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ABSTRACT 

Briquetting of coai fines offers altematives of utilization of such material in Brazil. ln 
Europe, USA, Japan and former USSR such procedures have been in use for a long time. 
Briquettes of coai, lignite, lignine and peat fines are currently used as fuel in industries, 
steam locomotives and domestic applications. 

Briquetting studies have been carried out in bench scale, using 80% wt of a 0,59 mm 
coking coai from São Roque Mine - SC and 20% wt of charcoal fines below 0,83 mm. 

Briquettes obtained using tar as binding agent showed, before and after coking high 
compression strenght, which enables them to be used in foundries and blast furnaces. 
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RESUMO 

A briquetagem dos finos de carvão mineral possibilita outras alternativas de utilização 
destes no Brasil. Na Europa, Estados Unidos, Japão e CEI, a briquetagem de finos de 
carvão vem sendo difundida há muito tempo. Os briquetes de finos de carvão, linhito, 
lignina e turfa são utilizados como combustível em instalações industriais, locomotivas a 
vapor e usos domésticos. 

Os estudos de briquetagem foram realizados em escala de bancada, utilizando a mistura de 
80% de finos de carvão coqueificável da Mina de São Roque - SC, com granulometria 
abaixo de 0,59 mm e 20% de finos de carvão vegetal abaixo de .0,83 mm. 

Os resultados obtidos indicaram que os briquetes verdes e coqueificados, utilizando alcatrão 
como ligante, apresentaram alta resistência a compressão, possibilitando o seu uso em 
fundição e siderurgia. 
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l.INTRODUÇÃO 

Recentemente, tem sido destacada a grande vantagem da briquetagem dos finos de 

carvão na fabricação de coque metalúrgico em coquerias convencionais, pelo chamado 

processo de "Briquetes de Finos"[!). Este processo permite enfornar, em uma coqueria 

convencional, uma mistura de briquetes (normalmente 30%) e finos de carvão coqueificável 

ou carvão vegetal do tipo da casca de côco de babaçu. 

Na operação de briquetagem, o uso ou não de aglutinante, depende do tipo de carvão. 

Nos carvões betuminosos raramente há necessidade do uso de aglutinantes, enquanto que 

nos carvões semi-betuminosos, geralmente, é necessário utilizá-los, podendo inclusive 

substituí-los por carvões de características especiais ("binder coals")(l,2,3). 

Assim sendo, foi realizado um estudo de briquetagem de finos de carvão mineral da 

Mina de São Roque - SC, utilizando carvão vegetal na mistura. 

2.0BJETIVO 

Desenvolver um estudo de briquetagem para os concentrados de flotação de carvão 

mineral da Mina de São Roque - SC, visando oferecer alternativa para o seu aproveitamento 

como insumo siderúrgico. 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1 -Descrição e Caracterização das Amostras 

Os finos de carvão coqueificável, do Lavador de São Roque - SC, utilizados neste 

trabalho, foram os concentrados de tlotação fornecidos pela Carbonífera Criciúrna, 

localizada no Estado de Santa Catarina. 

A Tabela I, mostra os resultados da análise granulométrica, com os respectivos teores 

de cinzas da amostra como recebida, enquanto que na Tabela II podem ser vistas suas 

características tisicas e químicas. 
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Tabela I - Distribuição Granulométrica c de Cinzas na amostra recebida 

Granulometria Peso Cinzas 

(mm) (%) (%) 

+ 3,33 0,3 26,4 

+ 1,17 8,3 12,7 

+0,59 35,0 10,1 

+0,29 40,9 8,9 

+ 0,15 12,2 10,4 

+0,07 2,4 13,0 

-0,07 0,9 37,8 

Média 10,2 

Tabela II - Caracterfsticas dos finos de carvão mineral 

Umidade Total, o/o 2,4 

Densidade, glcm3 0,791 

Granulometria (mm) < 0,59 

Cinzas (b.s. ), % 10,2 

Matérias Voláteis (b.s.), % 28,5 

Carbono Fixo (b.s.),% 61,3 

Enxofre (b.s. ), % 1,3 

Poder Calorifico (b.s.), caUg 7674 
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A Tabela III, mostra as características do carvão vegetal. 

Tabela III - Caracteristicas dos fmos de carvão vegetal 

Umidade Total, % 6,1 

Granulometria (mm) < 0,83 

Cinzas (b.s.),% 1,3 

Matérias Voláteis (b.s.), % 17,6 

Carbono Fixo (b.s.), % 74,9 

3.2- Preparação das Amostras 

O carvão mineral recebido foi classificado na peneira de abertura de 0,59 mm, sendo 

a fração retida moída em moinho de disco. A esse material foi adicionado 20% de carvão 

vegetal com granulometria inferior a 0,83 mm, sendo a mistura homogeneizada. Esse 

procedimento tinha por objetivo diminuir o índice de inchamento da mistura. 

3.3 -Equipamento 

Nos ensaios de briquetagem foi utilizada uma prensa de pistão, tipo "Struers", que 

produz briquetes com forma cilíndrica, área de seção de 4,9 cm2 e pressões que podem 

variar na faixa de 200 a 500 kgf/cm2. 

3.4 - Ensaios de Briquetagem em Escala de Bancada 

Na mistura obtida (carvão mineral e carvão vegetal) adicionou-se alcatrão como 

aglutinante, sendo realizados diversos ensaios em escala de bancada, nas condições 

apresentadas a seguir: 

- peso da amostra (g): 6; 

- granulometria (mm): < 0,83; 

-percentagem da mistura (carvão vegetal +carvão mineral)(%): 89- 92; 

-percentagem de alcatrão(%): I I - 8 e 

- pressões de briquetagem (kgf/cm2): 200 - 300 
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3.5- Avaliação da Qualidade dos Briquetes Produzidos 

A qualidade dos briquetes obtidos foi avaliada através de dois tipos de testes padrões 

do "USBM"[4], bem como teste de absorção de água e da resistência a compressão através 

do equipamento INSTROM. 

3.5.1 -Teste de Queda 

O teste de queda mede a resistência do briquete ao choque. A avaliação do mesmo, 

consiste em determinar a perda em peso de material abaixo de 4,7 mm, após 3 quedas de 

I ,O m de altura. 

A perda em peso quando menor que 5%, é considerada muito boa; e entre 5 e I 0% é 

considerada boa. 

3.5 .2 -Teste de Abrasão 

O teste de abrasão mede a resistência a produção de finos. A perda em peso menor 

que 5% é considerada muito boa; entre 5 e 10%, boa; entre lO e 15%, razoável; entre 15 a 

25%, ruim; e maior que 25%, muito ruim. Esta perda está relacionada ao teste com a 

máquina de peneiramento "RO-TAP", utilizando urna peneira de 4,7 mm, durante 10 

minutos. 

3.6- Tratamento Térmico 

Foram realizados estudos a respeito das características dos briquetes verdes obtidos a 

partir da mistura de finos de carvão mineral com vegetal, em escala de bancada, através de 

um tratamento térmico, onde se conseguiu melhores resultados. 

Os briquetes foram colocados dentro de uma caixa de aço inox, contendo aberturas 

para saída dos gases. Nessa caixa, colocada em um torno tipo "Heraeus", foi realizada a 

coqueificação dos briquetes da mistura de carvões mineral e vegetal à I 000°C com um 

tempo de coqueificação de 2 horas. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se que, para pressões da ordem de 200 kgf/cm2, os briquetes apresentaram 

baixa resistência, rompendo-se ao manuseio. 

A Tabela IV apresenta a influência da percentagem de aglutinante na densidade e 

volume dos briquetes. Pode-se observar, através da densidade resultante, que a melhor 

aglomeração foi obtida na amostra com I 0% de alcatrão. 

Tabela IV- Influencia da percentagem de alcatrllo sobre a densidade e volume dos briquetes. 

Pressllo de 300 
Briquetagem (kgf/cm2) 

Alcatrllo(%) 8 lO li 12 

V (cm3) 5,48- 5,53 5,28- 5,33 5,38-5,43 5,38 

d (glcm3) 1,085 - 1,095 1,126- 1,136 1,086- 1,099 1,115 

Os briquetes produzidos em escala de bancada, nas melhores condições (10% de 

alcatrão e pressão de 300 kgf/cm2), apresentaram alta resistência, com perda em peso após 

os testes de abrasão e queda, inferiores a 5% e uma resistência a compressão de 437 

kgf/cm2.Quando colocados dentro da água por 24 horas, os briquetes absorveram 8% de 

água. 

Observou-se que, com o prolongamento do tempo de coqueificação e, 

consequentemente, redução na taxa de gaseificação, evitou-se a formação de fissuras na 

supeficie do coque. 

O coque obtido apresentou uma alta resistência a compressão, 557 kgf/cm2, e perda 

em peso inferior a 5%, nos testes de queda e abrasão, demonstrando assim ser viável a sua 

utilização como alternativa na siderurgia. 
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5-CONCLUSÓES 

I. Os melhores briquetes verdes foram prodliZidos, nas seguintes condições: 

- granulometria da mistura (mm): < 0,83; 

-mistura (carvão mineral com vegetal)(%): 90; 

-alcatrão(%): lO e 

-pressão (kgf/cm2): 300. 

2. Estes briquetes apresentaram as seguintes propriedades: 

-resistência a compressão (kgf/cm2): 437 e 

-capacidade de absorção de água(%): 8 

3. Para obter briquetes com resistência mecânica satisfatória para comercialização, foi 

necessário imprimir uma compressão, de maneira tal que a densidade aparente do material 

inicial passasse de 0,715.g/cm3 para 1,136 g/cm3. 

4. O coque apresentou uma alta resistência à queda, abrasão e manuseio e uma 

resistência à cem.pressão de 557 kgf/cm2, demonstrando assim ser viável a sua utilização 

como alternativa na siderurgia. 
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