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INTRODUÇÃO
As reservas brasileiras de carvão chegam a 22 bilhÕes de
toneladas, estando quase totalmente localizadas no Sul do
País . Entretanto, para a produção de coque, somente as
jazidas de Santa Catarina possuem carvões adequados, com
reservas medidas e indicadas da orde m de 1,2 bilhÕes de
toneladas.
Na Bacia Carbonífera Catarinense, são conhecidas dez
camadas de carvão, mas somente três delas apresentam
interesse económico, que são a Barro Branco, Irapuá e
Bonito. A mais importante dessas é a Camada Barro Branco
que está sendo minerada em larga escala devido a quantidade
de carvão metalúrgico contido e as significativas reservas
medidas e indicadas de 630 milhões de toneladas. Esta
camada se caracteriza por apresentar um perfil típ~co em
quase toda a Bacia Carbonífera, intercalando lei tos de
carvão e estéreis .
o carvão de Santa Catarina apresenta boas propriedades
coqueificantes, bem como dureza, resistência e reatividad:,
não havendo qualquer restri ção ao seu uso. A limitação de
sua participação na mistura coqueificante se deve aos
teores de cinzas e enxofre, que são f ortemente desfavoráveis.
O beneficiamento do carvão minerado é feito inicialmente em
pré-lavadores situados na boca das minas, produzindo o
chamado CPL (carvão pré-lavado) com teor de cinzas entre27
e 32% . Após a separação dos finos , o CPL é enviado por
ferrovia para o Lavador Central de Capivar!, onde sofrerá
um segundo tratamento para a retirada do carvão netalúrgioo
com teor de cinzas variando entre 16 e 18,5%. Daí, ocarvão
segue por ferrovia até o Porto de Imbituba, onde é
embarcado com destino aos Portos de Santos (COSIPA) , Rio de
Janeiro (CSN) e Vitória (USIMINAS, CST e AÇOMINAS).
Os finos de CPL, separados nos pré-lavadores, sofrem novo
processo de beneficiamento, produzindo carvão com cerca de
10% de cinzas, que é a matéria- prima para a produção de
coque de fundiçã~~ Todas as indústrias produtoras desse
tipo de coque estao situadas em Santa Catarina e utilizam
fornos de colméia.
o objetivo deste trabalho é apresentar meios de utilização
de carvões não coqueificáveis ou fracamente coqueificáveis,
como forma de amp liar a participação do carvão nacional na
produção de coque. Também é colocada a produção de coque
de fundição, que utiliza 100% de matéria-prima nacional .
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PRODUÇÃO DE COQUE METALÚRGICO
A expansão do setor siderúrgico até 1985 está baseada na
entrada em operação de duas grandes plantas de coque e na
conclusão dos planos de expansão das três outras já
existentes, também a coque.
Na Tabela 1 está uma estimativa da demanda de CPL em fun~ão
da caoacidade ins~.alada da sideruraia a coaue. mantendo o
atual nível de oarticioacão do carvão doméstico na mistura.
que é de 20\.
P L ANT AS
CSN
USIMINAS
COSIPA
CST
AÇOMINAS
T OT AL

AÇO

GUSA

COQUE

4600
3800
4000
3300
2000
17700

4250

2300
1900
2000
1670
1000
8870

360~

3850
3250
193('1
16880

CARVAC CAR"?AO
DOMtSTICO
3400
680
2800
560
3000
600
2500
250 *
1500
300
1.3200
2390

CPL
1700
1400
1500
650
750
6000

Tabela 1 - Demanda de CPL em Função da Capacidade Instalada
* Por razões técnicas e contratuais a CST usará durante o
período inicial de ope1:·ação somente 10% de carvão
metalúrgico nacional .
A Tabela 1 mostra serem necessárias 6,0 milhÕes de toneladas
de CPL para atender a capacidade instalada com a produção
de 2,4 milhÕes de toneladas de carvão metalúrgico com 18%
de cinzas.
Ao final de seus planos de expansão, o Lavador de Capivar!
terá capacidade de processar 6 milhÕes de toneladas de CPL
anualmente, o suficiente para suprir as siderú.r gicas.
Ocorre, entretanto, que é de interesse a redução no teor
de cinzas do carvão metalúrgico, o que permitirá maior
produtividade dos altos-fornos e/ou maior participação do
carvão doméstico na mistura. Desde fevereiro de 1981, o
Lavador de Capivar! vem produzindo carvão metalúrgico com
teor máximo de 16% de cinzas , por solicitação das
siderúrgicas e regulamentado pelo Conselho Nacional de
Petróleo por um per!odo experimental de 18 meses. Os
resultados tem sido satisfatórios sob o ponto de vista
técnico, mas a recuperação de carvão metalúrgico é
reduzida de 40 para 30%, com consequente aumento na
produção de carvão vapor, que atual.mente sobra no País .
Estudos realizados pelo Centro de Tecnologia Mineral CETEM e pela PROMON ENGENHARIA, indicam a possibilidade de
ampliar a recuperaxão de carvão metalúrgico através da
rebritagem do carvao vapor. A britagem adequada ao CPL e
ao r,o . m. também tem sido estudada, sendo outra
possibilidade de maior recuperação de carvão metalúrgico.
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Vale ainda colocar a necessidade de implantação de novas
unidades mineradoras, uma ve z que mantidas as atuais, a
previsão de produção de CPL em 1985 é insuficiente para
atender a demanda estimada.
Além do carvão da Camada Barro Branco, o Brasil possui
reservas de carvão com baixo ou nenhun ?Oder coqueificante,
mas que podem ser utilizados na siderurgia. como o de Leão,
por exemplo . A introdução de processos de pre9aração de
carga permite a utilização desses carvões sem prejuízo da
qualidade do coque, podendo ampliar a participação do
carvão doméstico na mistura. Alguns desses processos podem
ser classificados rx:s métodos de : Briquetagem, PréAquecimento e Stamping.
Briquetagem Parcial
o método de briquetagem parcial foi desenvolvido pela
SOMITOMO METAL INDUSTRIES, e está sendo usado em escala
industrial em planta da NIPPON STEEEL CORPORATION. Até o
fim de 1977, nove plantas de briquetagem parcial estavam
em operação, com capacidade de produção de 23.000 t/d.
Os processos consistem no enfornamento em uma coqueria
convencional, de uma mistura contendo, normalmente, 30% de
briquetes e 70% de mistura de carvões coqueificáveis. Os
briquetes podem ter de 50 a 65% de carvões não ou
fracamente coqueificáveis (FSI inferior a 3) que são
ligados com piche ou betume a carvões coqueificáveis .
Estudos realizados pelo CENTRE DE RECHERCHES
METTALURGIQUES, mostram que com teores de piche de 7 a
10%, a participação de carvões não coqueificáveis pode ser
ampliada para 30% na mistura coqueificante.
Os briquetes podem ainda serem feitos a partir de mistura
contendo de 20 a 25% de carvões com baixas propriedades
coqueificantes . A carga enfornada conteria neste caso,
até 30% de briquetes com a mesma composição da mistura
original. A Figura 1 mostra esquematicamente os processos.
Pré-Aquecimento
Os processos de pré-aquecimento tem como principais
caracteristicas o aumento da produtividade (maior ~i~
da carga e menor tempo de coqueificação) e melhor qualida<E
do coque produzido.
Atualmente existem 3 processos em escala industrial e
diferem basicamente no método de enfornamento : PRECARBON
usa corrente transportadora, SIMCAR usa máquina enfbrnadora
e COALTEK usa tubulação.
o carvão deve ser moido 3baixo de 3mm e introduzido em um
secador/pré-aquecedor de arraste de um ou dois estágios,
onde será seco e pré-aquecido a cerca de 2009C, sendo então
carregado nos fornos.
Durante o pré- aquecimento, as propriedades coqueificantes
do carvão permanecem inalteradas.
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No processo PRECARBON, o pré-aquecimento é feito em dois
estágios em leito de arraste e o enfornamento com ~nte
transportadora. A Figura 2 mostra um esquema do processo.
Em testes realizados com o processo PRECARBON
foram as
seguintes melhoras encontradas em misturas contendo de 40a
55% de carvões fracamente coqueificantes (FSI inferior a 3) :
MISTURA ENFORNAMENTO M 40 M 10
40 % Concencional 76,6 12,0
40 % Pré-aquecido 82,8
7,5
55 % Convencional 74,0 16,0
55 % Pré-aquecido 82,0
9,0
A introdução do processo PRECARBON pode reduzir o tempo de
coqueificação em cerca de 6 horas. Considerando o aumento
da densidade de carga em 10%, a capacidade à:ls fornos pode
ser aumentado para 150%, com temperaturas de 13309C nos
dutos de aquecimento.
Resultados de operação em fornos de grande capacidade nos
EUA, indicam para uma carga com 70% de alto-volátil do
Kentucky e 30% de baixo-volátil da Vlrginia, tempo de
coqueificação de 13,6 horas e M 40 superior a 80 com o préaquecimento. Com o método convencional o tempo de
coqueificação foi de 20 horas e o M 40 de apenas 70. A
temperatura nos dutos de aquecimento foi de 12759C e a
capacidade 50% maior, sendo cerca de 7% devido ao aumento
de densidade.
No processo COALTEK, o carvão pré-aquecido é introduzido oo
forno através de tubulações, arrastado por vapor super
saturado . A secagem e o pré-aquecimento são feitos
em um estágio. A Figura 3 mostra um esquema do processo.
O processo SIMCAR é semelhante ao PRECARBON, diferindo
basicamente no método de enfornamento, que é feito através
de máquina enfornadora.
Stamping
O método de s tamping tem seu uso comprovado na cx:queificação
de carvões alto-voláteis da Polónia e Alemanha.
No lado da máquina deserifornadora, o processo usa uma
máquina modeladora móvel, onde através de densificação
mecânica é preparada a "torta" de carvão que será
enfornada. Esta "torta" pode ter densidade de até 1,1
tjm3 , a seco.
O uso do método de stamping tem mostrado melhorar a
resistência a abrasão em cerca de 1,8 pontos para cada 0,1
t/m3 de aumento na densidade. Quanto ao M 40, osresul~
não são uniformes, pois carvões com boas propriedades
coqueificantes tem apresentado melhoras insignificantes
na resistência do coque com o aumento da densidade da
"tort a" de carvão.
Para o uso deste método, as camaras de coqueificação devem
ter baixa conicidade ao longo do comprimento, pois as
"tortas" tem a forma retangular e a alta conicidade
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prejudicaria a condução de calor. Nas coquerias
convencionais as camaras tem alta conicidade para facilitar
a descarga e o carvão é introêuzido granulado, se a~do
à forma da retorta. Assim , esse método não pode ser
adaptado às baterias existentes a não ser que sejam
modificados os sistemas de aquecimento e o desenho interno
dos fornos.
A Figura 4 mostra um esquema do enfornamento da "torta" .
PRODUÇÃO DE COQUE DE FUNDIÇÃO
O coque de fundição produzido em Santa Catarina tem como
matéria-prima os finos de CPL, que antes de serem utiliza<bs
são tratados em !lotadores, mesas e ciclones, reduzindo o
teor de cinzas para cerca de 10%.
O coque é produzido em fornos de colméia ou "beehive",
onde o calor necessário para o processo é proveniente da
queima de uma parcela da carga e dos vapores e gases
desprendidos . As fumaças são lançadas na atmosfera, não
havendo recuperação de subprodutos. As consequências são o
baixo rendimento do processo e a grande poluição ambiental.
O carvão a ser coqueificado é introduzido através de uma
abertura existente no teta dos fornos. O nivelamento e
compactação da carga são feitos manualmente através da
porta de descarga, utilizando raspadeiras dentadas e
rolos compactadores. A densidade de carga está em torno
de 0,70 tjm3, com altura do leito de aproximadamente 70 cm.
O tempo de coqueificação normalmente é superior a 100
horas. O apagamento do coque em geral é feito no interior
dos fornos , com auxílio de um chuveiro d ' água e a descarga
é feita manualmente, usando raspadeiras dentadas . A Figura
5 mostra um desenho esquemático de um tipo de forno de
colntéia .
A produção de coque de fundição tem crescido bastante em
relação ao consumo, como pode ser visto pelo gráfico da
Figura 6. Entretanto, a tecnologia adotada não permite o
controle adequado da distribuição e transmissão de calor
no interior dos fornos, e o coque produzido não tem
uniformidade. A indústria de fundição requer um coque de
características razoavelmente uniformes, para minimizar
as oscilações na marcha dos fornos Cubilô e produzir
ferros fundidos de boa qualidade.
Nos últimos anos tem sido observado um decréscimo no uso
de fornos Cubilô, em relação a outros fornos, para
produção de fe rro fundido , e tal fato estaria relacionado
ao suprimento e à qualidade do coque nacional.
A adoção de uma tecnologia de aquecimento indireto e
recuperação de subprodutos possibilitaria a produção de
coque de melhor qualidade, de estrutura uniforme e com
menores teores de cinzas e matérias-voláteis, maior
rendimento, maior produtividade e recuperação de subprodutos . Este último Item é de grande importância, uma
vez que minimizaria a poluição ambiental, produzindo ainda
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alcatrão, benzeno e gãa. Estimativas feitas para um carvão
da camada Barro Branco com 12% de cinzas (d,b.) e 38% de
matérias voláteis (d,a.f.), indicam a recuperação de
435
aproximadamente 55 kg de alcatrão, 1,7 kg de benzeno
m3 de gás com 4300 kgj m3, por toneladas de carvão. Es
tecnol ogi a possibi t aria às indústrias de coque nacion a~
acompa nh a r a e volução tec nológi ca das indústrias de fumção
e minimi z6r a poluição q ue j á a tinge altos índices nessa
região.
CONCLUSÕES
A produção de carvão metalúrgico de s·anta Catarina está
compatível com a sua demanda, considerando a participação
de 20% na mistura coqueificante. Entretanto, a eficiênc~a
do circuito de beneficiamento do Lavador de Capivarí t em
sido contestada e a reformulação desse circuito se fa z
necessária de modo a aumentar a ree\.l)eração
da fração
metalúrgica e/ou obter um carvão metalúrgico de melhor
qualidade. Uma vez que os teores de cinza e enxofre s ã•J ns
fatores limitantes do uso desse carvão, a melhora da s uu
qualidade viabiliza sua maior participação para a produçao
de coque.
Existe a possibilidade de aproveitamento dos carvões de
Charqueadas e Leão através da introdução dos métodos de
preparação de carga, substituindo carvões importados sem
prejuízo da quali dade do coque.
Em vista da flexibilidade e do menor investimento, os
processos de briquetagem seriam os favoritos para as
coquerias já existentes, podendo utilizar mais de 20% de
carvões coqueificáveis. A etapa de briquetagem é
independente da coqueria, não sendo necessária qualquer
adaptação das baterias para a introdução deste método,
o que permite maior flexibilidade de produção .
Em vista do aumento de capacidade, devido ao menor tempo
de coqueificação e maior densidade da carga, os processos
de pré-aquecimento seriam os favoritos para as coquerias
com restrições físicas de expansão, podendo utilizar mais
de 20% de carvões não coqueificáveis com excelentes
resultados,
O método Stamping foi mencionado como ilustração pois só
seria viável para baterias a serem construidas ou
substituindo alguma muito antiga, o que não é o caso das
que estão em operação no Brasil, todas modernas.
Para as plant as brasileiras, os métodos recomendados ~am
a briquetagem e o pré-aquecimento. As possibilidades de uso
desses processos devem ser intensivamente investigadas em
escala de bancada e piloto, através de cooperação técnica
entre os centros de pesquisa, como o CETEM, e os produtores,
principalmente integrando as usinas do grupo SIDERBRÂS em
um esforço conjunto de pesquisas para viabilizar o uso mais
nobre do carvão nacional e reduzir a importação de energia
na siderurgia.
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A introdu2ão de fornos com aquecimento i~direto e
recuperaçao de subprodutos para a produçao de coque de
fundição é de grande importância para minimizar os
problemas ambientais e melhorar a qualidade do coque
atualme.1te produzido nos fornos de colméia . O gás
produzido pode ser usado como gás de aquecimento para a
indústria cerâmica, por exemplo.
A tecnologia a ser introduzida não necessitaria do grau de
sofisticação atingido pelas grandes baterias das plantas
siderúrgicas, pois a escala de produção é bem menor. Com a
infra-estrutura e a experiência de montagem e operação de
grandes baterias de coque metalúrgico, seria pos-sível
projetar e construir esse equipamento simplificado no
País, utilizando inclusive refratários de argila.
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