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RESUMO 

 

O coque é um produto intermediário numa usina integrada. É produzido a partir de 

misturas de carvões metalúrgicos, formuladas para atender tanto as condições operacionais do 

processo de coqueificação como os requisitos de qualidade do processo de produção de gusa. 

O carvão metalúrgico, indispensável em usinas integradas a coque, é uma matéria-prima 

essencial para a siderurgia brasileira, tanto pelo volume de material envolvido como também 

pelo seu impacto nos custos de produção do aço. Os desafios envolvem vários processos, tais 

como compra, transporte marítimo, descarregamento nos portos, custos de frete, estocagem 

nos pátios das empresas, formação de misturas de carvões e abastecimento das coquerias. 

 

Este trabalho trata da otimização e planejamento da mistura de carvões na produção de 

coque metalúrgico. As ferramentas desenvolvidas permitem várias simulações de misturas, 

encontrando soluções otimizadas em cada uma delas. Isto certamente facilita a tomada de 

decisão de maneira rápida. Para tanto foram desenvolvidos e implementados modelos de 

otimização baseados em programação linear, utilizando-se os algoritmos Simplex e Dual-

Simplex. Os resultados comprovaram a eficiência e a potencialidade do programa na 

minimização dos custos da mistura de carvões. 
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ABSTRACT 

 

Coke is an intermediate product in a steel plant. It is produced from metallurgical coal 

blends formulated to meet both the operational conditions of the coking process as the quality 

requirements of the production process of hot metal. The metallurgical coal, which is essential 

in integrated coke is an essential raw material for the Brazilian steel industry, both by the 

volume of material involved but also by its impact on production costs of steel. The 

challenges involve several processes, such as purchasing, shipping, unloading in ports, freight 

costs, storage on the patios of companies, formation of mixtures of coal and supply of coke.  

 

            This work deals with optimization and planning of the mix of coals in the production 

of metallurgical coke. The tools developed allow multiple simulations of mixtures, finding 

optimal solutions in each. This certainly facilitates the decision making quickly. Therefore, 

we developed and implemented optimization models based on linear programming, using the 

algorithms Simplex and Dual Simplex. The results proved the efficiency and capability of the  

program in reducing costs of mixing coals.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem grande participação na produção de aço mundial, tendo produzido cerca 

de 33 milhões de toneladas de aço bruto em 2007, segundo dados divulgados pelo IBS 

(Instituto Brasileiro de Siderurgia), 2009. No atual mercado globalizado, as empresas estão 

cada vez mais pressionadas no sentido de aprimorar seus processos, produtos e serviços para 

se manterem competitivas. Isso exige eficácia gerencial e eficiência operacional.  

 

Segundo DESTRO et al. (2009), numa indústria de transformação, como a siderurgia, 

existem problemas de otimização dos processos produtivos, entre eles destacam-se os 

relacionados ao transporte dos produtos, corte e embalagem, as alocações de recursos, o 

problema da mistura de matérias-primas, entre outros. A aquisição de matérias-primas é uma 

etapa fundamental em termos de estratégia do negócio. Para a siderurgia brasileira, este 

processo é de vital importância, principalmente quando se trata do carvão metalúrgico, 

matéria-prima importada de diversos países e responsável por uma parcela altamente 

significativa dos custos de produção de aço no país. As importações brasileiras anuais de 

carvões metalúrgicos, que em 2009 foram da ordem de 13 milhões de toneladas, a um custo 

aproximado de US$ 2,6 bilhões, têm reflexos importantes tanto na balança comercial como na 

competitividade do aço brasileiro. 

 

A definição dos melhores carvões e respectivas quantidades para o abastecimento de 

uma empresa siderúrgica brasileira é um problema semi-estruturado, que apresenta uma certa 

complexidade por envolver um grande número de variáveis, muitas funções interdependentes, 

decisões conflitantes e vultuosos recursos financeiros. 

 

1.1- Visão geral da composição de misturas de carvão 

 

A formulação de misturas para coqueificação consiste na definição dos carvões e de 

suas proporções em cada mistura, para se obter um coque na qualidade desejada, a partir dos 

carvões disponíveis. A mistura formulada deve atender às condições operacionais do processo 

de coqueificação e produzir um coque com características de qualidade capaz de desempenhar 

os papéis dele exigidos no processo de produção de gusa em alto-forno. A qualidade do coque 

depende das características da qualidade dos carvões utilizados na mistura e do processo de 

coqueificação. Uma vez estabelecida as propriedades do coque e o plano de produção, uma 
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mistura de carvões deverá, então, ser estabelecida. Esta mistura, denominada macro mistura, 

vai ser subdividida em misturas seqüenciais que irão obedecer às mesmas regras de qualidade 

e produção. Nesta fase, com auxilio de modelo matemático, simulam-se várias misturas até 

determinar a mistura ótima que atenda o binômio: qualidade e custo. Alguns pré-requisitos 

básicos devem ser observados, tais como: 

 

• qualidade do coque definido pelo alto-forno, 

• qualidade dos carvões, 

• diversificação de fontes, 

• introdução de novos carvões e 

• contratos em exercício. 

 

A composição da mistura e determinação do coque teórico obedece à lei da aditividade 

que é aplicada para todos os seus principais componentes. Basicamente, a composição da 

mistura visa uma estrutura física do coque adequada para cada tipo de alto-forno. Segundo 

CARMO e CARVALHO (2005), levando em conta a equação qualidade e custo, os 

parâmetros podem ser equacionados através de modelos matemáticos para auxiliar como base 

de cálculos. Neste contexto, segundo SHAMBLIN e STEVENS JR (1990) a Pesquisa 

Operacional (PO) é um ramo da ciência que fornece instrumentos para análise de decisões 

possuindo um conjunto de técnicas quantitativas para auxiliar a gerência na tomada de 

decisão. 

 

A Programação Linear (PL), segundo PRADO (1999), consiste em encontrar a melhor 

solução para problemas que tenham modelos representados por expressões lineares, o que 

torna a técnica simples e com grande aplicabilidade. No presente trabalho, o papel do modelo 

de PL é minimizar a função objetivo associada ao custo da mistura de carvões, levando em 

consideração as qualidades intrínsecas de cada carvão, cumprindo as exigências e condições 

do coque para o alto-forno. 
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1.2- Organização do Texto  

 

Nesta seção descreve-se como o presente trabalho de dissertação está dividido. 

 

No Capitulo 2 serão apresentados os objetivos deste trabalho.  

 

O Capítulo 3, referente a Revisão bibliográfica, está dividido em duas partes: 

• Produção de coque 

• Contextualização do trabalho no âmbito da Pesquisa Operacional, com enfoque à 

programação linear. 

 

A primeira parte é composta pela i) origem e formação do carvão, ii) transporte e 

manuseio de carvão na usina iii) caracterização química, física e metalúrgica de carvão para a 

produção de coque, iv) processo de coqueificação e v) restrições de qualidade de coque 

metalúrgico. 

  

Na segunda parte é conduzida uma revisão bibliográfica em torno de alguns conceitos 

relativos à Pesquisa Operacional, com referências à problemas típicos que utilizam 

programação linear no seu modelamento.  São abordados alguns fundamentos sobre o 

algoritmo simplex e dual simplex utilizados no decorrer do trabalho, bem como alguns 

modelos de otimização linear na área mínero-metalúrgica encontrados na literatura. 

 

No Capítulo 4 são descritos os procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa e 

como foi modelado o Sistema de Otimização de misturas de carvões. 

 

O Capítulo 5 está estruturado com a descrição de como foi feita a implementação e 

validação do software, apresentando os resultados e discussões do modelo construído. 

 

No sexto capítulo são abordadas as conclusões do trabalho.  

 

No Capítulo 7 são feitas recomendações e sugestões de trabalhos futuros. 
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No oitavo, são detalhadas as referências bibliográficas que sustentam o presente 

trabalho.  

 

No Capítulo 9, são relatadas as publicações associadas a este trabalho. 

 

E por fim, são apresentados os anexos referentes aos códigos fontes dos softwares 

desenvolvidos.  
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2- OBJETIVOS 

 

Geral  

Apresentar uma metodologia fundamentada nos princípios da programação 

matemática e que consiga predizer o melhor plano de mistura de carvões, minimizando o 

custo de obtenção da mistura com o atendimento de todas as restrições de qualidade impostas 

pelo processo. Desenvolver uma ferramenta para tomada de decisões para compra de carvões 

que poderá ser implementada nas empresas siderúrgicas brasileiras. 

 

Específicos 

- Criar um software independente que facilite mais a visualização da qualidade da 

mistura de carvões e do coque gerado a partir do blend. 

- Criar um aplicativo de otimização de mistura de carvões customizado que independa 

de programas comerciais, não sendo necessárias licenças para o seu uso. 
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3- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1- Origem e Formação do Carvão 

 

 O carvão mineral é o resultado da decomposição de florestas e seres vivos depois de 

milhões de anos, acompanhados pela atuação da temperatura e pressão referentes às condições 

geológicas na qual o planeta passou durante o período de sua existência.  

 

Os detritos vegetais provenientes de troncos, raízes, folhas e outras partes das plantas, 

recobertos em maior ou menor extensão por uma lâmina d'água na bacia de sedimentação, 

sofreram em maior ou menor grau, ataque biológico. As bactérias e outros microorganismos 

atacam a celulose e a lignina da madeira, se apoderando do oxigênio, da matéria nitrogenada e 

do fósforo necessários aos seus desenvolvimentos e subsistências, resultando com isso o que 

chamamos de Processo de Carbonificação. 

 

A decomposição da matéria vegetal nem sempre origina turfa. AMORIM (2005) 

indica quatro hipóteses para a transformação de matéria vegetal: 

 

• Desintegração total da matéria orgânica, por ataque microbiano e ação do oxigênio, 

que é na realidade um processo de combustão lento e tendo como gases produzidos o 

CO2, H2O, NH3 e CH4, sem a formação de sedimentos; 

• Humificação, em que a ação do oxigênio é menor, com menor formação de gases 

que são, ainda, o CO2, H2O, NH3 e CH4, e tendo a formação de sedimentos chamados 

húmus que formam camadas do solo pela alta rotatividade da matéria orgânica que 

morre; 

• Formação de turfa, com ação ainda menor do oxigênio, formação dos mesmos gases 

citados em quantidades ainda menores, com maior quantidade de resíduo sólido, a 

turfa, pois a matéria orgânica é rapidamente coberta, e 

• Putrefação, em que o ambiente e as condições químicas são diferentes, pois acontece 

em bolsões de água estagnada com baixa presença de oxigênio. Os gases formados 

em pequena quantidade são o CH4, NH3, H2S e H2 (as bactérias que atuam nesse 

ambiente são as anaeróbias) e o resíduo sólido é chamado de sapropel. O sapropel é 

um sedimento constituído, essencialmente, de matéria orgânica que não sofreu 



  

 7 

decomposição total. Ele origina a rocha sedimentar sapropélito, que é uma rocha 

formadora de petróleo. 

 

A Tabela 3.1 mostra a proporção de carbono nos diversos estágios desde a madeira 

até o antracito, evidenciando as fases nas quais passa a matéria orgânica vegetal durante o 

processo de Carbonificação. Embora não existam evidências concretas da conversão de um 

componente em outro, visto que os processos que originaram os carvões duraram milhões de 

anos, considera-se que os carvões pertencem a uma série de combustíveis fósseis sólidos, que 

começa na turfa e termina no antracito. 

 

Tabela 3. 1: Composição Química dos Combustíveis Fósseis Sólidos (AMORIM, 2005) 

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 

 

Constata-se que: "partindo-se da madeira em direção ao antracito, há um aumento do 

teor de carbono (o processo de enriquecimento em carbono é chamado de carbonificação) e 

diminuição dos teores de oxigênio e nitrogênio". Para que essas transformações pudessem 

ocorrer foram necessárias condições geológicas particulares, temas de estudos que levaram às 

muitas teorias existentes sobre a formação do carvão. 

 

Conforme a Figura 3.1, a provável formação de carvão se deu, principalmente, durante 

o período carbonífero no hemisfério norte. Durante o carbonífero, o hemisfério sul estava 

coberto de gelo e não havia florestas. Assim, essa formação de carvão nesse hemisfério só 

pôde ocorrer a partir do período permiano. Esse esquema das transformações que ocorreram 

de tal modo a possibilitar a formação de carvão ao longo dos diferentes períodos e eras 

geológicas está ilustrado abaixo. 
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TERCIÁRIO 
(15%)

JURÁSSICO 
(17%)DEVONIANO

CARBONÍFERO
 (20%)

PERMIANO 
(35%)

TRIÁSSICO
CRETÁCEO 

(13%)

1 - Vai da solidificação da crosta terrestre até os primeiros sinais de vida.
2 - Surgimento dos animais de organização celular rudimentar, pelo desenvolvimento dos invertebrados, aparecimento de vermes e insetos cefalópodes e répteis, e na flora os criptogramas vasculares,
fanerógamos e gimnospermas.

3,5 a 2,7
bilhões de

anos

AMBIENTE TERRESTRE

• Primeiras pteridófitas
• Ficófitas

ANGIOSPERMAS/
GIMNOSPERMAS

 VEGETAIS
SUPERIORES
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400 a 320
MILHÕES
DE ANOS

320 a 270
MILHÕES
DE ANOS

270 a 220
MILHÕES
DE ANOS

220 a 180
MILHÕES
DE ANOS

180 a 135
MILHÕES
 DE ANOS

135 a 70
MILHÕES
DE ANOS

70 a 1
MILHÃO

DE ANOS

FORMAÇÃO DE ÁGUA

FORMAÇÃO DE BACTÉRIAS

AMBIENTE AQUÁTICO

ATMOSFERA REDUTORA ATMOSFERA OXIDANTE

ALGAS AZUIS

ALGAS AZUIS/VERDES

ALGAS VERDES

FOTOSSÍNTESE

MATÉRIA ORGÂNICA

VEGETAIS

(ANIMAIS)

SEGUNDA  ERA DE

 FORMAÇÃO

HUMOLÍTICA

 PROTEROZÓICA1                                               PALEOZÓICA2     MESOZÓICA CENOZÓICA

POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE CARVÃO

PRIMEIRA  ERA DE

 FORMAÇÃO

HUMOLÍTICA

 

Figura 3.1: Eras e períodos geológicos: "possibilidade de formação de carvão ao longo de 

diferentes eras e períodos" (ULHÔA,1991) 

 

3.1.1- Estágio dos carvões propriamente ditos (linhito a carvão) 

 

� Aumento do teor de carbono fixo. 

� Redução dos teores de oxigênio e nitrogênio. 

� Diminuição do teor de matéria volátil. 

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

� A elevação de temperatura se reflete na composição química do carvão, e o aumento 

da pressão, ocasionado pelo peso dos sedimentos sobrepostos e por movimentos 

tectônicos, atua sobre as propriedades físicas, como a dureza, resistência mecânica, 

anisotropia ótica e porosidade. 

 

A Figura 3.2 mostra os tipos de carvão mineral, segundo GOMES (2009). Existem, 

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

(hulha) e Antracito.  
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Figura 3. 2: Forma representativa dos tipos de carvão mineral (GOMES,2009) 

 

3.2- Logística de recebimento e Manuseio de carvão mineral na produção de coque  

 

As grandes siderúrgicas a coque importam grandes quantidades de diferentes tipos de 

carvões. Os setores de preparação de carvão e mistura de carvões de suas coquerias são 

capazes de lidar com essas quantidades importadas e apresentam concepções as mais variadas, 

incluindo equipamentos e tecnologias muitas vezes consideradas dispensáveis por uma 

determinada empresa e imprescindíveis por outras. Isso mostra a heterogeneidade de 

conceitos entre os diversos especialistas no assunto. Assim, por exemplo, são encontradas 

instalações em que cada carvão componente da mistura de carvões é britado individualmente, 

outras em que os carvões são britados por grupos de carvões considerados equivalentes e 

outros em que a mistura de carvões é britada após a sua dosagem mecânica. 
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3.2.1- Setor de Preparação de Carvão 

 

ULHÔA (2003) afirma que o setor de preparação de carvão de uma siderúrgica a 

coque pode ser, a grosso modo, dividido em uma área de preparação primária e outra de 

preparação secundária. 

 

A preparação primária, no caso de uma empresa que utiliza a britagem diferencial de 

cada carvão da mistura, compreende: 

 

� o setor de recebimento de carvão, que pode ser feito, no caso das siderúrgicas 

brasileiras, diretamente por correias transportadoras ou por combinação de transporte 

ferroviário (em que os vagões são direcionados a um car dumper) e correias 

transportadoras; 

� a distribuição do carregamento de carvão em pátios de estocagem com a formação de 

pilhas; 

� a remoção ou retomada do carvão da pilha, quando do seu uso na mistura de carvões;. 

� a britagem do carvão, segundo o procedimento adotado em cada empresa por 

exemplo, através de britagem diferencial de cada carvão componente da mistura em 

britadores de impacto ou britadores de martelo ou outros tipos usados; a britagem 

diferencial por grupo de carvões equivalentes; ou ainda a britagem da mistura de 

carvões como um todo são usadas em diferentes empresas, e 

� o ensilamento de cada carvão em silos da casa de misturas (blending house), que é 

constituída por conjuntos silos dispostos em fileiras paralelas). 

 

A preparação secundária consiste na dosagem e misturamento mecânico da mistura de 

carvões: "as quantidades equivalentes especificadas na fórmula da mistura são recolhidas dos 

silos correspondentes a cada carvão componente". Para tal são utilizadas balanças dosadoras. 

Os diversos carvões escoam, a partir de correias transportadoras em paralelo, situadas abaixo 

da fileira de silos da blending house, para uma correia transportadora recolhedora, sobre a 

qual os diferentes tipos de carvão se dispõem em camadas superpostas e que alimenta um 

misturador de pás giratórias. Nesse misturador é que se dá o misturamento mecânico mais 

íntimo dos carvões que compõem a mistura, que é, então, levada por uma correia 

transportadora para o coal bunker, situado em posição elevada em relação a duas baterias de 

coque em série, operadas em relação à mistura de carvões como uma instalação única. A 

Figura 3.3 sintetiza o exposto. 
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Pátios de Estocagem

Terminal Marítimo no Brasil

Transporte Ferroviário

Sistema de Correias

Basculador de Vagão

Amostrador de Carvão

Separador Magnético

Separador Magnético

Sistema de Silos de Carvão

Sistema de Balanças

Misturador Mecânico

Coal Blend BunkerAmostrador de Mistura Bateria de Fornos Horizontais

Amostragem de Carvão

Sistema de Britagem

 

Figura 3. 3: Recebimento e preparação de carvão em usina siderúrgica a coque 

 

Os pontos de controle na área de preparação de carvão, para que se tenha um bom 

desempenho operacional e garantia de produção de um coque que atenda as exigências do 

alto-forno, são resumidamente indicados na Figura 3.4. 
 

 

Figura 3. 4: Pontos de controle operacional no setor de preparação de carvão para a fabricação 

de coque em baterias de fornos horizontais (ULHÔA,1992) 
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3.3- Caracterização de Carvão para Fabricação de Coque de Alto-Forno 

 

3.3.1- Caracterização Química 

 

A Tabela 3.2 apresenta a variação das características do carvão de acordo com o grau 

de carbonização. 

 

Tabela 3. 2: Variação das propriedades químicas, físicas e metalúrgicas do carvão de acordo 

com o grau de carbonização (ULHÔA, 1992). 

Característica Turfa Linhito 
Carvão 

Betuminoso 
Antracito 

Densidade (g/cm3) 1 1 a 1.3 1.2 a 1.5 1.3 a 1.7 

Umidade (%) 65 a 90 15 a 45 1 a 3 - 

Carbono* (%) ±55 65 a 75 75 a 90 90 a 95 

Hidrogênio (%) ±6 ±5 4.5 a 5.5 2 a 5 

Oxigênio* (%) ±33 ±25 3 a 11 4 a 11 

Matéria Volátil* (%) ±60 ±40 10 a 45 3 a 10 

Carbono Fixo (%) ±25 ±35 25 a 80 ±90 

Cinzas (%) ±10 ±9 0.5 a 40 3 a 30 

Poder calorífico (cal/g) 4000 a 5700 Até 5700 5700 a 9600 8200 a 9200 

Poder refletor (vitrinita) - 0.5 0.5 a 1.5 ±2.2 

(*) Medidas sobre carvão isento de umidade e cinza. 

 

A rigor, não se pode descrever um modelo para a estrutura química dos carvões, já que 

os agrupamentos quando se repetem, fazem-no de forma aleatória, e não de maneira esperada 

e consistente. 

 

O carvão mineral não apresenta uma composição uniforme, logo, não pode ser 

representado por uma fórmula química definida. Basicamente, a caracterização do carvão 

mineral pode ser realizada por dois tipos diferentes de análises químicas: a análise imediata e 

a análise elementar. 
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Os tipos de carvão mineral podem ser comparados entre si e/ou com outros 

combustíveis pelas suas  propriedades e as inter-relações existentes.  

 

Análises Imediatas: 

 

A análise imediata envolve a determinação dos principais componentes de um carvão 

mineral e as suas proporções em peso. Sua importância está relacionada com a classificação 

do carvão mineral, com a caracterização do combustível para aplicação industrial, bem como 

para efeitos comparativos entre alternativas energéticas. 

 

Na análise imediata são avaliados os seguintes itens: umidade, cinzas, matéria volátil e 

carbono fixo. Nesse caso, existe a combinação de três determinações em laboratório 

(umidade, cinzas e matéria volátil) e uma quarta calculada por diferença (carbono fixo). 

 

Teores de Umidade: 

 

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

combinação entre a umidade superficial e a inerente ao produto. Durante as etapas de 

beneficiamento, transporte e armazenamento, temos a incorporação da umidade. A parte 

inerente de umidade é resultado das propriedades naturais do produto. Nesse caso, a umidade 

ocorre na forma de combinação química e/ou inclusa na matriz porosa do carvão mineral. 

 

O conceito e a determinação da umidade total no carvão mineral variam de acordo 

com os diferentes procedimentos de laboratório. No Brasil, a norma NBR 8293 é usada para 

essa análise e leva em consideração: 

a) Umidade superficial: água agregada à superfície externa do carvão, decorrente de 

manuseio e/ou agentes externos; 

b) Umidade residual ou inerente: água retida nos poros ou capilares do carvão; 

c) Umidade total: somatório da umidade superficial e residual ou inerente; e 

d) Umidade de análise ou de higroscópica: água absorvida pelo carvão durante sua 

manipulação para análise. 

 



  

 14 

O valor da umidade expresso em base seca deve ser analisado separadamente, porque 

essa informação somente é importante na etapa de seleção e dimensionamento dos 

equipamentos. 

 

Para estudos sobre o desempenho do carvão mineral como energético, devemos 

considerar que a quantidade total de água contida no carvão mineral deverá evaporar quando 

da combustão, acarretando, portanto, uma perda de calor e um decréscimo de rendimento 

térmico. 

 

Portanto, há dois tipos de análise de conteúdo de umidade do carvão mineral: uma no 

ato do recebimento na planta e a outra no momento de entrada no forno de aquecimento ou 

nos pulverizadores. 

 

Teor de Cinza: 
 

A presença de cinzas é devida aos minerais associados à fase original de crescimento 

da vegetação ou àqueles que entraram nas jazidas durante ou depois do período de formação 

do carvão. 

 

A presença de cinzas no carvão mineral acarreta a redução no seu poder calorífico. Os 

carvões minerais apresentam várias possibilidades de beneficiamento para redução 

considerável dos teores de cinzas. Porém, esses resultados refletem-se diretamente no custo 

final do produto obtido. Nesse caso, as relações entre teor de cinzas, poder calorífico e custo 

do produto possuem relação direta. 

 

Em aplicações industriais, as cinzas acarretam redução nos níveis de troca térmica dos 

sistemas de água/vapor, reduzindo com isto a quantidade de calor que poderia ser obtida pelo 

combustível. Alguns tipos de cinzas podem formar depósitos de escórias nas paredes do 

forno; uma parte daquelas, que é levada para fora do forno na fumaça, forma depósitos nos 

tubos dos trocadores de calor, contribuindo para aumentar os custos de manutenção. 

 

Então cinza é um resíduo inorgânico após a queima de carvão. É a parte incombustível 

que é determinada a partir de um peso constante, queimando-se a massa de carvão até cerca 

de 800ºC, em condições normalizadas. As mudanças químicas mais importantes que ocorrem 

durante a queima são: perda de água, perda de dióxido de carbono e perdas de gases 

sulfurosos. 
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Composição Química da Cinza: 

 

As cinzas existentes no carvão mineral são provenientes dos diversos componentes 

minerais associados ao crescimento vegetal que lhe deu origem ou das substâncias estranhas 

provenientes de formações geológicas vizinhas à bacia de formação do carvão. 

 

Os diversos minerais encontrados estão divididos conforme sua participação 

percentual em elementos principais e elementos traços.  

 

Os componentes das cinzas influem no desempenho de um sistema de geração baseado 

na combustão do carvão mineral. Por isso, existe um ponto ótimo entre a composição química 

das cinzas e o desempenho térmico, de modo que seja mais efetiva a troca de calor entre os 

sistemas água/vapor. 

 

Geralmente, na sua maior parte a cinza é constituída por sílica, alumina, óxidos de 

ferro, cálcio, sódio e potássio. A Tabela 3.3. traz valores típicos para a partição da cinza em 

seus compostos. 

 

Tabela 3. 3: Faixa percentual dos principais componentes da cinza 

PRINCIPAIS COMPONENTES DA CINZA (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O + K2O SO3 

40-60 15-35 5-25 1-15 0.5-8 1-4 1-4 

 

Nos componentes da cinza que estão contidos os mais graves inconvenientes 

metalúrgicos, os quais tem importâncias significativas em termos de operação de altos-fornos 

bem como na qualidade do gusa 

 

Segundo MONTEIRO (1980), altos teores de cinza reduz a eficiência no alto-forno. A 

cada 1% a mais na cinza, ocorre uma elevação de 10 kg no “coke rate”(consumo de coque 

para a produção de 1 tonelada de gusa) . 
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Enxofre de Carvão: 

 

O enxofre está presente no carvão sob três formas: orgânico (compostos de enxofre 

orgânico na substância do carvão), pirítico (pirita ou marcassita) e sulfático. A determinação 

das formas de enxofre é feita apenas para carvões oferecidos ou que estejam sendo usados 

pela primeira vez nas empresas. A amostra de carvão após ser dessecada a 110 ºC é pesada e 

levada ao aparelho e queimada a 1350 ºC. Uma corrente de oxigênio puro proporciona a 

formação de SO2 que é quantificado por uma célula de infravermelho. 

 

O enxofre do carvão é apenas parcialmente retido no coque, dependendo das 

quantidades relativas de enxofre orgânico e mineral e de outros fatores como rank do carvão, 

quantidade e composição da matéria mineral, taxa de coqueificação, etc. A taxa de 

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

forma de H2S e outros compostos de enxofre para o gás bruto (o que, é um ponto negativo por 

sobrecarregar sua limpeza e originar corrosões indesejáveis). A previsão do enxofre total do 

coque deve ser feita para cada usina em particular, a partir do enxofre dos carvões 

componentes da mistura, não podendo ser desenvolvida uma fórmula de uso geral devido às 

diferenças nas condições de coqueificação entre baterias distintas. Relações do tipo: 

bSaS misturacoque += *                                         (3.1) 

são usadas com freqüência na previsão de enxofre do coque em usinas siderúrgicas. 

 

Fósforo de Carvão: 

 

O fósforo é considerado um constituinte menor do carvão e mesmo assim seu teor é 

importante já que ele apresenta um efeito adverso na qualidade do gusa. Ele ocorre na matéria 

orgânica do carvão e, portanto, não pode ser removido nas operações de beneficiamento, 

sendo totalmente retido no coque. A redução do teor de fósforo no gusa possibilita melhor 

controle de seu teor na aciaria. A equação (3.2) calcula o fósforo do coque a partir do fósforo 

do carvão e do rendimento coque/carvão(em percentual). 

carvãocoque

mistura
coque

R

P
P

/

*100
=                                            (3.2) 
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Álcalis no Carvão: 

 

Os álcalis do carvão não se volatilizam durante a coqueificação e passam para a cinza 

do coque. O coque é uma das principais fontes de álcalis no alto-forno. Os álcalis e seus 

compostos (K, KCN, K2SiO3, K2CO3, Na e Na2O) são vaporizados na parte inferior da zona 

de elaboração e se condensam em regiões superiores do forno. 

O impacto dos álcalis no alto forno é muito bem reconhecido, dentre os quais pode-se 

destacar: 

� Formação de cascão 

� Ataque aos refratários 

� Aumento da crepitação das pelotas de baixa sílica 

� Degradação do coque. 

 

Altos teores de sódio e potássio causam degradação do coque da região do raceway 

principalmente no que se refere ao CSR (Coke Strenght after Reaction of  CO2), resistência do 

coque após reação com CO2.  Esta condição é bastante crítica porque os álcalis são projetados 

em toda camada de coque, assim em altas temperaturas agem como agentes catalíticos, daí 

aceleram a reação do CO2 com coque. 

 

Assim, é importante reduzir a participação de carvões de alto teores de álcalis para 

controle do teor no coque. O teor de álcalis no coque é controlado geralmente em valores 

inferiores a 0,25% no coque. 

 

Teor de Matéria Volátil: 

 

A matéria volátil existente no carvão mineral é resultado das combinações de carbono, 

hidrogênio e outros gases. Sua determinação é feita pela norma NBR 8290. 

 

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

o tamanho da chama e a estabilidade da combustão. 
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O poder calorífico do carvão mineral aumenta com o teor de matéria volátil, até um 

nível de 20%. Acima desse valor, há redução no poder calorífico, porque alguns dos voláteis 

são formados por compostos de nitrogênio e oxigênio não-combustíveis. 

É obtida através do aquecimento de uma determinada massa de carvão, em ausência de 

ar e em condições normalizadas. 

 

No processo de Coqueificação convencional, a matéria volátil é convertida nos 

seguintes produtos: 

• Gás de Coqueria - numa usina integrada é usado em todas as unidades da empresa 

como combustível. 

• Alcatrão – É refinado daí se retira a naftalina, óleo creosoto, óleo desinfetante, 

antraceno, piches de diversos pontos de amolecimento e alcatrão para 

pavimentação. 

• Óleos Leves são refinados daí se retira a, tolueno, xileno, benzeno. 

• Amônia - A amônia contida no gás é absorvida e tratada obtendo um produto final 

com pureza 99,99% de NH3. 

 

Teor de Carbono Fixo: 

 

A norma NBR 8299 descreve o método para a determinação do teor de carbono fixo 

de uma amostra de carvão mineral. Resumidamente, o carbono fixo é a fração do carvão 

mineral, descontados os teores de cinzas, umidade e matéria volátil; vide equação (3.3). 

 

       %Carbono Fixo = 100 - (%Umidade + %Cinzas + %Matéria Volátil)                    (3.3) 

 

Poder Calorífico: 

 

O poder calorífico de um combustível é expresso pela quantidade de calor produzida 

na combustão por unidade de massa deste produto. Sua determinação é realizada para a 

correta utilização do carvão mineral como combustível, e pode ser feita através de  um 

calorímetro, conforme a norma NBR 8628. 
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Para determinar o poder calorífico, uma amostra de carvão mineral pulverizado é 

comprimida na forma de uma pastilha, sendo em seguida feita a sua ignição numa atmosfera 

com oxigênio, dentro de uma bomba calorimetria. O poder calorífico é determinado, então, 

pelo incremento na temperatura da água. 

Dentro do conceito de poder calorífico existem duas variações: 

• Poder calorífico superior (PCS): calor liberado pela queima de unidade de 

combustível (massa), com a produção de cinzas, dos gases dióxido de carbono, 

dióxido de enxofre e nitrogênio, e considerando que o vapor d’água produzido 

retorna ao estado líquido;  

• Poder calorífico inferior (PCI): calor liberado pela queima  completa de unidade de 

combustível. 

 

Análises Elementares: 

 

A análise elementar serve para a determinação dos elementos individuais de um 

carvão mineral. Envolve a determinação das proporções de:  

� Carbono, Hidrogênio, Nitrogênio, Enxofre, Oxigênio por diferença. 

 

Os elementos avaliados na análise elementar são aqueles que podem sofrer 

gaseificação e liberar ou absorver calor durante as etapas das reações de combustão. 

 

O carbono, principal responsável pelo processo de combustão, está presente no carvão 

mineral tanto na matéria carbonosa, quanto nos minerais carbonatados das cinzas. A 

quantidade total de carbono é resultante do somatório entre os teores de carbono fixo e de 

carbono presente nas matérias voláteis.  

 

3.3.2- Caracterização Física 

 

Moabilidade do Carvão Mineral: 

 

A britabilidade de um carvão mineral é determinada pelo Hardgrove Grindability 

Index - HGI. Esse índice avalia a facilidade de pulverização da amostra testada em relação a 

uma amostra padronizada de carvão mineral, com índice de Moabilidade 100. Assim, é mais 
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difícil de moer um carvão mineral em relação à amostra padronizada se o seu índice de 

Moabilidade for menor que 100 (CHAVES, 2002). 

 

Este parâmetro é importante para definir a metodologia de britagem dos carvões. O 

HGI consiste em moer uma amostra de carvão de 50g na faixa de 16 a 30 mesh, em um 

moinho padronizado, submetendo-o a 60 revoluções (Figura 3.5). 

 

 

              Figura 3. 5: Moinho utilizado no teste de HGI (JARDIM, 2008). 

 

A amostra de carvão moído é peneirada em 200 mesh e através do passante obtido 

(W), é determinado o HGI, conforme a equação (3.4). 

 

HGI = 13,6 + 6.93W                                           (3.4) 

 

Segundo CHAVES (2002), a produção de finos varia de acordo com o equipamento de 

britagem, porém, os valores de HGI fornecem informações quanto ao grau de friabilidade do 

carvão, conforme Tabela 3.4. 

 

Tabela 3. 4: Classificação de carvões conforme o seu grau dureza (CHAVES, 2002). 

HGI Grau de Friabilidade 
< 37 Muito Duro 

38 – 57 Duro 
58 – 77 Médio 
78 – 98 Macio 

99 – 118 Muito Macio 
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Distribuição Granulométrica de Carvão: 
 

O carvão run-of-mine processado em plantas de beneficiamento, é britado a um 

tamanho máximo e separado em frações granulométricas (grossa, intermediária e fina). Essas 

frações sofrem tratamentos independentes e originam produtos de distribuições 

granulométricas distintas, colocados no mercado separadamente ou recombinados. Os 

contratos de compra de carvões especificam faixas granulométricas  bastante 

amplas  para os  carvões usados  em   coqueria: 50 - 0mm, 25 - 0mm, 15 - 0mm, etc. Na 

preparação de carga para fabricação de coque, os carvões são britados em britador de impacto 

(ou martelo) a uma faixa estreita de tamanhos (85% < 3mm, controlando o  que é chamado de 

superfinos, % < 0,15mm). 
 

A análise granulométrica compreende a separação por tamanhos das partículas de um 

carvão britado e consiste na superposição de peneiras, ordenadas de cima para baixo em 

função de suas aberturas, em um peneirador suspenso com freqüências de vibração 

longitudinal e latitudinal padronizadas. Uma certa quantidade de carvão é colocada na peneira 

superior e a percentagem em peso de carvão retido (ou passante) em cada peneira é chamada 

retido (ou passante) dessa peneira. Ela fornece uma série de índices, cada um indicando o 

retido ou passante em uma dada malha mas não a dimensão imediatamente inferior, razão pela 

qual se prefere às vezes representá-los graficamente. A Figura 3.6 traz as distribuições 

granulométricas típicas de alguns carvões(AV-EUA: alto volátil americano; BV-CAN: baixo 

volátil canadense; MV-AUS: médio volátil australiano; SC-Brasil: carvão nacional de SC) 
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Figura 3. 6: Representação de análises granulométricas de carvões 
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Segundo JARDIM (1989), a granulometria do carvão, embora seja um importante 

fator de fabricação do coque, principalmente, por seu efeito na densidade de carga e 

resistência do coque, não é geralmente considerada nos modelos de seleções de carvões.  

 

Algumas vezes são inseridas restrições na etapa da formulação de misturas, 

relacionadas com a distribuição granulométrica e o índice de britabilidade Hardgrove, 

principalmente, quando do uso de carvões já recebidos com elevadas proporções de finos 

(caso típico de alguns carvões médio e baixo voláteis do Canadá) ou muito macios. A razão 

para tal é evitar perturbações operacionais como depósito de carbono em tubos de ascensão, 

teto e paredes de fornos de coqueria, aumento dos insolúveis no alcatrão e de poluição 

ambiental, originadas pela maior presença de finos. 

 

3.3.3- Caracterização das Propriedades Metalúrgicas 

 

Plastometria Gieseler: 
 

O teste de fluidez consiste (Figura 3.7) de um cadinho em que 5g de carvão < 35mesh 

são aquecidos em ausência de ar. Um pequeno agitador, posicionado no seio da massa de 

carvão e submetido a um torque constante, é acoplado a um motor de 300 rpm e a um dial 

com 100 divisões (leituras de até 30.000ddpm). O torque é tal que o agitador não possa girar 

quando o carvão ainda está sólido. A amostra-teste é aquecida numa taxa de 3ºC/min entre 

300ºC e 500ºC.  

 

Quando a temperatura atinge um valor na faixa de 350ºC a 420ºC, o agitador começa a 

girar muito lentamente. Sua velocidade aumenta com o aumento da temperatura e atinge um 

máximo entre 430ºC e 480°C. A velocidade diminui muito rapidamente e o agitador 

finalmente pára comumente a uma temperatura inferior a 500°C. O método usado é o da 

ASTM 02639 e os parâmetros do teste são: fluidez máxima (em ddpm), temperatura de 

amolecimento, temperatura de fluidez máxima e temperatura de ressolidificação. A fluidez 

máxima apresenta alta sensibilidade e baixa reprodutibilidade. 
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Figura 3. 7: Teste de Fluidez – Plastometria (ULHÔA,2003) 

 

É um teste de muito usado para medir a capacidade de Coqueificação dos carvões, a 

sua utilização é muito aplicada devido fortes correlações com rank, para prever as 

propriedades físicas do coque resultante, conforme mostra a Tabela 3.5.  

 

Tabela 3. 5: Avaliação do poder aglutinante, (JARDIM, 2008). 

Log ddpm Poder Aglutinante 

> 4 Excelente 

< 4 > 2 Ótimo 

< 2 < 1 Bom 

< 1 Fraco 

 

A temperatura na fase plástica é um item importante, pois é nesta fase que a parte 

reativa dos carvões envolve a parte inerte, durante o processo de Coqueificação. O intervalo 

da temperatura da fase plástica apresenta forte correlação nas determinações das qualidades 

físicas do coque, como a resistência mecânica e a reatividade. 

 

Todos os testes de Coqueificação e aglutinação são sensíveis a oxidação dos carvões, 

mas o teste de fluidez é bastante eficiente nesta determinação. O teste de fluidez indica a 
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capacidade máxima de fluidificação da massa de carvão quando aquecido, a fluidez máxima 

possui uma forte correlação com o teor de matéria volátil dos carvões. 

 

Dilatometria: 

 

As mudanças volumétricas que acompanham o aquecimento de um carvão através de 

seu estágio plástico são convenientemente medidas em dilatômetro batizado pelo nome de seu 

criador, Audibert-Arnu. A Figura 3.8 mostra a configuração básica deste equipamento. O 

carvão < 0,15mm é comprimido sob a forma de um lápis (6,5mm de diâmetro e 60mm de 

comprimento) com pequena conicidade, inserido em um tubo de metal de 8mm de diâmetro. 

Sobre o lápis é colocado um pistão de 7,8mm de diâmetro que, com sua barra de extensão, 

aplica um peso de 150g sobre o lápis.  

 

Figura 3. 8: Aparelho de Dilatometria (SILVA, 2008) 
 

Geralmente, o interesse maior é acompanhar o comportamento do carvão aquecido 

entre 300 e 500°C a 3°C/minuto. A variação do comprimento do lápis (transmitida pelo pistão 

que se apóia sobre ele) em relação à temperatura é continuamente registrada em gráfico, 

definindo como parâmetros do teste: a contração (a), dilatação (b) e as temperaturas de 

amolecimento (Ta), contração máxima (Tmc) e ressolidificação (Tr).  
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O teste de Dilatometria tem como finalidade fundamental determinar o poder de 

Coqueificação do carvão em função da sua dilatação durante o processo de aquecimento. Ele 

determina a variação linear do corpo de prova (Figura 3.8) e sua classificação é mostrada na 

Tabela 3.6. 

 

Tabela 3. 6: Classificação de carvões conforme o seu grau dilatação, (JARDIM, 2008). 

CLASSIFICAÇÃO DOS CARVÕES QUANTO A DILATOMETRIA 

Classe . Contração/Expansão Poder Coqueificante 

0 Sem contração e dilatação Não coqueificante 
1 Só contração Pouco coqueificante 
2 -0% (dilatação negativa) Pequeno poder 
3 0 até 50% Médio poder 
4 50 até 140% Bom poder 
5 150% de dilatação Excelente poder 

 

 

Petrografia de Carvões 

 

O desenvolvimento da petrografia de carvões permitiu a introdução de diversos 

parâmetros, os mais usados sendo a análise de macerais e medida do poder refletor da 

vitrinita, para avaliação do potencial coqueificante e em extensão para previsão da qualidade 

do coque (ULHÔA,1992). 

A petrografia fornece a composição dos carvões em termos que podem relacionados 

com seu comportamento durante a coqueificação, e com as características físicas do coque 

resultante. 

 

Análise de Reflectância 

 

Segundo QUITES (1976), o desenvolvimento da petrografia do carvão resultou em 

variados tipos de métodos e sistemas de classificação dos carvões. Esses estudos basicamente 

foram divididos em dois tipos na área de microscopia: 

 

• por luz refletida; baseia-se na reflexão de um feixe de luz sobre uma superfície 

devidamente polida de carvão, atualmente é o método mais usado dentro das 

usinas para a caracterização destes e o que será utilizado neste estudo para a 

caracterização dos carvões; 
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• por luz transmitida; adota o processo de se fazer passar um feixe de luz através de 

uma lâmina delgada de carvão (espessura inferior a 8 microns). 

 

No método utilizando Luz Refletida, empregam-se os princípios e técnicas adaptadas e 

usadas em metalografia, as superfícies polidas de carvão são examinadas microscopicamente.  

 

A Figura 3.9 mostra o equipamento básico para a medida da reflectância: o 

microscópio óptico de luz refletida. 
 

Fotomultiplicador

Ocular de Medição
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Polarizador

Objetiva (40x)
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Alimentação
Estabilizada

Registrador Impressora5 a 60µA 
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12V - 8A

Máximo a 550nm

Estativa

 

Figura 3. 9: Microscópio óptico de luz refletida (ULHÔA,2003) 

 

A refletância da vitrinita é obtida por comparação do valor medido da vitrinita (Gv
λ) 

com o do valor do padrão tomado como referência (Gpadrão
λ): “multiplicando o quociente entre 

os dois valores pela refletância conhecida do padrão (Rpadrão
λ) obtém-se a refletância da 

vitrinita”, conforme a equação (3.5). 

 

     (3.5) 
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Para carvões coqueificáveis, as reflectâncias das vitrinitas variam de 0 a 2%, sendo 

divididas nas seguintes classes de V1 a V19: 

 

• V1: vitrinitas com reflectância de 0,1 a 0,19%. 

• V2: 0,20 a 0,29% 

• V3: 0,30 a 0,39% 

                 ... 

• V8: 0,8 a 0,89% 

• V9: 0,9 a 0,99% 

                                   ... 

• V18: 1,8 a 1,89% 

• V19: vitrinitas com reflectância de 1,9 a 1,99%. 

 

Em uma análise de reflectância são medidos o poder reflector de 100 pontos da 

amostra devidamente preparada, e  construído um histograma dos valores obtidos, chamado 

reflectograma. A Figura 3.10 ilustra um reflectograma para um carvão Soft, cuja reflectância 

média é de 0,98%. 
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Figura 3. 10: Reflectograma típico de um carvão Soft, não coqueificável 
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Geralmente carvões puros, retirados de um único veio, possuem histogramas seguindo 

uma distribuição gaussiana, o que diferencia carvões individuais de possíveis misturas na 

origem, as quais possuem histogramas com 2 ou mais picos. 

 

Petrografia - Macerais do Carvão 

 

Macerais são os constituintes microscópicos elementares do carvão, distintos com base 

em diferenças de propriedades como refletância, cor, morfologia, tamanho, anisotropia e 

dureza. São originados de restos de diferentes órgãos e tecidos de plantas e suas propriedades 

físicas e químicas variam conforme a carbonificação se processa (SHAPIRO,1970).  

 

Para fins práticos, notadamente na coqueificação, os macerais que apresentam 

refletância aproximadamente vizinhas são reunidos em um dos três seguintes grupos: o grupo 

da vitrinita com refletância média, o grupo da exinita e o grupo da inertinita com refletâncias, 

respectivamente, inferior e superior à da vitrinita correspondente. 

 

 A Figura 3.11, esquematiza a origem dos macerais, dependendo dos constituintes da 

planta que lhe deram origem. 

 

 

Figura 3. 11: Origem dos Macerais do carvão (ULHÔA, 2003). 
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A Vitrinita é o grupo de macerais mais abundante, principalmente, nos carvões do 

hemisfério norte (aproximadamente 75 + 20%). É de longe o mais abundante dos três 

macerais. Esse grupo de maceral é formado pela Telinita, Colinita e Vitrodetrinita que são 

caracterizadas por sua estrutura, conforme a tonalidade da cor cinza. 

  

O grupo da Exinita é formado principalmente pela exina dos esporos e polens que é a 

membrana protetora, mecânica e quimicamente muito resistente, protegendo as células 

germinais dos vegetais.  É o maceral que possui os maiores teores de hidrogênio alifático, de 

matéria volátil e poder calorífico e menores densidades. Formam esse grupo de macerais: a 

Esporinita, a Cutinita, a Alginita, a Resinita e a Liptodetrinita. Esses compostos são 

identificados pela forma e cor. Em luz refletida, a Exinita, em geral, tende para a tonalidade 

preta, podendo apresentar variantes de marrom, castanho escuro, castanho avermelhado, 

conforme a natureza do carvão a que pertence. 

 

Já o grupo da Inertinita é principalmente o dos tecidos fusinizados em lentes ou em 

fragmentos, e seu nome provém das propriedades quase nulas de fusibilidade por ocasião da 

coqueificação. Formam esse grupo de macerais: a Fusinita, a Semifusinita, a Inertodetrinita, a 

Micrinita, a Micrinita e a Esclerotinita, cada um deles podendo ser identificado por 

características de cor e forma. Suas cores características são variantes de tonalidades de 

branco. Ela possui a maior densidade e o menor poder calorífico. 

 

A Tabela 3.7 sumariza o exposto acima. 

 

Tabela 3. 7 - Principais grupos macerais (SILVA, 2008) 

Vitrinita Exinita Inertinita 

- fusibilidade; 

- alto poder coqueificante. 

- mais abundante 

- rico em matérias voláteis; 

- pior moabilidade. 

- menor densidade 

- pobre em matérias voláteis; 

- alto teor de carbono; 

- baixo teor de hidrogênio; 

- não tem poder coqueificante. 
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As Figuras 3.12 a 3.15 mostram a morfologia de alguns macerais. 

 

 

Figura 3.12: Micrografia do maceral telinita: Apresenta estrutura botânica celular (tipo 

madeira), sua cor varia de cinza a branco (AMORIM,2005) 

                  

 

Figura 3. 13: Micrografia do maceral colinita: Não apresenta estrutura celular, cor variando de 

cinza a branco e refletância de 0,6% a 8,0% (AMORIM,2005) 

 



  

 31 

 

Figura 3.14: Micrografia do maceral fusinita: Estrutura celular visível, refletância mais alta de 

todos os macerais, cavidades celulares vazias (AMORIM,2005). 

 

 

Figura 3.15:Micrografia do maceral semifusinita: Similar à fusinita, refletância menor, dureza 

menor, estrutura celular com seção arredondada, oval ou alongada (AMORIM,2005) 

 

 

Comportamento dos Macerais durante a Coqueificação 

 

Os resultados de diferentes estudos ao longo da evolução da petrografia permitiram a 

divisão dos macerais do carvão, em termos de seus comportamentos durante a coqueificação, 

em dois grupos: o dos reativos, englobando os macerais que sofrem fusão e posterior 
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ressolidificação, e funcionam como ligantes, e inertes, que incluem os macerais que não 

sofrem fusão e permanecem, praticamente, inalterados durante a carbonização e têm de ser 

aglomerados durante o processo. 

 

Os macerais reativos são a vitrinita, a exinita e quantidades variáveis de constituintes 

do grupo da inertinita (principalmente, a semifusinita) e os inertes são a semifusinita, 

fusinita, micrinita, inertodetrinita, esclerotinita, matéria mineral e quantidades variáveis de 

vitrinita (geralmente baixas quantidades nos carvões usados na siderurgia a coque).  

 

A distribuição dos macerais em reativos ou inertes não segue, portanto, uma regra 

absoluta já que, alguns macerais reativos poderão apresentar caráter inerte ou vice-versa. 

Assim é que, principalmente, dependendo da origem, da classe e do grau de oxidação de um 

carvão, alguns dos macerais reativos poderão ser inseridos no grupo dos inertes. 

 

As Figuras 3.16 e 3.17 mostram de maneira resumida os conceitos de material reativo 

e inerte à luz da petrografia. 

 

 

Figura 3.16: Macerais reativos e Inertes 
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Figura 3.17: Macerais reativos e Inertes 

 
3.4- A 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 e 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 o “coking-rate” e o processo de 

coqueificação será terminado com o encontro das duas frentes plásticas. 

 

Processo de Coqueificação Convencional ou By-Products 

 

A Coqueria By-Products ou convencional possui fornos com recuperação de 

subprodutos. Os fornos são verticais de 11 a 15m 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 para que não aja passagem de gases.  
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A Figura 3.18 mostra todos os componentes de uma coqueria convencional 

(COELHO, 2003).  

 

 

Figura 3.18: Representação esquemática dos componentes de uma coqueria (COELHO, 2003) 

 
O aquecimento do forno é feito por um gás, que é injetado em uma rede de dutos 

conectados a um regenerador, onde 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 e 

� tratamento das matérias voláteis. 
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A mistura previamente preparada (após britagem, dosagem e misturamento dos 

carvões) é estocada em um coal bunker, sendo após enfornada por gravidade no forno pelo 

carro de carregamento. O processo de coqueificação (Figura 3.19) 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 horizontais (o que 

designa o forno como horizontal), chamadas de camadas plásticas e 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 já se apresenta sob a 

forma de partículas discretas (SOUZA,1988). 
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Figura 3.19: Comportamento da carga no processo de coqueificação algumas horas após o 

início (a) e no final do processo (b) (ULHÔA, 2003) 
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Portanto, a coqueificação é o fenômeno que ocorre quando o carvão é submetido a 

temperaturas elevadas, em ausência de oxigênio, provocando a liberação de gases e o 

aparecimento de um resíduo sólido, poroso, infusível que é o coque. 

 

É possível que o amolecimento do carvão seja um fenômeno físico, mas caso seja, ele 

imediatamente é mascarado por outro de origem química. Já a dilatação é causada 

principalmente pela resistência oferecida à liberação dos gases, enquanto a ressolidificação é a 

conseqüência da volatilização e decomposição dos produtos fluídos. 

 

Após a ressolidificação a massa residual sofre ainda uma perda em peso e aumento na 

densidade que provoca sua contração. 

 

O carvão aquecido em ausência de oxigênio decompõe-se formando, na temperatura 

usada nos fornos de coque: 

a) Alcatrão, óleos leves e gás de coqueria. 

b) Coque, que é o resíduo resultante, sólido, poroso, infusível formado 

essencialmente de carbono. 

 

Conforme MONTEIRO (1980), em função das temperaturas caracterizadas pelas 

propriedades plásticas dos carvões, o processo de coqueificação pode ser  esquematizado 

conforme a Figura 3.20: 

 

 

Figura 3.20: Processo de Coqueificação (MONTEIRO, 1980) 
 

Onde: 

• Ta – temperatura de inicio de amolecimento; 

• Ti - temperatura de inicio de inchamento; 

• Tm – temperatura de máxima fluidez; 

• Tv – temperatura de desvolatização máxima; 

• Tr – temperatura de ressolidificação. 
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A transformação do carvão em coque é realmente iniciada no ponto “Ta” sendo a 

soma de dois fenômenos distintos que se realizam parcialmente: 

 

a) Primeiro estágio da coqueificação – Ocorre entre as temperaturas “Ta” e “Tr”, ou 

seja, aproximadamente entre 350 e 5500 C com desprendimento, sobretudo de 

hidrocarbonetos e todo o alcatrão. Nesta fase a inchação do carvão ocorre 

praticamente entre as temperaturas “Ti” e “Tm”, sendo que esta última quase se 

confunde com “Tv”. 

 

b) Segundo estágio de coqueificação – Ocorre acima da temperatura “Tr”, ou seja, 

aproximadamente entre 550 e 9000 C não havendo mais despreendimento de alcatrão 

e o gás contendo muito hidrogênio. Esta é a fase de transformação do semicoque em 

coque. 

 

Na prática, o carvão carregado em uma célula de uma bateria de fornos de coque entra em 

contato com as duas paredes aquecidas e o calor é transmitido, por condução, para o centro de 

carga. De cada parede surgem duas superfícies planas isotérmicas que caminham para o 

centro da carga, a primeira delas representada pela temperatura “Ta” e a outra, mais próxima 

da parede, pela temperatura “Tr”. 

 

O material situado entre as isotermas, formam uma camada de mais ou menos 15mm 

de espessura constituindo o “envelope plástico”, ocorrendo aí o primeiro estágio da 

coqueificação. A seguir o processamento das reações finais de condensação e desidrogenação, 

características do segundo estágio da coqueificação, transformam o semicoque em coque. 

 

A velocidade de avanço das isotermas, no seu caminho desde a parede dos fornos até o 

centro de carga constitui o “coking-rate” e a coqueificação está terminada com o encontro 

destas duas frentes plásticas. O tempo total para a coqueificação de uma carga nos fornos 

industrialmente usados varia de 13 a 24 horas sendo função essencialmente da largura do 

forno, temperatura de operação e densidade da carga de carvão. 
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3.5- Parâmetros de Qualidade do coque  

 

Resistência de Coque: 

 

A resistência de coque é definida como sendo a sua capacidade em resistir à 

fragmentação por solicitações mecânicas (impacto e/ou abrasão) em um tambor rotativo 

(Tabela 3.8). 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 (passante em uma determinada malha) e/ou outro pela consideração da quantidade 

de coque graúdo (retido em determinada malha) que permanece presente após o 

tamboreamento. 

 
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. Diferentes modelos de previsão de índices de resistência do coque foram 

desenvolvidos em muitos países e que podem ser inseridos (diretamente ou após adaptações 

às condições particulares do usuário) em modelos de otimização de misturas. 

 
Tabela 3. 8: Testes de Tamboreamento de Coque de Alto-Forno (SILVA,2008). 

Tambor MICUM IRSID JIS ASTM 

Norma M03-046 M03-046 K2151 D294-64 

Granulometria do Coque 

(mm) 
+ 60 + 20 + 25 51-76 

Peso da Amostra (kg) 50 50 10 10 

Dimensões do Tambor (m) 1,0 x 1,0 1,0 x 1,0 1,5 x 1,5 0,914 x 0,457 

Velocidade de Rotação (rpm) 25 25 15 24 

Total de Revoluções 100 500 30 ou 150 1400 

Peneiras (mm) 60, 40 e 10 40, 20 e 10 50, 25 e 15 25 e 6 

Furo das Peneiras Redondo Redondo Quadrado Quadrado 

Símbolos dos índices 
M40 

M10 

I40 

I20 e I10 

DI 15-30 

DI 15-150 

Estabilidade (+ 25mm) 

Dureza (+ 6mm) 
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Reatividade de coque ao CO2 e resistência de coque pós reação:  

 

A maior desvantagem apontada para os testes de resistência é o fato de serem 

realizados a temperatura ambiente, não levando em conta outros mecanismos de degradação, 

além dos meramente físicos que atuam sobre o coque no alto-forno, particularmente, aqueles 

de natureza termoquímica que contribuem para a perda de massa e queda na integridade 

estrutural do coque remanescente. 

 

Reatividade de coque, submetido em condições padronizadas à ação de dióxido de 

carbono, é a velocidade com a qual ele reage com este gás segundo a reação de solution loss 

(CO2 + C = 2CO). Esta reação origina um enfraquecimento da textura do coque e deterioração 

gradual de sua resistência. Baseando-se nesta interpretação foram desenvolvidos diversos 

ensaios de resistência de coque após reação com CO2, sendo que um método bastante aceito é 

o desenvolvido pela Nippon Steel (Figura 3.21). 

 

Uma amostra (200 ± 2g) de coque, seco e classificado granulometricamente entre 19 e 

21mm, é colocada em um reator (sob fluxo de N2) que é introduzido em um forno elétrico 

mantido a 1100 ºC. Após a estabilização da temperatura do centro do reator em 1100°C, é 

passado um fluxo de CO2 através dele, numa taxa de 5l/min durante 120min. Após 

resfriamento do reator (sob fluxo de N2) até cerca de 40ºC, a perda em peso (percentagem em 

relação ao peso inicial) sofrida pela amostra, origina o índice de reatividade do coque, 

conforme a equação (3.6): 

 

                          
inicial

reaçãopósinicial

Peso

PesoPeso
CRI

)(*100 −−
=                                             (3.6) 

 

O coque remanescente da reação é submetido a 600 voltas (20 rpm) em tambor do tipo 

I e depois analisado granulometricamente. O retido na peneira de 10 mm (percentagem em 

relação ao peso após reação) origina o índice de resistência do coque após reação, de acordo 

com a equação (3.7): 

 

CSR = 100 (Peso da fração > 10mm pós tamboreamento) / Peso pós reação  (3.7) 
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Figura 3. 21: Teste de resistência de coque após reação com CO2 (SOUZA, 1988). 

 

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. 

À 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 ótica 

do coque apresenta uma relação estreita com o rank do carvão e reage seletivamente com o 

CO2. 

 

Umidade: 
 

A umidade de coque não é uma característica ligada às propriedades do carvão 

precursor e sim uma conseqüência direta do procedimento usado no processo de extinção, 

apresentando alguma relação com o seu tamanho (a umidade de coque antes do peneiramento 

a que é submetido nos altos-fornos, varia inversamente com o tamanho dos pedaços). Para o 

alto-forno, o teor de umidade do coque deverá ser o mais baixo possível e controlado em 

valores que reduzam o desenvolvimento de pós durante o manuseio e a entrada de finos de 
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coque no alto-forno. A utilização de extinção a seco permite o uso de coque seco e redução 

importante da poluição aérea na coqueria. 

 

Cinza: 

 
A quantidade de cinza afeta a produção de escória e, portanto, todos os dados de 

desempenho do alto-forno e como constitui um inerte no alto forno, consumirá uma 

determinada quantidade de calor (necessária para levá-la à temperatura de escória). A Figura 

3.22 ilustra a influência do teor de cinza do coque sobre o consumo de combustível e 

produtividade de um alto-forno, quando operado com coque de teores mais elevados de cinza. 

 

C O N SU M O  D E CO M B US TÍVE L
(kg /t)

PR O D U TIV IDA DE
(t/m3/d ia )

C INZA  D O  C O Q U E (% )

480

500

490

1,90

1 ,80

1 ,70

1, 60

13 14 15

 

Figura 3.22: Cinza do coque versus produtividade e consumo de combustível (ULHÔA,1992) 

 
Matéria volátil: 

 

O coque produzido em fornos horizontais de coqueria apresenta índices de matéria 

volátil em torno de 1%, constituída de gases adsorvidos, especialmente oxigênio e dióxido de 

carbono.  

 

Enxofre:  

 

O coque contém sulfetos provenientes, principalmente, da dissociação de piritas e 

enxofre ligado à rede tridimensional de carbono, proveniente, principalmente, do enxofre 

orgânico do carvão, mas que também pode ser formado a partir do enxofre pirítico. Quanto à 
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utilização do coque, não há grande interesse em distinguir os dois tipos de enxofre e o que se 

faz na prática é apenas a determinação do enxofre total. O enxofre prejudica certas 

propriedades dos aços e seu teor no gusa deve ser minimizado. O teor de enxofre do coque 

exerce uma influência muito sensível sobre a marcha do alto-forno e quando coque de alto 

teor de enxofre é usado, o custo do gusa torna-se mais elevado, devido à necessidade de uso 

de aditivos junto à carga e/ou proceder dessulfuração extra-forno. Como no caso da cinza do 

coque, a influência do aumento do teor de enxofre só pode ser estimada para cada caso em 

particular. 

 

3.6- Métodos de Previsão da Qualidade do Coque  

 

No tocante a resistência mecânica do coque, existem uma série de modelos de 

previsibilidade, conforme Tabela 3.9, mas as siderúrgicas brasileiras utilizam historicamente o 

Método desenvolvido por Miyazu, Okuyama e Fukuyama, conhecido como diagrama MOF 

juntamente com o Método Schapiro e Gray em destaque. 

 

Tabela 3. 9: Sumário de Métodos de Previsão de Resistência do Coque (ULHÔA, 1992) 

Autor Parâmetros Parâmetro Previsto 

Simonis 
Fator G (resultados dilatométricos), largura do forno, 

densidade de carga e tempo de coqueificação 
M40 

Radek 
Fator E (resultados dilatométricos e FSI), fator Z 

(distribuição granulométrica) e matéria volátil 
M40, M10 

Ammosov 
Índice de “Leanness” (análise maceral), capacidade 

de coqueificação (Rmáx e análise maceral) 

Índice Sundgren 

(Resíduo de Tambor) 

Schapiro e Gray 
Índice de inertes, Reflectância, histograma de 

refletâncias e análise maceral 
Estabilidade ASTM 

Koba 
Matéria Volátil, carbono, hidrogênio, oxigênio, Rmáx, 

teor de inertes, dilatação total e fluidez máxima 
DI 15-150 

USBM 
Matéria Volátil, cinza, carbono, taxa de 

Coqueificação, densidade de carga 

Estabilidade e Dureza 

ASTM 

MOF (Miyazu et all) Diagrama MOF (Rmáx, fluidez máxima) Garantia de resistência 
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3.6.1- Método japonês de Previsão de Resistência do coque 

 

Entre os diversos estudos de utilização prática da petrografia de carvões para avaliação 

de carvões e formulação de misturas, o de MIYAZU (1971), foi o que obteve mais evidência 

mundialmente. Ele baseia-se no fato que um carvão tem que ser suficientemente fusível para a 

fabricação de coque, pois as partículas que têm uma plasticidade muito baixa aglutinam-se 

mal umas às outras e também aos constituintes inertes. Entretanto, a partir do momento em 

que a plasticidade atinge o valor ideal para provocar a aglutinação, um excesso de fusibilidade 

em relação a este valor, não concede nenhuma vantagem a mais para a formação do coque, 

podendo ao contrário ser negativa por dar origem à formação de coque esponja, de baixa 

resistência por ser muito frágil. 

 

O método de Miyazu caracteriza a aptidão de um carvão em produzir coque: pela 

fluidez máxima medida em plastômetro Gieseler e pelo rank definido pela refletância da 

vitrinita. O diagrama MOF, estabelecido por Miyazu, Okuyama e Fukuyama, apresenta em 

abcissa a refletância média da vitrinita e em ordenada o logaritmo da fluidez máxima.  

 

Sobre o diagrama, é demarcada uma janela retangular correspondendo a uma 

refletância compreendida entre 1,10 e 1,3% e uma fluidez compreendida entre 300 e 

1000ddpm. Uma mistura produzirá um coque de boa qualidade (considerando-se a aditividade 

linear do logaritmo da fluidez máxima e, também, da refletância dos carvões individuais para 

a previsão de logaritmo da fluidez máxima e rank médio da mistura, respectivamente) se o seu 

ponto representativo se situa no interior dessa janela.  

 

A Figura 3.23 ilustra um diagrama MOF para um conjuntos de 11 carvões típicos, com 

destaque para a janela de garantia de geração de coque.    
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Figura 3. 23: Diagrama MOF - Miyazu, Okuyama, Fukuyama  

 

Segundo MIYAZU (1971), toda coqueria deveria ter carvões que permitissem a todo 

momento ajuste da fluidez e do rank, podendo até mesmo receber alguns carvões de mais 

baixa qualidade. A adição de um carvão com o teor de volátil da ordem de 30 a 35% 

apresentando uma fluidez elevada permite obter a fluidez ótima preconizada por Miyazu, 

enquanto que o rank poderá ser modificado pela adição de um carvão altamente coqueificante 

de elevada refletância (1,30 a 1,60%). É importante frisar ainda que, os limites inferior e 

superior de fluidez variam com o índice de operação que define a taxa de aquecimento da 

bateria de fornos. Segundo ULHÔA (1991), com base nos valores de fluidez e reflectância da 

mistura é possível prever a resistência mecânica do coque através de relações lineares do tipo 

(3.8): 

 

                   DI = a*Fluidez + b*Reflectância, com a e b > 0.                                   (3.8) 

 

Por esta, equação, infere-se que o acréscimo de fluidez e reflectância aumenta a 

resistência mecânica do coque; por este motivo, no MOF, os carvões que se localizam na 

região superior direita(mais distante da origem) são os mais valorizados.  
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3.6.2- Método Schapiro/Gray 

 

Diversos métodos de avaliação petrográfica de carvões e misturas foram 

desenvolvidos baseando-se no conceito de reativos e inertes, sendo que, o que teve maior 

notoriedade foi o de Shapiro-Gray. Este modelo é baseado nos índices: 

 

� CBI – índice de composição de balanço ou índice de inertes, fundamentado no fato de 

que é improvável que um carvão, como ele ocorre na natureza, contenha a qualidade 

ótima de inertes para um máximo de resistência do coque; 

 

� SI – índice de resistência ou índice de “rank”, com base na afirmativa de que os 

diferentes tipos de vitrinitas, mesmo quando misturados com seus teores ótimos de 

inertes individuais, não dão origem a coques de mesma resistência. 

 

As fórmulas para cálculo do CBI e SI são apresentadas nas equações (3.9) e (3.10): 

                                        

(3.9) 

             

 

R3, R4,... R21 = % em volume de reativos para tipos de vitrinitas – V3 a V21(Rn) 

M3, M4,... M21 = relação ótima de reativos para as vitrinitas V3 a V21 ( Rn/ In) 

   

(3.10) 

 

 

K3, K4,... Kn = índice de resistência de vitrinitas V3 a V21 

 

A partir do conhecimento do SI e do CBI são previstos os índices de resistência 

mecânica do coque, de acordo com a equação (3.11) reproduzida de JARDIM (2008): 

 

DI150/15 = 1.023*SI - 2.101*CBI + 84.96       R2=0,68                             (3.11) 
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3.7- Os papéis do coque no alto-forno 

 

O alto-forno é um reator químico que opera em contra corrente donde os materiais 

ferrosos e o coque descem e são pré-aquecidos pelos gases quentes oriundos da zona de 

combustão do raceway em frente as ventaneiras, onde o coque (e injetantes) sofrem reações 

de combustão com oxigênio do sopro quente (OLIVEIRA,1996). 

 

Os gases quentes oriundos da zona 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 fora da zona coesiva na 

margem interna, gotejam para baixo através da zona de coque ativo e se juntam no cadinho 

como gusa e escória. Portanto, abaixo da margem interna da zona coesiva, o coque é o único 

material sólido no forno. 

 

O coque exerce três 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, sendo que 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)                          (3.12) 

 

• 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, porém esta temperatura varia com a reatividade do 

coque. 
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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, equações (3.13), 

(3.14) e (3.15): 

 

          C + O2 = CO2              ∆Hr = - 94.1kcal/mol               (3.13) 

    CO2 + C = 2 CO         ∆Hr = + 41.1kcal/mol                     (3.14) 

          2C + O2  =  2 CO   ∆Hr = - 53.2kcal/mol                                       (3.15) 

 

Função Física: 
  

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

metal e escória para o cadinho, sendo esta talvez a sua principal função, pois: 

• 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; 

• Fornece a camada permeável (janelas) na parte inferior do forno através das quais 

os líquidos podem gotejar e os gases quentes podem passar; 

• Sustenta o peso da coluna de carga; 

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

corrida. 
 

 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). 

 

3.8- Pesquisa Operacional 

  

O termo Pesquisa Operacional vem do inglês Operational Research. Já os americanos 

utilizam o termo Operations Research - Pesquisa de Operações (WAGNER, 1986). Para 

leigos no assunto, o termo pesquisa operacional pode não fazer muito sentido quanto ao real 

significado, podendo ser confundido até com uma mera pesquisa de campo. A pesquisa 
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operacional é mais do que isso, pois ela visa buscar o melhor modo de utilizar recursos e 

processos, sejam eles de natureza técnica, política, econômica ou social para satisfazer a 

necessidade do usuário. Ela se utiliza de conceitos e métodos matemáticos para a resolução de 

problemas reais. 

  

Conforme WAGNER (1986), Pesquisa Operacional (PO) pode ser conceituada como 

uma abordagem científica para problemas de cunho administrativo, gerencial e tático. Pode-

se, através de técnicas e métodos científicos, coordenar e conduzir problemas organizacionais 

que antes eram tratados de forma intuitiva e empírica. Para que se possa otimizar um 

determinado problema, deve-se observar, modelar e formular precisamente o mesmo, ou seja, 

especificar as variáveis relevantes, o que se quer melhorar (objetivo), quais as restrições e, de 

posse disso, aplicar alguma heurística ou algoritmo matemático adequado para buscar a 

melhoria ou otimização. 

 

A Pesquisa Operacional surgiu em meados da Segunda Guerra Mundial, quando 

militares ingleses e americanos tiveram a necessidade de alocar seus escassos recursos em 

suas atividades. Os mesmos reuniram numerosos cientistas com o intuito de obterem métodos 

mais científicos para a resolução dos problemas estratégicos e táticos vivenciados neste 

cenário (HILLIER, 1988). 

 

A partir deste evento, a PO teve um grande crescimento. Pesquisadores que 

participaram deste processo sentiram-se motivados a promover o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de novas técnicas. Outro grande fator que alavancou o crescimento da PO foi 

a revolução computacional, pois ali estava uma máquina capaz de resolver cálculos 

matemáticos muitas vezes superiores a capacidade humana (HILLIER, 1988). 

 

A pesquisa operacional tem trazido muitos benefícios para as organizações, suas 

técnicas são aplicadas nas mais diversas áreas. Como por exemplo, na distribuição, mistura de 

materiais, alocação de pessoas, etc. A otimização destes processos dentro de uma estrutura 

organizacional pode reduzir consideravelmente os custos dos mesmos.  
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Para a utilização da PO, devem ser seguidas algumas etapas de acordo com WAGNER 

(1986): 

- formulação do problema; 

- construção do modelo; 

- obtenção de uma solução para o modelo matemático; 

            - transformação de uma solução matemática em decisão; 

- implementação dos resultados e 

- atualização do modelo. 

 

Conforme BRONSON (1995) há alguns passos a serem seguidos para elaborar a 

formulação do problema: 

 

1) determinar a grandeza que se deve otimizar; 

2) identificar todas as restrições e limitações que o problema propõe e 

3) expressar as condições implícitas, ou seja, condições onde os valores devam ser 

não negativos e inteiros, como por exemplo. 

 

Na construção do modelo se decide quais são os dados de entrada e saída. É nesta 

etapa que os elementos do problema se inter-relacionam através de fórmulas matemáticas. O 

modelo nada mais é que um esboço matemático para representar a realidade. 

 

Dado o modelo, calcula-se a solução matemática para o problema, ou seja, esta atribui 

valores às variáveis de decisão que otimizam um dos objetivos. A solução, contudo, deve ser 

exequível ou seja, o modelo não pode ser complexo demais para não se poder resolver em 

tempo computacional admissível. Ou até pequeno demais, pois não se consegue representar a 

realidade através de poucas especificações (WAGNER, 1986). 

 

A análise dos resultados deve ser repetidamente revisada após seu uso, pois se deve 

levar em conta as condições do problema e possibilidade de alterações no cenário real. Isto 

servirá para aumentar a longevidade do modelo e, de certo modo, facilitará sua atualização 

quando necessário.  
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Problemas Típicos   

 

Desde o começo, a PO vem sendo aplicada a grande variedade de problemas. A 

maioria consiste em problemas de natureza tática e não estratégica. A distinção entre 

problemas táticos e problemas estratégicos se baseia em três características: 

1) Alcance do problema: um problema é mais tático que outro se sua solução 

produzir efeito de duração mais curta.  

2) Extensão do problema: um problema é tanto mais estratégico quanto maior for a 

parte da organização diretamente afetada pela solução.  

3) Orientação do problema: um problema é tanto mais estratégico quanto mais 

envolver a determinação de finalidades, metas ou objetivos.  

 

Pode-se separar a forma de um problema do seu conteúdo pelo processo denominado 

abstração. A linguagem na qual expressa-se a forma assim abstraída do conteúdo é a 

linguagem da matemática. Portanto, um modelo matemático de decisão é uma representação 

da forma de um problema. A abstração da forma exige o conhecimento do conteúdo do 

problema. 

 

A aplicação da PO a uma grande variedade de problemas táticos pode ser representada 

por um pequeno número de problemas típicos. Desenvolveram-se técnicas para modelá-los e 

obter soluções a partir dos modelos.  

 

Problemas típicos: 

1.  Alocação 

2.  Estoque 

3.  Substituição ou reposição 

4.  Filas de espera 

5.  Sequência e coordenação   

6.  Determinação de rotas 

7.  Situações de competição 

8.  Busca de informação 
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 Em modelos múltiplos, a solução é geralmente obtida resolvendo-se os modelos em 

seqüência e repetindo o ciclo até que se obtenha uma solução satisfatória para o problema 

global. 

 

Algumas das técnicas matemáticas empregadas para a solução dos modelos, aplicam-

se a modelos de diferentes tipos. Os modelos são freqüentemente classificados segundo os 

métodos e técnicas matemáticas empregadas na obtenção da sua solução. Estas técnicas e 

métodos são indicados a seguir: 

• programação Linear; 
 

• programação Dinâmica; 
 

• programação Inteira; 
 

• teoria dos Estoques; 
 

• teoria das Filas; 
 

• simulação; 
 

• teoria dos Jogos; 
 

• teoria dos Grafos e  
 

•  análise de Risco etc. 

 

3.8.1- Programação Matemática 

 

Apresentam as seguintes características:  

 

� Existência de um objetivo que pode ser explicitado em termos das variáveis de decisão 

do problema; 

� Existência de restrições quanto à aplicação destes recursos (em relação à quantidade e 

forma de emprego). 

 

As situações mais comuns em programação matemática são: Maximização e 

Minimização de uma função. 
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A Figura 3.24 ilustra a área de possíveis soluções e a linha percorrida pela função 

objetivo até ser otimizada. Observe que a solução está dentro da área delimitada pelas 

soluções viáveis. 

Otimização c/ restrições

Solução tem que estar dentro de uma certa área

 

Figura 3. 24: Área das soluções viáveis e função objetivo 

 

A Figura 3.25 ilustra o espaço de soluções de um modelo de programação linear. Nela 

pode ser observada a solução ótima localizada em dos vértices do polígono definido pelas 

restrições.  

 

Figura 3. 25: Área das soluções viáveis e função objetivo para um modelo Linear. 

 

3.8.2- Programação Linear 

 

Para que um modelo de programação seja considerado linear, todas as funções 

envolvidas devem apresentar comportamento linear. Dentre os modelos de Programação 

Matemática, a Programação Linear serve de base para a compreensão de todos os demais. 

GOLDBARG (2000) considera que esse é um tipo especial de otimização, seus algoritmos 

são extremamente eficientes e podem ser facilmente resolvidos com o uso de computador. 

Ainda segundo o autor, a Programação Linear apresenta algumas particularidades: 
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a) Proporcionalidade: os volumes de recursos despendidos para realizar as 

atividades são proporcionais aos volumes de atividades atribuídos na solução 

final. Ou seja, quanto mais a atividade é realizada, mais recursos ela vai 

consumir. 

b) Não Negatividade: deve ser sempre possível desenvolver dada atividade em 

qualquer nível não negativo e qualquer proporção de um dado recurso deve ser 

sempre poder ser utilizada. Os valores de utilização de recursos devem ser 

maiores ou iguais a zero. 

c) Aditividade: cada elemento que faz parte de uma atividade é somado a seus pares 

formando o custo total. 

d) Separabilidade: cada elemento que compõe o custo pode ser identificado 

separadamente em cada atividade. 

 

A resolução dos problemas de Programação Linear exige a quantificação do objetivo. 

Geralmente o objetivo é de maximização ou minimização como por exemplo, obter o lucro 

máximo ou os custos mínimos. Também as restrições são importantes para estabelecer os 

limites de atuação. Alguns itens podem estar sujeitos a um determinado limite de capacidade, 

ao passo que outros são utilizados a partir de um nível mínimo. Finalmente, as condições de 

não-negatividade devem ser exibidas, para que os valores das variáveis sejam maiores ou 

iguais a zero. 

 

SHAMBLIN E STEVENS JR (1990) explicam que há diversas formas de notação 

para um mesmo problema em Programação Linear. Em termos gerais, a maximização pode 

ser escrita conforme a relação (3.16): 

nnjj xcxcxcxcz +++++= LL2211  para n variáveis                  (3.16)  

 

Sendo: 

jx = variável decisória para a j-ésima variável 

jc = coeficiente de lucro (ou de custo) para a j-ésima variável 

z = função a ser maximizada (ou minimizada) 
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Sujeito às restrições: 
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Sendo: 

ija = coeficiente da j-ésima variável na i-ésima restrição 

ib = limitação da capacidade da i-ésima restrição 

 

Também é possível expressar na forma de somatórios, relações (3.17) e (3.18), ou de 

matrizes. 

Maximizar  �  ∑
=

=
n

j

jj xcz
1

           (3.17) 

Sujeito a  �  ∑
=

≤
n

j

ijij bxa
1

 para todo i = 1, 2, .... m        (3.18) 

 

Na forma matricial fica: 
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É possível resolver o sistema algebricamente ou através de matrizes. 

 

A solução algébrica exige que um termo aditivo iµ  (chamado de variável de folga) 

apareça em cada inequação para transformá-la em equação. Isso tornará o sistema solúvel, 



  

 55 

mas aumenta o número de possíveis respostas para o problema, fazendo com que uma grande 

quantidade de soluções sejam apresentadas e apenas uma escolhida dentre todas. Sendo n o 

número de incógnitas e m o número de restrições, haverá m+n equações. Portanto, algumas 

deverão ser zeradas. São ( ) ( )!!/! nmnm ×+  soluções possíveis, sendo que algumas são 

inviáveis. GOLDBARG (2000) argumenta que o número de soluções viáveis em pontos 

extremos ou vértices (próximos do ótimo) cresce de forma exponencial em relação ao número 

de variáveis. 

 

Encontrar o ponto onde os custos são mínimos ou o lucro é máximo começa ficar 

trabalhoso com a adição de novas restrições. Para isso utiliza-se um método da álgebra 

matricial chamado Simplex, que diminui o número de operações necessárias para resolver 

problemas maiores. 

 

3.8.2.1- Método Simplex   

 

Devido à complexidade de alguns problemas de Programação Linear, é utilizado o 

método Simplex para a solução. Segundo GOLDBARG (2000), os métodos clássicos em 

cálculo ou álgebra linear não são suficientes para resolver sistemas de Programação Linear ou 

de inequações lineares, por isso uma técnica especial, o Simplex, foi desenvolvida. 

SHAMBLIN E STEVENS JR (1990) explicam que são usados conceitos básicos da 

matemática matricial começando com uma solução viável qualquer satisfazendo todas as 

restrições e acabando por encontrar os resultados que maximizam a função objetivo.  

 

O Simplex é um algoritmo. Algoritmo é um procedimento ou uma fórmula para 

resolver um problema. Na Matemática, é um pequeno procedimento que serve para resolver 

um problema generalizado. O algoritmo Simplex soluciona problemas de equações lineares 

através de uma sequência de passos, otimizando uma função objetivo. Teoricamente, pode ser 

utilizado para otimizar qualquer número de variáveis. 

 

O algoritmo Simplex examina toda uma sequência de pontos em uma região viável e 

encontra a solução ótima. O procedimento faz com que a região viável, seja analisada até que 

todos os incrementos na função objetivo sejam testados.  
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Entretanto, conforme Andrade (2000): “os modelos desenvolvidos são de difícil e lenta 

solução, sujeitos a erro humano. De nada adiantaria obter soluções tão morosas que seu 

cálculo fica pronto depois que a produção já tivesse encerrado. Por isso, o uso do 

computador revolucionou a forma de utilização da Programação Linear, passando de 

problemas estratégicos, de longo prazo, para situações operacionais, de curtíssimo prazo”. 

 

Resolução algébrica de um PPL - Método SIMPLEX 

 

Um PPL pode ser resolvido por métodos de resolução de sistemas de equações 

lineares. Bastaria, neste caso, transformar as inequações que representam as restrições em 

equações pela introdução das chamadas variáveis de folga. As restrições de um PPL tratam da 

utilização de recursos que apresentam disponibilidades conhecidas. O uso deste recurso deve 

ser menor ou igual à sua disponibilidade, como mostrado nas seguintes relações:  

 

UTILIZAÇÃO ≤ DISPONIBIDADE 

ou 

UTILIZAÇÃO + FOLGA = DISPONIBIDADE 

 

Em outras palavras: 

Se UTILIZAÇÃO < DISPONIBILDADE � FOLGA > 0 e 

se UTILIZAÇÃO = DISPONIBILIDADE � FOLGA = 0 

 
 
Condição básica para aplicação 

 

Para aplicação do Algoritmo Simplex, é necessário a estruturação de um quadro 

(tableau), obedecendo as condições: 

 

• bis  não negativos. 

• Restrições transformadas em igualdades, pela introdução de variáveis de folga e/ou 

artificiais. 

• Função objetivo sujeita a maximização (não obrigatório). 
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A Tabela 3.10 ilustra a forma do quadro genérico. 

 
Tabela 3.10 - Quadro genérico de um PPL resolvido via Simplex. 

  Base  
 x1 x2 . . . xn xn+1 xn+2 . . . xn+m bi 
xn+1  a11 a12 . . . a1n 1 0 . . . 0 b1 
xn+2 a21 a22 . . . a2n 0 1 . . . 0 b2 
. . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  
xn+m am1 am2 . . . amn 0 0 . . . 1 bm 
Z c1 c2 . . .  cn  0 0 . . .  0  0  
 
 
Passos do Algoritmo Simplex 

 

PASSO 1 - Verificar se os coeficientes Cjs da função objetivo Z são maiores ou iguais 

a zero. Caso afirmativo, pare, a solução é ótima. Caso contrário, escolha a variável que tem o 

menor coeficiente Cj (Cs) para entrar na base. 

 

Cs = min (Cjs) 

xs = variável que entra na base 

 

PASSO 2 - Verificar os coeficientes  da variável xs que vai entrar na base. Se todos ais 

forem menores ou iguais a zero, pare, Z = infinito. Caso contrário, divida cada bi pelo 

respectivo ais > 0.  O menor quociente bi/ais, ais > 0, indica a variável de índice r que sai da 

base. 

 

PASSO 3 - Calcular os novos coeficientes do quadro (operação pivotal) para que a 

troca de variáveis na base se processe. Os novos coeficientes serão: 

 

ars = pivot 

nova linha r = (linha r anterior)/ars 

nova linha i i = r  = (linha anterior) - (nova linha r) . ais 

 

PASSO 4 - Voltar ao PASSO 1. 
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Condições de preparação 

 

I) Todos os bis devem ser maiores ou iguais a zero: 

    x1  + 3x2  ≥ - 7   bi  negativo 

  - x1  - 3x2  ≤   7    bi  positivo 

 

II) Todas as restrições devem ser transformadas em igualdade (necessário uma base 

óbvia): 

 

a) Se a restrição é do tipo MENOR OU IGUAL ( ≤ ), com bi  positivo, introduz-se 

variável de folga: 

 

  3x1 +   x2   ≤ 5   desigualdade 

  3x1 +   x2  + x3  = 5   igualdade 

  sempre  x1, x2 e x3 ≥ 0 

 

b) Se a restrição é do tipo MAIOR OU IGUAL ( ≥ ), com bi positivo, introduzem-

se uma variável de folga (com sinal negativo) e uma variável artificial: 

 

    x1 +  3x2   ≥ 5 desigualdade 

    x1 +  3x2  - x3 + x4 = 5          igualdade 

         variável artificial 

         variável de folga 

 

  Da mesma forma, x1, x2, x3 e x4 ≥ 0 

 

c) Se a restrição é do tipo IGUAL ( = ), com bi positivo, introduz-se uma variável 

artificial: 

    2x1 +  7x2   = 10 

    2x1 +  7x2  + x3 = 10   igualdade com variável artificial 

 

    Sendo, x1, x2 e x3  ≥ 0 
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III) Toda minimização poderá ser transformada em maximização. Minimizar uma 

função Z é equivalente a maximizar o simétrico dessa função: 

  

  Min Z = 2x1 - 3x2, equivale a Max (-Z) = -2x1 + 3x2 

 

3.8.2.2- Método Dual Simplex 

 

O procedimento descrito anteriormente possui limitações em relação ao sinal da 

desigualdade e os termos independentes ficam restringidos a valores não-negativos (bi ≥ 0). 

Quando se trata de otimizar misturas de matérias-primas, estas limitações inviabilizam a 

utilização de tal procedimento. Para contornar esta situação, o Método Dual Simplex pode ser 

utilizado. As diferenças com relação ao Método Simplex se resumem às regras de entrada e 

saída de variáveis da base (ANDRADE, 2000). Este mesmo autor define os seguintes critérios 

na determinação destas variáveis: 

 

a) variável que sai: é a variável básica com o valor mais negativo. Se todas as 

variáveis básicas tiverem valores positivos, a solução é ótima; 

 

b) variável que entra: dividir os coeficientes do lado esquerdo da equação Z 

transformada pelos correspondentes coeficientes negativos da equação da variável que sai. 

Em problemas de minimização, a variável que entra é a que tem o menor valor entre os 

coeficientes encontrados.  

 

Quando não houver coeficientes negativos na linha da variável que sai da base, o 

problema não tem solução viável. 

 

A seguir, é apresentado na Figura 3.26, o fluxograma do algoritmo Dual Simplex. 
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Figura 3. 26: Fluxograma de funcionamento do algoritmo Dual Simplex 

 

3.8.3- Softwares de resolução de problemas de otimização 

 

 Existem no mercado um número razoável de softwares para resolução de problemas 

de otimização(PINTO, 1995). Neste trabalho, serão apresentados apenas de 4 deles. 

 

1- Solver do Microsoft Excel: software de otimização que acompanha o Microsoft 

Excel. Resolve problemas de programação linear, não-linear e inteira. Apresenta fortes 

A solução       
básica é admissível ?       

xi ≥ 0 ∀∀∀∀ xi ∈∈∈∈ base ? 

Fim !!! Não existe 
solução viável 

Sim 

Não 

Determinar a variável 
Xr que vai sair da 

xrj ≥≥≥≥ 0   ∀∀∀∀ j  ? 

Fim !!!  A 
solução é ótima 

Sim 

Não 

Determinar a variável 
que vai entrar na 

Atualizar o Quadro 

Construir o Quadro 
correspondente a 

uma solução básica 
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limitações relativas ao número de variáveis, inteiros e restrições. As células da planilha são 

usadas para armazenar as variáveis, as restrições e a função objetivo do problema. 

 

2- What’s Best! da Lindo Systems Inc.: software de otimização que trabalha em 

conjunto com o Microsoft Excel e funciona como um suplemento do Excel. Este software 

resolve problemas de programação linear, não-linear e inteira. Trabalha de forma semelhante 

ao solver do Excel, porém é bem mais robusto e em suas versões de topo não apresenta 

limitações relativas ao número de restrições, nem variáveis ou inteiros. 

 

3- LINDO da Lindo Systems Inc.: apresenta um ambiente completo para 

programação linear, inteira e quadrática. É bastante veloz e é comercializado em diversas 

versões, sendo que na versão de topo não apresenta limitações relativas ao número de 

restrições, inteiros ou variáveis. Pode ser utilizado em conjunto com aplicativos 

desenvolvidos em diversas linguagens de programação tais como Delphi, C ou Visual Basic.  

 

4- LINGO da Lindo Systems Inc.: apresenta um ambiente completo para 

programação linear, não-linear e inteira. Como o LINDO, é bastante veloz e é comercializado 

em diversas versões, sendo que na versão de topo não apresenta limitações relativas ao 

número de restrições, inteiros ou variáveis. Também pode ser utilizado em conjunto com 

aplicativos desenvolvidos em diversas linguagens de programação tais como Delphi, C ou 

Visual Basic. 

  

Este otimizador utiliza normalmente a técnica Branch-and-Bound combinada com o 

método Simplex para a resolução de Problemas de Programação Linear (PPL) com variáveis 

contínuas e/ou inteiras (CARVALHO, 2005). Este mesmo autor lista as seções específicas do 

otimizador para a programação do modelo de PL: 

  

• Definição de Conjuntos (SETS); 

• Entrada de dados (DATA); 

• Função objetivo; 

• Restrições e 

• Saída de dados. 
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CARVALHO (2005) detalha as seções específicas listadas anteriormente. 

  

SETS: 

Setname[/ member_list /][: variable_list] 

 

ENDSETS 

sendo: 

setname: nome escolhido para designar o grupo de objetos, 

 

[/member_list/]: lista de membros que constituem o grupo de objetos e 

 

[:variable_list]: lista de variáveis (ou constantes) que tem as mesmas características do 

grupo de objetos. 

 

Um grupo de objetos também pode ser derivado de outros grupos, como é o caso de 

uma matriz que depende de dois grupos (vetores) e tem como domínio o conjunto dos 

membros dos grupos anteriores. 

  

A seção DATA é usada para fazer leitura dos valores das constantes definidas na 

seção SETS. Esta leitura pode ser feita através de interface com uma planilha Excel 

utilizando-se comando @OLE. 

  

Os comandos utilizados para a representação da função objetivo são: 

• MIN: usado para minimizar e 

• MAX: usado para maximizar. 

 

Alguns comandos usados para a formulação das restrições são: 

• @SUM: usado para representar um somatório em um conjunto de objetos 

definido na seção SETS 

• @FOR: usado para repetição de uma operação em um determinado conjunto de 

objetos. 

• @INDEX: usado para indicar a posição desejada de um elemento em um 

conjunto de objetos. 
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3.8.4- Problemas clássicos de Programação Linear em Metalurgia e Mineração 

 

Neste tópico serão apresentados alguns modelos de otimização de operações de lavra, 

beneficiamento e mistura de minérios. Estes modelos e suas resoluções foram feitos usando 

um dos softwares citados anteriormente. 

 

3.8.4.1- Modelo da mistura de minérios 

 

Este modelo foi proposto por PINTO (1995) e trata da retirada de minério de diversas 

pilhas, de modo que seja possível fornecer para usina de tratamento ou um cliente externo, um 

produto que esteja de acordo com as especificações técnicas relativas à qualidade e 

quantidade. Dessa forma, é preciso conhecer a quantidade de minério disponível em cada 

pilha bem como sua composição química e sua granulometria que, no modelo proposto, foi 

classificada como fino, médio ou granulado. 

  

Assim, surgem questões do tipo: 

� Com quais pilhas deve-se trabalhar para atender as especificações de qualidade e 

quantidade? 

� Conhecendo a quantidade de minério disponível em cada pilha e as especificações 

requeridas, qual quantidade máxima de mistura pode ser obtida? E qual a 

quantidade de minério que deve ser retirada de cada pilha, considerando que este 

número deve ser múltiplo da capacidade da caçamba dos equipamentos de carga 

que farão a retomada das pilhas? 

 
Seja: 

Qi a quantidade disponível em cada pilha i; 

qi a quantidade a ser retirada em cada pilha i; 

Ni o número de caçambadas a serem retiradas de cada pilha i; 

tvi o teor da variável v na pilha i(%); 

linfv o teor mínimo admissível para a variável v(%); 

lsupv o teor máximo admissível para a variável v(%); 

C a capacidade da caçamba das carregadeiras que farão a mistura; 

G o conjunto de pilhas com a granulometria igual à requerida. 
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Função Objetivo: Maximizar                                                  (3.19) 

 

Restrições de Qualidade: 

 

 

          ,                                                                       (3.20)      

        

 

Restrições de Quantidade: 

 

qi < Qi    ∀i , i ∈ G                                                             (3.21) 

  

Restrições de número não fracionário de caçambadas: 

 

qi = C.Ni      ∀i , i ∈ G                                                                                             (3.22) 

   

Ni inteiro,      ∀i , i ∈ G                                                                                           (3.23)

  

Restrições de não-negatividade: 

 

qi > 0  ∀I       ∀i , i ∈ G                                                                                           (3.24)         

 

            Ni > 0  ∀I     ∀i , i ∈ G                                                                                            (3.25)

      

Qi > 0           ∀i , i ∈ G                                                                                             (3.26)      

 

 

3.8.4.2- Modelo de determinação do ritmo de lavra das frentes com equipamentos de 

carga idênticos e sem alocação de caminhões: 

 

Este modelo foi proposto por PINTO (1995) e trata determinação do ritmo das frentes 

sem alocação de caminhões. Sabe-se que, em qualquer mina a lavra normalmente é feita em 

Σ 
i ∈ G 

qi 

Σ 
i ∈ G 

qi tvi 
< < lsupv linfv ∀ v   
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diversas frentes de forma a alimentar a usina de tratamento com um minério que atenda as 

especificações químicas e físicas requeridas. Sendo assim, faz-se necessária a determinação 

da taxa de produção de cada uma dessas frentes de forma a atender as restrições quantitativas 

e qualitativas da usina. Tais restrições não são necessariamente fixas e podem mudar de 

tempos em tempos em função de diversos fatores. Além dessas restrições, existem também 

restrições relativas à capacidade máxima dos equipamentos de carga e transporte e a produção 

mínima que eles devem ter de forma a atender às especificações econômicas, pois seria 

inviável colocar um equipamento de carga em uma frente produzindo quantidades muito 

pequenas.  

 

Muitas vezes é necessário responder a perguntas do tipo: "Qual produção máxima de 

minério pode ser alcançada com as frentes disponíveis?" Perguntas desse tipo correspondem a 

uma função objetivo que deve ser otimizada variando-se as taxas de produção de cada uma 

das frentes disponíveis, atendendo todas as restrições do problema tais como capacidade de 

produção, teores limites, número e qualidade das frentes, etc. 

 

Suponhamos uma mina de ferro a céu aberto onde sejam controlados, durante a lavra, 

os teores de diversas variáveis. Neste trabalho consideraremos somente o controle das 

variáveis químicas, pois o acréscimo de outras não passa de um simples exercício matemático. 

 

A cada plano de curto prazo elaborado, existem n frentes disponíveis, sendo que a 

lavra pode acontecer simultaneamente em m dessas frentes (m≤≤≤≤n), dependendo da 

disponibilidade de equipamentos de carregamento e transporte. Deseja-se então determinar 

qual seria a melhor combinação dessas frentes para que seja atendida a produção requerida, 

qualitativa e quantitativamente. 

 

Matematicamente, podemos expressar o problema acima descrito como: 

 

Max ∑
∈

=
Mi

PiZ                                                          (3.27) 

 

sendo M é o conjunto de frentes de minério 
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Sujeito às restrições: 

 

Restrições de produção: 

 

iP ≥ 0          ∀i ∈ M                                                                       (3.28) 

 

                             
i

i 1

n

b m
=
∑ ≤           ∀i  ∈ M                                                                      (3.29) 

 

             i max ib P P− ≥ 0        ∀i ∈ M                                                                      (3.30) 

 

               i i minP b P− ≥ 0        ∀i ∈ M                                                                      (3.31)

  
 

sendo:  

-Pi é a produção de cada frente i; 

 

-Pmax é a produção máxima possível por frente (função da capacidade dos 

equipamentos de carga); 
 

-Pmin é a produção mínima viável por frente (função de restrições 

econômicas); 
 

-bi é uma variável de decisão (bi=1 se Pi>0 e bi=0 se Pi=0); 

 

-m é o número máximo de frentes operadas simultaneamente, que corresponde 

ao número de equipamentos de carga disponíveis. 

 

Restrições de limites de teores: 

  TS
P

tP
TI k

Mi
i

Mi
kii

k
≤≤

∑

∑

∈

∈           ∀k                                           (3.32)

  

sendo:   TIk é o teor mínimo admissível para a variável k; 

   TSk é o teor máximo admissível para a variável k; 

   tki é o teor da variável k na frente i; 
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A inequação (3.32) equivale a: 

  0
Mi

ikki
Mi

i PTItP ≥− ∑∑
∈∈

                ∀k                                                (3.33) 

  ∑ ∑
∈ ∈

≥−
Mi

ki
Mi

iik
0tPPTS        ∀k                                                (3.34) 

 

Restrições relativas à relação estéril/minério: 

R

Mi
i

Ei
i

P

P
≥

∑

∑

∈

∈                                                                        (3.35) 

 

sendo:  

            R = relação estéril/minério mínima requerida 

 M é o conjunto de frentes de minério e 

 E é o conjunto de frentes de estéril. 

 

Restrição de número de caminhões por frente: 

 

Pi <  (60.Cap.Nmaxi)/TCi   ∀ i є M, i є E                                   (3.36) 

 

sendo: 

Cap = capacidade dos caminhões; 

TCi = tempo médio de ciclo para a frente i; 

Nmaxi = o número máximo de caminhões, obtido pela divisão do tempo de 

deslocamento total pelo tempo de carga, para cada frente i. 

 

O número total de caminhões é dado por: 

 

Ncam =                                                   (3.37) 

 

 

 

Σ 
i є M 
i є E 

Pi.TCi      
60.Cap 
_______
_______
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3.9- Softwares de Otimização de misturas de carvão disponíveis no mercado 

 

Existem poucos modelos no mercado voltados especificamente para o problema da 

mistura de carvões, dentre eles pode-se destacar o SOLVER do Excel e o realizado pela 

UNISOMA, empresa paulista especializada em otimização.  

 

 

3.9.1- Otimização e composição de misturas de carvões – SOLVER – Excel  

 

JARDIM (2008) desenvolveu um modelo matemático de avaliação técnico econômica 

de mistura de carvões, utilizando o pacote SOLVER do Microsoft Excel. 

 

Segundo o autor, através do modelo matemático podem-se otimizar todos os 

parâmetros do coque , bem como a minimização do custo da mistura .O funcionamento do 

modelo se fundamenta numa função objetiva linear que se destaca por definir 

simultaneamente a participação de um determinado carvão, atendendo as restrições 

metalúrgicas do coque. As tabelas abaixo trazem as planilhas utilizadas pelo autor. Embora de 

fácil implementação, o SOLVER é limitado quanto ao número de restrições, e tempo de 

resposta. 

 

As Tabelas 3.11 e 3.12 ilustram o modelo desenvolvido por JARDIM (2008).
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A B C D E F G H I J K L M N

1 CARVÕES %Obtida %Máximo %Mínimo CINZA M.V ENXO C/E FLUIDEZ REFLEC. CSR HGI CIF FOB

2 ALTO VOLÁTIL 20,00 100,00 0,00 6,69 31,28 0,95 -18,87 4,29 0,99 65,42 63 62,58 39,91

3 TOTAL AV 20,00 20,00 20,00

4 MÉDIO VOLÁTIL 40,00 100,00 0,00 9,06 25,18 0,63 -13,65 3,7 1,01 60,47 75 57,43 32

5 TOTAL MV 42,00 100,00 0,00

6 BAIXO VOLÁTIL 42,00 20,00 18,00 5,21 17,31 0,76 9,63 1,2 1,52 59,25 92 63,11 40,4

7 TOTAL BV 18,00 18,00 18,00

8 SOFT 20,00 100,00 0,00 10,1 21,54 0,36 -9,08 1,45 1,23 66,53 92 55,97 31,75

9 TOTAL SOFT 20,00 30,00 0,00

10 TOTAL DOS CARVÕES 100,00 100,00 100,00

11

12 Qualidade da Mistura

13 Obtida Máximo Mínimo

14 Cinza 8,65% 8,65% 8,50%

15 Material Volátil 24,17% 26,00% 23,00%

16 Enxofre 0,65% 0,70% 0,50%

17 C/E -10,55%

18 Fluidez ddpm 2,82 3,00 2,50

19 Reflectância 1,15% 1,25% 1,15%

20 CSR 62,07% 65,00% 62,00%

21 HGI 76,65% 100,00% 0,00%

22 CIF US$ 58,67 60,00 0,00

23 FOB US$ 37,12 37,40 30,00

24 Função Objetivo

25

26 Obtida Máximo Mínimo

27 Cinza 10,94% 11,00% 10,75%

28 Rendimento 78,86% 80,00% 78,00%

29 Enxofre 0,54% 0,65% 0,45%

30 p.s.i. 0,96 1,00 0,80

31 DI 84,36% 84,50% 84,23%

32 CSR 64,98% 68,00% 64,00%

Qualidade do Coque Calculada

A QUALIDADE DO COQUE 
SERA OBTIDA A PARTIR DAS 
FÓRMULAS METALURGICAS

$B$23

Tabela 3. 11 - Dados dos carvões e qualidade da mistura e do coque (JARDIM,2008). 
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A B C D E G H I I A B

1 LIMITE Alto Volátil Médio Volátil Soft Baixo Volátil OBTIDA REF. MÁXIMO Alto Volátil

2 SUPERIOR 1 2 3 4 (1+2+3+4) IQUAL A

3 CINZA 1,34% 4,94% 0,78% 1,60% 8,65% <= 8,65% C14 CINZA SOMARPRODUTO($B$2;$E$2)/100

4 M.V 6,28% 12,94% 1,77% 3,17% 24,17% <= 26,00% C15 M.V SOMARPRODUTO($B$2;$F$2)/100

5 ENXO 0,19% 0,29% 0,04% 0,12% 0,65% <= 0,70% C16 ENXO SOMARPRODUTO($B$2;$G$2)/100

6 C/E -3,77% -6,94% -1,32% 1,47% -10,55% C17 C/E SOMARPRODUTO($B$2;$H$2)/100

7 FLUIDEZ 0,86% 1,63% 0,06% 0,25% 2,82% <= 3,00 C18 FLUIDEZ SOMARPRODUTO($B$2;$I$2)/100

8 REFLEC. 0,20% 0,59% 0,09% 0,27% 1,15% <= 1,25% C19 REFLEC. SOMARPRODUTO($B$2;$J$2)/100

9 CSR 13,08% 33,62% 4,68% 10,70% 62,07% <= 65,00% C20 CSR SOMARPRODUTO($B$2;$K$2)/100

10 HGI 12,50% 41,30% 6,40% 16,45% 76,65% <= 100,00% C21 HGI SOMARPRODUTO($B$2;$L$2)/100

11 CIF 12,52 31,04 4,49 10,63 58,67 <= 60,00 C22 CIF SOMARPRODUTO($B$2;$M$2)/100

12 FOB 7,98 17,45 2,47 6,25 34,15 <= 37,40 C23 FOB SOMARPRODUTO($B$2;$N$2)/100

13

14 LIMITE Alto Volátil Médio Volátil Soft Baixo Volátil OBTIDA REF. MÍNIMO

15 INFERIOR 1 2 3 4 (1+2+3+4) IQUAL A

16 CINZA 1,34% 4,94% 0,78% 1,60% 8,65% => 8,50% D14

17 M.V 6,28% 12,94% 1,77% 3,17% 24,17% => 23,00% D15

18 ENXO 0,19% 0,29% 0,04% 0,12% 0,65% => 0,50% D16

19 C/E -3,77% -6,94% -1,32% 1,47% -10,55% D17

20 FLUIDEZ 0,86% 1,63% 0,06% 0,25% 2,82% => 2,50 D18

21 REFLEC. 0,20% 0,59% 0,09% 0,27% 1,15% => 1,15% D19

22 CSR 13,08% 33,62% 4,68% 10,70% 62,07% => 62,00% D20

23 HGI 12,50% 41,30% 6,40% 16,45% 76,65% => 0,00% D21

24 CIF 12,52 31,04 4,49 10,63 58,67 => 0,00 D22

25 FOB 34,15 => 30,00 D23

A QUALIDADE OBTIDA DA COLUNA ( 
G ) É O SOMATORIO DAS COLUNAS ( 
B+C+D+E) , DAS LINHAS DA CINZA , 
MV ENXO ...E SERA TRANSFERIDO 

PARA CARVÕES

EFETUAR O SOMATORIO DO PRODUTO DA 
CÉLULA VARIÁVEL DE CADA ELEMENTO 

CORRESPONDENTE A CADA TIPO DE 
CARVÃO CONFORME EXEMPLO

 

Tabela 3.12 - Base do cálculo da mistura (JARDIM,2008). 
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3.9.2- PLANCOQUE – Planejamento Otimizado da Compra de Carvões 

 

À época da Siderbrás, havia uma negociação anual com os vários fornecedores para o 

suprimento da demanda anual por carvões do conjunto de plantas que dela faziam parte, o que 

dava um grande poder de barganha à empresa. A partir de 1991, com as privatizações, cada 

usina passou a negociar independentemente sua quota de insumos.  

 

Em 1996, a UniSoma foi contratada pela CSN para o desenvolvimento de uma 

ferramenta de suporte à determinação otimizada de sua política anual de compra de carvões, 

que considerasse a relação entre o custo e a qualidade dos carvões de cada um de seus 

potenciais fornecedores, baseado em um modelo de programação linear.  

 

Este problema assemelha-se a uma aplicação clássica de programação linear: o 

problema da dieta de custo mínimo, resolvido na década de 40, quando desenvolveu-se o 

Método Simplex. O Sistema deveria conter ainda uma interface simples e amigável, que 

permitisse a ágil simulação de cenários, durante a fase de negociação anual.  

 

              Para a CSN, a UniSoma desenvolveu o PLANCOQUE. Ele é, grosso modo, 

composto pelos seguintes componentes: 

• uma interface de usuário em Excel;  
 

• um modelo matemático de Programação Linear, desenvolvido para plataforma 

DOS/Microsoft Windows©, e baseado na biblioteca de rotinas matemáticas 

OSL (Optimization Subroutine Libraries) da IBM© e 
 

• uma interface entre o modelo e o Excel, escrita em VBA©, para a geração de 

arquivos em formato MPS. 

             

Este modelo matemático possui uma função objetivo de custo total, que considera, 

além do custo FOB dos carvões, os custos com frete, financiamento e impostos. Além disso, 

considera uma série de restrições, quais sejam: 
 

• os limites mínimos e máximos para os teores das várias qualidades de controle; 
 

• a faixa de compra para cada fornecedor (valores mínimo e máximo) e 
 

• ranges, para a compra, por grupo de carvões. 
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             Além de calcular o mix ótimo de compra de carvões, o PLANCOQUE faz ainda uma 

análise paramétrica que gera a Curva de Demanda (quantidade comprada X preço de 

aquisição). Este resultado dá suporte quantitativo à atividade de barganha, estabelecendo os 

preços justos (ou de substituição) para os carvões de diversas proveniências.  

 

MIX 

 

Por solicitação da Arcelor Mittal Tubarão, a UNISOMA adaptou o PLANCOQUE e 

desenvolveu o MIX, software comercial mais conhecido para a otimização de misturas de 

carvões. O principal objetivo do MIX é estabelecer as sequências de misturas de acordo com 

as especificações de produção de coque requeridas – o modelo considera as qualidades reais 

das pilhas disponíveis nos pátios de estocagem (obtidas através de análises e ensaios). 

 

Para o caso do Módulo MIX foi concebido um novo modelo matemático, baseado em 

slots variáveis de tempo. Esta inovação técnica, aliada a um exaustivo trabalho de tunning do 

solver SIMPLEX, tem viabilizado a obtenção, em tempo hábil, de programações multi-

coquerias para um horizonte típico de até 3 meses de produção. A figura abaixo traz algumas 

telas de software. Adaptações deste sistema foram posteriormente implantadas na Gerdau 

Açominas (2005). 
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4- METODOLOGIA 

 

O trabalho foi dividido em 3 partes: 
 

1) Desenvolvimento do modelo de otimização de Custo da mistura de carvões, utilizando 

o software LINGO.  

2) Criação de um programa independente para análise de visualização da mistura. Este 

foi desenvolvido em DELPHI. 

3) Criação de um programa de Otimização próprio, independente de softwares 

comerciais. Este aplicativo foi concebido em DELPHI. 

 

4.1- Modelamento  utilizando o software LINGO 

 

O modelo matemático de apoio à decisão objetiva a minimização do custo da mistura 

de carvões e assume como restrições a qualidade exigida pela mistura e pelo coque produzido 

a fim de que este desempenhe satisfatoriamente suas funções no alto-forno. 
 

O modelo para otimização da mistura de carvões é mostrado a seguir. 
 

A- Dados de entrada: 
 

cj : custo do carvão j 

xj : porcentagem do carvão j na mistura 

aij: propriedade i no carvão j 

m: quantidade de parâmetros de controle (propriedades) 

ei : limite inferior da propriedade i na mistura 

Ei : limite superior da propriedade i na mistura 

n: quantidade de carvões disponíveis 

P: número de carvões utilizados na mistura 

Qmin: quantidade em massa mínima (t) disponível do carvão j 

Qmáx: quantidade em massa máxima (t) disponível do carvão j 

QT: quantidade total em massa (t) da mistura de carvões, no modelo admitiu-se 100t. 

Mmín: massa mínima (t) dos carvões a serem selecionados para compor a mistura 
 

B- Variável de decisão: 
 

xj: porcentagem do carvão j para compor a mistura 
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C- Função Objetivo: 

 

Tem por finalidade minimizar o custo da mistura de carvões. 
 

                                                         (4.1) 
 

D- Restrições: 

 

D.1 - Com relação ao atendimento das metas de qualidade exigidas para a mistura: 

 

                                              (4.2) 

 

                                                 (4.3) 

  

As propriedades avaliadas foram: 

 

• Químicas - Cinza (Cz), Matéria Volátil (MV), Enxofre (S), Álcalis (Na2O e K2O), Fe2O3, 

SiO2, Al2O3, MnO, CaO, MgO, P2O5, ZnO e TiO2. 

 

• Físicas - Umidade, %Superfinos-SF-(<0,15mm), Índice de moabilidade (HGI), WI (Work 

Index), Petrografia - análise de macerais (%Vitrinita e Inertes) e Reflectância Máxima Média 

(Re). 

 

• Metalúrgicas - Plastometria (Fluidez-FLZ), Dilatometria, Resistência do Coque após 

Reação (CSR), Reatividade (CRI), Índice de Basicidade (IB), Contração/Expansão (C/E), 

Índice de equilíbrio da composição reativo / inerte (CBI - Composition Balance Index), Índice 

de resistência (SI - Strenght Index) e o Poder Calorífico Inferior (PCI). 

 

• Custo - Preços CIF (U$) dos carvões disponíveis. 

Os limites de qualidade para as propriedades mencionadas da mistura de carvões estão 

evidenciados na Tabela 4.1. 

 

 

 

ei
 

. 
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Tabela 4. 1: Limites de qualidade da mistura de carvões. 

 

D.2- Com relação à disponibilidade de carvão j: 
 

Qmin≤ xj .QT ≤ Qmáx.  ∀j = 1, ..., n                                                                  (4.4) 
 

D.3- Restrição de não-negatividade: 
 

xj ≥ 0 ∀j = 1, ..., n                                                                                              (4.5) 
 

D.4- Restrição quanto ao número de carvões distintos utilizados na mistura: 
 

P ≤ Pmáx                                                                                                            (4.6) 

 

O modelo de programação matemática descrito acima foi aplicado para definir a 

mistura de menor custo que pode ser obtida com um conjunto de carvões cujas características 

simulam um contexto real. Este conjunto é formado por 20 tipos de carvões, sendo utilizado 

como dados de entrada para o modelo de otimização as quantidades mínima e máxima 

disponíveis, o custo CIF (Cost Insurance Freight ou Preço, Seguro e Frete) associado a cada 

carvão e 29 parâmetros de controle, cujos limites inferior e superior definirão parte das 

restrições que serão consideradas no modelo. É importante destacar que as restrições 

relacionadas ao número de carvões e a uma quantidade mínima de carvão que justifica a sua 

compra serão consideradas como restrições a serem atendidas pelo modelo. Assim, será 

possível definir um limite máximo de carvões que irão compor a mistura bem como uma 

quantidade abaixo da qual o carvão não poderá ser considerado como integrante desta 

mistura. Esta segunda restrição se justifica da seguinte forma: pode ocorrer que o valor da 

participação do carvão seja muito baixo (p. ex. 0,1%), o que torna inviável a sua inserção 

como parte da mistura. A Tabela 4.2 mostra as propriedades intrínsecas de cada carvão. É 

importante frisar que todos os dados são fictícios, porém variando dentro de limites típicos. 
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Tabela 4. 2 - Dados de entrada e saída do modelo de otimização. 

 TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL CZ MV S C/E FLZ Re CSR Fe2O3 SiO2 Al203 MnO CaO MgO P205 

A.V.1 0 50000 156,7 ? 7,32 31,8 0,69 -19 4,3 1 65 16,2 45,2 25 0,05 3,6 1,55 0,31 

A.V.2 0 30000 163,8 ? 6,56 35,5 0,88 -19 4,3 0,9 61,4 9,12 51,2 27,6 0,03 2,33 1,12 0,33 

A.V.3 0 5000 198,6 ? 8,1 31,5 1,19 -16 4,32 0,9 62,1 9,44 53,4 27,5 0,03 1,12 0,77 0,26 A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 ? 6,1 30,8 0,9 -18 4,75 1 66 7,23 52,2 30 0,03 1,73 0,88 0,15 

M.V.1 0 12000 446,3 ? 9,73 19,3 0,6 -4,3 2,42 1,4 64 3,19 59 27,3 0,03 1,41 0,5 0,69 

M.V.2 0 35000 326 ? 9,22 28,6 0,6 -12 2,95 0,9 65 4,76 48,6 35,1 0,02 1,74 0,96 0,56 

M.V.3 0 60000 431 ? 10,3 21,2 0,36 -11 0,95 1,2 66,6 3,95 55,6 26,5 0,03 3,67 0,72 0,51 

M.V.4 0 5000 462,3 ? 8,57 20,3 0,64 -2,5 3 1,2 61,3 7,41 51,2 29,4 0,07 2,49 1,08 1,01 

M.V.5 0 19000 427,1 ? 10,2 25,4 0,76 -4,5 3,99 0,9 66 8 52,3 27,1 0,03 2,98 1,23 1,06 

M
.V

 

M.V.6 0 22000 332,1 ? 8,45 29,2 0,98 -18 4,1 1,1 65 6,55 48,4 30,5 0,03 2,64 1,09 1,04 

S.1 0 17000 310 ? 10,4 20 0,37 -22 0,6 1,3 59,4 4,52 50,4 36,6 0,03 2,52 1,18 1,37 

S.2 0 36000 158,9 ? 10,5 22,5 0,38 -9,1 1,81 1,2 67,7 2,98 55,5 28,7 0,02 3,38 0,67 1,44 

S.3 0 14000 346,6 ? 11,2 23,7 0,24 -9 0 1,3 59 3,76 53,6 29 0,02 4,15 0,87 2,12 

S.4 0 50000 261,9 ? 9,03 19,4 0,27 -10 0 1,1 50 3,14 52,1 36,6 0,3 1,31 0,5 1,19 

SO
FT

 

S.5 0 45000 230,1 ? 6,23 21,3 0,36 -5 0 1 55 10,1 38,4 26,7 3,99 4,7 2,1 0,76 

B.V.1 0 50000 167,8 ? 10,8 28 0,64 -11 2 1,3 70 3,95 55,6 26,5 0,03 3,67 0,72 0,51 

B.V.2 0 23000 312,7 ? 1,02 14,6 2,62 -20 2,5 1 40 12,8 34,6 19,5 0,11 4,33 0,74 0,87 

B.V.3 0 1000 395 ? 7,02 20,4 0,68 6 1,68 1,6 54,7 7,41 51,2 29,4 0,07 2,49 1,08 1,01 B
.V

 

B.V.4 0 1000 403,9 ? 5,36 18,7 0,68 9,63 1,63 1,6 58 14,3 30,9 20,7 0,06 12,9 1,94 0,14 

 C.P. 0 1000 338,5 ? 1,69 12 0,8 -20 2,5 1 40 12,8 34,6 19,5 0,11 4,33 0,74 0,87 

       

  

 

Tabela 4.2 – Continuação 
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 TIPOS ZnO Na2O K2O TiO2 VIT INET UMID CRI WI HGI IB CBI SI SF PCI Restrições 

A.V.1 0,02 0,58 1,84 1,36 68,2 20 7,35 27,7 9,61 66,0 1,70 1 1,5 10 3700 Máx Pilhas-Pmáx 

A.V.2 0,04 0,53 1,99 1,66 66,6 22,3 8,29 27,7 9,73 65,1 0,91 1 2,1 12 3200 12 

A.V.3 0,02 0,42 1,77 1,35 64,2 24 7,52 24,2 9,74 65,0 0,86 2 2,3 11 5200 Mím Massa-Mmím A
.V

 

A.V.4 0,01 0,47 2,27 1,44 71,8 22 9,9 23,4 9,48 67,0 0,68 1,2 3,2 13 4500 3 

M.V.1 0,01 0,43 0,94 1,49 75,2 31,1 7,4 25,3 7,17 91,0 0,58 2,3 3,4 15 4200 Mmistura – QT 

M.V.2 0,01 0,44 3,14 1,34 82,8 22 8,08 25,3 7,40 88,0 1,00 2,1 6,2 18 3800 100 

M.V.3 0,03 0,15 0,59 1,66 60,2 35,3 7,7 22,9 8,07 80,0 1,01 1,3 0,35 14 5250  

M.V.4 0,01 0,6 1,65 1,53 69 23,8 6,58 27,8 7,40 88,0 1,09 1,6 0,85 15 4320 Função Objetivo 

M.V.5 0,01 0,43 1,64 1,51 78,2 21,5 10,3 19 8,16 79,0 1,42 0,8 0,96 13,2 4930 Custo Mistura-CIF 

M
.V

 

M.V.6 0,01 0,75 1,71 1,52 73,2 16,4 7,77 26,9 8,66 74,0 1,11 0,98 2,1 15,2 5040 ? 

S.1 0,02 0,47 0,45 1,52 33,6 47,6 8,74 29,6 8,55 75,0 1,00 0,54 1,2 15,4 3550  

S.2 0,02 0,23 0,45 1,59 40 55 10 21,9 7,10 92,0 0,90 0,83 1,5 12 4200 Número Pilhas 

S.3 0,01 0,19 0,5 1,79 47,8 34,9 9,18 25 8,07 80,0 1,22 1 1,54 10 4900 Nmáx 

S.4 0,02 0,53 0,53 1,86 35 57,2 15 30 8,55 75,0 0,51 1,5 1,21 8,5 5100  

SO
FT

 

S.5 0,02 0,26 1 0,89 52 28 7 28 9,61 66,0 1,48 2 1,32 18 3930 Participação-Carvões 

B.V.1 0,02 0,15 0,59 1,66 60 23,7 7,98 20 7,25 90,0 1,06 3,2 1,11 17,5 4260 AV ? 

B.V.2 0,01 0,1 0,46 1,12 60 40 7 26,1 7,17 91,0 0,24 1,1 1,04 16,3 5200 MV ? 

B.V.3 0,01 0,6 1,65 1,53 69 23,8 6,58 27,8 7,25 90,0 0,89 1,02 2,1 15,2 1200 BV ? B
.V

 

B.V.4 0,03 0,43 1,43 1 78,4 17,6 6,64 23 6,90 95,0 2,91 2 0,84 14,5 4500 SOFT ? 

 C.P. 0,01 0,1 0,46 1,12 60 40 10,4 0 7,32 89,0 0,40 0,5 2 18 2050 CoquePetróleo ? 
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Utilizando o software LINGO, implementou-se um modelo que efetua a leitura dos 

dados de entrada da Tabela 4.2 e após execução do código, retorna com percentuais de cada 

carvão no blend, o número de carvões da mistura além do valor da função objetivo(Custo do 

mix). O código deste modelo está apresentado no Anexo 1. 

 

4.2- Elaboração de Aplicativo para Análise de cenários fornecidos pelo Otimizador  

 

Foi desenvolvido um programa em Delphi, com objetivo de melhorar a visualização 

da qualidade da mistura, bem como o reflexo na qualidade do coque. 

 

A Figura 4.1 ilustra a interface inicial do software, onde constam dois botões 

principais: 

- planejamento da mistura e  
 

- reflexo na qualidade do coque calculado. 

 

 

Figura 4. 1: Planejamento da mistura de carvões – interface básica 
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A Figura 4.2 ilustra as opções contidas na linha do Planejamento da qualidade da 

mistura. 

 

 

Figura 4. 2: Planejamento da qualidade da mistura 

 

Tem-se: 

- Cadastro das propriedades individuais dos carvões (Figura 4.3); 

 

 

Figura 4. 3: Cadastro de carvões e suas propriedades 
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Esta tela permite cadastrar todas as propriedades químicas, físicas e metalúrgicas de 

cada carvão e exportar o cadastro para o Excel. 

 

- Diagrama de Miyazu – MOF, com destaque a janela de coqueificação (Figura 4.4); 
 

 

Figura 4. 4: Diagrama MOF – Garantia de coqueificação 

 
- Diagrama de CBI- SI, Método de Shapiro- Gray para predição de resistência 

mecânica a frio do coque – DI (Figura 4.5); 

 

 

Figura 4. 5: Previsão da resistência mecânica do coque – CBI/SI 
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- Reflectogramas dos carvões individuais e da mistura (Figura 4.6). 
 

 

Figura 4. 6: Reflectograma de carvões e mistura 

 

Já na guia Qualidade da mistura/coque calculadas, tem-se a seguinte tela (Figura 4.7): 
 

 

Figura 4. 7: Resumo das qualidades da mistura e do coque calculados. 
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O objetivo desta tela á fornecer ao usuário um resumo gerencial que auxilie na tomada 

decisões. 

 

4.3- Modelamento utilizando o software desenvolvido 

 

Foi desenvolvido e implementado um aplicativo que: 

 

� Permite a entrada dos dados dos carvões e restrições de qualidade da mistura e do 

coque.  

 

� Calcula os percentuais e quantidade em massa de cada carvão de maneira a 

otimizar a função objetivo escolhida entre Custo e as qualidades do coque. 

 

� Calcula, para a mistura otimizada, as qualidades da mistura e do coque obtidos 

dentro dos limites (mínimo e máximo) já estabelecidos. 

 

Utilizou-se o algoritmo dual-simplex, implementando-o em Delphi. O código fonte deste 

é apresentado no Anexo 2. 

O modelo para otimização da mistura de carvões é mostrado a seguir. 

 

A- Dados de entrada: 

 

- Custo do carvão  

- Qualidade química, física e metalúrgica dos carvões. 

- Limites inferior e superior de cada propriedade na mistura 

- Quantidades, em massa, mínima e máxima (t) disponíveis de cada carvão  

- Quantidade total em massa (t) da mistura de carvões a ser otimizada. Admitiu-se 

100.000t. 

- Limites inferior e superior dos parâmetros do coque avaliados. 

 

B- Variável de decisão: 

 

- Porcentagem de cada carvão para compor a mistura 

 



  

 83 

C- Função Objetivo: 

 

Além de minimizar o custo da mistura, é possível maximizar ou minimizar qualquer 

parâmetro da qualidade do coque. 

- DI, CSR, CRI, Rendimentocoque/carvão, P, S, Fe e Cinza. 

 

D- Restrições: 

 

D-1 Com relação ao atendimento das metas de qualidade exigidas para a mistura: 

 

As propriedades avaliadas foram: 

 

• Químicas - Cinza (Cz), Matéria Volátil (MV), Enxofre (S), Álcalis (Na2O e K2O), Fe2O3, 

SiO2, Al2O3,Cão, P2O5 e Índice de basicidade(óxidos básicos/óxidos ácidos). 

 

• Físicas - Umidade, %Superfinos-SF-(<0,15mm), WI(Work Index), e Reflectância Máxima 

Média (Re). 

 

• Metalúrgicas - Plastometria (Fluidez), Resistência do Coque após Reação (CSR), 

Reatividade (CRI), Material reativo, Índice de equilíbrio da composição reativo / inerte (CBI  

- Composition Balance Index), Índice de resistência (SI - Strenght Index). 

 

D.2- Disponibilidade de cada carvão 

 

A quantidade de cada carvão utilizada na mistura deve estar limitada aos valores 

mínimo e máximo definidos para cada tipo de carvão.  

 

D.3- Restrições de atendimento da qualidade do coque obtido. Foram avaliadas os 

seguintes indicadores: 

 

- Rendimentocoque/carvão, %Fe, %P, %S, DI, CSR, Cinzacoque. 

   

Para calcular a mistura que maximizasse/minimizasse o parâmetro de controle 

escolhido pelo usuário instaurou-se uma instância teste com um conjunto de carvões cujas 
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características simulam um contexto real. Este conjunto é formado por 15 tipos de carvões, 

sendo utilizado como dados de entrada para o modelo de otimização as quantidades mínima e 

máxima disponíveis, o custo CIF (Cost Insurance Freight ou Preço, Seguro e Frete) associado 

a cada carvão e 20 parâmetros de controle relacionados à mistura (Tabela 4.3), cujos limites 

inferior e superior são mostrados na Tabela 4.4. Em relação aos parâmetros relativos à 

qualidade do coque, a Tabela 4.5 traz seus limites de especificação.  

 

Tabela 4. 3: Dados de entrada do otimizador desenvolvido 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL Cinza MV S Fluidez Reflec. Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO P2O5 

A.V.1 0 50000 156,7 ? 7,32 31,8 0,69 4,30 0,95 12,41 46,69 24,92 4,79 0,25 

A.V.2 0 30000 163,8 ? 6,56 35,5 0,88 4,44 0,93 6,74 54,28 30,77 1,79 0,3 

A.V.3 0 5000 198,6 ? 8,1 31,5 1,19 4,32 0,88 9,44 53,41 27,46 1,12 0,26 

A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 ? 6,1 30,8 0,9 4,47 1,03 11,75 50,52 26,37 1,92 0,23 

M.V.1 0 12000 446,3 ? 9,73 19,3 0,6 2,42 1,36 7,41 59,01 27,26 1,41 0,69 

M.V.2 0 35000 326 ? 9,22 28,6 0,6 2,86 1,28 6,92 53,4 26,6 2,5 0,6 

M.V.3 0 60000 298,4 ? 10,3 21,2 0,36 3,37 1,16 4,27 52,18 30,75 2,9 1,76 

M.V.4 0 25000 303,3 ? 8,57 23,8 0,64 2,05 1,23 8 58,12 28,64 2,15 1,45 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 ? 10,2 25,4 0,76 3,00 1,33 5 52,32 27,13 2,98 1,06 

B.V.1 0 23000 312,7 ? 6,9 18,6 0,62 1,9 1,25 4,93 50 34 7 1 

B.V.2 0 10000 395 ? 7,02 20,4 0,68 1,19 1,55      6,2 60,6 25,35 1,07 0,85 B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 ? 5,36 18,7 0,68 2,05 1,58 9,1 49,4 24,28 5,4 2,36 

S.1 0 50000 225,4 ? 9,03 24,5 0,72 1,6 1,06 10,5 59,4 20,82 12,83 0,13 

So
ft

 

S.2 0 45000 204,5 ? 9,23 25,3 0,78 1,5 1,10 12 50,96 30,26 2,04 0,32 

C
P C.P. 0 10000 228,8 ? 1,69 12 1 1,00 1,00 12,76 34,6 39,49 4,33 0,87 

                                

Tipos Alcalis Umid. I.Basc. CBI SI Reativos WI CSR CRI <,015mm Massa de Mistura(t) 

A.V.1 2,94 7,75 0,12 0,8 1,5 80,20 10,98 62,46 26,73 5 100.000 

A.V.2 2,73 8,29 0,18 1 2,1 76,00 9,73 63,53 26,62 7,5 Função Objetivo 

A.V.3 2,19 7,52 0,3 2 2,3 84,20 9,74 62,05 24,22 11 Rendimento coque/carvão A
.V

 

A.V.4 2,61 7 0,5 1,2 3,2 76,00 9,48 63,72 25,55 13 %Fe – Coque 

M.V.1 1,37 7,4 0,17 2,3 3,4 75,20 7,17 64,00 25,29 15 %S – Coque 

M.V.2 1,51 6,8 0,46 3,1 5,3 64,20 8,07 67,00 22,13 18 %P – Coque 

M.V.3 2,42 8 0,14 1,3 4,6 77,20 7,20 69,20 20,,4 14 DI – Coque 

M.V.4 0,65 7,7 0,19 1,6 3,5 61,00 6,30 68,66 21,6 15 CSR – Coque 

M
.V

 

M.V.5 2,07 10,29 0,23 1,4 2,6 78,20 8,16 67,5 19 13,2 CRI – Coque 

B.V.1 1,1 8 0,1 1,1 3,5 50,00 8,35 55,00 30,7 16,3 Cinza Mistura 

B.V.2 1,97 8 0,09 1,02 4 67,80 7,00 61,73 27,42 15,2  Opção Função Objetivo B
.V

 

B.V.3 1,88 11 0,06 1,5 2,84 61,60 6,50 59,60 28 14,5 Maximizar Minimizar 

S.1 1,47 7,98 0,8 0,7 1,21 57,00 8,94 62,42 26,77 8,5 Solução Ótima encontrada  

So
ft

 

S.2 1,83 8,58 0,7 0,9 1,32 63 10,20 61,70 25 10 

C
P C.P. 0,56 10,43 0,4 0,5 2 40,00 5,00 40,00 33 18 

Função Objetivo =  ? 
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Tabela 4. 4: Limite de qualidade da mistura 

 Cinza MV S Fluidez Reflec. Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO P2O5 

Mín 6 22 0,2 2,4 1,1 4,5 48 24 2 0,5 

Máx 9 25 0,7 3 1,3 7,5 52,5 28 5 0,8 

 Álcalis Umid. I.Basc. CBI SI Reativos WI CSR CRI <,015mm 

Mín 1 6 0,1 0,95 2,7 65 6 60 18 8 

Máx 2,5 10 0,18 1,35 4,5 75 11 68 26 13 

 

Tabela 4. 5: Especificações de qualidade do coque 

 Rend.(%) Fe(%) S(%) P(%) DI CSR Cinza(%) 

Mín 75 3 0,2 0,1 83 64 8 

Máx 80 6 0,7 0,45 86 72 10,5 

 

A Figura 4.8 ilustra a tela de entrada e saída de resultados. 

 

 

Figura 4. 8: Otimizador de mistura  
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A tela representada na Figura 4.8, mostra os campos destinados ao preenchimento das 

informações que se referem a: 

• Qualidades, custos e disponibilidades dos carvões individuais(campo superior); 

• Limites de especificações da qualidade da mistura(campo do meio), além do 

campo onde são mostrados os valores calculados; 

• Limites de especificações da qualidade do coque produzido(campo inferior), além 

do campo onde são mostrados os valores calculados. 

 

Do lado esquerdo da tela, estão os campos relativos a:  

• Quantidade de mistura a ser otimizada; 

• Escolha do parâmetro a ser considerado como Função Objetivo (F.O). 

 

Na região inferior direita, têm-se campos Iterações e Resultados. No tópico Iterações, 

são mostradas as variáveis que saem e entram na base do modelo Dual-Simplex a cada 

iteração. 
 

No campo de resultados são exibidas informações quanto a:  

 

• Quantidade de cada carvão no blend; 

• Valor da Função objetivo selecionada; 

• Custo da mistura por tonelada, independente da FO. 

• A quantidade de interações do modelo, além das dimensões da matriz que o 

aplicativo está manipulando. 

 

A Figura 4.9 evidencia estes últimos campos mencionados.  

 

Figura 4. 9: Campos Iterações e Resultados da Otimização 
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Quanto as simulações, definiu-se as seguintes configurações da função objetivo, para 

compor 100.000t de mistura: 

• Encontrar a mistura que minimize do Custo do mix, (US$/t). Com base nos 

resultados deste cenário, alimentou-se o Planejador de Misturas para 

visualização da mistura ótima obtida. 

• Encontrar a mistura que maximize do Custo do blend, (US$/t). É importante 

obter-se os custos mínimo e máximo para estabelecer o intervalo em que, ao se 

fazer manualmente a mistura, está condicionando o custo do blend.  

• Determinar a mistura que maximize o DI; 

• Determinar a mistura que maximize o CSR; 

• Determinar a mistura que maximize o Rendimentocoque/carvão; 

• Determinar a mistura que minimize o teor de P no coque; 

• Determinar a mistura que maximize o teor de S no coque; 

• Determinar a mistura que minimize o teor de Cinza no coque; 

 
A Tabela 4.6, abaixo foi criada para apresentar os resultados dos cenários citados 

acima. É importante notar que, nas simulações acima, considerou-se apenas as 

disponibilidades máximas de cada material, não forçando o sistema a utilizar quantidades 

mínimas de algum carvão.  

 
Tabela 4. 6: Metodologia de apresentação de resultados das simulações 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 0 50000 156,7 ?  100.000 

A.V.2 0 30000 163,8 ?  Função Objetivo 

A.V.3 0 5000 198,6 ?  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 ?  Rendimento coque/carvão 

M.V.1 0 12000 446,3 ?  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 ?  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 ?  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 ?  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 ?  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 ?  CRI – Coque 

B.V.2 0 10000 395 ?  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 ?  Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 ?  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 ?  Solução Ótima encontrada 

CP C.P. 0 10000 228,8 ?  FO= ? 
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Para simular os cenários em que parte-se da premissa que a mistura otimizada deve 

contemplar consumos mínimos de alguns materiais pré-estabelecidos, construiu-se as 

seguintes simulações: 

 

Otimizar a mistura considerando: 

• Utilização de quantidades mínimas para cada Alto-Volátil no blend. 

• Consumo de no mínimo 5000t de Coque de Petróleo e de 10000t de MV.1 no mix 

• Consumo fixos de determinados carvões. 
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5-  RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

5.1- Otimização utilizando o LINGO       

 

O modelo de programação matemática implementado no LINGO, conforme o item 

4.1, parte de um conjunto composto por 16 tipos de carvões, sendo utilizado como dados de 

entrada as quantidades mínima e máxima disponíveis, o custo CIF associado a cada carvão e 

29 parâmetros de controle cujos limites inferior e superior são considerados. 

 

5.1.1- Instância Teste 
 

Os valores calculados (cal) pelo modelo de otimização são mostrados nas Tabelas 5.1 

e 5.2. 

Tabela 5. 1: Participação percentual de cada carvão na mistura. 

 TIPOS 
Mín 

(t) 

Máx 

(t) 

CIF 

(US$) 

CAL 

(%) 
 

AV1 0 50000 161,23   

AV2 0 5000 210,12 10,29  

AV3 0 30000 182,34 34,39 6 carvões 

AV 

44,68 

AV4 0 27000 179,99   

MV1 0 12000 438,20 1,95 CIF 

MV2 0 27000 456,45  US$188,47 

MV3 0 60000 390,45  (para 1 t 

MV 

1,95 

MV4 0 35000 318,50  da mistura) 

S1 0 36000 175,34 43,28  

S2 0 14000 339,56   

S3 0 50000 280,20   

SOFT 

50,18 

S4 0 45000 198,45 6,90  

BV1 0 50000 188,67 3,19  

BV2 0 23000 299,12   

BV3 0 17000 407,45   

BV 

3,19 

BV4 0 9000 392,70   

                     100,00% 
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Tabela 5. 2: Resultados de qualidade da mistura formulada. 

Parâmetro MV C/E FLZ Re CSR SiO2 Al203 CaO MgO S 

Mín 22 -14 2,3 1,13 63 50 25 2,5 0 0,5 

Max 28 -10 3,0 1,21 70 55 30 3,0 1 0,8 

cal (%) 27,82 -12,86 3,00 1,13 63,12 50,75 28,82 3,00 0,88 0,56 

 

Fe2O3 MnO P205 ZnO Na2O K2O TiO2 Vit Inet Umid CRI WI CZ 

5 0,02 0,5 0 0,2 0 0,5 55 26 3 20 0 9 

8 0,05 1 0,03 0,8 1,5 2,0 65 40 10 25 8,6 10 

7,30 0,03 0,82 0,02 0,37 1,26 1,52 58,39 40 10 24,29 8,52 9,12 

 

HGI IB CBI SI SF PCI 

70 0,5 1 1 7 3000 

90 1,5 2 3 15 6000 

77,02 1,08 1,18 1,79 11,64 4060 

 

 Observa-se que a mistura ótima é composta por 6carvões, sendo ~45% carvões alto-

voláteis, ~50% de softs, além de 5% de BV’s e MV’s, Portanto, 95% da mistura está sendo 

composta por carvões de baixo rank(AV’s e Softs), o que levou a reflectância da mistura para 

o seu valor mínimo de 1,13%(valor em destaque verde). Por outro lado a fluidez da mistura 

atingiu seu valor máximo(fluidez = 3), devido a alta participação de AV’s, conhecidos por 

apresentarem altos valores de fluidez.  

 

 Nota-se ainda que os valores encontrados para as qualidades da mistura estão entre os 

limites de especificação para cada indicador. Os valores grafados em azul, estão no limite 

superior de especificação, já os de fonte em verde, estão na fronteira inferior. 

 

 Com base nos histogramas de reflectância dos carvões individuais e nos percentuais 

utilizados pela mistura otimizada, pode-se construir o Reflectograma da mistura calculada, o 

qual é apresentado na Figura 5.1. 
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Reflectograma da Mistura
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Figura 5. 1: Reflectograma da Mistura calculada 

 
No reflectograma obtido, notam-se dois picos de reflectância, em V9(0,9 a 0,99%) e 

em V12(1,20 a 1,29%). Estes picos surgem em função da utilização de grupos de carvões de 

rank bem distintos. Neste caso, os AV’s com reflectância de 0,9%,justificam o primeiro pico; 

os softs com 1,2% de média juntamente com os BV’s de 1,5% de reflectância contribuem para 

a formação do segundo pico no histograma.  

  

Para composição de misturas é interessante que o reflectograma seja próximo a uma 

distribuição normal(Gaussiana), porém, quando fixa-se apenas os limites de reflectância 

média da mistura, o histograma pode informar a  falta ou excesso de tipos vitrinitas para que o 

reflectograma do blend seja uma curva normal, de preferência com baixo desvio padrão, o que 

garante a homogeneidade de qualidade da mistura. 

 

Com base nos valores de Fluidez e Reflectância dos carvões e da mistura formada, 

pode-se construir o diagrama MOF – Método de Miyazu, Okuyama e Fukuyama, 

evidenciando a chamada ”Janela de Coqueificação”, onde a mistura deve estar localizada.  
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A Figura 5.2 mostra o Diagrama MOF referente à otimização e em destaque o ponto 

referente à mistura, em um dos vértices da janela. 

 

DIAGRAMA MOF - MÉTODO DE MIYAZU
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Figura 5. 2: Diagrama MOF 

 

Conforme já mencionado, o diagrama MOF é uma ferramenta importantíssima para 

avaliação do garantia de formação de coque a partir dos parâmetros da mistura.  

 

Nesta simulação, observa-se a mistura localiza-se na fronteira da janela, lado esquerdo 

superior, uma vez que carvões de alta reflectância(tipicamente baixo-voláteis) são mais caros. 

 

 Como pode ser observado na Tabela 5.1, são 6 carvões que fazem parte da mistura. No 

entanto, o modelo proposto permite que se especifique um número máximo de carvões na 

mistura, por exemplo 5 materiais.  

 

O resultado desta otimização pode ser visto na Tabela 5.3.  

 

 

Mistura 
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Tabela 5. 3: Participação percentual de cada carvão na mistura, considerando número máximo 

de pilhas igual a 5 

 TIPOS 
Mín 

(t) 

Máx 

(t) 

CIF 

(US$) 

CAL 

(%) 
 

AV1 0 50000 161,23   

AV2 0 5000 210,12 22,08  

AV3 0 30000 182,34 23,78 5 carvões 

AV 

45,86 

AV4 0 27000 179,99   

MV1 0 12000 438,20 0,71 CIF 

MV2 0 27000 456,45  188,51 

MV3 0 60000 390,45  (para 1 t 

MV 

0,71 

MV4 0 35000 318,50  da mistura) 

S1 0 36000 175,34 38,66  

S2 0 14000 339,56   

S3 0 50000 280,20   

SOFT 

38,66 

S4 0 45000 198,45   

BV1 0 50000 188,67 14,77  

BV2 0 23000 299,12   

BV3 0 17000 407,45   

BV 

14,77 

BV4 0 9000 392,70   

                                                                                                 100,00% 

 

  As restrições relativas aos parâmetros de controle da mistura e do coque foram todas 

atendidas. Nota-se, no entanto que a mistura formada por 5 carvões, é US$ 0,04/t mais cara 

que a mistura ótima utilizando 6 carvões.  

 

 Observa-se, também, que a porcentagem relativa ao carvão MV1 é de apenas 0,71%. 

Este valor, dependendo da massa de mistura a ser produzida, pode ser impraticável 

operacionalmente. Pode-se, neste caso, otimizar a mistura considerando admissível apenas 

porcentagens superiores a 3%.  

 

O resultado obtido com esta otimização encontra-se na Tabela 5.4. 
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Tabela 5. 4: Participação percentual de cada carvão na mistura, considerando número máximo 

de pilhas igual a 5 e participação mínima de 3% 

 TIPOS 
Mín 

(t) 

Máx 

(t) 

CIF 

(U$) 

CAL 

(%) 
 

AV1 0 50000 161,23   

AV2 0 5000 210,12   

AV3 0 30000 182,34 32,15 5 carvões 

AV 

44,08 

AV4 0 27000 179,99 11,93  

MV1 0 12000 438,20 3,26 CIF 

MV2 0 27000 456,45  188,75 

MV3 0 60000 390,45  (para 1 t 

MV 

3,26 

MV4 0 35000 318,50  da mistura) 

S1 0 36000 175,34 43,92  

S2 0 14000 339,56   

S3 0 50000 280,20   

SOFT 

52,66 

S4 0 45000 198,45 8,74  

BV1 0 50000 188,67   

BV2 0 23000 299,12   

BV3 0 17000 407,45   

BV 

0 

BV4 0 9000 392,70   

                                                                                                  100,00% 

 

  Considerando um valor máximo de 5 carvões e participação mínima de 3%, houve um 

aumento de US$ 0,28/t da mistura. 

  

Caso seja interessante, pode-se, ainda considerar um valor mínimo de participação do 

carvão BV1 na mistura de 5%. Nas usinas, por força de contrato, esta operação é bastante 

comum de ser executada. Outra situação comum é carvões em fim de pilha, em que 

priorizamos o seu consumo para abertura de área no Pátio. 

 

Os resultados desta simulação pode ser observado na Tabela 5.5. 
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Tabela 5. 5: Participação percentual de cada carvão na mistura, considerando número máximo 

de pilhas igual a 5, participação mínima de 3% e participação obrigatória do carvão BV1 com 

pelo menos 5%. 

 TIPOS 
Mín 

(t) 

Máx 

(t) 

CIF 

(U$) 

CAL 

(%) 
 

AV1 0 50000 161,23   

AV2 0 5000 210,12   

AV3 0 30000 182,34 8,08 5 carvões 

AV 

44,98 

AV4 0 27000 179,99 36,90  

MV1 0 12000 438,20 3,75 CIF 

MV2 0 27000 456,45  189,41 

MV3 0 60000 390,45  (para 1 t 

MV 

3,75 

MV4 0 35000 318,50  da mistura) 

S1 0 36000 175,34 36,81  

S2 0 14000 339,56   

S3 0 50000 280,20   

SOFT 

36,81 

S4 0 45000 198,45   

BV1 5 50000 188,67 14,46  

BV2 0 23000 299,12   

BV3 0 17000 407,45   

BV 

14,46 

BV4 0 9000 392,70   

100,00% 

 

 

É interessante notar que a mistura para estas restrições é US$0,94 mais onerosa que a 

mistura ótima inicialmente encontrada, porém temos a garantia da utilização de no mínimo 

5% do BV-01, consumos mínimos de 3% para viabilizar a compra de um material, além do 

atendimento da restrição de utilização de 5 carvões, aumentando o rendimento de 

manuseio(recuperação/britagem) dos materiais e  aproveitamento da área de estocagem útil do 

Pátio de Carvão. 
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5.2- Resultados do programa de otimização desenvolvido  

 

Os resultados das simulações realizadas no Otimizador de Misturas desenvolvido estão 

evidenciados abaixo: 

 

5.2.1- Função Objetivo: Minimizar Custo CIF/t de mistura 

 

A Figuras 5.3 ilustra a tela de resultados do aplicativo para esta configuração. 

Figura 5. 3: Resultados da simulação Função Objetivo: Minimizar Custo CIF/t de mistura 

 

Nesta figura, pode-se observar as saídas do modelo, em vermelho, bem como as 

qualidades da mistura e do coque. À esquerda, tem-se a massa de mistura(100kt), o parâmetro 

da FO(Custo da mistura) e o sentido da otimização(Minimizar).  

 

Os valores calculados (cal) pelo modelo de otimização são mostrados na Tabela 5.6. 
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Tabela 5. 6: Participação de cada carvão na mistura – FO: Minimizar Custo do blend 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 0 50000 156,7 18,994  100.000 

A.V.2 0 30000 163,8 11,508  Função Objetivo 

A.V.3 0 5000 198,6 0  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 0  Rendimento coque/carvão 

M.V.1 0 12000 446,3 0  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 0  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 18,651  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 0  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 8,912  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 14,718  CRI – Coque 

B.V.2 0 10000 395 10  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 1,094   Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 13,92  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 0  Solução Ótima encontrada  

CP C.P. 0 10000 228,8 2,203  FO =  US$262,35/t 

 

As qualidades da mistura e do coque produzido estão nas Tabelas 5.7 e 5.8. 

 

Tabela 5. 7: Qualidade da mistura otimizada – FO: Minimizar Custo do blend 

  Cinza MV S Fluidez Reflec. Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO P2O5 
Mín 6 22 0,2 2,4 1,1 4,5 48 24 2 0,5 
Máx 9 25 0,7 3 1,3 7,5 52,5 28 5 0,9 
Cal 8,05 25 0.66 2,81 1,15 7,5 52.5 28 5 0,8 

  Alcalis Umid. I.Basc. CBI SI Reativos WI CSR CRI <,015mm 
Mín 1 6 0,9 0,95 2,7 65 6 60 18 10 
Máx 2,5 10 1,4 1,35 4,5 75 11 68 26 20 
Cal 2,1 8,27 0,17 1,02 2,77 68,98 8,63 62,59 25,66 11,26 

 

Tabela 5. 8: Qualidade do coque produzido – FO: Minimizar Custo do blend 

  Rend.(%) Fe(%) S(%) P(%) DI CSR Cinza(%) 

Mín 75 3 0,2 0,1 83 64 8 

Máx 80 6 0,7 0,45 86 72 10,5 

Cal 78,17 5,24 0,54 0,35 84,93 68,36 10,5 
 

Como esperado, todos os parâmetros da mistura e do coque estão entre os limites de 

especificação estabelecidos. Observa-se que a cinza do coque atingiu seu valor máximo 



  

 98 

permitido de 10,5%, o que faz sentido, pois geralmente carvões de cinza muito elevada tem 

custos atraentes, como por exemplo, os carvões softs.  

 

Com os resultados desta simulação, alimentou-se o programa Planejador de Mistura, já 

apresentado no item 4.2, que facilita a visualização da mistura construída. A Figura 5.4 ilustra 

a tela de cadastro dos carvões com seus respectivos percentuais obtidos na otimização.  

 

 

Figura 5. 4: Cadastro das propriedades e participações dos carvões  

Função Objetivo: Minimizar Custo CIF/t de mistura 

 

Nesta tela, observam-se os nomes dos carvões, colunas 1 e 2, as suas disponibilidades 

mínima e máxima, os custos, algumas propriedades da mistura e, em verde, as propriedades 

do coque calculadas, como por exemplo, o teor de enxofre do coque. 
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A Figura 5.5 apresenta o diagrama MOF associado à mistura otimizada. 

 

 

Figura 5. 5: Diagrama MOF - Função Objetivo: Minimizar Custo CIF/t de mistura 

 

No lado direito desta tela, tem-se os nomes dos carvões, seguida da coluna de 

percentuais no blend e dos valores de reflectância e fluidez. Na última linha, em destaque, 

evidencia-se os resultados da mistura. Na região inferior direita, são apresentadas as faixas 

objetivadas para a reflectância e fluidez, as quais estão representadas graficamente no 

diagrama MOF pelo retângulo em negrito.     

 

Nota-se que através do diagrama, que a mistura formulada pertence à região de 

coqueificação, também conhecida como Janela de Miyazu. Observa-se ainda que o ponto 

referente à mistura está localizado mais a esquerda da janela, mais próximo ao valor inferior 

de reflectância, o que faz sentido, pois os carvões de menores rank são menos onerosos.   

 

 

 

 



  

 100

Na Figura 5.6, estão plotados os resutados de CBI e SI, além da previsão da resistência 

mecânica do coque, DI. 

 

 

Figura 5. 6: CBI/SI – Função Objetivo: Minimizar Custo CIF/t de mistura 

 

Analogamente à tela do MOF, o lado direito deste diagrama exibe os carvões, 

participações, além dos CBI’s e SI’s individuais. Também são apresentados os limites pré-

estabelecidos para estes parâmetros e graficados no diagrama. À esquerda, são levantados os 

pontos referentes aos carvões individuais(em azul) e o da mistura(em vermelho).  

 

Nota-se que o mix se localiza na extremidade inferior esquerda da janela, mais 

próxima da origem (CBI=0; SI=0) região onde tipicamente se concentram carvões mais 

atraentes financeiramente. Com base nos valores de CBI/SI da mistura, é previsto o valor de 

DI = 85,65% – valor acima do obtido pelo modelamento do MOF de 84,93%.  
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A Figura 5.7 apresenta o histograma das reflectâncias para a mistura com base nos 

histogramas dos carvões individuais e suas respectivas contribuições no blend.  

 

 

Figura 5. 7: Histograma da mistura – Função Objetivo: Minimizar Custo CIF/t de mistura 

 

Esta informação é extremamente importante para o fechamento e aceitação de mistura, 

pois pode-se identificar os percentuais de cada faixa de reflectância de V1(0,1 a 0,19%) a 

V18(1,8 a 1,89%) e verificar se este histograma segue uma distribuição normal, com desvio 

padrão aceitável, como é o caso desta mistura simulada. 
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Por fim, a Figura 5.8 traz uma síntese dos parâmetros de qualidades da mistura e do 

coque.  

 

 

Figura 5. 8: Síntese dos parâmetros de qualidade da mistura/coque   

Função Objetivo: Minimizar Custo CIF/t de mistura 

 

No campo Participação dos carvões, é exibido os percentuais por classe de carvão na 

mistura (AV’s ; BV’s ; MV’s ; Soft’s e de Coque de Petróleo). Gerencialmente, é importante 

concatenar todas as informações de qualidade da mistura e do coque de maneira simplificada, 

este é o objetivo desta tela.  
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5.2.2- Função Objetivo: Maximizar Custo CIF/t de mistura 

 

Para esta situação, tem-se os seguintes resultados – Tabela 5.9. 

 

Tabela 5. 9: Participação de cada carvão na mistura – FO: Minimizar Custo do blend 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 0 50000 156,7 18,082  100.000 

A.V.2 0 30000 163,8 0  Função Objetivo 

A.V.3 0 5000 198,6 0  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 0  Rendimento coque/carvão 

M.V.1 0 12000 446,3 12  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 6,387  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 0  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 0  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 19  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 23  CRI – Coque 

B.V.2 0 10000 395 10  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 4,083  Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 5,931  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 0  Solução Ótima encontrada 

CP C.P. 0 10000 228,8 1,517  FO = US$315,1/t 

 

As Tabelas 5.10 e 5.11 trazem as qualidades da mistura e do coque. 

 

Tabela 5. 10: Qualidade da mistura otimizada – FO: Maximizar Custo do blend 

  Cinza MV S Fluidez Reflec. Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO P2O5 

Mín 6 22 0,2 2,4 1,1 4,5 48 24 2 0,5 
Máx 9 25 0,7 3 1,3 7,5 52,5 28 5 0,9 

Cal 8,09 23,44 0,68 2,57 1,25 7,44 52,5 27,81 4,53 0,8 

             

  Alcalis Umid. I.Basc. CBI SI Reativos WI CSR CRI <,015mm 

Mín 1 6 0,9 0,95 2,7 65 6 60 18 10 

Máx 2,5 10 1,4 1,35 4,5 75 11 68 26 20 

Cal 1,81 8,4 0,16 1,35 2,93 67,27 8,4 61,64 25,93 13 
 

Tabela 5. 11: Qualidade do coque produzido – FO: Maximizar Custo do blend 

 Rend.(%) Fe(%) S(%) P(%) DI CSR Cinza(%) 

Mín 75 3 0,2 0,1 83 64 8 

Máx 80 6 0,7 0,45 86 72 10,5 

Cal 79,47 5,2 0,55 0,35 84,82 67,67 10,38 
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Comparando estes dois cenários (de minimização e maximização) do custo do mix, 

conclui-se que o intervalo de variação da formação do blend é de:  

 

                   Cmáx – Cmín = 315,1 – 262,35. Ou seja, US$52,75/t de mistura.   

 

Este é o range de acréscimo no blend ao se fazer manualmente a mistura. As 

qualidades nos dois extremos são bem próximas, ambas dentro dos limites acordados.  

 

5.2.3- Função Objetivo: Maximizar a resistência mecânica a frio do coque - DI  

 

Para esta configuração, é necessário abrir o limite superior de especificação para um 

valor maior que o máximo valor de DI obtido por um dos carvões disponíveis. Na Tabela 5.12 

são mostrados os resultados. 

 

Tabela 5. 12: Participação de cada carvão na mistura – FO: Maximizar DI do coque 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 0 50000 156,7 16,672  100.000 

A.V.2 0 30000 163,8 6,806  Função Objetivo 

A.V.3 0 5000 198,6 0  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 8,165  Rendimento coque/carvão 

M.V.1 0 12000 446,3 12  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 3,829  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 4,7  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 0  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 19  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 15,47  CRI – Coque 

B.V.2 0 10000 395 9,319  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 4,039   Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 0  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 0  Solução Ótima encontrada  
CP C.P. 0 10000 228,8 0  FO =  84,991 

       US$/t = 302,49 
 

Como DI é função linear da fuidez (tipicamente mais alta de carvões alto-voláteis) e 

da reflectância (propriedade que traduz o rank dos carvões, consideravelmente mais elevada 

em baixo-voláteis). Desta forma era de se esperar que estas duas classes de materiais fossem 

privilegiadas. De fato, esta mistura contém 31,64% de AV’s e 28,83% de BV’s, não sendo 
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utilizados nem carvões soft, que possuem baixas fluidez e reflectância, e nem o coque de 

petróleo com nenhum poder coqueificante. Em destaque o custo da mistura, US$302,49/t, 

bem acima do mínimo US$262,35/t, justificado pela alta participação de BV’s de elevado 

rank. 

  

5.2.4- Função Objetivo: Maximizar CSR  

 

Analogamente ao cenário anterior, é necessário abrir o limite superior de especificação 

de CSR para um valor maior que o máximo obtido por um dos carvões disponíveis. Na Tabela 

5.13 são mostrados os resultados desta simulação. 

 

Tabela 5. 13: Participação de cada carvão na mistura – FO: Maximizar CSR do coque 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 0 50000 156,7 16,903  100.000 

A.V.2 0 30000 163,8 6,218  Função Objetivo 

A.V.3 0 5000 198,6 0  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 8,389  Rendimento coque/carvão 

M.V.1 0 12000 446,3 9,612  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 6,353  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 9,221  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 0  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 13,168  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 16,086  CRI – Coque 

B.V.2 0 10000 395 10  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 2,796   Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 1,254  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 0  Solução Ótima encontrada  
CP C.P. 0 10000 228,8 0  FO =  68,66 

       US$/t = 295,05 
 

Na mistura obtida, observa-se uma importante parcela dos carvões Médios voláteis de 

elevado CSR, que tradicionalmente asseguram a meta mínima deste indicador. Para garantir o 

atendimento de outros requisitos da mistura são utilizados ainda AV’s com baixa cinza e 

BV’s de alto rank. Nota-se, também, a ausência de coque de petróleo e ínfima participação de 

Softs. 

 

Merece atenção, o custo da mistura obtida, US$295,05/t ,valor inferior ao da mistura de 

máximo DI.     
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5.2.5- Função Objetivo: Minimizar teores dos elementos P e S no coque 

 

Em siderurgia, altos níveis enxofre e fósforo são conhecidos como causadores de 

fragilidade no aço. Desta maneira, é imprescindível restringir os teores de S e P no coque. 

Nesta simulação, objetiva-se misturas que minimizem os teores destes elementos. Os 

resultados destes cenários estão evidenciados na Tabela 5.14. 

 

Tabela 5. 14: Participação de cada carvão na mistura – FO: Minimizar S/P no coque 

     Minimização de S no Coque  Minimização de P no Coque 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t)  CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 0 50000 156,7 21,253  100.000  16,44  100.000 

A.V.2 0 30000 163,8 1,544  Função Objetivo  7,452  Função Objetivo 

A.V.3 0 5000 198,6 0  Custo da Mistura  0  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 0  Rendimento coque/carvão  0  Rendimento coque/carvão 

M.V.1 0 12000 446,3 0,42  %Fe – Coque  5,336  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 16,193  %S – Coque  12,98  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 15,914  %P – Coque  0  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 0  DI – Coque  0  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 0  CSR – Coque  14,784  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 23  CRI – Coque  23  CRI – Coque 

B.V.2 0 10000 395 10  Cinza Mistura  7,154  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 1,285  Opção Função Objetivo  0  Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 9,948  Maximizar Minimizar  10,809  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 0  Solução Ótima encontrada  0  
Solução Ótima 

encontrada 

CP C.P. 0 10000 228,8 0,443  FO= 0,5139  2,045  FO= 0,287 

       US$/t = 278,01    US$/t = 285,98 

 

Como era previsto, para atingir o mínimo de S ou P no coque, o modelo configura a 

mistura com carvões com menores teores de S ou P. A mistura com menor %S no coque, 

atendendo todas as outras especificações de qualidade de mistura/coque possui 0,51% de S. 

No caso de P, este valor é de 0,29% de P.  Ressalta-se que, para o caso da minimização de P, 

o custo da mistura obtida é mais elevado em relação ao caso de S, mas ambos estão bem 

acima do valor mínimo do custo da mistura de US$262,35/t de mistura, o que demonstra que 

carvões de baixos percentuais de S e de P são mais onerosos. A maioria das empresas 

trabalham com valores médios de 0,33% de P e 0,6% de S. 
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5.2.6- Função Objetivo: Minimizar teor de cinza no coque. 

 

Ao elevar o teor de cinza do coque, incrementa-se o volume de escória produzida no 

forno, além de aumentar consideravelmente o consumo de coque no Alto-forno, uma vez que 

eleva-se o gasto de energia para conduzir a massa de cinza à temperatura de escória. Neste 

contexto, é crucial controlar e até mesmo minimizar, dentro dos limites aceitáveis pelo alto-

forno, o teor de cinza no coque. A rodada seguinte contempla a cinza da mistura como função 

objetivo. Os resultados estão apresentados na Tabela 5.15. 

 

Tabela 5. 15: Participação de cada carvão na mistura – FO: Minimizar Cinza na mistura/coque 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 0 50000 156,7 10,658  100.000 

A.V.2 0 30000 163,8 12,87  Função Objetivo 

A.V.3 0 5000 198,6 0  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 0  Rendimento coque/carvão 

M.V.1 0 12000 446,3 0  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 14,843  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 3,619  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 0  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 11,039  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 15,66  CRI – Coque 

B.V.2 0 10000 395 10  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 7,398  Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 9,758  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 0  Solução Ótima encontrada 

CP C.P. 0 10000 228,8 4,155  FO= 7,622 

       Cinza Coque 9,93 

       US$/t = 286,12 
 

Nota-se que, ao minimizar a cinza da mistura, atinge-se 9,93% de cinza no coque ao 

custo de US$286,12/t de blendado. Observa-se a grande participação de coque de petróleo no 

mix, uma vez que este material possui 1,69% de cinza, bem abaixo da média dos carvões, de 

7,7% de cinza. A principal vantagem de se utilizar coque de petróleo no blend é contribuir 

para o abaixamento da cinza, e, viabilizar o uso de carvões coqueificantes com cinza elevada, 

porém com custo mais atraente, porém sua utilização excessiva é deletéria a resistência 

mecânica do coque. 
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5.2.7- Função Objetivo: Minimizar/Maximizar o rendimento coque/carvão da mistura 
 

Em certas condições de operação das baterias de coque, é interessante ter-se o menor 

rendimentocoque/carvão para a casos i) de baixa demanda de coque(em eventuais reduções do 

alto-forno) ii) de empresas que não tem um balanço energético objetivar-se o máximo de 

volume de gás de coqueria.  No sentido contrário, se a Usina decidir aumentar a produtividade 

das coquerias, se faz necessária uma mistura com maior rendimentocoque/carvão possível. A  

Tabela 5.16 traz os resultados destas simulações. 

 

Tabela 5.16: Participação de cada carvão na mistura – FO: Minimizar/Maximizar 

Rendimentocoque/carvão 

     Mín de Rend. coque/carvão  Máx de Rend. coque/carvão 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t)  CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 0 50000 156,7 13,942  100.000  13,685  100.000 

A.V.2 0 30000 163,8 5,849  Função Objetivo  0  Função Objetivo 

A.V.3 0 5000 198,6 0  Custo da Mistura  0  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 0  
Rendimento 
coque/carvão 

 0  
Rendimento 
coque/carvão 

M.V.1 0 12000 446,3 0  %Fe – Coque  10,404  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 15,557  %S – Coque  3,066  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 0  %P – Coque  3,468  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 0  DI – Coque  0  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 14,84  CSR – Coque  19  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 23  CRI – Coque  20,876  CRI – Coque 

B.V.2 0 10000 395 10  Cinza Mistura  10  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 1,207  Opção Função Objetivo  2,554  Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 9,618  Maximizar Minimizar  11,937  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 4,909  
Solução Ótima 

encontrada 
 0  

Solução Ótima 
encontrada 

CP C.P. 0 10000 228,8 1,078  FO= 78,17  5,01  FO= 80,06 

       US$/t = 285,45    US$/t = 309,33 
 

O rendimento da mistura é função linear da matéria volátil, conforme a equação (5.1): 
 

   Rendimentocoque/carvão = 99 – 5*MVmistura /6                          (5.1) 

 

Nota-se que para o caso de máximo rendimento, o sistema utiliza prioritariamente 

carvões com menores teores de matéria volátil( BV’s), com o acréscimo de coque de petróleo 

e de MV’s com menores conteúdos de voláteis , além da diminuição da participação dos 

AV’s. Para esta situação, a mistura apresenta o custo é de US$309,33/t, valor justificado pela 

diminuição dos AV’s, que dentre os materiais disponíveis, possuem menores preços. Em 
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contra partida, para a situação de minimizar o rendimentocoque/carvão, a mistura deve ser 

constituída com o maior teor de voláteis possível, o que explica a maciça utilização de AV’s 

para elevar a matéria volátil da mistura, e consequentemente, reduzir o rendimentocoque/carvão.  

 

5.2.8- Função Objetivo: Minimizar Custo da mistura com restrições de consumos 

mínimos 

É comum, nas usinas siderúrgicas, durante o ano contratual de carvões é comum a 

empresa exigir a utilização de determinados materiais em função de estoque e cláusulas 

contratuais.  As simulações a seguir contemplam restrições de consumos mínimos de alguns 

materiais pré-estabelecidos; 

 

Cenário 1: Consumo de quantidades mínimas de Alto-Voláteis no blend: 
 

Com intuito de contribuir com o custo da mistura, é interessante estipular consumos 

mínimos de carvões alto-voláteis, os quais possuem menores preços dentro do banco de 

carvões disponíveis. Neste sentido, exigiu-se que o modelo utilizasse no mínimo 15kt do 

carvão AV.1,  6kt de AV.2,  2kt de AV.3  e 5kt de AV.4 no blend.  

 

A Tabela 5.17 apresenta os resultados desta situação. 

 

Tabela 5. 17: Participação de cada carvão na mistura – FO: Minimizar Custo da mistura, com 

restrições de consumos mínimos de Alto-voláteis 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 15000 50000 156,7 17,135  100.000 

A.V.2 6000 30000 163,8 8,083  Função Objetivo 

A.V.3 2000 5000 198,6 2  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 5000 27000 196,1 5  Rendimento coque/carvão 

M.V.1 0 12000 446,3 0  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 0  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 17,525  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 0  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 8,128  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 19,545  CRI – Coque 

B.V.2 0 10000 395 8,803  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 1,659   Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 12,618  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 0  Solução Ótima encontrada  
CP C.P. 0 10000 228,8 0  F.O=  US$264,16/t 
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Os resultados ilustram que as quantidades mínimas foram atendidas para todos os 

quatro carvões alto-voláteis. Os carvões AV.1 e AV.2 foram consumidos em quantidades 

acima do limite mínimo estabelecido, uma vez que possuem vantagem financeira sobre os 

outros disponíveis. Já os carvões AV.3 e AV.4 foram utilizadas exatamente as quantidades 

mínimas requeridas devido a não contribuição efetiva com o custo da mistura.   

 

Cenário 2: Consumo de no mínimo 5000t de Coque de Petróleo e de 10000t de MV.1 no 

blend 
 

A Tabela 5.18 traz os resultados desta simulação. 

 

Tabela 5. 18: Participação de cada carvão na mistura – FO: Minimizar Custo da mistura, com 

restrições de consumo mínimo de Coque de Petróleo e MV.1 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 0 50000 156,7 14,833  100.000 

A.V.2 0 30000 163,8 11,715  Função Objetivo 

A.V.3 0 5000 198,6 0  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 0  Rendimento coque/carvão 

M.V.1 10000 12000 446,3 10  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 5,801  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 8,053  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 0  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 19  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 7,077  CRI – Coque 

B.V.2 0 10000 395 10  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 3,161  Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 5,36  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 0  Solução Ótima encontrada 

CP C.P. 5000 10000 228,8 5  F.O= US$295,56/t 

 

O modelo respeitou as restrições de consumo mínimo dos materiais solicitados, 

percebe-se que ambos foram utilizados em quantidades mínimas pré-estabelecidas. 

 

O coque de petróleo por ser um material sem nenhum poder coqueificante, com baixa 

fluidez e reflectância, foi utilizado no limite mínimo de 5000t. Já no caso do MV.1, sua 

utilização está condicionada ao seu alto custo, US$446,3/t.  
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Cenário 3: Consumo fixos de determinados carvões: 

 

Ainda dentro do contexto de simulações com restrição de disponibilidade de materiais, 

é de extrema importância abordarmos a condição de consumo fixo de um material específico. 

Nas usinas, esta situação é típica para materiais com fornecimento fixo, por exemplo, o coque 

de petróleo. Abaixo, seguem os resultados para o caso de consumos fixos de 5000t de MV.1, 

8000t de BV.2 e 3000t de coque de petróleo na mistura (vide Tabela 5.19).    

 

Tabela 5. 19: Participação de cada carvão na mistura – FO: Minimizar Custo da mistura, com 

restrições de consumos fixos 

TIPOS MÍN(t) MÁX(t) CIF CAL(kt)  Massa de Mistura(t) 

A.V.1 0 50000 156,7 16,813  100.000 

A.V.2 0 30000 163,8 12,981  Função Objetivo 

A.V.3 0 5000 198,6 0  Custo da Mistura A
.V

 

A.V.4 0 27000 196,1 0  Rendimento coque/carvão 

M.V.1 5000 5000 446,3 5  %Fe – Coque 

M.V.2 0 35000 326 0  %S – Coque 

M.V.3 0 60000 298,4 13,004  %P – Coque 

M.V.4 0 25000 303,3 0  DI – Coque 

M
.V

 

M.V.5 0 19000 356 14,745  CSR – Coque 

B.V.1 0 23000 312,7 12,406  CRI – Coque 

B.V.2 8000 8000 395 8  Cinza Mistura B
.V

 

B.V.3 0 23000 403,9 2,821  Opção Função Objetivo 

S.1 0 50000 225,4 11,23  Maximizar Minimizar 

S
of

t 

S.2 0 45000 204,5 0  Solução Ótima encontrada 

CP C.P. 3000 3000 228,8 3  FO= US$275,19 

 

Observa-se que o programa respeita as restrições de consumo fixo, otimizando o 

restante da mistura no sentido a minimizar o custo do blend, resultando-o em US$275,19/t. 

Este esforço para fixar os consumos, impacta em um aumento de US$12,84 em relação ao 

custo da mistura ótima do item 5.2.1. 

  

Os resultados do otimizador desenvolvido são muito próximos aos obtidos utilizando o 

software MIX da Unisoma, porém apresenta vantagens em relação à sua fácil utilização, 

rápida mobilidade de cenários, além do fato de ser um código aberto, o que permite alterações 

customizadas para cada empresa.    
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6- CONCLUSÕES 

 

As ferramentas desenvolvidas permitem várias simulações de misturas, encontrando 

soluções otimizadas em cada uma delas. Isto certamente facilita na escolha da melhor  solução 

e, também, auxilia naquelas situações em que a tomada de uma decisão deve ser a mais rápida 

possível, situações estas muito comuns quando se pretende definir mistura de carvões para 

produção de coque metalúrgico. Utilizou-se 3 ferramentas, Otimizador LINGO, Otimizador 

Próprio DELPHI e o Planejador de Misturas – Visualização de mistura durante a 

realização do trabalho. 

 

Otimização utilizando o LINGO, software comercial 

   

�  Os resultados foram satisfatórios na minimização do custo da mistura, atendendo às 

restrições de qualidade e disponibilidades.  

 

�  Vantagem: considera número máximo de carvões e percentual mínimo que justifica 

sua compra; (utilização de variáveis binárias). 

 

�  O tempo máximo para encontrar estas soluções não ultrapassou 2 segundos (Pentium 

dual-core, 1GB de memória).  

 

�  Aborda parâmetros de britagem, como o WI e o percentual de superfinos do blend, 

sério problema operacional na produção do coque, embora estes mesmos parâmetros 

foram considerados no Otimizador próprio. 

 

Otimização utilizando o software desenvolvido em DELPHI 

 

� O Otimizador permite encontrar a solução ótima não só para o custo da mistura, mas 

para diversos parâmetros de qualidade do coque, como DI, CSR, S, P.  

 

�  O tempo de execução do programa é de aproximadamente 3 segundos (Intel Core I3, 

4GB de memória), o que mostra a rapidez e eficiência do aplicativo desenvolvido. 

�  Rapidez na mudança de cenários/FO. 

 

�  Permite adaptações frente às necessidade da empresa. “Não é caixa preta!!”  
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�  Interface amigável, facilitando a sua utilização pelos profissionais que trabalham 

nesta área; mudando de certa forma, o conceito negativo em relação à aplicação de 

softwares mais complexos. “Quebra de paradigma!!” 

 

Planejador de Misturas – Visualização de Qualidades mistura/coque 

 

� Este aplicativo contém todas as informações referentes aos carvões individuais, 

necessitando somente os percentuais otimizados de cada material no blend, para 

visualizar na mistura produzida:  

 

  - diagrama MOF, que permite tirar conclusões sobre a viabilidade de consecução da 

mistura e geração de coque; 
 

        - diagrama CBI/SI, importante mecanismo de predição da resistência mecânica do coque; 
 

  - reflectograma da mistura produzida, informação crucial sobre o rank do mix otimizado 

e 

  - resumo gerencial das qualidades da mistura e do coque, o que garante simplicidade e 

rapidez no processo decisório; 

 

Portanto, a contribuição acadêmica e a nível industrial deste trabalho é a 

implementação destes programas computacionais, que são executados independentes de 

outros softwares de cunho comercial de maneira muito eficiente!  
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7- SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como proposta para trabalhos futuros, é sugerido o estudo da possibilidade de se 

acrescentar ao modelo de otimização restrições relacionadas à operação da bateria, como 

temperatura e tempo de coqueificação.  

 

Criação de um modelo que otimizasse o custo do coque, levando em consideração os 

custos operacionais, de manutenção, de depreciação, de geração e consumo de gás na planta, 

além das rendas provenientes da venda dos sub-produtos da destilação do gás de coqueria na 

Unidade de Carboquímicos da Usina. 

 

Criação de uma modelo integrado que otimize o custo do aço, tendo como variáveis de 

entrada os custos e disponibilidades das matérias-primas. 
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Anexo 1 – Código fonte do modelo de otimização de misturas no Lingo 

 

model: 

 

title carvoes; 

 

sets: 

carvao: Qmin, Qmax, Custo, y, x; 

elementos: tlw, tu; 

Matriz(carvao,elementos): teores; 

endsets 

 

data: 

carvao,elementos = @ole('carvao.xls','carvao','elementos'); 

tlw,tu = @ole('carvaoATUAL.xls','tlw','tu'); 

Custo,Qmin,Qmax = @ole('carvao.xls','Custo','Qmin','Qmax'); 

teores = @ole('carvaoATUAL.xls','teores'); 

pilhamax, usomin = @ole('carvao.xls','pilhamax','usomin');     

Mcarvao = @ole('carvaoATUAL.xls','Mcarvao'); 

RendMim, RendMax = @ole('carvao.xls','RendMim', 'RendMax'); 

enddata 

 

!Função objetivo; 

[FO] min = @sum(carvao(i): x(i)*Custo(i))/Mcarvao; 

 

!Massa total de carvão; 

@sum(carvao(i):x(i)) = Mcarvao; 

 

!Os limites de % máx e mín devem ser respeitados; 

@for(elementos(i): @sum(carvao(j): (teores(j,i)-tu(i))*x(j)) <= 0); 

@for(elementos(i): @sum(carvao(j): (teores(j,i)-tlw(i))*x(j)) >= 0); 

 

!As quantidades máx e mín de cada pilha devem ser respeitadas; 

@for(carvao(i): x(i) >= Qmin(i)); 
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@for(carvao(i): x(i) <= Qmax(i)); 

 

!Rendimento; 

MVol = @sum(carvao(i): teores(i,@index(MV))*x(i))/Mcarvao;    

99 - 5/6*MVol <= RendMax; 

99 - 5/6*MVol >= RendMim; 

 

!------------------------------------------------------------; 

!Substitui a estrutura condicional. Aquilo que você perguntou; 

!Definir primeiramente y como uma variável binária; 

@for(carvao(i): @bin(y(i))); 

 

!Se a pilha for utilizada, então y = 1, caso contrário, y = 0; 

@for(carvao(i): y(i) >= x(i)/Qmax(i)); 

 

!Definir número máximo de pilhas; 

@sum(carvao(i): y(i)) <= pilhamax; 

 

!A quantidade de cada pilha deve ser maior que um mínimo, senão deve ser nula; 

@for(carvao(i): x(i) >= y(i)*usomin); 

!------------------------------------------------------------; 

 

data: 

@ole('carvao.xls','x','FO','y')= x, FO, y; 

enddata 

 

end 
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Anexo 2 – Código fonte do modelo de otimização de misturas em Delphi   

 

unit UnitOtimizador; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 

  StdCtrls, ExtCtrls, OleCtrls, vcf1, Grids, Menus; 

 

const nCarvao = 15;   {número de carvões} 

      nPC = 20;       {número de parâmetros de controle} 

      nCoque = 7;     {número de restrições no coque} 

 

type 

  TFormOtimizador = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    StringGrid1: TStringGrid; 

    StringGrid2: TStringGrid; 

    Edit9: TEdit; 

    Label1: TLabel; 
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    ListBox1: TListBox; 

    ListBox2: TListBox; 

    Label2: TLabel; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    RadioButton1: TRadioButton; 

    RadioButton2: TRadioButton; 

    Label3: TLabel; 

    StringGrid3: TStringGrid; 

    Label4: TLabel; 

    MainMenu1: TMainMenu; 

    Dados1: TMenuItem; 

    Abrir1: TMenuItem; 

    Salvar1: TMenuItem; 

    N1: TMenuItem; 

    Sair1: TMenuItem; 

    OpenDialog1: TOpenDialog; 

    SaveDialog1: TSaveDialog; 

    ComboBox1: TComboBox; 

    Label5: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Label8: TLabel; 
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    Label9: TLabel; 

    Label10: TLabel; 

    Label11: TLabel; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure RadioButton1Click(Sender: TObject); 

    procedure RadioButton2Click(Sender: TObject); 

    procedure Sair1Click(Sender: TObject); 

    procedure Abrir1Click(Sender: TObject); 

    procedure Salvar1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

    t: array [1..nPC, 1..nCarvao] of extended;  {nPC e nCarvao definidos na linha 9} 

    Wt: array [1..nPC, 1..nCarvao] of string; 

    tmin, tmax: array [1..nPC] of extended;     {Teores mínimo e máximo dos elementos} 

    Wtmin, Wtmax: array [1..nPC] of string; 

    Qmin, Qmax, custo: array [1..nCarvao] of extended; {Quantidades mínima, máxima e custo de cada carvão} 

    Carvao, WQmin, WQmax, Wcusto: array [1..nCarvao] of string; 

    RendMin, RendMax: extended;   {Rendimentos mínimo e máximo} 
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    Pmax, Pmin, CSRmax,CSRmin, DImax, DImin, Czmax, Czmin, Smax, Smin, FeMin, FeMax: extended;   {Teores mínimo e máximo no 

coque} 

    WRend, WFe, WS, WP, WDI, WCSR, WCz: string; 

    WRendMin, WRendMax, WPmax, WPmin, WCSRmax,WCSRmin, WDImax, WDImin, WCzmax, WCzmin, WSmax, WSmin, WFeMin, 

WFeMax: string; 

    Peso: extended;  {peso da mistura} 

    A, matrizEA: array [1..2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1, 1..3*nCarvao+2*nPC+2+2*nCoque] of extended; {matriz dos coeficientes das 

variáveis x e função objetivo} 

    b: array [1..2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque] of extended;   {Vetor dos termos independentes} 

    x: array [1..2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1] of extended; {Armazenará o valor das variáveis da base} 

    Wx: array [1..2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1] of string;  {Armazenará o valor das variáveis da base na forma de string} 

    Code: Integer; 

 

    Gama: array [1..2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1] of extended; {Vetor Gama} 

    MatrizE: array [1..2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1, 1..2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1] of extended;  {Elementos da matriz E} 

    MatrizEx: array [1..2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1] of extended;  {Elementos do produto E*x} 

 

    xB: array [1..2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque] of integer;   {Armazenará o índice das variáveis que  pertencem à base} 

    xNB: array [1..3*nCarvao+2*nPC+2+2*nCoque] of integer;  {Armazenará o índice das variáveis que NÃO pertencem à base} 

 

    Negativo, Viavel: boolean;  {Utilizadas no Teste de Otimalidade e Viabilidade das soluções} 

    e, s: integer;      {Índice das variáveis que entram e saem da base} 
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    SomaFO, FO, SomaCusto, CustoMistura, SomaPeso: extended; 

    WFO, WCustoMistura, WSomaPeso: string; 

    SomaTeor, Teor: array [1..nPC] of extended; 

    WTeor: array [1..nPC] of string; 

    contIter: integer;   {contador para número de iterações} 

    Opcao: string;      {minimizar ou maximizar} 

    TermoF, TermoR: extended;   {Termo fluidez e Termo reflectância} 

 

    procedure LeituraDosCoeficientes; 

    procedure Resolver; 

    procedure ResolverIteracoes; 

  end; 

 

var 

  FormOtimizador: TFormOtimizador; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

procedure TFormOtimizador.LeituraDosCoeficientes; 

var i, j: integer; 
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begin 

  if RadioButton1.checked  {Minimização} 

     then Opcao:= 'Minimizar' 

     else Opcao:= 'Maximizar'; 

 

  {Leitura dos teores dos elementos} 

  for i:= 1 to nPC do 

    for j:= 1 to nCarvao do 

      Val(StringGrid1.Cells[i+4,j], t[i,j], Code); 

 

  {Leitura das Qmin, Qmax e custo} 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    begin 

    Val(StringGrid1.Cells[1,i], Qmin[i], Code); 

    Val(StringGrid1.Cells[2,i], Qmax[i], Code); 

    Val(StringGrid1.Cells[3,i], custo[i], Code); 

    end; 

 

  {Leitura dos teores mínimo e máximo dos elementos} 

  for i:=1 to nPC do 

    begin 

    Val(StringGrid2.Cells[i,1], tmin[i], Code); 
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    Val(StringGrid2.Cells[i,2], tmax[i], Code); 

    end; 

 

  {Leitura do peso da mistura} 

  Val(Edit9.text, peso, Code); 

 

  {Leitura das restrições no coque} 

  Val(StringGrid3.Cells[1,1], RendMin, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[1,2], RendMax, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[2,1], FeMin, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[2,2], FeMax, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[3,1], SMin, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[3,2], SMax, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[4,1], PMin, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[4,2], PMax, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[5,1], DIMin, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[5,2], DIMax, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[6,1], CSRMin, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[6,2], CSRMax, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[7,1], CzMin, Code); 

  Val(StringGrid3.Cells[7,2], CzMax, Code); 
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  {Elementos da MATRIZ A} 

  {Restrições relativas aos teores máximos: desigualdade <=} 

  for i:= 1 to nPC do 

    for j:= 1 to nCarvao do 

      A[i,j]:= t[i,j]; 

  {Restrições relativas aos teores mínimos: desigualdade >=, daí a necessidade de trovar o sinal} 

  for i:= 1 to nPC do 

    for j:= 1 to nCarvao do 

      A[i+nPC,j]:= -t[i,j]; 

  {Restrição1 relativa ao peso: desigualdade <=} 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+1,i]:= 1; 

  {Restrição2 relativa ao peso: desigualdade >=} 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2,i]:= -1; 

  {Restrições relativas à quantidade máxima de carvão: desigualdade <=} 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    for j:= 1 to nCarvao do 

      if j = i 

        then A[2*nPC+2+i,j]:= 1 

        else A[2*nPC+2+i,j]:= 0; 

  {Restrições relativas à quantidade mínima de carvão: desigualdade >=} 
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  for i:= 1 to nCarvao do 

    for j:= 1 to nCarvao do 

      if j = i 

        then A[2*nPC+2+nCarvao+i,j]:= -1 

        else A[2*nPC+2+nCarvao+i,j]:= 0; 

 

  {Restrições relativas aos parâmetros de controle no COQUE: Rendimento} 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+1,i]:= -t[2,i]; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+2,i]:= t[2,i]; 

  {Restrições relativas aos parâmetros de controle no COQUE: % de Fe} 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+3,i]:= t[6,i]; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+4,i]:= -t[6,i]; 

  {Restrições relativas aos parâmetros de controle no COQUE: % de S} 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+5,i]:= t[3,i]; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+6,i]:= -t[3,i]; 

  {Restrições relativas aos parâmetros de controle no COQUE: % de P} 
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  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+7,i]:= t[10,i]; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+8,i]:= -t[10,i]; 

  {Restrições relativas aos parâmetros de controle no COQUE: % de DI} 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+9,i]:= 0.1406*t[5,i] + 0.406*t[4,i]; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+10,i]:= -0.1406*t[5,i] - 0.406*t[4,i]; 

  {Restrições relativas aos parâmetros de controle no COQUE: % de CSR} 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+11,i]:= t[18,i]; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+12,i]:= -t[18,i]; 

  {Restrições relativas aos parâmetros de controle no COQUE: % de Cinza} 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+13,i]:= 105.25*t[1,i] + 5/6*(Czmax + 0.3335)*t[2,i]; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+14,i]:= -105.25*t[1,i] - 5/6*(Czmin + 0.3335)*t[2,i]; 

 

  {Coeficientes das variáveis de folga} 

  for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque do 
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    for j:= nCarvao+1 to 3*nCarvao+2*nPC+2+2*nCoque do 

      if j = i + nCarvao 

        then A[i,j]:= 1 

        else A[i,j]:= 0; 

 

  {Última linha da matriz A: coeficientes das variáveis FORA da Base na FO} 

  case ComboBox1.ItemIndex of 

  -1, 0: begin 

         if RadioButton1.checked  {Minimização} 

           then for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= -custo[i] 

           else for i:= 1 to nCarvao do  {Maximização} 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= custo[i]; 

         Opcao:= Opcao + ' custo da mistura'; 

         end; 

      1: begin 

         if RadioButton1.checked 

           then for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:=  5/6*t[2,i]/peso  {-(99-5/6MV)} 

           else for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= -5/6*t[2,i]/peso;  {99-5/6MV} 

         Opcao:= Opcao + ' Rendimento no coque' 
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         end; 

      2: begin 

         if RadioButton1.checked 

           then for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= -0.699*t[6,i]/peso 

           else for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:=  0.699*t[6,i]/peso; 

         Opcao:= Opcao + ' % de Fe no coque' 

         end; 

      3: begin 

         if RadioButton1.checked 

           then for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= -0.501*t[3,i]/peso  

           else for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:=  0.501*t[3,i]/peso; 

         Opcao:= Opcao + ' % de S no coque' 

         end; 

      4: begin 

         if RadioButton1.checked 

           then for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= -0.436*t[10,i]/peso 

           else for i:= 1 to nCarvao do 
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                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:=  0.436*t[10,i]/peso; 

         Opcao:= Opcao + ' % de P no coque'; 

         end; 

      5: begin 

         if RadioButton1.checked 

           then for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= -(0.1406*t[5,i]+0.406*t[4,i])/peso  

           else for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:=  (0.1406*t[5,i]+0.406*t[4,i])/peso;  

         Opcao:= Opcao + ' % de DI no coque'; 

         end; 

      6: begin 

         if RadioButton1.checked 

           then for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= -0.729*t[18,i]/peso  

           else for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:=  0.729*t[18,i]/peso; 

         Opcao:= Opcao + ' % de CSR no coque' 

         end; 

      7: begin 

         if RadioButton1.checked 

           then for i:= 1 to nCarvao do 
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                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= -t[1,i]/peso 

           else for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:=  t[1,i]/peso; 

         Opcao:= Opcao + ' % de Cinza na mistura' 

         end; 

      8: begin 

         if RadioButton1.checked 

           then for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= -t[19,i]/peso 

           else for i:= 1 to nCarvao do 

                A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:=  t[19,i]/peso; 

         Opcao:= Opcao + ' % de CRI na mistura' 

         end; 

  end; 

  {Última linha da matriz A: coeficientes das variáveis da base na FO} 

  for i:= nCarvao + 1 to 3*nCarvao+2*nPC+2+2*nCoque do 

    A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]:= 0; 

 

  {Vetor b: termos independentes das restrições} 

  for i:= 1 to nPC do 

    b[i]:= tmax[i]*peso; 

  for i:= 1 to nPC do 
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    b[nPC + i]:= -tmin[i]*peso; 

  b[2*nPC+1]:= peso; 

  b[2*nPC+2]:= -peso; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    b[2*nPC+2 + i]:= Qmax[i]; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    b[2*nPC+2+nCarvao + i]:= -Qmin[i]; 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 1]:= 6/5*peso*(RendMax - 99); 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 2]:= -6/5*peso*(RendMin - 99); 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 3]:= peso/0.699*FeMax; 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 4]:= -peso/0.699*FeMin; 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 5]:= peso*(Smax-0.207)/0.501; 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 6]:= -peso*(Smin-0.207)/0.501; 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 7]:= peso*Pmax/0.436; 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 8]:= -peso*Pmin/0.436; 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 9]:= peso*(DImax -83.6); 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 10]:= -peso*(DImin -83.6); 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 11]:= peso*(CSRmax -22.73)/0.729; 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 12]:= -peso*(CSRmin -22.73)/0.729; 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 13]:= peso*99*(Czmax +0.3335); 

  b[2*nPC+2+2*nCarvao + 14]:= -peso*99*(Czmin +0.3335); 

end; 
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procedure TFormOtimizador.ResolverIteracoes; 

var i, j, k: integer; 

    Soma, quociente, menor: extended; 

begin 

  contIter:= contIter + 1; 

  ListBox1.Items.add ('Iteração ' + IntToStr(contIter)); 

 

  {PASSO 1: escolha da variável que SAI DA BASE.} 

  menor:= 0; 

  for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque do 

    if x[i] < menor 

      then begin 

           menor:= x[i]; 

           s:= i;   {A variável que sai da base tem índice s} 

           end; 

  ListBox1.Items.add ('A variável que sai da base é a x' + IntToStr(xB[s])); 

 

  {Verificar a existência de SOLUÇÃO VIÁVEL} 

  Viavel:= false; 

  for i:= 1 to 3*nCarvao+2*nPC+2+2*nCoque do 

    if A[s,i] < -1e-12  {aproximadamente zero, para corrigir erros de arredondamento} 
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      then Viavel:= true; 

 

  IF Viavel 

  THEN BEGIN 

  {PASSO 2: escolha da variável que ENTRA NA BASE.} 

  menor:= 1e8; 

  for i:= 1 to 3*nCarvao+2*nPC+2+2*nCoque do 

    if A[s,i] < -1e-12   {aproximadamente zero, para corrigir erros de arredondamento} 

      then begin 

           quociente:= A[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1,i]/A[s,i]; 

           if quociente < menor 

             then begin 

                  menor:= quociente; 

                  e:= i;     {A variável que entra na base tem índice e} 

                  end; 

           end; 

  ListBox1.Items.add ('A variável que entra na base é a x'+IntToStr(e)); 

 

  {Vetor GAMA: elemento Pivot A[s,e]} 

  for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1 do 

    if i = s then Gama[i]:= 1/A[s,e]   {Na linha s o elemento é a fração cujo numerador é 1} 

             else Gama[i]:= -A[i,e]/A[s,e]; 
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  {Montagem da MATRIZ E} 

  for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1 do 

    for j:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1 do 

      if j = s then MatrizE[i,j]:= Gama[i] 

               else if j = i 

                    then MatrizE[i,j]:= 1 

                    else MatrizE[i,j]:= 0; 

 

  {Atualizar o vetor x: x(novo) = E*x --> valores das variáveis básicas} 

  for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1 do 

    begin 

    Soma:= 0; 

    for k:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1 do 

      Soma:= Soma + matrizE[i,k]*x[k]; 

    MatrizEx[i]:= Soma; 

    end; 

 

  for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1 do 

    x[i]:= MatrizEx[i]; 

 

  {Atualizar a Matriz A} 
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  for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1 do 

    for j:= 1 to 3*nCarvao+2*nPC+2+2*nCoque do 

      begin 

      Soma:= 0; 

      for k:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1 do 

        Soma:= Soma + MatrizE[i,k]*A[k,j]; 

      MatrizEA[i,j]:= Soma; 

      end; 

 

  for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1 do 

    for j:= 1 to 3*nCarvao+2*nPC+2+2*nCoque do 

      A[i,j]:= MatrizEA[i,j]; 

 

  {ATUALIZAR os índices das variáveis da base} 

  xB[s]:= e; 

 

  {Teste da Otimalidade: verificar se a solução ótima foi encontrada} 

  Negativo:= false; 

  for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque do 

    if x[i] < 0   {Verificar se há elemento negativo na solução básica: valores de x[i]} 

      then Negativo:= true; 
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  ListBox1.Items.add (' '); 

  if not Negativo 

    then begin 

         ListBox2.Items.Clear; 

         ListBox2.Items.add ('SOLUÇÃO ÓTIMA !'); 

         for i:= 1 to nCarvao do 

           StringGrid1.Cells[4,i]:= ' ';  {Limpar StringGrid1} 

         SomaPeso:= 0; 

         SomaCusto:= 0; 

         SomaFO:= 0; 

         TermoF:= 0; 

         TermoR:= 0; 

         for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque do 

           if (xB[i] <= nCarvao) and (x[i] > 1e-9) then 

           begin 

           Str(x[i]:6:2, Wx[i]); 

           ListBox2.Items.add ('x' + IntToStr(xB[i]) +' = '+ Wx[i]); 

           StringGrid1.Cells[4,xB[i]]:= Wx[i]; 

           SomaPeso:= SomaPeso + x[i]; 

           SomaCusto:= SomaCusto + (custo[xB[i]]*x[i]); 

           case ComboBox1.ItemIndex of 

             -1, 0: SomaFO:= SomaFO + custo[xB[i]]*x[i]; 
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                 1: SomaFO:= SomaFO + t[2,xB[i]]*x[i]; 

                 2: SomaFO:= SomaFO + t[6,xB[i]]*x[i]; 

                 3: SomaFO:= SomaFO + t[3,xB[i]]*x[i]; 

                 4: SomaFO:= SomaFO + t[10,xB[i]]*x[i]; 

                 5: begin 

                    TermoF:= TermoF + t[4,xB[i]]*x[i]; 

                    TermoR:= TermoR + t[5,xB[i]]*x[i]; 

                    end; 

                 6: SomaFO:= SomaFO + t[18,xB[i]]*x[i]; 

                 7: SomaFO:= SomaFO + t[1,xB[i]]*x[i]; 

                 8: SomaFO:= SomaFO + t[19,xB[i]]*x[i]; 

                 end;   {end do case} 

           end; 

         ListBox2.Items.add (' '); 

         Str(SomaPeso:8:2, WSomaPeso); 

         ListBox2.Items.add ('Peso Mistura = '+ WSomaPeso +' t'); 

         ListBox2.Items.add (' '); 

 

         case ComboBox1.ItemIndex of 

             -1, 0: begin 

                    ListBox2.Items.add (Opcao); 

                    FO:= SomaFO; 
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                    Str(FO:9:2, WFO); 

                    ListBox2.Items.add ('FO = $ ' + WFO); 

                    end; 

                 1: begin 

                    ListBox2.Items.add (Opcao); 

                    FO:= 99 - 5/6*SomaFO/SomaPeso; 

                    Str(FO:7:4, WFO); 

                    ListBox2.Items.add ('FO = ' + WFO + ' %'); 

                    end; 

                 2: begin 

                    ListBox2.Items.add (Opcao); 

                    FO:= 0.699*SomaFO/SomaPeso; 

                    Str(FO:7:4, WFO); 

                    ListBox2.Items.add ('FO = ' + WFO + ' %'); 

                    end; 

                 3: begin 

                    ListBox2.Items.add (Opcao); 

                    FO:= 0.501*SomaFO/SomaPeso + 0.207; 

                    Str(FO:7:4, WFO); 

                    ListBox2.Items.add ('FO = ' + WFO + ' %'); 

                    end; 

                 4: begin 
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                    ListBox2.Items.add (Opcao); 

                    FO:= 0.436*SomaFO/SomaPeso; 

                    Str(FO:7:4, WFO); 

                    ListBox2.Items.add ('FO = ' + WFO + ' %'); 

                    end; 

                 5: begin 

                    ListBox2.Items.add (Opcao); 

                    FO:= (0.1406*TermoR + 0.406*TermoF)/SomaPeso + 83.6; 

                    Str(FO:7:4, WFO); 

                    ListBox2.Items.add ('FO = ' + WFO + ' %'); 

                    end; 

                 6: begin 

                    ListBox2.Items.add (Opcao); 

                    FO:= 0.729*SomaFO/SomaPeso + 22.73; 

                    Str(FO:7:4, WFO); 

                    ListBox2.Items.add ('FO = ' + WFO + ' %'); 

                    end; 

                 7: begin 

                    ListBox2.Items.add (Opcao); 

                    FO:= SomaFO/SomaPeso; 

                    Str(FO:7:4, WFO); 

                    ListBox2.Items.add ('FO = ' + WFO + ' %'); 
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                    end; 

                 8: begin 

                    ListBox2.Items.add (Opcao); 

                    FO:= SomaFO/SomaPeso; 

                    Str(FO:7:4, WFO); 

                    ListBox2.Items.add ('FO = ' + WFO + ' %'); 

                    end; 

                 end;  {end do case} 

         CustoMistura:= SomaCusto/SomaPeso; 

         Str(CustoMistura:7:2, WCustoMistura); 

         ListBox2.Items.add ('MISTURA ($/t) = '+ WCustoMistura ); 

         ListBox2.Items.add (' '); 

         ListBox2.Items.add ('Matriz A: ' + IntToStr(2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1) +' x '+ IntToStr(3*nCarvao+2*nPC+2+2*nCoque)); 

         ListBox2.Items.add (IntToStr(contIter) + ' iterações'); 

         ListBox2.Items.add ('*** FIM ***'); 

 

         {Calcular Teores} 

         for i:= 1 to nPC do 

           begin 

           SomaTeor[i]:= 0; 

           for j:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque do 

             if xB[j] <= nCarvao 
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               then SomaTeor[i]:= SomaTeor[i] + t[i,xB[j]]*x[j]; 

           Teor[i]:= SomaTeor[i]/SomaPeso; 

           Str(Teor[i]:5:2, WTeor[i]); 

           StringGrid2.Cells[i,3]:= WTeor[i]; 

           end; 

         Str(99-5/6*Teor[2]:5:2, WRend); 

         Str(Teor[6]*0.699:5:2, WFe); 

         Str(teor[3]*0.501 +0.207:5:2,WS); 

         Str(teor[10]*0.436:5:2,WP); 

         Str(0.1406*teor[5]+0.406*teor[4]+83.6:5:2,WDI); 

         Str(teor[18]*0.729 + 22.73:5:2,WCSR); 

         Str(teor[1]*105.25/(99-5*teor[2]/6)-0.3335:5:2,WCz); 

 

         StringGrid3.Cells[1,3]:=  WRend; 

         StringGrid3.Cells[2,3]:=  WFe; 

         StringGrid3.Cells[3,3]:=  WS; 

         StringGrid3.Cells[4,3]:=  WP; 

         StringGrid3.Cells[5,3]:=  WDI; 

         StringGrid3.Cells[6,3]:=  WCSR; 

         StringGrid3.Cells[7,3]:=  WCz; 

         end; 

    END 
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    ELSE BEGIN 

         ListBox2.Items.Clear; 

         ListBox2.Items.add (' Não existe SOLUÇÃO VIÁVEL !'); 

         ListBox2.Items.add (' '); 

         ListBox2.Items.add (IntToStr(contIter) + ' iterações'); 

         ListBox2.Items.add ('*** FIM ***'); 

         for i:= 1 to nCarvao do 

           StringGrid1.Cells[4,i]:= ' '; 

         for i:= 1 to nPC do 

           StringGrid2.Cells[i,3]:= ' '; 

         for i:= 1 to nCoque do 

           StringGrid3.Cells[i,3]:= ' '; 

         ShowMessage ('    Não existe SOLUÇÃO VIÁVEL !     '); 

         END; 

end; 

 

procedure TFormOtimizador.Resolver; 

var i: integer; 

begin 

  ListBox1.Items.Clear; 

  contIter:= 0; 

  {Variáveis fora da base} 
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  for i:= 1 to 3*nCarvao + 2*nPC + 2 + 2*nCoque do 

    xNB[i]:= i; 

  {Variáveis da base} 

  for i:= 1 to 2*nPC + 2 + 2*nCarvao + 2*nCoque do 

    xB[i]:= i + nCarvao; 

 

  {Solução Básica Inicial} 

  for i:= 1 to 2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque do 

    x[i]:= b[i]; 

  x[2*nPC+2+2*nCarvao+2*nCoque+1]:= 0; 

 

  Negativo:= true; 

  Viavel:= true; 

 

  WHILE Negativo and Viavel DO 

    BEGIN 

 

    ResolverIteracoes; 

 

    END; 

end; 
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procedure TFormOtimizador.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

  LeituraDosCoeficientes; 

  Resolver; 

end; 

 

procedure TFormOtimizador.RadioButton1Click(Sender: TObject); 

var i: integer; 

begin 

  ListBox1.Items.Clear; 

  ListBox2.Items.Clear; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    StringGrid1.Cells[4,i]:= ' '; 

  for i:= 1 to nPC do 

    StringGrid2.Cells[i,3]:= ' '; 

  for i:= 1 to nCoque do 

    StringGrid3.Cells[i,3]:= ' '; 

end; 

 

procedure TFormOtimizador.RadioButton2Click(Sender: TObject); 

var i: integer; 

begin 
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  ListBox1.Items.Clear; 

  ListBox2.Items.Clear; 

  for i:= 1 to nCarvao do 

    StringGrid1.Cells[4,i]:= ' '; 

  for i:= 1 to nPC do 

    StringGrid2.Cells[i,3]:= ' '; 

  for i:= 1 to nCoque do 

    StringGrid3.Cells[i,3]:= ' '; 

end; 

 

procedure TFormOtimizador.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  StringGrid1.Cells[0,0]:= ' Carvão'; 

  StringGrid1.Cells[1,0]:= ' Mín (t)'; 

  StringGrid1.Cells[2,0]:= ' Máx (t)'; 

  StringGrid1.Cells[3,0]:= ' CIF ($)'; 

  StringGrid1.Cells[4,0]:= '   x (t)'; 

  StringGrid1.Cells[5,0]:= ' Cinza'; 

  StringGrid1.Cells[6,0]:= ' MV (%)'; 

  StringGrid1.Cells[7,0]:= ' S(%)'; 

  StringGrid1.Cells[8,0]:= ' Fluidez'; 

  StringGrid1.Cells[9,0]:= ' Reflec.'; 



  

 150 

  StringGrid1.Cells[10,0]:= ' Fe2O3 '; 

  StringGrid1.Cells[11,0]:= ' SiO2'; 

  StringGrid1.Cells[12,0]:= ' Al2O3'; 

  StringGrid1.Cells[13,0]:= ' CaO'; 

  StringGrid1.Cells[14,0]:= ' P2O5'; 

  StringGrid1.Cells[15,0]:= ' Álcalis'; 

  StringGrid1.Cells[16,0]:= ' Umid. '; 

  StringGrid1.Cells[17,0]:= ' I.Bas.'; 

  StringGrid1.Cells[18,0]:= ' CBI '; 

  StringGrid1.Cells[19,0]:= ' SI '; 

  StringGrid1.Cells[20,0]:= ' Reativos'; 

  StringGrid1.Cells[21,0]:= ' WI '; 

  StringGrid1.Cells[22,0]:= ' CSR '; 

  StringGrid1.Cells[23,0]:= ' CRI '; 

  StringGrid1.Cells[24,0]:= ' <0,15mm '; 

 

  StringGrid2.Cells[1,0]:= ' Cinza'; 

  StringGrid2.Cells[2,0]:= ' MV (%)'; 

  StringGrid2.Cells[3,0]:= ' S(%)'; 

  StringGrid2.Cells[4,0]:= ' Fluidez'; 

  StringGrid2.Cells[5,0]:= ' Reflec.'; 

  StringGrid2.Cells[6,0]:= ' Fe2O3 '; 
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  StringGrid2.Cells[7,0]:= ' SiO2'; 

  StringGrid2.Cells[8,0]:= ' Al2O3'; 

  StringGrid2.Cells[9,0]:= ' CaO'; 

  StringGrid2.Cells[10,0]:= ' P2O5'; 

  StringGrid2.Cells[11,0]:= ' Álcalis'; 

  StringGrid2.Cells[12,0]:= ' Umid. '; 

  StringGrid2.Cells[13,0]:= ' I.Bas.'; 

  StringGrid2.Cells[14,0]:= ' CBI '; 

  StringGrid2.Cells[15,0]:= ' SI '; 

  StringGrid2.Cells[16,0]:= ' Reativos'; 

  StringGrid2.Cells[17,0]:= ' WI '; 

  StringGrid2.Cells[18,0]:= ' CSR '; 

  StringGrid2.Cells[19,0]:= ' CRI '; 

  StringGrid2.Cells[20,0]:= ' <0,15mm '; 

 

  StringGrid2.Cells[0,1]:= 'Mín (%)'; 

  StringGrid2.Cells[0,2]:= 'Máx (%)'; 

  StringGrid2.Cells[0,3]:= 'Cal (%)'; 

 

  StringGrid3.Cells[1,0]:= 'REND (%)'; 

  StringGrid3.Cells[2,0]:= ' Fe(%)'; 

  StringGrid3.Cells[3,0]:= ' S(%)'; 
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  StringGrid3.Cells[4,0]:= ' P(%)'; 

  StringGrid3.Cells[5,0]:= ' DI '; 

  StringGrid3.Cells[6,0]:= ' CSR (%)'; 

  StringGrid3.Cells[7,0]:= ' Cinza(%)'; 

 

  StringGrid3.Cells[0,1]:= 'Mín (%)'; 

  StringGrid3.Cells[0,2]:= 'Máx (%)'; 

  StringGrid3.Cells[0,3]:= 'Cal (%)'; 

 

  e:= 0; 

  s:= 0; 

end; 

 

procedure TFormOtimizador.Abrir1Click(Sender: TObject); 

var Arquivo: TextFile; 

    NomeArquivo: string; 

    i,j: integer; 

begin 

   if OpenDialog1.Execute then 

     begin 

       NomeArquivo:= OpenDialog1.Filename; 

       AssignFile (Arquivo, NomeArquivo); 
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       Reset (Arquivo); 

 

       for i:= 1 to nCarvao do 

         begin 

         readln (Arquivo, Carvao[i]); 

         StringGrid1.cells[0,i]:= Carvao[i]; 

         end; 

 

       for i:= 1 to nCarvao do 

         begin 

         readln (Arquivo, Qmin[i]); 

         Str(Qmin[i]:6:0, WQmin[i]); 

         StringGrid1.cells[1,i]:= WQmin[i]; 

         end; 

 

       for i:= 1 to nCarvao do 

         begin 

         readln (Arquivo, Qmax[i]); 

         Str(Qmax[i]:6:0, WQmax[i]); 

         StringGrid1.cells[2,i]:= WQmax[i]; 

         end; 
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       for i:= 1 to nCarvao do 

         begin 

         readln (Arquivo, custo[i]); 

         Str(custo[i]:7:2, Wcusto[i]); 

         StringGrid1.cells[3,i]:= Wcusto[i]; 

         end; 

 

      for i:= 1 to nPC do 

       for j:= 1 to nCarvao do 

         begin 

         readln (Arquivo, t[i,j]); 

         Str(t[i,j]:5:2, Wt[i,j]); 

         StringGrid1.cells[i+4,j]:= Wt[i,j]; 

         end; 

 

     for i:= 1 to nPC do 

         begin 

         readln (Arquivo, tmin[i]); 

         Str(tmin[i]:5:2, Wtmin[i]); 

         StringGrid2.cells[i,1]:= Wtmin[i]; 

         readln (Arquivo, tmax[i]); 

         Str(tmax[i]:5:2, Wtmax[i]); 
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         StringGrid2.cells[i,2]:= Wtmax[i]; 

         end; 

 

   for i:= 1 to nCoque do 

         begin 

         readln (Arquivo, RendMin); 

         Str(RendMin:5:2, WRendMin); 

         StringGrid3.cells[i,1]:= WRendMin; 

         readln (Arquivo, RendMax); 

         Str(RendMax:5:2, WRendMax); 

         StringGrid3.cells[i,2]:= WRendMax; 

         end; 

 

       CloseFile (Arquivo); 

     end; 

end; 

 

procedure TFormOtimizador.Salvar1Click(Sender: TObject); 

var Arquivo: TextFile; 

    NomeArquivo: string; 

    i, j: integer; 

begin 
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 if SaveDialog1.Execute 

   then begin 

        NomeArquivo:= SaveDialog1.FileName; 

        AssignFile (Arquivo, NomeArquivo); 

        Rewrite (Arquivo); 

 

        for i:= 1 to nCarvao do 

          Writeln (Arquivo, StringGrid1.cells[0,i]); 

        for i:= 1 to nCarvao do 

          Writeln (Arquivo, StringGrid1.cells[1,i]); 

        for i:= 1 to nCarvao do 

          Writeln (Arquivo, StringGrid1.cells[2,i]); 

        for i:= 1 to nCarvao do 

          Writeln (Arquivo, StringGrid1.cells[3,i]); 

 

 

        for i:= 1 to nPC do 

         for j:= 1 to nCarvao do 

           Writeln (Arquivo, StringGrid1.cells[i+4,j]); 

 

        for i:= 1 to nPC do 

         for j:= 1 to 2 do 



  

 157 

           Writeln (Arquivo, StringGrid2.cells[i,j]); 

 

        for i:= 1 to nCoque do 

         for j:= 1 to 2 do 

           Writeln (Arquivo, StringGrid3.cells[i,j]); 

 

        CloseFile (Arquivo); 

        end; 

end; 

 

procedure TFormOtimizador.Sair1Click(Sender: TObject);   {Sair} 

begin 

  Application.Terminate; 

end; 

 

procedure TFormOtimizador.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  Application.Terminate; 

end; 

 

end. 


