PM 3%  é semelhante à obtida com o coque 

referência - (com MB), onde há uma primeira etapa de degradação até 350°C, uma região entre 

350 e 650°C de perda de massa mais constante e menor, porém sem a formação de um patamar 

intermediário, conforme observado no coque da mistura Base. Após 650°C, nota-se o aumento 

da taxa de desvolatização, chegando a um total de 1,65% de perda mássica contra 1,4% do coque 

referência, também dentro do intervalo aceitável para coque industrial. 

 

Figura 5.33 - TGA/DTA da amostra coque produzido PM 3%. 

De modo geral, pode-se concluir que o melhor cenário para viabilidade de utilização de pneu na 

mistura de carvões da Coqueria é a adição de até 3% de chip de pneu médio – até 30mm com 

malha metálica, a qual, conforme discutido nas laudas anteriores, desempenha importante papel 
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estrutural no coque, aumentando sua resistência mecânica a frio, DI. A Figura 5.34 a seguir 

sumariza os resultados de qualidade do coque com a inserção do PM a 3% comparativamente ao 

coque referente à mistura base, bem como uma visão qualitativa dos impactos sobre cada 

parâmetro típico de qualidade do coque. Por balanço de massa, a inserção de 3% de PM, implica 

na elevação de cinza e, principalmente de S, com tendência de incremento de DI e 

reatividades/CSR‟s similares ao coque da mistura referência. Do ponto de vista econômico, a 

incorporação de pneu (20 – 30mm) constitui uma rota alternativa para o destino de parte da 

geração de pneus inservíveis, advindos principalmente de São Paulo e Minas Gerais, através de 

modal rodoviário, diminuindo a dependência de carvão mineral importado.  

Um balanço interessante é que se todas as usinas integradas a coque do Brasil utilizassem 3% de 

pneu nas Coquerias, teríamos uma demanda de, aproximadamente 480kt de pneu/ano, valor 

muito próximo ao volume total de pneu gerado no Brasil no mesmo período, evidenciando o 

potencial desta nova rota de utilização de pneus inservíveis no Brasil. A Figura 5.34 também 

ilustra este novo modelo de negócio de reutilização de pneus.  

 

Figura 5.34 - Novo modelo de negócio de reutilização de pneus. 
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5.4 Caracterização dos coques produzidos utilizando a moinha de biorredutor 

A Figura 5.35 apresenta os valores de fluidez, em log (ddpm), das amostras de mistura contendo 

moinha de biorredutor grossa (Br G), com 70%<2,83mm e fina (Br F), 100%<2,83mm. 

 

Figura 5.35 - Variação da máxima fluidez com a adição de Moinha de Carvão Vegetal. 

Nota-se que com a adição de moinha de biorredutor (material exclusivamente inerte), 

independente da granulometria, tem-se uma redução da fluidez, o que vai de encontro aos 

resultados obtidos anteriormente por Macphee et al (2009) e Silva (2008a).  

A contribuição do presente trabalho está atrelada à influência da granulometria na taxa de queda 

do poder coqueificante para um mesmo nível de adição de moinha de biorredutor. A moinha 

fina, possui maior interação com a matriz, gerando mais pontos de “travamento” da massa, 

diminuindo a sua plasticidade. 

A Figura 5.36 apresenta a variação do enxofre do coque com a adição de moinha de carvão 

vegetal. É possível concluir que, em todos os níveis de adição de biomassa, houve queda no 

percentual de enxofre do coque obtido em relação ao produzido com a mistura base, refletindo a 

reduzida concentração de S no biorredutor (0,03%) contra 0,81% da mistura de carvões base.  
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Do ponto de vista da cadeia do Redutor, a adição de S pode: i) abrir espaço para compra de 

materiais com tores mais elevados de S, os quais são geralmente, menos valorizados no mercado 

ou ii) implicar na redução do S do coque, aliviando a necessidade de D-S no Alto-Forno e/ou 

reduzindo o consumo de agentes dessulfurantes na Aciaria. Em qualquer uma das vias, a adição 

de biomassa, do ponto do balanço de S, é bastante atrativa. De acordo com a regressão 

apresentada, tem-se uma redução de aproximadamente 0,01% de S do coque para cada 1% de 

adição de biorredutor no mix. 

 

Figura 5.36 - Variação de enxofre com adição de moinha de biorredutor. 

Em relação ao conteúdo de cinza do coque com o aporte de biomassa, nota-se no diagrama de 

dispersão apresentado na Figura 5.37 um decréscimo linear com o aumento de biomassa. Este 

comportamento já era esperado em função da diferença de cinza entre a mistura base, com 7,3% 

contra 5,4% da moinha de biorredutor.  

Desta forma, a inserção deste aditivo, independente da granulometria, bonifica o balanço de 

cinza de coque, com reflexo direto na queda do consumo de combustível no Alto-Forno. 

Segundo Flint (1957) apud CASTRO e TAVARES (1998), para cada redução de 1% de cinza no 

coque, economiza-se 7kg/t gusa no coque rate praticado no Alto-Forno.  
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Figura 5.37 - Cinza do coque com adição de moinha de biorredutor 

A Figura 5.38 traz os impactos da inserção de moinha de carvão vegetal sobre a reatividade do 

coque ao CO2, ou seja, segundo a reação de Boudouard. 

 

 Figura 5.38 - Impactos da inserção de moinha sobre a reatividade do coque.  

 

Pode-se notar que o aumento da concentração de biomassa na carga implica no acréscimo linear 

dos valores de CRI, porém com maior inclinação para o caso da moinha fina, confirmando os 

resultados obtidos por McPhee et al (2009). O efeito deletério da adição de moinha fina, dada 

pela derivada da curva CRI = f(% biomassa), é 1,96% CRI/% bio, cerca de 50% acima da taxa de 



   

142 

  

crescimento de CRI com a adição de biorredutor grosso, indicando a forte dependência da 

reatividade com a superfície específica da biomassa – estrutura com reatividade intrínseca muito 

superior ao coque gerado pela mistura base. Na Tabela 5.13 tem-se a comprovação estatística, 

através da ANOVA dos valores de CRI‟s das amostras, nas quais as médias de CRI são distintas, 

sendo ambos fatores (aditivo, %bio) significativos para determinação dos valores de reatividade 

do coque, p-value’s <0,05. 

Tabela 5.13 - ANOVA de CRI Biorredutor (Software Minitab 17). 

 

No tocante a microestrutura dos coques, foi desenvolvida uma metodologia, utilizando o 

microscópico ótico com aumento de 300x para medir a relação poros/matriz nos coques 

produzidos com biomassa. A Figura 5.39 apresenta as porosidades dos coques com adição de 4 e 

12% de moinha fina comparativamente ao coque da mistura base. 

 

Figura 5.39 - Porosidade dos coques com adição de moinha fina. 
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Observa-se um severo aumento da fração de vazios (poros) do coque associado à elevada 

porosidade intrínseca do carvão vegetal adicionado. A Tabela 5.14 resume as relações 

poros/matriz em cada amostra da Figura acima. 

Tabela 5.14 - Resultados de porosidades dos coques analisados 

 

 

Ao realizar a análise petrográfica da mistura com adição de biomassa, nota-se a presença das 

estruturas celulares preservadas – típicas de carvão vegetal, as quais, durante a coqueificação, 

funcionam como material inerte, mantendo sua elevada porosidade no coque produto, quando 

comparada à matriz formada pela coqueificação do carvão metalúrgico. Vide Figura 5.40 abaixo.  

 

Figura 5.40 - Presença do carvão vegetal (a) na mistura de carvões base; (b) no coque  

 

Este comportamento microestrutural aliado à elevada basicidade da cinza nos permite entender o 

fenômeno pelo qual a reatividade do coque ao CO2 é potencializada ao adicionar biomassa de 

carvão vegetal na carga, em conformidade com os trabalhos de Macphee et al (2009) e Silva 

(2008a).  

Os impactos da inserção de moinha de biorredutor sobre a resistência mecânica após reação ao 

CO2, são mostrados na Figura 5.41. 

500 leituras 

Coques Poros Matriz Carbonosa 

MB 35,5% 64,5% 

MB  + 4% Bio F 59,4% 40,6% 

MB + 12% Bio F 78,0% 22,0% 
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Figura 5.41 - Impactos da inserção de moinha de biorredutor sobre o CSR. 

De modo geral, o incremento de biomassa provoca uma diminuição de CSR, sendo mais 

preponderante ao adicionar o biorredutor mais fino (Bio F), o que potencializa o efeito deletério 

deste material sobre a reatividade, e consequentemente sobre CSR. Através da análise de 

variância das amostras de CSR, com nível de significância de 5%, conclui-se que tanto o 

percentual como a granulometria da biomassa são estatisticamente significativos para 

determinação da Resistência mecânica após a Reação ao CO2
, 
(p-value < 5%). A Tabela 5.15 e a 

Figura 5.42 apresentam a análise de resíduos da ANOVA em questão. 

Tabela 5.15 - ANOVA de CSR Biorredutor (Software Minitab 17). 
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Figura 5.42 – Análise de Resíduos da ANOVA de CSR.  

Através da Análise de Efeitos principais, observa-se a influência da granulometria da biomassa, 

nota-se que o Bio G aporta um fator depressivo no CSR menor que o impacto da adição do 

mesmo percentual de Bio F, em linha com os resultados de reatividade do coque, (Figura 4.43).  

 

Figura 5.43 - Análise de Efeitos Principais - CSR.  
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Ao avaliar as equações de regressão modeladas CSR = f(%bio) para cada granulometria, é 

possível quantificar as taxas de depreciação de CSR. No caso de Bio G, tem-se dCSR/d(%Bio) = 

-1,23% CSR/%Bio contra -1,95%CSR/%Bio fino. Vide Tabela 5.16 a seguir. 

Tabela 5.16 - Regressão de CSR x Pneu (Software Minitab 17). 

 

Desta forma, do ponto de vista de CSR, recomenda-se a utilização de 2% da moinha mais 

grosseira (Bio G) com 80% < 2,83mm, a fim de atenuar a queda de CSR do coque.  

Quanto à Resistência mecânica a frio do coque, a Figura 5.44 apresenta as curvas de evolução 

deste indicador com o incremento das biomassas Br F e Br G. 
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Figura 5.44 - Evolução de DI com a adição de moinha de biorredutor 

Em todas as amostras, observou-se a queda da resistência mecânica do coque ao adicionar 

biomassa. As análises de Efeitos Principais e de Interação entre os fatores %Bio e granulometria 

permitem concluir que a moinha grossa agrava a queda de DI em relação ao Bio F para o mesmo 

nível de adição, Figura 5.45.  

 

Figura 5.45 – Efeitos Principais do DI com a adição de moinha de carvão vegetal. 
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Pode-se atribuir a queda de DI em função do aumento do conteúdo de inertes da mistura, 

diminuindo o poder coqueificante da mesma. Conforme Kubota (2008), a maior participação de 

inertes acima de 1,5mm aumentam a concentração e propagação de trincas, depreciando a 

resistência mecânica do coque. Observa-se um comportamento antagônico da moinha de 

biorredutor sobre CSR e DI do coque – o Br G com menor superfície específica preserva a 

reatividade/CSR, porém aumenta a concentração de tensão na sua interface com a massa de 

carvão coqueificável, denegrindo fortemente a resistência mecânica a frio, DI, conforme a Figura 

5.46 apresenta.  

 

Figura 5.46 – Efeitos Principais do DI com a adição de moinha de carvão vegetal. 

Para 2% de adição, a diferença entre a queda de CSR com a adição de Br G e Br F é muito mais 

expressiva do que a diferença observada em DI. Desta forma, o melhor cenário de utilização da 

moinha de biorredutor é a introdução de 2% de Br G, com impacto mais discreto sobre a 

reatividade/CSR do coque, além da redução nos conteúdos de cinza e S. Pontua-se que a queda 

de DI pode ser atenuada, ou mesmo anulada, pelo ajuste granulométrico de outros materiais 

inertes na mistura, como coque verde de petróleo e carvões softs, vide Figura 5.47  

 

                             Figura 5.47 – Avaliação Qualitativa da Adição de Br G sobre a qualidade do Coque 
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A Figura 5.48 apresenta os impactos da qualidade do coque, com adição de 2% de Br G, sobre o 

consumo de Combustível no Alto-Forno. Nota-se que mesmo no cenário otimista, tem-se uma 

elevação de cerca de 5kg/t gusa, os quais devem ser contabilizados para definição do valor em 

uso da moinha frente ao preço do carvão mineral referência de mercado. 

Do ponto de vista logístico, a incorporação desta biomassa é bastante positiva, uma vez que 

existe disponibilidade de volumes no mercado próximo à usina (em um raio de 200km) com uma 

logística rodoviária simplificada que permite administrar estoques reduzidos na usina, alinhados 

aos consumos de no máximo 7 dias. Destaca-se ainda a diminuição da dependência de carvão 

mineral importado e a evasão de divisas, privilegiando uma matéria-prima nacional renovável.  

 

Figura 5.48 – Modelo de Utilização da moinha de biorredutor. 
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5.5 Caracterização dos coques produzidos com pneu e moinha de biorredutor 

A Figura 5.49 a seguir resume os resultados de qualidade dos coques com a introdução de pneu e 

biomassa. Percebem-se comportamentos sinérgicos, potencializando a viabilidade de ambos,  por 

exemplo, o equilíbrio do balanço de S no coque com a incorporação de biomassa (com 0,03% S) 

e pneu (com ~2% S), viabilizando qualquer combinação proposta entre eles. Em relação ao DI, 

principal ponto negativo da adição da moinha de biorredutor grosso, ao adicionar PM, é possível 

atenuar o impacto da biomassa e viabilizar a introdução de 2% de biorredutor com 1 ou mesmo 

3% de PM. Quanto à resistência mecânica após reação ao CO2, nota-se queda, em qualquer 

situação, uma vez que tanto o Br G, com o PM, são deletérios ao CSR, porém as combinações 

com 2% de biomassa grossa e l ou 3% de PM refletem valores de CSR próximos ao CSR base, o 

que garante a viabilidade técnica destas adições. 

 

Figura 5.49 – Resumo da utilização de pneu e moinha de biorredutor na Coqueria  

 

Destaca-se ainda a posição estratégica da Gerdau, localizada em Ouro Branco, com fornecimento 

de moinha dentro de um raio de 200km além da disponibilidade de pneu médio das regiões 

metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo, distantes 100 e 700km respectivamente da 

Coqueria daquela siderúrgica.   
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6. CONCLUSÕES 

A utilização de pneu inservível nas misturas de carvões para produção de coque metalúrgico 

representa uma alternativa para redução de custo do coque, bem como contribui para mitigação 

do impacto ambiental causado pela disposição imprópria deste material.  

As curvas de TGA/DTA do PM e MB mostraram que tanto o pneu como o carvão mineral 

possuem elevadas taxas de desvolatização na faixa de temperatura entre 350°C e 500°C. Esta 

similaridade nas temperaturas de desprendimento de voláteis reduz a concentração de 

trincas/poros na estrutura, atenuando a queda de resistência mecânica do coque.   

Ao adicionar PM/PG à mistura, os tire cords presentes nestes aditivos atuam como agente 

estrutural do coque, corroborando para o aumento de sua resistência mecânica – geração do 

chamado coque armado. 

A adição de pneu médio (20-30mm) gera um equilíbrio entre a geração de poros deixados pela 

perda de massa da borracha com a capacidade de interação da malha de aço com a massa plástica 

da mistura – gerando uma estrutura mais compacta, atenuando a gaseificação do coque.  

É notória a elevação do S do coque com a adição de pneu em função da borracha conter cerca de 

2% de S, valor muito superior ao da mistura base – 0,8%, Quanto ao tipo de aditivo, pode-se 

concluir que os valores de S para os coques com inserção de PM e PG são indiferentes, com 

níveis intermediários quando comparados aos coque com PF e sem aditivo (somente MB). 

De modo geral, o melhor cenário para utilização de pneu na mistura de carvões da Coqueria é a 

adição de até 3% de chip de pneu médio – 20 a 30mm com malha metálica, gerando aumento de 

DI, cinza e S com reatividade/CSR similares ao coque da mistura referência.  

A adição de moinha de biorredutor (material exclusivamente inerte), independente da 

granulometria, provoca redução da fluidez, porém esta queda é mais intensa para a moinha mais 

fina que possui maior interação com a matriz, gerando mais pontos de “travamento” da massa, 

diminuindo a sua plasticidade. 

Em todos os níveis de adição de biomassa, houve queda no valor do enxofre do coque obtido em 

relação ao produzido com a mistura base, refletindo o baixo percentual de S contido no 
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biorredutor (0,03%) contra 0,81% da mistura de carvões referência. Do ponto de vista da cadeia 

do Redutor, a adição de S pode i) abrir espaço para compra de materiais com tores mais elevados 

de S, os quais são geralmente, menos valorizados no mercado ou ii) implicar na redução do S do 

coque, aliviando a necessidade de D-S no AF e/ou reduzindo o consumo de agentes 

dessulfurantes na Aciaria. 

O efeito deletério da adição de moinha fina, é 1,96% CRI/% bio, cerca de 50% acima da taxa de 

crescimento de CRI com a adição de biorredutor grosso, indicando a forte dependência da 

reatividade com a superfície específica da biomassa – estrutura com reatividade intrínseca muito 

superior ao coque gerado pela mistura base. 

Observa-se um comportamento antagônico da moinha de biorredutor sobre CSR e DI do coque – 

o grosseiro, com menor superfície específica preserva a reatividade/CSR, porém aumenta a 

concentração de tensão na sua interface com a massa de carvão coqueificável, denegrindo 

fortemente a resistência mecânica a frio, DI. 

O melhor cenário de utilização da moinha de biorredutor é a inserção de 2% desta biomassa, com 

80% < 2,83mm, implicando na redução nos conteúdos de cinza e S, porém com demérito em DI 

e impacto discreto sobre a reatividade/CSR do coque. 

A moinha de carvão vegetal é uma matéria-prima de nacional, ao contrário dos carvões. Isso 

reduz os gastos com transporte e o tempo de recebimento do mesmo, o que permite operar com 

estoques mais tímidos e consumos praticamente Just in Time. 

 

O balanço ambiental da utilização da biomassa é extremamente positivo, sendo uma importante 

ação de mitigação das emissões de CO2. 

 

Contribuição Original ao Conhecimento 

 

A contribuição da presente tese é que é possível e viável tecnicamente a adição de 2% de 

biorredutor grosso (70% < 2,83mm) e 1% ou 3% de Pneu médio (20-30mm com malha de aço) à 

mistura de carvões da Coqueria, mantendo a qualidade do coque para o Alto-Forno, com 

destaque ao caráter econômico e sustentável dos aditivos propostos. 
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Publicações derivadas da Tese  

O presente trabalho gerou 3 publicações:  

i) Artigo “Utilização de finos de carvão vegetal para a produção de BioCoke 

metalúrgico” apresentado no 46°Seminário de Redução da ABM ocorrido em 

setembro de 2016.  

 

ii) Artigo “Characterization of Metallurgical coke produced with coal mixtures and 

Waste Tires” publicado na Materials Research – Ibero American Journal of Materials, 

quails A2. 

 

iii) Artigo “Influence of 3% waste tire addiction in mineral coal blends on DI, CSR and 

CRI parameters” submetido à avaliação da Fuel and Energy, quails A1. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Caracterizar os impactos da utilização do coque com adição de pneu no leito de fusão no Alto-

Forno, principalmente em relação ao comportamento da malha metálica durante o consumo do 

coque.  

Caracterizar os fumos e os tipos de gases liberados durante o processo de coqueificação do pneu 

para verificar os possíveis impactos ambientais gerados. 

Realizar teste, em escala industrial, da coqueificação de pneu e finos de biorredutor com a 

identificação dos impactos no Alto-Forno.  
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