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RESUMO 

 

O coque é um combustível derivado do carvão betuminoso e a matéria-prima mais onerante na 

produção de aço, contribuindo entre 30 a 40% do seu custo. No cenário de elevada competitividade 

entre as siderúrgicas, é vital buscar matérias-primas alternativas e/ou aditivos que permitam a 

elevação de carvões de baixo rank, contribuindo para redução do custo do coque e 

consequentemente, do aço. O processo de “coqueificação” consiste no aquecimento do carvão 

mineral a altas temperaturas e em ausência de ar. Neste processo, as moléculas orgânicas 

complexas que constituem o carvão mineral se dividem, produzindo gases, compostos orgânicos 

sólidos, líquidos de baixo peso molecular e um resíduo carbonáceo relativamente não volátil 

chamado de coque, que se apresenta como uma substância porosa, celular, heterogênea, sob os 

pontos de vista químico e físico. A qualidade do coque depende das características químicas do 

carvão mineral do qual se origina, das impurezas, da granulometria, da compactação, do tempo de 

coqueificação, da temperatura de destilação e do método de processamento. O produto 

THERMACT™ foi apresentado como um catalisador para a produção de coque que visa diminuir 

o tempo de coqueificação, reduzir o consumo energético, aumentar a geração de gases e a 

qualidade do coque. Este trabalho visa determinar os efeitos do catalisador THERMACT™, em 

diversas proporções, nas propriedades da mistura de carvões, nas características do coque 

produzido e no seu processamento, tanto na escala laboratorial quanto nas escalas piloto e 

industrial. Na escala laboratorial foi percebido a influência do catalisador no range plástico e na 

fluidez, já na escala piloto foi percebida a influência nos resultados de CRI, CSR, rendimento 

coque/carvão, tamanho médio e redução de até 40 minutos no tempo líquido de coqueificação. Na 

escala industrial não foram percebidas alterações significativas nas propriedades do coque e no 

processo de coqueificação. 

Palavras chaves: Coque; Carvão mineral; Catalisador; THERMACT; Coqueria. 
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ABSTRACT 

 

Coke is a fuel derived from bituminous coal and a more costly raw material in steel production (30 

to 40 % of its costs). In the scenario of high competitiveness among steelmakers, it is important to 

look for alternative raw materials and/or additives that allow a rise of low-grade coals, contributing 

to the reduction of coke cost and, consequently, the steel cost. The "coking" process consists of 

heating coal at high temperatures and in the absence of air. This process divides the complex 

organic molecules of mineral coal, producing gases, solid organic compounds, low-

weight liquidsand a relatively non-volatile carbonaceous residue called coke, which presents itself 

as a porous, cellular, heterogeneous substance, from the chemical and physical points of view. The 

quality of the coke depends on the chemical characteristics of the mineral coal from which it 

originates, impurities, granulometry, compaction, coking time, distillation temperature and 

processing approach. The product THERMACT™ was introduced as a catalyst for the coke 

production, aimed to reduce the coking time and energy consumption and increase the gas 

generation and coke quality. The purpose of this dissertation is to determine the effects of the 

catalyst THERMACT™, in various proportions, on the properties of the coal mixture, features of 

the produced coke and its processing, on lab, pilot and industrial scales. On lab scale, the influence 

of the catalysts on the plastic range and in the fluidity was observed. On pilot scale there was 

influence of the catalyst on CRI, CSR, coke/coal yield, average size and reduction of up to 40 

minutes in the net coking time. On the industrial scale, no significant changes were observed in 

coke proprieties neither in the coking process.  

Keywords: Coke; Mineral Coal; Catalyst; THERMACT; Coke Oven. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

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

referentes às matérias-primas é essencial para a sobrevivência das organizações.  

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

a custo baixo e com elevada qualidade, uma vez que este insumo é responsável entre 30 a 40% no 

custo do aço. Neste contexto, o uso de um catalisador pode ser um artifício para reduzir o custo de 

produção ou melhorar a qualidade do coque produzido. 

O catalisador THERMACTTM é um aditivo multifuncional em pó, desenvolvido pelo IIT 

(Instituto de Tecnologia da Índia - Mumbai) que visa melhorar a eficiência da queima de 

combustíveis sólidos usados em diversas indústrias  e vem sendo utilizado de modo crescente na 

indústria, por conta seus efeitos na combustão, onde a umidade estrutural presente no combustível 

sólido é convertida em gases combustíveis como o H2 e CH4. Uma composição especial deste 

catalisador, chamado THERMACT-Mt, foi elaborada para o uso em coquerias. 

O presente trabalho descreve os resultados obtidos com a adição do catalisador 

THERMACT-Mt na mistura de carvões para a síntese de coque metalúrgico.  

Os testes foram realizados nas depências da usina Gerdau Ouro Branco, em Minas Gerais, 

em escalas laboratorial, piloto e industrial, utilizando dosagens diferentes do catalisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2 – OBJETIVOS E METAS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho visa avaliar a influência do catalisador THERMACT™ no processo de 

coqueificação, bem como na qualidade do coque produzido em uma coqueria vertical industrial e 

uma coqueria piloto (Figura 2.1-1).  

 

Figura 2.1-1: Etapas para determinação dos efeitos do catalisador THERMACT™ na 

coqueificação de carvões metalúrgicos 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar as propriedades do coque metalúrgico com adição de diferentes dosagens do 

catalisador THERMACT™ e comparar com a do coque gerado a partir da mistura de 

carvão base sem o catalisador; 

 

 Caracterizar parâmetros reológicos da mistura de carvões com o catalisador 

THERMACT™; 
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3- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Origem e formação do carvão mineral 

 

 De acordo com Borba (2001), o carvão mineral – ou simplesmente carvão – é um 

combustível fóssil sólido 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.  

  

Figura 0-1: Carvão mineral (http://www.gettyimages.pt) 

 Durante o processo de formação do carvão mineral, tem-se um enriquecimento de carbono 

da matéria vegetal em direção ao antracito. Esse fenômeno é conhecido como carbonificação. 

Além disso, como visto na Tabela 1, ao mesmo tempo em que se tem um aumento do carbono fixo, 

tem-se: 

 Redução na fração de oxigênio e hidrogênio; 

 Diminuição do teor de matéria volátil; 

 Aumento do poder calorífico, em função do aumento do teor de carbono. 

Tabela 0-1: Composição química dos combustíveis sólidos (DA SILVA, 2008) 

Combustível 

Composição 
Madeira Turfa Linhito 

Carvão 

Betuminoso 
Antracito Grafite 

Carbono (%) 44 – 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 
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Segundo Gomes (2009, apud DA SILVA et al., 2011), e como apresentado na Figura 0-2, 

existem quatro níveis dentro da escala de carbonificação: Turfa, Linhito, Carvão Betuminoso 

(hulha) e Antracito.  

 
Figura 0-2: Forma representativa dos tipos de carvão mineral (DA SILVA et al., 2011) 

Segundo a World Coal Institute (Figura 0-3), dentre os diferentes tipos de reservas de 

carvão no mundo, apenas um certo percentual é usado na síntese de coque. 

 

Figura 0-3: Tipos de carvão, reservas e usos (World Coal Institute, 2009) 



5 

 

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. 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 (cinzas) presente na camada 

carbonífera. Um baixo grade significa que o carvão possui um alto percentual de cinzas misturado 

à matéria carbonosa, consequentemente, empobrecendo sua qualidade (BORBA, 2001). 

Fundamental para a economia mundial, o carvão é maciçamente empregado em escala 

planetária na geração de energia e na produção de aço. Na siderurgia é utilizado o carvão 

coqueificável, um carvão nobre, de altos rank e grade, com propriedades aglomerantes (BORBA, 

2001). 

 

3.2 Processo de coqueificação 

 

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

de carvões a uma destilação (em ausência de ar). Essa destilação provoca a liberação do material 

volátil do carvão, fazendo surgir um resíduo sólido, poroso, infusível, rico em carbono que 

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

aquecidas. O calor é transmitido, por condução, para o centro da carga, ou seja, de cada parede 

surgem duas superfícies planas isotérmicas, que caminham para o centro da carga. A velocidade 

de avanço das isotermas constitui a taxa de coqueificação e o processo terminará com o encontro 

das duas frentes plásticas. 

As principais etapas da coqueificação são: 

Perda de umidade: ocorre a temperaturas entre 100 °C e 120 °C e caracteriza-se pela 

liberação da umidade presente no carvão; 

Desvolatização primária: é o primeiro estágio da coqueificação propriamente dita e 

ocorre entre temperaturas da ordem de 350 °C a 550 °C, com a liberação 

de hidrocarbonetos pesados e alcatrão; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Umidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrocarboneto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcatr%C3%A3o
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Fluidez: ocorre entre 450 °C e 600 °C, quando o material se torna fluido e pastoso, devido 

ao rompimento das pontes de oxigênio presentes em sua estrutura química; 

Inchamento: etapa que ocorre paralelamente à fluidez devido à pressão dos gases 

difundindo-se na estrutura de microporos do carvão. Assim sendo, a intensidade do inchamento 

será em função da velocidade de liberação destes, através da massa fluida. É uma fase de grande 

importância, na medida em que deve ser devidamente controlada para evitar-se danos aos 

equipamentos da coqueria; 

Ressolidificação: ocorre em temperaturas próximas de 700 °C, formando o semi-coque. 

Determina em grande parte a qualidade do coque, uma vez que uma ressolidificação sem formação 

de fissuras originará um produto de elevada resistência mecânica; 

Desvolatização secundária: última fase do processo, ocorre na faixa situada entre 850 °C 

e 1300 °C com eliminação sobretudo de hidrogênio. 

A coqueria convencional possui fornos com recuperação de subprodutos. Os fornos são 

verticais de 11 a 16m de comprimento, tendo de 3 a 7m de altura e 300 a 550mm de largura. Suas 

paredes são construídas com tijolos refratários de sílica, de forma que não haja passagem de gases.  

A Figura 3.2-1 mostra todos os componentes de uma coqueria convencional (COELHO, 

2003).  

 

Figura 3.2-1: Representação esquemática dos componentes de uma coqueria (COELHO, 2003) 
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O aquecimento do forno de uma coqueria convencional é feito por um gás injetado em uma 

rede de dutos conectados a um regenerador, que alimenta dois fornos adjacentes. Os regeneradores 

são construídos em tijolos refratários de sílica-alumina. O refratário tem a função de absorver o 

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

usado para combustão. A carbonização é feita numa faixa de temperatura de 1100 a 1320ºC. O 

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

O ciclo da coqueria convencional se divide nas seguintes fases: 

 Preparação da mistura de carvões; 

 Carregamento; 

 Coqueificação; 

 Desenfornamento; 

 Apagamento; 

 Preparação do coque; 

 Tratamento do gás de coqueria. 

 

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

estocada em um silo de carvão, sendo enfornada por gravidade no forno pelo carro de 

carregamento. O processo de coqueificação (Figura 5) é iniciado assim que o carvão é introduzido 

no forno, como pode ser notado pela evolução de gases durante o enfornamento. 

O desenvolvimento do processo acontece através de duas frentes chamadas de camadas 

plásticas, definidas pelas temperaturas de início de amolecimento e de ressolidificação da carga, 

que avançam a partir das paredes em direção ao centro do forno. Ao final do processo, tem-se um 

bloco monolítico de coque (apresentando uma retração lateral na direção horizontal do forno e 

uma contração vertical na direção da altura do forno). Esse bloco monolítico é composto de 

pedaços encaixados uns aos outros. Esse caráter monolítico do coque vai sendo desfeito durante a 

operação de desenfornamento e ao cair no vagão de extinção, local em que já se apresenta sob a 

forma de partículas discretas (SOUZA, 1988). 
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Figura 3.2-2: Comportamento da carga no processo de coqueificação algumas horas após o início 

(a) e no final do processo (b) (ULHÔA, 2003)  

 

3.3 Coque no alto-forno 

 

O alto-forno é um reator químico que opera em contracorrente: os materiais ferrosos e o coque 

descem e são pré-aquecidos pelos gases quentes oriundos da zona de combustão em frente às 

ventaneiras, onde o coque (e injetantes) sofrem reações de combustão com oxigênio fornecido pelo 

sopro (OLIVEIRA, 1996). 
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Figura 3.3-1: Mecanismos de degradação e influência da qualidade do coque nas regiões do AF 

(SOUZA, 2016) 

 

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

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

Os materiais ferrosos e fundentes fundem na margem interna da zona coesiva e gotejam para baixo 

através da zona de coque ativo juntando-se no cadinho como gusa e escória. Portanto, abaixo da 

margem interna da zona coesiva, o coque é o único material sólido no forno. 
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O coque exerce quatro importantes funções no alto-forno, sendo: 

 Funções química e térmica: 

Fornecer o carbono para as reações químicas do processo e suprir a maior parte do calor 

requerido pelo processo. O perfil térmico característico do alto-forno é influenciado diretamente 

pela ocorrência da reação de Boudouard ou solution loss ou reatividade do coque: 

C(s) + CO2 (g)      =       2 CO (g) 

- Principal reação que ocorre no alto-forno, em termos térmicos. 

- Reação altamente endotérmica (consome grande quantidade de calor) 

- Ocorre em larga escala 

- Só ocorre acima de uma temperatura específica de 1000°C para o coque devido a sua alta 

energia de ativação (esta temperatura varia com a reatividade do coque). 

Além disso, existem as reações de combustão na qual a região das ventaneiras, ar soprado 

pré-aquecido a 1100°C, entra em contato com o coque, que é o único material sólido existente 

nesta região (a carga metálica já fundiu). 

Nesta região é gerado todo calor e gases necessários ao processo pelas seguintes equações: 

C(s)  + O2(g)  = CO2(g)             ΔHr = - 94,1kcal/mol    

CO2(g)  + C(s)  = 2 CO(g)        ΔHr = + 41,1kcal/mol   

2C(s)  + O2(g)   =  2 CO(g)  ΔHr = - 53,2kcal/mol       

 Função física: 

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

e escória para o cadinho: 

- Fornece a camada permeável no topo do forno para que o gás passe por ela; 

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

sínter, fundentes, minério granulado e pelotas; 
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- Sustenta o peso da coluna de carga; 

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

 Função carburante: 

Fornecer carbono para incorporação no ferro gusa (cerca de 4,5% de carbono). 

Além dessas funções, segundo Ulhôa (1991), o coque deve também apresentar outros 

requisitos para que não haja contaminação do gusa, prejuízos na marcha do alto-forno e problemas 

ambientais e/ou operacionais. Para isso, se controla também o teor de Enxofre; Cinzas; Umidade; 

Fósforo e Álcalis (Na2O, K2O e ZnO). 

 

3.4 Qualidade do coque 

 

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 meta líquido quando em 

uso no alto-forno. 

Para o coque metalúrgico, o índice de resistência do coque após a reação com CO2 (CSR), 

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

conforme Tabela 3.4-1. Esses parâmetros são controlados principalmente pelas propriedades do 

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

atualmente pelas indústrias produtoras de coque para a definição dos valores de CSR e CRI foi 

criado pela Nippon Steel Corporation (NSC) (SOUZA, 2016). 
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Tabela 3.4-1: Impacto da qualidade do coque no alto-forno (modificado SOUZA, 2016) 

PROPRIEDADE  IMPACTO OPERACIONAL 
EFEITO 

NEGATIVO 
RISCO 

CRI-Reatividade 

Coque com alta reatividade 

acelera a redução de 

granulometria em contato com 

o CO₂ , piorando a 

permeabilidade de carga na 

zona granular e cadinho 

+1% CRI 

 

+3 a 4 kg/t 

Coke rate 

Engaiolamento, arriamentos de 

carga e retorno de escória nas 

ventaneiras durante o processo 

de corte de engaiolamento pela 

baixa permeabilidade do coque 

no cadinho 

CSR- Resistência 

a quente após 

reação com o 

CO₂   

Coque 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% CSR 

 

+3 a 4 kg/t 

Coke rate 

Engaiolamento, arriamentos de 

carga e retorno de escória nas 

ventaneiras durante o processo 

de corte de engaiolamento pela 

baixa permeabilidade do coque 

no cadinho 

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 

 

+5kg/t    

Coke rate  

Engaiolamento, arriamentos de 

carga 

Cinza 

 

 

Cinza elevada, menor carbono 

fixo elevando a necessidade de 

coque 

 

        

  +1% Cinza 

+7kg/t 

Coke rate 

 

Fuel rate elevado 

Enxofre 

 

Enxofre elevado no coque 

obriga a operação do alto-forno 

com nível térmico mais alto 

para dessulfurar 

 

      +0,1%  

     Enxofre 

+2kg/t 

Coke rate 

Fuel rate elevado e silício 

elevado 

 

3.4.1 DI 

 

A resistência mecânica do coque, também conhecida como Drum Index, é definida como 

a capacidade em resistir à fragmentação por solicitações mecânicas (impacto ou abrasão) em um 

tambor rotativo. Esse parâmetro é utilizado para medir a degradação do coque a frio, simulando as 

quedas que o mesmo sofre até chegar ao alto-forno. 
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A resistência de um material poroso e frágil como o coque é determinada por dois fatores: 

as propriedades de sua matriz e os defeitos em sua estrutura. Durante a coqueificação os poros são 

formados durante o processo de dilatação do carvão, que ocorre na temperatura de 400-500ºC, 

enquanto as rachaduras são formadas durante o processo de contração na temperatura de 500ºC ou 

superior (KUBOTA et al., 2011). A Figura 3.4.1-1 mostra a influência da área total de poros e 

perímetro total de poros no 𝐷𝐼6
150. 

 

Figura 3.4.1-1: Relação entre (a) área total e (b) perímetro total de poros de pequenas aberturas e 

𝐷𝐼6
150 (KUBOTA et al., 2011) 

 

Segundo Coelho (2003), a resistência do coque depende sobretudo da refletância média 

(parâmetro de rank) e da fluidez máxima (parâmetro de aglutinação) da mistura de carvões que 

apresentam efeitos diretos, principalmente, sobre a textura e estrutura do coque, respectivamente.  

 

Figura 3.4.1-2: Ilustração dos fatores que influenciam a resistência do coque metalúrgico 
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Para medir o Drum Index, determina-se a extensão de sua redução granulométrica após ser 

submetido a um número fixo de revoluções em tambor de características padronizadas. Dois tipos 

de índices podem ser derivados do teste: um em que se considera a quantidade de finos produzidos 

(passantes em uma determinada malha) e/ou outro pela consideração da quantidade de coque 

graúdo (retido em determinada malha) que permanece presente após o tamboreamento. Diferentes 

modelos de previsão de índices de resistência do coque foram desenvolvidos em muitos países 

(SILVA, 2008). 

Tabela 3.4.1-1: Testes de tamboreamento de coque de alto-forno (SILVA, 2008) 

 

A coleta de amostra para a análise de DI obedece a norma ASTM D346/D346M-11, 

seguindo em linhas gerais as seguintes etapas: 

 

Figura 3.4.1-3: Fluxograma de composição da amostra para DI da Gerdau Ouro Branco 

Amostra para DI: 
Granulometria 

acima de 25mm

Amostra Bruta 140 kg

10 kg 
130 kg 

destinado a 
demais análises
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A amostra com massa de aproximadamente 10kg e granulometria acima de 25mm é 

coletada da amostra bruta e direcionada ao equipamento onde será realizado o tamboreamento. 

Após 150 revoluções a 15 rpm, em aproximadamente 10 minutos a amostra de coque é retirada e 

encaminhada para o peneiramento, onde será medida a massa retida ou passante, conforme o 

procedimento padrão adotado. 

                 

Figura 3.4.1-4: Fluxograma de análise de DI da Gerdau Ouro Branco 

Após a medida da massa retida ou passante, é medido o valor do DI para o lote desejado: 

𝐷𝐼 =
𝑀𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

Onde: 

𝑀𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎=massa retida nas peneiras em 15mm 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= massa total da amostra 

 

3.4.2 CRI 

 

Também conhecido como reatividade do coque, termo definido por Thompson et al. 

(1971), o CRI refere-se à quantidade de peso perdido pelo coque durante um determinado período 

de tempo em contato com dióxido de carbono a temperaturas elevadas. O CRI mostra-se altamente 

dependente das propriedades da mistura de carvões utilizada no processo de coqueificação e da 

estrutura do carbono presente no coque. Parâmetros que influenciam o CRI são utilizados para a 

seleção de carvões visando a produção de coque com excelentes propriedades (BENEDICT e 

THOMPSON, 1980). A Figura 3.4.2-1 mostra um esquema com fatores que influenciam o CRI e 

a Figura 3.4.2-2 e a Figura 3.4.2-3 mostram como a reflectância e espessura da parede do coque 

podem influenciar neste parâmetros, respectivamente. Já a Figura 3.4.2-4 mostra como a 

composição petrográfica influencia na espessura da parede do coque. 

Amostra para Análise de DI Tamboreamento Peneiramento

Pesagem da massa retida de 
15mm

Cálculo do DI
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Figura 3.4.2-1: Esquema com fatores que influenciam o CRI 

 

 

 

CRI

Cinza e 
química da 

cinza

Petrografia 
do Coque

Espessura 
das paredes 

do coque

Figura 3.4.2-3: Relação entre a perda 

de massa do coque sob atmosfera de 

CO2 e refletância da superfície 

(BENEDICT e THOMPSON, 1980) 

Figura 3.4.2-2: Relação entre 

espessura do coque e a perda de peso 

sob atmosfera de CO2 (BENEDICT 

e THOMPSON, 1980) 

Figura 3.4.2-4: Influência da composição petrográfica na espessura do coque e sua 

reatividade (BENEDICT e THOMPSON, 1980) 
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Uma das importâncias do controle do CRI consiste nos problemas que um coque com alta 

reatividade pode acarretar: o coque com alta reatividade acelera a redução de granulometria em 

contato com CO2, piorando a permeabilidade da carga na zona granular e cadinho. As principais 

consequências no alto-forno são: engaiolamento, arriamentos de carga e retorno de escória nas 

ventaneiras durante o processo de corte de engaiolamento pela baixa permeabilidade do coque no 

cadinho.  

Durante a marcha de descida ao longo do alto-forno, o coque é sujeito a reação com o CO2 

em contracorrente e a abrasão ao entrar em contato com as paredes do forno. Esses processos 

enfraquecem o coque, que reage quimicamente com os gases do alto-forno, produzindo um 

excesso de finos que podem diminuir a permeabilidade da carga do forno. Isso faz com que a 

proporção de coque aumente e a quantidade de metal produzido reduza. O CRI, Coke Reactivity 

Index, serve para medir, de maneira indireta, o comportamento do coque durante as reações que 

ocorrem no alto-forno (ASTM D5341, 2015). 

Para realizar a análise de CRI, coleta-se uma amostra de coque representativa perante todos 

os coques produzidos, de acordo com a norma ASTM D346, através da coleta de incrementos (25 

a 50 incrementos) de mesma massa que irão compor uma amostra com obrigatoriamente mais de 

57kg. As Figura 3.4.2-5 eFigura 3.4.2-6 ilustram a composição da amostra até a obtenção do valor 

do CRI na Gerdau de Ouro Branco. 

                            

Figura 3.4.2-5: Fluxograma da composição da amostra para CRI da Gerdau Ouro Branco 

O ensaio para medição do Coke Reactivity Index é realizado utilizando um forno elétrico 

capaz de fornecer a amostra de coque a ser analisada a uma temperatura de 1100ºC e com o controle 

de aquecimento em três zonas. A amostra é colocada em um recipiente feito de aço resistente ao 

calor ou de ligas de níquel em dimensões adequadas para o forno. 

Amostra para o 
teste de CRI

Amostra para a 
estufa

Amostra para 
britagem

Amostra Bruta 140 kg

10 kg 

700g

200g

9,3kg não utilizado 

130kg  para outras 
análises
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Figura 3.4.2-6: Forno realizado para ensaio de CRI (ASTM D5341/D5341M-14, 2015) 

 Outro item utilizado no ensaio são as esferas de Al2O3, que permanecem abaixo da grelha 

onde o coque é colocado, com o intuito de dispersar o N2 e o CO2 uniformemente dentro do reator.                          

 

Figura 3.4.2-7: Fluxograma do processo de análise de CRI da Gerdau Ouro Branco 

Amostra de 10kg
Britagem da 

amostra
Homogeinização 

da amostra
Classificação 

Secagem de 200g Ensaio CRI
Pesagem e 

cálculo da massa 
após ensaio

Valor do CRI
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Após a realização do ensaio, o CRI é calculado da seguinte forma: 

𝐶𝑅𝐼 =  
𝐴 − 𝐵

𝐴
𝑥100 

Onde: 

A= Peso da amostra antes da reação 

B= Peso da amostra depois da reação com o CO2. 

 

3.4.3 CSR 

 

O CSR, resistência do coque após reação, diz respeito à resistência do coque em altas 

temperaturas. O CSR também é um parâmetro de referência na simulação das condições de reação 

do alto-forno. Esse parâmetro é medido após o procedimento do CRI, submetendo o coque que 

sofreu reações ao CO2 em alta temperatura a um tamboreamento (SILVA, 2008). 

 

Figura 3.4.3-1: Teste de resistência do coque após reação com dióxido de carbono (SOUZA, 

1998) 
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Segundo Souza (1988), diferentes modelos foram desenvolvidos para a previsão de CSR 

(ou CRI) em função de: parâmetros petrográficos, composição química da cinza, fatores de 

fabricação do coque, índices de resistência a frio e diferentes combinações dos anteriores. A título 

ilustrativo pode ser citado o método da Nippon Steel Corporation, em que o CSR do coque de uma 

mistura é previsto a partir da refletância da vitrinita, do teor de inertes de carvão e do teor de álcalis 

da cinza, baseando-se principalmente no fato de que a textura do coque apresenta uma relação 

estreita com o rank do carvão e reage seletivamente com o CO2. Conforme SOUZA, 2016, a Figura 

3.4.3-2 apresenta fatores que podem influenciar no CSR. 

 

Figura 3.4.3-2: Fatores do processo que podem influenciar nos parâmetros de CSR do coque 

metalúrgico (SOUZA, 2016) 

Parâmetros como permeabilidade, produtividade e resistência podem ser melhorados 

quando 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. 



21 

 

 

Figura 3.4.3-3: Fluxograma de análise de CSR da Gerdau Ouro Branco 

 

Após o teste de CRI, utiliza-se a massa da mesma amostra para realizar um tamboreamento 

de 600 revoluções por aproximadamente 30 minutos em uma velocidade de 20rpm. Após o 

tamboreamento, peneira-se a amostra numa malha de 9,52mm e pesa-se a massa retida. Então, 

calcula-se o CSR da seguinte maneira: 

𝐶𝑆𝑅 =
𝑀𝑎

𝑀0
𝑥100 

Onde: 

𝑀𝑎= Massa após tamboreamento 

𝑀0= Massa inicial, após o teste de CRI 

 

3.4.4 Cinza 

 

A análise de cinza no coque metalúrgico tem como função determinar o resíduo inorgânico 

presente em sua estrutura. A cinza é o resíduo obtido após a queima do coque. A cinza obtida difere 

na composição de componentes inorgânicos presentes no carvão que originou o coque. A 

incineração causa a retirada da água, dióxidos de carbonos presentes nos carbonatos, conversão 

das piritas em óxido de ferro, entre outras reações. A cinza determinada em laboratório será 

diferente das cinzas produzidas em operações nos fornos ou outros sistemas pois as condições de 

incineração influenciam a química e quantidade de cinzas (ASTM D371-12, 2015). 

Amostra após o 
CRI

Tamboreamento Peneiramento

Massa retidaCSR
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Figura 3.4.4-1: Fluxograma de análise de cinzas da Gerdau Ouro Branco 

Para determinar o teor de cinzas do coque é utilizado um forno mufla elétrico, com 

circulação de ar adequada e capaz de regular a temperatura em 500ºC, 750ºC e 950ºC. O forno 

também deve ser equipado com indicador de temperatura. 

 

Figura 3.4.4-2: Forno utilizado para análise de cinzas (ASTM D3174-12, 2015) 

Após a incineração, a massa de cinzas deverá ser pesada a fim de determinar o teor de 

cinzas em relação à massa inicial do coque. 

𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠% =
𝑀𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜

𝑀𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100 

Onde:  

𝑀𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 é a massa após a queima 

𝑀𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 é a massa da amostra 

Amostra 1 g
Incineração 
da amostra 

a 950ºC 
Cinzas
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3.4.5 Enxofre 

 

O teor de enxofre também faz parte das análises químicas realizadas com o coque 

produzido. O teor de enxofre serve para avaliar o potencial de emissão de enxofre durante a 

combustão do coque e avaliar também a qualidade do coque em relação as características previstas 

no contrato, bem como seu propósito dentro dos processos (ASTM D4239). Um fluxograma da 

análise de enxofre pode ser visto na Figura 3.4.5-1. 

 

Figura 3.4.5-1: Fluxograma da análise do teor de enxofre (ASTM 4239-14, 2015) 

Uma das principais consequências de um teor de enxofre elevado no coque é a necessidade 

de operar o alto-forno com um nível térmico mais alto para buscar a dessulfuração, sendo 

necessária a utilização de mais combustível e causando um aumento na concentração do silício. 

  Outro ponto negativo pode ser o aumento de enxofre no ferro gusa produzido no alto-forno. 

O aumento no teor de enxofre faz com que seja necessário o aporte de mais recursos para sua 

retirada antes do processo de oxidação, onde o gusa é transformado em aço: o ferro-gusa 

necessitará de uma dessulfurarão adicional no caminho para a aciaria. Isso pode causar danos 

pontuais ao material refratário dos carros torpedos na parte cônica mais perto da lança de 

dessulfuração, devido ao choque mecânico do excesso de turbulência, ou, em outros casos, devido 

ao tempo de dessulfuração da panela de gusa no KR que deve ser aumentado, prejudicando o 

sincronismo da aciaria e demandando mais material do que o esperado. 
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Figura 3.4.5-2: Área de impacto da turbulência durante dessulfuração 

 

3.4.6 Matéria volátil 

 

A matéria volátil representa os componentes do coque, exceto para umidade, que são 

liberados em altas temperaturas na ausência de ar. Essa matéria é derivada majoritariamente da 

fração orgânica do carvão que deu origem ao coque, mas menores frações podem ser de minerais 

presentes em sua estrutura. Na produção do coque um carvão com alta volatilidade fornece um 

desempenho mais baixo. Os melhores carvões para coqueificação possuem de 20 até 35% de 

matéria volátil. 

         

Figura 3.4.6-1: Fluxograma de análise de matéria volátil (ASTM D3175, 2015) 

 A porcentagem de matéria volátil também pode ser utilizada para saber o rendimento do 

coque no processo de carbonização e prover base para compra e venda ou estabelecer as 

características da queima (ASTM D3175, 2015). 

 Um exemplode  forno para determinação de matéria volátil pdoe ser visto na Figura 3.4.6-2 

e na Figura 3.4.6-3. 

1 g de 
amostra 

pulverizada

Amostra com 
tampa no 

forno a 950ºC 
por 7 minutos

Resfriamento 
em 

dessecador

Pesagem da 
amostra

Zona atingida pela 

turbulência 

Zona atingida pela 

turbulência 
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Figura 3.4.6-2: Parte de cima do forno elétrico para determinação de matéria volátil (ASTM 

D3175, 2015) 

 

Figura 3.4.6-3- Forno elétrico para determinação de matéria volátil (ASTM D3175,2015) 

Após a pesagem conforme a norma, é possível determinar a matéria volátil: 

𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙% =
𝑀𝐶𝐴 − 𝑀𝐶𝑅

𝑀𝐴𝐼
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Onde: 

𝑀𝐶𝐴= Massa do cadinho com amostra 

𝑀𝐶𝑅= Massa do cadinho com resíduo 

𝑀𝐴𝐼= Massa inicial da amostra 

 

3.4.7 Umidade 

 

A umidade indica o quanto de água o coque possui antes de entrar no alto-forno para 

exercer seu papel como redutor. Uma umidade fora da faixa de controle pode acarretar sérios 

problemas, entre eles: o aumento do consumo de coque e a diminuição da produtividade do alto-

forno. 

                   

Figura 3.4.7-1: Fluxograma de análise de umidade da Gerdau Ouro Branco 

O procedimento de análise de umidade é feito conforme a norma ASTM D3173-11, 

realizado em duplicatas e respeitando a repetibilidade e reprodutibilidade, utilizando 1g de amostra 

para a medição através do TGA.  

A faixa ideal é abaixo de 5% de umidade e o valor típico é aproximadamente 4,5%.  

 

Figura 3.4.7-2: Forno para realização do ensaio de umidade (ASTM D3173-11, 2015)  

Após a realização do procedimento, infere-se a umidade: 

Amostra 
umida 

Forno a 
105ºC 

por 1:30h

Massa 
seca

Pesagem 
da massa 

seca
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𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒% =
𝑀𝑖 − 𝑀𝑓

𝑀𝑖
𝑥100 

Onde: 

𝑀𝑖= Massa da amostra inicial 

𝑀𝑓= Massa da amostra após secagem 

 

3.4.8 Tamanho médio 

 

O tamanho médio do coque influencia diretamente na permeabilidade do alto-forno, ou 

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

2016). 

 A eficiência do alto-forno é determinada por sua produtividade e o consumo de 

combustível. Com uma composição e qualidade constante do minério de ferro, composição do 

ferro gusa e a temperatura do forno também constantes, a produtividade do alto-forno é 

determinada pela dinâmica do gás e seu fornecimento. Essa dinâmica, composta pelo fluxo de gás 

pelo forno por unidade de tempo, depende de como ocorre a passagem do gás através do forno, 

isto é, através do minério de ferro, coque e sua composição granulométrica (FILATOV et al., 

2014). 

 A produtividade também depende da permeabilidade do leito de coque, determinado pelo 

tamanho de suas partículas, que confere a habilidade do leito em permitir a passagem do metal 

fundido e a escória em direção aos furos de corrida e de escória. (FILATOV et al., 2014). 

 A permeabilidade do gás da parte superior e inferior do forno depende do tamanho das 

partículas de coque. O tamanho médio das partículas de coque na entrada do alto-forno é 45-60mm. 

Durante a marcha de descida, o tamanho das partículas é reduzido em um fator de 1.5-3. Devido 

ao desgaste, quebra e enfraquecimento das camadas superficiais pela reação CO2 + C  2CO sob 

temperaturas de 900ºC ou superiores, 25-35% do coque é consumido após essas etapas. Então, o 

leito de coque consiste majoritariamente em partículas com tamanho médio de 15-35mm 

(FILATOV et al., 2014).  
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Figura 3.4.8-1: Fluxos do gás no alto-forno (a) e movimento do metal líquido no cadinho para 

pedaços grandes (b) e pequenos (c) de coque (FILATOV et al., 2014) 

 A níveis operacionais, apenas o coque com granulometria superior a 25mm é encaminhado 

para o alto-forno. O tamanho médio é obtido, por exemplo, através dos padrões utilizados na 

Gerdau Usina Ouro Branco, através de peneiramento com 8 malhas: 100mm, 75mm, 63mm, 

50mm, 37,5mm, 25mm, 19mm, 13,2mm. 

 

Figura 3.4.8-2: Telas do peneiramento de coque do laboratório de matérias primas da Gerdau 

Ouro Branco 

Os ensaios de granulometria são realizados com 140kg de amostra conforme ASTM 

D346/D346M e apresentam um tamanho médio típico de 73mm. 

100mm

75mm

63mm

50mm

37,5mm

25mm

19mm

13,2mm

FUNDO

Tamanho médio 
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3.5 Gás de coqueria 

 

O gás de coqueria (GCO), às vezes chamado apenas de gás de coque, é um subproduto do 

processo de produção do coque, onde a matéria volátil da mistura de carvões é destilada como 

GCO, deixando o coque rico em carbono no forno. O coque é um material carbonáceo com poros 

produzido pela carbonização de uma mistura de carvões ou um carvão específico a temperaturas 

acima de 1400K. Aproximadamente 1,25-1,65 toneladas de carvão produzem uma tonelada de 

coque, enquanto gera aproximadamente 300-360m³ de GCO (6-8 Gj/t coke) (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). 

Tabela 3.5-1 Fluxo de massa e energia de uma coqueria (RAZZAQ et al., 2013). 

 

O gás de coqueria é essencialmente uma mistura de gases combustíveis como CO, H2 e 

CH4 e gases não combustíveis, incluindo CO2 e N2 (Tabela 3.5-2). Durante o processo de 

coqueficação, a composição do gás gerado pode variar dependendo da natureza do carvão 

utilizado. 

Tabela 3.5-2: Composição do GCO produzido durante o processo de coqueificação (RAZZAQ et 

al., 2013) 
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 Mesmo não sendo um gás combustível padrão, o GCO possui energia e valor calorífico 

aceitáveis, dependendo da natureza do carvão e o tipo de carbonização utilizada. Caso possua uma 

quantidade elevada de H2, o GCO possui um poder calorífico de 19,9MJ/m³, cinco vezes maior do 

que o gás de alto-forno (GAF) (3,9MJ/m³). 

Tabela 3.5-3: Valor do poder calorífico de gases combustíveis (RAZZAQ et al., 2013) 

 

Como um dos resíduos chave em uma planta de produção de coque metalúrgico, o GCO 

aquecido a uma temperatura de 800ºC possui 20-30% de energia térmica aproveitável. O primeiro 

passo na utilização do GCO como energia térmica é evitar a sua perda de temperatura através de 

isolamento térmico e vedações das baterias de coqueificação. O GCO pode ser utilizado nos alto-

fornos ou nas baterias de coqueificação. Outra opção é sua utilização para produção de energia 

elétrica (RAZZAQ et al., 2013). 
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Figura 28: Rotas potenciais para a utilização do GCO (RAZZAQ et al., 2013) 

3.6 Propriedades coqueificantes 

 

As propriedades coqueificantes de um carvão estão ligadas à sua constituição petrográfica 

e propriedades reológicas. A constituição petrográfica é determinada via microscopia ótica e a 

capacidade de aglutinação (reológica) é medida através de equipamentos como o plastômetro 

(Figura 3.6-1), que visa determinar a capacidade de aglutinação de partículas de carvão no estágio 

plástico (SILVA, 2011). 

Um dos testes de aglutinação é o teste de fluidez ou Plastometria Gieseler. Este mede o 

número de voltas que uma haste (dial) com 100 divisões, submetida a um torque constante de 

300rpm, realiza por minuto (ddpm) no seio de uma amostra de carvão aquecida a uma taxa de 

3ºC/min entre 300 e 500ºC. O dial passa por um máximo de rotações durante a fase plástica do 

carvão, entre 430 e 480ºC, até parar de girar, momento em que a amostra deixa a fase plástica e 

começa a solidificar novamente com temperatura ligeiramente inferior a 500ºC. Carvões que 

apresentam fluidez entre 100 e 30.000ddpm possuem boa característica aglutinante/coqueificante 

(SILVA, 2011). 
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Figura 3.6-1: Plastômetro de Gieseler e curva de variação da fluidez com a elevação da 

temperatura da amostra de carvão (ULHÔA, 2003) 

A fluidez mensura o quão fluido o carvão se torna quando é aquecido à temperatura de 

pirólise (SAKUROVS et al., 1994), ou seja, sua capacidade de se expandir e promover contato 

com outras partículas de carvão para a posterior ressolidificação em coque. A perda dessa 

importante característica impacta diretamente nas propriedades coqueificantes dos carvões 

metalúrgicos (RYAN et al., 1997). 

Durante o estágio plástico, entre 350 e 500°C, a matéria volátil do carvão exerce pressão 

sobre as paredes da partícula, o que provoca a dilatação simultaneamente ao desprendimento de 

volatéis, conforme a Figura 3.6-2 ilustra. O poder coqueificante da mistura de carvões é traduzido 

pela capacidade de fluidificação da massa carbonosa, gerando pontos de contato inter-partículas, 

responsáveis pela aglomeração metalúrgica do carvão, vital para a produção do coque.   

 

Figura 3.6-2: Efeito da dilatação do carvão sobre o coque (adaptação de KUBOTA et al., 2008) 
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Através do teste de plastometria são obtidas as seguintes temperaturas: de início de 

dilatação, de amolecimento, de máxima fluidez, de fim de dilatação e de início de solidificação. 

Com base nos valores das temperaturas de amolecimento e de início de solidificação é obtido o 

chamado range plástico dado pela diferença entre estas temperaturas. 

Range Plástico = Tsolidificação – Tamolecimento   

Várias tecnologias vêm sido empregadas para compensar as propriedades reológicas dos 

carvões, uma vez que os carvões coqueificáveis que produzem coque de alta qualidade são um 

recurso natural limitado e estão se tornando cada vez mais escassos. Dentre essas tecnologias, 

podemos citar: Stamp-Charging (compactação de carvões para aumento de densidade de carga), 

Coal Moisture Control (aumento de densidade de carga por secagem do carvão), Briquetagem de 

Carvões (compactação parcial do carvão em briquetes, para aumento de densidade), Britagem 

Seletiva (britagem somente da fração de granulometria grosseira dos carvões para aumento de 

densidade e preservar as vitrinitas), Adição de Óleo (aumento de densidade da mistura de carvões) 

e catalisadores (redução na energia de ativação das reações de coqueificação). 

 

3.7 Cinética de coqueificação 

 

A transformação de carvão para coque envolve reações químicas, transferência de massa e 

separações de fases, o que produz muitas bolhas no coque. 
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Figura 3.7-1: Processo químico e de transporte contribuindo para o surgimento de voláteis 

durante a pirólise de carvão (TAKI et. al., 2014) 

O processo de produção do coque envolve a nucleação de bolhas, seu crescimento e 

coalescência. Em 2014, Taki et al. propuseram um modelo para entender a cinética desse processo. 

Nesse estudo o modelo cinético do polymer foaming proposto por Taki foi utilizado para o 

processo de produção do coque, que envolve reações químicas não isotérmicas, coalescência de 

bolhas e um sistema de geração de gás. 

 

Figura 3.7-2: Geometria de duas bolhas durante a coalescência (TAKI et al., 2014) 

 Na produção do coque, o componente principal do gás é o metano gerado quando o carvão 

está na fase metaplástica. Com o aumento da temperatura, bolhas são formadas pela pirólise do 

carvão e a concentração do gás diminui devido à sua difusão nas bolhas formadas. Também devido 

à diferença de pressão entre duas bolhas, proveniente da diferença do seu raio de curvatura, as 
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bolhas sofrem coalescência, tendo a viscosidade do material como fator delimitante desse processo 

e, portanto, um fator chave em seu controle. 

 

Figura 3.7-3: Mudanças na densidade, diâmetro médio e densidade volumétrica de bolhas em 

cinco carvões diferentes (TAKI et al., 2014) 

3.8 Produtividade em coquerias 
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A produtividade e qualidade do coque dependem de parâmetros operacionais como 

umidade, densidade, volumetria, taxa de aquecimento, tempo de coqueificação e qualidade do 

carvão. Com base nos estudos sobre densidades de carga da mistura de carvão, taxa de 

aquecimento e propriedades da plastificação, um esforço significativo dentro das pesquisas sobre 

processos de coqueificação foi direcionado para aumentar a temperatura da coqueificação, 

aumentando também a qualidade do coque. A variação na diferença de temperatura entre os 

processos de coqueificação nos fornos tem forte relação com a largura do forno. Segundo Arendt 

et al. (2000), a taxa de aquecimento tem um impacto positivo na resistência do coque após reação 

(CSR). E segundo Kazuma (1997), o tempo de residência do coque no forno também não altera o 

índice de reatividade do coque (CRI) nem seu CSR.  

 

 
 

No geral, a transferência de calor na carga dentro do forno acontece devido à combinação 

de condução, convecção e radiação de calor das paredes para a carga, assim como pelo calor gerado 

pelas reações e mudanças de fase. Um modelo matemático aproximado para a condução de calor 

foi utilizado, de acordo com modelo proposto por Atkinson et al. em 1983. Nele, a condutividade 

térmica do material é substituída por uma condutividade térmica efetiva, o que leva em conta os 

efeitos da condução e radiação. Os experimentos para a validação desse estudo foram feitos na 

bateria de fornos de coqueificação da Hooghly Met Coke (HMC), Tata Steel, onde cinco fornos 

diferentes foram utilizados para a medição do perfil de temperaturas em cinco pontos diferentes 

da mistura de carvão, baseados na performance do forno. A Tabela 3.8-1 mostra a qualidade e 

produtividade do coque de todos os 5 fornos. 

Tabela 3.8-1: Tempo de coqueificação, produtividade e qualidade do coque (TIWARI et al., 

2014) 
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Figura 3.8-1: Perfis de temperatura em um forno de coque (TIWARI et al.,2014) 

 Para realizar as conclusões relacionadas à produtividade não foram consideradas as 

mudanças na qualidade da mistura de carvões. As conclusões acerca do impacto da taxa de 

aquecimento na produtividade foram, no entanto, satisfatórias, existindo relações entre a 

produtividade e temperatura da parede do forno, produtividade e tempo de coqueificação e 

temperatura da parede do forno e tempo de coqueificação. 

 A Figura 3.8-2 mostra a relação do tempo de coqueificação e a produção do coque, 

mostrando uma relação linear entre o tempo de coqueificação e a produtividade do forno. 

 

Figura 3.8-2: Relação entre tempo de coqueificação e produção (TIWARI et al., 2014) 

 

Também foi concluído por Tiwari et al. que existe um aumento na qualidade do coque em 

termos de Resistência do Coque após reação, M40, tamanho médio e produtividade sob uma taxa 
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de aquecimento do forno. Pelas Figura 3.8-3 e Figura 3.8-4, Kaisai et al. mostra a influência da 

produtividade e tempo de coqueificação com o aumento da temperatura da parede dos fornos. 

 

 

Figura 3.8-4: Tempo de coqueificação relacionado à temperatura da parede (KAISAI et al., 1996) 

 

 

Figura 3.8-3: Relação entre produtividade e temperatura da parede do forno (KAISAI et al., 

1996) 
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3.9 Catalisadores 

 

Segundo Atkins (2001), o catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma 

reação sem ser consumido nesta mesma reação. O nome vem do grego, significando “dar início ao 

que se aproximar”. Em muitos casos, apenas uma pequena quantidade de catalisador é necessária, 

porque ele age muitas e muitas vezes. Um catalisador acelera uma reação fornecendo um caminho 

para a reação diferente, um mecanismo para a reação diferente. 

 

Figura 3.9-1: Análise do caminho de reação (ATKINS, 2008) 

 

3.10 Catalisadores de Coqueificação 

 

Dentro do universo dos catalisadores, em interface com o processo de coqueificação, pode-

se destacar os catalisadores de coqueificação. Esses catalisadores irão acelerar a reação de 

coqueificação, agindo nas reações que ocorrem dentro do processo de carbonização do carvão 

mineral até chegar no estado de coque metalúrgico.  

Como já mencionados em trabalhos anteriores, como de Souza (2014), as reações vão 

desde a perda de umidade da desvolatilização primária até a perda de hidrogênio da 

desvolatilização secundária; assim, as reações vão desde a evaporação de água até a formação de 

H2 gasoso.  
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A parte que possui mais influência nas características finais do coque é a fase plástica. 

Loison et al. (1989) dividem as reações que ocorrem durante a fase plástica em dois tipos de 

reações principais. Um primeiro tipo são as reações de craqueamento com o rompimento das 

ligações C-C produzindo polímeros menores do que o do carvão, muitos deles em estado líquido 

nessas temperaturas. A saturação dos radicais formados pela ruptura dessas ligações necessita de 

hidrogênio, que será suprido pelo segundo tipo de reações. Esse segundo tipo de reações são as 

reações de aromatização e condensação, que consistem na formação de cadeias aromáticas mais 

longas com os anéis saturados e a recombinação de grupos aromáticos com outros. Essas reações 

liberam hidrogênio e levam à formação de resíduo de carbono sólido.  

 

Figura 3.10-1 : Esquema dos dois principais tipos de carbonização (LOISON et al., 1989). 

Ainda na segunda etapa, a descrição de fusão do carvão pode ser dividia em quatro 

fenômenos elementares: o fenômeno físico de amolecimento, a formação do alcatrão líquido 

resultante das reações de craqueamento, a volatilização de uma fração do alcatrão formado e a 

dissolução do carvão durante a fase de carbonização por uma fração do alcatrão não volatilizado 

(LOISON et al., 1989; FURLONG et al., 1982). 
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Figura 3.10-2: Esquema simplificado das reações que ocorrem durante a carbonização do 

carvão 

Tendo em vista a complexidade das reações e a escassez de estudos específicos sobre o 

assunto, torna-se conveniente as simplificações a título de estudo de suas energias de ativação. 

Com base nas propriedades físicas e químicas das substâncias e reações podemos estudar 

teoricamente a dinâmica dessas reações, separadamente, a níveis de espontaneidade e aporte de 

energia. Para isso, enumera-se a princípio algumas das reações: 

I) Liberação de vapor d’água: O vapor d’água não é nada mais do que a água que estava 

presente no coque metalúrgico que, em virtude do seu aquecimento, muda do estado líquido para 

o gasoso, separando-se do coque. 

II) Liberação de alcatrão e hidrocarbonetos: A liberação do alcatrão consiste na liberação 

de um resíduo proveniente da estrutura do carvão composto por centenas de substâncias químicas. 

As substâncias presentes no alcatrão são os hidrocarbonetos como benzeno, tolueno, xileno, 

naftaleno, ácidos carboxílicos como o fenol, substâncias sulfurosas entre outros.   

III) Rompimento das pontes de oxigênio: O rompimento das pontes de oxigênio ocorre na 

mistura de carvões sob aquecimento devido ao consumo de oxigênio pelas reações que estão 

ocorrendo no forno. 

IV) Liberação de gás H2: A liberação do gás hidrogênio ocorre a partir do rompimento das 

ligações entre carbono e oxigênio nas substâncias presentes no carvão ou semi-coque. O 

Reações 
durante a 

cabonização

Liberação de vapor 
de 𝐻2𝑂

Liberação de 
Alcatrão e 

hidrocarbonetos

Liberação de gás  
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hidrogênio separa-se do carbono e liga-se a outro hidrogênio; na temperatura de operação dos 

fornos possui estado gasoso. 

As representações das reações de forma genérica seguem abaixo: 

𝑯𝟐𝑶𝒔𝒐𝒍𝒖çã𝒐 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒏𝒐 𝒄𝒂𝒓𝒗ã𝒐

∆ 
→ 𝑯𝟐𝑶𝒈𝒂𝒔𝒐𝒔𝒐           ∆𝑮𝒂 

Onde:  

ΔGa é a energia livre de gibbs de ativação para a transformação do H2O presente na estrutura do 

carvão em H2O gasoso. 

𝑪𝒂𝒓𝒗ã𝒐𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐

∆ 
→ 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒕𝒓ã𝒐/𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔           ∆𝑮𝒃 

Onde:  

ΔGb é a energia livre de gibbs de ativação para a transformação das substâncias 

alcatrão/hidrocarbonetos presentes na estrutura do carvão sólido em seus respectivos estados 

gasosos, entre 350-550ºC. 

𝑪𝒂𝒓𝒗ã𝒐𝒔𝒐𝒍𝒖çã𝒐 𝒏𝒐 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒕𝒓ã𝒐 𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔 𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔

∆ 
→ 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒕𝒓ã𝒐/𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔           ∆𝑮𝒄 

Onde:  

ΔGc é a energia livre de gibbs de ativação para a transformação das substâncias presentes no carvão 

em solução do alcatrão/hidrocarbonetos em estado líquido em alcatrão/hidrocarbonetos em estado 

líquido, o que ocorre entre 350-550ºC. 

𝑨𝒍𝒄𝒂𝒕𝒓ã𝒐/𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔

∆ 
→ 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒕𝒓ã𝒐/𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔𝒈á𝒔           ∆𝑮𝒅 

Onde:  

ΔGd é a energia livre de gibbs de ativação para a transformação das substâncias 

alcatrão/hidrocarbonetos que permanecem em estado líquido em seus respectivos estados gasosos, 

entre 450-600ºC. 

𝑯𝒔𝒐𝒍𝒖çã𝒐 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒏𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒊−𝒄𝒐𝒒𝒖𝒆

∆ 
→ 𝑯𝟐 𝒈𝒂𝒔𝒐𝒔𝒐           ∆𝑮𝒆 
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Onde:  

ΔGe é a energia livre de gibbs de ativação para o rompimento das ligações do hidrogênio com as 

substâncias presentes no semi-coque, já sólido, sua ligação com outro hidrogênio e sua 

transformação em estado gasoso, entre 850-1300ºC. 

Em todas as quatro reações foram considerados apenas os estados iniciais e finais das 

substâncias que são destiladas durante o processo. Uma análise qualitativa não foi desenvolvida, 

mas, para fins de cálculo, as atividades das substâncias deveriam ser levadas em consideração 

tendo em vista que todas elas estão em solução, com exceção das substâncias no estado gasoso, o 

que se faz uma oportunidade de trabalhos futuros a fim de aprofundar os estudos na cinética e 

físicoquímica das reações que ocorrem durante a coqueificação. 

 Uma vez que as reações que ocorrem durante o processo e a sua natureza endotérmica, isto 

é, todas elas acontecem com o fornecimento de energia, os catalisadores de coqueificação devem 

agir sob esse ponto de vista, favorecendo todas as reações simultaneamente. A escolha de um 

catalisador que favoreça apenas uma reação pode causar consequências ainda não estudadas na 

dinâmica das reações, já que são todas interdependentes. Um exemplo que pode ser citado é o 

excesso de vapor d’água ou eventual presença significante de gás oxigênio, causado pelo excesso 

de substâncias que não serão consumidas na mesma taxa do resto do processo. 

 Portanto, uma maneira que se mostra eficiente, considerando as reações que ocorrem 

durante o processo, é a diminuição da energia livre de gibbs de ativação para as reações, que por 

sua vez fará com que as reações ocorram com mais velocidade. Uma maneira de utilizar o 

catalisador seria um catalisador que promovesse o aumento da temperatura. 

 Zhu et al., em 2006, tiveram respostas conclusivas sobre a utilização de um catalisador para 

coqueificação: o aditivo ZBS (Zirconium Basic Sulfate). A fim de melhorar as propriedades 

térmicas do coque, os autores realizaram um experimento a nível industrial, onde o aditivo ZBS 

foi utilizado na coqueria e no alto-forno número 6 da empresa Kunming Iron and Steel Co Ltd. 

Inúmeros bons resultados foram obtidos, mas a atuação do ZBS no processo não foi explicada do 

ponto de vista das reações. 

 A adição de ZBS proporcionou mudanças significativas na estrutura do coque, como em 

sua microestrutura. Os poros do coque sem adição do ZBS eram grandes, densos e profundos com 

formato circular; após a utilização do ZBS, os poros tornaram-se pequenos, rasos e isolados.  
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Figura 3.10-3 Microestrutura do coque antes (a) e depois (b) da utilização da solução ZBS 

(ZHU et al., 2006). 

 Outra mudança significativa foi a mudança no CRI (índice de reatividade do coque) e CSR 

(resistência após reação do coque), que apresentaram uma redução de 10,56% e aumento de 7.80% 

respectivamente. 

 

3.11 Catalisador THERMACT™ 

 

O catalisador THERMACT™ foi lançado na Índia em outubro de 2002. Aos poucos e 

regularmente, o THERMACT™ estabilizou-se como tecnologia única do mundo para 

aprimoramento da combustão de combustíveis sólidos. Para atender os requisitos de várias 

indústrias de diferentes combustíveis, a empresa produtora do THERMACT™ possui os seguintes 

catalisadores de combustão: 

Tabela 3.11-1: Relação catalisadores e combustíveis (Catálogo THERMACT, 2015) 

Sr. No. Produto Combustível Indústria 

1) THERMACT Carvão Usinas de Energia 

2) THERMACT-B Bagasso Usinas de Açúcar 

3) THREMACT-BR Carvão Fornos de Tijolos 

4) THERMACT-BIOSP Biomassa Usinas de Energia 

5) THERMACT-Mt Carvão Coqueificável Coqueria 

6) THERMACT-BF Coque e Carvão Alto-Forno 

7) THERMACT-SI Coque Ferro Esponja 
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Além das plantas de energia que utilizam THERMACT na índia, a empresa também 

o exporta para países como Hungria, Brasil, Tailândia, Chile e China, entre outros. 

 Durante os últimos 5-6 anos, mais de 20 milhões de toneladas de carvão foi tratada 

com THERMACT, o que comprova sua eficiência. 

 Segundo o catálogo do produto (CATÁLOGO THERMACT, 2015), o catalisador 

THERMACT™ é um aditivo multifuncional em pó, desenvolvido pelo IIT (Instituto de Tecnologia 

da Índia - Mumbai) que visa melhorar a eficiência da queima de combustíveis sólidos usados em 

diversas indústrias: Termelétricas, Aço, Cimento e outras indústrias pesadas. Também reduz os 

problemas relacionados à combustão e os custos associados à geração de energia.  

Na câmara de combustão, o carvão está no estado plasma de combustão à elevada 

temperatura. Os componentes catalisadores de THERMACT™ entram nesta estrutura e quebram 

a umidade estrutural (H2O) produzindo sínteses de gás (Syngas) principalmente compostas de 

monóxido de carbono e hidrogênio. 

 

Figura 3.11-1: Efeito primário do catalisador THERMACT™ (CATÁLOGO THERMACT, 

2015). 

As sínteses de gás (Syngas) combustíveis (CO e H2) sofrem oxidação subsequente para 

gerar mais calor. O hidrogênio presente nas sínteses de gás (Syngas) combina com o carbono do 

carvão para produzir metano, que em oxidação adicional gera mais calor e, então, ajuda a melhorar 

a combustão do carvão. 

 

Figura 3.11-2: Efeito secundário do catalisador THERMACT™ (Catálogo THERMACT, 2015) 

Com o uso de THERMACT™, o calor, que deveria ser desperdiçado pela perda de calor 

sensata e oculta através de vapor superaquecido, é convertido em compostos energéticos. Ao 

mesmo tempo, a conversão da umidade estrutural em sínteses de gás (Syngas) ajuda a gerar mais 

calor. Ambos fatores melhoram a eficiência de combustão.  
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Para o carvão metalúrgico para a fabricação de coque, existe uma linha do catalisador 

chamada THERMACT-Mt, que tem a dosagem recomendada de uma fração em peso por 4.000 de 

carvão (Figura 3.11-3). Dentre os benefícios do THERMACT-Mt, pode-se citar: 

 Menor tempo de coqueificação  

 Melhora na qualidade do coque  

 Melhores propriedades de fluidez do carvão 

 Menor energia necessária para coqueificação 

 Redução no custo de mistura pela utilização de carvões mais baratos na mesma sem 

comprometer a qualidade final do coque 

 Maior desvolatilização de gases e poder calorífico do mesmo 

 

Figura 3.11-3: Fluxo de adição do catalisador THERMACT-Mt na mistura de carvões 

(ABHITECH, 2015). 

Foram realizadas análises laboratoriais na RDCIS (R&D Centre for Iron and Steel, 

Jharkhand, Índia), onde a subida da temperatura na massa de coque se mostrou mais rápida com a 

dosagem de THERMACT-Mt, chegando a uma temperatura final de coque cerca de 15ºC superior 

a mistura sem o catalizador: 
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Figura 3.11-4: Temperatura da massa de coque com e sem a adição de THERMACT-Mt (RDCIS) 

Tabela 3.11-2: Resultados de avaliação do THERMACT-Mt (RDCIS) 

 

O catalisador THERMACT –Mt age diminuindo a energia de ativação da coqueificação 

(Figura 3.11-5), além de usar a umidade inerente do carvão para gerar energia na presença de 

carbono (ABHITECH). 
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Figura 3.11-5: Energia de ativação do coque (adaptação de ABHITECH) 

 

3.12 Uso de THERMACT-Mt em coquerias industriais 

 

No ano de 2014 foi apresentado no 44º Seminário de Redução de Minério de Ferro e 

Matérias-primas um trabalho realizado na Usina Presidente Vargas, CSN, Brasil, onde o 

catalisador THERMACT-Mt foi testado em uma da bateria de fornos de coque baixa (4,5m de 

altura) com 75 fornos, em 2013, revelando viabilidade técnica/financeira e vários benefícios em 

sua aplicação (SILVA et al., 2014). 

O teste industrial na CSN foi conduzido com a dosagem de catalisador recomendada de 

1kg de THERMACT-Mt a cada 4 toneladas de mistura de carvões. 

Os principais benefícios observados com a adição do catalisador foram: 

 Ganho de 2 horas para atingimento do tempo de pico de coqueificação com um aumento 

potencial da capacidade de produção de coque em torno de 10%; 

 Melhoria de resistência mecânica a frio do coque DI150/15 em 1,4%, mantendo-se o tempo 

de coqueificação no processo (Figura 3.12-1); 
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 Uso de uma mistura de carvões mais pobre, ou seja, de menor custo, sem detrimento à 

qualidade do coque; 

 Aumento da geração (cerca de 11%) e redução do consumo de gás de coqueria (cerca de 

5%); 

 Aumento na produção de óleos leves BTX (Benzeno, Tolueno, Xileno), que são 

subprodutos de maior valor agregado; em contrapartida, houve redução da produção de 

alcatrão na mesma proporção, na unidade de carboquímicos; 

 Limpeza do sistema de captação do gás de coqueria cru (goosenecks, PROven, coletor e 

tubos de ascensão) (Figura 3.12-2) e das paredes dos fornos (redução no acúmulo de 

carbono). 

Os três primeiros benefícios abordados são conflitantes, necessitando ser realizada uma 

escolha estratégica para ponderar qual resultado será colhido ao utilizar o catalisador em uma 

planta industrial.  

 

Figura 3.12-1: DI com e sem THERMACT-Mt no teste da CSN (SILVA et al., 2014) 



50 

 

 

Figura 3.12-2: Situação de limpeza das rolhas do PROven na CSN com e sem o uso do 

catalisador THERMACT-Mt (SILVA et al., 2014) 

3.13 Análises estatísticas 

 

Estatística é a ciência que se utiliza das teorias probabilísticas para explicar a frequência 

da ocorrência de eventos (WEBER, 2006), tanto em estudos observacionais quanto em 

experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza, de forma a estimar ou possibilitar a 

previsão de fenômenos futuros.  Preocupa-se com os métodos de recolha, organização, resumo, 

apresentação e interpretação dos dados, assim como tirar conclusões sobre as características das 

fontes donde estes foram retirados, para melhor compreender as situações. 

Nas análises dessa dissertação, principalmente durante os testes em escala industrial, serão 

utilizadas uma série de análises estatísticas para comprovar os efeitos do catalisador THERMACT-

Mt na síntese do coque metalúrgico. Os testes e análises usados estão listados nos itens 

subsequentes. 

 

3.13.1 Carta de controle 

 

Uma carta de controle I-AM representa graficamente observações individuais (carta I) e 

amplitudes móveis (carta AM) ao longo do tempo para dados de variáveis. Esta carta é usada para 

monitorar o centro e a variação do processo quando é difícil ou impossível agrupar medições em 

subgrupos. 
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Quando os dados são coletados como observações individuais, não é possível calcular o 

desvio padrão de cada subgrupo. A amplitude móvel é uma maneira alternativa de calcular a 

variação do processo, calculando as amplitudes de duas ou mais observações consecutivas. 

Exemplificando, na Figura 3.13.1-1 os pontos variam aleatoriamente em torno da linha 

central e estão dentro dos limites de controle. Nenhuma tendência ou padrão estão presentes.  

 
 

Figura 3.13.1-1: Exemplo de carta de controle I-AM sem valores atípicos (MINITAB, suporte ao 

Minitab 17) 

Já na Figura 3.13.1-2, há ocorrência de valores atípicos (pontos em vermelho) tanto no 

gráfico de observações individuais quanto no de amplitudes móveis. Estes valores atípicos indicam 

oscilações no processo oriundas de causas especiais e podem ser removidas para melhor análise 

dos dados.  

 
 

Figura 3.13.1-2: Exemplo de carta de controle I-AM com valores atípicos 
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3.13.2 Boxplot 

 

Um boxplot é um sumário gráfico da distribuição de uma amostra que exibe sua forma, 

tendência central e variabilidade (MINITAB, suporte ao Minitab 17). 

Na Figura 3.13.2-1 são observadas as partes que compõe um boxplot: A: valor atípico (*): 

observação que está além do traço superior ou inferior; B: traço superior: representa os 25% 

superiores da distribuição (excluindo-se valores atípicos); C: caixa de amplitude interquartílica: 

50% do meio dos dados; D: traço inferior representa os 25% inferiores da distribuição (excluindo-

se valores atípicos). 

 

 
Figura 3.13.2-1: Partes de um boxplot 

Boxplots também são úteis para comparação de diversas distribuições. Por exemplo, um 

engenheiro da qualidade compara o diâmetro de tubos plásticos produzidos durante três semanas. 

O boxplot da Figura 3.13.2-2 representa os resultados: as medianas das três semanas são similares; 

contudo, os boxplots mostram uma tendência para alguns diâmetros de tubos maiores ao longo do 

tempo. 

 

Figura 3.13.2-2: Exemplo de boxplot com tendência temporal (MINITAB, suporte ao 

Minitab 17) 
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3.13.3 Teste para igualdade de variâncias 

 

A exibição gráfica associada ao teste de várias comparações fornece uma ferramenta visual 

útil para triagem de amostras com diferentes desvios padrão. Nessa exibição, amostras com 

intervalos não sobrepostos indicam que o desvio padrão entre elas é diferente (MINITAB, suporte 

ao Minitab 17). 

Como exemplo, vamos considerar a Figura 3.13.3-1 que mostra o boxplot das temperaturas 

para três fornos. Os boxplots sugerem que não há valores atípicos nas temperaturas registradas, e 

que a variabilidade da temperatura do Forno 3 é diferente daquela do Forno 1 ou do Forno 2. 

 

Figura 3.13.3-1: Exemplo de boxplot para análise de variâncias (MINITAB, suporte ao 

Minitab 17) 

A Figura 3.13.3-2 mostra os intervalos de múltiplas comparações dos mesmos dados, e 

também os resultados do teste de múltiplas comparações geral e o teste de 𝑊50, que é referido na 

legenda como teste de Levene. Os valores-p significativos para ambos os testes indicam que a 

variabilidade nas temperaturas é diferente entre os três fornos. Os intervalos de MC não 

sobrepostos confirmam que a variabilidade do Forno 3 é diferente daquela do Forno 2 ou do Forno 

1. 
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Figura 3.13.3-2: Exemplo de teste de igualdade de variâncias (MINITAB, suporte ao Minitab 

17) 

3.13.4 Gráfico de intervalos 

 

O gráfico de intervalos é um sumário gráfico da distribuição de uma amostra que mostra a 

variabilidade e a tendência central da amostra. O gráfico de intervalos padrão exibe um símbolo 

de média com uma barra de intervalo de confiança de 95%. Os gráficos de intervalos são 

especialmente úteis para comparação com grupos (MINITAB, suporte ao Minitab 17). 

A Figura 3.13.4-1 compara a durabilidade de quatro diferentes tipos de carpetes. Enquanto 

as médias parecem ser diferentes, as diferenças são provavelmente não significativas porque todas 

as barras de intervalo facilmente se sobrepõem. 

 

Figura 3.13.4-1: Exemplo de gráfico de intervalos sobrepostos (MINITAB, suporte ao Minitab 17) 
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Na Figura 3.13.4-2, a diferença entre as médias provavelmente é significativa porque as 

barras de intervalo não se sobrepõem. 

 

Figura 3.13.4-2: Exemplo de intervalos não sobrepostos (MINITAB, suporte ao Minitab 17) 

Na Figura 3.13.4-3, a diferença entre as médias provavelmente é significativa porque as 

médias dos intervalos não estão contidas dentro das barras de intervalo do outro grupo. 

 

Figura 3.13.4-3: Exemplo de intervalos parcialmente sobrepostos 
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos, necessários à concretização deste trabalho, foram realizados nas 

dependências no Laboratório de Matérias Primas, na Coqueria Piloto e na planta industrial 

Coqueria #1 da Gerdau Ouro Branco. Para tanto, os principais materiais utilizados foram: 

 Mistura de carvões padrão fornecida pela Gerdau 

 Catalisador THERMACT-Mt fornecido pela Orbetech 

 Forno de coqueificação elétrico com capacidade para 250kg da Gerdau 

 Fornos verticais de coqueificação capacidade para 30t da Gerdau 

A caracterização das misturas de carvões, mistura de carvões com o catalisador e coques 

produzidos foram realizados conforme os métodos destacados na Tabela 3.13.4-1. 

Tabela 3.13.4-1: Metodologias de caracterização de coque e carvão. 

ANÁLISES E ENSAIOS DA CARACTERIZAÇÃO DOS CARVÕES E 

MISTURAS 
ANÁLISE E 

ENSAIOS 

CONTEÚDO MÉTODO 

ANÁLISE 

IMEDIATA 

CINZA ASTM-D-3174 

MATÉRIA VOLÁTIL ASTM-D-3175 

ENXOFRE TOTAL ASTM-D-2492 

UMIDADE ASTM-D-3173 

COMPOSIÇÃO 

QUÍMICA DA 

CINZA 

Fe2O3, SiO2, Al2O3, MnO,CaO,MgO, 

P2O5,ZnO,Na2O, K2O,TiO2 Absorção atômica 

SOLE HEAT OVEN Contração/ expansão (pressão Coq- psi) ASTM-2014 

PLASTOMETRIA Fluidez em Log. da Max. Ddpm ASTM-2639 

MICROSCOPIA 

ÓTICA 
Composição maceral poder refletor 

ASTM-2798 e 

ASTM-2799 

 CRI/CSR 
Reatividade e Resistência após reação ao 

CO2 
NSC 

DI Resistência Mecânica a frio – Drum Index JIS 2185 

GRANULOMETRIA Percentual retido na série de peneiras Tyler GERDAU 

BULK DENSITY Densidade de carga ASTM-D291 

 

Para facilitar as análises, o experimento está dividido em três partes (Figura 3.13.4-1): 

1) Impacto do THERMACT-Mt em misturas de carvões: propriedades da mistura de carvão 

ao se adicionar o catalisador. 
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2) Impacto do THERMACT-Mt na coqueria piloto: propriedades do coque gerado sem e 

com o catalisador, além de alterações nos parâmetros de coqueificação. 

3) Impacto do THERMACT-Mt na coqueria industrial: propriedades do coque, gás e 

condensados gerados sem e com o catalisador, além de alterações nos parâmetros de 

coqueificação. 

 

Figura 3.13.4-1: Experimentos para determinação do impacto do THERMACT-MT: 1) Mistura; 

2) Piloto; 3) Industrial. 

 

4.1 Materiais 

 

4.1.1 THERMACT-Mt 

 

De acordo com a FISPQ do material (Ficha de Informação de Segurança de Produto 

Químico – THERMACT, 2010), o catalisador THERMACT-Mt é um carvão vegetal aditivado 

com componentes químico – orgânicos com natureza química 100% orgânica sem ingredientes ou 

impurezas que contribuam para o perigo, sendo um sólido inflamável. Sua aparência é a de pó e 

grânulos de cor negra carvão, sem odor, insolúvel em água, de densidade relativa entre 1.5 e 1.8 

g/cm³, com 7.6% de PH a 10% de suspensão e Temperatura de Combustão a 525ºC. Outras 

características relacionadas a cuidados de manuseio, perigo, controles em caso de vazamento, 

derramamento ou incêndio também podem ser encontradas na FISPQ. Quanto à classificação de 
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resíduo sólido segundo a ABNT NBR 10004 (2004), o material é classificado como resíduo não 

inerte classe II A (não perigoso) pelo CETEC (CETEC, 2011). 

 

Figura 4.1.1-1: Carregamento de catalisador THERMACT-Mt recebido 

 

4.1.2 Mistura de carvões 

 

As misturas de carvões base para os experimentos foram caracterizadas de acordo com as 

metodologias descritas na Tabela 3.13.4-1. 

Para cada um dos experimentos, foram usadas misturas base diferentes. 

1) Impacto do THERMACT-Mt em misturas de carvões (Tabela 4.1.2-1); 

Tabela 4.1.2-1: Propriedades da mistura de carvões base para os testes laboratoriais 

Análises Imediatas Química das cinzas Petrografia Macerais 

Matéria Volátil (%) 21,82 Na2O (%) 0,24 Reflectância 1,16 Vitrinita (%) 56,20 

Cinzas (%) 5,93 K2O (%) 1,07 V7 (%) 5,0 Esporinita (%) 0,20 

Enxofre (%) 0,89 Al2O3 (%) 20,66 V8 (%) 13,5 Cutinita (%) 0,20 

Umidade (%) 10,66 CaO (%) 1,77 V9 (%) 13,5 Resinita (%) 0,20 

Parâmetros Reológicos MgO (%) 0,75 V10 (%) 14,0 Semifusinita (%) 12,20 

Fluidez (ddpm) 511 Fe2O3 (%) 8,63 V11 (%) 13,0 Esclerotinita (%) 0,00 

Log. Fluidez (Log ddpm) 2,71 MnO (%) 0,05 V12 (%) 10,5 Micrinita (%) 0,00 

T. de Amolecimento (°C) 389 SiO2 (%) 62,57 V13 (%) 7,0 Macrinita (%) 0,40 

T. de Máx Fluidez (°C) 449 TiO2 (%) 1,34 V14 (%) 10,0 Fusinita (%) 0,60 

T. de Solidificação (°C) 486 P2O5 (%) 0,89 V15 (%) 6,5 Inertodendrita (%) 27,00 

Range Plástico (°C) 97 ZnO (%) 0,02 V16 (%) 7,0 Matéria Mineral (%) 3,00 
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2) Impacto do THERMACT-Mt na coqueria piloto (Tabela 4.1.2-2); 

Tabela 4.1.2-2: Propriedades da mistura de carvões base para os testes em escala piloto 

Análises Imediatas Química das cinzas Petrografia Macerais 

Matéria Volátil (%) 20,68 Na2O (%) 0,28 Reflectância 1,18 Vitrinita (%) 56,80 

Cinzas (%) 6,60 K2O (%) 1,15 V6-V7 (%) 6,5 Esporinita (%) 0,40 

Enxofre (%) 0,67 Al2O3 (%) 24,86 V8 (%) 7,5 Cutinita (%) 0,00 

Umidade (%) 7,50 CaO (%) 1,64 V9 (%) 6,5 Resinita (%) 0,80 

Parâmetros Reológicos MgO (%) 0,67 V10 (%) 13,5 Semifusinita (%) 10,40 

Fluidez (ddpm) 203,00 Fe2O3 (%) 7,17 V11 (%) 17,5 Esclerotinita (%) 0,00 

Log. Fluidez (Log ddpm) 2,31 MnO (%) 0,03 V12 (%) 15,5 Micrinita (%) 0,00 

T. de Amolecimento (°C) 384 SiO2 (%) 59,71 V13 (%) 16,5 Macrinita (%) 0,00 

T. de Máx Fluidez (°C) 429 TiO2 (%) 1,44 V14 (%) 8,0 Fusinita (%) 1,20 

T. de Solidificação (°C) 467 P2O5 (%) 1,03 V15 (%) 6,5 Inertodendrita (%) 28,80 

Range Plástico (°C) 83 ZnO (%) 0,02 V16-V17 (%) 2,0 Matéria Mineral (%) 1,60 

 

3) Impacto do THERMACT-Mt na coqueria industrial (Tabela 4.1.2-3). 

Tabela 4.1.2-3: Propriedades da mistura de carvões base para os testes em escala industrial 

Análises Imediatas Química das cinzas Petrografia Macerais 

Matéria Volátil (%) 22,77 Na2O (%) 0,19 Reflectância 1,12 Vitrinita (%) 56,00 

Cinzas (%) 7,15 K2O (%) 1,10 V6-V7 (%) 0,5 Esporinita (%) 0,20 

Enxofre (%) 0,86 Al2O3 (%) 25,87 V8 (%) 6,5 Cutinita (%) 0,20 

Umidade (%) 7,90 CaO (%) 1,41 V9 (%) 14,0 Resinita (%) 1,40 

Parâmetros Reológicos MgO (%) 0,62 V10 (%) 28,5 Semifusinita (%) 11,60 

Fluidez (ddpm) 294 Fe2O3 (%) 6,69 V11 (%) 23,0 Esclerotinita (%) 0,40 

Log. Fluidez (Log ddpm) 2,47 MnO (%) 0,03 V12 (%) 18,0 Micrinita (%) 0,20 

T. de Amolecimento (°C) 413 SiO2 (%) 59,17 V13 (%) 4,5 Macrinita (%) 0,40 

T. de Máxima Fluidez (°C) 455 TiO2 (%) 1,85 V14 (%) 3,0 Fusinita (%) 0,80 

T. de Solidificação (°C) 482 P2O5 (%) 1,03 V15 (%) 2,0 Inertodendrita (%) 25,00 

Range Plástico (°C) 69 ZnO (%) 0,03 V16-V17 (%) 0,0 Matéria Mineral (%) 3,80 
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4.2 Equipamentos 

 

4.2.1 Forno piloto de coqueificação da Gerdau Ouro Branco 

 

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

piloto permite que se obtenham informações suficientes para estabelecer: A) O grau de interesse 

em um carvão e as condições para a sua utilização; B) O impacto na qualidade do coque e as 

condições em que ou carvão ou a mistura 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, fabricado pela Carbolite Furnace 

em conjunto com a Coal Research Establishment na Inglaterra, é de formato retangular e possui 

duas paredes, uma fixa e outra móvel, facilitando assim a medida de pressão de coqueificação. A 

Figura 4.2.1-1 ilustra o forno piloto da Gerdau Ouro Branco. 

O forno possui todas as facilidades necessárias ao enfornamento da carga, 

desenfornamento do coque e aparelhos para a medida e registro de pressão de coqueificação, 

temperaturas das paredes, temperatura do centro de carga, medidor de contração e expansão. Em 

termos de dimensões, as principais características são: 455mm de largura x 930mm de 

comprimento x 830mm de altura, com volume útil de 0,350m3 e capacidade de carga de 255kg 

(base seca) a uma densidade de carga: 750kg/m3.  

O forno possui uma estrutura de chapas grossas e de ferro fundido perfilado, em formato 

retangular, e uma parede fixa e outra parede móvel montadas sobre mancais lineares. 
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Figura 4.2.1-1: Visão geral do forno de piloto de coqueificação da Gerdau Ouro Branco 

As portas são articuladas a partir da estrutura principal, de modo que a parte quente 

permaneça longe do operador. A abóbada do forno é suspensa por quatro parafusos que facilitam 

o deslocamento da parede móvel.           

Para medir a pressão de coqueificação e permitir a mudança do núcleo da soleira, dispõe 

de duas aberturas no centro, uma para carregamento e outra para saída de gases, onde é interligado 

o tubo de ascensão e dois lavadores de gases.  

A Figura 4.2.1-2 ilustra os lados de enfornamento e desenfornamento do forno piloto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1-2: Máquina desenfornadora e desenfornamento de coque 
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O aquecimento do forno é elétrico, feito por meio de 72 resistências de carbeto de silício, 

em formato espiral duplo, divididas em seis zonas. Cada zona tem um sistema de ventilação que 

proporciona uma distribuição homogênea de temperatura. Em cada uma das seis zonas do forno 

existe um termopar, Pt/Pt-Rh 13%, ligado a um controlado de temperatura. O programa de controle 

de temperatura é feito em um microprocessador com ajuste digital e mostrador de valores 

programados. 

O mecanismo de aquecimento do forno conta com 72 resistências de carbeto de silício (Si-

C) que elevam a temperatura do forno em até 1250°C. A  Figura 4.2.1-3 ilustra o painel de 

indicação de temperaturas do forno. 

 

 

 

Figura 4.2.1-3: Painel de Aquecimento do Forno Piloto de Coqueificação 

Um enfornamento é considerado válido na coqueria piloto caso a matéria volátil do coque 

produzido esteja entre 1 e 2% de matéria volátil e as temperaturas de todos os termopares acima 

de 1000ºC. 

 

4.2.2 Fornos industriais de coqueificação da Gerdau Ouro Branco 

 

Existem muitos métodos de classificação de fornos de coque modernos. Eles podem ser 

classificados de acordo com o tipo de carga, tipo de aquecimento do gás, tipo de abastecimento de 

ar e de gás de aquecimento, tipo de dutos para aquecimento e tipo de prolongamento das chamas. 
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A Gerdau de Ouro Branco possui duas coquerias: a coqueria 1, com duas baterias de 53 

fornos cada, e a coqueria 2, com uma bateria de 63 fornos. Ambas as coquerias são classificadas 

como convencionais, de enchimento pelo topo e apagamento a úmido. A principal diferença entre 

elas está no sistema de aquecimento com gás pobre (uma mistura de gás de coqueria e gás de alto-

forno com poder calorífico entre 800-1200 kcal/Nm³), que na coqueria 1 é via cross-over (Figura 

4.2.2-1) e na coqueria 2 é via hair-pin (Figura 4.2.2-2). O sistema de aquecimento com gás rico 

(gás de coqueria puro ou uma mistura de gás de alto-forno e gás de coqueria numa proporção 

50%/50%) é realizado via underjet (Figura 4.2.2-1 e Figura 4.2.2-2). 

 

Figura 4.2.2-1: Sistemas de aquecimento underjet e cross-over da coqueria n°1 da Gerdau de 

Ouro Branco 

 

Figura 4.2.2-2: Sistema de aquecimento hair-pin da coqueria n°2 da Gerdau de Ouro Branco 
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Os fornos possuem um termopar na parte curva que registram a temperatura do gás de 

coqueria gerado ao longo de todo ciclo de coqueificação. As curvas obtidas por estes termopares 

revelam a velocidade de coqueificação (Figura 4.2.2-3). 

 

Figura 4.2.2-3: Curva de temperatura gerada por um termopar instalado em um tubo de ascensão 

Na Figura 4.2.2-3, temos: 

Tmáx = temperatura máxima do gás durante a coqueificação, também chamado de tempo 

de pico; 

T1 = Tempo decorrido desde o início de enfornamento até atingir o pico máximo de 

temperatura; 

T2 = Tempo decorrido desde o momento da temperatura de pico até a coqueificação; 

TS= Tempo de super coqueificação. 

O Tmáx (Figura 4.2.2-3) tem relação estreita com a análise dos gases e coincide com 

inflexões características das curvas de evolução dos teores de H2 e CH4 e com a quantidade de gás 

de coqueria gerado ao longo do progresso da coqueificação: o TMáx coincide com o aumento de 

teor de H2 e diminuição do teor de CH4 no gás gerado e com o pico de quantidade de gás de 

coqueria gerado no estágio final de coqueificação. 

A partir do TMáx se determina o tempo de pico, que é o tempo definido por T1 na Figura 

4.2.2-3. Temperaturas de coqueificação mais altas e menor umidade da mistura de carvões são 

exemplos de fatores que aumentam esse tempo, retardando a coqueificação. Um dos objetivos com 

o uso do THERMACT-Mt é o da redução deste tempo, melhorando a produtividade ou a qualidade 

do coque produzido. 
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O método de enfornamento da mistura de carvão e posterior desenfornamento de coque é 

descrito na Figura 4.2.2-4. 

 

Figura 4.2.2-4: Passos de enfornamento de mistura de carvões e desenfornamento de coque na 

Gerdau de Ouro Branco 

Outras informações sobre as coquerias da Gerdau de Ouro Branco estão destacadas na 

Tabela 4.2.2-1. 

Tabela 4.2.2-1: Características das coquerias da Gerdau de Ouro Branco 
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4.3 Experimento laboratorial 

 

Para entender os efeitos do THERMACT-Mt na coqueificação, primeiramente foram 

preparadas amostras de 1kg de misturas de carvão com dosagens diferentes do catalisador. Assim, 

foram realizados ensaios reológicos em um plastômetro (Figura 4.3-1). 

 

Figura 4.3-1: Plastômetro do Laboratório de matérias-primas da Gerdau 

A mistura base usada, apresenta as propriedades que estão presentes na Tabela 4.1.2-1. 

As amostras foram preparadas com as dosagens de catalisador apresentadas na Tabela 

4.3-1. 

Tabela 4.3-1: Proporções de catalisador usadas para realização dos ensaios reológicos 

Catalisador 

Proporção em massa 

de catalisador para a 

mistura base 

Massa de catalisador 

(g) 

 

 

THERMACT-Mt 

 

1/1000 1,000 

1/2000 0,500 

1/4000 0,250 

1/6000 0,167 

1/8000 0,125 

 

A preparação e ensaio das amostras foram realizadas em um intervalo de 3 dias para reduzir 

ao máximo a possibilidade de oxidação da mistura base (KOZINC et al., 2006; ZHANG et al., 
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2016; FRYER e SZLADOW, 1973; KORTE, 2001) e interferência nos testes. Porém, o catalisador 

já estava em estoque há algum tempo, o que talvez possa ter afetado suas propriedades. 

As amostras preparadas conforme a Tabela 4.3-1 foram submetidas também a ensaios 

termogravimétricos, para observar a perda de massa durante o aquecimento e as possíveis 

alterações com o uso do catalisador THERMACT-Mt. 

Outro teste gravimétrico foi conduzido nas dependências da UFOP, onde duas amostras 

foram preparadas: uma com a mistura de carvões base e outra com adição de THERMACT a essa 

mistura na proporção de 1:1000. 

 

4.4 Experimento na coqueria piloto 

 

Após a coleta, preparação das amostras e caracterização físico-química-metalúrgica, foi 

dado início à segunda etapa do experimento, constituída pelos enfornamentos na escala piloto.  

Cada enfornamento foi realizado com uma carga de 150kg, em base seca com 

coqueificação realizada em 20 horas a uma temperatura de 1100°C. 

Nos enfornamentos em escala piloto são obtidas curvas de temperatura do gás gerado e do 

centro da carga de coque. 

Terminado o período de coqueificação o coque foi resfriado com água. Após o 

resfriamento, foram coletadas amostras de cada coque metalúrgico obtido. Essas amostras foram 

coletadas em caixas, gerando uma massa de aproximadamente 80kg para cada amostra. O material 

coletado foi levado para o laboratório para ser analisado. Foram realizados os testes de resistência 

mecânica do coque após reação ao CO2 (CSR), reatividade (CRI), resistência mecânica a frio (DI), 

matéria volátil, cinza e enxofre. A Figura 4.4-1 mostra um resumo da metodologia proposta para 

a coqueria piloto e a Tabela 3.13.4-1, os ensaios e suas metodologias para caracterização de carvão 

e coque utilizados.  
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Figura 4.4-1: Fluxograma da metodologia proposta 

As proporções de catalizador utilizados na coqueria piloto estão na Tabela 4.4-1. 

Tabela 4.4-1: Proporções do catalisador THERMACT-Mt usadas para realização dos 

experimentos na coqueria piloto 

 

Catalisador 

Proporção em massa 

de catalisador para a 

mistura base 

Massa de catalisador 

(g) 

 

 

THERMACT-Mt 

 

1/1000 150,00 

1/2000 75,00 

1/4000 37,50 

1/6000 25,00 

1/8000 18,75 

 

4.5 Experimento na coqueria industrial 

 

Os testes industriais foram executados na coqueria 1 da Gerdau, utilizando da mesma 

mistura base em três períodos de aproximadamente 15 dias como para comparação dos resultados 

com e sem o catalisador (Tabela 4.5-1). Esta configuração é necessária para reduzir a influência 

de fatores como temperatura ambiente e índice pluviométrico; 

Tabela 4.5-1: Plano de uso do THERMACT-Mt em escala industrial. 

Etapa Período Mistura 

Pré-teste 17/08/2015 a 31/08/2015 Mistura base 

Teste 04/09/2015 a 12/09/2015 
Mistura base + catalisador na 

proporção em massa de 1/4000 

Pós-teste 17/09/2015 a 30/09/2015 Mistura base 
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4.5.1 Pré-teste 

Nesta etapa, vários parâmetros de coqueificação e qualidade do coque foram observados e 

registrados (Tabela 4.5-2), de forma a criar um período comparativo para o período de teste onde 

houve adição do catalisador THERMACT-Mt.  

Tabela 4.5-2: Parâmetros observados durante o período experimental do catalisador 

Classificação Parâmetro Unidade 

Produção 

Coque t 

Carvão seco enfornado t 

Fornos carregados n° 

Subprodutos 

Gás de coqueria Nm³/t coque 

Condensado de alcatrão kg/t coque 

Condensado de óleo leve kg/t coque 

Amônia kg/t coque 

Parâmetros operacionais da 

coqueria 

Temperatura média da 

coqueria 
ºC 

Tempo médio de coqueificação h 

Tempo médio de pico h 

Gás de coqueria consumido 

para aquecimento 
Nm³/h 

Gás de alto-forno consumido 

para aquecimento 
Nm³/h 

Calor consumido Mcal/t coque 

Pressão no tubo coletor mmH2O 

Propriedades da mistura de 

carvões 

Cinza % 

Matéria volátil % 

Umidade % 

Propriedades do coque 

produzido 

CSR mm 

CRI % 

DI % 

Cinza % 

Enxofre % 

Matéria volátil % 

Tamanho médio % 

Proporção de coque entre 25 e 

75 mm  
% 

Coque menor que 13mm % 

Propriedades do gás de 

coqueria gerado 

PCI kcal/Nm³ 

PCI sem O2/N2 kcal/Nm³ 

H2; CO; CO2; C2H2; C2H4; 

C2H6; N2; O2 
% 
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4.5.2 Teste 

Na área de dosagem de carvões (Figura 4.5-1), vários carvões de qualidades, origens e 

propriedades diferentes são dosados para formar a mistura que será enviada aos fornos de 

coqueificação. 

 

Figura 4.5-1: Área de dosagem de carvões 

A mistura de carvões é então enviada por uma correia onde foi montado um funil, 

confeccionado especialmente para a dosagem do catalisador, e um vibrador, que controlava a 

dosagem na proporção de 1 para 4000 conforme orientação do fornecedor (Figura 4.5-2). 

 

Figura 4.5-2: Sistema para dosagem do THERMACT-Mt 
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A dosagem do THERMACT-Mt iniciou em 31 de agosto de 2015 às 16:55 (Figura 4.5-3), 

e pôde ser observada, destacada uma relação a mistura base, na correia de envio de carvão (Figura 

4.5-4).  

 

Figura 4.5-3: Sistema para dosagem do THERMACT-Mt em operação 

 

Figura 4.5-4: THERMACT-Mt dosado na mistura de carvões 

Uma equipe de três pessoas, em regime de turno, ficou responsável por manter o silo 

sempre provido de material. Para certificar se a dosagem estava sendo realizada da forma correta, 

planilhas de acompanhamento de consumo de catalisador e dados de envio de mistura de carvão 
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eram diariamente confrontados e analisados (Figura 4.5-5). Um cuidado especial foi mantido, pois 

o catalisador só seria enviado na mistura de carvões para a coqueria #1. 

 

Figura 4.5-5: Acompanhamento de dosagem e envio de misturas de carvão 

A mistura de carvões passa por um misturador para homogeneização e segue até o silo de 

carvões, com capacidade de 3000t (Figura 4.5-6). Com o silo cheio, leva algum tempo para a 

mistura com catalisador ser utilizada nos fornos de coqueificação. 

 

Figura 4.5-6: Correia de abastecimento e silo de carvão da coqueria 1 da Gerdau de Ouro Branco 

O primeiro forno industrial de coqueificação carregado com o catalisador se deu no dia 1 

de setembro de 2015 por volta das 13:30. No dia 2 de setembro ocorreu um problema operacional 

na coqueria, que levou a uma redução em seu ritmo de produção; o processo só voltou à 
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normalidade na tarde de 3 de setembro. Assim, somente os dados a partir do dia 4 de setembro 

foram considerados como válidos para o teste. 

Durante o período, foram coletadas amostras diárias, retiradas de sete fornos aleatórios por 

um amostrador semiautomático (Figura 4.5-7). Foram realizados a caracterização do coque obtido 

no laboratório e a medição de geração de gás total, consumo de combustível total, parâmetros de 

processo e efeito no tempo de coqueificação medido pelas curvas de temperatura do gás gerado 

(Tabela 4.5-2). 

 

Figura 4.5-7: Amostrador semiautomático de coque da coqueria 1 da Gerdau de Ouro Branco 

O período de teste se estendeu até o dia 13 de setembro de 2015. Foi observado neste 

período que as condições climáticas mudaram significativamente, sendo que a umidade da mistura 

se elevou em 1% em relação à mistura de carvões da etapa de pré-teste devido a fortes chuvas 

ocorridas durante a etapa de teste. 

 

4.5.3 Pós-Teste 

Como a umidade do período pré-teste foi substancialmente menor que a do período de 

teste, foram coletados novos dados de processo e de qualidade do coque, utilizando-se da mesma 

mistura base e controles operacionais, para melhor comparação dos resultados obtidos. 

O período de transição entre 13 e 16 de setembro foi desconsiderado, pois ainda poderia 

haver resquícios do catalisador na mistura de carvão ensilada na coqueria. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Experimento laboratorial 

 

As amostras ensaiadas no plastômetro têm seus resultados expostos na Tabela 5.1-1.  

Tabela 5.1-1: Propriedades das amostras do ensaio laboratorial 

 Proporção do THERMACT-Mt na mistura base 

Parâmetros 100% MB  1:8000 1:6000 1:4000 1:2000 1:1000 Média 

Cinza (%) 5,93 5,9 6,27 6,48 6,1 5,98 6,11 

MV (%) 21,82 22,37 22,89 23,02 22,58 22,22 22,48 

S (%) 0,89 0,92 0,90 0,84 0,88 0,91 0,89 

Máx Fluidez (ddpm) 511 800 219 195 617 344 448 

Log Máx Fluidez 2,71 2,90 2,34 2,29 2,79 2,54 2,60 

T. de amolecimento (°C) 389 386 384 394 385 394 389 

T. de máxima fluidez (°C) 449 443 443 445 445 442 445 

T. de solificação (°C) 486 486 475 472 479 473 479 

Range plástico (°C) 97 100 91 78 94 79 90 

 

Percebe-se pela Figura 5.1-1 que a matéria volátil e cinzas das amostras com proporção de 

catalisador 1:4000 e 1:6000 são maiores que as demais, dando a entender que ou a mistura base 

das amostras não foi suficientemente homogeneizada ou o catalisador nessas proporções impactou 

no aumento da desvolatilização. 

 

 

Figura 5.1-1: Caracterização de matéria volátil e cinza do carvão na escala laboratorial 

Pela Figura 5.1-2, percebemos um menor enxofre na proporção de 1:4000, uma possível 

variação na amostra ou na análise. 
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Figura 5.1-2: Caracterização do enxofre na escala laboratorial 

Ao contrário do que se esperaria por possuírem maior proporção de voláteis, as misturas 

proporções de catalisador de 1:4000 e 1:6000 apresentaram máxima fluidez menor que as demais 

(Figura 5.1-3) indicando ou a ação do catalisador nessas proporções ou falhas na homogeinização. 

 

 

Figura 5.1-3: Caracterização da fluidez e logaritmo de máxima fluidez na escala laboratorial 

Já a Figura 5.1-4 revela o estreitamento das temperaturas compreendidas entre o 

amolecimento e a posterior ressolidificação da amostra, dadas pelo range plástico (Figura 5.1-5), 

revelando uma possível influência do catalisador nestes parâmetros. 
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Figura 5.1-4: Temperaturas de amolecimento, máxima fluidez e solidificação dos ensaios 

laboratoriais 

 

Figura 5.1-5: Range plástico dos ensaios laboratoriais 

O TGA das amostras têm seus gráficos plotados na Figura 5.1-6 para a mistura base, na 

Figura 5.1-7 para a mistura com proporção de catalisador 1:8000, na Figura 5.1-8 para a proporção 

de 1:6000, na Figura 5.1-9 para a proporção de 1:4000, na Figura 5.1-10 para a proporção de 

1:2000 e na Figura 5.1-11 para a proporção de 1:1000. 
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Figura 5.1-6: Curva TGA da mistura base.  

 

Figura 5.1-7: Curva TGA com proporção de catalisador 1:8000. 

 

Figura 5.1-8: Curva TGA com proporção de catalisador 1:6000. 
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Figura 5.1-9: Curva TGA com proporção de catalisador 1:4000. 

 

Figura 5.1-10: Curva TGA com proporção de catalisador 1:2000. 

 

Figura 5.1-11: Curva TGA com proporção de catalisador 1:1000. 
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Aparentemente, os gráficos de curva termogravimétricas das amostram não apresentam 

diferenças entre si. Para uma melhor análise comparativa, eles foram agrupados em gráficos. 

Nestes gráficos, foi necessário desfasar os tempos dos ensaios, pois os ensaios de proporção 

1:6000, 1:4000 e 1:2000 foram feitos em conjunto em uma rodada de análises e os ensaios de 

proporção 1:1000, 1:8000 e mistura base em outra rodada. Nessas rodadas de teste, o tempo gasto 

para atingir as temperaturas programadas no TGA para início de aquecimento até os 900ºC foram 

diferentes; logo, foi necessário defasar as curvas em 500 segundos para que fossem comparáveis, 

como pode ser visto na Figura 5.1-12 que mostra o comportamento da rampa de temperatura com 

esse ajuste. 

 

Figura 5.1-12: Temperatura x tempo decorrido do TGA dos ensaios laboratoriais 

Na Figura 5.1-13 e Figura 5.1-14 existem 2 grupos de 3 curvas que se sobrepõe, que são as 

curvas as proporções usadas em cada uma das rodadas. Assim, não foram percebidas alterações na 

perda de massa com o uso do catalisador. 

 

Figura 5.1-13: Perda de massa x tempo decorrido do TGA dos ensaios laboratoriais 
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Figura 5.1-14: Derivada de perda de massa x tempo decorrido do TGA dos ensaios laboratoriais 

Duas análises extra TGA-DTA foram feitas, uma com mistura base e outra com mistura 

base + THERMACT-Mt na proporção de 1:1000. Os resultados podem ser vistos na Figura 5.1-15 

e Figura 5.1-16. Nota-se na curva com catalisador o aparecimento de um pico na derivada da perda 

de massa a 283°C; outra observação foi a de uma perda de massa 10% mais acentuada ao fim do 

experimento. Estes dados são conflitantes com as amostras ensaiadas nos gráficos anteriores e 

recomenda-se refazer os testes para entender se há ou não um efeito significativo da adição do 

catalisador nessas curvas. 

 

Figura 5.1-15: Curva TGA-DTA da mistura base 



81 

 

 

Figura 5.1-16: Curva TGA-DTA com proporção de catalisador 1:1000 

 

5.2 Experimento na coqueria piloto 

 

A Tabela 5.2-1 apresenta as propriedades das misturas de carvão + catalisador, rendimentos 

e propriedades do coque produzido sendo a análise imediata da mistura base comum a todas as 

misturas enfornadas. 

Tabela 5.2-1: Propriedade da mistura enfornada e coque no coqueria piloto 

GRUPO ENSAIO Unidade 
Mistura 
base 

1:8000 1:6000 1:4000 1:2000 1:1000 

Propriedades da 
mistura de carvão + 

catalisador 

Matéria volátil % 20,99 

Cinza % 6,10 

Enxofre % 0,65 

Umidade % 12,33 8,95 8,76 9,20 8,76 8,92 

Massa seca kg 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Massa úmida kg 171,10 164,74 164,40 165,20 164,40 164,69 

Granulometria do 
coque 

<50mm % 42,69 43,13 40,44 37,79 42,30 44,04 

25-50mm  % 45,85 45,52 47,98 47,98 48,50 45,81 

10-25mm % 4,99 5,40 5,15 6,11 4,87 5,43 

<10mm % 6,47 5,95 6,43 8,12 4,33 4,72 

Tamanho médio mm 45,07 45,27 44,49 43,09 45,70 38,47 

Rendimento do coque 
(base seca) 

Teórico % 81,01 81,01 81,01 81,01 81,01 81,01 

Real % 81,03 79,70 79,05 79,39 79,33 79,44 

Propriedades do 
coque 

CSR % 49,91 46,99 53,03 49,97 50,02 47,40 

CRI % 17,94 22,42 18,63 21,07 20,23 22,76 

DI % 75,40 72,60 73,10 73,30 73,80 73,20 

Cinza % 8,04 8,22 8,26 8,43 8,32 8,64 

Matéria volátil % 1,57 1,26 1,21 1,46 1,25 1,44 

Enxofre % 0,65 0,60 0,62 0,62 0,62 0,64 
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Podemos observar que a umidade da mistura base (Tabela 5.2-1) foi relativamente maior 

do que os das misturas com catalisador, porém podemos visualizar na primeira hora da Figura 

5.2-1 que as temperaturas no centro da carga de todas as amostras apresentaram tempos similares 

de secagem, ou seja, o centro da carga atingiu os 100ºC. 

 

Figura 5.2-1: Temperatura do centro da carga de carvão x misturas de carvão com diferentes 

dosagens de THERMACT-Mt 

 Observando a Figura 5.2-2 vemos que as curvas da mistura base e com proporção 1:8000 

de catalisador se destoam das demais, levando um maior tempo para o centro da carga atingir 

1000ºC, considerado aqui como a temperatura que se define o tempo líquido de coqueificação. A 

Figura 5.2-2 mostra de maneira mais clara, o tempo em minutos em que cada uma das amostras 

atingiu 1000ºC no centro da massa de carvão enfornada. 

 

Figura 5.2-2: Tempo líquido de coqueificação com diferentes dosagens de THERMACT-Mt 
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Até aqui, observa-se que as proporções de catalisador entre 1000 e 6000 promovem 

resultados próximos, porém com um tempo de coqueificação cerca de 40 minutos mais rápido do 

que a mistura base original.  

Quanto a granulometria do coque, percebemos uma leve tendência à redução das frações 

mais finas (Figura 5.2-3) e aumento no tamanho médio (Figura 5.2-4) quando se usa o 

THERMACT-Mt. Como as proporções de 1:6000 e 1:4000 não seguiram a tendência dos outros 

pontos, são necessários mais ensaios para comprovar o real impacto do catalisador no tamanho das 

partículas de coque geradas. 

É esperado um tamanho de partículas de coque menor quanto maior o tempo em que o 

coque permanecer acima dos 1000ºC. 

 

Figura 5.2-3: Granulometria do coque x proporção de catalisador 

 

Figura 5.2-4: Tamanho médio do coque x proporção de catalisador 
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 A matéria volátil do coque produzido (Figura 5.2-5) está em uma faixa que indica 

coqueificação adequada para todas as amostras (Item 4.2.1), sendo que a mistura base aparenta ter 

tido uma coqueificação ligeiramente menos eficiente que a mistura com proporção 1:6000. Esta 

apresentou menor matéria volátil no coque, ou seja, coqueificou mais. O rendimento segue uma 

tendência de redução quando adicionado o catalisador (Figura 5.2-6), isto pode ser devido à reação 

Syngas (Item 3.11) que usa parte do carbono e umidade inerente do carvão para transformá-lo em 

CH4, aumentando a desvolatilização e geração de gases combustíveis. 

 

Figura 5.2-5: Matéria volátil do coque x proporção de catalisador 

 

Figura 5.2-6: Rendimento de coque/carvão em base seca x proporção de catalisador 
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As proporções de enxofre no coque gerado não tiveram variações significativas (Figura 

5.2-7). Porém houve elevação da cinza durante os ensaios (Figura 5.2-8) que podem ser 

justificados por três pontos: 

1) Com o aumento da proporção de catalisador, a cinza da amostra com maior proporção 

de catalisador (1:1000) seria 0,06 maior do que a da mistura base, uma vez que o percentual de 

cinzas do THERMACT-Mt é maior do que a da mistura base. 

2) A redução do rendimento (Figura 5.2-6) pode ser responsável por uma cinza até 0,20 

maior, já que mais carbono foi removido da massa de coque, seja por queima ou desvolatilização. 

3) Contaminações e variações na mistura base são responsáveis pela diferença entre a linha 

azul (medida no coque) e a verde (calculada retirando-se as influências das justificativas 1 e 2) 

mostradas na Figura 5.2-8. 

Este aumento de cinza proveniente da justificativa 3 pode levar à uma qualidade de coque 

ligeiramente inferior dos coques provenientes das amostras com 1:4000 e 1:1000 de catalisador 

comparado às outras amostras. 

 

Figura 5.2-7: Percentual de enxofre do coque x proporção de catalisador 
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Figura 5.2-8: Percentual de cinzas do coque x proporção de catalisador 

Analisando as propriedades metalúrgicas do coque, percebemos há um aumento no CRI 

(Figura 5.2-9), isto é, o coque se tornou mais reativo. Isto pode ser devido a um menor rendimento 

(Figura 5.2-6), onde, pela consequência de maior geração de gás, há formação de vazios e o coque 

se torna mais poroso, facilitando a cinética de reações entre a partícula e a atmosfera gasosa. 

 

Figura 5.2-9: CRI do coque x proporção de catalisador 
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A Figura 5.2-10 mostra o comportamento do CSR com o aumento de proporção de 

catalisador. Normalmente se espera um gráfico inversamente proporcional ao CRI, porém, o 

resultado obtido foi o de um CSR maior do que o CSR calculado pela simples influência do CRI, 

o que leva a crer que o catalisador promoveu um aumento desse parâmetro de qualidade, mesmo 

com o coque mais reativo. Este maior CSR pode estar ligado a um maior tempo de 

supercoqueificação, ou seja, o tempo que o coque passa dentro do forno após atingir o tempo 

líquido de coqueificação. Os maiores ganhos podem ser observados nas proporções entre 1:6000 

e 1:2000.  

 

Figura 5.2-10: CSR do coque x proporção de catalisador 

O DI da mistura base se mostrou muito maior que os das misturas com catalisador (Figura 

5.2-11). Não foi possível reconfirmar o resultado da amostra e não foi detectado causa provável 

dessa diferença de valores, porém, comparando somente as amostras com catalisador, observa-se 

um ligeiro aumento de DI, que também pode ser justificado por um maior tempo de 

supercoqueificação e maior velocidade em atingir o tempo líquido de coqueificação. 
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Figura 5.2-11: DI do coque x proporção de catalisador 

 

5.3 Experimento na coqueria industrial 

 

Durante a execução do experimento na coqueria nº 1 da Gerdau de Ouro Branco, foram 

coletados inúmeros dados que estão dispostos e analisados nos itens subsequentes. 

Por se tratar de um teste industrial, o experimento esteve sujeito a intempéries, mudanças 

climáticas, falhas e desvios operacionais, o que não impactou significativamente na qualidade do 

mesmo. 

Foram removidos os dados onde houveram: 

- Problemas na coleta pela automação 

- Dados que sofreram grandes desvios devido a uma parada programada. 

Estes dados representam 2,7% do total. 

Outros dados que não aparecem nas tabelas são por conta de amostra não coletada ou 

análise laboratorial não realizada no dia. 

 

5.3.1 Produção 

 

Na Tabela 5.3.1-1 estão listados os dados de produção da coqueria 1 durante o experimento.  
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Tabela 5.3.1-1: Dados de produção da coqueria 1 

Período Data Coque (t) 
Carvão seco 

enfornado (t) 

Fornos 

carregados (n) 

Pré-teste 17/08/2015 2780,86 3376,27 126 

Pré-teste 18/08/2015 2789,19 3421,40 128 

Pré-teste 19/08/2015 2759,93 3503,03 131 

Pré-teste 20/08/2015       

Pré-teste 21/08/2015 2834,71 3527,79 132 

Pré-teste 22/08/2015 2775,72 3501,58 131 

Pré-teste 23/08/2015 2784,78 3502,05 131 

Pré-teste 24/08/2015 2688,00 3342,83 125 

Pré-teste 25/08/2015 2736,83 3414,20 128 

Pré-teste 26/08/2015 2772,76 3391,83 127 

Pré-teste 27/08/2015 2776,65 3544,47 133 

Pré-teste 28/08/2015 2732,33 3373,69 127 

Pré-teste 29/08/2015 2777,58 3455,73 130 

Pré-teste 30/08/2015 2640,74 3304,09 124 

Pré-teste 31/08/2015 2583,55 3175,19 119 

Transição 01/09/2015 2839,37 3545,23 133 

Transição 02/09/2015 2469,26 3091,05 116 

Transição 03/09/2015 2533,45 3138,72 118 

Teste 04/09/2015 2658,71 3335,61 125 

Teste 05/09/2015 2800,51 3566,74 133 

Teste 06/09/2015 2801,89 3462,63 130 

Teste 07/09/2015 2765,56 3423,51 129 

Teste 08/09/2015 2505,24 3056,01 115 

Teste 09/09/2015 2439,50 3067,32 116 

Teste 10/09/2015 2724,39 3306,00 125 

Teste 11/09/2015 2598,44 3206,25 119 

Teste 12/09/2015 2891,47 3682,25 136 

Transição 13/09/2015 2814,89 3530,74 131 

Transição 14/09/2015 2669,74 3283,10 122 

Transição 15/09/2015 2803,51 3486,52 129 

Transição 16/09/2015 2824,13 3479,80 128 

Pós-Teste 17/09/2015 2709,29 3385,46 125 

Pós-Teste 18/09/2015 2732,59 3430,85 127 

Pós-Teste 19/09/2015 2807,02 3565,87 132 

Pós-Teste 20/09/2015 2812,92 3468,45 128 

Pós-Teste 21/09/2015 2812,10 3502,86 129 

Pós-Teste 22/09/2015 2741,40 3427,58 126 

Pós-Teste 23/09/2015 2867,95 3499,69 129 
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Pós-Teste 24/09/2015 2418,75 2980,30 110 

Pós-Teste 25/09/2015 2829,51 3502,68 129 

Pós-Teste 26/09/2015 2836,45 3570,05 132 

Pós-Teste 27/09/2015 2805,55 3547,22 131 

Pós-Teste 28/09/2015 2803,86 3398,46 125 

Pós-Teste 29/09/2015 2984,62 3693,08 130 

Pós-Teste 30/09/2015 2452,38 3103,77 110 

 

No dia 20/08/2015 ocorreu uma parada programada que levou a um carregamento de 

apenas 87 fornos, portanto os dados de produção e geração de subprodutos desse dia foram 

expurgados para melhor análise dos dados. 

 

5.3.1.1 Coque 

 

Uma produção de coque estável é um fator chave para que os dados de qualidade e os dados 

de consumo de combustíveis e geração de subprodutos possam ser comparados, pois assim 

garante-se a estabilidade no tempo de coqueificação, que, juntamente com a temperatura, são os 

fatores mais críticos para a coqueificação da massa de carvão.  

As médias e desvios dos dados de produção do coque por período estão dispostos na Tabela 

5.3.1.1-1. 

Tabela 5.3.1.1-1: Médias e desvios dos dados de produção da coqueria 1 

 Média dos períodos Desvio padrão dos períodos 

Período 
Coque 

(t) 

Carvão seco 

enfornado (t) 

Fornos 

carregados (n) 

Coque 

(t) 

Carvão seco 

enfornado (t) 

Fornos 

carregados (n) 

Pré-teste 2745,26 3416,73 128,00 66,38 101,04 3,76 

Teste 2687,30 3345,15 125,33 149,33 213,42 7,43 

Pós-Teste 2758,17 3434,02 125,93 151,71 185,92 7,12 

 

Com base na análise estatística pela Figura 5.3.1.1-1 chegamos aos seguintes resultados: 

- A produção de coque dos dias 31/08 e do dia 30/09 não obtiveram média e desvio padrão, 

respectivamente, adequados com os outros dados dos seus períodos. Porém, como se tratam de 
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produção e não são dados que possam ter sido coletados incorretamente, serão considerados nas 

análises. 

- Três valores atípicos podem ser observados no boxplot e correspondem a dias onde 

ocorreram paradas na produção, mais uma vez, estes dias não serão desconsiderados nas análises. 

- Apesar dos valores atípicos encontrados, as médias e variâncias dos períodos podem ser 

considerados iguais com 95% de confiança, o que garante que, em termos de produção de coque, 

os períodos são comparáveis. 

 

Figura 5.3.1.1-1: Análises estatísticas: produção – coque 

 

5.3.1.2 Carvão seco enfornado 

 

O carvão seco enfornado nada mais é que um reflexo da produção, já que a mesma, em 

coquerias industriais, geralmente é calculada a partir rendimentos coque/carvão. 
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Com base na análise estatística pela Figura 0-3 chegamos às mesmas conclusões do item 

5.3.1.1. 

 

Figura 5.3.1.2-1: Análises estatísticas: produção – carvão seco enfornado 

 

5.3.1.3 Fornos carregados 

 

O número de fornos carregados está intimamente ligado à produção de coque, sendo que a 

produção de coque é proporcional ao número de desenfornamentos, que por sua vez, são iguais ao 

número de enfornamentos defasados do ciclo de coqueificação anterior.  Exemplificando: para um 

ciclo de coqueificação de 20horas, um forno enfornado às 14h do dia X, será desenfornado às 10h 

do dia X+1.  

Com base na análise estatística pela Figura 5.3.1.3-1, mais uma vez chegamos às mesmas 

conclusões do item 5.3.1.1 e 5.3.1.3, certificando, assim, que os períodos dos experimentos 

possuem condições de produção semelhantes para uma boa comparação dos dados subsequentes. 
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Figura 5.3.1.3-1: Análises estatísticas: produção – fornos carregados 

 

5.3.2 Subprodutos 

 

A geração de subprodutos da destilação do carvão é diretamente proporcional a quantidade 

de coque produzido, sendo assim, todos os valores da Tabela 5.3.2-1 estão mensurados por 

tonelada de coque produzida.  

Dentre os fatores que impactam na geração de subprodutos, podemos citar: temperatura 

das paredes da coqueria, tempo de coqueificação, percentual de voláteis, ranks de carvão, 

temperaturas de amolecimento e ressolidificação, dentre outros. 

Para realizar uma análise ainda melhor, foram coletados dados de geração de subprodutos 

da Coqueria 2 no mesmo período (Tabela 5.3.2-1). Assim, pode-se visualizar com maior facilidade 

as mudanças de rendimentos nos períodos com e sem THERMACT-Mt, uma vez que a mistura 

base de carvões foi igual em ambas as coquerias durante todo intervalo do experimento. 

Tabela 5.3.2-1: Dados de geração de subprodutos das coquerias 1 e 2 
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  Coqueria 1 Coqueria 2 

Período Data 

Gás de 

coqueria 

(Nm³/t 

coque) 

Alcatrão 

(kg/t 

coque) 

Óleos 

Leves 

BTX 

(kg/t 

coque) 

Amônia 

(kg/t 

coque) 

Gás de 

coqueria 

(Nm³/t 

coque) 

Alcatrão 

(kg/t 

coque) 

Óleos 

Leves 

BTX 

(kg/t 

coque) 

Pré-teste 17/08/2015 408,80 46,21 10,08   388,02 27,75 5,79 

Pré-teste 18/08/2015 408,83 40,48 9,78   397,84 31,34 5,41 

Pré-teste 19/08/2015 417,45 38,62 10,21   396,23 25,75 5,46 

Pré-teste 20/08/2015         389,40 21,13 5,85 

Pré-teste 21/08/2015   31,75 8,39   391,56 31,36 5,63 

Pré-teste 22/08/2015 422,23 34,23 10,64   399,29 32,34 4,77 

Pré-teste 23/08/2015 422,66 42,37 10,21 5,03 389,47 32,49 5,92 

Pré-teste 24/08/2015 427,72 37,95 10,10 5,22 402,15 32,36 6,73 

Pré-teste 25/08/2015 398,20 30,22 8,69 4,76 410,51 34,60 6,39 

Pré-teste 26/08/2015 406,83 46,88 8,53 4,44 378,99 28,91 5,25 

Pré-teste 27/08/2015 412,17 36,30 9,48 5,14 395,05 32,07 5,75 

Pré-teste 28/08/2015 421,33 37,33 9,65 5,31 383,16 26,12 5,22 

Pré-teste 29/08/2015 410,41 35,57 9,45 5,40 389,03 19,62 5,38 

Pré-teste 30/08/2015 434,30 42,79 9,27 5,57 403,24 31,32 5,60 

Pré-teste 31/08/2015 446,34 42,19 9,72 5,38 392,67 31,81 5,63 

Transição 01/09/2015 395,07 38,74 8,92 5,07 393,55 31,50 5,44 

Transição 02/09/2015 411,33 50,42 10,01 4,79 402,89 32,70 6,02 

Transição 03/09/2015 428,64 35,52 9,81 4,93 411,72 32,70 6,17 

Teste 04/09/2015 408,84 33,59 9,27 5,12 407,50 34,82 5,87 

Teste 05/09/2015 407,26 30,21 9,78 5,14 375,93 34,86 5,92 

Teste 06/09/2015 419,99 27,48 9,40 5,14 401,46 29,82 6,00 

Teste 07/09/2015 420,20 39,92 9,41 4,88 394,63 40,15 5,30 

Teste 08/09/2015 421,24 33,74 10,07 5,40 397,62 31,99 5,30 

Teste 09/09/2015 439,96 45,09 11,42 5,68 396,82 31,68 5,47 

Teste 10/09/2015 402,77 36,71 9,81 4,97 402,60 31,74 5,01 

Teste 11/09/2015 409,05 41,38 10,87 5,27 396,58 31,56 6,24 

Teste 12/09/2015 389,50 32,58 9,87 4,98 397,93 32,69 6,77 

Transição 13/09/2015 407,87 31,35 10,25 4,91 394,49 31,77 5,87 

Transição 14/09/2015 409,80 45,77 10,25 5,20 381,00 38,26 5,73 

Transição 15/09/2015 410,01 32,26 10,20 4,69 397,36 31,57 5,36 

Transição 16/09/2015 409,95 31,37 9,95 4,77 396,47 34,37 5,01 

Pós-Teste 17/09/2015 412,78 31,93 9,90 4,44 388,45 31,48 7,14 

Pós-Teste 18/09/2015 411,63 33,10 10,07 4,98 376,56 31,69 3,67 

Pós-Teste 19/09/2015 409,47 34,20 9,75 5,27 388,49 31,49 4,74 

Pós-Teste 20/09/2015 412,96 31,81 9,78 5,33 397,15 31,46 5,07 

Pós-Teste 21/09/2015 408,37 34,14 9,83 5,02 386,13 31,25 5,84 

Pós-Teste 22/09/2015 416,46 41,48 10,67 5,36 393,25 29,57 6,06 

Pós-Teste 23/09/2015 403,30 34,45 9,04 4,97 385,01 29,64 5,76 
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Pós-Teste 24/09/2015 478,04 43,41 10,20 5,72 389,67 32,80 5,24 

Pós-Teste 25/09/2015 371,29 26,35 8,05 4,40 391,55 33,38 4,59 

Pós-Teste 26/09/2015 411,10 35,95 9,29 5,01 389,34 32,26 5,03 

Pós-Teste 27/09/2015 428,35 27,66 9,41 5,06 403,26 29,68 4,84 

Pós-Teste 28/09/2015 419,97 38,43 10,05   406,24 32,13 4,37 

Pós-Teste 29/09/2015 382,73 26,72 9,45   409,63 32,79 4,96 

Pós-Teste 30/09/2015 442,34 32,52 11,07   416,89 33,83 5,90 

 

A Tabela 5.3.2-2 destaca as médias e desvios por período, tanto na coqueria 1 quanto na 

coqueria 2 (relembrando que na coqueria 2 não foi usado THERMACT-Mt em momento algum). 

Tabela 5.3.2-2: Médias e desvios dos dados de geração de subprodutos das coquerias 1 e 2 

 Média dos períodos 

 Coqueria 1 Coqueria 2 

Período 

Gás de 

coqueria 

(Nm³/t 

coque) 

Alcatrão 

(kg/t 

coque) 

Óleos 

Leves 

BTX (kg/t 

coque) 

Amônia 

(kg/t 

coque) 

Gás de 

coqueria 

(Nm³/t 

coque) 

Alcatrão 

(kg/t 

coque) 

Óleos Leves 

BTX (kg/t 

coque) 

Pré-

teste 
418,25 38,78 9,59 5,14 393,77 29,27 5,65 

Teste 413,20 35,63 9,99 5,18 396,79 33,26 5,76 

Pós-

Teste 
414,91 33,72 9,75 5,05 394,40 31,68 5,23 

 Desvio padrão dos períodos 

 Coqueria 1 Coqueria 2 

Período 

Gás de 

coqueria 

(Nm³/t 

coque) 

Alcatrão 

(kg/t 

coque) 

Óleos 

Leves 

BTX (kg/t 

coque) 

Amônia 

(kg/t 

coque) 

Gás de 

coqueria 

(Nm³/t 

coque) 

Alcatrão 

(kg/t 

coque) 

Óleos Leves 

BTX (kg/t 

coque) 

Pré-

teste 
12,88 5,02 0,68 0,35 8,13 4,38 0,47 

Teste 14,22 5,65 0,72 0,25 8,75 3,04 0,55 

Pós-

Teste 
25,00 5,05 0,73 0,38 10,98 1,34 0,86 

 

Pela Tabela 5.3.2-2 é possível perceber que a coqueria 2 gerou menos quantidade de 

subprodutos por tonelada de coque (Gás de coqueria, alcatrão e óleos leves) do que a coqueria 1 

nos períodos avaliados. Isso se deve a um sistema de queima, temperatura e tempos de 

coqueificação diferentes nas coquerias. 
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5.3.2.1 Gás de coqueria 

 

O volume de gás de coqueria por tonelada de coque gerado na coqueria 1 durante o período 

de testes se mostra ligeiramente menor que a dos períodos pré e pós-teste (Figura 5.3.2.1-1). Já na 

coqueria 2, o cenário é contrário, revelando que no período de testes o volume de gás de coqueria 

por tonelada de coque gerado é superior aos demais (Figura 5.3.2.1-2). Esse fato nos leva a 

entender que não houve influência do catalisador na geração de gás ou que, ainda, o efeito foi 

supressor. 

Avaliando o gráfico de intervalo de ambas as coquerias (Figura 5.3.2.1-1 e Figura 5.3.2.1-2) 

percebemos que os intervalos dos diferentes períodos se sobrepõem, sendo assim, as médias de 

geração de gás dos períodos são estatisticamente semelhantes, não revelando alterações 

significativas do catalisador nesse quesito. 

Apesar do boxplot dos dados de geração de gás no período de pós-teste da coqueria 1 

(Figura 5.3.2.1-1) apresentarem três valores atípicos, o teste de igualdade de variâncias nos permite 

dizer que os desvios dos períodos não são significativamente diferentes, validando as análises dos 

dois parágrafos anteriores. 

 

Figura 5.3.2.1-1: Análises estatísticas: subprodutos – gás de coqueria da coqueria 1 
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Figura 5.3.2.1-2: Análises estatísticas: subprodutos – gás de coqueria da coqueria 2 

 

5.3.2.2 Alcatrão 

 

No gráfico de intervalos da Figura 5.3.2.2-1 verificamos que o período de teste e pós-teste 

houve menor geração de alcatrão por tonelada de coque, estatisticamente significativa, que o 

período pré-teste. Antagonicamente, na Figura 5.3.2.2-2, verificamos que é maior a geração de 

alcatrão do período de teste e pós-teste do que no período pré-teste. O teste de igualdade de 

variâncias da Figura 5.3.2.2-1 nos mostra que o período pré-teste tem uma variância 

estatisticamente maior que o período pós testes o que revela que não é adequado comparar os dois 

períodos. 

Aparentemente a produção de alcatrão por tonelada de coque do período de teste da 

coqueria 1 foi maior que ou outros períodos, podendo ter sido influenciada pela adição do 

catalisador. Porém, como observado no gráfico de intervalos, a média dos 3 períodos é 

estatisticamente semelhante, além do fato que a coqueria 2 também teve uma média de geração de 

alcatrão maior no período de teste que no pós-teste o que indica que não houve influência do 

catalisador nesse quesito. 
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Figura 5.3.2.2-1: Análises estatísticas: subprodutos – alcatrão produzido da coqueria 1 

 

Figura 5.3.2.2-2: Análises estatísticas: subprodutos – alcatrão produzido da coqueria 2 
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5.3.2.3 Óleos Leves (Benzeno, Tolueno e Xileno) 

 

Óleos leves como o Benzeno, Tolueno e Xileno (BTX) são subprodutos extraídos do gás 

de coqueria bruto. Assim como no item 5.3.2.2, as características de geração de óleos leves dos 

períodos pré e pós-teste são antagônicas para as coquerias (Figura 5.3.2.3-1 e Figura 5.3.2.3-2), 

sendo que no período de teste ambas demonstraram uma geração maior desses subprodutos em 

relação aos demais períodos, mais uma vez não revelando alterações pelo uso do catalisador.  

 

 

Figura 5.3.2.3-1: Análises estatísticas: subprodutos – óleos leves (BTX) da coqueria 1 



100 

 

 

Figura 5.3.2.3-2: Análises estatísticas: subprodutos – óleos leves (BTX) da coqueria 2 

 

5.3.2.4 Amônia 

 

Pela análise do Figura 5.3.2.4-1, não há diferença estatística na geração de amônia por 

tonelada de coque com e sem o uso de catalisador. 

 

Figura 5.3.2.4-1: Análises estatísticas: subprodutos – amônia da coqueria 1 
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5.3.3 Parâmetros operacionais da coqueria 

 

Para um bom resultado e análise dos testes, é necessário que a coqueria mantenha níveis 

de controle operacional semelhantes durante os períodos ensaiados, já que mudanças no tempo e 

temperatura de coqueificação também alteram as características do coque e rendimentos de 

subprodutos. 

Além de verificar se os parâmetros de tempo e temperatura de coqueificação estão em 

patamares estáveis, o tempo de pico (que é o tempo decorrido até o encontro das frentes de 

coqueificação) e o consumo de gases e calor foram acompanhados na Tabela 5.3.3-1 para validação 

se houve ou não redução de consumo de calor com o uso do catalisador. 

Tabela 5.3.3-1: Parâmetros operacionais da coqueria 1 

Período Data 

Temperatura 

média da 

coqueria 

(°C) 

Tempo médio 

de 

coqueificação 

(h) 

Tempo 

médio 

de pico 

(h) 

Gás de 

coqueria 

consumido 

para 

aquecimento 

(Nm³/h) 

Gás de alto-

forno 

consumido 

para 

aquecimento 

(Nm³/h) 

Calor 

consumido 

(Mcal/t 

coque) 

Pré-teste 17/ago 1305,63 18,34 13,38 6357,71 86422,83 827,15 

Pré-teste 18/ago 1307,00 18,65 13,40 5546,71 90708,50 824,87 

Pré-teste 19/ago 1313,08 18,74 13,39 6872,67 85290,67 844,35 

Pré-teste 20/ago 1313,17 20,73 13,27       

Pré-teste 21/ago 1306,66 22,41 13,33 4782,88 85343,17 748,12 

Pré-teste 22/ago 1305,57 17,97 13,42 6792,96 84298,83 829,79 

Pré-teste 23/ago 1310,51 18,26 13,36 6968,38 85891,83 844,42 

Pré-teste 24/ago 1312,18 18,93 13,25 6901,21 84027,00 858,99 

Pré-teste 25/ago 1296,07 18,74 13,27 7448,88 79430,50 831,59 

Pré-teste 26/ago 1293,89 18,76 13,11 8027,50 81508,83 856,24 

Pré-teste 27/ago 1278,97 17,98 13,57 12488,92 55792,33 839,18 

Pré-teste 28/ago 1314,46 18,64 13,64 9388,88 87370,33 960,32 

Pré-teste 29/ago 1299,17 18,15 13,47 11678,63 67654,17 891,48 

Pré-teste 30/ago 1315,34 19,69 13,47 8524,42 90532,67 983,62 

Pré-teste 31/ago 1306,26 18,80 13,15 7400,50 86044,33 928,19 

Transição 1/set 1311,88 19,17 13,27 6971,96 83731,50 813,71 

Transição 2/set 1298,42 19,63 13,37 11386,71 55015,83 892,61 

Transição 3/set 1309,25 20,10 13,47 6910,21 84354,67 914,23 

Teste 4/set 1301,19 19,46 13,39 6367,08 84214,63 849,56 

Teste 5/set 1297,92 18,57 13,51 6465,00 89128,54 843,75 

Teste 6/set 1309,71 18,76 13,45 7336,75 92383,46 897,00 
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Teste 7/set 1312,56 18,86 13,33 6688,00 91426,79 878,50 

Teste 8/set 1310,93 20,42 13,33 6166,38 85549,08 903,75 

Teste 9/set 1308,84 19,89 13,27 5781,33 78516,71 856,85 

Teste 10/set 1312,09 20,20 13,36 5669,50 75298,17 740,43 

Teste 11/set 1301,48 18,86 13,59 6271,13 86739,08 884,19 

Teste 12/set 1303,15 18,48 13,59 6993,21 86497,50 818,15 

Transição 13/set 1301,39 18,41 13,56 6272,71 95226,75 874,15 

Transição 14/set 1315,86 19,76 13,46 6524,63 89995,83 893,57 

Transição 15/set 1303,20 18,88 13,44 6523,92 90097,75 851,61 

Transição 16/set 1310,73 18,53 13,54 7809,92 91481,08 900,69 

Pós-Teste 17/set 1308,24 19,01 13,38 6980,13 87008,75 876,31 

Pós-Teste 18/set 1305,36 18,88 13,53 7825,67 83457,83 875,07 

Pós-Teste 19/set 1300,30 18,75 13,39 6442,25 90043,17 847,24 

Pós-Teste 20/set 1303,24 18,66 13,50 6480,21 94343,50 876,17 

Pós-Teste 21/set 1311,12 19,00 13,46 5620,08 94485,50 846,57 

Pós-Teste 22/set 1316,20 19,10 13,30 6403,58 85494,00 834,23 

Pós-Teste 23/set 1307,44 18,44 13,43 6834,83 87958,50 829,08 

Pós-Teste 24/set 1307,95 18,59 13,45 7303,50 89794,42 1017,16 

Pós-Teste 25/set 1303,87 21,10 13,38 9684,83 87277,25 937,25 

Pós-Teste 26/set 1298,26 18,22 13,49 6779,79 81742,50 794,25 

Pós-Teste 27/set 1312,07 18,43 13,36 7760,63 83923,67 853,17 

Pós-Teste 28/set 1324,03 18,77 13,11 7567,00 83273,50 842,27 

Pós-Teste 29/set 1298,08 18,62 13,03 7554,46 80654,17 773,99 

Pós-Teste 30/set 1302,32 19,84 13,50 5717,25 88949,67 931,39 

  

 Na Tabela 5.3.3-2 se encontram as médias e desvio padrões dos períodos do ensaio.   

 

Tabela 5.3.3-2: Médias e desvios dos parâmetros operacionais da coqueria 1 

Média dos períodos 

Período 

Temperatura 

média da 

coqueria 

(°C) 

Tempo médio 

de 

coqueificação 

(h) 

Tempo 

médio 

de pico 

(h) 

Gás de 

coqueria 

consumido 

para 

aquecimento 

(Nm³/h) 

Gás de alto-

forno 

consumido 

para 

aquecimento 

(Nm³/h) 

Calor 

consumido 

(Mcal/t 

coque) 

Pré-teste 1305,20 18,99 13,37 7798,59 82165,43 862,02 

Teste 1306,43 19,28 13,42 6415,38 85528,22 852,46 

Pós-Teste 1307,03 18,96 13,38 7068,16 87029,03 866,72 
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Desvio padrão dos períodos 

Período 

Temperatura 

média da 

coqueria 

(°C) 

Tempo médio 

de 

coqueificação 

(h) 

Tempo 

médio 

de pico 

(h) 

Gás de 

coqueria 

consumido 

para 

aquecimento 

(Nm³/h) 

Gás de alto-

forno 

consumido 

para 

aquecimento 

(Nm³/h) 

Calor 

consumido 

(Mcal/t 

coque) 

Pré-teste 7,17 0,73 0,15 1026,10 4277,77 61,97 

Teste 5,50 0,74 0,12 536,55 5620,24 50,16 

Pós-Teste 7,17 0,73 0,15 1026,10 4277,77 61,97 

 

5.3.3.1 Temperatura média 

 

A temperatura das câmaras de combustão de uma coqueria é um dos principais fatores que 

determinam a velocidade de coqueificação. Quanto mais estáveis forem estas temperaturas, menor 

a influência desse parâmetro na avaliação de desempenho do catalisador. 

O gráfico de intervalos da Figura 5.3.3.1-1 mostra que os períodos possuem temperatura 

equivalente, o que os tornam perfeitamente comparáveis neste quesito. A carta de controle revela 

alguns valores atípicos, porém, pelo teste de igualdade de variâncias, não chegam a interferir nos 

resultados a ponto dos desvios padrões dos períodos não serem comparáveis.   

 

Figura 5.3.3.1-1: Análises estatísticas: parâmetros operacionais da coqueria – temperatura média 
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5.3.3.2 Tempo médio de coqueificação 

 

O tempo de coqueificação é o tempo compreendido entre o enfornamento de uma carga de 

carvão e o desenfornamento dessa mesma carga, já transformada em coque. Este é um parâmetro 

que tem forte impacto na qualidade final do coque (aumentando CSR e DI e reduzindo CRI) na 

qualidade do gás (aumentando a proporção de H2 ou de O2 e N2 por entradas de ar no forno em 

fim de coqueificação), além da quantidade final de gás produzido, uma vez que interfere na 

quantidade de H2 gerado. 

As variações neste tempo indicam: paradas operacionais, mudanças nos patamares de 

produção, desvios de cronograma de enfornamentos/desenfornamentos e número de fornos vazios 

nas baterias de coque. 

Pelo gráfico de intervalos da Figura 5.3.3.2-1, o período de testes apresenta uma média de 

tempo de coqueificação superior aos outros, mas não a ponto de tornar os períodos não 

comparáveis. Alguns valores atípicos podem ser vistos nos períodos pré-teste e pós-teste tanto no 

boxplot quanto na carta de controle. Esses valores atípicos são reflexo de paradas operacionais e 

não chegaram a alterar o desvio de temperatura dos períodos de forma a invalidar o teste, como 

visto no teste de igualdade de variâncias. 

 

Figura 5.3.3.2-1: Análises estatísticas: parâmetros operacionais da coqueria – tempo médio de 

coqueificação 
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5.3.3.3 Tempo médio de pico 

 

O tempo de pico é o tempo decorrido entre o enfornamento e encontro das frentes de 

coqueificação no centro da carga dos fornos, sendo um indicativo da velocidade de coqueificação. 

Contrariando a expectativa, o período de teste do catalisador apresentou uma média de 

tempo de pico superior aos outros períodos nos dias observados, sendo que a média dos três 

períodos estatisticamente é semelhante a um intervalo de confiança de 95% como mostra a Figura 

5.3.3.3-1.  

 

Figura 5.3.3.3-1: Análises estatísticas: parâmetros operacionais da coqueria – tempo médio de 

pico 

Afim de validar a análise do parágrafo anterior, foram calculadas as médias de tempo de 

pico de 62 dos 106 fornos da coqueria 1, nos três períodos em estudo onde os dados podem ser 

visualizados na Tabela 5.3.3.3-1. Comparando os dados dos fornos individuais do período de pré-

teste com o de teste, temos que somente 34% dos fornos apresentaram redução no tempo de pico. 

Comparando o período pós-teste com o período de teste, este número sobe para 44%, porém a 
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expectativa mínima era de que ao menos 51% apresentassem redução no tempo de pico com o uso 

do catalisador. 

Tabela 5.3.3.3-1: Média de tempo de pico para fornos individuais dos períodos avaliados. 

 Período  Período  Período 

Forno 
Pré-
teste 

Teste 
Pós-
teste 

Forno 
Pré-
teste 

Teste 
Pós-
teste 

Forno 
Pré-
teste 

Teste 
Pós-
teste 

1 13,06 13,27 13,67 22 13,50 13,76 13,03 43 13,51 13,50 13,42 

2 13,23 13,31 13,29 23 13,70 13,71 13,28 44 12,79 12,96 13,16 

3 13,95 13,79 13,49 24 13,80 13,99 13,97 45 13,71 13,41 13,58 

4 13,68 13,72 13,29 25 14,16 13,32 14,27 46 12,95 12,79 13,00 

5 13,14 13,12 13,11 26 13,72 13,80 13,55 47 14,26 13,81 13,82 

6 14,01 14,04 14,17 27 13,42 13,60 13,29 48 13,75 14,48 13,52 

7 14,08 14,39 13,75 28 13,60 13,66 13,66 49 13,38 13,41 13,38 

8 13,32 13,65 13,33 29 12,84 13,33 12,76 50 12,70 12,92 12,76 

9 13,75 14,03 13,64 30 13,30 13,59 13,18 51 13,23 13,08 13,30 

10 13,28 13,52 13,23 31 14,22 14,10 14,17 52 13,08 13,00 13,16 

11 13,87 13,74 13,74 32 13,63 13,66 13,51 53 14,11 14,34 14,10 

12 13,52 13,34 13,84 33 13,77 13,92 14,09 54 12,92 13,03 13,91 

13 14,11 14,04 14,13 34 12,79 13,31 13,56 55 13,20 13,46 13,77 

14 13,03 13,10 12,97 35 13,33 13,48 13,93 56 12,52 12,69 13,22 

15 13,72 13,75 13,45 36 13,89 14,18 14,00 57 13,43 13,04 13,64 

16 13,72 13,41 13,86 37 13,34 13,30 13,49 58 13,48 13,21 12,99 

17 13,56 13,35 13,39 38 12,63 13,00 13,22 59 12,80 12,78 12,42 

18 13,98 14,09 14,05 39 13,23 13,14 12,90 60 13,19 12,72 12,36 

19 13,26 13,39 13,31 40 13,81 13,96 14,12 61 13,33 13,72 13,61 

20 13,49 13,60 13,43 41 12,95 13,11 13,43 62 13,27 13,76 13,27 

21 13,77 13,81 13,58 42 13,51 13,77 13,81     

 

 Embasado nas duas análises deste item, concluímos que não houve redução no tempo de 

pico, ou seja, não houve melhora na velocidade de coqueificação usando o catalisador em escala 

industrial, contrariando a expectativa do teste em escala piloto (Figura 5.2-2). Esta divergência 

pode estrar atribuída à própria concepção dos fornos e dos princípios do catalisador: o 

THERMACTTM foi concebido inicialmente para uso em processos combustão e o processo de 

coqueificação é uma destilação na ausência de ar. Já o THRMACT-MT teve a fórmula adequada 

para o uso em coquerias, porém ainda não foi largamente usada em escala industrial e está sendo 

constantemente aprimorado.  No forno piloto, há maior incidência de entradas de ar pelas portas 

dos fornos o que pode ter gerado alguma reação de combustão ativando efetivamente o catalisador. 
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5.3.3.4 Calor consumido 

 

A redução do calor consumido para geração de coque também é um dos benefícios do 

THERMACT-MT (item 3.11) e, como a temperatura e tempo nos períodos de teste foram 

semelhantes, a expectativa seria a de um menor consumo de calor por tonelada de coque no período 

de teste. 

O consumo de calor foi calculado conforme a fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝐶𝑂 ∗ 𝑃𝐶𝐼 𝑑𝑜 𝐺𝐶𝑂 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝐴𝐹 ∗ 𝑃𝐶𝐼 𝑑𝑜 𝐺𝐴𝐹

(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒)
  

 Sendo que foram adotados os valores de 4200kcal/Nm³ para o PCI do GCO e 800kcal/Nm³ 

para o GCO, que são valores típicos do processo (Tabela 5.3.3-1 e Tabela 5.3.3-2).  

 Conforme a expectativa o valor absoluto da média do período de testes foi inferior aos 

demais, porém por comparação estatística no gráfico de intervalo da Figura 5.3.3.4-1, na verdade 

não se pode dizer que a média foi diferente das demais. O valor atípico e abaixo da média no 

período de teste, revelado no boxplot, reforça ainda mais que a média desse período tende a ser 

semelhante às demais. Logo, não foi percebido ação do catalisador na redução do consumo de 

calor. 
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Figura 5.3.3.4-1: Análises estatísticas: parâmetros operacionais da coqueria – calor consumido 

5.3.4 Propriedades da mistura de carvões 

 

Outra verificação importante para a validação do teste é a do mantenimento da mesma 

mistura de carvão durante os períodos. A proporção de carvões na mistura foi a mesma; logo, 

espera-se pouca variação em suas análises imediatas (cinzas, matéria volátil e umidade) que estão 

listadas na Tabela 5.3.4-1, com médias e desvios padrões listados na Tabela 5.3.4-2. 

Tabela 5.3.4-1: Propriedades da mistura de carvões 

Período Data Cinza (%) Matéria Volátil (%) Enxofre (%) Umidade (%) 

Pré-teste 17/08/2015 7,96 22,26   6,71 

Pré-teste 18/08/2015 7,00 21,75 0,80 7,12 

Pré-teste 19/08/2015 7,05 23,54 0,83 6,99 

Pré-teste 20/08/2015 7,23 22,73 0,82 7,55 

Pré-teste 21/08/2015 6,55 22,38 0,82 7,21 

Pré-teste 22/08/2015 6,47 22,21   7,19 

Pré-teste 23/08/2015 7,75 22,65   7,18 

Pré-teste 24/08/2015 6,77 22,31 0,80 7,25 

Pré-teste 25/08/2015 6,32 22,61   7,61 

Pré-teste 26/08/2015 6,95 22,23 0,87 7,45 
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Pré-teste 27/08/2015 7,40 23,35 0,84 7,73 

Pré-teste 28/08/2015 6,06 22,37 0,91 8,04 

Pré-teste 29/08/2015 6,84 21,60   8,08 

Pré-teste 30/08/2015   22,12   7,75 

Pré-teste 31/08/2015 7,15 22,77 0,86 7,41 

Transição 01/09/2015 7,01 22,77 0,88 7,60 

Transição 02/09/2015 7,31 22,69 0,87 7,59 

Transição 03/09/2015 7,74 22,11 0,84 7,92 

Teste 04/09/2015 6,96 22,76 0,87 7,37 

Teste 05/09/2015 7,97 22,39   6,67 

Teste 06/09/2015 6,50 22,41   7,75 

Teste 07/09/2015 7,36 22,44   8,34 

Teste 08/09/2015 7,35 21,86 0,83 8,04 

Teste 09/09/2015 7,27 22,10 0,86 8,27 

Teste 10/09/2015 7,01 22,55 0,89 9,18 

Teste 11/09/2015 6,25 22,24 0,91 9,08 

Teste 12/09/2015 7,30 22,37   8,11 

Transição 13/09/2015 6,70 22,45   8,83 

Transição 14/09/2015 6,94 22,40 0,90 9,22 

Transição 15/09/2015 6,25 22,01 0,92 7,79 

Transição 16/09/2015 7,69 22,31 0,84 8,72 

Pós-Teste 17/09/2015 7,44 22,00 0,80 8,48 

Pós-Teste 18/09/2015 6,55 22,47 0,89 7,83 

Pós-Teste 19/09/2015 6,26 22,89   7,63 

Pós-Teste 20/09/2015 6,36 22,98   7,99 

Pós-Teste 21/09/2015 6,01 22,47 0,87 7,63 

Pós-Teste 22/09/2015 7,12 22,80 0,87 7,16 

Pós-Teste 23/09/2015 6,50 21,22 0,88 5,10 

Pós-Teste 24/09/2015 7,33 22,28 0,84 7,86 

Pós-Teste 25/09/2015 7,47 21,88 0,82 7,66 

Pós-Teste 26/09/2015 7,29 22,00   8,28 

Pós-Teste 27/09/2015 7,22 23,16   8,10 

Pós-Teste 28/09/2015 6,72 23,61 0,88 7,17 

Pós-Teste 29/09/2015 6,12 22,57 0,92 7,32 

Pós-Teste 30/09/2015 6,31 23,12 0,89 8,39 

 

Tabela 5.3.4-2: Médias e desvios das propriedades da mistura de carvões 

 Média dos períodos Desvio padrão dos períodos 

Período 
Cinza 
(%) 

Matéria 
Volátil (%) 

Enxofre 
(%) 

Umidade 
(%) 

Cinza 
(%) 

Matéria 
Volátil (%) 

Enxofre 
(%) 

Umidade 
(%) 

Pré-
teste 

6,96 22,46 0,84 7,42 0,53 0,52 0,04 0,38 
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Teste 7,11 22,34 0,87 8,09 0,51 0,26 0,03 0,78 

Pós-
Teste 

6,76 22,53 0,86 7,62 0,53 0,63 0,04 0,84 

 

5.3.4.1 Cinzas 

 

Apesar de uma média um pouco superior aos demais períodos (Tabela 5.3.4-2), o teor de 

cinzas dos períodos pode ser considerado semelhante com 95% de confiança, como visto no 

gráfico de intervalos do Figura 5.3.4.1-1. Portanto, este não é um fator com potencial de influenciar 

negativamente o teste. 

 

Figura 5.3.4.1-1: Análises estatísticas: propriedades da mistura de carvões – cinzas 

 

5.3.4.2 Matéria volátil 
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O percentual de voláteis da mistura de carvões enfornada tem um efeito significativo na 

geração de subprodutos do coque, como o gás de coqueria e alcatrão. 

Ao contrário do percentual de cinzas (item 5.3.4.1), a média de matéria volátil do período 

de teste é um pouco inferior aos demais períodos (Tabela 5.3.4-2); porém, a média dos períodos 

pode ser considerada semelhante, como visto no gráfico de intervalos da Figura 5.3.4.2-1. O teste 

de igualdade de variâncias revela que o desvio padrão de matéria volátil da mistura de carvões do 

período de teste, apesar de aparentar ser inferior ao do período pós-teste, também não foi 

significativamente diferente. Assim, a variação de matéria volátil da mistura encontrada foi 

adequada para o ensaio.  

 

 

Figura 5.3.4.2-1: Análises estatísticas: propriedades da mistura de carvões – matéria volátil 

 

5.3.4.3 Enxofre 
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Pela análise do gráfico de intervalos Figura 5.3.4.3-1, podemos perceber que a média de 

enxofre da mistura de carvões do período pré-teste é inferior às demais a um nível de confiança de 

95%. Exceto para o enxofre do coque, não é de se esperar que essa divergência influencie nos 

demais resultados; porém, este pode ser o indicativo de que os carvões que compõe a mistura de 

carvões passaram por uma variação significativa de qualidade durante o período de pré-teste como 

observado na carta de controle.   

 

Figura 5.3.4.3-1: Análises estatísticas: propriedades da mistura de carvões – enxofre 

 

5.3.4.4 Umidade 

 

A umidade da mistura de carvões tem influência no calor gasto para coqueificação e nas 

propriedades do coque gerado. 

O gráfico de intervalos da Figura 5.3.4.4-1 revela que a média de umidade do período de 

teste foi superior à dos outros períodos com 95% de confiança. Neste caso, este fator pode ter uma 

real influência sobre os resultados do teste, principalmente no que tange o consumo de calor. Outro 
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aspecto que pôde ser percebido pelo Figura 5.3.4.4-1, analisando a carta de controle, é o de um 

aumento dos patamares de umidade durante o período de testes. Este aumento está relacionado a 

chuvas que ocorreram neste período e, uma vez que a matéria prima é estocada em pátios de 

carvões abertos ao ambiente externo, a mesma sofre influências de mudanças climáticas.   

 

 

Figura 5.3.4.4-1: Análises estatísticas: propriedades da mistura de carvões – umidade 

Para uma melhor conclusão sobre esse item, também é necessário dar a devida importância 

ao valor atípico revelado pela carta de controle e boxplot da Figura 5.3.4.4-1. Este valor atípico 

revela uma umidade muito inferior ao do restante dos dados, o que também não tem sentido do 

ponto de vista físico, uma vez que os carvões foram todos retirados do mesmo pátio sob condições 

semelhantes de estocagem. Assim, é adequado acreditar que houve algum problema na obtenção 

deste resultado, seja ele referente a uma análise, contaminação ou coleta incorreta de amostra. 

Expurgando este dado, podemos ver a situação sobre outro ponto de vista, onde as médias dos 

períodos de teste e pós-teste são equivalentes e o desvio do período pós-teste é substancialmente 

menor do que na avaliação anterior (Figura 5.3.4.4-2). Com base nessa interpretação, chega-se à 

conclusão que os períodos de teste e pós-teste são comparáveis para análise de consumo de calor 
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e propriedades do coque. Já a comparação de dados do período de teste com o pré-teste pode estar 

influenciada pela variação da umidade. Então, quaisquer afirmações entre esses dois períodos no 

que tange consumo de calor e propriedades do coque podem não serem verdadeiras. 

 

 

Figura 5.3.4.4-2: Análises estatísticas: propriedades da mistura de carvões – umidade (removido 

valor atípico) 

 

5.3.5 Propriedades do coque produzido 

 

Como vistos itens anteriores, o tempo de coqueificação (item 5.3.3.2), temperatura média 

da coqueria (item 5.3.3.1), percentual de cinzas da mistura (item 5.3.4.1) e matéria volátil (item 

5.3.4.2) se manteve estável, tornando os períodos comparáveis. Porém a análise de umidade da 

mistura (item 5.3.4.4) nos revelou que o período pré-teste não pode ser comparado ao de teste, 

pois a diferença de umidade entre esses períodos pode levar a avaliações inadequadas do impacto 
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do catalisador nas propriedades do coque. Sendo assim, as análises a respeito das propriedades do 

coque só serão analisadas para o período de teste e pós-teste. 

A Tabela 5.3.5-1 expõe os dados colhidos durante o período do ensaio, sendo que nem 

todos os parâmetros de qualidade do coque foram medidos todos os dias. A Tabela 5.3.5-2 nos traz 

um resumo desses dados, com as médias e desvios padrões dos períodos. 

 

Tabela 5.3.5-1: Propriedades do coque produzido na coqueria 1 

Período Data 
CSR 

(%) 

CRI 

(%) 

DI 

(%) 

Cinz

a (%) 

Enxofre 

(%) 

Matéria 

volátil 

(%) 

Tamanho 

médio 

(mm) 

Proporção 

de coque 

entre 25 e 

75 mm (%) 

Coque 

menor 

que 

13mm 

(%) 

Pré-teste 17/ago 68,10 21,32 84,80 9,16 0,62 1,15 70,56 55,81 2,31 

Pré-teste 18/ago 69,43 19,68 84,60 9,17 0,63 1,17 64,91 63,34 2,63 

Pré-teste 19/ago 66,55 22,45 85,20 9,09 0,64 1,12 66,31 58,94 2,48 

Pré-teste 20/ago   21,77 86,10 9,27 0,63 1,07 71,83 51,62 2,74 

Pré-teste 21/ago 69,76 19,98 86,10 9,77 0,63 1,14 69,53 59,06 4,36 

Pré-teste 22/ago 71,69 13,38 86,00 8,97   1,67 61,88 73,39 3,22 

Pré-teste 23/ago 72,18 16,13 84,00 8,75   1,86 68,33 61,57 3,33 

Pré-teste 24/ago   18,60 84,20 8,52 0,64 0,76 69,95 60,34 5,13 

Pré-teste 25/ago 71,57 17,05 86,50 8,72   1,30 65,51 67,26 2,07 

Pré-teste 26/ago 66,80 21,62 84,90 8,86 0,61 1,30 67,81 62,81 8,80 

Pré-teste 27/ago 69,13 19,76 85,80 8,81 0,65 1,32 63,00 67,21 3,40 

Pré-teste 28/ago 71,36 16,30 85,20 9,36 0,62 1,55 65,45 63,17 3,86 

Pré-teste 29/ago 72,26 12,78 85,90 8,69   0,99 69,64 59,48 5,32 

Pré-teste 30/ago   14,66 86,00     1,90 66,78 59,94 5,21 

Pré-teste 31/ago     86,20 9,09 0,63 0,96 64,99 63,56 3,62 

Transição 1/set 73,79 15,68 86,00 9,07 0,63 1,12 69,16 56,90 2,84 

Transição 2/set 69,64 19,50 84,00 8,76 0,61 1,57 67,73 60,49 7,70 

Transição 3/set 66,61 20,68 85,80 8,81 0,65 1,26 66,16 57,47 2,93 

Teste 4/set 69,95 19,73 83,50 9,14 0,63 1,23 68,86 58,19 4,06 

Teste 5/set 67,64 19,62 85,30 8,92   1,23 73,83 52,19 5,74 

Teste 6/set 68,31 17,88 85,20 8,77   1,56 70,20 59,25 5,20 

Teste 7/set 70,68 16,17 84,90 8,99   1,49 64,41 72,72 2,83 

Teste 8/set 66,02 22,08 85,10 8,98 0,65 1,38 62,16 74,13 7,23 

Teste 9/set 70,63 21,94 85,50 8,87 0,65 1,04 63,75 67,63 4,49 

Teste 10/set 66,74 21,48 84,50 8,86 0,67 1,37 71,09 52,61 3,80 

Teste 11/set 70,70 17,03 84,00 8,93 0,65 1,17 70,59 55,45 5,22 

Teste 12/set 71,00 17,34 84,47 8,77   1,51 61,63 76,69 3,37 

Transição 13/set 68,48 14,14 83,20 8,87   1,40 66,67 64,30 2,18 
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Transição 14/set 69,66 20,86 84,10 8,77 0,64 1,17 67,44 60,27 4,49 

Transição 15/set 66,91 23,65 84,00 8,83 0,64 1,97 77,58 46,88 1,74 

Transição 16/set 70,79 23,70 83,97 8,94 0,62 1,41 64,61 68,16 5,18 

Pós-Teste 17/set 66,71 22,65 84,20 8,84 0,63 1,39 64,19 65,66 7,56 

Pós-Teste 18/set 70,98 19,21 84,10 8,90 0,60 0,99 62,83 69,91 4,95 

Pós-Teste 19/set 71,91 15,53 85,70 9,04   1,41 66,13 66,12 3,60 

Pós-Teste 20/set     85,50 8,96   1,23 69,38 64,15 2,63 

Pós-Teste 21/set 71,73 19,24 84,30 8,83 0,62 1,33 69,13 59,54 6,58 

Pós-Teste 22/set 72,20 16,41 84,50 8,64 0,61 1,33 66,78 58,79 3,83 

Pós-Teste 23/set 67,10 23,86 84,60 8,75 0,61 1,11 62,32 66,39 6,10 

Pós-Teste 24/set 69,92 21,58 85,10 9,00 0,61 1,35 66,00 59,21 6,10 

Pós-Teste 25/set 71,99 18,33 85,10 8,91 0,62 1,85 75,01 45,68 4,45 

Pós-Teste 26/set 68,40 19,04 85,00 8,89   1,84 61,49 72,18 4,80 

Pós-Teste 27/set 67,16 22,43 85,40 8,81   1,67 67,24 61,15 4,40 

Pós-Teste 28/set 66,29 24,28 85,10 8,77 0,62 1,19 64,55 65,95 4,15 

Pós-Teste 29/set 65,79 26,11 86,20 8,72 0,59 1,33 67,68 67,95 4,48 

Pós-Teste 30/set 66,36 24,90 85,50 8,70 0,63 1,37 70,20 56,83 4,87 

 

Tabela 5.3.5-2: Médias e desvios das propriedades do coque produzido na coqueria 1 

Média dos períodos 

Período 
CSR 

(%) 

CRI 

(%) 

DI 

(%) 

Cinza 

(%) 

Enxofre 

(%) 

Matéria 

volátil 

(%) 

Tamanho 

médio 

(mm) 

Proporção de 

coque entre 

25 e 75 mm 

(%) 

Coque 

menor 

que 

13mm 

(%) 

Pré-

teste 
69,89 18,25 85,43 9,01 0,63 1,28 67,10 61,83 3,90 

Teste 69,07 19,25 84,72 8,91 0,65 1,33 67,39 63,21 4,66 

Pós-

Teste 
68,96 21,04 85,02 8,84 0,61 1,38 66,64 62,82 4,89 

Desvio padrão dos períodos 

Período 
CSR 

(%) 

CRI 

(%) 

DI 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Enxofre 

(%) 

Matéria 

volátil 

(%) 

Tamanho 

médio 

(mm) 

Proporção de 

coque entre 

25 e 75 mm 

(%) 

Coque 

menor 

que 

13mm 

(%) 

Pré-

teste 
2,09 3,22 0,79 0,33 0,01 0,33 2,88 5,13 1,72 

Teste 1,92 2,25 0,66 0,12 0,02 0,18 4,45 9,66 1,35 

Pós-

Teste 
2,53 3,34 0,62 0,12 0,01 0,25 3,60 6,68 1,30 
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5.3.5.1 CSR, CRI, DI 

 

Apesar da expectativa de melhora (item 3.11), os parâmetros de qualidade metalúrgica do 

coque se mantém equiparados nos períodos de teste e pós-teste como mostra a Figura 5.3.5.1-1 

para o CSR, a Figura 5.3.5.1-2 para o CRI e a Figura 5.3.5.1-3 para o DI, não revelando influência 

do catalisador sobre estes. 

 

Figura 5.3.5.1-1: Análises estatísticas: propriedades do coque produzido – CSR 
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Figura 5.3.5.1-2: Análises estatísticas: propriedades do coque produzido – CRI 

 

Figura 5.3.5.1-3: Análises estatísticas: propriedades do coque produzido – DI 
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5.3.5.2 Cinzas, matéria volátil e enxofre 

 

A expectativa sobre estes itens era a de manutenção dos mesmos patamares durante os 

períodos, pois não há evidências de uma possível ação do catalisador nos mesmos. A Figura 

5.3.5.2-1 revela que o percentual de cinzas do coque foi a mesma, e a Figura 5.3.5.2-2 revela o 

mesmo para a matéria volátil do coque.  

 

Figura 5.3.5.2-1: Análises estatísticas: propriedades do coque produzido – cinzas 
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Figura 5.3.5.2-2: Análises estatísticas: propriedades do coque produzido – matéria volátil 

A Figura 5.3.5.2-3, mostra que o enxofre teve uma variação significativa entre os períodos 

e nenhum deles é comparável entre si. Esperava-se um percentual de enxofre menor no período de 

pré-teste do que nos demais, análogo a ao enxofre observado na mistura de carvões (item 5.3.4.3), 

porém quem se mostrou com menores patamares desse elemento foi o período pós-teste. 

Especificamente, para o enxofre, não foi possível chegar a nenhuma conclusão plausível sobre 

algum efeito causado pelo catalisador ou da divergência de enxofre do coque nesses períodos. 

Nota-se que a massa de dados foi menor do que a de outras propriedades: possivelmente uma 

massa de dados de enxofre de misturas de carvão e de coque possa revelar se há realmente algum 

impacto do catalisador nesse quesito. 
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Figura 5.3.5.2-3: Análises estatísticas: propriedades do coque produzido – enxofre 

 

5.3.5.3 Tamanho do coque  

 

A expectativa quanto a esse item é a de uma menor geração de coque com baixa 

granulometria, pela possível influência do catalisador na coqueificação. O tamanho médio das 

partículas se revelou o mesmo nos períodos (Figura 5.3.5.3-1), o mesmo acontece para a proporção 

de coque entre 25 e 75mm (Figura 5.3.5.3-2) e o percentual de coque abaixo de 13mm (Figura 

5.3.5.3-3), sendo assim, não foi observado influência do catalisador na granulometria do coque. 
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Figura 5.3.5.3-1: Análises estatísticas: propriedades do coque produzido – tamanho médio 

 

Figura 5.3.5.3-2: Análises estatísticas: propriedades do coque produzido – proporção de coque 

entre 25 e 75mm 
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Figura 5.3.5.3-3: Análises estatísticas: propriedades do coque produzido – coque menor que 

13mm 

 

5.3.6 Propriedades do gás de coqueria gerado 

 

Outro efeito esperado com o uso do catalisador, é o do aumento da proporção de CH4 no 

gás gerado proposto pela síntese de gás (Syngas) no item 3.11, o que proporcionaria um maior 

poder calorífico no gás gerado. 

Na Tabela 5.3.6-1 estão listados os dados de composição do gás no período do experimento 

industrial. O gás coletado para análises é um gás limpo que passou pelos processos de tratamento 

primário de gás e retirada de óleos leve e, pelo layout da planta, este gás é uma mistura dos gases 

de coqueria gerados na coqueria 1 e 2, onde o gás da coqueria 1 corresponde a aproximadamente 

60% do volume. Na Tabela 5.3.6-2 temos um resumo das médias e desvios padrões dos períodos 

em estudo. 
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Tabela 5.3.6-1: Propriedades do gás gerados na coquerias 

Período 
Data de 

Execução 
CH4 
(%) 

CO 
(%) 

CO2 
(%) 

N2 
(%) 

H2 
(%) 

O2 
(%) 

C2H2 
(%) 

C2H4 
(%) 

C2H6 
(%) 

PCI 
(kcal/Nm³) 

PCI sem 
O2/N2 

(kcal/Nm³) 

Pré-teste 

18/ago 26,35 5,28 1,45 3,6 61,2 0,32 0,11 1,41 0,27 4255 4429 

18/ago 26,33 5,3 1,43 4,9 59,53 0,72 0,11 1,41 0,27 4209 4460 

19/ago 25,64 4,9 1,51 5,31 60,13 0,58 0,12 1,49 0,32 4176 4437 

20/ago 26,08 4,94 1,53 3,41 61,87 0,27 0,11 1,5 0,3 4256 4419 

25/ago 26,94 4,85 1,62 3,98 59,84 0,71 0,11 1,62 0,33 4295 4506 

25/ago 26,76 4,98 1,49 3,11 61,39 0,17 0,11 1,64 0,36 4332 4479 

26/ago 27,48 4,87 1,51 3,39 59,94 0,48 0,11 1,8 0,41 4384 4560 

27/ago 26,55 4,87 1,93 5,26 58,71 0,59 0,12 1,62 0,35 4238 4501 

28/ago 25,71 4,84 1,53 4,89 60,53 0,52 0,1 1,53 0,33 4195 4435 

31/ago 27,44 5,08 1,73 4,56 58,5 0,35 0,11 1,79 0,42 4352 4577 

Transição 

01/set 26,33 4,87 1,63 3,98 60,83 0,35 0,1 1,67 0,22 4260 4453 

02/set 25,71 5,13 1,5 3,75 61,51 0,43 0,1 1,52 0,35 4230 4415 

03/set 25,92 5,32 1,63 2,76 62,02 0,24 0,1 1,66 0,36 4288 4421 

Teste 

04/set 27,19 5,15 1,71 3,54 59,65 0,5 0,1 1,75 0,39 4349 4532 

08/set 25,49 5,06 1,61 2,65 62,69 0,4 0,1 1,64 0,36 4256 4390 

09/set 25,79 5,02 1,62 5,04 59,89 0,51 0,11 1,65 0,36 4213 4461 

10/set 26,94 5,21 1,82 4,27 58,9 0,45 0,11 1,85 0,44 4333 4548 

11/set 26,42 5,01 1,74 4,26 59,71 0,53 0,1 1,77 0,45 4293 4509 

Transição 

14/set 25,66 5,38 1,5 3,39 61,64 0,51 0,09 1,48 0,35 4230 4402 

15/set 26,65 5,03 1,72 2,92 61,08 0,31 0,1 1,75 0,43 4342 4487 

16/set 25,67 4,89 1,61 4,98 59,63 1,08 0,09 1,64 0,39 4194 4465 

Pós-teste 

17/set 25,3 5,02 1,55 4,18 61,17 0,73 0,09 1,58 0,37 4193 4410 

18/set 26,23 4,93 1,62 4,26 60,06 0,75 0,09 1,65 0,4 4256 4480 

21/set 25,34 4,87 1,63 6,35 58,59 1,06 0,11 1,67 0,37 4141 4472 

22/set 25,17 4,93 1,52 4,5 61,05 0,81 0,1 1,56 0,36 4172 4406 

23/set 25,72 4,76 1,55 4,49 60,67 0,76 0,11 1,59 0,35 4208 4441 

24/set 26,52 5,02 1,61 3,49 60,69 0,55 0,11 1,65 0,35 4296 4477 

25/set 26,21 5,24 1,77 3,97 59,98 0,52 0,11 1,81 0,38 4285 4486 

28/set 26,03 5,48 1,63 4,7 59,56 0,44 0,12 1,68 0,37 4245 4475 

29/set 25,93 5,26 1,69 4,32 59,99 0,58 0,11 1,71 0,38 4249 4468 

30/set 26,26 5,26 1,69 2,6 61,55 0,43 0,1 1,71 0,39 4316 4451 
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Tabela 5.3.6-2: Médias e desvios das propriedades do gás gerado nas coquerias 

Médias dos períodos 

Período 
CH4 
(%) 

CO 
(%) 

CO2 
(%) 

N2 

(%) 
H2 
(%) 

O2 
(%) 

C2H2 
(%) 

C2H4 
(%) 

C2H6 
(%) 

PCI 
(kcal/Nm³) 

PCI sem 
O2/N2 

(kcal/Nm³) 

Pré-teste 26,53 4,99 1,57 4,24 60,16 0,47 0,11 1,58 0,34 4269 4480 

Teste 26,37 5,09 1,70 3,95 60,17 0,48 0,10 1,73 0,40 4289 4488 

Pós-teste 25,87 5,08 1,63 4,29 60,33 0,66 0,11 1,66 0,37 4236 4457 

Desvio padrão dos períodos 

Período 
CH4 
(%) 

CO 
(%) 

CO2 
(%) 

N2 

(%) 
H2 
(%) 

O2 
(%) 

C2H2 
(%) 

C2H4 
(%) 

C2H6 
(%) 

PCI 
(kcal/Nm³) 

PCI sem 
O2/N2 

(kcal/Nm³) 

Pré-teste 0,64 0,17 0,15 0,84 1,11 0,19 0,01 0,14 0,05 70 55 

Teste 0,73 0,09 0,09 0,90 1,46 0,05 0,01 0,09 0,04 56 64 

Pós-teste 0,47 0,22 0,08 0,95 0,87 0,20 0,01 0,07 0,02 57 29 

 

 

5.3.6.1 CH4 

 

Como dito no item anterior (5.3.6), era esperado um aumento da geração de CH4, porém 

esse fato não foi observado em um intervalo de 95% de confiança (Figura 5.3.6.1-1). Logo, não é 

possível afirmar que houve alterações na geração de CH4 pela adição do catalisador. 

 

 

Figura 5.3.6.1-1: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – CH4 
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5.3.6.2 C2H2, C2H4 e C2H6 

 

Outros hidrocarbonetos como C2H2, C2H4 e C2H6 também foram analisados. Neste caso, a 

proporção de C2H2 se mantém a mesma durante todos os períodos (Figura 5.3.6.2-1). Já a 

proporção de C2H4 (Figura 5.3.6.2-2) e C2H6 (Figura 5.3.6.2-3) têm maior média no período de 

teste e pós-teste do que no período pré-teste. 

Observando a carta de controle da Figura 5.3.6.2-2 e Figura 5.3.6.2-3 fica claro a tendência 

de subida dessas duas moléculas ao decorrer dos dias, levando a crer que os períodos, na prática, 

não têm composição desses elementos diferentes entre si.   

 

Figura 5.3.6.2-1: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – C2H2 
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Figura 5.3.6.2-2: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – C2H4 

 

 

Figura 5.3.6.2-3: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – C2H6 
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A Figura 5.3.6.2-4 nos revela que não houve diferença estatística para a proporção de H2 

nos períodos do experimento. Desconsiderando o possível efeito Syngas do catalisador (item 3.11), 

este resultado é condizente com a análise do tempo de pico (item 5.3.3.3), já que, uma vez que a 

temperatura média e o tempo de coqueificação são semelhantes entre os períodos, era de se esperar 

uma geração de H2 diferente apenas se o tempo de pico do período de testes fosse diferente dos 

demais, aumentando tempo de supercoqueificação e a liberação dessa molécula. 

 

Figura 5.3.6.2-4: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – H2 

 

5.3.6.3 CO e CO2 

 

Baseado na proposta do Syngas (item 3.11), era de se esperar uma maior geração de CO a 

partir da quebra da umidade estrutural do carvão e a conversão de CO em CO2, aumentando a 

proporção de CO2 no período de teste.  A Figura 5.3.6.3-1 revela que a proporção de CO se mantém 

constante nos períodos e a Figura 5.3.6.3-2 mostra um aumento na proporção de CO2 do período 

de teste para o pré-teste, porém o período de teste e pós-teste mantém uma média de proporção de 

CO2 semelhante. Como a carta de controle da Figura 5.3.6.3-2 mostra uma subida na proporção 

de CO2 dentro do próprio período de pré-teste além de um valor atípico revelado pelo boxplot, é 
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plausível que também a proporção de CO2 neste período não seja diferente das demais, assim como 

o ocorrido para o C2H4. 

 

Figura 5.3.6.3-1: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – CO 

 

Figura 5.3.6.3-2: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – CO2 
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5.3.6.4 N2 e O2 

 

N2 e O2 no gás de coqueria são indesejáveis e se incorporam no processo por alguma 

entrada de ar indevida. 

De acordo com o Syngas (item 3.11), parte do oxigênio disponível deveria ser usado para 

a combustão de CO para CO2. Ao analisar a Figura 5.3.6.4-1, observamos que no período pós-teste 

há maior incidência de O2 no gás de coqueria que nos períodos anteriores e que os desvios de 

oxigênio do período de teste para o de pré-teste são diferentes. Dessa forma não é possível definir 

um efeito ou não do catalisador na proporção dessa molécula. 

 

 

Figura 5.3.6.4-1: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – O2 
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Não foi observado alterações nas proporções de N2 nos períodos do experimento (Figura 

5.3.6.4-2). 

 

 

Figura 5.3.6.4-2: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – N2 

 

5.3.6.5 Poder calorífico inferior 

 

O poder calorífico do período pós-teste é menor do que o dos outros períodos pela análise 

do gráfico de intervalos da Figura 5.3.6.5-1. Foi percebido no item 5.3.6.4 que houve maior 

incidência de oxigênio no período pós-teste que pode ser oriundo de alguma entrada de ar 

indesejável no processo. Assim, a Figura 5.3.6.5-2 foi construído a partir da composição do GCO 

excluindo o nitrogênio e oxigênio que podem estar ligados a entradas de ar indesejável no 

processo, revelando de forma mais clara as diferenças de poder calorífico inferior do gás de 

coqueria gerado nos períodos. Desta forma, já não é mais percebido uma diferença de poder 

calorífico inferior entre os períodos, revelando que o uso do catalisador não provocou alterações 

significativas neste parâmetro.  
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Figura 5.3.6.5-1: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – poder calorífico 

inferior 

 

Figura 5.3.6.5-2: Análises estatísticas: propriedades do gás de coqueria gerado – poder calorífico 

inferior desconsiderando O2 e N2 
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5.3.7 Discussão  

 

Contrariando a expectativa do experimento na coqueria piloto, não foi observado melhora 

significativa no consumo de combustíveis (item 5.3.3.4) e geração de subprodutos (item 5.3.2) na 

coqueria 1 da Gerdau de Ouro Branco, bem como alterações nas propriedades do coque (item 

5.3.5) e gás de coqueria (item 5.3.6) produzidos com o uso do THERMACT-Mt na proporção de 

1:4000. 

Os testes foram conduzidos de forma adequada uma vez que foi comprovado que as 

condições de produção de coque (item 5.3.1.1), fornos carregados (item 5.3.1.3), temperatura 

média da coqueria (item 5.3.3.1), tempo médio de coqueificação (item 5.3.3.2), cinzas (item 

5.3.4.1), enxofre (item 5.3.4.3) e matéria volátil (item 5.3.4.2) da mistura de carvões se manteve 

constante durante o período. O único item que apresentou diferenças significativas entre o período 

de teste e o de pré-teste foi a umidade (item 5.3.4.4), oriunda de chuvas que ocorreram no período 

de teste: o que poderia causar algumas divergências em consumo de calor, tempo de pico e 

parâmetros de qualidade do coque. Quanto as comparações entre os períodos de teste e pós-teste 

não foi verificado nenhum parâmetro que comprove condições diferentes entre os dois períodos, 

tornando-os excelentes referenciais para a validação do uso do catalisador em todos os quesitos. 

Uma redução no tempo de pico seria uma prova irrefutável da ação do THERMACT-Mt 

na síntese do coque, alterando a velocidade de coqueificação como percebido na coqueria piloto. 

Porém, no item 5.3.3.3 comprovamos que não houve alterações significativas desse parâmetro em 

escala industrial e que o catalisador não obteve o desempenho esperado durante o período de teste.   

Os resultados insatisfatórios encontrados no uso do catalisador em escala industrial podem 

estar ligados a natureza do mesmo: o THERMACTTM foi concebido inicialmente para uso em 

processos combustão e o processo de coqueificação é uma destilação na ausência de ar e, apesar 

do THERMACT-Mt ter a fórmula desenvolvida para o uso em coquerias, talvez ainda dependa da 

ocorrência de combustão. Este catalisador ainda não foi largamente utilizado em coquerias em 

escala industrial e está sendo constantemente aprimorado. No forno piloto, há maior incidência de 

entradas de ar pelas portas dos fornos o que pode ter gerado alguma reação de combustão ativando 

efetivamente o catalisador, em que se acredita que foi o motivo para revelar os benefícios propostos 

para o produto. O resultado industrial na CSN revelou benefícios com o uso do catalisador, porém 

não são descritos no artigo apresentado na ABM em 2014 as condições operacionais da bateria ou 

de carvões no período, não deixando claro se todos os parâmetros foram ou não mantidos durante 

os testes.  
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6- CONCLUSÕES 

 

6.1 Experimento laboratorial 

 

Com o aumento da proporção do catalisador THERMACT-Mt na mistura de carvões, foi 

percebido um estreitamento no range plástico, por volta de 15°C, decorrido de menores 

temperaturas de solidificação e maiores temperaturas de amolecimento. 

Nas proporções de 1:6000 e 1:4000 foi identificado uma fluidez, cerca de 50% menor em 

ddpm, em relação as outras proporções do catalisador e à mistura base. 

As curvas de TGA e DTA-TGA revelaram resultados conflitantes e novos ensaios são 

necessários para se chegar a uma melhor conclusão sobre a influência do THERMACT-Mt nessas 

curvas. 

 

6.2 Experimento na coqueria piloto 

 

A velocidade de coqueificação aumentou com o uso de THERMACT-Mt e, a partir da 

proporção de 1:6000, este tempo se manteve estável com redução em 40 minutos em relação à 

mistura base. A partir da proporção 1:6000 o catalisador provocou redução no rendimento. 

Foi observado a redução de granulometria do coque gerado, bem como elevação de CRI 

com o aumento a dosagem do catalisador. 

O CSR do coque manteve-se em um patamar estável revelando a ação do catalisador neste 

parâmetro, uma vez que a tendência natural do CSR é inversa a do CRI.  

 

6.3 Experimento na coqueria industrial 

 

Na proporção de 1:4000, nenhum dos benefícios propostos pelo THERMACT-Mt foi 

comprovado na coqueria 1 da Gerdau Ouro Branco, inviabilizando o uso desse catalisador na 

produção industrial de coque metalúrgico até que sua fórmula seja aprimorada e novos testes sejam 

executados. 
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7- SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Recomenda-se realizar novos testes em uma coqueria em escala industrial assim que haja 

novas reformulações no THERMACT-Mt, pois o potencial deste catalisador pôde ser observado 

em escala piloto e suas variações são utilizadas em outros segmentos da indústria, como na queima 

de bagaço de cana (THERMACT-B) ou de combustíveis líquidos (THERMOL). 

O teste em coquerias do tipo heat-recovery também é pertinente, pois nelas há combustão 

dos subprodutos, o que pode trazer bons resultados e tornar viável a utilização desse catalisador 

para a coqueificação. 
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