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RESUMO 

 

O desafio da produção de coque consiste em projetar misturas de carvões que atendam a 

relação custo/benefício uma vez que o carvão mineral é responsável por 30 a 40% do custo 

total de produção de aço em usinas integradas a coque. Sendo o carvão mineral um 

combustível não renovável e o atual cenário no mercado siderúrgico, novos materiais vêm 

sendo adicionados às misturas de carvões buscando reduzir os custos de produção e mantendo 

esses parâmetros de qualidade do coque. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo 

avaliar o uso de pneu inservível adicionados às misturas de carvão, reduzindo a necessidade 

de importação de matéria-prima, mantendo a qualidade exigida pelo alto-forno e desenvolver 

uma nova rota de destino para os pneus descartados de maneira inadequado no meio 

ambiente. Foram realizados enfornamentos em escala piloto, com misturas de carvão mineral 

e pneu inservível em 4 percentagens e 3 faixas granulométricas, com objetivo de avaliar o 

impacto sobre a qualidade do coque produzido, no que diz respeito à resistência (CRI, CSR, 

DI 150-15). Também foram realizadas nas matérias-primas e no coque análises imediatas, 

fluidez e petrografias além da resistência mecânica à compressão, composição química 

pontual por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), análise da interface pneu-matriz 

carbonosa através da microscopia (MEV) e análise termográficas por TGA-DTA. Os 

resultados das análises do coque mostraram que a adição de 3% de pneu com granulometria 

média (20-30mm) com a malha de aço, tiveram resultados mais relevantes na manutenção da 

qualidade do coque, indicando o pneu como uma alternativa na substituição de parte do 

carvão mineral na produção do coque metalúrgico. 

 

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

 

The coke production challenge consists in designing coals blends that meet the cost / benefit 

once the coal is responsible for 30-40% of total cost of steel production in integrated plants 

steel by coke. As coal a non-renewable fuel and the current situation in the steel market, new 

materials have been added to coal blends seeking to reduce production costs and maintaining 

these quality coke parameters. In this context, this study aims to evaluate the waste tire use 

added to coal mixtures, reducing the need to import raw materials, while maintaining the 

quality required by the blast furnace and develop a new destination route for discarded tires 

inadequate way into the environment. Were produced cokes carried out on a pilot scale, with 

coal blends and waste tire in four percentages and three particle sizes, in order to assess the 

impact on the quality coke produced, with regard to resistance (CRI, CSR, DI 150 -15). The 

raw materials and coke were performed immediate analysis, fluidity and petrography, it also 

evaluated the mechanical resistance to compression, punctual chemical composition by 

energy dispersive spectroscopy (EDS), analysis of the carbonaceous tire-matrix interface 

through microscopy (SEM) and thermography analysis by TGA -DTA. The results from the 

coking tests showed that addition of up to 3% of tire with an average particle size (20-30mm) 

with steel mesh, results were more relevant to the maintenance coke quality, indicating th tire 

as an alternative material use in metallurgical coke production. 

 

Keywords: waste tire, coke, coal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Alto-forno é o coração de uma usina siderúrgica, sendo responsável pela produção do ferro-

gusa, através da redução do minério de ferro utilizando-se de carbono como agente redutor e 

combustível.  Esse processo é responsável por 70% da produção de aço no mundo 
[1]

. 

No mercado siderúrgico as usinas integradas, que utilizam o coque como principal 

combustível, representam cerca de 75% do aço bruto produzido no Brasil. No mundo cerca 

95% do ferro primário é produzido através de altos-fornos a coque 
[2]

. 

A participação do coque na produção de ferro gusa onera um custo de aproximadamente 

40,5%, sendo, portanto a matéria-prima de maior valor agregado na produção do aço. O 

carvão mineral usado na produção do coque tem um valor ainda mais elevado quando 

comparado ao próprio minério de ferro, como pode ser visto na Figura 1.1.  

 

Figura 1.1. Análise do custo vertical do produto acabado de aço no Brasil 
[3]

. 

A relação dos custos de carvão mineral e coque no setor siderúrgico varia de acordo com o 

volume de produção, o tipo de produto final e principalmente se a empresa possui uma 

coqueria própria ou não. A Figura 1.2 mostra essa relação de custos para as principais 

siderúrgicas brasileiras. 

LITERATURA/%5b1%5dCentro%20de%20Gestão%20e%20Estudos%20Estratégicos%20–%20CGEE;%20Levantamento%20dos%20níveis%20de%20produção%20de%20aço%20e%20ferro-gusa,%20cenário%20em%202020.%20Subsídios%202014%20ao%20Plano%20Siderurgia%20do%20MDIC%20Modernização%20da%20Produção%20de%20Ca.pdf
LITERATURA/%5b2%5dCOELHO,%20R.%20J.%20et.%20al.%20Modelos%20de%20Previsão%20de%20Qualidade%20Metalúrgica%20do%20Coque%20a%20Partir%20da%20Qualidade%20dos%20Carvões%20Individuais%20e%20do%20Coque%20Obtido%20no%20Forno%20Piloto%20de%20Coqueificação.pdf
LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf
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Figura 1.2. Custo de carvão/coque para produção de aço das principais siderúrgicas brasileiras. Dados de 2015
[4]

. 

As indústrias siderúrgicas brasileiras importam mais de 13 milhões de toneladas de carvão 

metalúrgico em 2015, provenientes de países como EUA, China, Austrália e Polônia, a um 

valor de mercado em torno US$90/t com frete de US$8/t. Esses valores sofrem influência 

direta do mercado e do câmbio, o que dificulta o controle de custo de matéria-prima 
[3], [5], [6]

. 

Um dos fatores relevantes para o alto custo de produção de coque metalúrgico no Brasil é a 

necessidade de importação de carvão mineral de melhor qualidade para as misturas de carvão 

utilizadas na produção do coque, ou mesmo importação do coque pronto 
[2], [3]

. 

A competitividade no mercado siderúrgico atual faz com que a necessidade de redução dos 

custos de produção e melhoria dos processos produtivos, aliados à redução dos impactos 

ambientais promovido pelos mesmos seja as principais rotas de pesquisa no setor. 

Seguindo este contexto, a adição de novas matérias-primas carbonosas utilizadas nas misturas 

de carvão para produção do coque metalúrgico, que mantenham a qualidade exigida e menor 

custo produtivo é uma alternativa 
[7]

. 

A utilização de polímeros recicláveis como o pneu, em reatores siderúrgicos, sendo 

decompostos compativelmente ao processo metalúrgico, já é uma alternativa utilizada por 

26%
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Alemanha e Japão. São utilizados como substitutos parciais do coque usado em Fornos 

Elétricos a Arco (FEA) 
[8], [9], [10]

. 

A utilização do pneu como aditivo nas misturas para produção de coque metalúrgico parte do 

mesmo princípio devido a sua constituição básica de borracha natural e elastômeros sintéticos 

com adição de negro de fumo, o que fornece ao material cerca de 70 % de carbono, o que se 

assemelha e qualifica seu uso em misturas carbonosas. Também é composto por uma malha 

de aço disposta entre as camadas de borracha que introduzem cerca de 20% de ferro. Outros 

elementos em quantidades relativamente pequenas como zinco, enxofre, nitrogênio, oxigênio 

e hidrogênio também compõem a estrutura química do material 
[10]

. 

O cenário cambial atual é favorável para o pneu inservível, que não sofre influência direta do 

dólar, custando em média R$300/t quando do tipo Chip, gerado na primeira etapa do processo 

um trituração e reciclagem de pneu contendo componentes como malha metálica e nylon, e 

possui tamanho médio de duas polegadas, ou mesmo o granulado de borracha malha 10 onde 

é composto apenas de borracha com grande regularidade na granulometria, que varia 1,05mm 

a 2,47mm com valor de R$ 370/t (valor e referência de material repassado pela fornecedora 

de pneu reciclado RACRI Borrachas – Comércio e Transportes). Considerando então o alto 

valor agregado ao carvão mineral, a redução do uso dessa matéria-prima, mesmo em pequenas 

proporções, representa uma redução de custo considerável. 

A reciclagem de pneus pós-consumo ou também denominado inservíveis é necessária sendo 

este um material não biodegradável, e altamente poluente para atmosfera, solo e o meio 

ambiente em geral. No Brasil, após a criação da resolução CONAMA nº 416/09 que 

determina aos fabricantes e importadores de pneus novos, com peso unitário superior a dois 

quilos, a coletarem e destinarem adequadamente os pneus inservíveis existentes no território 

nacional, o potencial energético que o pneu representa vem sendo mais explorado de maneira 

a suprimir o volume do material descartado no meio ambiente 
[9], [11]

. 

Dados divulgados pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) mostram 

que o volume de pneus inservíveis que foram destinados corretamente chegou a 459.030,18t 

em 2012, em média 95% do total esperado desde a exigência do CONAMA, já em 2014 esse 

índice chegou a 98%. A Figura 1.3 mostra a relação de pneus produzidos e destinados 

LITERATURA/%5b8%5dGORNI,%20A.%20Aproveitamento%20de%20sucata%20de%20pneus%20e%20resinas%20plásticas%20em%20fornos%20elétricos%20a%20arco.%20.pdf
LITERATURA/%5b9%5dGORNI,%20A.%20As%20Siderúrgicas%20São%20o%20Novo%20Espaço%20para%20a%20Reciclagem%20Energética%20de%20Plásticos%20Pós-%20Consumo.pdf
LITERATURA/%5b10%5dAYED,%20P.%20et%20al.%20Charging%20used%20tyres%20in%20the%20EAF,%20as%20a%20substitute%20for%20carbon%20A%20success%20story%20for%20LME%20and%20Industeel%20Belgium.pdf
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corretamente no Brasil em 2014 em comparação com as metas propostas para reciclagem 
[9], 

[11]
. 

 

Figura 1.3. Relação de pneus produzidos e destinados corretamente no Brasil em 2014. 
[11]

 

De acordo com esses dados, o volume coletado de pneus inservíveis no mercado brasileiro, 

com destinação correta é considerável, sendo a utilização dos mesmos no setor siderúrgico, 

uma rota viável e de acordo as legislações vigentes. Portanto este trabalho visa produzir e 

caracterizar um coque metalúrgico utilizando de misturas de carvões minerais com adição de 

diferentes granulometrias de pneu inservíveis reciclados buscando estabelecer uma melhor 

relação custo benefício na produção de coque metalúrgico.  

 

1.1. Relação de custo x benefício da utilização de pneu inservível como substituto 

parcial do carvão mineral na produção de coque 

Avaliando a não influência do câmbio no custo final da tonelada de pneu reciclado e o seu 

valor específico em comparação ao custo do carvão mineral importado, podemos avaliar a 

uma redução de custo considerável quando se substitui parcialmente o carvão mineral por 

pneu inservível nas misturas para produção de coque metalúrgico. A Tabela 1.1 mostra a 

relação de preço por tonelada de carvão mineral e pneu inservível, considerando o ano base de 

544.695,39

558.064,34

797.234,78
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2015. Fica evidenciada uma diferença de valor de 11% a 33% entre o carvão mineral e o pneu 

inservível. 

Tabela 1.1. Relação de custo / tonelada de carvão mineral importado e pneu inservível 
[6]

.  

MATÉRIA - PRIMA 
CUSTO / TONELADA 

U$  R$ 

Carvão Mineral Importado 98,00 390,92 

Pneu Fino (apenas borracha) granulometria média até 5mm 92,76 370,00 

Pneu Médio (com malha metálica) granulometria até 30mm 75,21 300,00 

*Câmbio dezembro 2015: U$3,989 – Valores de pneu repassado pela RACRI Borrachas – Comércio e Transporte 

Analisando o cenário siderúrgico de 2015 no Brasil, com a necessidade de importação de 

100% do carvão mineral para produção de coque metalúrgico oriundos de diversas reservas 

mundiais. Isso indica um custo em torno de US$ 1.274.000.000,00 apenas com a matéria-

prima principal para produção de coque. 

Propondo uma nova alternativa para produção desse mesmo coque, onde o carvão mineral é 

substituído parcialmente por pneu inservível de granulometria até 30mm com malha metálica 

e granulometria até 5mm sendo apenas borracha, supondo uma boa compatibilidade e 

manutenção da qualidade do coque final, é possível prever uma redução de custo de produção 

variando de até 1%, quando consideramos o mesmo volume de produção com apenas o 

carvão mineral. Essa redução de custo é proposta por substituições de apenas 1%, 3% e 5%. A 

Tabela 1.2 mostra esse cenário, relacionando volume de coque produzido e carvão mineral 

importado utilizado pelas siderúrgicas 2015 no Brasil. 

Tabela 1.2. Avaliação da redução de custo de matéria-prima quando da substituição parcial do carvão mineral 

por pneu inservível, dado o volume de importação de carvão mineral em 2015 no Brasil 
[6]

. 
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2. OBJETIVOS 

 

Caracterizar coque metalúrgico produzido por misturas de carvão mineral com adição pneu 

inservível reciclável como uma matéria-prima alternativa, visando redução de custo e 

manutenção da qualidade do coque mitigando o efeito ambiental gerado pela destinação 

imprópria de pneus pós-consumo. 

2.1. Objetivos específicos 

 Observar as mudanças nas propriedades do Coque Metalúrgico causadas pela adição 

de pneu reciclado com diferentes granulometrias e em diferentes proporções. 

 Efetuar a caracterização física, química e metalúrgica de cada material das misturas e 

do coque produzido; 

 Detectar a influência do pneu com malha metálica na estrutura físico-química e 

metalúrgica do coque; 

 Diagnosticar os melhores cenários de participação de materiais alternativos para uma 

mistura de menor custo, porém mantendo a qualidade do coque exigida; 

 Indicar uma nova alternativa para reciclagem de pneus pós-consumo reduzindo 

impacto ambiental. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Carvão mineral 

O carvão mineral pode ser conceituado como uma rocha sedimentar combustível originado a 

partir da matéria orgânica. Os processos que convertem essa matéria orgânica em carvão são 

denominados processos de carbonificação e necessitam de variáveis como pressão, 

temperatura, tempo e ação de micro-organismos para acontecer como mostrado na Figura 3.1 

[13]
. 

 

Figura 3.1 - Formação do carvão mineral 
[14]

. 

Dentre os fatores de influência no processo de carbonificação a temperatura é considerada a 

mais importante para os diferentes graus de carbonificação, ou seja, o teor de carbono. De 

acordo com a profundidade tem-se um aumento na temperatura que, sendo a partir de 200º C, 

torna-se suficiente para a formação de carvões com maiores teores de carbono 
[15]

. 

Uma das principais justificativas para a obtenção de diferentes variações de carvão 

encontradas em todo o mundo pode ser atribuída também pela variação da temperatura 

geotermal específica de cada lugar. Isso quer dizer que a matéria orgânica que produz o 

LITERATURA/%5b13%5dSUNDHOLM,%20J.%20L.%20et%20al.%20Manufacture%20of%20Metallurgical%20Coke%20and%20Recovery%20of%20coal%20chemicals.pdf
http://www.artinaid.com/2013/04/coal/
LITERATURA/%5b15%5dVIANA%20FILHO,%20O.%20A.%20Estudo%20para%20o%20uso%20de%20matérias-primas%20em%20misturas%20de%20carvões%20para%20obtenção%20de%20coque%20com%20características%20requeridas%20em%20Altos-fornos%20de%20alta%20produtividade.pdf
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carvão é submetida a diferentes tratamentos térmicos promovendo diferentes concentrações 

de carbono no carvão formado 
[15]

.  

O processo de carbonificação passa por estágios distintos onde ocorre a perda de hidrogênio e 

oxigênio provocando uma maior concentração de carbono. Os estágios de formação do carvão 

são os seguintes: vegetação, turfa, linhito (baixo grau de carbonificação), carvão e antracito 

(alto grau de carbonificação). A Tabela 3.1 mostra a composição química básica dos 

combustíveis fósseis sólidos evidenciando esse processo 
[16]

.  

Tabela 3.1 - Composição química básica da madeira e combustíveis fósseis 
[17]

 . 

COMPOSIÇÃO madeira turfa linhito hulha antracito grafite 

CARBONO % 42 - 52 50 - 68 55 - 75 74 - 96 90 - 96 100 
OXIGÊNIO % 43 - 42 35 - 28 26 - 19 20 - 3 3 - 0 0 

HIDROGÊNIO % 5 - 6 7 - 5 6 - 9 5 - 1 3 - 1 0 

A estrutura orgânica do carvão pode ser compreendida como uma macromolécula constituída 

por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, organizadas por ligações carbono-

carbono e carbono-hidrogênio como demonstrado na Figura 3.2.  Os demais elementos estão 

distribuídos nas ramificações ou fazem parte do núcleo hidrocarbônico, porém em menor 

proporção. Esta estrutura é constituída basicamente de núcleos aromáticos e alifáticos ligados 

a grupos periféricos variados. Presa aos espaços vazios da macromolécula encontra-se a fase 

móvel, constituída de moléculas de baixo peso molecular 
[18], [19]

. 

 

Figura 3.2 -  Modelo proposto de estrutura de uma macromolécula de carvão 
[19]

. 

LITERATURA/%5b15%5dVIANA%20FILHO,%20O.%20A.%20Estudo%20para%20o%20uso%20de%20matérias-primas%20em%20misturas%20de%20carvões%20para%20obtenção%20de%20coque%20com%20características%20requeridas%20em%20Altos-fornos%20de%20alta%20produtividade.pdf
LITERATURA/%5b16%5dOSÓRIO,%20E.%20et%20al.%20%20Estudo%20Prospectivo%20do%20Setor%20Siderúrgico.%20.pdf
LITERATURA/%5b18%5dFALLAVENA,V.%20L.%20V.%20%20Determinação%20da%20matéria%20mineral%20por%20tratamento%20térmico%20e%20dos%20teores%20de%20formas%20de%20enxofre%20por%20peroxidação%20do%20carvão%20brasileiro.pdf
LITERATURA/%5b19%5dWHITE,%20C.%20M.%20et%20al.%20Sequestration%20of%20Carbon%20Dioxide%20in%20Coal%20with%20Enhanced%20Coalbed%20Methane%20Recovery%20–%20A%20Review.%20Energy%20&%20Fuels,%20(2005)%20vol.%2019..pdf
LITERATURA/%5b19%5dWHITE,%20C.%20M.%20et%20al.%20Sequestration%20of%20Carbon%20Dioxide%20in%20Coal%20with%20Enhanced%20Coalbed%20Methane%20Recovery%20–%20A%20Review.%20Energy%20&%20Fuels,%20(2005)%20vol.%2019..pdf
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Esse combustível fóssil é classificado de acordo com o teor de carbono em: turfa, de baixo 

conteúdo carbonífero, que constitui um dos primeiros estágios do carvão, com teor de carbono 

em torno de 45%; linhítico, que apresenta teor de carbono que varia de 60% a 75% sendo 

parte do segundo estágio de carbonificação; sub-betuminoso, uma subdivisão da hulha sendo 

um teor menor que 75% e maior teor de carbono que o linhito; carvão betuminoso (hulha), 

mais utilizado como combustível, que contém entre 75% e 85% de carbono e ocorre na 

terceira etapa de carbonificação; e antracito, o mais puro dos carvões, formado na última 

etapa de carbonificação com teor de carbono em torno de 92% a 98% e com baixo teor de 

voláteis 
[20], [21]

. 

A Figura 3.3 mostra a representação dos tipos de carvão mineral, porcentagens produzidas 

juntamente com sua aplicação no âmbito mundial. 

 

Figura 3.3 -  Produção mundial de carvão e suas principais aplicações 
[22]

. 

Vale salientar que No Brasil, quase todo o carvão para uso siderúrgico é importado, com mais 

de 11 milhões de toneladas ao ano e a um custo de 1,7 bilhões de dólares. As seis milhões de 

toneladas de carvão produzidas no Brasil são predominantemente para geração de 

termoeletricidade 
[16]

. 

 

LITERATURA/%5b2%5dCOELHO,%20R.%20J.%20et.%20al.%20Modelos%20de%20Previsão%20de%20Qualidade%20Metalúrgica%20do%20Coque%20a%20Partir%20da%20Qualidade%20dos%20Carvões%20Individuais%20e%20do%20Coque%20Obtido%20no%20Forno%20Piloto%20de%20Coqueificação.pdf
LITERATURA/%5b21%5dAmerican%20Society%20for%20Testing%20and%20Materials.%20ASTM%20D388%20–%2098%20Standard%20Classification%20of%20Coals%20by%20Rank.pdf
LITERATURA/%5b22%5dVirginia%20Division%20of%20Geology%20and%20Mineral%20Resources%20-%20VDGMR.%20Coal.pdf
LITERATURA/%5b16%5dOSÓRIO,%20E.%20et%20al.%20%20Estudo%20Prospectivo%20do%20Setor%20Siderúrgico.%20.pdf
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3.2. Caracterização de carvões para produção de coque metalúrgico 

O carvão pode ser considerado coqueificável ou não de acordo com o seu comportamento 

durante o processo de pirólise. Ou seja, ao ser aquecido em ausência de oxigênio, o 

comportamento de um carvão coqueificável é analisado quanto ao amolecimento, inchamento, 

aglomeração e posterior solidificação. O aspecto final do material no processo deve ser um 

sólido poroso e com maior concentração de carbono 
[16],[23]

. 

A existência de uma variedade de tipos de carvões minerais no mundo torna-se um desafio 

encontrar o carvão com as características específicas de acordo com as qualificações exigidas 

para produzir o coque metalúrgico ideal. Sendo assim, atualmente é necessário projetar 

misturas de carvões que possam balancear as propriedades e atender a qualidade exigida do 

coque 
[13]

. 

O projeto das misturas de carvão para produção de coque metalúrgico pode ser agrupado de 

acordo as premissas mostras na Tabela 3.2. As propriedades do carvão usualmente são 

determinadas através de técnicas analíticas que buscam prever com os resultados, quais as 

características do coque que será produzido com a mistura projetada. Em seguida, a mistura 

projetada de carvão é testada em forno piloto, que fornece resultados confiáveis e semelhantes 

ao processo industrial, para posteriormente ser implementado em escala industrial 
[13]

.  

Tabela 3.2 - Procedimento para seleção de carvão coqueificável 
[13]

. 

DADOS DO 
FORNECEDOR 

  
TESTES DE 

LABORATÓRIO 
  

CARBONIZAÇÃO EM        
FORNO PILOTO 

  PROCESSO 

Obter ficha de dados 
de qualidade do 

carvão.  

Prever qualidade de 
coqueificação a 
partir de 5lb de 

amostra. 
 

Condução de testes em 
100% do carvão.  

Monitoramento 
do processo. 

Prever a qualidade de 
coque.  

Avaliação da 
conduta econômica.  

Condução de testes nas 
misturas  

Adotar carvão 
ideal para uso 
em processo. 

Avaliar o 
custo/disponibilidade.  

Carbonização final 
de carvão em forno 

piloto.  
Teste de comportamento 

em contração e gás   

    
Recomendações de 

processo.   

È de extrema importância uma boa projeção de misturas, pois através delas é possível a 

utilização de carvões de mais baixas qualidades e valor reduzido em conjunto com os 

LITERATURA/%5b16%5dOSÓRIO,%20E.%20et%20al.%20%20Estudo%20Prospectivo%20do%20Setor%20Siderúrgico.%20.pdf
LITERATURA/%5b13%5dSUNDHOLM,%20J.%20L.%20et%20al.%20Manufacture%20of%20Metallurgical%20Coke%20and%20Recovery%20of%20coal%20chemicals.pdf
LITERATURA/%5b13%5dSUNDHOLM,%20J.%20L.%20et%20al.%20Manufacture%20of%20Metallurgical%20Coke%20and%20Recovery%20of%20coal%20chemicals.pdf
LITERATURA/%5b13%5dSUNDHOLM,%20J.%20L.%20et%20al.%20Manufacture%20of%20Metallurgical%20Coke%20and%20Recovery%20of%20coal%20chemicals.pdf
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melhores carvões, que irão manter a qualidade necessária para o alto-forno e ainda assim 

reduzir custos de produção. 

Além disso, as principais propriedades físicas do coque metalúrgico são as que estão 

relacionadas à força do coque e resistência à degradação seja dentro ou fora dos fornos de 

coqueificação e alto-forno. Esses índices medem a capacidade do coque de resistir à 

dissolução em diferentes temperaturas (ambiente e de processo) e resistência mecânica no que 

diz respeito à fratura do material durante os carregamentos no processo 
[13]

.   

O controle das propriedades químicas também é fator essencial para assegurar uma carga de 

coque estável e de qualidade no alto-forno. As análises de químicas para esse fim são 

umidade, carbono fixo, cinzas, enxofre, fósforo e álcalis, e dependem, em sua maioria, das 

propriedades do carvão de origem 
[13], [24], [25]

. 

Várias características metalúrgicas do carvão são utilizadas para prever essas propriedades, 

porém é importante entender os conceitos de macerais de carvão e rank inicialmente. 

Os macerais de carvão são os constituintes elementares do carvão, e podem ser diferenciadas 

por cor, morfologia, anisotropia, e reflectância. Os principais macerais do carvão são a 

vitrinita, exinita e inertinita caracterizadas conforme Tabela 3.3 
[26]

. 

Tabela 3.3 - Principais grupos macerais de carvões 
[26]

. 

VITRINITA   EXINITA   INERTINITA 

- Fusibilidade 
 

- Rica em matéria volátil 
 

- Pobre em matéria volátil 

- Alto poder coqueificante - Moabilidade reduzida 
 

- Alto teor de carbono 

- Mais abundante 
 

- Baixa densidade 
 

- Baixo teor de hidrogênio 

        - Sem poder coqueificante 

O reconhecimento desses macerais podem ser observados via microscópio ótico através da 

incidência de luz refletida transmitida sob a superfície polida da amostra de carvão. Sob a luz 

refletida, a vitrinita é cinza clara, a exinita é preta e a inertinita é branca.  As quantidades 

desses macerais é relativa a cada tipo de carvão e sua região de formação 
[26],[27]

. 

O grau de carbonização ou rank é o estágio atingido pelo carvão durante o processo de 

carbonização natural. O método mais apropriado para determinação do rank é através do 

maceral vitrinita, que é uma estrutura elementar do carvão abundante e que varia 

LITERATURA/%5b13%5dSUNDHOLM,%20J.%20L.%20et%20al.%20Manufacture%20of%20Metallurgical%20Coke%20and%20Recovery%20of%20coal%20chemicals.pdf
LITERATURA/%5b13%5dSUNDHOLM,%20J.%20L.%20et%20al.%20Manufacture%20of%20Metallurgical%20Coke%20and%20Recovery%20of%20coal%20chemicals.pdf
LITERATURA/%5b24%5dSTEBBING,%20F.%20L.%20Method%20of%20Melting%20a%20Mixture%20of%20Scrap%20Metal%20Using%20Scrap%20Rubber.pdf
LITERATURA/%5b25%5dOLIVEIRA,%20E.%20M.%20Avaliação%20da%20influência%20do%20tempo%20de%20estocagem%20em%20pilhas%20na%20qualidade%20de%20carvões%20metalúrgicos.%20.PDF
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sensivelmente suas propriedades durante o processo de carbonização. A quantidade desse 

maceral está diretamente relacionada ao grau de carbonização do carvão 
[26],[27]

. 

A saída de material volátil da carga durante o processo de produção de coque é dificultada 

quando a carga possui um elevado valor de viscosidade, e quanto maior o grau de 

carbonização mais viscoso é o carvão, justificando o controle através da reflectância 
[17]

. 

3.2.1. Petrografia de carvões 

A petrografia de carvões é uma análise que fornece informações sobre as a constituição 

elementar do carvão entre outras propriedades e é muito importante na previsão da força do 

coque produzido 
[3],[15],[27]

. 

A metodologia dessa análise é dividida em três etapas: 

1) Identificação de macerais microscópicos do carvão através da quantificação em % 

volume dos diferentes macerais, através da técnica de "contagem de um número 

estatístico de pontos" sobre superfícies polidas de carvão.  

2) Agrupamentos dos macerais baseadas no rank em: reativos, que sofrem fusão e depois 

ressolidificação, atuando como agentes de ligação e contribuindo para a fluidez do 

carvão; semi-inertes e inertes, que sofrem fusão e permanecem praticamente 

inalterados durante a carbonização atuando como agentes de enchimento. 

3) Realizada medição da reflectância dos macerais e cálculo de resistência dos materiais 

baseado no rank dos macerais reativos. 

Através do rank e da incidência de macerais inertes é possível predizer a resistência do coque 

[2],[13]
. 

A análise de reflectância é geralmente utilizada à técnica de microscopia por luz refletida, 

onde a reflexão de um feixe de luz incidente sobre uma amostra polida do carvão é medida.  A 

refletância da vitrinita Rv é obtida por comparação do valor medido da vitrinita (GV) com o 

valor tomado como referência para o padrão (Gpad) de acordo com a Equação 3.1. 

Multiplicando o quociente entre esses dois valores pela refletância real do padrão (Rpad) 

obtém-se a refletância absoluta da vitrinita
[27]

. 

LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf
LITERATURA/%5b15%5dVIANA%20FILHO,%20O.%20A.%20Estudo%20para%20o%20uso%20de%20matérias-primas%20em%20misturas%20de%20carvões%20para%20obtenção%20de%20coque%20com%20características%20requeridas%20em%20Altos-fornos%20de%20alta%20produtividade.pdf
LITERATURA/%5b2%5dCOELHO,%20R.%20J.%20et.%20al.%20Modelos%20de%20Previsão%20de%20Qualidade%20Metalúrgica%20do%20Coque%20a%20Partir%20da%20Qualidade%20dos%20Carvões%20Individuais%20e%20do%20Coque%20Obtido%20no%20Forno%20Piloto%20de%20Coqueificação.pdf
LITERATURA/%5b13%5dSUNDHOLM,%20J.%20L.%20et%20al.%20Manufacture%20of%20Metallurgical%20Coke%20and%20Recovery%20of%20coal%20chemicals.pdf
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            (3.1) 

Essa medida, quando comparada com um padrão que reflete totalmente a luz incidente (100% 

de reflectância), produzirá uma assinatura de reflectância espectral. Para carvões 

coqueificáveis, as reflectância das vitrinitas variam de 0 a 2%
[3]

. 

3.2.2. Fluidez 

A fluidez está diretamente relacionada com a capacidade do carvão de se tornar plástico, em 

um determinado instante da coqueificação, e depois, de se ressolidificar, ou seja, é o principal 

parâmetro para classificar um carvão como coqueificável ou não. 

De acordo com a ASTM D2639 a fluidez Gieseler é uma medida da habilidade aglutinante e é 

relacionada à área de interface do carvão entre as partículas. A fluidez é função do rank do 

carvão e quantidades relativas de macerais reativos e inertes e pela taxa de aquecimento, 

constante no caso do plastômetro e em testes de forno piloto.  Quanto mais tempo a 

sobreposição dos intervalos máximos de atividade de duas partículas, maior o número de 

ligações químicas formadas na zona de contato 
[15], [28],[30]

. 

A técnica consiste em aquecer uma amostra de carvão até um intervalo plástico (300°C-

550°C) enquanto um torque constante é aplicado. O processo de coqueificação tende a ser 

reproduzido, devido à aplicação de uma taxa de aquecimento de 3°C/min. A fluidez é medida 

a partir da velocidade de rotação de uma haste, que fica no interior da amostra 
[15]

. 

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

aquecido, a fluidez máxima possui uma forte correlação com o teor de matéria volátil dos 

carvões Na Figura 3.4 pode ser visto um desenho esquemático do ensaio de plastometria 

Gieseler e o gráfico da temperatura versus Fluidez Gieseler 
[15]

. 

LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf
LITERATURA/%5b15%5dVIANA%20FILHO,%20O.%20A.%20Estudo%20para%20o%20uso%20de%20matérias-primas%20em%20misturas%20de%20carvões%20para%20obtenção%20de%20coque%20com%20características%20requeridas%20em%20Altos-fornos%20de%20alta%20produtividade.pdf
LITERATURA/%5b30%5dMOROZOV%20O.%20S.%20et.%20al.%20Quality%20Characteristics%20of%20Coke.pdf
LITERATURA/%5b15%5dVIANA%20FILHO,%20O.%20A.%20Estudo%20para%20o%20uso%20de%20matérias-primas%20em%20misturas%20de%20carvões%20para%20obtenção%20de%20coque%20com%20características%20requeridas%20em%20Altos-fornos%20de%20alta%20produtividade.pdf
LITERATURA/%5b15%5dVIANA%20FILHO,%20O.%20A.%20Estudo%20para%20o%20uso%20de%20matérias-primas%20em%20misturas%20de%20carvões%20para%20obtenção%20de%20coque%20com%20características%20requeridas%20em%20Altos-fornos%20de%20alta%20produtividade.pdf
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Figura 3.4 - Figura esquemática do Plastômetro juntamente com o gráfico de Temperatura x Fluidez 
[29]

.  

3.2.3. Dilatação Térmica 

No estado plástico de formação do carvão ocorrem constantes variações volumétricas de 

acordo com o aquecimento. Essas variações podem ser medidas por um dilatômetro, chamado 

de Audibert-Arnu. Tem como finalidade determinar o poder coqueificante do carvão em 

relação à dilatação sofrida durante o aquecimento
 [3]

.  

O teste consiste em comprimir uma amostra de carvão (<0,15mm) num formato cilíndrico 

(6,5mm de diâmetro e 60mm de comprimento) dentro de um tubo de metal de 8mm de 

diâmetro. È aplicada na amostra um peso de 150g através de um pistão colocado sobre a 

mesma. O comportamento do carvão é analisado durante uma taxa de aquecimento de cerca 

de 300°C e 500°C a 3°C/minuto. A variação do comprimento da amostra é registrada 

graficamente. A classificação sugerida pelo teste é mostrada na Tabela 3.4 
[3]

. 

 

 

 

LITERATURA/%5b29%5dREQUENA,%20A.%20Ensayos%20para%20la%20caracterización%20del%20carbón.%20USB%20-%20Universidad%20Simón%20Bolívar,%202012.%20Disponível%20em%20httpes.slideshare.netalejandrorequenaensayos-para-la-caracterizacin-del-carbn,%20Acesso%20em%202304.pdf
LITERATURA/LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf%5b3%5dCOELHO,%20R.%20J.%20et.%20al.%20Modelos%20de%20Previsão%20de%20Qualidade%20Metalúrgica%20do%20Coque%20a%20Partir%20da%20Qualidade%20dos%20Carvões%20Individuais%20e%20do%20Coque%20Obtido%20no%20Forno%20Piloto%20de%20Coqueificação.pdf
LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf
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Tabela 3.4 - Classificação de carvões de acordo com o grau de expansão
[3]

. 

CLASSE   CONTRAÇÃO/EXPANSÃO   PODER COQUEIFICANTE 

0   sem contração/expansão   poder coqueificante 
1 

 
apenas contração 

 
não coqueificante 

2 
 

< 0% (expansão negativa) 
 

pouco coqueificante 
3 

 
0% - 50% 

 
baixo poder coqueificante 

4 
 

50% - 140% 
 

médio poder coqueificante 

5   150% expansão   excelente poder coqueificante 

3.2.4. Moabilidade 

Para obter um coque de qualidade uniforme, em que as partículas são bem fundidas é 

necessário moer os carvões em tamanho adequado por processos de britagem e moagem. 

O índice de moabilidade do carvão (HGI) é uma medida que avalia a cominuição do carvão a 

uma determinada granulometria de acordo com as especificações necessárias para seu uso 

como combustível. É utilizado para avaliar a capacidade e desempenho energético dos 

britadores, assim como a granulometria final. O HGI consiste em moer a amostra de carvão 

de cerca de 50 gramas até atingir uma granulometria na faixa de 0,074mm 
[25]

. 

Altos valores de HGI representam maior facilidade de cominuição dos carvões. De uma 

maneira geral para carvões utilizados na produção de coque metalúrgico, o HGI aumenta de 

acordo com o aumento do rank dos carvões 
[25]

. 

3.2.5. Umidade 

A quantidade total de água presente em uma amostra de carvão mineral é resultante da 

combinação entre a umidade superficial e a inerente ao produto. Ainda há a ocorrência de 

incorporação de umidade durante todo o processo do carvão até o carregamento nos fornos de 

coqueificação. A parte inerente de umidade é resultado das propriedades naturais do produto. 

Nesse caso, a umidade ocorre na forma de combinação química e/ou inclusa na matriz porosa 

do carvão mineral 
[3]

,
[25]

.  

Coques com umidade elevada apresentam maior quantidade de finos superficiais, que são 

liberados dentro do alto-forno podendo reduzir a permeabilidade da carga, além da maior 

quantidade de energia necessária para sua evaporação 
[3]

. 

LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf
LITERATURA/%5b25%5dOLIVEIRA,%20E.%20M.%20Avaliação%20da%20influência%20do%20tempo%20de%20estocagem%20em%20pilhas%20na%20qualidade%20de%20carvões%20metalúrgicos.%20.PDF
LITERATURA/%5b25%5dOLIVEIRA,%20E.%20M.%20Avaliação%20da%20influência%20do%20tempo%20de%20estocagem%20em%20pilhas%20na%20qualidade%20de%20carvões%20metalúrgicos.%20.PDF
LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf
LITERATURA/%5b25%5dOLIVEIRA,%20E.%20M.%20Avaliação%20da%20influência%20do%20tempo%20de%20estocagem%20em%20pilhas%20na%20qualidade%20de%20carvões%20metalúrgicos.%20.PDF
LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf
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3.2.6. Cinzas 

A presença de cinzas e seus componentes químicos formadores necessitam de um ponto 

ótimo de porcentagem em peso presente no carvão, a fim de não exercerem influência 

negativa durante a marcha de alto-forno (álcalis), composição prejudicial à qualidade do 

ferro-gusa (P e S), além da influência direta no volume de escória formada (SiO2 e Al2O3). Os 

teores aceitáveis de cinzas giram em torno de 8-12% 
[3]

,
[25]

.   

As cinzas são compostas quimicamente segundo a Tabela 3.5 
[25]

. 

Tabela 3.5 - Porcentagem dos principais componentes das cinzas 
[3]

. 

PRINCIPAIS COMPONENTES QUÍMICOS PRESENTES NAS CINZAS % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O + K2O SO3 

40 - 60 15 - 35 5 - 25 1 - 15 0,5 - 8 1 - 4 1 - 4 

O enxofre presente no carvão é parcialmente retido no coque. Essa retenção depende de vários 

fatores como as quantidades de enxofre orgânico e mineral, rank do carvão entre outros. A 

taxa de dessulfuração durante a coqueificação é de cerca de 40%, sendo o enxofre liberado 

sob a forma de H2S e outros compostos 
[3]

.  

Os álcalis presente no carvão ficam retidos nas cinzas do coque devido a não volatilização 

durante o processo de volatilização. Os álcalis e seus compostos presentes no coque (K, KCN, 

K2SiO3, K2CO3, Na e Na2O), quando em atividade em alto-forno, são vaporizados, vindo a se 

condensarem nas regiões superiores do alto-forno podendo promover desgaste de refratário, 

aumento do coke rate (acelerando as reações de gaseificação aumentando a fragilidade do 

coque) além da formação de cascão. O teor de álcalis no coque é controlado geralmente em 

valores inferiores a 0,27% 
[15], [22]

.  

O teor de fósforo presente no carvão é relativamente baixo. Está presente na matéria orgânica 

formadora do carvão não podendo ser removido durante os processos de beneficiamento 
[30]

. 

LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf
LITERATURA/%5b25%5dOLIVEIRA,%20E.%20M.%20Avaliação%20da%20influência%20do%20tempo%20de%20estocagem%20em%20pilhas%20na%20qualidade%20de%20carvões%20metalúrgicos.%20.PDF
LITERATURA/%5b25%5dOLIVEIRA,%20E.%20M.%20Avaliação%20da%20influência%20do%20tempo%20de%20estocagem%20em%20pilhas%20na%20qualidade%20de%20carvões%20metalúrgicos.%20.PDF
LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf
LITERATURA/%5b3%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.;%20Otimização%20da%20mistura%20de%20carvões%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.pdf
LITERATURA/%5b15%5dVIANA%20FILHO,%20O.%20A.%20Estudo%20para%20o%20uso%20de%20matérias-primas%20em%20misturas%20de%20carvões%20para%20obtenção%20de%20coque%20com%20características%20requeridas%20em%20Altos-fornos%20de%20alta%20produtividade.pdf
LITERATURA/%5b22%5dVirginia%20Division%20of%20Geology%20and%20Mineral%20Resources%20-%20VDGMR.%20Coal.pdf
LITERATURA/%5b30%5dMOROZOV%20O.%20S.%20et.%20al.%20Quality%20Characteristics%20of%20Coke.pdf
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3.2.7. Matéria Volátil e Carbono Fixo 

A matéria volátil que é um subproduto da destilação por pirólise do carvão, e o carbono fixo 

que é a fração do carvão mineral, descontados os teores de cinzas, umidade e matéria volátil, 

são as únicas partes orgânicas do carvão, sob a ótica da análise imediata 
[25],[33]

.  

A matéria volátil é compreendida de uma grande variedade de hidrocarbonetos, hidrogênio, 

monóxido de carbono, vapores alcatroados, dióxido de carbono entre outros. 

Dentre as variáveis de processo afetadas diretamente pelo teor de matéria volátil, está o 

tamanho da chama e a estabilidade da combustão. O poder calorífico do carvão mineral 

aumenta com o teor de matéria volátil, até um nível de 20%. Acima desse valor, há redução 

no poder calorífico, porque alguns dos voláteis são formados por compostos de nitrogênio e 

oxigênio, não combustíveis 
[33]

. 

 

3.3. Processos de coqueificação 

O processo de coqueificação consiste em submeter uma mistura de carvões a uma destilação. 

Essa destilação provoca a liberação de subprodutos como alcatrão, óleos leves, gás de 

coqueria e um resíduo de estrutura sólida carbonosa, porosa e com elevada resistência 

mecânica denominado coque. Suas propriedades físicas, químicas e metalúrgicas são 

dependentes da origem da carga de carvão e da temperatura de carbonização 
[15]

. 

O tipo e método de operação de instalações de produção de coque também exercem uma 

profunda influência sobre a qualidade e rendimento de coque para os altos fornos 
[8]

. 

Dentro dos fornos de coqueificação, o carvão é aquecido através da transmissão de calor das 

paredes dos fornos. O aquecimento ocorre por condução, onde nas extremidades da carga 

surgem duas superfícies planas isotérmicas que caminham para o centro.  A velocidade de 

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

com o encontro dessas duas frentes plásticas 
[34],[35]

.  

O desenvolvimento do processo acontece através das camadas plásticas definidas pelas 

temperaturas de início de amolecimento e de ressolidificação da carga, que avançam a partir 

LITERATURA/%5b25%5dOLIVEIRA,%20E.%20M.%20Avaliação%20da%20influência%20do%20tempo%20de%20estocagem%20em%20pilhas%20na%20qualidade%20de%20carvões%20metalúrgicos.%20.PDF
LITERATURA/%5b33%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.%20et.%20al.%20Problema%20da%20otimização%20de%20mistura%20de%20carvão%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.PDF
LITERATURA/%5b33%5dSILVA,%20G.%20L.%20R.%20et.%20al.%20Problema%20da%20otimização%20de%20mistura%20de%20carvão%20na%20produção%20de%20coque%20metalúrgico.%20.PDF
LITERATURA/%5b15%5dVIANA%20FILHO,%20O.%20A.%20Estudo%20para%20o%20uso%20de%20matérias-primas%20em%20misturas%20de%20carvões%20para%20obtenção%20de%20coque%20com%20características%20requeridas%20em%20Altos-fornos%20de%20alta%20produtividade.pdf
LITERATURA/%5b8%5dGORNI,%20A.%20Aproveitamento%20de%20sucata%20de%20pneus%20e%20resinas%20plásticas%20em%20fornos%20elétricos%20a%20arco.%20.pdf
LITERATURA/%5b35%5dERRERA,%20M.%20R.,%20MILANEZ,%20L.%20F.%20Thermodynamic%20analysis%20of%20a%20coke%20dry%20quenching%20unit.pdf
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das paredes em direção ao centro do forno. A Figura 3.5 exemplifica o comportamento da 

carga durante a coqueificação. 

 

Figura 3.5 - Comportamento da carga durante o processo de coqueificação em algumas horas após o início (a) e 

no final do processo (b)
 [17]

. 

A estrutura do coque formado ao final do processo, composto por pedaços irregulares 

entrelaçados (apresentando uma retração lateral na direção horizontal do forno e uma 

contração vertical na direção da altura do forno), vai sendo desfeito durante a operação de 

desenfornamento 
[11],[23]

. 

Ao ser aquecido, o material atinge primeiro a temperatura Ta e depois a temperatura Ti, e, 

sucessivamente, as temperaturas Tm, Tb e Tr, sendo então transformado em coque. Esta faixa 

de temperaturas, de Ta a Tr, corresponde ao intervalo no qual ocorrem as reações de 

transformação do carvão em coque de acordo com o que é mostrado na Figura 3.6 
[17],[34]

. 

 

Figura 3.6 -  Processo de coqueificação
[34]

. 

Onde: Ta – temperatura de inicio de amolecimento; Ti - temperatura de inicio de inchamento; 

Tm – temperatura de máxima fluidez; Tv – temperatura de devolatização máxima; Tr – 

temperatura de ressolidificação. 

 

      

 

LITERATURA/%5b11%5d%20IBAMA.%20Relatório%20de%20Pneumáticos%20Resolução%20CONAMA.Dados%20apresentados%20no%20Relatório%20de%20Pneumáticos%20relativos%20ao%20ano%20de%202015.pdf
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O primeiro estágio da coqueificação ocorre entre 350°C e 550ºC: onde a umidade já foi 

completamente eliminada, é iniciada a liberação de matérias voláteis principalmente o 

alcatrão. Esta etapa confere resistência mecânica ao material. O amolecimento, a inchação e a 

fluidez estão associados ao primeiro estágio (liberação de alcatrão) e a presença de espécies 

mineralógicas (vitrinita e exinita)
 [17]

. 

Na etapa de amolecimento e inchamento ocorre a quebra das cadeias poliméricas do carvão, 

responsável pela plasticidade do material, o que reduz a porosidade impedindo a liberação de 

matéria volátil até Tm. Ocorre a formação do semicoque pela contração da massa plástica, 

com resistência mecânica média 
[17]

.  

No segundo estágio, de 550°C a 900ºC o semicoque transforma-se em coque, deixando de 

conter alcatrão. Após desenfornamento o coque produzido é resfriado para evitar a 

continuidade da combustão, ou seja, formação de oxidação e cinzas. Esse processo pode ser 

realizado a seco ou úmido 
[35]

. 

Os dois principais processos de produção de coque metalúrgico são o processo Beehive e o 

By-product ou convencional. No processo Beehive ocorrem em presença controlada de 

oxigênio para que os produtos voláteis da destilação do carvão possam ser queimados 

consequentemente gerando calor adicional para o restante da destilação 
[13]

. 

Atualmente o processo heat-recovery, que é uma modificação do processo Beehive, vem 

sendo amplamente utilizado, substituindo o processo Beehive. O processo heat-recovery ou 

non-recovery os subprodutos não são recuperados, o gás residual é alimentado em uma 

caldeira de recuperação de calor que converte o excesso de calor em vapor para geração de 

energia. A combustão interna dos hidrocarbonetos no forno parece eliminar todas as emissões 

materiais voláteis e, como os fornos são de pressão negativa, não ocorrem vazamentos de 

quantidades apreciáveis de emissões 
[36]

. 

3.3.1. Processo de Coqueificação Convencional ou By-Product 

No Brasil, tradicionalmente, todas as usinas siderúrgicas produzem coque no processo By-

products, ou seja, com a recuperação dos subprodutos da destilação do carvão.  
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LITERATURA/%5b36%5dTOWSEY,%20P.%20Comparison%20of%20by-product%20and%20heat-recovery%20cokemaking%20technologies.pdf


 

20 

 

Esse método ocorre em ausência de oxigênio promovido pela pressão positiva no interior do 

forno, o que impede a combustão da matéria volátil, e o calor necessário para a destilação é 

fornecido a partir de combustão externa de uma parte do gás recuperado a partir do próprio 

processo de coqueificação 
[36]

. 

Com modernos fornos convencionais do tipo verticais tendo em média 3 a 7m de altura e 300 

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

para que não aja passagem de gases 
[33], [36]

. 

A construção dos fornos possui uma rede de dutos conectados a um regenerador de tijolos 

refratários de sílica-alumina que mantém a temperatura dos gases injetados para aquecimento. 

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 
[17], [36]

. 

A Figura 3.7 mostra um fluxo simplificado do processo de coqueificação by-product. 

 

Figura 3.7 - Fluxograma de coqueificação 
[36]

. 
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3.4. Influência da qualidade do coque e seus efeitos no alto-forno. 

A qualidade metalúrgica do coque pode ser definida como sendo a sua capacidade de 

preencher os requisitos básicos dele exigidos no alto-forno, sendo determinados a partir da 

avaliação dos papéis que ele desempenha no processo e/ou fatores que atuam sobre ele 

durante a sua passagem pelo reator 
[31], [37], [38]

. 

O coque desempenha quatro funções principais em altos-fornos:  

 Função térmica: atuando como combustível, ele fornece calor para que ocorram as 

reações endotérmicas dentro do forno, além da fusão do ferro e escória. Através das 

reações de formação do CO2 e CO, sendo as principais responsáveis pela geração de 

calor no processo exemplificado nas Equações 3.2 de formação do dióxido de 

carbono, Equação 3.3 de transformação em CO devido à instabilidade do CO2 e 

Equação 3.4 obtida pela soma das duas acima. 

 

                                            (3.2) 

                                            (3.3) 

                                            (3.4) 

 

 Função química: atuando como redutor, fornece ao processo o gás redutor rico em 

carbono provocando as reações de redução no minério de maneira direta e indireta 

para obtenção do ferro gusa conforme visto nas Equações 3.5 de redução do Fe, a 

Equação 3.6 também conhecida como reação de Boudouard (ou solution loss) e a 

Equação 3.7 que é a soma das duas anteriores e conhecida como reação de redução 

direta da Fe. 

                                    (3.5) 

                      (3.6) 

                                  (3.7) 

 Função física: fornecimento de estrutura de suporte de carga sólida e estrutura 

permeabilizadora à passagem de gases, continuando em processo sem modificação de 

sua estrutura física. 
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 Função de Qualidade: Suprir o teor de carbono necessário para produção, controle de 

propriedades e qualidade do aço final. 

Uma elevada qualidade do coque metalúrgico é necessária para que ele possa cumprir com 

eficiência suas funções dentro do alto-forno. Para isso, ele deve apresentar algumas 

características principais como 
[32]

: 

 Máximo teor em carbono e mínimos teores em cinza, enxofre e umidade. 

 Adequados valores de reatividade ao CO2 e H2O. 

 Faixa granulométrica estrita e adequada. 

 Altos valores de resistência à degradação de origem mecânica, térmica e química. 

Outras características do coque também são importantes e necessárias para evitar 

contaminação ambiental e problemas na marcha do alto-forno através do controle dos teores 

de fósforo e álcalis (Na2O, K2O e ZnO), além da contaminação do ferro gusa conforme  

mencionado. 
[17]

 

Um modelo esclarecedor sobre o comportamento do coque dentro do alto-forno pode 

demonstrado, dado exemplo de um coque de baixa qualidade 
[38]

: 

 Coques de baixa qualidade são mais facilmente degradados durante a marcha de 

descida pelo alto-forno. Com granulometrias menores, a permeabilidade da carga irá 

reduzir gerando um aumento de pressão do gás de topo do alto-forno.  

 Na zona coesiva, há uma maior concentração de finos o que provocará um fluxo 

irregular de gases e fluidização do coque, o que consequentemente, dificultará a 

passagem de gases ascendentes na zona de gotejamento, direcionando o fluxo de gases 

para as paredes do alto-forno.  

 Na zona de combustão a granulometria do coque será ainda menor, diminuindo a 

penetração do raceway e também direcionando o fluxo de gases para as paredes.  

 No cadinho, a maior concentração de finos fazem com que o gotejamento do gusa e 

escória seja diferenciado, causando um vazamento irregular entre outros fatores. 

A Figura 3.8 mostra alguns mecanismos de degradação do dentro de um alto-forno e as 

influências deste coque em cada zona de acordo com a qualidade. 
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Figura 3.8 - Mecanismos de degradação e influência da qualidade do coque nas regiões do alto-forno. Adaptada. 

[39]
. 

 

3.5. Parâmetros de qualidade do coque metalúrgico 

Para uma operação de alto-forno estável, as propriedades físicas do coque são de primordial 

importância. O tamanho das partículas do coque produzido é determinante para assegurar a 

manutenção da fração de vácuo estável necessária para o fluxo de gases e metal líquido 

quando em uso no alto-forno. 

Em termos de força de coque, a força de coque após a reação com CO2 (CRS), o índice de 

reatividade do coque (CRI) e o índice de degradação (DI) são os parâmetros mais importantes 

conforme Tabela 3.6. Esses parâmetros são controlados principalmente pelas propriedades do 

LITERATURA/%5b39%5dNAKAMURA,%20N.;%20TOGINO,%20Y.;%20TATEOKA,%20M.%20The%20behavior%20of%20coke%20in%20blast%20furnace.%20Coal,%20Coke%20and%20the%20Blast%20Furnace.%20London%20Proceeding,%201977,%20p.1-18%20apud%20FLORES,%20I.%20V.%20Avaliação%20da%20influência%20do%20tamanho%20de%20pa.pdf


 

24 

 

carvão, e de maneira secundária pelos processos de operação. O método mais aceito e 

utilizado atualmente pelas indústrias produtoras de coque para definição dos valores de CSR e 

CRI foi criado pela Nippon Steel Corporation (NSC). Em temperaturas mais elevadas o maior 

DI do coque pode ser atribuído pelo stress térmico. Em baixas temperaturas esse 

comportamento pode ser influenciado pela reatividade do coque 
[23], [36], [37]

.  

Tabela 3.6  - Impacto da qualidade do coque no alto-forno
[40]

. 

PROPRIEDADE 
METALÚRGICA 

IMPACTO OPERACIONAL 
EFEITO 

NEGATIVO 
RISCO 

CRI – Reatividade 

Coque com alta reatividade 
acelera a redução de 
granulometria em contato 
com CO2, piorando a 
permeabilidade da carga na 
zona granular e cadinho.  

+1% CRI Engaiolamento, arriamentos de 
carga e retorno de escória nas 
ventaneiras durante o processo de 
corte de engaiolamento pela baixa 
permeabilidade do coque no 
cadinho. 

+ 2 kg/t 
coking rate 

CSR – Resistência 
a quente após 

reação com CO2 

Coque com baixa 
resistência a quente acelera 
a redução de granulometria 
em contato com CO2, 
piorando a permeabilidade 
do cadinho e fragilizando e 
estrutura de sustentação da 
carga. 

+1% CSR 
Engaiolamento, arriamentos de 
carga e retorno de escória nas 
ventaneiras durante o processo de 
corte de engaiolamento pela baixa 
permeabilidade do coque no 
cadinho. 

+ 3 a 4 kg/t 
coking rate 

DI           
Resistência 

mecânica a frio 

Com baixa resistência 
mecânica a frio reduz a 
granulometria durante o 
manuseio e fragilidade para 
sustentação da coluna de 
carga no interior do alto-
forno. 

-1% DI  

Engaiolamento, arriamentos de 
carga. 

+ 5 kg/t 
coking rate 

Cinza 
Cinza elevada, menor 
carbono fixo elevando a 
necessidade de coque. 

+1% 
Fuel rate elevado + 7 kg/t 

coking rate 

Enxofre 

Enxofre elevado no coque 
obriga a operação do alto-
forno com nível térmico 
mais alto para dessulfurar. 

+0,1% 

Fuel rate e silício elevado + 2 kg/t 
coking rate 

3.5.1. Resistência do Coque (DI) 

A força de coque é a relação de craqueamento do material de acordo com as cargas mecânicas 

experimentadas por ele. Através dos resultados dos tamanhos de grão obtidos pelo DI do 

coque, onde o material é submetido a uma rotação em tambor, a resistência é avaliada. A 

Tabela 3.7 mostra alguns parâmetros de teste DI 
[5]

. 
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Tabela 3.7  - Teste de tamboramento de coque metalúrgico
[33]

. 

DRUM 
  

MICUM 
  

IRSID   JIS   ASTM 

Norma 
 

M03 – 046 
 

M03 - 046 
 

K2151 
 

D294 - 64 

Granulometria (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 or 150   1400 

Peneiras (mm)   60, 40 e 10   40, 20 e 10   50, 26 e 15   26 e 6 

A resistência mecânica do coque é diretamente dependente de sua classificação e a fluidez das 

misturas de carvão, gerando previsão de numerosos modelos de resistência de coque pela 

qualidade misturas de carvão 
[5]

. 

3.5.2. Reatividade de coque ao CO2 e resistência de coque pós-reação (CRI, CSR) 

O CRI do coque em presença de CO2 pode ser conceituado como a porcentagem de massa 

perdida em presença de CO2 ,quando aquecida em um reator, e pode ser compreendida pela 

reação de perda por redução CO2 + C = 2CO. Esta reação origina um enfraquecimento da 

textura do coque e deterioração gradual de sua resistência 
[3], [13], [23]

. 

 O valor do CRI é obtido através do cálculo de perda mássica conforme Equação 3.8. 

     
                            

           
        (3.8) 

Após a reação de perda mássica, o coque restante do processo é submetido a um ensaio de 

tamboramento rotativo e posterior análise da granulometria em peneira de 10mm. A 

porcentagem em peso de coque retido é a base de cálculo para determinação do CSR 

conforme Equação 3.9 
[3]

. 

     
                                   

                    
     (3.9) 

A reatividade de coque pode ser influenciada pela porosidade, estruturas de carbono e pelos 

minerais constituintes do carvão como álcalis, enxofre entre outros componentes da cinza e 

pelos parâmetros operacionais do processo de coqueificação. O crescimento e coalescência 
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dos poros durante a formação do coque influenciam diretamente na densidade e 

permeabilidade e fluidez. Essas propriedades, por sua vez, são características da mistura de 

carvões utilizada 
[37]

.  

A Figura 3.9 apresenta os fatores que influenciam no CSR e as características do coque, além 

da relação de CSR em função da resistência mecânica e CRI. 

 

Figura 3.9  - Fatores de processo que podem influenciar nos parâmetros de CSR do coque metalúrgico 
[41]

. 

Parâmetros permeabilidade, produtividade e resistência podem ser melhorados quanto o 

coque possui altos valores de CSR. Esses fatores também melhoram a relação custo benefício 

do processo, pois tendem a diminuir o consumo de coque pelo alto-forno. 

3.5.3. Distribuição granulométrica 

O tamanho médio do coque influencia diretamente na permeabilidade deste no alto-forno, ou 

seja, tanto na sustentação da carga quanto na passagem de gases dentro do alto-forno.  

Permite a separação por tamanhos das partículas de um carvão britado e consiste na 

superposição de peneiras, ordenadas em diferentes aberturas sendo estas da maior para a 
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menor, em vibrador de peneiras. A percentagem em peso de carvão que fica retido ao final é 

utilizada para gerar os índices 
[33]

. 

Os índices granulométricos representando o retido (ou passante) numa determinada malha: % 

< 7mesh, % < 100mesh. 

3.5.4. Porosidade 

A porosidade pode ser conceituada como os espaços vazios em um material, é uma 

característica inerente ao coque devido principalmente as transferências de calor durante os 

processos de coqueificação. Influencia na densidade, higroscopia e reatividade do coque. 

Também influencia na molhabilidade do material onde uma maior molhabilidade, maior 

contato sólido e gases, melhor troca de calor entre gases-partícula e a cinética de combustão 

da partícula (reatividade)
 [42]

. 

A eficiência do coque como um agente redutor depende especialmente da distribuição dos 

tamanhos dos poros (microporos, mesoporos e macroporos) e a superfície específica, que é 

determinada principalmente pela presença de microporos e mesoporos. A reatividade de 

coque está diretamente relacionada uma relação favorável da estrutura de poros garantindo o 

acesso do reagente gasoso à sua superfície interna e expande frente à redução 
[42],[43]

. 

Portanto, é de interesse tanto teórico e prático para estudar a estrutura dos poros de coque, no 

que respeita à libertação de voláteis e a mudança nas propriedades físico-químicas do coque.  

 

3.6. Pneu 

O pneu é um bem de consumo largamente utilizado no mundo nos setores automobilístico 

entre outros. Quando em uso são necessárias características como bom desempenho, 

segurança e confiabilidade. Entretanto, quando essas propriedades não são mais efetivas o 

descarte pós-consumo de maneira inadequada é um grave risco para o meio ambiente. 

Os pneus pós-consumo ou também denominados inservíveis são aqueles que apresentem 

danos irreparáveis em sua estrutura não se prestando mais à rodagem ou à reforma 
[11]

. 
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O potencial energético que o pneu representa não vinha sendo utilizado de maneira a suprimir 

o volume do material descartado no meio ambiente. Diante desse panorama, o CONAMA 

publicou as Resoluções de nº 258 e 301, que estabelecem às empresas fabricantes nacionais e 

as importadoras de pneumáticos, a responsabilidade de coleta e destinação final adequada de 

todos os pneus inservíveis por ela produzidos ou importados, comercializados em todo o 

território nacional. Assim, foram estabelecidas 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 pós-consumo 
[9], [11]

. 

Algumas das tecnologias de destinação ambientalmente adequadas são descritas abaixo e a 

Tabela 3.8 fornece a relação em toneladas da quantidade de pneus inservíveis coletados e 

destinados corretamente:  

 Coprocessamento: Utilização dos pneus pós-consumo 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;  

 Industrialização do Xisto: Processo industrial de coprocessamento do pneumático 

inservível juntamente com o xisto betuminoso, como substituto parcial de 

combustíveis.  

 Pirólise: Processo de decomposição térmica da borracha conduzido na ausência de 

oxigênio ou em condições em que a concentração de oxigênio é suficientemente baixa 

para não causar combustão, com geração de óleos, aço e negro de fumo.  

Tabela 3.8. Tecnologia de destinação final e quantidade total de pneus inservíveis destinados
[11]

. 

TECNOLOGIA DESTINAÇÃO PERCENTUAL PAÍS 

Coprocessamento 300.510,70 55,17% 

Granulação 189.699,79 34,83% 

Laminação 54.168,63 9,94% 

Regeneração da Borracha 316,28 0,06% 

Pirólise Não Utilizado 0% 

Industrialização do xisto Não Utilizado 0% 

TOTAL 544.695,39 100% 
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A utilização do pneu como aditivo nas misturas para produção de coque metalúrgico parte da 

sua composição química. A sua constituição básica de borracha natural e elastômeros 

sintéticos com adição de negro de fumo, fornece ao material cerca de 70 % de carbono, o que 

se assemelha e qualifica seu uso em misturas carbonosas 
[11]

. 

3.6.1. Estrutura 

O pneu pode ser dividido em carcaça, talões, parede lateral, cintas, banda de rodagem, nervura 

central e ombro conforme a Figura 3.10 ilustra 
[44], [45]

. 

 

Figura 3.10.  Estrutura construtiva do pneu 
[44]

. 

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; 
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Cintas (lonas): compreende o feixe de cintas (lonas estabilizadoras) 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 ou blocos e partes vazias conhecidas como 

sulcos, e devem oferecer aderência, tração, 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. 

3.6.2. Composição 

A borracha é o principal material do pneu, representando cerca de 40% do seu peso. Essa 

borracha pode ser natural (NR) ou sintética do tipo estireno-butadieno (SBR) e polibutadieno 

(BR). Outros componentes também importantes fazem parte da estrutura do pneu como o 

negro de fumo, óleos, enxofre, aceleradores, o ácido esteárico e o oxido de zinco. A Figura 

3.11 mostra a relação percentual dos principais componentes estruturais do pneu automotivo 

[45], [46], [47]
. 

 

Figura 3.11  - Composição típica de pneu radial automotivo 
[45]

. 

Negro de fumo e usado para conferir a borracha resistência aos esforços e a abrasão, os óleos 

sendo misturas de hidrocarbonetos aromáticos, atuam para melhorar a trabalhabilidade da 

borracha. O enxofre é utilizado para promover a vulcanização juntamente com aceleradores 
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de compostos organo-sulfúrico que atuam como catalisadores do processo. O óxido de zinco e 

o acido esteárico também como controladores do processo de vulcanização e melhoram 

propriedades físicas da borracha 
[45], [46]

. 

Através da pirólise de pneus é possível obter óleo, gás e enxofre. Além da malha metálica que 

pode ser retirada, recuperada e revendida. Uma tonelada de pneus rende cerca de 530 kg de 

óleo, 40 kg de gás, 300 kg de negro de fumo e 100 kg de aço. A Tabela 3.9 ilustra a 

composição básica do pneu 
[48]

.  

Tabela 3.9  - Composição química típica de pneu em porcentagem mássica 
[11]

. 

TIPOS DE PNEU C H O N S Fe Zn 

CARRO 71 7 4 0,5 1 15,5 1 

CAMINHÃO 62 6 3 0,5 1 25,5 2 

O ferro está contido na estrutura metálica que dá suporte ao pneu. O hidrogênio tende a ser 

completamente queimado quando submetidos às temperaturas de aquecimento nos fornos de 

coqueificação. O teor de enxofre presente nos pneus se assemelha aos teores encontrados nos 

coques metalúrgicos de mercado.  Os demais elementos apresentam teores baixos demais para 

causar problemas 
[49]

. 

Um pneu de automóvel pesando nove quilos possui poder calorífico de aproximadamente 80 

Mcal, o que corresponde a 93 kWh de energia elétrica. Dito de outra forma, valor energético 

igual a 8,3 Mcal/kg, similar ao do coque e 20% superior ao do carvão 
[49]

. 

Borrachas 

A borracha Natural é um polímero denominado poli-isopreno recolhido da seiva da árvore 

Hevea Brasiliensis ou látex. 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 
[46], [50]

. 

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-
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isopreno formando ligações laterais entre as cadeias denominadas pontes de enxofre. A Figura 

3.12 mostra a estrutura química típica da NR 
[46], [50]

. 

 

Figura 3.12  - Processo de vulcanização da borracha natural e sua estrutura química 
[51]

.  

A NR tem em sua formulação outros componentes químicos os antioxidantes naturais e os 

catalisadores utilizados na vulcanização representados pelas proteínas e ácidos graxos. A 

Tabela 3.10 mostra a composição típica da borracha natural comercial 
[52]

. 

Tabela 3.10  - Composição química típica da borracha natural comercial vulcanizada 
[52]

. 

CONSTITUINTE % 

Umidade 0.3 – 1.0 

Extracto de acetona 1.5 – 4.5 

Proteínas 2.0 – 3.0 

Cinzas 0.2 – 0.5 

Borracha (hidrocarboneto) 91.0 – 96.0 

A borracha natural vulcanizada possui melhor resistência ao calor (entre 80 e 90°C), melhor 

resistência à tração combinada com uma boa elasticidade, melhor flexibilidade em baixas 

temperaturas (até -55°C) e excelente resposta quando submetida a solicitações cíclicas, além 

de alta permeabilidade a gases 
[46], [50]

. 

LITERATURA/%5b46%5dWILLIAMS,%20P.T.,%20BESLER,%20S.,%20TAYLOR,%20D.%20T.%20%20The%20pyrolysis%20of%20scrap%20automotive%20tyres%20The%20influence%20of%20temperature%20and%20heating%20rate%20on%20product%20composition.%20.pdf
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/vulcanizacao-borracha.htm
LITERATURA/%5b46%5dWILLIAMS,%20P.T.,%20BESLER,%20S.,%20TAYLOR,%20D.%20T.%20%20The%20pyrolysis%20of%20scrap%20automotive%20tyres%20The%20influence%20of%20temperature%20and%20heating%20rate%20on%20product%20composition.%20.pdf


 

33 

 

As borrachas sintéticas mais comuns encontradas nos pneus são as de estireno-butadieno e 

polibutadieno.  São mais utilizadas que a borracha natural por estabelecerem um melhor custo 

benefício no que diz respeito à produção.  A borracha stireno-butadieno é formada pelos dois 

monômeros simultaneamente e em sequências aleatórias, gerando propriedades heterogêneas 

ao longo da cadeia, sendo necessário também à utilização de negro de fumo e vulcanização 

para aumentar a resistência em altas tensões 
[46]

. 

A borracha de polibutadieno utiliza de maneira mais abrangente o isômero cis-1,4-

polibutadieno e também exige utilização de reforço na estrutura para aumentar a resistência a 

tensões de deformação elevadas 
[46]

. 

Negro de Fumo 

Uma variedade de materiais carbonáceos que compõem o negro de fumo, que é produzido 

através da pirólise de hidrocarbonetos gasosos ou líquidos. Sendo similar nos termos 

químicos e físicos dos compostos mais puros de carbono como o diamante e o grafite, porém 

com uma estrutura completamente desordenada, o negro de fumo tem um teor de carbono em 

torno de 83% a 99% enquanto que outros elementos presentes são o oxigênio e o hidrogênio 

[46]
. 

A Figura 3.13 representa a estrutura química típica do negro de fumo. 

 

Figura 3.13  – Modelo da estrutura química do negro de fumo com grupos funcionais 
[46]

. 

LITERATURA/%5b46%5dWILLIAMS,%20P.T.,%20BESLER,%20S.,%20TAYLOR,%20D.%20T.%20%20The%20pyrolysis%20of%20scrap%20automotive%20tyres%20The%20influence%20of%20temperature%20and%20heating%20rate%20on%20product%20composition.%20.pdf
LITERATURA/%5b46%5dWILLIAMS,%20P.T.,%20BESLER,%20S.,%20TAYLOR,%20D.%20T.%20%20The%20pyrolysis%20of%20scrap%20automotive%20tyres%20The%20influence%20of%20temperature%20and%20heating%20rate%20on%20product%20composition.%20.pdf
LITERATURA/%5b46%5dWILLIAMS,%20P.T.,%20BESLER,%20S.,%20TAYLOR,%20D.%20T.%20%20The%20pyrolysis%20of%20scrap%20automotive%20tyres%20The%20influence%20of%20temperature%20and%20heating%20rate%20on%20product%20composition.%20.pdf
LITERATURA/%5b46%5dWILLIAMS,%20P.T.,%20BESLER,%20S.,%20TAYLOR,%20D.%20T.%20%20The%20pyrolysis%20of%20scrap%20automotive%20tyres%20The%20influence%20of%20temperature%20and%20heating%20rate%20on%20product%20composition.%20.pdf


 

34 

 

Malha de aço 

O aço é um componente fundamental na composição dos pneus atualmente. 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, sendo os mais comuns AISI 1070 e AISI. 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 formar a 

manta 
[53], [54]

. 

A Figura 3.14 mostra o esquema de formação da manta metálica dos pneus. Na primeira 

imagem tem-se a localização da manta no pneu, indicando sua função de reforço, podendo ser 

disposta em diferentes direções dos filamentos, de acordo com o tipo de pneu e função. Na 

imagem 2 mostra os tire cords apenas. Na imagem 3 mostra a malha fabricada com utilização 

de Nylon para costura e recobrimento inicial dos filamentos de aços. Na imagem quatro 

mostra uma manta retirada de um pneu inservível evidenciando os tire cords.  

Os aços mais comuns utilizados são o AISI 1070 e o AISI 1080 dependendo do tipo de pneu, 

aplicação e empresa produtora. A espessura, o tipo e número de entrelaçados e as torções 

variam de acordo com as especificações de cada pneu. Quanto maior a carga a ser suportada 

pelo pneu em uso mais robusto deverá ser a malha que o compõe 
[52], [53]

. 
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Figura 3.14. Esquema da malha de aço produzida com tire cords e sua disposição no pneu. Adaptada de 

http://www.bekaert.com/en/products/automotive/corner/steel-cord-for-tire-reinforcement. 

Para que haja uma boa adesão entre o metal e a borracha do pneu na formação da manta, o S e 

o ZnO, utilizados no processo de vulcanização da borracha, tem papel fundamental. Durante o 

processo de formação da manta o S forma um filme de interface com o Cu do filamento 

melhorando a adesão, enquanto o ZnO influencia diretamente nesta formação 
[53]

. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa é de caráter inédito e inovador no que tange a utilização de pneu em na 

produção de coque metalúrgico. Sendo este um projeto de cooperação entre os programas de 

Mestrado e Doutorado da Rede Temática em Engenharia de Materiais - REDEMAT UFOP 

juntamente com Companhia Siderúrgica Gerdau Ouro Branco, os experimentos serão 

realizados nas dependências da Coqueria Piloto e Laboratório de Matérias-primas da Gerdau, 

Laboratórios do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro 

Preto (ICEB), Laboratórios do Departamento de Geologia da UFOP (DEGEO) e Laboratórios 

do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da UFOP (DEMET). 

Os experimentos a serem realizados para caracterização do coque metalúrgico produzido com 

misturas de carvão mineral e pneus inservíveis podem ser subdivididos e etapas distintas: 

 Amostragem das matérias-primas para formulação das misturas para produção de 

coque metalúrgico em escala piloto; 

 Caracterização física e química de carvão e pneus inservíveis utilizados nas misturas; 

 Produção de coque metalúrgico em forno piloto; 

 Caracterização física e química do coque metalúrgico produzido; 

 Análise em MEV e EDS; 

 Análise da resistência à compressão; 

 Análise por TGA/DTA; 

Após a realização dos experimentos serão avaliados parâmetros que configurem o uso de 

pneu pós-consumo como substituto, em proporções adequadas, de carvões minerais em 

misturas para produção de coque metalúrgico e as possibilidades de aplicação em escala 

industrial, visando atender ao mercado de produção de aço no que diz respeito à qualidade e 

baixo custo de produção juntamente com o apoio as questões ambientais no que diz respeito 

ao descarte irregular de pneus inservíveis no meio ambiente. 
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4.1. Amostragem das matérias-primas 

As misturas de carvão projetadas para este trabalho foram fornecidas pela Gerdau Ouro 

Branco onde a qualidade dos carvões utilizados obedece a regras de qualidade e custo 

estabelecidos de acordo com sua produção.  

Foram utilizados 3167,5Kg de mistura base de carvão (MB) dividas em diferentes proporções 

de acordo com a adição do pneu em cada enfornamento. A Figura 4.1 mostra o processo de 

mistura realizada nas dependências da Coqueria Piloto da Gerdau Ouro branco. 

 

Figura 4.1 - Matérias-primas de carvão e pneu para formação das misturas para produção de coque metalúrgico. 

Os pneus reciclados foram fornecidos pela empresa recicladora de pneu RACRI localizada em 

Betim – MG. Os pneus fornecidos foram recolhidos de maneira geral, o que inclui no mesmo 

lote pneus de automóveis leves e pesados. Foram utilizados 82,5 Kg de pneus inservíveis com 

granulometrias diferentes conforme mostrado na Tabela 4.1 enquanto a Figura 4.2 mostra o 

perfil dos pneus granulados utilizados.  

Tabela 4.1 - Faixa granulométrica dos pneus utilizados. 

PNEU Granulometria 

Pneu Fino 
 (apenas borracha) < 5 mm 

Pneu Médio 
(malha metálica)  < 30 mm 

Pneu Grosso 
(malha metálica) < 100 mm 
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Figura 4.2 - Perfil das amostras de pneu granulado. 

As proporções de cada componente da mistura em cada enfornamento são mostradas na 

Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 -  Relação das proporções das misturas de carvão e pneu por enfornamento para produção de coque 

metalúrgico. 

AMOSTRA ENFORNAMENTO  ADITIVO % MISTURA BASE (kg) PNEU (kg) MATERIAL 

MB 1 0 250 0 
MISTURA DE 

CARVÃO 
PF1 2 1 247,5 2,5 

PNEU FINO 
(apenas borracha) PF3 3 3 242,5 7,5 

PF5 4 5 237,5 12,5 
PM1 5 1 247,5 2,5 

PNEU MÉDIO 
(malha metálica) PM3 6 3 242,5 7,5 

PM5 7 5 237,5 12,5 
PG1 8 1 247,5 2,5 

PNEU GROSSO 
(malha metálica) PG3 9 3 242,5 7,5 

PG5 10 5 237,5 12,5 

PP - 100 - 10 PNEU MÉDIO 
(malha metálica) 

 Totais 3167,5 82,5   

Para a amostra PP (Pneu puro de granulometria média com malha metálica) não foi feito 

coque, esta amostra serviu apenas de base para comparação de alguns resultados. Para as 

demais amostras o processo de coqueificação foi realizado. 
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4.2. Caracterização física, química e metalográfica das matérias-primas   

Todas as matérias-primas foram caracterizadas em duplicata para definição de uma melhor 

relação nas misturas para produção do coque metalúrgico. A amostra de carvão foi submetida 

aos testes padrões para controle de qualidade físico-química e metalúrgica exigida de análises 

imediatas, composição química das cinzas, dilatometria, plastometria, microscopia ótica, e 

granulometria conforme normatização estabelecida na Tabela 4.3 além dos testes de para 

detecção do teor de cinzas, matéria volátil e teor de enxofre apenas nas amostras de pneu fino 

(borracha), também padronizado conforme normas. 

Tabela 4.3 - Metodologias de Caracterização de carvão, pneu, misturas e coque produzido. 

TESTES E ANÁLISES CONTEÚDO NORMATIZAÇÃO 

Análises Imediatas 

Cinzas ASTM D3174 

Matéria volátil ASTM D3175 

Enxofre total ASTM D2492 

Umidade ASTM D3173 

Composição química das cinzas 
Fe2O3, SiO2, Al2O3, MnO, CaO, MgO, P2O5, 
ZnO, Na2O, K2O, TiO2 

ASTM 6349 / 
ASTM 4326 

Petrografia de carvões Macerais 
ISO 501 / ASTM 

D720 

Plastometria Fluidez ASTM-2639 

CSR - CRI 
Reatividade e Resistência após reação ao 
CO2 

NSC - ASTM 
D5341 

DI Resistência Mecânica a frio – Drum Index JIS 2185 

Granulometria 
Percentual retido na série de peneiras 
Tyler 

ASTM D4749 

Compressão Resistência 
ADAPTADA       
NBR 5739 

MEV e EDS Análise de interface metal/coque 
PROCEDIMENTO 
NANOLAB/UFOP 

TGA/DTA Análise de combustibilidade 
PROCEDIMENTO 

ICEB/UFOP 

Para umidade, onde a massa da amostra foi pesada antes e após secagem em dessecador e 

avaliada por diferença, conforme Equação 4.1. 

         
                       

             
        (4.1) 
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Para o teor de cinzas, a amostra previamente pesada foi levada em um cadinho para forno tipo 

Mufla até completa calcinação. Após calcinação a amostra foi resfriada em dessecador e 

obtida o peso final do resíduo no cadinho. A Equação 4.2 define o cálculo. 

        
            

             
         (4.2) 

Para o teor de matéria volátil de acordo com a Equação 4.3, a amostra previamente pesada foi 

levada em um cadinho fechado para forno tipo Mufla para liberação dos voláteis porá 

posterior resfriamento em dessecador e obtido o peso final do resíduo no cadinho. 

                 
                                         

              
          (4.3) 

Para o carbono fixo é encontrado por diferença entre o teor de cinzas e matéria volátil dada 

pela Equação 4.4. 

                                     (4.4) 

Para as análises elementares de C e S foram utilizadas análises instrumentais assim como a 

composição química das cinzas, obtidas por absorção atômica.  

 

4.3. Forno Piloto de Coqueificação 

No estudo do comportamento de um carvão ou mistura durante a coqueificação, a unidade 

piloto permite que se obtenham informações suficientes para estabelecer o grau de interesse 

em um carvão e as condições para a sua utilização, e para uma mistura o nível qualitativo do 

coque, e as condições em que ela deverá ser utilizada em escala industrial. Portanto, o forno 

piloto reúne ao seu redor uma quantidade de experiência e de aparelhagem que podem 

proporcionar um estudo completo dos carvões. 

O forno piloto de coqueificação da Gerdau Ouro Branco foi fabricado pela Carbolite Furnace 

sendo de formato retangular com duas paredes, sendo uma móvel para melhorar a análise da 

pressão de coqueificação. A Figura 4.3 ilustra o forno piloto da Gerdau Ouro Branco. 
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Figura 4.3 - Visualização do forno piloto da Gerdau Ouro Branco. 

Possui todas as facilidades necessárias ao enfornamento da carga, desenfornamento do coque 

conforme mostrado na Figura 4.4 e aparelhos para a medida e registro de pressão de 

coqueificação, temperaturas das paredes, temperatura do centro de carga, medidor de 

contração e expansão 
[13]

.  

 

Figura 4.4  - Máquina de enfornamento. (a) Coque removido do forno (b). 

LITERATURA/%5b13%5dSUNDHOLM,%20J.%20L.%20et%20al.%20Manufacture%20of%20Metallurgical%20Coke%20and%20Recovery%20of%20coal%20chemicals.pdf
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Em termos de dimensões, as principais características são: 455mm de largura x 930mm de 

comprimento x 830mm de altura, com volume útil de 0,350m
3
 e capacidade de carga de 

255kg (base seca) a uma densidade de carga: 750kg/m
3 [13]

.  

O mecanismo de aquecimento do forno é elétrico e conta com 72 resistências de carboneto de 

silício (Si-C) que elevam a temperatura do forno em até 1250°C 
[13]

. 

 

4.4. Produção de coque metalúrgico em escala piloto 

Para a produção do coque com as misturas projetas foi utilizado do Forno de Coqueificação 

|Piloto da Gerdau Ouro Branco em sua capacidade máxima de 250Kg por enfornamento. Cada 

enfornamento foi submetido à temperatura máxima de operação de 1200°C, obtido por 

aquecimento por resistências elétricas, por 20 horas para completa coqueificação do carvão.  

Depois de terminado o processo de coqueificação, as cargas foram desenfornadas e resfriadas 

com água por de 25 segundos. Essas amostras foram coletadas em caixas, quarteadas, gerando 

uma massa de aproximadamente 80kg para cada amostra enfornada. 

 

4.5. Caracterização físico-química do coque 

Para análise granulométrica, a amostra passa por uma peneira vibratória por 20min, utilizando 

diferentes malhas de acordo a norma e quantificada as porcentagens retidas 

Para o coque produzido foram realizadas as análises imediatas, composição química das 

cinzas, CSR, CRI, DI, granulometria utilizando as normas citadas na Tabela 4.3, visando 

avaliar e comparar a qualidade do coque na nos diferentes tipos de misturas projetadas. 

Para o DI foi selecionada uma amostra representativa de 10kg inserido num cilindro com uma 

malha de 15mm. Posteriormente é levada a um tambor rotativo onde passa por 150 

revoluções. A amostra é retirada e analisada a porcentagem granulométrica obtida. O DI 150-

15 é o índice obtido ao final do processo. Para este índice, quanto maior a porcentagem retida, 

mais forte será o coque.  

LITERATURA/%5b13%5dSUNDHOLM,%20J.%20L.%20et%20al.%20Manufacture%20of%20Metallurgical%20Coke%20and%20Recovery%20of%20coal%20chemicals.pdf
LITERATURA/%5b13%5dSUNDHOLM,%20J.%20L.%20et%20al.%20Manufacture%20of%20Metallurgical%20Coke%20and%20Recovery%20of%20coal%20chemicals.pdf
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Para o CRI as amostras com 20mm foram analisadas em atmosfera inerte (Nitrogênio) e 

aquecidas até 1100°. Em seguida inserido um fluxo de CO2 de 5mm
3
/min por 120min, 

gerando uma atmosfera oxidante. A Amostra então foi resfriada para 40°C em atmosfera 

inerte novamente. Foram realizados os cálculos de perda de massa para obtenção do resultado 

Final. (ASTM D5341) 

Para o CSR o coque remanescente do ensaio de reatividade foi rotacionado em um tambor 

rotativo por 600 rotações com velocidade angular de 20rpm. Após o tamboreamento, o 

material foi analisado de acordo com a granulometria inicial e final através de peneiramento 

em peneira de 10mm. 

 

4.6. Análise via MEV e EDS 

Buscando avaliar as razões e justificar os resultados obtidos referentes à qualidade do coque 

produzido com a mistura às misturas de carvão e pneu pós-consumo, são necessárias 

realizações de caracterizações mais específicas da estrutura química, física e metalográfica 

além de outras propriedades inerentes ao coque produzido. 

O microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 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 
[55]

. 

O princípio de funcionamento do MEV parte da emissão de elétrons primários e secundários. 

Os elétrons primários tem 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 
[53]

. 

LITERATURA/%5b55%5dVLEESKENS,%20J.%20et%20al.%20Coke%20forms%20in%20nature%20and%20in%20power%20utilities.pdf
LITERATURA/%5b53%5dVIANA,%20R.%20C.%20Adesão%20borracha-latão%20a%20influência%20do%20cobalto%20do%20sistema%20HMMM%20hexametoximetilmelamina-resorcinol%20e%20da%20temperatura%20na%20interface.%20.pdf
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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 será retirada uma fração desse fragmento a fim de compor no porta amostra. 

Deverá ser feita 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.  

 

4.7. Análise da resistência à compressão 

A resistência à compressão é fator necessário para que o coque metalúrgico suporte as cargas 

de minérios e outras matérias-primas carregadas no topo do alto-forno.  

Os grupos de amostra 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 4.6. 
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Figura 4.6 -  Máquina Universal de Compressão. 

Foram selecionadas cinco amostras de cada classe, sendo elas passantes em uma peneira de 

abertura de 20mm. 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. Os valores foram obtidos 

por meio de curvas geradas a partir do giro do volante do equipamento.  

 

4.8. Análise por TGA/DTA 

A análise termogravimétrica é uma técnica na qual onde ocorre a perda de massa de uma 

substância função de um gradiente de temperatura aplicado sob uma programação e ambiente 

controlado 
[56]

. 

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 

LITERATURA/%5b56%5dLONGBOTTON,%20R.%20et%20al.%20Development%20of%20a%20metallurgical%20coke%20analogue%20to%20Investigate%20the%20effects%20of%20coke%20mineralogy%20on%20coke%20reactivity.pdf
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de acordo com os fenômenos ocorridos no material durante o processo como transformações 

físico-químicas 
[56]

. 

Para as análise térmicas foi utilizado um analisador térmico simultâneo TG-DTA modelo 

SDT 2960 do Departamento de Química do ICEB, objetivando analisar a combustibilidade do 

coque produzido em comparação com as temperaturas médias dentro de um alto-forno. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipirangareciclagem.com.br/nt.asp?nt=018
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A título de comparação com alguns resultados obtidos na caracterização das misturas de 

carvão mineral e do coque metalúrgico produzido, foi utilizada a Tabela 5.1, que mostra 

alguns parâmetros de qualidade do carvão mineral e do coque metalúrgico, fixados por 

normativa interna da Gerdau Ouro Branco, indicando índices ideais a serem alcançados. 

Tabela 5.1. Parâmetros de qualidade de carvão mineral e coque metalúrgico 
[12], [40]

. 

 

 

5.1. Caracterização física, química e metalográfica das matérias-primas 

Os resultados das análises químicas, físicas e metalográficas dos carvões utilizados na mistura 

base foram utilizados para selecionar e comprovar os padrões de qualidade dos carvões, que 

LITERATURA/%5b40%5dGerdau%20Ouro%20Branco.%20Curso%20básico%20de%20carvão%20e%20coque.pdf
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obedeçam a uma melhor relação custo benefício para a produção de um coque com as 

qualidades exigidas. 

Os resultados da caracterização físico-química da mistura base são mostrados na Tabela 5.2. e 

os resultados da composição química do pneu são mostrados na Tabela 5.3. Pode ser 

observado que nas amostras de MB os valores encontrados nas análises estão dentro dos 

patamares de referência para carvões de qualidade mostrados na Tabela 5.1. Pode-se verificar 

nas amostras de PP o alto teor de matéria volátil e S podendo ser explicada pelo processo de 

vulcanização aos quais as borrachas naturais e sintéticas, presentes na estrutura do pneu, são 

submetidas e aos demais compostos químicos adicionados como catalisadores e 

estabilizadores, além é claro das estruturas hidrogenadas presentes no material e liberadas 

quando em altas temperaturas.  

Tabela 5.2 - Caracterização da mistura base. 

MV (%) Cinzas (%) S (%) 
Fluidez (log 

(ddpm)) 

Reflectância 

 (% refletida) 
Vitrinita (%) 

23,46 6,97 0,81 2,6 1,12 62,2 

      

SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) K2O (%) Na2O (%) MgO (%) 

52,38 33,31 8,13 2,69 1,29 0,32 1,45 

Tabela 5.3 - Composição do pneu reciclado puro. 

Cinza (%) MV (%) Cfixo (%) S (%) 

4 48,5 47,5 2,2 

 

5.2. Aspecto visual do coque produzido 

O coque produzido com PF constituído apenas pela borracha apresentou características 

visuais similares ao coque metalúrgico produzido somente com MB conforme pode ser visto e 

comparado nas imagens obtidas pela MEV mais a frente. 

O coque produzido com misturas de PM e PG com a malha metálica presente na estrutura 

apresentou em sua estrutura os tire cords presentes nos pneus, ou seja, um coque agulhado. 

Essa característica pode ser observada na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 - Coque apresentando tire cords de aço proveniente da malha metálica do pneu adicionado à mistura 

de carvões. 

Também foram observados que os compósitos formados entre coque/aço possuem elevada 

resistência mecânica, uma vez que a malha atua como agente estrutural do coque, conforme a 

Figura 5.2 ilustra. Vale salientar que no tipo de estrutura iii, pode haver a dificuldades em 

relação à passagem em peneiras para análises granulométricas visto que essa estrutura 

interliga dois blocos de coque não compactos.  

 

Figura 5.2 - 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. 

 

5.3. Caracterização química do coque produzido 

Cinzas 

Os resultados apresentados são os valores médios obtidos dos testes realizados nas amostras 

em duplicata. As amostras foram utilizadas integralmente, ou seja, com todos os componentes 

presentes em sua estrutura após saída do forno. Pode-se então considerar que a presença da 
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malha metálica pode interagir com o material e influenciar diretamente no aumento dos teores 

de cinza principalmente por processo de oxidação. 

A Figura 5.3 apresenta o teor de cinzas no coque de acordo com as porcentagens de pneu 

inservível (1%, 3%, 5%) adicionadas na mistura. 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).  

Há uma correlação entre os compostos inorgânicos presentes no pneu, principalmente nas 

regiões superficiais com maior concentração de negro de fumo. Quanto menor material 

inorgânico como óxidos na superfície do material menor é o teor de cinzas. Isto pode estar 

relacionado também com as maiores superfícies de contato do PF sendo um material mais 

granulado sem a presença da malha metálica e as consequentes reações e perdas mássicas 

ocorridas durante a coqueificação 
[57]

. 

 

Figura 5.3 - Porcentagens de cinzas do coque metalúrgico produzido com adição de pneu reciclado. 

Em relação a MB as amostras de PM 3% e 5% apresentaram resultados similares e mais 

satisfatórios, sendo MB padrão de qualidade e referência. Todas as amostras ficaram abaixo 

do limite máximo de cinzas de 10% estipulado pela empresa produtora de coque conforme 

Tabela 5.1. 
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Matéria Volátil 

A Figura 5.4 apresenta as porcentagens de matéria volátil no coque de acordo com as adições 

de pneu inservível (1%, 3%, 5%) na mistura base. Os teores de matéria volátil no coque 

produzido foram mais elevados em todas as amostras em comparação ao MB exceto para PF 

5%.  

 

Figura 5.4 - Teor de matéria volátil do coque metalúrgico produzido com adição de pneu reciclado. 

De maneira geral, os pneus possuem em sua estrutura uma grande concentração de 

hidrocarbonetos e compostos orgânicos que naturalmente possuem um teor de voláteis mais 

elevados, o que incrementa esses valores no coque produzido. 

Ainda que os resultados se apresentem acima do padrão MB, os teores de matéria volátil 

ainda estão abaixo do recomendado para um coque de qualidade que gira em torno de 1,5% 

em massa conforme parâmetros indicados na Tabela 5.1, suficientes para comprovação de um 

bom processo de coqueificação. 

Teor de Enxofre 

A Figura 5.5 apresenta os teores de enxofre no coque de acordo com as adições de pneu 

reciclado (1%, 3%, 5%) na mistura. As amostras de PF, em todas as concentrações, têm teores 

de enxofre mais elevado que o da mistura base. Isso pode ser explicado por se tratar de um 
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material composto apenas pela borracha do pneu, sendo esta totalmente vulcanizada, o que 

eleva os teores de enxofre do material.  

 

Figura 5.5 - Teor de enxofre do coque metalúrgico produzido com adição de pneu reciclado. 

O enxofre presente na vulcanização do pneu se encontra interligando as cadeias poliméricas 

da borracha dando maior resistência ao material, e por estar nessas posições têm maior 

dificuldade de se interligar há outros componentes presentes, tendo uma retenção maior 
[47]

. 

A alta concentração de borracha vulcanizada também as amostras de PM e PG com 3% e 5% 

têm maiores níveis de enxofre, porém inferiores as amostras de PF. Isso pode ser explicado 

pela presença de óxidos metálicos entre outros como ZnO. O enxofre quando reage com 

óxidos formando sulfetos inorgânicos com Zn2F ou Fe2S durante o processo de coqueificação 

reagem e se decompõe em H2S e outros, sendo liberados da estrutura do coque. Porém quando 

quantidade de enxofre presente na matéria orgânica ainda é grande, mantém uma maior 

retenção desse elemento na estrutura do coque 
[44], [56]

. 

Quanto menor a quantidade de enxofre contido no coque melhor para o processo de produção 

de ferro-gusa e posteriormente dos aços, sendo este uma influência crítica no processo 

provocar fragilidade no aço. No coque os teores de enxofre devem ficar em torno de 0,6% 

segundo parâmetros mostrados na tabela 5.1.  
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Umidade 

A Figura 5.6 apresenta os valores de umidade apresentados no coque de acordo com as 

adições de pneu reciclado (1%, 3%, 5%) na mistura. Todas as amostras apresentaram teor de 

umidade menor que do MB e abaixo do valor máximo permitido de 8% conforme Tabela 5.1. 

Esses baixos valores podem ser explicados pelo pouco tempo de exposição das amostras ao 

tempo, sabendo-se que parte da umidade do coque ocorre devido à absorção de água do 

ambiente. Também pode ser levado em consideração o maior teor de voláteis que liberam 

maior volume de hidrogênio e oxigênio da estrutura. 

 

Figura 5.6 - Teor de umidade do coque metalúrgico produzido com adição de pneu reciclado. 

 

5.4. Caracterização física do coque produzido 

CRI 

A Figura 5.7 ilustra a variação do CRI em função das porcentagens e tipos de pneu 

adicionados. O CRI das amostras PM e PG apresentaram valor próximo da MB variando em 

torno de 24% enquanto que as amostras de PF valores mais elevados de CRI situados acima 

de 28%. 
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Figura 5.7 - Variação da CRI do coque com as porcentagens e tipos de pneus. 

Considerando a necessidade de se manter os valores de CRI abaixo dos 28%, conforme 

Tabela 5.1, para garantir a manutenção da granulometria média dentro do alto-forno, as 

amostras de PF se mostraram muito reativas. Esses valores mais altos eram esperados devido 

à composição de borracha apenas da amostra, o que apresenta alta reatividade comparada ao 

carvão mineral. 

Essa maior reatividade pode estar relacionada à porosidade mais elevada do coque produzido, 

devido à presença do pneu, tanto apenas borracha quanto com malha metálica, pois possuem 

um teor de voláteis consideravelmente mais elevados. A Figura 5.8 mostra o esquema de 

como essa porosidade poderia ser formada. 

 

Figura 5.8. Modelo de aumento de porosidade pela adição de borracha. 

Quando no próprio carvão há presença de voláteis é também um formador de poros, porém a 

contração do carvão tende a reduzir o tamanho desses poros (de acordo com a qualidade do 
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carvão) mantendo uma amostra mais homogênea com porosidade média inerente ao próprio 

material. Ao adicionar apenas a borracha do pneu, esta tem níveis mais elevados de voláteis, e 

seu processo de aglomeração na estrutura do carvão mineral acabaria por aumentar o volume 

de poros, o que aumentaria a reatividade do material. 

CSR 

A Figura 5.9 ilustra a variação do CSR em função no coque de acordo com as adições de pneu 

reciclado (1%, 3%, 5%) na mistura. As amostras de PF apresentaram valores de CSR abaixo 

da MB e valores muito próximos do mínimo exigido de 58%. Isso indica uma baixa 

resistência mecânica após a reação com CO2, o que reduz a granulometria do coque quando 

em trabalho em altos-fornos. Esses baixos valores também podem ser explicados pela maior 

reatividade do coque com a borracha, uma vez que maior porosidade mais frágil tende a ser o 

material. 

 

Figura 5.9 - Variação da CSR do coque com as porcentagens e tipos de pneus. 

Para as amostras PF, PM e PG foram observadas uma tendência de redução dos valores de 

CSR à medida que a percentagem de pneu adicionado à mistura é aumentada. PG apresentou 

valores próximos ao MB enquanto PM apresentou maiores valores de CSR com pico 69% 

para PM1%. 
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A Figura 5.10 ilustra a variação da DI em função das porcentagens e tipos de pneu 

adicionados. As amostras PF apresentaram DI menores que MB e menores que os valores 

exigidos entre 81% e 86% conforme Tabele 5.1. Esses valares padrões mínimos e máximos 

garantem a manutenção da granulometria principalmente no transporte e carregamento do 

coque para os altos-fornos.  

 

Figura 5.100 - Variação da DI do coque com as porcentagens e tipos de pneus. 

As amostras de PF, PM e PG apresentaram uma tendência de queda dos valores de DI à 

medida que a porcentagem de pneu adicionada às misturas aumenta. 

Ainda assim as amostras de PM e PG apresentaram valores de DI acima do MB e dentro da 

média requerida para os valores de DI. Esses valores também podem ser explicados para 

presença da malha metálica nestas amostras, que funcionam como agentes estruturais 

aumentam a resistência mecânica do coque. 

Granulometria 

A Figura 5.11 apresenta a granulometria média no coque de acordo com as adições de pneu 

reciclado (1%, 3%, 5%) na mistura. Pode ser observado que, em todas as amostras tiveram 

um tamanho de partículas maiores que a de MB exceto PG 5% e maiores que o mínimo 

exigido de 45mm, conforme Tabela 5.1. Um dos fatores que pode explicar essa característica 
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é devido à presença da malha metálica que interliga os blocos de coque retendo maior volume 

de coque aglomerado nas peneiras. 

 

Figura 5.11 - Tamanho médio de partículas do coque metalúrgico produzido com adição de pneu reciclado. 

Resistência a Compressão 

A Figura 5.12 mostra os valores de tensão máxima obtidos após ensaio de compressão das 

amostras.  Nota-se que a resistência à compressão de PM 1% e 3% foi próxima a MB e que as 

misturas com adição de PF e PG foram sempre abaixo de MB. Estes resultados confirmam os 

resultados de DI150-15, nos quais se observou a melhor interação entre o PM e a matriz 

carbonosa do coque, devido ao reforço estrutural dado pela presença da malha metálica no pneu. 
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Figura 5.12 - Valores de tensão máxima das amostras de coque metalúrgico produzido. 

 

5.5. Análise via MEV e EDS 

As micrografias via MEV foram analisadas no intuito de estabelecer o aspecto visual da 

superfície das amostras de coque constituído por MB e com adição de pneu. No que diz 

respeito à similaridade na superfície porosa de um coque produzido apenas com MB e com 

adição de pneu e à interface entre a malha metálica contida no pneu e a estrutura carbonácea 

do coque para relacionar com a resistência mecânica. 

A Figura 5.13 mostra o aspecto da superfície porosa do coque produzido apenas com misturas 

de carvões e com adição de diferentes granulometrias de pneu reciclado. As micrografias 

mostram a superfície porosa das amostras sendo todas de características similares ao coque 

produzido apenas com misturas de carvões, sendo este considerado padrão de qualidade. Na 

micrografia (d) pode-se notar o afloramento do tire cord na superfície. 
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Figura 5.13 - 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%. 

Na Figura 5.14 podemos observar o afloramento dos arames metálicos na superfície do coque 

e dessa maneira avaliar a interface metal/estrutura carbonácea. No aumento de 500x podemos 

verificar a presença de escamações no arame metálico, proveniente de corrosão do metal 

devido a exposição atmosférica e o tempo entre a coleta da amostra, preparação e análise. 
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Figura 5.14 - Afloramento de tire cords na superfície do que produzido com PM 3%, sequência com aumento de 

35, 50 e 500x. 

A Figura 5.15 apresenta a micrografia do arame metálico por EDS onde as colorações 

indicam a composição química elementar pontual da superfície. 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.  

 
Figura 5.15 - Micrografia por EDS do arame metálico aflorado no coque com PM 3%. Aumento de 500x. 

Lembrando que as amostras de pneus granulados utilizados são compostas por vários tipos de 

pneus diferentes, a composição dos arames também é diferente de acordo com a aplicação do 
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pneu. Portanto o aço do arame pode ser do tipo baixo e médio carbono e o recobrimento 

podem ser de Al, Cu entre outros. 

A Figura 5.16 apresenta a superfície da amostra de coque com PM 3%. Na micrografia (c) da 

figura 5.16 podemos observar a ponta do arame metálico aflorando na superfície do coque. 

Não foram observadas micro trincas 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, o que elimina a possibilidade de deposição metálica dentro do forno de 

coqueificação apesar de conter na estrutura metais de cobrimento com pontos de fusão mais 

baixos, os valores em massa destes não demonstram um problema a princípio. As 

temperaturas de fusão para o aço do arame não foram atingidas na produção do coque. 

 

Figura 5.16 - 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 

4.00kx do Spectrum 3. 

As análises químicas pontuais demarcadas na micrografia (a) da Figura 5.16 podem ser vistas 

nas Figuras 5.17, 5.18 e 5.19. 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, Mg, Si, Mo e Al, que pode ser explicado pela presença dos 

arames metálicos e desprendimento de camadas de corrosão do mesmo e pela presença de 

componentes contidos na estrutura do pneu como aceleradores de vulcanização e 

estabilizadores da borracha. Embora a literatura tenha demonstrado a real presença de 
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compostos de Zn, este não foi detectado pela análise de EDS, devendo, portanto se recorrer a 

uma análise mais específica, já que esse elemento é prejudicial em alto-forno. 

No Spectrum 3 também é uma com a presença marcante do arame metálico o que aumenta o 

teor de Fe na região. O Spectrum 9 também é  uma região na estrutura carbonácea do coque 

constituída quase em sua totalidade por carbono. 

 

Figura 5.17 - Análise química pontual por EDS do Spectrum 1 da amostra de coque PM 3% conforme seleção na 

figura 5.16. 
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Figura 5.18 - Análise química pontual por EDS do Spectrum 3 da amostra de coque PM 3% conforme seleção na 

figura 5.16. 

 

 

 

Figura 5.19 - Análise química pontual por EDS do Spectrum 9 da amostra de coque PM 3% conforme seleção na 

figura 5.16. 
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Tanto para as amostras de PM e PG as características superficiais e composição química 

foram semelhantes às descrições citadas para as micrografias de PM 3% apresentadas acima e 

podem ser observadas nas Figuras 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23. Para o PF, por não conter malha 

metálica na estrutura do pneu adicionado, não houve correlação de interface metal/estrutura 

carbonácea. 

 
Figura 5.20 - Micrografia da amostra de coque com PM 5% explicitando o afloramento do arame metálico com: 

(a) aumento de 200x; (b) aumento 500x; (c) aumento 6.00kx. 

(a) (b) (c)
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Figura 5.21 - (a) Micrografia da amostra de coque com PM 5% explicitando o afloramento do arame metálico 

com delimitação de pontos para análise química pontual EDS; (b) Análise química pontual por EDS do 

Spectrum 13; (c) Análise química pontual por EDS do Spectrum 20. 

 

 

Figura 5.22 - Micrografia da amostra de coque com PG 3% explicitando o afloramento do arame metálico com: 

(a) aumento de 500x; (b) aumento 4.00kx; (c) aumento 8.00kx. 

(a) (b) (c)

(a) (b)

(c)
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Figura 5.23 - (a) Micrografia da amostra de coque com PG 3% explicitando o afloramento do arame metálico 

com delimitação de pontos para análise química pontual EDS; (b) Análise química pontual por EDS do 

Spectrum 35; (c) Análise química pontual por EDS do Spectrum 33. 

 

5.6. Análise por TGA/DTA 

A Figura 5.24 mostra as curvas de TGA/DTA para amostra de pneu inservível PM. Observa-

se uma perda de massa pouco expressiva (2,218 %) até aproximadamente 200°C que 

representa a perda de umidade do material, a partir daí inicia uma perda de massa (63,37%) de 

maneira brusca até 490°C, onde ocorre a degradação dos principais componentes do pneu 

como os hidrocarbonetos pesados, componentes do negro de fumo e óleos, até 

aproximadamente 490°C e mais gradual e lenta até 800°C, onde ocorre a degradação dos 

óxidos.   

(a) (b)

(c)
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A curva de DTA indica 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 geralmente 

prevalecem os compostos de enxofre 
[58]

. 

 

Figura 5.24 - Gráfico TGA/DTA da amostra de pneu inservível puro granulometria PM. 

A Figura 5.25 mostra as curvas de TGA/DTA para amostra misturas de carvão apenas. 

Inicialmente ocorre uma leve perda de massa, caracterizada por umidade baixa e somente a 

partir de aproximadamente 250°C é que é verificado o início da perda de massa mais 

evidente, caracterizada pela liberação dos voláteis. 

O pico exotérmico é mostrado em torno de 470°C, onde ocorrem as principais reações de 

decomposição da amostra. A partir daí a perda mássica se da de maneira levemente mais lenta 

e gradativa. O processo se estabiliza e inicia a formação de cinzas à partir de 923°C, gerando 

uma massa residual. 

 

 

LITERATURA/%5b58%5dFORD,%20E.%20T.%20L.%20C.%20Desenvolvimento%20de%20material%20compósito%20a%20base%20de%20raspas%20de%20pneu%20e%20látex%20para%20isolamento%20térmico.%20.pdf
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Figura 5.25 - Gráfico TGA/DTA da amostra de misturas de carvão mineral sem adição de pneu. 

È possível verificar a similaridade das curvas de TGA da mistura de carvões com o pneu puro 

(apenas borracha), no entanto a curva de DTG mostra a maior reatividade do pneu, o que 

influencia diretamente no CRI e CSR.  

Essa similaridade das amostras de PP e mistura de carvão é um indicativo da compatibilidade 

desses materiais no que diz respeito ao comportamento térmico, para produção de coque 

metalúrgico. 

A Figura 5.26 mostra as curvas de TGA/DTA para amostra de coque contendo apenas MB. A 

curva de termogravimétrica mostra uma primeira etapa de degradação da amostra onde é 

eliminada a úmida e matéria volátil até cerca de 480°C. Por se tratar de um ambiente inerte 

(N2) não houve uma expressiva perda de massa no material (0, 77%) justamente devida aos 

baixos valores de matéria volátil estimando a perda de massa nessa etapa em apenas 1% 
[56]

. 

http://www.ipirangareciclagem.com.br/nt.asp?nt=018
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Figura 5.26 - Gráfico TGA/DTA da amostra coque produzido apenas com MB. 

Uma segunda etapa de degradação inicia-se a partir dai também envolvendo perda de massa 

relativamente pequena (0,63%) devido à estabilidade do carbono na estrutura gerando cinzas 

como resíduo final. A curva de DTA indica a região de maior intensidade das reações com 

pico dentro da maior perda de massa. 

Na Figura 5.27 a curva de TGA da amostra de coque com PF 1% apresenta similaridade com 

a de MB exceto na primeira etapa de degradação do material onde cerca de 240°C há um pico 

de ganho de massa de pequeno valor, voltando a decair em 280°C. De maneira geral a perda 

de massa foi de apenas 0,9%. Enquanto que para a termografia do PM 1% a similaridade das 

termografias é mais evidente, com perda de massa mais significante até 500°C conforme 

Figura 5.28. 
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Figura 5.27 - Gráfico TGA/DTA da amostra coque produzido PF 1%. 

 

 

Figura 5.28 - Gráfico TGA/DTA da amostra coque produzido PM 1%. 

Nas Figuras 5.29 e 5.30 mostram as termografias de PG 1% e PF 3% respectivamente. Em 

ambas há uma brusca perda de massa até 200°C, devido ao teor de matéria volátil mais alto, 

então há um ganho de massa até cerca de 720°C quando novamente volta a perder massa. 
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Nesta etapa a perda de massa gira em torno de 0,4%.  Esse ganho de massa em análise de 

TGA/DTA só é caracterizado quando há uma mudança de atmosfera de inerte para reativa, 

através da mudança dos gases presentes no forno. 

 

Figura 5.29 - Gráfico TGA/DTA da amostra coque produzido PG 1%. 

 

Figura 5.30 - Gráfico TGA/DTA da amostra coque produzido PF 3%. 

Para a análise das perdas de massa das amostras em questão, foi selecionada atmosfera com 

fluxo de N2 apenas, sem mudança de atmosfera em todo processo. Portanto o ganho de massa 

poderia ser explicado por um problema no equipamento utilizado, podendo ter havido 
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passagem de oxigênio, mudaria o ambiente para uma atmosfera corrosiva e devido à presença 

de compostos metálicos nas amostras, estes iriam reagir para formação de óxidos gerando um 

aumento de massa conforme observado nos gráficos. 

Ainda assim, não foi possível verificar a incidência dessa situação o que deixam de maneira 

inconclusiva os resultados que apresentaram ganho de massa. 

Na Figura 5.31 a termografia da amostra PM3% volta a se assemelhar 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 quando novamente volta a perder massa mais evidentemente, 

chegando a um total de 1,65% de perda. 

 

Figura 5.31 - Gráfico TGA/DTA da amostra coque produzido PM 3%. 

As termografias das amostras PG 3%, PF 5%, PM 5% e PG5% voltaram a apresentar os 

comportamentos observados nas termografias de PG 1% e PF 3% com perda brusca de massa 

num primeiro estágio até 200°C, ganho de massa até 750% e posteriormente voltando a 

perder massa até 1000°C. As perdas mássicas na última etapa variam de 0,1 a 0,5%.  
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6. CONCLUSÕES 

 

A utilização de pneu inservível nas mistura de carvões mineral para produção de coque 

metalúrgico representa uma alternativa para redução de custo de produção e manutenção das 

qualidades exigidas do coque, desde que em proporções corretas. Outro fator de importância 

da utilização de pneus inservíveis é a contribuição ambiental, já que oferece uma nova rota de 

processamento para esse material, reduzindo o descarte irregular no meio ambiente 

consequentemente reduzindo os níveis de poluição. 

No que diz respeito à redução de custos de produção, o valor comercial do pneu revendido 

pelas recicladoras nacionais é cerca de 25% menor que o valor dos carvões minerais 

importados, e não estão sujeitos a variações cambiais, o que estabiliza seu valor agregado. 

Vale salientar que as revendedoras desse material fazem o processamento necessário, como 

granulação do material, de acordo com a necessidade do cliente, não havendo necessidade de 

reprocesso. 

De uma maneira geral, o coque produzido com adição de PM 3% apresentou resultados mais 

similares ao coque produzido apenas com MB, sendo mais promissor e seguro para utilização 

em escala industrial. Dado este fato, se considerarmos o cenário siderúrgico de 2015 no 

Brasil, a utilização desse material pode oferecer uma redução de custos de 0,7% sobre o custo 

de matéria-prima para produção do coque metalúrgico o que equivale a cerca de 

US$8.888.100,00 em 2015. 

As amostras de coque produzidas com adição de pneu apresentaram uma estrutura superficial 

porosa similar ao coque utilizando apenas misturas de carvão. As amostras que utilizaram PM 

e PG, que possuem tire cords na estrutura, apresentou uma estrutura com afloramento do 

arame metálico sendo este um agente de ligação e aumento de resistência mecânica do 

material. 

Com relação ao teor de cinzas e umidade, todas as amostras apresentaram valores de 

referência menores que da amostra padrão MB, enquanto que para o tamanho médio de 

partículas ficou acima de MB, com valores mais similares em torno de 70mm. 
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Os teores de matéria volátil das amostras ficaram acima do MB, com valores mais similares 

(1,24%) para todas as amostras com 3% de adição de pneu. 

Apesar de alguns resultados apresentarem uma ligeira queda em relação ao padrão de coque 

MB, todos ficaram dentro dos limites de qualidade exigidos para um coque adequado ao 

consumo. 

Quanto ao teor de enxofre, todas as amostras apresentaram resultados acima de MB (exceto 

PF e PM 1%), com uma tendência de crescimento de acordo com o aumento da adição pneu. 

Ainda assim, todos os resultados ficaram abaixo de 0,67%. 

Para os principais parâmetros de resistência do coque, os valores de CRI apresentaram uma 

tendência de crescimento de acordo com o aumento da adição de pneu nas misturas. As 

amostras com adição de 3% apresentaram resultados mais próximos a MB em torno de 24%. 

Para o CSR houve uma tendência de queda com o aumento do teor de adição de pneu, sendo 

que os melhores resultados foram para PM e PG 3%, girando em torno de 66%. O DI também 

apresentou uma tendência de queda de acordo com o aumento do teor de pneu adicionado, 

ainda assim, para as amostras de PM e PG 3% tiveram resultados mais próximos do MG em 

torno de 84%. As análises de resistência à compressão reforçam as conclusões sobre os 

resultados de DI. 

As amostras PM e PG demonstraram uma boa relação de interface entre os arames metálicos e 

a estrutura carbonosa, sem fissuras, porosidade ou trincas, favorecendo ainda mais no 

aumento de resistência do material. 

As análises termogravimétricas das amostras, as DTG indicam mesmas relações de 

velocidade das reações que induzem diferenças na massa do material, sendo que a amostra 

PM 3% apresentou TGA nos mesmos padrões de perda mássica que MB. Através dos 

resultados da TGA foi possível confirmar os resultados do CRI. 

Embora a composição química dos pneus tenha componentes considerados indesejáveis para 

o alto-forno e produção do aço, como o ZnO e S, as porcentagens adicionadas à mistura de 

carvões fazem com que os teores sejam menores e sua real influência seja aparentemente 

menor do que o esperado. Para isso será necessário mais estudos da aplicação direta desse 

material em altos-fornos e na produção de aço. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Produzir e caracterizar o coque metalúrgico com adição de pneus recicláveis em escala 

industrial para avaliar possíveis interferências dos processos em baterias de fornos de 

coqueificação na qualidade final do coque. 

Analisar e quantificar fumos e os tipos de gases liberados durante o processo de coqueificação 

desse material para verificar os possíveis impactos ambientais gerados. 

Fazer uma análise mais detalhada sobre a reatividade do coque com adição de pneu, no que 

tange a quantificação e qualificação da porosidade e termografias com fluxo de CO2, para 

avaliação mais próxima ao enfrentado pelo material em trabalho. 

Simular em escala piloto a utilização desse material em alto-forno para avaliar o fluxo de 

gases, reatividade, produtividade e influências tanto no ferro gusa produzido quanto na 

estrutura do equipamento. 
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