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Resumo 

 

Atualmente o mercado do aço está exigindo um produto com baixo custo e alta qualidade, 

para se conseguir alcançar um patamar de excelência do aço e aumentar os rendimentos da 

indústria siderúrgica deve-se otimizar o processo de fabricação e reduzir custos de produção 

do aço. Uma forma de alcançar esses é pela redução dos custos das matérias primas, nesta 

dissertação será analisada a produtividade do processo de produção do coque pela 

densificação do carvão carregado nos fornos da coqueria, de forma a aumentar a 

produtividade da coqueria. O coque desempenha funções importantíssimas no processo de 

fabricação do aço, mas a principal é o fornecimento de carbono para a produção de ferro gusa 

no alto-forno. Para atender suas funções o coque deve atender requisitos restritos de qualidade 

e os principais serão considerados neste trabalho a fim de avaliar a possibilidade de utilizar 

uma carga densificada na coqueria. O desenvolvimento da pesquisa foi realizado na planta 

piloto da companhia siderúrgica Gerdau Ouro Branco e os resultados obtidos foram 

interessantes para o uso da carga de alta densidade, sugerindo um aumento de produtividade 

na casa de 30% em função do aumento do CSR de 7%.  

Palavras-chave: Coque, densificação, coqueria, propriedades,otimização, processo. 
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Abstract 

 

The global steel market nowadays requests a product with low cost and high quality. In order 

to achieve both objectives, the level of excellence required in steel production and profit 

increasing of the steelmaking industry, the solution is optimize the manufacturing process and 

reduce steel production costs. Costs reduction in steel raw materials is a way to reach those 

goals, this thesis has analyzed a coke production process optimization by coal loaded 

densification into coke ovens, so as to increase the coke productivity. Coke performs very 

important roles in the steel production process, but the main role is provide carbon to the pig 

iron production in the blast furnace. To meet its functions, coke must attend strict quality 

requirements and these will be considered in this study. This analysis will be important due to 

a possibility evaluation of using a densified load in the coking plant. The development of the 

research has happened in the pilot plant of the steelmaking company Gerdau Ouro Branco, 

where we obtained interesting results for high density charge using, a 30% of productivity 

increasing is possible due an increase of 7% on CSR analysis. 

Keywords: Coke, densification, process, optimization, properties, quality 
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1. Introdução 

 

É indiscutível a importância do Brasil na produção mundial de aço. Segundo o WORLD 

ATLAS (2016) hoje o país ocupa a 8ª posição no ranking dos maiores produtores de aço bruto 

no mundo com um volume de produção de 33.25 milhões de toneladas no ano de 2015, 

observar Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 Maiores Produtores de Aço no Mundo (World Atlas, 2016) 

País Produção (Milhões de toneladas) Porcentagem Mundial

1 China 803,83 50,31%

2 Japão 105,15 6,58%

3 Índia 89,58 5,61%

4 EUA 78,92 4,94%

5 Rússia 71,11 4,45%

6 Coréia do Sul 69,73 4,36%

7 Alemanha 42,68 2,67%

8 Brasil 33,25 2,08%

9 Turquia 31,52 1,97%

10 Ucrânia 22,93 1,44%  

Porém a produção de aço está encarando grandes desafios atualmente, tem-se a concorrência 

da China, país responsável por mais de 50 % da produção de aço mundial e consegue alcançar 

menores custos de produção que a maioria dos países. Além disso, a matéria-prima do aço, 

assim como seu processo de produção, tem um custo bastante elevado na produção do 

mesmo, tendo influência direta no seu valor final.  

Observa-se então uma grande oportunidade no setor siderúrgico, reduzir custos de produção 

do aço através da otimização do processo de fabricação de suas matérias-primas. Segundo 

OSÓRIO et al.(2008) 95% da produção de ferro primário mundial é realizada no alto-forno a 
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coque, no Brasil este valor é menor, chegando ao patamar de 75% do aço bruto produzido em 

usinas siderúrgicas integradas que utilizam altos-fornos a coque. 

O custo de produção do coque representa cerca de 40,5 %, Erro! Fonte de referência não 

encontrada., dos custos de produção do ferro gusa, além de ser vital importância para o 

processo de produção do gusa no alto-forno. Em função da sua responsabilidade no alto-forno 

e custos na fabricação do aço, a produção do coque merece uma concentração especial nos 

desenvolvimentos de projeto de pesquisa e otimização de processo. Assim será possível obter 

um coque com menor custo e que atenda melhor as qualidades exigidas pelo alto-forno 

(Coelho, Silva, Alves, Andrade, & Assis, 2004) 

 

Figura 1.1: Estratificação dos custos de produção do ferro gusa da CST (Coelho, Silva, Alves, 

Andrade, & Assis, 2004) 

O coque deve atender uma série de parâmetros de qualidade ao ser produzido e encaminhado 

para o alto-forno. Não se pode apenas controlar os parâmetros do coque pelos métodos de 

testes a frio (granulometria, resistência, etc.), pois estes somente irão indicar o 

comportamento do coque no topo do alto-forno. Deste modo o coque deve atender a uma série 

de parâmetros tanto a baixas temperaturas quanto a temperaturas maiores (Morozov, 

Yukhimenko, Belobragin, & Koshelev, 2012). 
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MOROZOV et al. (2012) exemplifica uma empresa que utiliza os seguintes parâmetros de 

qualidade do coque: 

 Análise imediata (cinzas, enxofre, voláteis e umidade) 

 Distribuição granulométrica 

 Testes de resistência (DI150 e DI15) 

 Testes CSR e CRI 

Em função de um aumento da densidade da carga de produção do coque metalúrgico deve-se 

estar atento às suas características físico-químicas, pois todas essas serão alteradas em função 

de um crescimento da densidade do coque. Estas mudanças devem ser controladas a fim de 

obter um coque com os parâmetros ideais e com maior densidade, o que implica em uma 

produtividade maior nos fornos da coqueria. 

Atualmente há técnicas consolidadas para a utilização da carga de alta densidade para a 

produção de coque, as mais utilizadas são as técnicas de Stamp Charging  e briquetagem. O 

processo de briquetagem consiste basicamente na aglomeração de partículas finas, com ou 

auxílio ou não de um aglutinante, qual é responsável por transformar partículas finas em 

corpos por meio de ligações, físicas ou químicas, rígidas (Carvalho & Brink, 2004). 

Já a técnica de Stamp Charging, inicialmente criada para utilizar misturas pobres de carvão 

com alto teor de voláteis em sua estrutura, consiste na preparação da mistura de carvão em 

uma caixa metálica, seguido de uma prensagem para a formação de um “bolo” de carvão e 

depois é colocado no forno para a obtenção do coque (Madias & Córdova, 2013).  

O desenvolvimento dos processos de Stamp Charging e briquetagem, processo de 

adensamento de carga na coqueria, implicou em grandes resultados para a siderurgia, em 

função da grande redução de custos e aumento de produtividade. Dessa forma foi possível 

almejar um aço mais competitivo no mercado atual, em função dos grandes impactos 

financeiros alcançados por essas técnicas.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

 

Criar alternativa tecnológica para aumento de produtividade de coqueria em função do 

aumento na densidade do carvão carregado e determinar o impacto na qualidade e na 

produtividade de uma coqueria. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Avaliar os impactos do aumento da densidade de carga nas propriedades do coque produzido; 

Realizar experimentos em forno soleira aquecida e avaliar os parâmetros físico-metalúrgicos 

do coque produzido. 
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3. Revisão Bibliográfica 

3.1 Carvão 

3.1.1 Origem e Formação do Carvão Mineral 

 

O carvão mineral é formado a partir da matéria orgânica de vegetais depositados em bacias 

sedimentares. Por ação de pressão e temperatura em ambiente sem contato com o ar, em 

decorrência de soterramento e atividade orogênica, os restos vegetais ao longo do tempo 

geológico se solidificam, perdem oxigênio e hidrogênio e se enriquecem em carbono, em um 

processo denominado carbonificação.  

Quanto mais intensas a pressão e a temperatura a que a camada de matéria vegetal for 

submetida, e quanto mais tempo durar o processo, mais alto será o grau de carbonificação 

atingido, ou rank, e maior a qualidade do carvão. Os diversos estágios de carbonificação, do 

menor para o maior rank, são dados pelo esquema: turfa -- sapropelito -- linhito -- carvão sub-

betuminoso -- carvão betuminoso – antracito (Araújo L. , 1997).   

O estágio mínimo para a utilização industrial do carvão é o do linhito. Outro índice qualitativo 

do carvão é o “grade”, que mede de forma inversamente proporcional o percentual em massa 

de matéria mineral incombustível (cinza) presente na camada carbonífera. Um baixo “grade” 

significa que o carvão possui um alto percentual de cinza misturado à matéria carbonosa, 

consequentemente, empobrecendo sua qualidade. A  

Tabela 3.1 mostra uma comparação entre os tipos de carvão mineral mais comuns que se pode 

encontrar.  
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Tabela 3.1 Valores médios percentuais observados a partir da análise química imediata das 

diferentes fases de transformação da matéria vegetal até a formação do carvão mineral. 

(Araújo L. , 1997) 

Tipo Oxigênio (%) Hidrogênio (%) Carbono (%)

Turfa 40,0 6,0 57,0

Linhito 25,0 5,0 70,0

Hulha 15,0 4,5 80,0

Antracito 3,0 2,0 95,0  

3.1.2 Reservas e Produção Mundial de Carvão Mineral 

O carvão mineral é um dos tipos de combustível fóssil mais abundante da natureza, e participa 

de cerca de 27% da produção mundial de energia, perdendo somente para o petróleo que 

ocupa a participação de 33% (Portal Brasil, 2011). Segundo dados do Portal Brasil (2011), o 

mundo em 2010 consumiu cerca de 6,5 bilhões de toneladas de carvão mineral e ainda conta 

com reservas cotadas em 800 bilhões de toneladas.  

A China é o maior produtor mundial de carvão, responsável por cerca de 3561 milhões de 

toneladas no ano de 2013, na segunda posição do rank tem-se os USA com 904 milhões de 

toneladas e logo após a Índia com 613 milhões de toneladas. Esses dados e os maiores 

produtores podem ser encontrados na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 Dez maiores produtores de carvão no mundo (Worldcoal.org, 2014) 
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País Produção (Mt)

China 3561

USA 904

Índia 613

Indonésia 489

Austrália 459

Rússia 347

África do Sul 256

Alemanha 191

Polônia 143

Casaquistão 120  

O carvão mineral se divide em carvão mineral coqueificável e não coqueificável. O desejável, 

quando se trata de conceitos da siderurgia, é o carvão coqueificável, deste é possível obter o 

coque para utilização no alto-forno. Segundo Worldcoal.org (2014) a China é o maior 

produtor de carvão coqueificável no mundo, com 527 milhões de toneladas de carvão 

produzidos em 2013, seguida da Austrália com 158 milhões de toneladas e USA com 78 

milhões de toneladas, os dez maiores produtores podem ser observados na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 Dez maiores produtores de carvão mineral mundial em 2013 (Worldcoal.org, 

2014). 

País Produção (Mt)

China 527

Australia 158

USA 78

Rússia 73

Índia 42

Canadá 34

Mongólia 20

Ucrânia 20

Casaquistão 12

Polônia 12  
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3.1.3 Principais Características do Carvão para Coqueificação 

O carvão utilizado na coqueria deve ser um carvão coqueificável, ou seja, que apresente 

características coqueificantes. Isto quer dizer que o carvão quando aquecido, em ausência de 

ar, deve apresentar certas propriedades específicas, tais como: amolecimento, inchamento, 

aglomeração e, finalmente, ser capaz de solidificar na forma de um sólido poroso e rico em 

carbono, de alta resistência mecânica, chamado coque (Vilela, Silva, Filho, & Oliveira, 2010). 

Para o processo de coqueificação se utiliza uma mistura de carvões de diferentes qualidades e 

origens de forma a alcançar uma carga para o processo de melhor qualidade e menor custo. 

Há diversos estudos que buscam prever a qualidade da mistura, um dos diagramas mais 

utilizados é a janela de Miyazu, ou MOF, que relaciona a fluidez do carvão com a refletância. 

Outro método de análise é o diagrama que relaciona o nível de refletância com o rank da 

mistura. 

A janela de Miyazu pode ser observada na Figura 3.1, o diagrama desenvolvido por Miyazu é 

uma das referências em previsão da qualidade do carvão. Ele utiliza uma técnica petrográfica 

que avalia o rank do carvão, este é definido pela refletância da vitrinita, componente maceral 

do carvão que se torna plástico e envolve os constituintes inertes durante a carbonização, além 

de ser o mais abundante e representativo no carvão. A partir da relação do rank com a fluidez 

máxima de Gieseler, obtem-se o MOF. Em todo o diagrama há somente um intervalo de 

valores específico que é o ideal para as misturas de carvão que irão para a coqueificação, 

denominado na Figura 3.1 como “janela para misturas de coqueria” (Silva G. L., G. 2011) 

(Silva A. M., A. 2008).  
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Figura 3.1 Janela Miyazu que é obtida pela relação da fluidez e refletância da mistura de 

carvão (Miyazuet al., (1978) apud (Silva A. M., A. 2008)). 

O outro método citado anteriormente é o que relaciona o rank do carvão com a refletância, na 

Figura 3.2 pode-se observar que a abscissa corresponde à matéria volátil, sabe-se que quanto 

maior o rank do carvão menor é seu conteúdo de matéria volátil. As melhores relações que se 

tem atualmente são com respeito às relações de petrografia e plastometria, como a MOF, mas 

no caso do diagrama apresentado na Figura 3.2 há uma interessante relação do rank/matéria 

volátil e a petrografia do carvão, indicando que os carvões coqueificáveis contêm teores de 

entre 0,7 e 1,7% de refletância e entre 16 e 35% de voláteis (Silva J. O., J. 2008). 
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Figura 3.2 Relação da refletância dos carvões com o rank (LOISON, R. et al. (1989) apud 

(Silva J. O., J. 2008)) 

 

 

 

. 

3.2 Coque Metalúrgico e suas Definições 

3.2.1 Processo de Coqueificação 

 

O processo de coqueificação é a transformação do carvão em coque nos fornos da coqueria. 

Nesses fornos o carvão é submetido a temperaturas elevadas na ausência de oxigênio, o que 

implicará na liberação de gases do carvão e o produto final é um resíduo sólido poroso, o 

coque. Esta capacidade de se transformar em coque é característica do carvão betuminoso, ou 
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seja, carvão metalúrgico, isso acontece devido à presença de componentes chamados macerais 

na constituição do carvão. 

Os componentes macerais do carvão são divididos em dois grupos em função do seu 

comportamento durante a coqueificação. Primeiramente tem-se o grupo dos macerais reativos, 

estes sofrem fusão no processo de coqueificação e depois se ressolidificam, assim 

desempenham a importante função de ligantes. O outro grupo é o dos macerais inertes, estes 

não sofrem fusão no processo de coqueificação, assim deve ser aglomerados pelos ligantes 

(Silva J. O., J. 2008). Na Figura 3.3 observa-se um exemplo de análise petrográfica realizada 

em carvão mineral, na análise tem-se ilustrado exemplos de componentes do grupo dos 

macerais reativos do carvão, a Vitrinita, Liptinita e a Inertita. 

 

Figura 3.3: Fotomicrografia ilustrando os grupos de macerais reativos: Vitrinita, Liptinita e 

Inertita (V, L e I respectivamente) do carvão em luz branca refletiva (eixo x = 200µm)(Silva 

M. B., M. 2012). 

Segundo SILVA A. (2008) em baterias convencionais o carvão é aquecido na faixa de 

temperatura de 1100 a 1350ºC, a essa temperatura o carvão é decomposto em: alcatrão, óleos 

leves, gás de coqueria e coque, este é o resíduo resultante, sólido, poroso e o produto final da 

coqueria. 

A coqueificação pode ser dividida em seis etapas distintas, estas etapas são determinadas em 

função da temperatura de coqueificação e da fluidez do carvão ou coque dentro do forno da 

coqueria, isto pode ser observado claramente na Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Fenômeno de desenvolvimento da pressão de coqueificação, antes do encontro das 

camadas plásticas (JARDIM, (1991) apud SILVA, A. (2008)). 

Segundo SILVA, A. (2008) pode-se dividir as etapas da coqueificação da seguinte maneira: 

a) Desgaseificação: A desgaseificação começa com a formação de gases de baixo peso 

molecular (CH4 e H2O), para depois, com o aumento da temperatura inicial, a 

formação de elementos de peso molecular maior, como o alcatrão, sendo este o 

principal produto volátil obtido nessa etapa. A desgaseificação se processa até 500ºC. 

b) Amolecimento: A etapa de amolecimento corresponde aos princípios físicos da fusão 

de um material termoplástico, o ponto de amolecimento é inversamente proporcional 

à quantidade de vitrinita no carvão.  

c) Zona Plástica: A duração da fase plástica é determinada pela competição das duas 

reações que acontecem nela, as reações de condensação e as de craqueamento, estas 

produzem substâncias de alto peso molecular. Os produtos de peso molecular maior 

permanecem mais tempo no estado líquido em função do calor. 

Há uma baixa permeabilidade gasosa na zona plástica, isto implicará em um aumento 

da pressão interior da zona plástica devido à produção de gases nesta fase. Esta 
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pressão de coqueificação está ilustrada na figura 3.2, pode-se observar que a pressão 

interior empurra o coque contra as paredes e comprime o carvão entre elas. 

d) Inchamento/Pressão de Coqueificação: Devido ao aumento da quantidade de gás na 

zona plástica que não consegue escapar rapidamente tem-se o inchamento do carvão 

na mesma. Como informado na zona plástica, em virtude dessa plasticidade térmica 

dos carvões tem-se um desenvolvimento da pressão contra as paredes dos fornos 

durante a coqueificação, denominada pressão de coqueificação. Esta pressão de 

coqueificação é de extrema importância para o processo, porém ela afeta a estrutura 

dos fornos de bateria, logo está ligada diretamente à vida útil desses. 

A importância da pressão de coqueificaçao é que esta causará uma deformação dos 

grãos sólidos do carvão, que podem se tornar até mesmo fluídos, causando também 

decomposição da matéria orgânica, implicando diretamente na evolução de produtos 

voláteis. 

e) Ressolidificação: Quando as reações de condensação prevalecem sobre as reações de 

craqueamento tem-se a decomposição térmica, principal responsável pela massa 

plástica se converter irreversivelmente ao estado sólido do semicoque ao exceder a 

temperatura de ressolidificação. 

Antes da própria ressolidificação a estrutura básica do coque já está formada, isto 

quer dizer que não existirão mais mudanças físico-químicas significativas na estrutura 

do mesmo, somente um aumento do grau de ordenação das estruturas moleculares e, 

consequentemente, um aumento da densidade. 

f) Contração: O produto final da coqueificação é chamado de semicoque, para completar 

a produção do coque deve-se aumentar ainda mais a temperatura. A contração do 

coque é função dos resultados das reações de condensação e liberação de hidrogênio, 

após o processo de contração pode-se observar o aparecimento de fissuras nas pedras 

de coque. 

SILVA, J. (2008) faz uma análise prática a partir do movimento das temperaturas 

caracterizadas pelas propriedades plásticas dos carvões, as isotermas de coqueificação. A 

Figura 3.5 ilustra algumas isotermas de coqueificação, na figura observa-se primeiramente em 

o carvão carregado no forno, onde esse entra em contato com as paredes aquecidas dos fornos 

de coque e transmite o calor por condução para o centro da carga, caracterizando a isoterma 

do início do amolecimento. Logo após esta se tem outra isoterma caracterizada pela 
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temperatura de ressolidificação. Entre estas isotermas forma-se um envelope plástico muito 

fino onde ocorre o primeiro estágio da coqueificação. Em seguida ocorrem os estágios 

seguintes, onde se terá a formação do carvão para semicoque e em seguida em coque. 

 

Figura 3.5: Isotermas de coqueificação (A, B e C) e foto de forno após o processo à 

direita(Silva J. O., J. 2008). 

A avaliação da velocidade de avanço das isotermas de coqueificação é um dos parâmetros do 

coque, este avanço é denominado coking-rate, o processo de coqueificação termina quando as 

isotermas se encontram no centro da carga, representado na Figura 3.5C.  

 

3.2.2 Funções do Coque no Alto-Forno 

 

O alto-forno é o reator mais complexo da siderurgia e o alto-forno a coque domina o cenário 

mundial de produção de ferro gusa para fabricação do aço. Ele opera como um reator 

contínuo e tem como função produzir ferro gusa líquido a 1500 º C em certa composição 

química (Fe 92 – 95 %, C 3,5 – 5 % e outros elementos). A carga do topo do alto-forno é 

composta de minério de ferro, coque e fundentes (Machado A. S., 2011). 
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Após ser carregado no alto-forno o coque é submetido à degradação química e física, assim é 

exigido que o coque mantenha sua resistência a médias e altas temperaturas. Segundo SILVA 

G. (2011), pode-se distinguir as funções em química, térmica e física. 

Como função química, o coque deve fornecer o carbono para as reações químicas do 

processo, além disso sua função térmica é diretamente ligada a essa, pois o coque deve 

fornecer também a maior parte do calor requerido pelo processo.  

Como informado anteriormente, a função química e térmica são interligadas, pois o perfil 

térmico característico do alto-forno é influenciado diretamente pela ocorrência da reação de 

Bouduard, também conhecida por solution loss ou Boudouard: 

C + CO2 = 2 CO  Equação 1 

A equação de Boudouard é a principal reação que ocorre no alto-forno em termos térmicos, é 

altamente endotérmica e ocorre acima de uma temperatura de 1000 ºC, pois essa reação 

possui uma alta energia de ativação, mas esta temperatura específica varia conforme se altera 

a reatividade do coque. 

Na região das ventaneiras do alto-forno também existe algumas reações do ar soprado pré-

aquecido (em torno de 1100 ºC) com o coque, único material sólido existente nessa região, já 

que toda a carga metálica está fundida. Assim obter-se-ão calor e gases que serão necessários 

para o processo. 

C + O2 = CO2   Equação 2 

2 C + O2 = 2 CO  Equação 3 

Além das funções química e térmica, o coque desempenha a função física que é aumentar a 

permeabilidade do forno para permitir a subida dos gases em direção ao topo e descida do 

metal e escória para o cadinho. Esta é sua principal função pois engloba diversos fatores:  
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 Em virtude da camada permeável no topo do forno é possível que o gás passe por ele 

 Sustenta o peso da coluna de carga  

 Possibilita a separação das camadas mais pesadas, mais densas e menos permeáveis de 

sínter, fundentes, minério granulado e pelotas.  

 Fornece a camada permeável para que o gusa e a escória fluam para os furos de 

corrida 

 Carburação do banho 

 

3.2.3 Coqueria: Fornos de Coqueificação e Processo 

 

A coqueria já é parte integral da maioria das usinas siderúrgicas atualmente, tudo isso em 

função da grande demanda de aço e desenvolvimento de sua tecnologia. Existem dois tipos de 

processos para produção de coque na atualidade:  

 Com recuperação de subprodutos (by product recovery). Este tipo de processo permite 

coleta da matéria volátil liberada do carvão durante o processo de coqueificação, deste 

modo é possível um posterior tratamento e aproveitamento dos gases.  

 Sem recuperação de subprodutos (non-recovery). As baterias sem recuperação podem 

ser chamadas de non-recovery/heat recovery caso aja uma alimentação do gás residual 

em uma caldeira de recuperação de calor, onde o calor contido nesse gás será 

transformado em vapor, produzindo energia (Osório, Vilela, & Sampaio, 2008). Na 

Figura 3.6 pode-se observar um esquema de uma coqueria para uma compreensão 

básica dos componentes da mesma. 
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Figura 3.6: Esquema de uma bateria de fornos de uma coqueria (Machado, Sobrinho, & 

Arrivabene, 2003). 

A coqueria possui um número muito grande de equipamentos e uma automação incrível, isso 

torna uma explicação detalhada não oportuna para o momento. Para uma visão geral do 

funcionamento do processo da coqueria e da função dos seus principais equipamentos, MALL 

(2011) separa toda a planta de produção de coque e suas funções em seções da seguinte 

maneira:  

a) Planta de manuseio de carvão e seção de preparação do coque: Para preparar a mistura 

de carvão para a carbonização, várias etapas de descarregamento e estocagem do 

carvão, britagem do carvão e transporte para a torre de estocagem. A moagem do 

carvão é importante porque desta forma esse pode ser melhor processado e 

manipulado.  

b) Bateria de fornos: Onde o carvão será convertido em coque por carbonização do 

carvão na ausência de ar. Os passos envolvidos são carregamento/descarregamento e 

carbonização do carvão. A bateria de fornos da coqueria possui um número de fornos 

em torno de 65, o tempo do início do processo de coqueificação vai de 17 a 18 horas, 

onde o material volátil do carvão será destilado e encaminhado para a seção de 
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recuperação dos gases. Na Tabela 3.4 pode-se observar a composição típica de um 

coque que será encaminhado para o alto-forno. 

Tabela 3.4 – Análise típica de coque metalúrgico (Mall, 2011). 

 

 

c) Planta de triagem do coque: Quebra e triagem do coque para o tamanho adequado para 

ser usado no alto-forno. Os passos envolvidos são esfriamento do coque, seguido de 

moagem e peneiramento do mesmo. 

d) Forno de recuperação do gás: Coleta e limpeza do gás do forno de coqueria e 

recuperação dos by products, uma típica composição de gás é dada na Tabela 3.5. Esta 

seção envolve resfriamento do gás, recuperação do alcatrão, dessulfuração do gás do 

forno de coque, recuperação da amônia e recuperação de óleo. 

Tabela 3.5 Análise típica de gás de coqueria (Mall, 2011). 

Metano 26,0%

Hidrogênio 56,5%

Hidrocarbonetos 2,3%

Monóxido de Carbono 8,5%

Dióxido de Carbono 3,0%

Oxigênio 4,0%

Nitrogênio 3,3%

Densidade 0,4848 kg/m³

Poder Calorífico 4300 kcal/m³  

e) Recuperação de amônia e produção de sulfato de amônio: Seção para recuperação da 

amônia, onde será neutralizada com ácido sulfúrico ou até mesmo ácido nítrico em 

caso de nitrato de amônia ou nitrato de cálcio de amônia. 

f) Tratamento de águas residuais: Tratamento dos resíduos fenólicos na água. 

Parâmetro Valor (%)

Álcalis 1,72%

Cinza 10,32%

Matéria Volátil 0,82%

Enxofre 0,61%

Carbono Fixo 88,86%
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A Figura 3.7 é uma ilustração de um projeto detalhado de uma coqueria, onde as seções 

podem ser identificadas ao serem comparadas com o esquema apresentado anteriormente pela 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.7: Projeto detalhado dos equipamentos de uma coqueria, no primeiro plano as 

estações de britagem e triagem do coque.(Machado, Sobrinho, & Arrivabene, 2003). 

 

 

 

3.2.4 Parâmetros de Qualidade do Coque 
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Atualmente o alto-forno deve operar com matérias primas devidamente selecionadas para a 

produção do aço, operadores de alto nível e o melhor controle de processo de produção, tudo 

isso para atender as exigências do mercado de compra do aço, o qual exige alta qualidade e 

baixo custo. Isto está diretamente ligado ao coque que é utilizado no alto-forno, um coque de 

alta qualidade implica em um baixo consumo de coque, alta produtividade e baixos valores de 

perda de produção. 

O coque é uma das principais matérias primas que são introduzidas no alto-forno para 

produção de gusa, fala-se disso quando se refere aos efeitos na operação do alto-forno e na 

qualidade do gusa produzido. Um aço de alta qualidade é capaz de sustentar a carga do alto-

forno, deve fornecer uma quantidade mínima de impurezas para o processo, deve possuir 

ótimos valores de potencial de redução do minério e energia térmica para fornecer para o 

processo. Também não se pode esquecer uma das características mais importantes, que é uma 

ótima permeabilidade a ser oferecida para o fluxo de gases dentro do alto-forno (Hardarshan, 

2014).  

As propriedades do coque podem ser divididas em propriedades físicas, químicas e 

mecânicas. Os coques de alta qualidade devem atender os requisitos de cada propriedade 

específica em cada um desses três grupos, vale afirmar que cada empresa tem um intervalo de 

exigência específico, que está em função do forno utilizado e do aço produzido.  

Propriedades Químicas 

O primeiro grupo de propriedades a ser descrito é sobre as propriedades químicas. A Tabela 

3.6 representa típicos valores químicos especificados para o coque metalúrgico, 

HARDARSHAN (2014) afirma que o carbono fixo é o principal componente do coque, esse é 

a porção que funciona como o combustível no coque, quanto maior seu valor maior será o 

aporte térmico do coque. Logo, os outros valores como umidade, matéria volátil, cinzas, 

enxofre, fósforo e álcalis devem ser mantidos os mais baixos possíveis, porque além de um 

menor valor de carbono fixo no coque esses elementos estão ligados diretamente a efeitos não 

desejáveis em questão de energia, operação de alto-forno, qualidade do gusa, degradação do 

revestimento refratário, etc. 
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Tabela 3.6 Especificações das propriedades químicas do coque utilizado em um alto-forno na 

Europa (Díez & Alvarez, 2002). 

Parâmetro Químico % Peso (base seca)

Umidade 1,0 - 6,0

Materiais Voláteis < 1,0

Cinzas 8,0 - 12,0

Enxofre 0,5 - 0,9

Fósforo 0,02 - 0,06

Álcalis < 0,3  

O teor de umidade é uma consequência direta do processo de resfriamento rápido do coque. 

Altos valores de umidade implicarão em sérios danos ao processo, como aumento do 

consumo do coque, alteração na estabilidade do alto-forno e também problemas na limpeza do 

gás de alto-forno. Como pode ser visto na Tabela 3.6, os valores aceitáveis de umidade estão 

entre 1,0 e 6,0 % da massa do coque, mas os valores comuns encontrados estão em torno de 

3,0 a 4,0 % (Díez & Alvarez, 2002). 

Os teores de cinzas e de enxofre estão diretamente ligados à produtividade do alto-forno. Isso 

acontece porque as cinzas são a parte improdutiva do coque, isso quer dizer que grande parte 

dela irá diretamente para a escória do alto-forno, influenciando diretamente na composição e 

volume da mesma. DÍEZ e ALVAREZ (2002) afirmam que há estudos que comprovam que 

um aumento de 1,0 % de cinzas sobre a massa de coque pode reduzir a produtividade do alto-

forno entre 2 a 3 % de massa de gusa produzido, dependendo da composição química das 

cinzas. 

O excesso de álcalis causa um impacto direto na resistência do coque, implicando em uma 

degradação do mesmo dentro do forno, ou seja, seu CSR reduz em função do aumento da 

quantidade de álcalis. Esse fenômeno pode ser observado na Figura 3.8, onde para coques 

com mesma reatividade é testada a influência dos álcalis com relação à perda de massa em 

função da temperatura, simulando a degradação no alto-forno (Babich, Senk, & Gudenau, 

2007).  
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Figura 3.8: Simulação dos efeitos dos álcalis comparando a degradação do coque com a 

temperatura (Babich, Senk, & Gudenau, 2007). 

O fósforo, apesar de ser um dos componentes menores do coque, deve ter o seu nível máximo 

controlado. Esse componente está retido na matéria orgânica do carvão, assim ele não é 

removido do mesmo nas operações de beneficiamento. Seu alto teor dificulta as técnicas de 

refino da aciaria. Já a matéria volátil influencia positivamente o poder calorífico do carvão 

mineral até certo valor, em torno de 20%. A matéria volátil no processo de coqueificação é 

convertida em gás de coqueria, alcatrão, óleos leves e amônia (Silva G. L., G. 2011). 

Propriedades Físicas 

A importância das propriedades físicas do coque está ligada à necessidade do coque para 

suportar a carga ferrosa e à capacidade do coque de permitir uma permeabilidade gasosa 

dentro do forno, permitindo assim o fluxo de gases dentro do mesmo. Essas propriedades 

estão relacionadas à granulometria do coque (tamanho e distribuição), à permeabilidade aos 

gases pela sua estrutura e às propriedades de reatividade e resistência mecânica a altas 

temperaturas, algumas dessas propriedades podem ser observadas na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 Especificações das propriedades físicas e mecânicas para coque de um alto-forno 

em Port Kembla (Díez & Alvarez, 2002). 
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Parâmetro Valor

Granulometria (mm) 50

M40 (+60mm) 85

M10 (+60mm) 6,5

DI150/15 84,4

ASTM stability 63,6

CSR 64,25

CRI 25,75  

A granulometria é a medida média do tamanho do coque, a granulometria ideal é alcançada a 

partir de um dimensionamento de telas em uma série específica com o objetivo de classificar 

o coque. O tamanho ideal para a granulometria é função do processo de produção na coqueria 

e do processo de produção de gusa no alto-forno (Satyendra, 2013). A Tabela 3.7 sugere uma 

granulometria média de 50 mm para um alto-forno australiano.  

Muitos estudos já foram realizados e adotados por muitos pesquisadores para avaliar o 

potencial químico e o de degradação do coque dentro do alto-forno, mas os testes mais 

utilizados hoje em dia são os testes Coke Reactivity Index (CRI) e o Coke Strenght after 

Reaction (CSR). Ambos os testes foram desenvolvidos pela Nippon Steel Corporation (NSC) 

no Japão, se tornando os métodos mais usados para avaliar o efeito da reação de solution loss 

no coque (Hilding, et al., 2005). O método de análise CSR e CRI determina a reatividade do 

coque de acordo com a reação endotérmica citada e também a resistência mecânica do mesmo 

após a reação (Lundgren, 2010). 

Em função dos testes, é possível almejar um coque com alto CSR, isto implica em maior 

resistência, melhora a permeabilidade aos gases e líquidos, aumenta a produtividade do alto-

forno e também diminui a taxa de consumo de coque (Hilding, et al., 2005).  

Um coque com um alto CRI indica que esse possui uma alta reatividade, porém deve se 

buscar um coque com baixo índice CRI, porque uma alta reatividade implica em uma alta  

taxa de reação com os gases da oxidação no alto-forno, implicando em um crescimento da 

proporção de CO, assim o coque será enfraquecido e degradado implicando, como já se sabe, 

em redução da permeabilidade, queda de eficiência do alto-forno, aumento do consumo de 

coque e até mesmo bloqueio das ventaneiras do alto-forno com resíduos de coque (Díez & 

Alvarez, 2002).  
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Os índices CRI e CSR possuem um alto índice de correlação, como pode ser observado no 

gráfico ilustrado pela Figura 3.9, isso quer dizer que somente um desses índices, 

teoricamente, é suficiente para classificar o coque, desta forma o CSR é normalmente 

utilizado para o controle de qualidade do coque de alto-forno. 

 

Figura 3.9: Relação entre os índices CSR e CRI (MENÉNDEZ et al. (1999) apud DÍEZ e 

ALVAREZ (2002)). 

A porosidade de materiais sólidos está relacionada à presença de cavidades entre grãos, 

camadas, cristais e outras unidades de estrutura do material. A porosidade do coque é um dos 

parâmetros que vem atraindo muito a atenção dos pesquisadores, pois essa tem grande 

influência no comportamento do coque dentro do alto-forno e também influência direta em 

outras propriedades do coque. 

A porosidade do coque está diretamente relacionada à resistência do coque à erosão, à sua 

reatividade e também ao volume de combustão nas zonas do alto-forno. Desta forma a 

porosidade se torna uma das propriedades principais do coque metalúrgico, ela está 

relacionada também à propriedades termo físicas do coque, como estabilidade térmica, 

expansão térmica e condução de calor (Ul'eva & Kim, 2012). A Figura 3.10 demonstra um 

exemplo de dependência direta de uma propriedade com a porosidade do coque, nesse caso 

apresenta como o CRI de um coque é diretamente proporcional à quantidade de poros na 

estrutura deste, ou seja, quanto maior a porosidade do coque maior será sua reatividade no 

alto-forno. 
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Figura 3.10: Relação da reatividade do coque (CRI) com o aumento da porosidade para 5 

amostras diferentes nomeadas de “cA, wA, w, raw e c” para mera diferenciação das mesmas 

nos testes,  (Babich, Senk, & Gudenau, 2007). 

Um dos testes que avalia a propriedade aglutinante/coqueificante do carvão durante o 

processo de coqueificação é o caking index, sendo esse um tipo de teste de aglutinação de 

inertes. Este visa determinar a capacidade de aglutinação de partículas de carvão no estágio 

plástico, quando misturado às partículas inertes. O caking index, assim como os índices CSR 

e CRI, foi desenvolvido pela Nippon Steel Corporation, o índice obtido indica a quantidade de 

moinha de coque que é aglomerada por uma amostra de carvão em razão de seus constituintes 

aglutinantes (Oliveira, 2008). 

LUNDGREN (2010) afirma que o coque sofre desgaste devido aos impactos quando é 

transportado da planta de coque para a estocagem e desta última para o alto-forno, assim o 

coque sofrerá uma degradação na linha de produção do coque chamada shattering. Esse 

desgaste do coque está ligado com sua estabilidade, a degradação causará fissuras na 

superfície do coque reduzindo-o casualmente à partículas menores.  

Com relação à abrasão, esta é observada no alto-forno após o coque ser carregado, à medida 

que carga se aproxima da zona de maior temperatura observa-se uma degradação do coque 

relacionada à abrasão. Segundo Díez e Alvarez (2002) um alto-forno a coque de alta 

estabilidade precisa de um coque com alta resistência a abrasão. Os valores ótimos, no 

entanto, dependem diretamente das características e condições de operação do alto-forno.  
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3.3 Métodos de Densificação 

3.3.1 Briquetagem 

 

Briquetagem é um processo no qual pequenas partículas de material sólido são prensadas para 

formar blocos de forma definida e de maior tamanho. Por meio desse processo, finos de 

carvão convertem-se em um material de maior valor comercial e de maior aporte térmico na 

área de siderurgia (Melo, 2000). 

Segundo (Moro, 1987), uma metodologia típica para a briquetagem de finos de carvão deve 

consistir nas seguintes etapas:  

- Moagem do carvão: a moagem é necessária para evitar partículas muito grandes que 

prejudiquem a ação dos materiais ligantes. Normalmente, são utilizados moinhos de martelo e 

a faixa granulométrica ideal, geralmente, é abaixo de 3 mm, sendo função da natureza do 

carvão, do tipo de prensa, da forma e do tamanho do briquete.  

- Mistura com o aglutinante: o aglutinante é um material que tem a função de unir as 

partículas do carvão. A escolha do tipo e da quantidade de aglutinante é o ponto mais crítico 

na manufatura dos briquetes, sendo a etapa mais sensível aos custos do processo. Uma 

variável importante para o processo de briquetagem é a porcentagem de aglutinante utilizado, 

o qual será responsável por conferir resistência mecânica ao briquete e irá variar de acordo 

com a qualidade do material e a qualidade do aglutinante. No entanto, o fator mais importante 

para a quantidade de aglutinante necessária, será a distribuição granulométrica apresentada 

pelo carvão, pois a superfície especifica do material é consequência de tal distribuição (Lima, 

2016). 

- Prensagem: a briquetagem propriamente dita resulta da aplicação de pressão, em que 

prensas sobre a massa de carvão e o ligante fazem com que o briquete adquira resistência e 

formato geométrico definidos. Deve ser realizado o aquecimento simultâneo de acordo com o 

ligante utilizado.  

- Secagem: alguns ligantes são adicionados com água ao briquete, proporcionando uma 

umidade alta ao produto final. Por esse motivo eles devem ser secos, o que geralmente é 

conseguido com a passagem de ar quente e seco.  

- Estocagem e embalagem: os briquetes são armazenados em silos de estocagem 

dimensionados para manter um estoque intermediário entre a produção e a distribuição. Em 
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seguida, são empacotados para consumo. Um fluxograma da produção de briquetes é 

apresentado na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Fluxograma da produção de briquetes de carvão (Melo, 2000). 

 
Um dos primeiros estudos realizados na produção de briquetes a partir de finos já apresentou 

os resultados que o uso desse material aglomerado poderia proporcionar. Pesquisadores 

discutiram uma série de alternativas, das quais a única que vinha sendo aplicada na época era 

a partir de finos de minério de ferro. Uma das opções mencionadas seria a de compactação 

usando o briquete como redutor. Ressaltaram que a uniformidade granulométrica do briquete 

permitiria uma distribuição do fluxo gasoso mais uniforme na carga e que a maior densidade 

do briquete conduziria a um menor consumo específico de carbono. O briquete deveria ter, 

entretanto, resistência quando aquecido e sobre pressão, equivalente às condições de reação 

de processo no alto-forno (Silveira & Campos, 1977).  
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3.3.2 Stamp Charging 

 

Com a grande demanda por um coque mais barato e técnicas mais eficientes de produção, os 

produtores de coque procuram produzir com menores custos e desenvolver misturas de carvão 

com certos tipos de carvão mais baratos. Uma técnica que foi criada para atender essa 

demanda de preço e eficiência é a Stamp Charging, a qual inicialmente foi criada com a 

intenção de usar carvões pobres com alto teor de voláteis em sua estrutura. Basicamente a 

técnica consiste na preparação da mistura de carvão em uma caixa metálica, seguido de uma 

prensagem e logo após colocado no forno para obtenção do coque, duas etapas do Stamp 

Charging são mostradas na figura 3.9. Assim o coque com alta densidade obtido tem melhor 

qualidade comparado ao carregamento normal, permitindo também a utilização de carvões 

pobres na mistura (Madias & Córdova, 2013). 

 

Figura 3.12: Demonstração da técnica de Stamp Charging. À esquerda uma foto do pós-

carregamento, e a direta a massa de coque já está pronta para ser removida do forno (Madias 

& Córdova, 2013). 

Os fornos equipados para realizar a técnica de Stamp Charging diferem um pouco dos fornos 

convencionais para produção de coque com carregamento vertical, mas a bateria de 

equipamentos é bem diferente e pode ser observada na Figura 3.13. O processo de stamp 

charging é realizado por uma fileira de estampadores mecânicos que produzemum bolo de 

carvão durável. O bolo de carvão preparado é carregado para dentro da câmara através da 

porta do forno depois do processo de compactação. Este método permite a obtenção de 

grandes quantidades de carvão, estes com densidade de carga em torno de 1100 kg/m³ (base 
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úmida), enquanto que para carregamentos convencionais de carga estevalor é da ordem de 

800 kg/m³ (Rejdak & Wasielewski, 2014). 

 

 

Figura 3.13: Esquema com os equipamentos para processo de Stamp Charging. Para 1 – 

Refratário, 2 – SCP (Stamp-Charging-Pushing), 3 – Silo de carvão, 4 – Unidades para realizar 

o stamping, 5 – Bolo de coque, 6 – CGT (Charging Gas Transfer) carro, 7 – Guia para o carro 

de coque e para realização do têmpera, 8 – Torre de têmpera (Rejdak & Wasielewski, 2014) 

Os resultados alcançados pelo método de Stamp Charging são muito bons em termos de 

processo e de qualidade do coque obtido, devido à maior densidade do coque produzido já se 

pode esperar uma melhora direta na sua resistência mecânica, particularmente no índice de 

resistência à abrasão do mesmo. Posteriormente será tratado sobre a relação da densidade do 

carvão com algumas propriedades do coque metalúrgico, muitos dos resultados que serão 

discutidos são oriundos de estudos realizados pelo método de Stamp Charging. 

3.3.3 Capacidade de Adensamento e Resultado Financeiro  

 

Pode-se dizer que, as técnicas de aumento de densidade permitiram a utilização de carvões 

com baixa fluidez e maior faixa refletância o que vem possibilitando as coquerias produzirem 

coque de qualidade superior com custos reduzidos. 

Quão maior é o aumento de densidade que uma determinada técnica proporciona maior será a 

fração de carvões soft utilizada, de tal sorte a manter o mesmo padrão de qualidade do coque 

(CSR em torno de 70%). Um aumento da fração de soft implica em menor custo da mistura. 
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A Figura 3.14 mostra a relação entre o custo de investimento (x) de um processo Scope 21, 

referência na briquetagem parcial, e seu ganho com redução do custo da mistura (B) em 

comparação com o Stamp Charging. 

 

Figura 3.14 Comparação de custo de implementação e benefício de redução de custo da mistura 

entre a Briquetagem Parcial e o Stamp Charging (Nascimento, 2016) 

Observe que o investimento do processo de stamp charging é 10 vezes maior que o processo 

de briquetagem, porém seu retorno é duas vezes maior.  

 

3.4 Influência da Densidade nas Propriedades do Coque 

 

3.4.1 Influência nas Propriedades Químicas 

 

Para avaliar a influência da densidade nas propriedades químicas, assim como esperado, foi 

necessário buscar informações em técnicas de densificação como o Stamp Charging. Esta 

técnica não tem efeito nenhum sobre as propriedades químicas do coque produzido, a 
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tendência de alteração é muito maior na estrutura porosa e na força da matriz (Zhang, Bai, Xu, 

Zhong, Zhao, & Liu, 2013). 

Apesar do estudo realizado na técnica de compactação Stamp Charging relatar que a 

densificação da carga não altera os componentes químicos do coque, pode-se observar que 

alguns elementos podem alterar a capacidade de densificação do coque. Por exemplo, a 

umidade tem uma influência direta na capacidade de densificação do carvão, como pode ser 

visto na Figura 3.15. 

 

Figura 3.15: Influência da umidade na densidade do coque produzido por Stamp Charging 

(Rejdak & Wasielewski, 2014). 

Em um estudo realizado por Wright et al. (2005) sobre a influência da compactação na 

qualidade do coque, eles não constaram nenhum teor de matéria volátil na análise química do 

coque após a coqueificação, ou seja, as misturas de coque compactadas com cerca de 1100 

kg/m³ foram completamente carbonizadas, como se era de esperar depois dos estudos de 

Zhang et al. (2013). 

3.4.2 Influência nas Propriedades Físicas 

 

A Figura 3.16 apresenta uma comparação entre os parâmetros CSR e CRI de amostras de 

coque passaram por processo de compactação e amostras da produção normal de um forno 

estudado por Wright, Schücker e Kim (2005). Como pode ser observado, o coque que passa 

por um processo de densificação apresenta o mesmo comportamento do coque de produção 
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normal quando os parâmetros são comparados, isso se deve principalmente ao fato que os 

índices CSR e CRI dependem primordialmente das propriedades da mistura de carvão.  

 

 

Figura 3.16: Comparação entre os parâmetros de amostras de coque que passaram por 

processo de compactação e de amostras de produção normal  de um forno non-recovery 

(Wright, Schücker, & Kim, 2005). 

Lima (2016) avaliou os impactos da utilização de briquetes na produção de coque e os 

resultados foram interessantes quanto à utilização de uma porcentagem de briquetes em torno 

de 20% a 30% como pode ser observado em Figura 3.17 e Figura 3.18. Em seu trabalho foram 

produzidas amostras com as mais diversas porcentagens de briquetes e o resultado final 

apontou para um aumento de densidade em torno de 18% a 25% em função da porcentagem 

de briquetes utilizada. Os resultados obtidos por Lima (2016) são semelhantes aos obtidos por 

Wright, Schucker & Kim (2005) quando se trata de aumento de densidade até 10%. 
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Figura 3.17 Resultado do CSR para as misturas de briquettes. 

 

Figura 3.18 Variação da densidade e volume ocupado (Lima, 2016) 

 

No mesmo estudo realizado por Wright Schücker e Kim (2005), Figura 3.19, pode-se 

observar que o carvão densificado apresenta uma distribuição granulométrica semelhante à 

produção normal do forno da coqueria. Mas vale ressaltar que o seu baixo teor de finos é 

muito importante, porque, como se sabe, isto implicará em um maior rendimento para o alto-

forno. 
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Figura 3.19: Comparativo da distribuição granulométrica entre coque compactado (azul) e 

coque da produção normal (roxo) de um mesmo forno non-recovery (Wright, Schücker, & 

Kim, 2005). 

 

Coques que passaram por algum processo de densificação em sua produção tendem a 

apresentam uma porosidade menor quando comparado a um coque com densidade menor 

(Loison, Foch, & Boyer, 1989). A partir desde conceito pode-se se concluir que o coque 

produzido com misturas de alta densidade tende a apresentar uma menor reatividade no alto-

forno, portanto deve se encontrar um valor ótimo na relação porosidade/densidade, pois, 

como se sabe, tanto uma alta quanto uma baixa reatividade são indesejáveis para o processo 

de produção do gusa.  

ADAHAMA et al. (2008) realizaram um estudo sobre os efeitos da técnica de Stamp 

Charging nas propriedades mecânicas dos coque, uma de suas conclusão foi o grande 

aumento na resistência à abrasão obtido com essa técnica. De acordo com os resultados o 

coque obtido por Stamp Charging em um forno non-recovery tinha o índice de resistência 

abrasão muito maior, porém neste mesmo teste pode ser observado que a resistência à fissura 

do coque de alta densidade obtido era menor quando comparado ao coque de produção 

tradicional 

Com relação ao caking index pode-se esperar uma grande melhora com o aumento da 

densidade do bolo que vai ser carregado. Abaixo podem ser encontrados dois gráficos que 
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apresentam uma relação linear da resistência à compressão e também da resistência ao 

cisalhamento em função da densidade do bolo de coque, Figura 3.20 e Figura 3.21. Segundo 

Rejdak e Wasielewski esse resultado já é esperado em função do espaçamento partícula-

partícula ser melhor, implicando em uma grande coesão do bolo de carvão, ou seja, um maior 

caking index. 

 

Figura 3.20: Influência da densidade do carvão carregado na resistência à compressão (Rejdak 

& Wasielewski, 2014). 

 

Figura 3.21: Influência da densidade do carvão carregado na resistência mecânica a abrasão 

(Rejdak & Wasielewski, 2014). 
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Em razão do aumento da densidade do coque produzido na siderurgia, também como exemplo 

coque por um processo de stamp charging, é de esperar como um dos principais 

aprimoramentos do coque a melhora na resistência à abrasão do coque, assim como sua 

resistência mecânica, como foi mencionado anteriormente (Menendez & Alvarez, 1989). 

Estas propriedades mecânicas melhoradas implicarão em um aumento da resistência à queda 

do coque. 

 

3.5 O processo de densificação de partículas por vibrocompactação 

 

Existem diversos projetos na engenharia civil com aplicação de densificação de partículas por 

vibrocompactação, os maiores estudos estão na área de adensamento de concreto e também 

sobre densificação de solos moles.  

A vibrocompactação para solos moles é utilizada para elevar a capacidade de carga destes, a 

técnica permite que o solo alcance um estado de compactação uniforme, desta forma não 

haverá recalques diferenciais, que resultariam em danos estruturais. A reação do solo à 

compactação varia de acordo com o  tipo de solo e a energia empregada, solos granulares e 

coesivos apresentam diferenças de compactação (Soares, 2002). A Figura 3.22 representa um 

esquema genérico de como funciona o aumento de densidade por vibrocompactação, onde há 

um rearranjo das partículas, da mesma forma que acontece nos solos. 

 

Figura 3.22 Esquema representando a densificação das partículas antes e após a 

vibrocompactação (Keller, 2013). 
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Na Figura 3.23 pode-se observar uma aplicação prática da vibrocompactação de solos, nessa 

figura é possível observar o aumento de densidade de um solo coesivo. Desta maneira é 

possível alcançar um solo com maior rigidez e resistência, o qual será mais reforçado e o risco 

de ruptura por cisalhamento é eliminado. 

 

 

Figura 3.23 Aplicação prática da vibrocompactação dos solos, caso dos solos coesivos 

(Soares, 2002) 

Há diversas técnicas para aplicação da vibrocompactação no adensamento de concretos, o 

princípio utilizado é o mesmo da densificação de solos moles. Segundo ARAÚJO et al. 

(2000) o método mais próximo à vibrocompactação é com o vibrador de imersão, um método 

de adensamento mecânico do concreto utilizados para obras de grande porte. 

Na técnica com vibrador de imersão o concreto é densificado pela transmissão de vibração 

por um mangote até a extremidade, a qual possui uma agulha fixada. A agulha é fixada 

perpendicularmente à massa de concreto e o processo é repetido em intervalos 

aproximadamente iguais ao raio de ação do vibrador. Deve sempre estar atento à não vibrar as 

camadas já densificadas e também não permitir vibração muito próxima da parede do molde 

(Araújo, Roguigues, & Freitas, 2000). 

Na aplicação prática de agulhas de imersão os vibradores devem ser colocados à uma 

distância de 1,5 vezes o seu raio de atuação, desta forma alcançará uma compactação de toda 

região do concreto, conforme ilustrado na Figura 3.24. Nesta figura os vibradores possuem 

raio de atuação de 0,30 metros, assim as agulhas são colocadas 0,45 metros da distância da 

aplicação anterior (Magnani, 2010). 



    46 

 

 

Figura 3.24 Esquema exemplificando a utilização de um vibrador de imersão com raio de 

ação de 0,30 metros (Magnani, 2010). 

No caso das misturas de carvão em coqueria essa não é uma técnica utilizada. Alguns estudos 

preliminares foram realizados e mostraram que com a utilização de um vibrador semelhante ao 

utilizado em concretos houve um ganho considerável de aumento de densidade. Tais 

experimentos ocorreram em cadinhos cilíndricos e mostraram um aumento de até 30% na 

densidade de uma mistura adensada por vibração. Com base nos estudos preliminares uma patente 

foi requerida (Assis et All, 2012). 
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4. Metodologia 

4.1 Teste na Planta Piloto  

4.1.1 Vibrocompactação a Quente 

 

 

Essa dissertação de mestrado a princípio seria elaborada com a finalidade de produzir carvão 

vibrocompactado a quente em escala piloto, onde os testes seriam conduzidos em uma 

empresa localizada em Minas Gerais, a parte externa da planta piloto pode ser observada na 

Figura 4.1. 

 

 

 

Figura 4.1: Parte externa da planta piloto  

 

 

O forno de coqueificação, Figura 4.2, tem capacidade para 250 kg de mistura de carvão, 

tempo de coqueificação de 20 horas e é capaz de atingir uma temperatura de 1200ºC. Todo o 

processo na planta piloto se assemelha muito ao processo em escala industrial, desta forma 

essa planta piloto precisaria de passar por um processo de modificação. 
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Figura 4.2: Forno Piloto   

A modificação da planta piloto da Gerdau se mostrou inviável após várias tentativas de 

projetos que fracassaram seguidamente. A primeira modificação pensada foi de uma forma 

mais simples e de menor custo, a utilização de um vibrador mecânico de concreto utilizado 

normalmente em construção. Ele seria inserido na parte superior do forno piloto, onde é feito 

o carregamento de carvão, o vibrador seria colocado manualmente pelo colaborador da 

Gerdau e a vibração à quente iria ocorrer. Porém isso não foi viável porque a primeira fase da 

coqueificação é a chamada desgaseificação, logo no início já havia uma liberação muito alta 

de gases e nem todos eram encaminhados ao exaustor e certamente ofereceu risco ao 

colaborador, além disso poderia haver a formação de labaredas de fogo que poderiam atingir o 

mesmo. 

Para diminuir esse risco tentou-se colocar uma palha refratária em fibra de vidro ao redor da 

parte superior e inserir o vibrador mecânico de concreto, porém a saída de gases continuou 

ainda muito alta e a formação de labaredas também, dessa forma a ideia foi descartada. 

A ideia foi uma modificação no projeto de colocar um vibrador mecânico automático através 

das paredes ou através da tampa superior do forno. Através das paredes foi inviabilizada logo 

após uma análise que o refratário do forno piloto da Gerdau não suportaria tal vibração 

transmitida por conta do vibrador mecânico, danificando completamente a parede do forno.  

O vibrador mecânico automático via orifício de carregamento exigiu um custo muito alto e 

inviabilizou o projeto. Seria necessário inserir um vibrador mecânico com inserção 
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automática através do orifício superior do forno, e esse vibrador estaria adaptado à tampa que 

isola o buraco de carregamento, porém ela teria que ser de inserção automática para não 

oferecer risco de segurança para os operadores. Logo se sentiu a necessidade de contratação 

de um projetista e um investimento acima do suportado para esse projeto e dessa forma a 

vibrocompactação à quente esperada por essa dissertação de mestrado teve que ser abortada 

por insuficiência de recursos, todas as falhas foram levantadas na Tabela 4.1 Tabelas de 

análise de falha para modificação da planta piloto 

Tabela 4.1 Tabelas de análise de falha para modificação da planta piloto 

Método/Modifcação Sugerida Motivo da Falha

Densificar com vibrador mecânico de 

concreto pela saída superior do forno 

piloto

Quando o carvão é carregado há uma liberação de calor muito alta pelo 

aquecimento do mesmo, desta forma a saída superior do forno era a saída de 

um grande volume de gases e de uma alta liberada. Isso impossibilitou um 

operador utilizar o equipamento de adensamento de concreto

Densificar com vibrador mecânico de 

concreto pela saída superior do forno 

piloto, adaptando a saída com palha 

refratária 

Da mesma forma ofereceu risco ao operador, o buraco é menor e a vazão ficou 

ainda maior.

Colocar um vibrador mecânico 

automático interno que passasse pelas 

paredes do forno 

A vibração transmitida aos refratários certamente danificaria o mesmo 

Colocar um vibrador automático através 

da saída superior do forno, com uma 

tampa perfeitamente adaptada e 

inserção automática

 Modificação caracterizada primeiramente como financeiramente inviável, pois 

exigia uma total reformulação do forno da empresa Gerdau e tempo hábil 

acima do planejamento. 

  

 

Após abortar o processo de modificação da planta piloto para vibrocompactação à quente foi 

inserido no projeto uma análise dos resultados de compactação mecânica por vibração a frio 

que será explicada no próximo item. 

4.1.2 Vibrocompactação a Frio 

Após inúmeras análises e chegado à conclusão da inviabilidade financeira da 

vibrocompactação a quente, passou-se para a análise da vibrocompactação a frio. Para esse 

caso foi necessário a produção de uma caixa produzida em material compensado de 5 mm, de 
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base 40 cm x 88 cm e altura de 70 cm, conforme a Figura 4.3: Caixa em material compensado 

utilizada para compactação a frio. 

 

Figura 4.3: Caixa em material compensado utilizada para compactação a frio.  

 

Após compactação do carvão a frio a caixa foi enfornada conforme a Figura 4.4: 

Procedimento para enfornamento da caixa em material compensado., foi utilizado como base 

para a caixa dois rolos em madeira, nos quais a caixa teve rolamento para entrar diretamente 

no forno piloto da coqueria com o auxílio de um equipamento para empurrar o carvão para 

dentro do forno piloto.  
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Figura 4.4: Procedimento para enfornamento da caixa em material compensado.  

Desta forma poder-se-ia observar o resultado de um coque após uma compactação por 

vibração a frio. 

 

Na Figura 4.4: Procedimento para enfornamento da caixa em material compensado. pode-se 

observar como foi o procedimento realizado para inserir a amostra de carvão compactada no 

forno piloto, foi necessário colocar duas barras cilíndricas de madeira na base da caixa de 

madeira para possibilitar o rolamento dela para dentro do forno, e para colocar a caixa para 

dentro do forno utilizou-se a desenfornadeira da planta.  

Quando se iniciou o enfornamento da caixa com material compactado, a caixa de madeira 

começou a entrar em combustão na parte externa ao forno, levantando uma altura de 

aproximadamente de até 2,5 metros em chamas. Essa combustão da caixa de madeira não foi 

levada em consideração quando o projeto foi sugerido e após análise do primeiro teste 

ocorrido eliminou-se a possibilidade dos testes conseguintes levando em consideração o 

elevado risco de segurança dessa produção de chama externa ao forno. 

Vale levar em consideração também que o mesmo teste já foi realizado por (Silva G. L., G. 

2011) em outros processos operacionais da empresa Gerdau utilizando uma caixa metálica, 

essa caixa metálica se deforma completamente durante o processo de coqueificação e 

prejudica os resultados aqui esperados para serem analisados. 

Então, novamente, um projeto foi devidamente descartado por normas de seguranças que 

devem ser levadas em consideração antes de qualquer passo que se dá em uma empresa. Em 

virtude disso encaminhamos os testes, enfim, para a análise em um forno de soleira aquecida. 

 

4.2 Forno de Soleira Aquecida 
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O forno de soleira aquecida é um tipo de forno comumente utilizado para analisar a contração 

e dilatação do carvão e coque, esse forno possui várias diferenças em relação aos fornos 

industriais, temperatura, estrutura física e tempo de coqueificação, porém o coque produzido 

tem qualidades físicas, químicas, metalúrgicas e microestruturais semelhantes ao coque 

produzido em forno industrial, um esquema desse forno pode ser observado na figura Figura 

4.4: Esquema de forno de soleira aquecida (Casagrande, 2010) (Casagrande, 2010).  

 

 

 

Figura 4.4: Esquema de forno de soleira aquecida (Casagrande, 2010) 

Desta forma o coque produzido no forno de soleira aquecida é um produto de excelente 

qualidade de análise para este trabalho em caso de uma possível inviabilização do processo, e 

na Gerdau Ouro Branco encontra-se um forno em escala experimental, com medidas de 

carregamento de 28cm x 28cm x 27 cm que pode ser carregado com até 4,5 kg de carvão para 

a produção de coque e esse forno pode ser observado na Figura 4.5: Forno de soleira aquecida 

utilizado na Gerdau Ouro Branco. 
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Figura 4.5: Forno de soleira aquecida utilizado na Gerdau Ouro Branco 

O resultado obtido para o CSR do forno soleira da Gerdau deve passar por uma equação de 

regressão linear obtida pela própria empresa, desta forma é obtido um resultado de CSR 

aproximado do CSR em escala industrial, conforme a equação 4.  

 

CSRIndustrial= 45,6 + 0,46*CSRSoleira                        Equação 4 

 

4.3 Materiais Utilizados 

4.3.1 Carvão e Granulometria  

 

 

Para realizar os ensaios planejados, foi utilizada uma amostra de mistura de carvões padrão de 

coqueria convencional, fornecida pela Gerdau Ouro Branco. A caracterização da amostra foi 

concentrada na análise granulométrica. 
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O ensaio de granulometria foi realizado considerando os tamanhos padrões de furo de peneira 

utilizados no dia a dia de uma coqueria: 4mm, 2,8mm, 1,4mm, 0,5mm, 0,25mm, 0,15mm e o 

fundo. Essas faixas de tamanho representam bem uma amostra padrão utilizada em coqueria 

convencional, não sendo comum um percentual alto nem de retido em 4mm nem de passante de 

0,15mm nas misturas padrões de carvão.  

 

4.3.2 Vibrador de Imersão 

 

A vibração mecânica foi produzida por um vibrador de imersão portátil, comumente usado para 

adensamento de concreto na construção civil. O modelo consiste em um motor acionado por 

gatilho com uma extremidade própria para o encaixe de uma mangueira flexível por um sistema 

combinado de encaixe, com encaixe macho-fêmea e rosqueamento. A mangueira flexível 

apresenta uma ponta metálica, no interior dessa ponta há um peso excêntrico que ao ser 

rotacionado vibra e transmite ondas de compressão e tração alternada para o sistema ao qual ele 

está imerso. A Figura 4.6: Vibrador de imersão portátil apresenta uma visão do equipamento, 

com motor e mangueira. 

 

Figura 4.6: Vibrador de imersão portátil 

 

Na Tabela 4.2 Especificações do vibrador de imersão portátilpode-se observador as 

especificações do vibrador de imersão portátil utilizado no experimento.  
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Tabela 4.2 Especificações do vibrador de imersão portátil 

 

 

 

4.4 Análises Realizadas 

4.4.1 Preparação das Amostras e Análise Granulométrica 

 

A preparação das amostras realizada na Gerdau segue a norma ASTM D346  para 

preparação das amostras, seu esquema pode ser observado na Figura 4.7, esta norma define a 

metodologia para a preparação de amostras de carvão para realização de análises químicas, 

petrográficas, ensaios físicos e físico-químicos. Já a análise granulométrica segue a norma 

japonesa JIS K 2151:2004 e será realizada somente para o coque. Todas as amostras de 

mistura e de coque serão feitas em triplicata e encaminhadas para os testes em laboratório.  
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Figura 4.7 Fluxograma para preparação de amostras de carvão segundo a norma NBR 8292 

(Grigorief, 2002) 

 

4.4.2 Reatividade do coque CSR e CRI 

 

A comparação entre as reatividades do coque CSR e CRI para as amostras densificadas e não 

densificadas foi realizada segundo a norma ASTM 5341, a qual também foi realizada nos 

laboratórios da Gerdau Ouro Branco. 
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Para o procedimento da norma ASTM 5341 amostras de 200 ± 2,0 gramas de coque são 

preparadas para o teste. Antes do recipiente de reação ser colocado dentro do forno elétrica, as 

amostras devidamente pesadas são colocadas verticalmente no centro do recipiente e formar 

uma coluna de coque de altura de 50 mm. 

O forno deve ser preaquecido de forma a permitir que a amostra alcance uma temperatura de 

1100 ± 5ºC em 30 minutos, a atmosfera utilizada deve ser de nitrogênio, a princípio. Após 30 

minutos de aquecimento, a amostra foi mantida em atmosfera de nitrogênio por mais 10 

minutos, para em seguidas permanecer 120 minutos em uma atmosfera de CO2, com um fluxo 

de 5,0 L/min. 

Após o término dos 120 minutos a amostra retornou para a atmosfera de N2 e ser retirada do 

recipiente de reação para ser resfriada até a temperatura de 100ºC, em seguida a amostra será 

pesada. O coque reagido foi transfiro para um tambor onde foi simulado o seu desgaste, este 

tambor girou 600 ciclos em 30 minutos, com uma média de 20 ± 1 ciclos/minuto. Depois dos 

600 ciclos, o coque foi removido do tambor, peneirado a 9,5 mm e o coque com 

granulometria maior que 9,5 mm foi pesado para cálculo do CSR. O ciclo térmico pode ser 

observado na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Ciclo de temperatura para a amostra na análise do CSR e CRI (ASTM, 2004b) 
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Para o cálculo do CSR e do CRI deve-se utilizar as equações 5 e 6, onde A equivale ao peso 

original da amostra, antes da reação, B é o peso da amostra logo após a reação com CO2 e C 

equivale ao peso da amostra logo após a utilização da peneira de 9,5 mm. 

 Equação 5 

 Equação 6 
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5. Resultados e Discussões 

5.1 Teste no Forno Soleira 

A Tabela 5.1 Análise granulométrica da amostra de carvão utilizadaapresenta a análise 

granulométrica da amostra de carvão utilizada no processo e a Tabela 5.2 os dados da mesma 

mistura. 

Tabela 5.1 Análise granulométrica da amostra de carvão utilizada 

 

Tabela 5.2 Dados da mistura utilizada nos testes  

Dados Mistura Valor

Matéria Volátil 7%

Cinzas 22,00%

Enxofre 0,85%

Fluidez 100ddpm

Refletância 1,10          

O forno soleira foi o que se mostrou de menor risco para o experimento, assim as análises da 

vibrocompactação a frio ocorreram nele. Como já mencionado no item 4.2, o forno tem 

dimensão aproximadamente cúbica de 28x28x27 (em centímetros), o critério utilizado para 

medição da densificação da amostra foi a altura que era reduzida conforma as partículas se 

ajustam ao ambiente com a transmissão da vibração entre elas, método observado na Figura 

5.1. 
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Figura 5.1 Utilização da régua para definir capacidade de adensamento da amostra 

A proposta então se seguiu para a produção de amostras em duplicata de carvão 

vibrocompactado com 0 % (padrão), 10 %, 20% e 30% de compactação. Conforme foi 

indicado, a medida do adensamento acontecia conforme as partículas de carvão se ajeitavam 

ao volume do forno e a altura da amostra total diminuía na medida da régua. Desta forma já se 

tinha a largura (28 cm), comprimento (28 cm), capacidade de carga do forno (4500 g) 

definidos. 

A referência da altura da amostra padrão foi definida como 9 cm, então à medida que o 

vibrador de imersão era inserido a altura das amostras teria que reduzir para 8,2 cm (10% 

adensamento), 7,5 cm (20% de adensamento) e 6,9 cm (30% de adensamento), conforme 

pode ser observado na Tabela 5.3.  

Tabela 5.3 Indicação para padronização das amostras de carvão inseridas no forno de soleira 

Largura (cm) Comprimento (cm) Altura (cm) Volume (cm³) Massa (g) Densidade (g/cm³) ∆ρ

Padrão 28 28 9 7056 4500 0,638 0%

Amostras 10% 28 28 8,2 6415 4500 0,702 10%

Amostras 20% 28 28 7,5 5880 4500 0,765 20%

Amostras 30% 28 28 6,9 5428 4500 0,829 30%  

A preparação da carga foi bem elaborada e chegar nesse nível de adensamento foi utilizado a 

mesma metodologia de Nascimento (2016) em sua análise com um vibrador de imersão a frio. 

Para que a amostra chegasse à 10 % de adensamento foi necessário apenas uma vibração 

central para que a amostra alcançasse a altura de 8,2 cm, já para a preparação de 20% de 
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adensamento foram necessários 3 pontos de imersão do vibrador e para 30% utilizou-se mais 

de 9 pontos de imersão para alcançar o nível de compactação desejado (Nascimento, 2016). 

Uma amostra do coque  produzido a partir da carga de alta densidade pode ser observada na 

Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Coque a partir de carga densificada produzido em forno soleira de escala 

experimental da Gerdau Ouro Branco 

 

A priori pretendia-se realizar testes em duplicata a fim de se obter um resultado mais preciso 

e, principalmente, massa para realizar todos os experimentos, porém não foi possível realizar 

tantos testes como desejado. Foram produzidas apenas uma amostra de adensamento para 0%, 

10% e 20% e duas amostras para a análise do adensamento de 30%. Isso aconteceu porque a 

produção do coque de alta densidade danificou o refratário do forno gravemente, como pode 

ser observado na Figura 5.3, motivo pelo qual não foi permitido mais nenhum teste com o 

forno da empresa. Esse foi um dos motivos também que a amostra de adensamento 20% teve 

que ser descartada, de alguma forma o coque produzido para esse nível de compactação se 

manteve preso às paredes do forno e teve que ser removido do forno por utilização de força 

física, danificando completamente a amostra e inviabilizando uma análise de CSR e CRI, por 

exemplo.  
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Figura 5.3 Refratário danificado do forno de soleira aquecida por produção de coque a partir 

de carga densificada 

Nessa metodologia só foi possível obter amostras de 3,6 kg aproximadamente, essas foram 

encaminhadas diretamente para as análises de CSR e CRI, isso implicou na direta suspensão 

das outras análises propostas por insuficiência de massa para análise, que impossibilitou a 

produção de novas amostras densificadas.  

5.2 Análise Parâmetros de Qualidade do Coque 

 

Os resultados obtidos para as análises de CSR e CRI podem ser observados na Tabela 5.4, 

como era de se esperar pelos motivos enumerados no item 5.3, a amostra adensada a 20% se 

caracteriza um ponto fora da curva para a análise de CRI, pois ela foi fragilizada e influenciou 

diretamente na análise, observar também aplicação da equação 5. Dessa forma pode-se obter a 

Tabela 5.5, onde há somente valores válidos e médios obtidos das amostras em análise. 

Tabela 5.4 Valores obtidos para os índices de CSR e CRI das amostras densificadas 

% Adensamento CSR soleira CSR industrial CRI 

0 49,86 68,54 21,46

10 48,48 67,90 22,10

20 47,81 67,59 22,41

30 58,89 72,69 17,31

30 61,78 74,02 15,98  
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Tabela 5.5 Valores válidos e médios obtidos nos ensaios das amostras densificadas 

% Adensamento CSR soleira CSR industrial CRI 

0 49,86 68,54 21,46

10 48,48 67,90 22,10

30 60,34 73,35 16,65  

Já se pode observar que os resultados obtidos foram fantásticos, contrariando os estudos 

propostos por Wright, Schücker, & Kim (2005) nos quais o CSR e CRI não foram 

modificados com o adensamento, justificando-se que esses índices variam primordialmente 

com a mistura do carvão.  

O índice de CSR, comparando o adensamento de 0% com o de 30%, chegou a aumentar  

aproximadamente 7,0%, implicando em um coque com maior resistência, melhor 

permeabilidade aos gases e líquidos, por consequência espera-se aumento de produtividade do 

alto-forno e também com redução da taxa de consumo de coque. A curva de tendência do 

CSR pode ser observada na Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 Curva de tendência para os índices de CSR obtidos nas amostras 

Já para o índice de CRI obteve-se uma redução de aproximadamente 22%, outro resultado 

também almejado na área de produção de coque, pois o coque com alto índice de reatividade  

implica em uma alta reação com os gases da oxidação no alto-forno, implicando em um 

crescimento da proporção de CO, assim o coque será enfraquecido e degradado causando, 

como já se sabe, em redução da permeabilidade, queda de eficiência do alto-forno e aumento 
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do consumo de coque. A curva de tendência para o índice de CRI pode ser observada na 

Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 Curva de tendência para os índices de CRI das amostras obtidas 

5.3 Análise do Processo 

Após o resultado de sucesso com relação às propriedades físicas e viabilização da 

vibrocompactação da carga da coqueria, foi realizado uma análise dos possíveis retornos 

financeiros que a vibrocompactação pode trazer à coqueria. 

Para essa análise financeira de retorno manteve-se todos os parâmetros tradicionais da 

coqueria, só mudando a massa carregada para a análise de produtividade, esse ganho que pode 

ser observado na Tabela 5.6. O forno da coqueria tem capacidade de 22 toneladas, 

carregando-se com uma carga de carvão 30% adensada, será possível colocar mais carvão e 

obter mais coque a partir desse forno, que é exatamente os mesmos 30% de ganho de massa, 

implicando em um aumento de 30% de produtividade, desconsiderando-se qualquer mudança 

nos parâmetros da coqueria em função do maior volume de carga. Desta forma a coqueria da 

empresa em questão seria capaz de produzir 480.000 toneladas a mais do que as 1.600.000 

toneladas já produzidas anualmente. 
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Tabela 5.6 Análise do aumento de produtividade 

Capacidade do Forno Mistura 

Padrão (ton)
22

Capacidade do Forno Mistura 30 

% Adensada (ton)
28,6

Aumento de Produtividade por 

forno (ton) 6,6
Capacidade de Produção da 

Coqueria (ton/ano)
1600000

Capacidade de Produção da 

Coqueria 30 % (ton/ano)
2080000

Aumento de Produtividade 

(ton/ano) 480000
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6. Conclusões 

O carvão vibrocompactado carregado no forno de soleira aquecida foi danoso ao refratário do 

forno, deve ser feito um estudo mais aprofundado correlacionando a densidade do carvão 

carregado e o refratário ideal para o forno utilizado.  

O coque adensado a 30% do valor padrão apresentou resultados expressivos para valores de 

CSR e CRI, indicando aumento de 7% e redução de 22%, respectivamente. 

O processo de vibrocompactação possui capacidade semelhante à briquetagem e ao stamp 

charging quando comparada a capacidade de densificação e, consequentemente, aplicação de 

finos e misturas de carvão, a fim de se obter melhores índices de CSR e CRI e assim reduzir 

custos de produção. 

O adensamento da carga das coquerias possibilita a utilização de misturas empobrecidas de 

carvão, logo mais baratas, nos fornos e ainda obtendo a mesma qualidade de coque de 

misturas mais ricas. Dessa forma pode-se alcançar economia na casa de milhões de reais por 

ano, além do aumento indiscutível da produtividade pelo aumento do carregamento do forno.  
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7. Trabalhos Futuros 

 

Os próximos trabalhos a serem desenvolvidos devem avaliar principalmente a densificação à 

quente e, para isso, deverá ser projetada a viabilização para a vibração por compactação à 

quente em escala piloto.  

Devem ser realizados estudos que avaliem a influência da vibração e da utilização de carvão 

de alta densidade com o desgaste do refratário do forno de coque.  

Estudos que avaliem a influência da vibração a frio nas propriedades mecânicas e químicas 

devem ser avaliadas também, já que nesse trabalho foram avaliadas somente a influência nas 

propriedades físicas. 

A utilização e comparação de misturas empobrecidas na escala laboratorial deve ser realizada 

a fim de indicar a influência da mistura nas cargas densificadas. 
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