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Resumo 

 

O coque metalúrgico é uma matéria-prima fundamental para o processo de alto forno 

em grandes unidades siderúrgicas integradas. O coque representa uma componente 

expressiva do custo do aço. No alto-forno, espera-se que o coque tenha uma boa 

resistência mecânica (DI), baixa reatividade com CO2 (CRI) e boa resistência mecânica 

após essa reação (CSR) de modo a reduzir o consumo específico do coque e minimizar 

o seu impacto no custo total do aço.  

O custo do coque é formado pelo custo das suas matérias-primas, que consiste em uma 

mistura de carvões, e custo de conversão na coqueria. Os carvões minerais com maior 

valor de mercado são da família dos Hard Coking Coal (HCC), que apresentam maior 

poder de coqueificação. Já a família dos carvões soft são caracterizados pela grande 

fração de inertes na sua composição com baixo, ou sem, poder coqueificante, e de 

menor custo. 

Sabe-se que, aumentando a densidade de carga de misturas de carvões a pressão de 

coqueificação tende a aumentar. Isso implica que, uma mistura mais densa demanda 

uma menor fração de carvões HCC para produzir um coque de mesma qualidade, ou até 

superior, de uma mistura com a densidade de carga usual do carvão. Logo, o custo dessa 

mistura é mais baixo que a mistura original. 

Alguns métodos como o Stamp Charging e a briquetagem parcial visam aumentar a 

densidade da mistura de carvões, aumentado a fração de matérias carbonosas de menor 

valor e, por tanto, reduzindo o custo da mistura. O Stamp Charging pode aumentar a 

densidade de carga em mais de 50%, em quanto a briquetagem parcial aumenta a 

densidade da mistura em até 15%. Porém, o custo de implementação do primeiro é de 

cerca de 10 vezes o custo do segundo.   

O presente trabalho apresenta um novo método de adensamento de misturas de carvão 

via vibração. Com o potencial de aumentar a densidade de carga em até 30% com um 

custo de implementação inferior a briquetagem parcial. 

Foi modelado via simulação física a frio, em uma escala de 1:13 de 1/4 de um forno de 

coqueria o adensamento da mistura de carvão via vibração utilizando diferentes 

metodologias.  

Verificou-se que todos os cenários avaliados aumentaram a densidade de carga da 

mistura em pelo menos 11% e chegando a valores de 30% de aumento de densidade via 

vibração. 
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O método escolhido como mais adequado por mostrar uma boa relação entre 

produtividade dos equipamentos da coqueria com o aumento de densidade de carga 

alcançou o valor de 25% de aumento de densidade a granel. 

 

Palavras-Chaves: Coqueria; Método de densificação; Vibração; Adensamento; Coque 
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ABSTRACT 

 

The coke is an important raw material in blast furnaces in iron and steelmaking units. 

The coke represents an expressive part of the steel cost. In the blast furnace, the coke 

needs high strength (DI), low reactivity to CO2 (CRI) and high strength after the CO2 

reaction (CSR) to reduce the coke's consumption and minimize its impact in the steel 

total cost. 

The coke cost has two components: the raw materials cost and the coke oven process 

cost. Raw materials in coke oven are a mix of coal. This mix has two families: The Hard 

Coking Coal's family (HCCs), that are the more valuable and with more coking power, 

and the soft coal's family, that is composted with a great fraction of non-reactive 

material with low or none coking power. However, the soft coals has a cheaper price 

than the HCCs.   

If the mix of coal's bulky density increases, the coking's pressure increases. By this way, 

the HCCs demanded by to produce a good coke decrease. Therefore, it means that a mix 

of coal less expensive than a conventional mix can produce a coke as good as the 

produced by the conventional mix. 

Some methods has been developed to increase the bulky density. The most famous are 

the Stamp Charging and Partial Briquetting. The first can increase the bulky density in 

more than 50%, when the Partial Briquetting can get 15% of increase in bulky density. 

However, the cost of the Stamp Charging system is 10 times more expensive than the 

cost of to build a Partial Briquetting system.  

This work shows a new method of densification of mix of coal by vibration.  This 

method has a potential of increase the bulky density in 30% with a cost of 

implementation less expensive than the Partial Briquetting process. 

A chamber of acrylic was built in a scale of 1:13 to 1/4 of a real coke oven, some 

methodologies was tested to measure the bulky densification of the mix of coal, and this 

method was compared.  

In all sceneries, the bulky density increases at the least 11%. One method get 30% of 

bulky density increase by vibration process. 

The method that best fit in the coke oven process shows an increase of 25% in the bulky 

density. That method was chosen because it get a good relationship between 

productivity and increase in the bulky density. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A siderurgia mundial é um dos principais mercados consumidores de carvão 

mineral. Carvões para esse setor são utilizados na sua maioria para a produção de coque, 

e por isso, requerem propriedades específicas que garantam que o processo de 

coqueificação aconteça. Tais propriedades estão relacionadas com o comportamento 

metalúrgico do carvão em faixas de temperatura entre 350°C e 550°C, variando de 

carvão para carvão. Amorim (2007), fala que as misturas dos vários tipos de carvões 

minerais utilizados exigem a participação de uma fração de Hard, a mais cara e com 

maior poder de coqueificação, e de uma fração Soft, de menor valor e com alto conteúdo 

de inerte. Logo, quanto maior for a participação do Hard mais caro será a mistura a ser 

coqueificada. 

As exigências de qualidade do coque são também cada vez maiores. Qualidade 

do coque está ligada a suas propriedades como resistência mecânica a frio (DI), 

granulometria do coque, porosidade, reatividade com CO2 (CRI) e resistência após 

reação com CO2 (CSR). Um coque de boa qualidade é capaz de garantir a alta 

produtividade de um alto-forno mantendo sua baixa taxa de consumo de coque por 

tonelada de ferro-gusa produzido, o que por sua vez tem grande impacto nos custos 

desse processo. 

Os processos de coqueificação vem então sendo objeto de estudo nas últimas 

décadas visando ampliar a fração de carvões soft e reduzindo a participação dos carvões 

hard, levando assim a uma redução de custo, ao mesmo tempo, garantindo ou até 

melhorando os critérios de desempenho de qualidade como o CRI, que é o índice de 

reatividade do coque, e o CSR, que é o índice de resistência do coque após a sua reação 

com o CO2. 

Vários estudos nos últimos anos mostraram que, processos que aumentam a 

densidade média da mistura de carvões enfornados tem como consequência a geração de 

um coque de alta qualidade a partir de mistura com maior fração de carvões com baixo 

índice de coqueificação. Tal fato fez com que técnicas como o Stamp Charging e a 

briquetagem parcial fossem cada vez mais usadas como forma de otimização de custo, 

garantindo qualidade e produtividade no processo subsequente. 

No entanto, as técnicas atuais tem algumas limitações. A briquetagem parcial 

tem um custo considerável e um ganho em densidade de carga de no máximo 15%, 
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valor bem inferior ao processo Stamp Charging. O Stamp Charging pode aumentar a 

densidade de carga em até 50%, mas tem um custo muito oneroso de instalação e tem 

seu desempenho comprometido em coquerias mais altas.  

No universo da construção civil, é consagrado a utilização de uma série de 

técnicas de vibração mecânica para aumentar a densidade do concreto. A vibração que 

pode ser por vibradores de atuação internos, que ficam imersos no concreto, como por 

vibradores de atuação externas. As mais diversas peças de concreto podem ser 

produzidas com a utilização dessa técnica, como colunas e blocos de concreto, 

baldrames, lajes, fundações, etc. Tal técnica é também dominada e empregada na 

compactação de solos. 

Surgiu então a ideia de utilizar a técnica da construção civil na coqueria com 

intuito de aumentar a densidade da mistura de carvões, motivo de patente desenvolvida 

recentemente (Assis, 2012). Testes a frios foram realizados inicialmente mostrando que 

ganhos de até 30% no aumento da densidade seria possível, no entanto o estado da arte 

mostra que até então não se dimensionou a influência da geometria, metodologia e 

tempo de processo no alcance de tal resultado utilizando a técnica de compactação por 

vibração. 

O presente trabalho pretende realizar testes a frio em uma simulação física na 

mesma geometria de um forno de coqueria, porém em escala laboratorial reduzida, 

avaliando o potencial de ganho que a técnica teria caso fosse implementada 

industrialmente e apontando suas dificuldades de implementação. A simulação 

considerou a possibilidade de vibrar através das bocas de carga existentes nos fornos. A 

coqueria referência foi a da Gerdau Ouro Branco, que possui quatro bocas de carga. 

Levando isso em consideração junto com a simetria do forno, o modelo foi 

desenvolvido em similaridade a 1/4 de um forno real em escala 1:13.  
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2 OBJETIVOS 

 

Geral 

Avaliar o efeito da vibração mecânica na densidade em uma mistura de carvões 

na coqueria através de simulação física a frio.  

Específico 

- Estabelecer uma metodologia envolvendo a alimentação e a vibração da 

mistura de carvões, que combinados aumentem a sua densificação. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 ORIGEM E FORMAÇÃO DE CARVÕES 

 

Carvão mineral é o resultado da decomposição de florestas e seres vivos que 

habitaram nosso planeta há milhões de anos, acompanhados de transformações físicas e 

químicas devido a estarem submetidos a determinadas condições de temperatura e 

pressão relacionadas a condições geológicas que o planeta passou durante esse processo. 

Os detritos vegetais recobertos com lâminas d'água, em maior ou menor grau, 

sofreram ataques bioquímicos onde bactérias se apropriaram de elementos vegetais tais 

como oxigênio, matéria nitrogenada e do fósforo. Como resultado, as bactérias 

obtiveram para si energia deixando a matéria menos rica dos elementos citados e mais 

rica em carbono. Tal processo é conhecido como Carbonificação. 

Os processos de decomposição da matéria vegetal e seus produtos foram 

classificados em quatro e descritos em AMORIM (2007), que frisou que nem sempre se 

origina turfa. 

1- 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. 

2-  Humificação é um processo em que a ação do oxigênio é menor, resultando 

em menor formação de gases que são, ainda, o CO2, H2O, NH3 e CH4, e tendo a 

formação de sedimentos chamados húmus que formam camadas no solo pela alta 

rotatividade da matéria orgânica que morre. 

3- Formação de turfa se dá 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. 

4- Putrefação ocorre quando 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 
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decomposição total. Ele origina a rocha sedimentar sapropélito, que é uma rocha 

formadora de petróleo.  

Apesar de não haver evidência concreta da conversão de um componente em 

outro, visto que o processos que originaram os carvões duram milhões de anos, 

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

começa na turfa e termina no antracito (SILVA, 2011). A Tabela 3.1 apresenta os 

combustíveis fósseis com destaque para os que são considerados carvões. 

 

Tabela 3.1: Composição Química dos Combustíveis Fósseis Sólidos (AMORIM, 

2007). 

Composição 

química 

Tipo de combustível 

Madeira Turfa Linhito 
Carvão 

Betuminoso 
Antracito Grafite 

Carbono (%) 44-52 50-68 55-75 74-96 90-96 100 

Oxigênio (%) 42-43 28-35 19-26 3-20 0-3 0 

Hidrogênio (%) 5-6 5-7 6-9 1-5 1-3 0 

 

Observa-se que, o teor de carbono aumenta à medida que a matéria vai da 

madeira ao antracito. Esse processo é conhecido como carbonização. Em sentido 

oposto, o teor de nitrogênio e oxigênio é reduzido.  

Conforme as condições geofísicas na qual a matéria é submetida a qualidade de 

carvão varia. Sendo de fundamental importância parâmetros como tempo, profundidade, 

pressão e temperatura na origem do carvão. A qualidade de carvão, citadas da matéria 

menos rica em carbono para a matéria mais rica em carbono é Turfa, Linhito, Carvão 

Betuminoso (hulha) e Antracito. 

 

3.1.1 ESTÁGIOS DOS CARVÕES 

Amorim (2007), descreve o seguinte a respeito dos estágios dos carvões: 

Nos estágios dos Linhitos observa-se:  
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Compactação, produzida pelo aumento de sedimentos sobrepostos e cujo 

principal efeito é a redução do volume de vazios do material depositado e 

consequente expulsão da água. 

 Mudança da coloração, gradualmente, de marrom para preto. 

 Aumento gradual da dureza. 

 Mudança do aspecto superficial, que passa do fosco para brilhante. 

Já nos estágios dos carvões propriamente ditos nota-se: 

 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 da temperatura e pressão, ocasionado pelo peso dos 

sedimentos sobrepostos e movimentos tectônicos se reflete nas 

propriedades química e física do material, ou seja, em geral estão em 

maiores profundidades. 

Por sua vez, o antracito é caracterizado do ponto de vista químico pela redução 

de matéria volátil, especialmente no estágio final, e pela diminuição do teor de 

hidrogênio como consequência da formação gasosa de CH4, que é eliminado. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DE CARVÕES MINERAIS 

 

Devido as suas especificidades mineralógicas, físicas e químicas cada carvão 

mineral reage de uma determinada maneira ao processo de coqueificação. Por isso, para 

se obter um coque de alta qualidade metalúrgica e baixo custo é necessário que se 

combine vários tipos de carvão formando uma mistura de carvões.  

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DOS CARVÕES 

O carvão não é mineral de composição química definida, ou seja, não pode ser 

representado por uma fórmula química comum a todos os carvões. Sua caracterização 

do ponto de vista químico é realizada então por meio de duas análises: A primeira seria 

uma análise química elementar, onde se avaliam os elementos químicos presentes e sua 
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quantidade. Já segunda seria uma análise química imediata, onde os principais 

componentes do carvão são quantificados, à saber: umidade, cinzas, voláteis e carbono 

fixo. 

A análise elementar envolve a determinação de carbono, hidrogênio, enxofre e 

oxigênio por diferença. Os elementos podem fazer parte de mais de um componente da 

amostra, como por exemplo, o carbono não está apenas no carbono fixo mas também 

está presente nos voláteis e em parte das cinzas na forma de minerais carbonatados. 

Na análise imediata se avalia o teor de umidade, cinzas, voláteis e, por diferença, 

o carbono fixo é calculado.  

A umidade pode estar tanto na forma superficial como presente em poros e 

capilares do carvão. A primeira pode ser determinada aquecendo a matéria em 

temperaturas ligeiramente superiores a temperatura de evaporação da água e medindo a 

variação de peso após o processo.  

Segundo Silva, 2011, a matéria volátil é determinada aquecendo o carvão na 

ausência de oxigênio nas condições de coqueificação. A matéria volátil aumenta o poder 

calorífico do carvão quando representa um valor inferior a 20% do carvão. Acima desse 

valor há a presença de compostos de nitrogênio e oxigênio, não sendo combustíveis, que 

acabam por reduzir o poder calorífico do carvão. 

As cinzas são determinadas como a sendo a matéria restante após a queima do 

carvão. Tem em sua composição óxidos como SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, 

Na2O, K2O, MnO, P2O5, ZnO e SO3. A quantidade de cinzas impacta negativamente no 

consumo de coque, que aumenta quão maior for a quantidade de cinzas, e no desgaste 

do alto-forno, principalmente, pela presença dos Álcalis (Na2O, K2O, ZnO) que se 

depositam nas paredes do Alto-Forno diminuindo o seu volume útil e gerando 

degradação do seu refratário. 

 Outra análise relevante é realizada para a detecção do teor de enxofre no carvão. 

O ensaio é realizado em um aparelho por meio da queima do carvão a 1350°C. O gás 

gerado é exposto a uma corrente de oxigênio, que após reagir com o enxofre, forma o 

SO2. O SO2 é detectado e quantificado por uma célula de infravermelho. 

3.2.2 PETROGRAFIA DOS CARVÕES 

As propriedades coqueificantes dos carvões estão relacionadas com sua 

constituição petrográfica e propriedades reológicas. Quanto à constituição petrográfica, 
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esta é determinada com o uso de microscopia ótica, selecionando os carvões em 

conformidade com o seu teor em macerais reativos e inertes.   

Devido à complexidade dos carvões minerais existem vários modos de 

classificá-los. Primeiramente, se propôs classificar os carvões de acordo como rocha, 

por meio dos seus litotipos que são constituintes macroscópicos. Em uma segunda 

abordagem, a classificação foi feita a partir dos elementos que deram origem ao carvão. 

Esses elementos são identificados pelos macerais, que são constituintes microscópicos 

dos carvões. Os macerais são classificados em três grupos: Exinita, Vitrinita e Inertinita, 

de acordo com proximidade das refletâncias. A Tabela 3.2 apresenta os litotipos, os 

macerais e seus grupos: 

 

Tabela 3.2: 2 Sistema Stopes-Heerlen de Classificação, Segundo Stopes-Heerlen 

apud Ulhôa (AMORIM, 2007): 

 

 

Os macerais são distintos entre si por diferenças de propriedades tais como 

refletância, cor, morfologia, tamanho, anisotropia e dureza. São originários de restos de 

diferentes partes de plantas e suas propriedades físicas e químicas variam conforme o 

estágio da carbonização. Eles são identificados por meio de microscopia ótica, sendo 

que a técnica mais usual é a microscopia por luz refletida, podendo também ser utilizada 

a microscopia de luz transmitida.  

Vitrinita é o grupo de macerais mais abundante, principalmente nos carvões do 

hemisfério norte, e compreende os submacerais Telinita Figura 3.1.a, Colinita Figura 

3.1.b e Vitrodetrinita. São macerais reativos no processo de coqueificação onde tornam-
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se plásticos e atuam como material ligante, envolvendo os constituintes inertes. Em 

carvões oxidados a vitrinita não reage. 

 

 

Figura 3.1: Grupo Maceral da Vitrinita: a) Telinita b) Colinita; Aumento de 

500x.  (AMORIM, 2007) 

 

Exinita apresenta cor negra a cinza escuro em luz refletida e refletância bastante 

inferior à vitrinita. A partir de valores de refletância superiores a 1,3% ou 1,4%, a 

exinita não é distinta da vitrinita, salvo em luz polarizada, nos antracitos. Seu percentual 

nos carvões coqueificantes é bastante inferior a vitrinita. Pertence a esses grupo os 

submacerais Esporinita Figura 3.2.a, Cutinita Figura 3.2.b, Alginita Figura 3.2.c, 

Resinita Figura 3.2.d e Liptodetrinita. Esses constituintes tornam-se fluídos e se 

volatilizam mais do que os outros grupos no processo de coqueificação. São importantes 

na formação de estrutura porosa do coque. 
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Figura 3.2: Micrografia dos macerais do grupo da exinita: a) Esporinita; b) 

Culinita; c) Alginita; d) Resinita; Aumento de 500x. (AMORIM, 2007) 

 

Inernitita são macerais brancos que apresentam refletância mais elevada que a 

da vitrinita. Nos carvões do hemisfério norte tem proporção entre 5% a 30%. Possui 

como membros os submacerais Fusinita (Figura 3.3.a), Semifusinita (Figura 3.3.b), 

Inertodetrinita, Micrinita (Figura 3.3.c) e Esclerotinita (Figura 3.3.d). Esse grupo é 

caracterizado por seu alto teor de carbono e por permanecer inerte durante a 

coqueificação. Como consequência, apresentam um efeito depressivo sobre a fluidez, 

que maior quão mais finas são as partículas desse grupo de macerais.  Por outro lado, 

caso os grãos inertes se apresentarem demasiadamente grossos podem causar fissuras no 

coque devido a diferença de velocidade contração no resfriamento. 

 



11 

 

 

Figura 3.3: Micrografia dos macerais do grupo da Inernitita: a) Fusinita; b) 

Semifusinita; c) Micrinita; d) Esclerotinita; Aumento de 500x. (AMORIM, 2007) 

 

O fato de um grupo de macerais fundir, o outro chegar a se volatilizar e um 

terceiro permanecer inerte faz com que em diferentes quantidades a coqueificação 

ocorra de diferentes modos sendo alteradas a aglutinação, a dilatação e a fluidez durante 

a coqueificação, processos que vão implicar na formação dessa massa porosa e 

resistente que é o coque. Logo, percebe-se que as propriedades físicas do coque são 

função da fração de cada um dos grupos macerais na mistura de carvão.  

Para quantificar os constituintes básicos do carvão (macerais) é realizado um 

teste de refletância feita por um microscópio ótico de luz refletida. Cada constituinte 

possui um diferente grau de reflexão e por meio de um microscópio ótico acoplado com 

um contador de pontos e um fotômetro a refletância da amostra de carvão é avaliada. A 

Figura 3.4 mostra um esquema de um microscópio petrográfico: 
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Figura 3.4: Esquema de um microscópio petrográfico (OLIVEIRA, 1996) 

 

3.2.3 CARACTERIZAÇÃO METALÚRGICA DOS CARVÕES 

Para poder prever a resistência mecânica do coque é de fundamental importância 

conhecer as propriedades plásticas dos carvões, ou como o carvão se comporta em altas 

temperaturas. Os parâmetros mais usados para avaliar essas propriedades são a fluidez e 

a dilatação. 

Fluidez 

O teste de fluidez mais utilizado é a Plastometria Gieseler. O teste consiste em 

colocar uma amostra de 5g de carvão cominuído a um tamanho inferior a 0,42 mm e 

aquecê-la em uma atmosfera sem oxigênio. Um agitador posicionado no centro da 

amostra de carvão é submetido a um torque constante de modo que enquanto o carvão 

está sólido a haste permanece imóvel. Um motor de 300rpm e um dial com 100 divisões 

são acoplados a haste (possibilidade de rotação de até 30.000ddpm). A fluidez é 

expressa em ddpm (dial por minuto). Onde, um dial equivale a uma divisão do disco 

que rotaciona.  

A amostra é aquecida a uma taxa de 3°C por minuto. Entre 350°C e 420°C o 

agitador começa a se mover e vai aumentando a sua velocidade até um determinado 

valor que ocorre a uma determinada temperatura. Após esse período o agitador 

apresenta uma diminuição de sua velocidade. Durante esse processo são medidas a 

temperatura de amolecimento, temperatura de ressolidificação a fluidez máxima (ddpm 

ou log ddpm) e temperatura da fluidez máxima. A Figura 3.5 apresenta o equipamento e 

uma curva característica da Plastometria Gieseler.  
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Figura 3.5: Teste de Fluidez - Plastometria. (ULHÔA, 2003 apud Amorin, 2007) 

 

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 (SILVA, 2011). O teste pode ser utilizado para avaliar o 

poder aglutinante do carvão, como mostra a Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3: Avaliação do poder aglutinante, (JARDIM, 2008 apud AMORIM, 

2007): 

Log ddpm Poder Aglutinante 

> 4 Excelente 

>2 e <4 Ótimo 

>1 e <2 Bom 

<1 Fraco 
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Dilatometria 

Durante o aquecimento mudanças volumétricas ocorrem quando os carvões 

estão na região de temperatura do seu regime plástico. O comportamento esperado de 

um carvão com médio poder coqueificante ou superior é que a partir de determinada 

temperatura, conhecida como temperatura de amolecimento (Ta), o carvão apresente 

uma contração até a temperatura máxima de contração (Tmc). Nesse momento pode-se 

mensurar o valor de contração do carvão (a). Após essa fase o carvão começa a dilatar 

até atingir a temperatura de ressolidificação (Tr). O valor da dilatação (b) é medido a 

partir do tamanho original da amostra, que como sofreu prévia dilatação pode ser um 

valor negativo ou positivo. 

O dilatômetro mais consagrado para realizar essa avaliação é o Audibert-Arnu. 

Nele uma amostra de 6,5mm de diâmetro por 60mm de comprimento semelhante a um 

lápis, com pequena conicidade, é inserida num tubo de 8,0mm de diâmetro e 

pressionada por um peso de 150g e 7,8mm de diâmetro. A amostra é então aquecida a 

3°C/minuto e sua variação do comprimento do lápis é registrada. A Figura 3.6 apresenta 

um esquema do equipamento e uma curva característica.  

 

 

Figura 3.6: Aparelho de Dilatometria. (SILVA, 2008). 
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A qualidade do carvão apresenta seis grupos de acordo com o comportamento 

que o carvão apresentou no teste: se houve ou não contração, se houve ou não dilatação 

e qual foi o valor da dilatação apresentado. A Tabela 3.4 apresenta essa classificação: 

 

Tabela 3.4: Classificação da capacidade de coqueificação. (AMORIM, 2007) 

Resultado do Ensaio 

Dilatométrico 
Grupo Classificação 

Não tem poder de amolecimento 0 Não coqueificável 

Tem só contração 1 Muito pequeno poder coqueificante 

Dilatação Negativa 2 Pequeno poder coqueificante 

Dilatação entre 0 e 50% 3 Médio poder coqueificante 

Dilatação entre 50% e 140% 4 Bom poder coqueificante 

Dilatação 140% 5 Excelente poder coqueificante 

 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO DE COQUEIFICAÇÃO 

 

Coqueificação é um processo onde uma mistura de carvões é aquecida 

gradativamente até à temperatura da ordem de 1200°C na ausência de ar. 

 Esse processo inicia com a preparação da mistura de carvões. Cada carvão é 

britado, dosado e misturado formando uma mistura de carvões. Essa mistura reúne as 

características mineralógicas, químicas e físicas pré-determinadas para atender a 

qualidade do produto final e bom desempenho durante o processo de coqueificação de 

acordo com os modelos citados no item passado. A mistura de carvões é de fundamental 

importância, pois determina não só a qualidade do produto final, mas também o custo 

do coque e a produtividade da coqueria. 

Após o preparo da mistura pode haver ou não tratamento adicional, como o pré-

aquecimento ou a briquetagem parcial da mistura. Essas são duas técnicas que visam 

aumentar a densidade da mistura. A primeira por meio de redução da umidade 

reduzindo os espaços entre os grãos de carvão e a segundo por compactação da matéria 

parcial da carga aumentando a densidade média a granel da mistura. A mistura é então 
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alimentada nos fornos da coqueria. O modo de alimentação com maior emprego no 

mundo é alimentação pelo topo por gravidade (top charging) e é ilustrado na Figura 3.8.  

 

 

Figura 3.7: Alimentação em uma coqueria convencional pelo topo (Gerdau Ouro 

Branco). 

 

No entanto, há uma outra rota que enforna a carga aumentando a sua densidade a 

granel que vem sendo usada. É o método conhecido como Stamp Charging. Esse 

método consiste em compactar por compressão à carga formando um bolo. Em seguida, 

esse bolo é alimentado ao forno pela lateral por meio de um empurrador. A Figura 3.9 

apresenta uma vista esquemática do processo de Stamp Charging. Os melhores 

resultados para esse método ocorrem em coquerias de menor altura, devido à 

dificuldade de manter o bolo uniforme durante o enfornamento. Os valores de ganho 

percentual com a densidade de carga chegam a ordem de 50%.  

No mesmo sentido mas via alimentação convencional, a briquetagem parcial das 

misturas de carvão é uma técnica também utilizada para aumento da densidade de carga. 
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Com menor poder de impacto com relação ao Stamp Charging ela pode gerar até 15% 

de aumento de densidade de carga na mistura (Leibrock, 1983).  

 

 

Figura 3.8: Vista esquemática do processo de Stamp Charging (Leibrock, 1983). 

 

A coqueria pode ser do tipo convencional (by products) onde a planta é 

interligada a uma carboquímica que processa a matéria volátil e obtém os subprodutos 

do coque. Há também as coquerias do tipo " Non-Recovery/Heat Recovery" onde os 

gases são queimados e o calor dos gases de exaustão é utilizado para cogeração de 

energia. No primeiro tipo o calor é fornecido por condução por meio de um gás 

aquecido que circula entre as paredes que separa cada forno, no segundo a queima é 

realizada na parte superior da câmera onde o carvão está sendo processado.  

Coqueificação em coqueria convencional 

Uma vez alimentada no forno, que tem dimensões de comprimento e altura 

muito superiores a largura, a carga é aquecida por condução da parede que está a alta 

temperatura para o centro da mistura. O desenvolvimento do processo é feito através de 

duas frentes, designadas camadas plásticas (definidas pelas temperaturas de início de 
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amolecimento e ressolidificação da carga), que avançam a partir de cada uma das 

paredes, em direção ao centro do forno (SOUZA, 1988).  

O primeiro estágio da coqueificação ocorre entre 350°C e 550°C. Nessa fase, 

ocorre o amolecimento que é um fenômeno físico, porém é acompanhando por 

fenômenos químicos que levam a degradação de fluidos e liberação de gases. A 

dilatação é uma conseqüência da resistência a liberação dos gases. Os gases que se 

desprendem nessa fase são hidrocarbonetos e alcatrão, esse último é completamente 

liberado nessa fase. 

O segundo estágio acontece entre 550°C a 950°C. Nesse estágio os gases 

liberados passam a ser gases mais leves (C2H6, CH4, H2 e CO). É nessa fase que o semi-

coque se transforma em coque. 

O tempo no qual as frentes isotérmicas vão da parede até o centro da mistura é 

conhecido como "coking-rate" e a coqueificação está terminada. Esse processo pode 

levar de 13 a 24 horas sendo função da largura do forno, temperatura de operação e 

densidade da carga de carvão. 

A próxima etapa é a o desenfornamento, onde a massa de coque que está na 

forma de um bloco monolítico é expulsa do forno e cai no carro de extinção. Durante 

esse processo a massa se fragmenta e o coque no carro extintor já se encontra na forma 

de partículas discretas no tamanho adequado para o uso em alto-forno. O carro extintor 

conduz o coque para o apagamento e ele segue por correia transportadora para ser 

estocado ou usado no alto-forno. 

 

3.4 PARÂMETROS DE QUALIDADE DO COQUE 

 

3.4.1 CRI E CSR 

A reação entre o coque e o CO2(g) é conhecida como solution loss e tem como 

produto o CO (C(s)+CO2(g)→2CO(g)). Essa reação que ocorre no interior do alto-forno 

em altas temperaturas (para o coque, superior a cerca de 950 °C) quando o CO é mais 

estável, enfraquece a textura e deteriora a resistência mecânica do coque. Com objetivo 

de avaliar esse processo de degradação métodos experimentais foram desenvolvidos. 

Um deles desenvolvido pela Nippon Steel é bastante aceito e consiste em dois ensaios 

que avaliam o quanto de massa é perdida durante essa reação (CRI ou Coke Reactivity 
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Index) e qual a resistência mecânica da massa remanescente (CSR Coke Strenght After 

Reaction of CO2). 

O ensaio de reatividade consiste em submeter uma amostra entre 21 e 19mm em 

uma atmosfera inerte, rica em N2(g), aquecendo até 1100°C. Nessa temperatura, um 

fluxo de CO2(g) passa pela amostra na vazão de 5 l/min durante 120 minutos. Após essa 

etapa a amostra é resfriada até 40°C novamente em uma atmosfera inerte. A diferença 

entre o peso final e inicial sobre o peso inicial multiplicado por 100 é o CRI (Coke 

Reactvity Index). Um esquema do teste é apresentado na Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.9: Esquema do equipamento utilizado no teste de reatividade do coque 

com o CO2. (ASTM D5341). 

 

Na sequência, o ensaio de resistência após reação faz com o que o coque 

remanescente do ensaio de reatividade seja submetido a um tambor onde sofre 600 

rotações numa velocidade angular de 20rpm. A Figura 3.12 apresenta um esquema 

simplificado. Após o tamboreamento, o material é analisado granulometricamente e o 

valor retido na peneira de abertura de 10 mm divido pela massa total do tamboreamento 

é então o valor do CSR. 
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Figura 3.10: Esquema simplificado do teste de tamboreamento após reação com 

CO2 (CSR) (Silva, 2011). 

 

3.4.2 RESISTÊNCIA DO COQUE A FRIO 

A resistência mecânica do coque a frio é definida como sendo sua capacidade 

em resistir a fragmentação por solicitações mecânicas, impacto e/ou abrasão, em um 

tambor rotativo. Determina-se a extensão de sua redução granulométrica após ser 

submetido a um número fixo de revoluções em tambor de característica padronizada. 

(SILVA, 2008). Os ensaios realizados tem como objetivo avaliar a resistência mecânica 

do coque no alto-forno ao impacto, compressão e abrasão simulando o que ocorre na 

zona de preparação do alto-forno e estão na Tabela 3.5: 
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Tabela 3.5: Testes de tamboreamento (SILVA, 2008): 

TAMBOR MICUM IRSID JIS ASTM 

Norma 
MO3-

046 

MO3-

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, 10 40,20, 10 
50, 25, 

15 
25 e 6 

Formato do furo das 

peneiras 
Redondo Redondo 

Quadrad

o 
Quadrado 

Símbolo do índice 
M40 

M10 

I40 

I20 e I10 

DI
30

15 

DI
150

15 

Estabilidade (+ 25 

mm) 

Dureza (+ 6 mm) 

 

 

Há duas maneiras de medir a resistência após um ensaio de tamboreamento. 

Ambas utilizam o peneiramento, porém a primeira mede a quantidade de material retido 

em uma determinada malha, como os indicies I40 e M40, que mensurando a quantidade 

de material que resistiu ao tamboreamento. Outros tipos de indicie medem a quantidade 

de finos gerados, mensurando o material passante de uma determinada malha, como é o 

caso do M10 e do I10. 

3.4.3 MÉTODOS DE PREVISÃO DE QUALIDADE DO COQUE 

A caracterização do carvão tem em sua principal finalidade a determinação de 

uma mistura de carvões otimizada em relação as propriedades do coque, principalmente, 

resistência mecânica. Diante de toda complexidade dos carvões minerais, surgiram 

modelos para realizar tal avaliação. Silva (2011) descreveu que os métodos mais usados 

pela siderurgia brasileira são o Método Shapiro e Gray e o diagrama MOF, método 

desenvolvido por Miyazu, Okuyama e Fukuyama. 

O método de Shapiro-Gray se baseia no conceito de inertes e reativos. Nesse 

método são definidos dois índices: 

 CBI - índice de composição de balanço ou índice de inertes, 

fundamentado no fato de que é improvável que um carvão, como ele 
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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 parra cálculo do CBI e SI são apresentadas nas equações 3.1 e 3.2: 

 

𝐶𝐵𝐼 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠𝑛𝑜𝑐 𝑎𝑟𝑣 ã𝑜

𝑅3
𝑀3

+
𝑅4
𝑀4

+⋯+
𝑅21
𝑀21

                                                     (3.1) 

 

Onde R3, R4...R21 é % de volume de reativos dos tipos de vitrinita V3 a V21. 

e M3, M4, ... M21 é relação ótima de reativos para as vitrinitas V3 a V21. 

 

𝑆𝐼 =  
 𝑘3 .𝑅3 + 𝑘4 .𝑅4 +⋯+(𝑘21 .𝑅21 )

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠𝑑𝑜𝑐𝑎𝑟𝑣 ã𝑜
                                     (3.2) 

 

Em que K3, K4, ... K21 são os índices de resistências das 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 (3.3) reproduzida de JARDIM (2008): 

DI150/15 = 1,023*SI-2,101*CBI +84,96   R
2
=0, 68                        (3.3) 

O método MOF teve origem a partir da observação de Miyazu de que existe uma 

fusibilidade mínima das partículas do coque, pois tendo uma baixa fusibilidade as 

partículas não se aglutinam adequadamente nem entre si, nem com as partículas inertes. 

Por outro lado, uma fusibilidade além da ideal não melhorava a aglutinação, pelo 

contrário, levando a formação de coque esponja, de resistência muito mais baixa. 

Baseado nessa observação, o método de Miyazu caracteriza a aptidão de um carvão de 

produzir coque pela fluidez máxima, medida em plastômetro Gieseler e pelo rank 

definido pela refletância da vitrinita. O diagrama de MOF (Figura 3.11) mostra essa 

relação entre fluidez e rank, onde o retângulo em destaque são as misturas que permitem 

a obtenção de um coque de boa qualidade. Observa-se ainda, comparando distintos 

processos, que processos com maior densidade de carga enfornada apresentam uma 

mistura otimizada em um faixa mais ampla do que os convencionais. A Figura 3.11 

mostra uma comparação entre um processo convencional e um processo realizado com 
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briquetagem parcial. Logo, é importante ressaltar que a densidade de mistura tem um 

impacto direto no diagrama MOF aumentando o range de misturas consideradas de boa 

qualidade. 

 

 

Figura 3.11: Diagrama MOF - Miyazu, Okuyama, Fukuyama (Ulhôa, 1991 apud 

Amorin, 2005) 

 

3.5 MÉTODOS DE UTILIZAÇÃO DE CARVÕES DE BAIXO PODER 

COQUEIFICANTE 

 

Devido as necessidades cada vez maiores de produtividade nos altos-fornos, a 

qualidade do coque é um fator fundamental para um bom processo siderúrgico. Por 

outro lado, o custo do coque consumido no custo total do aço é um dos itens mais 

significantes. Sendo que o custo do coque composto é diretamente e majoritariamente 

impactado pelo custo da mistura de carvões. 
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A alternativa é então a utilização de carvões de mais baixo poder coqueificante, 

os soft coking coal e Non-coking coal sem perda da qualidade do coque. Para tal, os pré-

processamentos do carvão são vitais, uma vez que é o aumento de densidade a granel 

gerado por esses que possibilita a utilização dessa matéria-prima em maior proporção. 

Isso envolve uma maior cominuição dos carvões, métodos de densificação como a 

briquetagem parcial da mistura e o Stamp Charging que podem ser utilizados ou não em 

conjunto com métodos de pré-aquecimento. 

Leibrock (1981) mostrou que as formas de pré-tratamento com o aumento da 

densificação da mistura de carvão levam a um aumento da faixa de utilização de carvões 

quanto maior é o fator de aumento de densidade da mistura até um certo limite. Esse 

limite varia de acordo com a mistura de carvão. Ou seja, a qualidade do coque 

produzido não é um fenômeno linear com a densificação, mas varia conforme a 

especificidade da mistura. Em geral, misturas de carvões com bom poder coqueificante 

tendem a ter baixos ganhos em relação a CSR e CRI, ou até mesmo redução desses 

parâmetros, caso submetidas a um processo de densificação. Por outro lado, misturas de 

baixo poder de coqueificação, que coqueificadas sem nenhum processo de densificação 

não alcançariam os níveis de qualidade adequados para uso em alto-forno, podem 

apresentar um desempenho mecânico tão bom quanto um coque produzido via uma 

mistura de carvões de bom poder coqueificante caso sejam submetidas a um método de 

aumento de densidade. 

De modo geral, quatro conseqüências da prévia densificação da carga merecem 

destaque na implementação de um processo de densificação. 

 

3.5.1 EFEITOS FÍSICOS DO AUMENTO DE DENSIDADE 

Com o aumento da densidade alguns efeitos colaterais podem prejudicar o bom 

andamento no processo de coqueificação. A começar por um possível aumento da 

pressão de coqueificação, que tem uma conseqüência danosa ao tempo de vida útil das 

coquerias. Sendo assim é fundamental que a pressão seja um parâmetro bem monitorado 

para impedir maiores danos ao forno. Oliveira (1996) mostrou que a pressão de trabalho 

controlada deve ser de 1Psi (6,85kPa) para baterias de 6 metros e 1,5Psi (10,3kPa) para 

baterias de 4,5m, sem prejuízo ou desgaste nas paredes dos fornos. É importante 

observar que enquanto o aumento da densidade atua no sentido de aumentar a pressão o 

aumento da fração de carvões com baixo poder expansivo, e conseqüente diminuição da 
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fração de carvões com alto poder expansivo, atua no sentido de diminuir a pressão ou ao 

menos amenizar o aumento. 

Um segundo transtorno pode ser observado durante o desenfornamento. Com 

uma carga mais densa é de se esperar um maior agarramento do coque durante o 

desenfornamento. Tal evento poderia vir a prejudicar o ritmo da coqueria. 

Em caso de a mesma quantidade de calor por unidade de tempo ser fornecida 

para a mistura a coqueificar, a elevação da densidade de carga é acompanhada de um 

maior tempo líquido na coqueificação. Faz se então necessário um maior aporte térmico 

nas coquerias, que pode ser conseguido aumentando a vazão de gás nas câmeras de 

combustão. Além disso, o peso por batelada é aumentado. A produtividade então é dada 

pela relação entre massa por unidade de tempo. Oliveira (1996) estudou o uso da 

briquetagem parcial visando aumentar a densidade e a faixa de carvões utilizados. No 

seu experimento foi observado que um aumento no tempo de coqueificação mas o 

aumento da massa enfornada foi um fator dominante e houve aumento da produtividade.  

Segundo Sundholm et all, (1999), dependendo do processo que leva a 

densificação da mistura pode haver ou não ganho de produtividade da coqueria. No 

processo de pré-aquecimento da carga de carvão, por exemplo, é observado um ganho 

de produtividade da coqueria embora a dimensão total do ganho associado com aumento 

da densidade seja de difícil avaliação. No processo de Stamp Charging apesar da 

densidade de carga global do forno aumentar, o aumento do tempo de processo e a 

presença de volumes vazios devido a geometria paralelepipedal do bolo de carvão não 

completamente encaixado no formato do forno que apresenta conicidade, atuam no 

sentido de diminuir o ganho com o aumento de produtividade.  No balanço final, o 

aumento de produtividade é de 5% nesse processo. Quando se faz a Briquetagem Parcial 

não existe alteração na produtividade da Coqueria. 

3.5.2 MELHORIA DAS PROPRIEDADES COQUEIFICANTES DA CARGA 

Aumentar a densidade da mistura de carvões é na verdade diminuir o espaço 

entre as partículas do carvão. Sendo assim, a área de contato entre essas partículas 

aumenta, aumentando a interação entre as partículas, principalmente durante o 

amolecimento e fusão, acelerando o processo de carbonificação. Essa interação leva a 

uma elevada força de dilatação na zona plástica, exercendo uma força de compressão 

que leva a uma aglutinação mais eficaz sobre os grãos da mistura. Em termos de 
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processo, dizemos que a pressão de coqueificação é aumentada com o aumento da 

densidade da mistura.  

Como apresentado na Tabela 3.4, a propriedade de coqueificação é governada 

pelo poder de inchamento. Como uma mistura que tem sua densidade aumentada tem 

menor capacidade de liberação dos gases, resistindo mais ao movimento dos gases 

haverá uma maior inchamento e, portanto, essa mistura terá um poder de coqueificação 

superior a mistura de mesma composição que não foi adensada.  

3.5.3 MELHORIA DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DO COQUE 

Leibrock (LEIBROCK, 1983), avaliou os parâmetros de resistência mecânica a 

frio para uma variedade de misturas em função de diferentes densidades de mistura no 

gráfico da Figura 3.12.  

 

 

Figura 3.12: Influência da densidade da carga na qualidade do coque (Leibrock, 

1983). 

 

Nota-se que, para todas as misturas os índices I10 e M10 mostraram uma 

tendência de redução com o aumento da densidade, o que denota um aumento da 

qualidade do coque. No mesmo sentido de melhoria de qualidade o I20 aumentou com o 

aumento de densidade em todas os coques oriundos de diferentes misturas.  
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Já o M40, apresentou melhora para as misturas de menor poder coqueificante 

(Swelling Index). No entanto, no coque com alto volátil com bom poder coqueificante a 

propriedade apresentou um decréscimo com o aumento da densidade. E por sua vez, no 

carvão com bom poder coqueificante e baixo volátil observou-se que há um valor 

otimizado na mistura. Conclui-se que com adição de carvões com baixo poder 

coqueificantes a melhoria de qualidade é válida, o que não é necessariamente verdadeiro 

para misturas com bom poder coqueificante.  

Ainda segundo Leibrock (LEIBROCK, 1983), o Stamp Charging possibilita um 

aumento de densidade de carga até o patamar de 1000kg/m³, o que seria cerca de 50% 

de aumento em relação a uma mistura de coqueria padrão média que possui uma 

densidade de carga em torno de 650kg/m³. Já o método da briquetagem parcial pode 

aumentar a densidade de carga em até 15%. 

3.5.4 EFEITO NO DIAGRAMA MOF 

No passado, carvões com baixa matéria volátil ou médio volátil eram 

indispensáveis na produção de coque metalúrgico de boa qualidade. Com o advento das 

técnicas que aumentam a densidade da mistura observou-se que aumentando a 

quantidade de carvões soft coking coal e non-coking coal na mistura ainda sim se 

consegue obter um coque com a qualidade requerida para o alto-forno. Observou-se no 

diagrama MOF um aumento na faixa de carvões utilizados do cenário A para o cenário 

B no gráfico da Figura 3.7.  

Um exemplo dessa aplicabilidade do aumento de densidade foi Amorim 

(AMORIM, 2007), que por meio de uma simulação de um processo de Stamp Charging 

em forno piloto mostrou que o aumento de densidade possibilita o uso de um carvão 

com baixo poder coqueificante, como o carvão Santa Catarina, obtendo um coque com 

qualidade satisfatória para um bom desempenho no alto-forno.  

3.5.5 RELAÇÃO ENTRE PERCENTUAL DE SOFT, AUMENTO DE DENSIDADE E 

INVESTIMENTO. 

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

de carvões com baixa fluidez e maior faixa refletância o que vem possibilitando as 

coquerias produzirem coque de qualidade com menor custo. 

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

maior será a fração de carvões soft utilizada objetivando manter o mesmo padrão de 

qualidade do coque (CSR em torno de 70%). Um aumento da fração de soft implica em 
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menor custo da mistura. A Figura 3.13 mostra a relação entre o custo de investimento 

(x) de um processo Scope 21, referência na briquetagem parcial, e seu ganho com 

redução do custo da mistura (B) em comparação com o Stamp Charging: 

 

 

Figura 3.13: Comparação de custo de implementação e benefício de redução de 

custo da mistura entre a Briquetagem Parcial e o Stamp Charging (Gerdau Ouro 

Branco). 

 

Repare que, o custo do Stamp Charging é de 10 vezes mais do que o custo de 

implementação do processo de briquetagem parcial. O retorno por sua vez é apenas duas 

vezes superior.  

 

 

3.6 VIBRAÇÃO COMO FORMA DE DENSIFICAÇÃO 

 

Na construção civil, há uma técnica já dominada de utilizar de vibração 

mecânica para consolidar misturas de concreto mais rapidamente. O concreto é uma 

% 
Soft 

Convencional 

30% 

45% 

60% 

Briquetagem 

CMC 
Stamp Charging 

R$ 1x R$ 10x Investimento 

Benefício R$ 1B R$ 2B 



29 

 

mistura de cimento, agregados e água, podendo ou não ter aditivos, que se forma pelo 

endurecimento da mistura água -cimento. 

O concreto apresenta teores de ar retido que podem variar de 5% a 30%. O ar 

aprisionado é responsável por uma queda de resistência mecânica do concreto, sendo 

um fator que também prejudica outras propriedades, como seu acabamento superficial. 

Reading (READING, 1967) descreve os fenômenos físicos e os ajustes técnicos para a 

técnica de vibração em concretos. A vibração do concreto tem como sua principal 

finalidade a remoção desse ar retido. Sabe-se que, a redução do percentual do ar do 

concreto representa uma melhora em sua resistência, impermeabilidade, aderência, 

aparência superficial, redução das variações de volume, redução de fissuras e aumento 

da densidade. Por esses efeitos, a utilização da técnica de vibração possibilita na 

construção civil a otimização das misturas de concreto, diminuindo os teores de água e 

finos e obtendo misturas de maiores resistências.  

A vibração possui dois parâmetros que são interligados: a amplitude e a 

frequência. Estudos relacionados a vibração de concreto mostram que as partículas mais 

finas respondem melhor a maiores frequências. No concreto, o ar retido está aderido as 

partículas e se encontra em maior quantidade nas partículas de menor tamanho, que são 

as que apresentam maior área superficial por volume. A amplitude de vibração está 

relacionada ao quão forte é o impacto do vibrador na mistura. Por sua vez, a frequência 

está relacionada a quantidade de vezes por unidade de tempo que o vibrador irá 

impactar a mistura. Essa última tem maior influência na quantidade de energia 

transferida para o sistema. Como conseqüência, os valores usuais de frequência 

utilizados são altos e superam a 10kHz. Sendo que os equipamentos disponíveis no 

mercado se encontram entre 12kHz e 20kHz. A Figura 3.14 ilustra a perda de resistência 

de um concreto a medida que a fração de ar aumenta: 
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Figura 3.14; Redução da resistência em função dos vazios (Adensamento de 

concreto por vibração, Associação Brasileira de Cimento Portland, 2005). 

 

Ao submeter uma mistura de concreto ao processo de vibração a fricção entre as 

partículas do concreto é reduzida, isso causa uma instabilidade fazendo com que a 

mistura apresente um comportamento mais fluido devido a ação da gravidade e da 

vibração. Nesse processo as partículas se rearranjam, preenchendo os espaços vazios e 

expulsando o ar da mistura. Por sua vez, o ar escapa do concreto pelo topo.  As 

proporções entre argamassa, material graúdo e água devem ser controladas para que não 

ocorra a segregação de algum componente da mistura. A quantidade final de ar 

aprisionado após um processo de vibração bem executado varia entre 1% e 2%. 

Os vibradores utilizados são principalmente de dois tipos: de vibração interna ou 

de vibração externa. Os vibradores de vibração externa são bastante utilizados na 

fabricação de pré-moldados. Por sua vez, os vibradores de vibração interna são, 

genericamente, os mais usuais em diversos processos da construção civil. Os vibradores 

de vibração interna consistem em um motor que rotaciona um peso não balanceado ou 

excêntrico em alta velocidade angular no interior de uma ponta de vibração que é 

inserida no concreto. Esse motor pode ser interno a parte que penetra o concreto ou não, 

sendo o mais comum motores externos interligados a ponta de penetração por 

mangueiras flexíveis. A cada rotação corresponde a um ciclo de vibração. Esse ciclo 
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gera uma força centrífuga na ponta imersa que por sua vez gera a propagação de uma 

onda no interior da mistura. Essa onda submete a cada ponto da mistura uma região de 

compressão e uma região de tração alternadas.  

O melhor manejo de vibradores de imersão em concreto armado fresco é 

alcançado quando realizado uma inserção a cada 30cm, pelo tempo de 5 a 15 segundos e 

com profundidade suficiente para posicionar o equipamento na interface das diferentes 

camadas do concreto depositado. 

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

Alguns estudos preliminares foram realizados e mostraram que com a utilização de um 

vibrador semelhante ao utilizado em concretos houve um ganho considerável de 

aumento de densidade. Tais experimentos ocorreram em cadinhos cilíndricos e 

mostraram um aumento de até 30% na densidade de uma mistura adensada por 

vibração. Com base nos estudos preliminares uma patente foi requerida (Assis et All, 

2012). 

 

3.7 DENSIDADE DE MATERIAL GRANULADO 

 

Densidade é um termo genérico que mede a quantidade de algo dentro de um 

espaço delimitado. Usualmente, entende-se o termo densidade como sendo densidade 

massa volumétrica que é a relação entre a massa e o volume. O termo densidade 

mássica específica ou massa específica eq. (3.4) é uma propriedade de cada material, 

considerando a relação massa/volume somente no material puro, sem a presença de 

poros ou defeitos. Quando consideramos uma matéria porosa observamos um desvio 

entre a massa específica e a densidade que o material aparenta ter devido aos vazios em 

seu interior. Denomina-se densidade aparente eq. (3.5) a relação entre a massa do 

material e seu volume considerando os poros. Em uma outra análise, considerando um 

material granulado em um recipiente, devido a fatores de forma e de empacotamento, 

haverá espaços entre as partículas. Quando medimos a quantidade de material com 

relação ao volume do recipiente encontramos a densidade de carga ou densidade a 

granel eq. (3.6). Repare nas equações 3.5 e 3.6 que a massa dos poros e espaços entre 

partículas é desprezível com relação a massa do material.  

 



32 

 

𝜌𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐 í𝑓𝑖𝑐𝑎 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
                                                      (3.4)   

 

𝜌𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 +𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠
                                        (3.5) 

 

𝜌à 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 +𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠 +𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑡 í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
                        (3.6) 

 

Alguns fatores são determinantes para a densidade à granel de uma mistura, tais 

como, distribuição granulométrica, umidade da mistura, morfologia das partículas, 

massa específica do material e porosidade. 

McGeary (MCGEARY, 1961) estudou sistemas formados por partículas 

esféricas para avaliar como a distribuição granulométrica tende a afetar a densidade de 

carga de um material particulado em um recipiente cilíndrico. Para tal, ele utilizou de 

tamanhos específicos de partículas e mediu o percentual da densidade de carga do 

sistema em relação a densidade teórica após o sistema ser vibrado. Densidade teórica é 

um termo ambíguo e pode significar tanto densidade mássica como densidade aparente 

da partícula. Uma vez que poros internos no material não afetam os espaços entre 

partículas, considerar densidade teórica como densidade aparente, no caso estudado, é o 

mais adequado.  

Na primeira série de testes ele considerou apenas partículas de mesmo tamanho 

e com várias relações entre diâmetro da partícula e diâmetro do recipiente. A Figura 

3.15 mostra o gráfico que correlaciona a razão entre diâmetro do recipiente e diâmetro 

da partícula com o percentual da densidade de carga em relação a densidade teórica do 

material: 

 



33 

 

 

Figura 3.15: Variação do percentual de densidade com a relação entre os 

diâmetros de recipiente e partícula em sistemas com partículas de um único tamanho. 

(MCGEARY, 1961). 

 

A primeira conclusão do gráfico é que para uma relação entre diâmetros superior 

a 10 o efeito de borda é pouco significante e se torna desprezível quando essa relação 

atinge 200. Uma segunda conclusão é que o percentual de densidade com que o sistema 

tende a estabilizar é de 62,5%. Isso permitiu McGeary deduzir que os sistemas de 

empacotamento presentes no sistema era cerca de 80% do sistema ortorrômbico e 20% 

tetragonal-esferoidal. A terceira informação relevante do estudo de McGeary é que o 

sistema tende ao mesmo valor de percentual de densidade independentemente do 

tamanho de partícula considerado quando a relação entre diâmetros tende ao infinito. 

Em um segundo momento, McGeary estudou sistemas com dois tamanhos 

discretos de partículas. Nesse estudo McGeary percebeu que o percentual de densidade 

de carga de um sistema binário é sempre maior que a densidade de carga de um sistema 
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de distribuição única de tamanho de partícula. Essa observação era esperada, uma vez 

partículas de menor tamanho podem ocupar os interstícios das partículas maiores. O 

gráfico para o sistema binário está na Figura 3.16.  

 

 

Figura 3.16: Percentual de densidade de carga alcançado em um empacotamento 

binário de partículas de 7 mesh com diversos outros tamanhos em função do percentual 

de partícula mais grosso. (MCGEARY, 1961) 

 

O percentual da densidade de carga em relação a densidade teórica do material é 

função da fração do material mais grosso, atingindo um valor ótimo em torno de 72,3% 

desse material, e função da relação de diâmetros das faixas escolhidas, sendo que 

quanto maior essa relação maior seria o percentual de densidade atingido. O valor 

máximo teórico para o sistema binário foi estimado em 86% da densidade específica. 

McGeary (MCGEARY, 1961), prosseguiu o seu estudo para sistemas ternários e 

quaternários, provando que o percentual de densidade pode chegar a 93,5% e 95% da 

densidade aparente nesses sistemas, respectivamente. 

Contudo, os estudos foram realizados com partículas esféricas sem a presença de 

umidade. Em um material fragmentado real deve-se considerar que os fatores de forma, 
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presença de umidade e porosidade nas partículas atuam no sentido de diminuir o valor 

da densidade de carga.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 MODELO FÍSICO DA COQUERIA 

 

Avaliando a estrutura de uma coqueria convencional, a melhor possibilidade 

para a inserção de hastes que realizariam uma vibração da mistura no interior das 

baterias seria via bocas de carga, onde ocorre a alimentação da mistura de carvões. Cada 

forno de coqueria possui quatro bocas de cargas equidistantes ao longo do comprimento 

do forno. Ou seja, o plano que divide o forno ao meio em relação ao comprimento é 

simétrico. E cada plano que divide, novamente em relação ao comprimento, as metades 

geradas pela primeira divisão também são simétricos. Pode-se concluir que a simulação 

de um perfil de 1/4 da coqueria é suficiente para representar o todo. A Figura 4.1 mostra 

uma vista esquemática de um forno da coqueria, com uma das regiões simétricas 

destacada de azul. 

 

 

Figura 4.1: Vista esquemática da coqueria com a região simulada em destaque. 

 

Primeiramente, foi necessário estabelecer um critério para a construção de um 

protótipo que trabalhasse em escala reduzida com relação a um forno real de coqueria. 
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Em fluidos, critérios como número de Euller, número de Reynolds, por exemplo, são 

bastante usais e conhecidos e devem ser utilizados para determinação das relações 

geométricas entre protótipo e sistema a ser estudado de acordo com as principais forças 

envolvidas nesse sistema. Porém, as misturas de carvão são materiais fragmentados e 

apresentam comportamento muito mais complexo do que os fluidos, observado por 

Silva (SILVA, 2005) que podem ora se comportar como sólido, ora como líquido e ora 

como gases, sendo então de grande dificuldade a descrição do comportamento desse 

material por equações. Por outro lado, Silva (SILVA, 2005) descreve que um dos 

problemas mais relevantes no escoamento de material segmentado é a formação de arco, 

que acaba por estagnar e impedir o fluxo de material. Esse fenômeno não ocorre desde 

que a dimensão mínima da geometria estudada seja 8 vezes maior que o tamanho 

máximo de partícula.  No caso de misturas de carvões o tamanho máximo de partícula é 

em torno de 4 mm, e a dimensão mínima do forno é sua largura. Portanto, um protótipo 

trabalhando com uma mistura real de coqueria atenderia o critério de não formação de 

arco desde que tivesse dimensão de largura superior a 32mm. 

Um outro fator importante é o raio de alcance do vibrador. No caso dos modelos 

comerciais disponíveis em relação ao concreto os valores variam entre 180mm e 

380mm, dependendo do raio da ponta do vibrador. O equipamento mais acessível 

comercialmente é um modelo portátil que tem um raio de ponta de 28mm, o que lhe 

confere um raio de alcance aproximado de 210mm. A Figura 4.2 mostra a relação entre 

raio da ponta (A) e raio de alcance (B). 

 

 

Figura 4.2: Diâmetro da ponta (A) e diâmetro de Alcance (B) do equipamento de 

vibração. 
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A relação entre raio da ponta do vibrador e seu raio de alcance, apesar de ser um 

valor característico para o sistema vibrador/concreto, é respeitada nesse trabalho. Como 

o vibrador é introduzido na porção central da mistura, o comprimento afetado é de duas 

vezes o raio de alcance. 

Um modelo laboratorial de acrílico para trabalhar junto com esse equipamento 

deveria apresentar largura mínima de 32mm e comprimento menor do que 420mm. 

Considerando as dimensões da coqueria da Gerdau Ouro Branco, então o fator de escala 

deveria estar entre 9 e 13. Por questões econômicas e de praticidade adotou-se o fator de 

1:13 na construção do modelo. A Figura 4.3 mostra o modelo de acrílico. 

 

 

Figura 4.3: Imagem do modelo a frio em caixa acrílica em escala 1:13 de um 1/4 

da bateria da coqueria da Gerdau Ouro Branco. 

 

 Como as dimensões do forno da Gerdau Ouro Branco são 14600mm x 6242mm 

e uma largura que varia entre 412mm e 502mm, considerando uma fator de escala de 
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1:13 o modelo, que representa 1/4 da coqueria, tem as dimensões internas de 281mm x 

480mm com largura variando de 34mm à 36mm. Isso representa um volume interno de 

4,74Litros. 

 

4.2 MATERIAL UTILIZADO 

 

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

carvões padrão de coqueria convencional, fornecida pela Gerdau Ouro Branco.  

A caracterização da amostra foi concentrada na análise granulométrica e 

medição da umidade da amostra. Uma vez que, Leibrock (LEIBROCK, 1983) cita 

granulometria e umidade como os dois fatores fundamentais na influência da densidade 

da amostra.  

O ensaio de granulometria foi realizado considerando os tamanhos padrões de 

furo de peneira utilizados no dia a dia de uma coqueria: 4mm, 2,8mm, 1,4mm, 0,5mm, 

0,25mm, 0,15mm e o fundo. Essas faixas de tamanho representam bem uma amostra 

padrão utilizada em coqueria convencional, não sendo comum um percentual alto nem 

de retido em 4mm nem de passante de 0,15mm nas misturas padrões de carvão. A 

Tabela 4.4 apresenta uma tabela com os resultados. 

 

Figura 4.4: Análise Granulométrica da amostra de carvão utilizada. 

Tamanho da malha % Retido 

>4mm 6,83% 

2,8mm 4,14% 

1,4mm 26,50% 

0,5mm 24,02% 

0,25mm 33,54% 

0,15mm 4,13% 

Fundo 0,83% 

<2,8 89,03% 

 

O segundo ensaio consistiu em um aquecimento na faixa de 140°C à 180°C, de 

uma mistura de 200g de amostra, por 20 minutos. Nessa faixa de temperatura a água 

superficial é removida sem no entanto ser suficiente para liberação de hidrocarbonetos. 

A massa antes e depois do aquecimento é medida. A diferença entre a massa inicial e a 
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massa final, dividida pela massa inicial e multiplicado por 100 é o percentual de 

umidade da amostra. Os valores de umidade da amostra variaram entre 4% e 7%. 

 

4.3 VIBRADOR DE IMERSÃO 

 

Para produzir a vibração no sistema foi utilizado um vibrador de imersão 

portátil, que apresenta o manuseio facilitado e custo reduzido. O modelo consiste em 

um motor acionado por gatilho com uma extremidade própria para o encaixe de uma 

mangueira flexível por um sistema combinado de encaixe, com encaixe macho-fêmea e 

rosqueamento. A mangueira flexível apresenta uma ponta metálica. Como explicado no 

item 3.7, no interior dessa ponta há um peso excêntrico que ao ser rotacionado vibra e 

transmite ondas de compressão e tração alternada para o sistema ao qual ele está imerso. 

A Figura 4.5 mostra uma visão do equipamento, com motor e mangueira. 

 

 

Figura 4.5: Vibrador de imersão portátil. 

 

 Já na Tabela 4.1 pode-se ver as especificações gerais do equipamento. Repare 

que, no caso desse modelo a rotação do motor difere do número de vibrações por 
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minuto. O parâmetro mais citado na literatura é a frequência de oscilação, que é a 

frequência com que as ondas alternadas de compressão e tração de fato são transmitidas 

para o material. 

 A tabela 4.1 apresenta os parâmetros do vibrador de imersão selecionado para a 

simulação. 

 

Tabela 4.1: Parâmetros do vibrador de imersão 

ITEM UNIDADE VALOR 

Potência W 1500 

Frequência do motor Hz 60 

Rotação do motor rpm 18.000 

Frequência de oscilação vpm 12.500 

Amplitude de vibração mm 8 

Diâmetro mm 28 

Comprimento Útil mm 385 

Comprimento total m 1,50 

 

4.4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Os experimentos consistem em submeter uma amostra de uma mistura típica de 

carvão no processo de coqueificação em uma coqueria convencional, caracterizada, a 

processos de alimentação convencional e alimentação combinada com vibração. 

Inicialmente, a balança é tarada com a caixa acrílica vazia. Por meio de um funil 

a mistura é alimentada. O funil tem o diâmetro de alimentação em escala 1:13 com o 

diâmetro de alimentação da boca de carga, respeitando a mesma proporção geométrica 

que há entre coqueria real e modelo. O processo é realizado até o completo 

preenchimento da caixa acrílica. Por meio de uma régua, o excesso de carvão no topo 

do acrílico é removido, garantindo que o nível de carvão esteja faceado com a borda, 

afim de assegurar a precisão de volume ocupado. O vazo acrílico é pesado novamente e 

na leitura da balança tem-se a massa de carvão. Dividindo esse valor pelo volume do 

acrílico tem-se a densidade de carga da alimentação convencional. 
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O processo é então realizado novamente, porém, a alimentação é interrompida 

no nível definido para realizar a vibração, como se pode ver a esquerda da Figura 4.6. A 

vibração é realizada por um tempo determinado. Ao cessar a vibração o acrílico é 

preenchido até um novo nível definido para vibração, ou quando não houver mais 

vibrações programadas, até a borda, da mesma maneira que o processo convencional 

para garantir precisão de volume durante a pesagem. O acrílico é então pesado, uma 

nova densidade de carga é encontrada e o valor é comparado ao processo sem vibração.  

 

 

Figura 4.6 : Acrílico antes e durante a vibração no caso de apenas uma inserção. 

 

Uma matriz de experimentos foi desenvolvida para avaliar o efeito do tempo de 

vibração e do número de inserções do vibrador na densidade de carga final. 

Posteriormente, foram realizados testes nos quais o vibrador permaneceu em contato 

durante todo tempo de alimentação com o carvão no interior do acrílico. Sendo assim, 

os procedimentos experimentais podem ser divididos em três cenários. 

 

4.4.1 PRIMEIRO CENÁRIO: TEMPO VARIÁVEL COM UMA INSERÇÃO 

No primeiro cenário, uma inserção do vibrador foi realizada variando o tempo de 

vibração. A inserção era sempre realizada com o nível de carvão praticamente completo 

na caixa acrílica. Com o vibrador ligado desde o primeiro contato com o carvão ocorria 
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a descida do mesmo até tocar o fundo do acrílico, somente pela força do seu próprio 

peso, o que acontecia em poucos segundos. 

Cada teste foi realizado com repetição de 5 vezes. Verificou-se nos primeiros 

ensaios que a medida que amostra era submetida a uma vibração acumulada, sua 

densidade a granel em processo posterior sem vibração era alterada. Sendo assim, 

adotou-se o procedimento de sempre realizar uma medição de densidade a granel sem 

vibração intermediária a ensaios com vibração, de tal sorte a garantir um valor de 

densidade a granel sem vibração com validade para a comparação com o valor de 

densidade a granel encontrado em um ensaio com vibração. No item 4.5 está uma 

descrição da necessidade de realização desses testes intermediários de densidade de 

carga sem vibração. 

4.4.2 SEGUNDO CENÁRIO: NÚMERO DE INSERÇÕES VARIÁVEIS COM TEMPO 

CONSTANTE. 

O segundo cenário variou o número de inserções do vibrador mantendo um 

tempo constante por inserção igual a 30 segundos. Para definir as posições nas quais a 

alimentação seria interrompida para executar a vibração foi utilizado um critério de 

proporcionalidade, que pode ser observado na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Nível de mistura carregada para cada inserção, considerando 

diferentes números de inserções por ensaio. 

Número de inserções por ensaio 1 2 3 4 

% de carga em volume na 1° inserção acumulada 100% 50% 33% 25% 

% de carga em volume na 2° inserção acumulada - 100% 67% 50% 

% de carga em volume na 3° inserção acumulada - - 100% 75% 

% de carga em volume na 4° inserção acumulada - - - 100% 

 

 

 Assim, no caso de duas inserções, por exemplo, a alimentação era interrompida 

quando o acrílico era preenchido pela metade, ocorria uma inserção do vibrador, o 

vibrador era retirado e a alimentação continuava até próximo da borda onde uma 

segunda vibração era realizada, como mostrado na Figura 4.7. Uma alimentação final 

era realizada para garantir precisão de volume assim como acontecia na primeira série 
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de testes. Tal critério foi aplicado com testes de 2, 3 e 4 inserções. A Figura 4.8 mostra 

os níveis nos quais foram realizadas vibrações no caso de 3 e 4 inserções. E, do mesmo 

modo como ocorria na primeira série de teste, ensaios sem vibrações ocorriam entre os 

ensaios com o procedimento de vibração, para garantir valores de densidade de carga 

que pudessem ser comparados e assim dimensionar a variação percentual de densidade 

de um ensaio para o outro. 

 

 

Figura 4.7: Nível de carvão nos experimentos com duas inserções na primeira 

vibração (à esquerda) e na segunda vibração (à direita). 
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Figura 4.8: A) Níveis de carvão nas vibrações em experimentos com 3 inserções 

e B) Níveis de carvão nas vibrações em experimentos com 4 inserções. 

 

4.4.3 TERCEIRO CENÁRIO: VIBRAÇÃO E ALIMENTAÇÃO SIMULTÂNEAS 

No terceiro cenário, foram realizados testes nos quais o vibrador permaneceu no 

interior do acrílico em funcionamento durante todo processo de alimentação. Em um 

primeiro momento o vibrador permaneceu estático e posteriormente foram realizados 

testes onde o vibrador subiu a uma velocidade constante acompanhando o nível de 

carvão no acrílico.  

A Figura 4.9 ilustra os pontos onde houve vibração em cada um dos testes. De A 

à D foram os testes nos quais a alimentação era interrompida para o procedimento de 

vibração ser realizado. A Figura 4.9 (E.1 e E.2) mostra o teste onde a vibração ocorreu 

do início ao fim do processo de alimentação. 
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Figura 4.9: Nível de preenchimento nos quais a alimentação foi interrompida 

para a vibração A) Uma inserção; B) Duas inserções; C) Três inserções; D) Quatro 

inserções; E.1) Início do processo com vibração constante; E.2) Final do processo com 

vibração constante; 

 

Importante ressaltar que, no caso onde a vibração foi realizada de maneira 

constante a alimentação foi deslocada para as laterais, ora a esquerda ora a direita, como 

mostram as setas das Figuras 4.9 E.1) e 4.9 E.2). Isso por que, além do vibrador estar 

localizado na posição destinada a alimentação, o diâmetro do vibrador é poucos 

centímetros menor que a largura do acrílico. Desse modo o fluxo de material no interior 

do acrílico da esquerda para a direita, ou vice-versa, fica prejudicado. 

 

4.5 TRATAMENTO DE DADOS 

 

Testes iniciais indicaram que um efeito de aumento de densidade de carga 

poderia ocorrer acumulativamente a medida que as amostras fossem submetidas ao 
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processo de vibração. Em ensaios aonde eram realizados repetições de 5 vezes por 

condição testada, e um teste sucedido por outros, o tempo de exposição de uma amostra 

a vibração chegou a ordem de milhares de segundo. Nesse tempo de vibração, as 

amostras apresentaram uma densidade de carga significativamente superior a sua 

densidade de carga de uma amostra que nunca foi vibrada.  

Matematicamente, pode-se considerar apenas procedimentos de alimentação do 

acrílico sem vibração, sendo P0 o peso de uma amostra que nunca sofreu vibração e Pn o 

peso de uma amostra alimentada nas mesmas condições com n segundos de vibração. 

Tem-se que: Pn > P0. Como em todos os casos o volume dos testes se manteve 

constante, podemos dizer que ρn>ρ0. Logo, quando se compara a densidade após um 

processo de vibração com relação a ρ0 encontrar-se-ia um valor de aumento percentual 

superior ao encontrado quando utilizado o valor de ρn como referência. Portanto, para 

anular o efeito acumulativo, e determinar um valor no qual somente aquele processo de 

vibração impacta no aumento da densidade de carga, é preciso utilizar o valor de ρn 

como referência.  

Considerando o exposto, foi adotada a metodologia de testes de densidade de 

carga sem vibração entre os ensaios que eram realizados a vibração, afim de obter uma 

densidade à granel que representasse a mistura naquela condição. O parâmetro resposta 

de cada teste então não era meramente a densidade à granel que a mistura apresentou ao 

final do processo de vibração, e sim a variação percentual entre e a densidade de carga 

medida após a vibração e a densidade de carga sem vibração, recém medida. A equação 

4.1 representa essa relação.  

 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 % =  

𝑃𝑝ó𝑠 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎 çã𝑜

𝑉
−

𝑃𝑛
𝑉

𝑃𝑛
𝑉

=
𝑃𝑝ó𝑠 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎 çã𝑜−𝑃𝑛

𝑃𝑛
(4.1) 

 

Em uma segunda análise, a equação 4.2 avalia a alteração da densidade de carga 

somente por conseqüência da vibração acumulada, ρn, em relação a densidade de carga 

da amostra antes de ser submetida a qualquer vibração, ρ0. 

 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 % =  
𝑃𝑛
𝑉

−
𝑃0
𝑉

𝑃0
𝑉

=
𝑃𝑛−𝑃0

𝑃0
(4.2) 
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Repare que, cada equação reflete um processo distinto. A primeira representa 

uma simulação de um processo com um número definido de inserções, por um tempo 

definido que pode variar de 30 a 120 segundos. Tal aumento é relacionado ao processo 

em si de adensamento, sendo alterado caso a amostra fosse novamente manuseada.  

A segunda equação expressa o comportamento do carvão por um longo processo 

de vibração, causando alterações que lhe confeririam uma densidade à granel maior 

após isso independente de manuseio. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 PRIMEIRO CENÁRIO 

 

A primeira série de simulações da influência da vibração na densificação de uma 

mistura de carvão foi realizada com apenas uma inserção do vibrador de imersão na 

amostra. Primeiramente a mistura de carvão era alimentada até próximo da borda. 

Depois a inserção do vibrador ocorria por um tempo determinado, onde diferentes 

tempos de vibração foram testados. E então o vaso acrílico era completamente 

preenchido para a pesagem e verificação do percentual de aumento da densidade. A 

Tabela 5.1, assim como o gráfico da Figura 5.1 mostram os resultados obtidos. 

 

Tabela 5.1: Resultados do processo de densificação com uma inserção. 

Tempo de processo ∆ρ  

10s 8% 

20s 11% 

30s 11% 

60s 14% 

120s 12% 
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Figura 5.1: Gráfico de variação de densidade x tempo de vibração para o 

processo de densificação com uma inserção. 

 

Observando os resultados nota-se que a grande variação de densidade de carga 

ocorre nos primeiros segundos no qual o vibrador entra em contato com a amostra.  

Para tempos inferiores a 10 segundos, a metodologia utilizada não era 

interessante, haja vista que os tempos de inserção e retirada do vibrador da amostra 

ficariam da mesma ordem de grandeza do tempo de medição. Isso acarretaria 

dificuldade de manter o mesmo padrão operacional na medição e como conseqüência 

grande variância na medição. Com essa justificativa o tempo mínimo testado foi de 10 

segundos. 

Para um tempo superior a 20 segundos de vibração pouca variação da densidade 

de carga é percebida.  

A princípio, o ganho com o aumento percentual de densidade com 60 segundos 

de vibração em comparação com 120 segundos foi maior. Em uma primeira análise, 

para confirmar ou não tal afirmação um teste de hipóteses, onde H0 seria a possibilidade 

de as densidades de carga em cada condição serem iguais quando comparadas caso a 

caso, foi realizada. 

 

 
𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2
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Considerou-se que as amostras seguem uma distribuição normal com desvios 

padrões diferentes conhecidos e iguais a 1,1%, que foi a média dos desvios padrões 

encontrados considerando todas os experimentos realizados. Desse modo, para o teste 

de hipótese proposto z é obtido pela equação 5.1. 

 

𝑧 =
(𝑋 1−𝑋 2)

 
𝑆1
𝑛1

+
𝑆2
𝑛2

                                                              (5.1) 

 

Onde, Xi é a média da condição a ser comparada i, Si é o desvio padrão da 

condição i e ni é o número de testes feitos na condição i. Tabela 5.2 mostra uma matriz 

com o valor de z aplicado teste a teste. 

 

Tabela 5.2: Valores de Z para o teste de hipótese comparando cada condição de 

tempo testado umas com as outras. 

 
Valor de Z entre cada condição 

 
Tempo de 
processo 

10 s 20 s 30 s 60 s 120 s 

Tempo de processo Ganho % 8% 11% 11% 14% 12% 

10 s 8% * 4,855 4,768 8,608 6,431 

20 s 11% -4,855 * -0,087 3,753 1,576 

30 s 11% -4,768 0,087 * 3,840 1,664 

60 s 14% -8,608 -3,753 -3,840 * -2,177 

120 s 12% -6,431 -1,576 -1,664 2,177 * 

 

Já a Tabela 5.3, a partir dos valores de z encontrados, e considerando um valor 

de 98% de confiança, que corresponde a z = 2,326, mostra os casos onde se rejeitou H0. 

Rejeitar H0 significa dizer que não se pode dizer estatisticamente dentro do nível de 

confiança estabelecido que as médias divergiram. Para tal, o Z calculado deve ser 

superior ao Z relativo ao nível de confiança estabelecido: 
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Tabela 5.3: Resultado do teste de hipótese caso a caso nas condições testadas: 

 
  

 
Tempo de 
processo 

10 s 20 s 30 s 60 s 120 s 

Tempo de 
processo 

Ganho % 8% 11% 11% 14% 12% 

10 s 8% * Rejeita Rejeita Rejeita Rejeita 

20 s 11% Rejeita * Não Rejeita Rejeita Não Rejeita 

30 s 11% Rejeita Não Rejeita * Rejeita Não Rejeita 

60 s 14% Rejeita Rejeita Rejeita * Não Rejeita 

120 s 12% Rejeita Não Rejeita Não Rejeita Não Rejeita * 

 

Interessante ressaltar que, a Tabela 5.3 é uma matriz simétrica em módulo, 

porém sempre apresenta sinais invertidos. Isso acontece por que a condição testada é a 

mesma nas células espelhos, porém com inversão de qual média está fazendo o papel de 

𝑋 1ou 𝑋 2. O valor negativo representa que 𝑋 1é menor do que 𝑋 2. 

Para o valor de confiança estabelecido, somente o tempo de vibração igual a 10 

segundos difere de todos os demais valores. Esse resultado reforça o observado no 

gráfico, que a maior parte da densificação ocorre anterior a 20 segundos. Já o valor de 

ganho de densidade em 60 segundos de vibração em relação ao ganho de densidade dos 

tempos de 20 e 30 segundos, apresentaram um aumento comprovado estatisticamente. 

Por outro lado, com relação aos valores medidos de densidade de carga entre 120 

segundos e de 20, 30 e 60 segundos de vibração não se pode afirmar com 98% de 

confiança que o processo com 120 segundos de vibração foi diferente em valor dos 

processos de 20, 30 e 60 segundos. 

 De qualquer modo, a magnitude do ganho de densidade de carga após 20 

segundos é consideravelmente inferior ao ganho nos primeiros 20 segundos.  

Logo, é recomendado um tempo de processo de no máximo 20 segundos de 

vibração, de modo a conseguir um ganho significativo em densidade a granel da ordem 

de 11%, sem precisar perder em tempo de processo. 

A amplitude dos dados em relação ao valor de variação de densidade de carga 

foi medida e está em forma de gráfico na Figura 5.2. 
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Figura 5.2: Gráfico da Amplitude dos resultados do primeiro cenário. 

 

De acordo com o gráfico, a dispersão dos resultados com 10 segundos de 

vibração é muito mais significante que os demais. Pelos dados da Figura 5.2, pode-se 

perceber nos primeiros segundos a variação percentual de densidade de carga é grande, 

sendo suavizada a medida que o tempo aumenta. Como a condição de 10 segundos de 

vibração ocorre na fase de grande variação de densidade de carga qualquer erro natural 

de medição do tempo de vibração, ou variação no tempo de descida do vibrador, afeta 

fortemente o resultado. Sendo por isso que nessa condição a amplitude foi mais 

significativa. 

Em termos de processo, a vibração realizada por uma inserção do vibrador após 

a mistura ser alimentada pode ter aplicação industrial. Poderia ser realizado o processo 

de vibração tanto instalando o conjunto de vibradores no próprio Coal Bunker, na sua 

parte lateral, de maneira ao possibilitar o alinhamento dos vibradores com as bocas de 

carga pelo movimento de translação do carro.  

O processo ocorreria com Coal Bunker alimentando o forno da coqueria, 

realinhando com os vibradores faceando as bocas de carga de modo a realizar o 

processo de vibração e voltando posição de alimentação para possibilitar uma 

alimentação de carga complementar. 

Uma outra hipótese é a instalação de um carro exclusivo para os vibradores, 

caminhando sobre o mesmo trilho do Coal Bunker. A vantagem dessa hipótese seria o 

ganho em tempo de processamento, pois ele possibilita que a alimentação e a vibração 
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ocorresse ao mesmo tempo em fornos distintos. Nesse caso o tempo de alimentação, e 

consequentemente a produtividade do Coal Bunker é pouco afetada. 

As vantagem desse método: 1) O método não demanda alterações nos fornos da 

Coqueria, sendo necessário somente alterações ou instalação de periféricos; 2) Como os 

vibradores só adentrariam nos fornos já preenchidos de carvão por um tempo de 

vibração reduzido a exposição ao calor dos vibradores, e seu desgaste, seria reduzida 

acarretando em maior segurança operacional. Isso por que, por estar envolto ao carvão o 

mecanismo de transferência de calor por radiação das paredes do forno para o vibrador 

seria minimizado. E segundo por que com menor tempo de exposição menor seria o 

calor transferido do forno para a haste de vibração; 3) Acoplando os vibradores no Coal 

Bunker o custo de instalação seria reduzido. 

 

5.2 SEGUNDO CENÁRIO 

 

A segunda série de simulações estudou a influência do número de inserções na 

densificação. As inserções foram realizadas garantindo a proporção entre o nível de 

alimentação e número de inserções. Por exemplo, no processo com duas inserções a 

primeira ocorria com metade da alimentação e a segunda com o vaso acrílico próximo a 

sua carga máxima. No processo com três inserções, a primeira ocorria com vaso no 

nível de 1/3 de carga, a segunda no nível de 2/3 da carga e a terceira com o acrílico 

próximo de sua carga máxima. E, por fim, no processo com quatro inserções as 

vibrações ocorreram nos níveis de carga de 1/4, 1/2, 3/4 e próximo aos 100% de carga. 

Todas as inserções realizadas nessa série de ensaios duraram 30 segundos. 

A Tabela 5.4 apresenta os valores de percentual de aumento de densidade a 

granel encontrado em cada caso simulado. 

 

Tabela 5.4: Resultado do teste de hipótese caso a caso nas condições testas: 

N° de inserções Tempo Acumulado (s) ∆ρ  

1 30 11% 

2 60 22% 

3 90 28% 

4 120 30% 
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O gráfico da Figura 5.3 correlaciona o tempo acumulado de vibração por 

processo com o aumento percentual de densidade de carga atingido. 

 

 

Figura 5.3: Gráfico de variação de densidade x tempo total de vibração para o 

processo de densificação com várias inserções. 

 

Nessa segunda série de simulações, ao contrário da primeira, há uma tendência 

nítida de aumento da variação percentual de densidade de carga com o aumento do 

tempo de exposição total do material a vibração no intervalo acima de 30 segundos. Isso 

nos leva a concluir que só o tempo de vibração não é um fator determinante para o 

aumento da densidade, mas o modo como essa vibração é realizada afeta diretamente o 

resultado. Porém, é possível perceber que a medida que cresce o número de inserções o 

aumento na variação percentual da densidade de carga é cada vez menor. Os valores de 

aumento de densidade chegaram a atingir 30% em média quando quatro inserções são 

realizadas no sistema. 

A mesma metodologia estatística utilizada no item 5.1 foi empregada na análise 

nessa segunda série de experimentos. O mesmo nível de confiança, 98%, foi utilizado. 

Porém, esses ensaios apresentaram uma maior dispersão, e o desvio padrão médio 

apresentou o valor de 1,64%. A Tabela 5.5 apresenta uma matriz com os valores de Z 

encontrados para comparação de valores médios de aumento de densidade de carga em 

cada ensaio. 
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Tabela 5.5: Valores de Z para o teste de hipótese comparando cada condição de 

número de inserções testado umas com as outras. 

 
N° de Inserções 1 2 3 4 

N° de Inserções Ganho % 11% 22% 28% 30% 

1 11% * 10,371 16,370 18,172 

2 22% -10,371 * 5,999 7,801 

3 28% -16,370 -5,999 * 1,802 

4 30% -18,172 -7,801 -1,802 * 

 

 

A Tabela 5.6 aponta o resultado do teste de hipótese correspondente aos valores 

da tabela 5.6: 

 

Tabela 5.6: Resultado do teste de hipótese caso a caso nas condições testas: 

 
N° de Inserções 1 2 3 4 

N° de Inserções Ganho % 11% 22% 28% 30% 

1 11% * Rejeita Rejeita Rejeita 

2 22% Rejeita * Rejeita Rejeita 

3 28% Rejeita Rejeita * Não Rejeita 

4 30% Rejeita Rejeita Não Rejeita * 

 

 

Os resultados confirmam o observado no gráfico. O aumento é relevante 

estatisticamente a medida que se aumenta o número de inserções. Porém, esse aumento 

é cada vez menos expressivo quando se compara o aumento entre 1 inserção e 2 

inserções com o aumento entre 2 inserções e 3 inserções.  

Por sua vez, na comparação entre o processo com 3 e 4 inserções, apesar de se 

perceber a tendência de aumento de densidade, não é possível afirmar com a confiança 

estabelecida que há aumento de densidade. A probabilidade que ocorra esse aumento é 

de 90,8%, considerando o valor obtido de Z e seu respectivo valor α tabelado. Do ponto 

de vista prático, independente se há aumento ou não com uma quarta inserção, a 

contribuição dessa inserção para o aumento da densidade de carga se torna pouco 

vantajosa considerando o aumento de tempo de processo em conseqüência de sua 

execução.  
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Por tanto, ao se cogitar realizar várias inserções no sistema, tomando como base 

os resultados nesse trabalho, deveria se realizar no máximo 3 inserções. A terceira 

inserção apresenta um ganho de 5% que é menor do que a segunda e a primeira inserção 

que representam um ganho de 10% e 11% respectivamente. Dito isso, a realização da 

terceira inserção deveria ser um parâmetro operacional correlacionado a produtividade 

do Coal Bunker, a produtividade da Coqueria como um todo e dos custos de processo 

envolvidos.  

Aceitas essas condições, o potencial de aumento de densidade carga dessa 

técnica é 28%. 

Com relação a amplitude dos dados desse processo, a Figura 5.4 apresenta os 

seus valores para os diferentes tempos. 

 

 

Figura 5.4: Gráfico da Amplitude dos resultados do segundo cenário. 

 

Nesse cenário, a amplitude parece apresentar um ponto de máximo com duas 

inserções de 30 segundos, que equivale ao tempo total de vibração de 60 segundos. Dois 

fatores podem influenciar mais fortemente a amplitude dos dados nesses cenários. O 

primeiro fator seria o fato de haver erros experimentais relacionado a cada inserção. 

Sendo assim, ao aumentar o número de inserções se aumenta o erro experimental 
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acumulado, o que pode ser percebido na condição com duas inserções. Por outro lado, o 

segundo fator seria o potencial de aumento de densidade de carga, que é menor quanto 

maior a densidade de carga alcançada. Isso por que a medida que a fração de vazios 

entre as partículas é reduzida o potencial de aumentar a densidade de carga também é 

reduzido. Logo, em condições onde os aumentos de densidade de carga estão próximos 

ao máximo possível pela técnica, os dados tendem a apresentar pouca variação. 

Justificando assim a queda de flutuação dos dados com três e quatro inserções. 

Em termos de processo, as mesmas considerações feitas para o caso de uma 

inserção se aplica nesse item. Com exceção que, um ponto negativo é aumento da 

exposição das hastes de vibração ao calor, tanto pelo maior tempo dentro do forno, 

como também pelo fato que em parte do processo a haste estaria exposta a transferência 

de calor por radiação.  

 

5.3 TERCEIRO CENÁRIO 

 

Nessa série de testes foram realizadas simultaneamente a vibração e a 

alimentação de carvão. Em um primeiro momento o vibrador permaneceu estático 

dentro do vaso de acrílico enquanto o processo de alimentação ocorria.  

No segundo teste dessa série o vibrador de imersão se movimenta para 

acompanhar o nível de carvão no acrílico, apresentando um movimento ascendente. 

Os valores de aumento de densidade de carga encontrados e o tempo de vibração 

em cada teste realizado, assim como a média de cada processo simulado, estão na 

Tabela 5.7. 
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Tabela 5.7: Resultado dos ensaios com vibração concomitante com alimentação 

de carvão: 

Testes Estáticos 
Testes com 
Movimento 
Ascendente 

Tempo (s) ∆ρ (%) Tempo (s) ∆ρ (%) 

80 17,9% 105 29,7% 

83 19,8% 105 27,3% 

75 22,1% 95 23,0% 

80 23,3% 95 24,4% 

76 19,1% 95 21,1% 

Média 20,4% Média 25,1% 

 

O ensaio com vibração constante e vibrador estático apresentou um ganho de 

aumento da densidade de carga de 20,4% com um tempo de vibração médio de 79 s. Já 

o ensaio com vibrador em ascensão o ganho chegou a 25,1% em um tempo útil de 

vibração médio de 99 s.  

Novos testes foram realizados padronizando o tempo de vibração em 95 

segundos. Ambos os processos apresentaram o ganho em torno de 25% de 

adensamento, conforme a Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8: Comparação entre os processos estático e móvel com tempo de 

vibração padronizado em 95 segundos. 

Condição Densidade antes Densidade depois %∆ρ MÉDIA 

Vibrador Fixo 0,591 0,740 25,2% 
25,0% 

Vibrador Fixo 0,630 0,786 24,8% 

Vibrador Subindo 0,599 0,739 23,4% 
24,5% 

Vibrador Subindo 0,609 0,765 25,7% 

 

A Figura 5.5 mostra as amplitudes dos dados em relação a variação de densidade 

de carga em cada um dos casos. 
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Figura 5.5: Gráfico da Amplitude dos resultados do segundo cenário. 

 

Nesse cenário não se pode dizer muito a respeito das amplitudes. Na primeira 

condição com os tempos variáveis para os processos fixo e móvel influenciaram na 

dispersão dos dados. Contudo, nos ensaios com tempo fixo em 95 segundos a pouca 

reprodutibilidade prejudica qualquer análise nesse quesito. 

Pensando na aplicação industrial, para realizar tal processo é preciso alterar a 

estrutura dos fornos de coqueria, construindo orifícios específicos para a introdução dos 

vibradores. A modificação no Coal Bunker também é de maior complexidade pois os 

vibradores devem estar alinhados com as bocas de carga, ou seja, quando suspenso 

ocupariam a mesma região que armazena o carvão.  

No entanto, o processo de vibração concomitante com a alimentação possui a 

grande vantagem de não haver tempos perdidos entre a alimentação e a vibração. Em 

termos de operação é o que causaria menor impacto no tempo de processo. O valor 

alcançado de 25% de aumento de densidade de carga é bem próximo dos 28% do 

processo com três inserções, porém com um tempo total de processo significativamente 

menor. 
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5.4 EFEITO DA EXPOSIÇÃO ACUMULADA A VIBRAÇÃO NA DENSIDADE 

DE CARGA DA AMOSTRA 

 

Partindo de um pressuposto que a vibração não iria alterar as amostras de carvão 

de maneira permanente, esperava-se que a densidade de carga das amostras quando 

alimentadas no acrílico sem nenhum processo de vibração permanecesse constante. 

Contudo, depois de alguns ensaios realizados percebeu-se que havia alteração na 

densidade de carga da amostra que foi exposta a vibração, mesmo que ela fosse 

alimentada novamente sem um processo com vibração.  

A partir desse momento, o método de medir sempre a densidade de carga sem 

vibração foi adotado entre ensaios com vibração. Desse modo havia uma densidade de 

carga referência para ser comparado com o valor obtido de densidade de carga pós 

vibração e assim foi possível estimar com menor erro o aumento percentual de variação 

de densidade de carga causado por cada procedimento.  

A variável mais provável relacionada a alteração da densidade de carga da 

amostra seria a distribuição granulométrica. Ensaios granulométricos mostram que de 

fato houve alteração granulométrica nas amostras, que apresentaram reduções de faixas 

específicas e aumento da fração de finos a medida que a exposição à vibração 

aumentava. As Tabelas 5.9  e 5.10 mostram essa relação. A primeira considerando o 

percentual passante e a segunda considerando o percentual retido em cada malha.  

 

Tabela 5.9: Percentual passante das amostras com 0, 2000 e 4150 segundos de 

vibração: 

Tamanho da malha 
(mm) 

Percentual da Massa Passante 

Amostra 0 s Amostra 2000 s Amostra 4150 s 

0,15 0,8% 19,6% 24,0% 

0,25 5,0% 30,8% 33,2% 

0,5 38,5% 48,5% 47,4% 

1,4 62,5% 75,3% 71,9% 

2,8 89,0% 88,7% 85,3% 

4 93,2% 94,7% 91,5% 
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Tabela 5.10: Percentual retido das amostras com 0, 2000 e 4150 segundos de 

vibração. 

Tamanho da malha 
(mm) 

Percentual da Massa Retida 

Amostra 0 s Amostra 2000 s Amostra 4150 s 

Fundo 0,8% 19,6% 24,0% 

0,15 4,1% 11,2% 9,2% 

0,25 33,5% 17,7% 14,2% 

0,5 24,0% 26,8% 24,5% 

1,4 26,5% 13,4% 13,4% 

2,8 4,1% 6,0% 6,2% 

4 6,83% 5,3% 8,5% 

 

 

No entanto, quando se realizaram testes com vibração em uma geometria distinta 

do acrílico não houve aumento da densidade de carga com a exposição acumulada de 

vibração. Ainda assim, as análises granulométricas mostram um aumento da fração de 

finos. A partir desses resultados, foi inconclusivo que o aumento da densidade de carga 

foi devido a alteração granulométrica, uma vez que tal fato não foi repetido uma vez 

alterada a geometria. 

Para uma melhor compreensão do fenômeno novos análises precisam ser 

desenvolvidas. 

 

5.5 COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS 

 

Os diferentes métodos representam diferentes processos. A medida que se 

implementa esses processos industrialmente cada um precisa enfrentar dificuldades 

tecnológicas específicas. Baseado nas simulações três cenários foram sugeridos e 

comparados: 

O cenário 1 foi o cenário onde ocorria apenas uma vibração por 20 segundos já 

com o acrílico carregado com carvão. Uma vez que os tempos superiores a 20 segundos 

pouco acrescentaram em aumento de densidade. O cenário 2 foi a realização de 3 

inserções do vibrador por 30 segundos em diferentes níveis da mistura, pelo mesmo 

motivo. A quarta vibração aumenta pouco a densidade comparado com o tempo de 
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aumento de processo que ela acarreta. O cenário 3 foi a realização de vibração constante 

ao longo da alimentação com o vibrador com movimento ascendente.  

A tabela 5.11 buscou resumir cada método correlacionando seus ganhos em 

termos de densidade de carga com as vantagens e desvantagens de implementação. 

 

Tabela 5.11: Comparação entre os métodos estudados. 

Quesito Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

∆ρ (%) 11% 28% 25% 

Tempo de processo (s) 20 90 95 

Energia Específica (kwh/t) 2,1 9,4 9,9 

Produtividade do Coal Bunker - ↓↓↓ ↓ 

Exposição ao Calor Baixa Alta Alta 

Necessidade de alterações Baixa Baixa Alta 

 

 

Tecnicamente todos os cenários são viáveis e promissores, apesar das suas 

complicações de instalação e operação. Testes no sentido de entender o impacto no 

custo da mistura e na produtividade da coqueria que cada método proporciona são 

fundamentais para dimensionar ganhos e perdas com cada instalação industrial, e assim 

definir qual seria o cenário mais rentável. 

Considerando então o terceiro cenário, há possibilidade de aumentar a densidade 

de carga em 25%, podendo então estimar um ganho para efeito de comparação entre os 

métodos de densificação existente com a técnica estudada nesse trabalho. 

A Figura 5.6 foi construída baseada no potencial de densificação de cada uma 

das técnicas já estabelecidas no mercado. Por ter um aumento da densidade de carga 

entre as técnicas de briquetagem parcial e Stamp Charging espera-se que a técnica de 

adensamento via vibração possibilite uma fração de soft na mistura intermediária entre 

as duas técnicas.  

 



64 

 

 

Figura 5.6: Comparação da fração de soft na técnica proposta com as técnicas 

consolidadas no mercado. 

 

Estudos precisam ser desenvolvidos para uma boa estimativa do custo de 

instalação industrial da prática proposta. Ainda que o custo de implementação seja 

superior ao da briquetagem parcial, a técnica proposta tem potencial para ocupar lugar 

no mercado com o melhor custo-benefício na densificação de mistura de carvões.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Os três cenários propostos aumentaram a densidade de carga. 

No primeiro cenário com apenas uma inserção, a densidade de carga apresentou 

um grande aumento no tempo inicial de vibração, suavizando seu comportamento após 

20 segundos. A melhor relação entre aumento de densidade de carga e tempo de 

processo foi então com 20 segundos e obteve um aumento de 11% de densidade de 

carga. 

O segundo cenário apresentou uma clara relação entre aumento do número de 

inserções e aumento da densidade de carga. Porém, o aumento de densidade de carga foi 

cada vez menor a medida que se aumentava o número de inserções. Uma condição 

ótima entre ganho de densidade de carga e perda de produtividade foi estabelecida com 

três inserções e possibilitou um aumento de 28% de densidade de carga. 

O terceiro cenário apresentou um ganho de densidade de carga de 25%, e não 

havendo diferença estatística entre as condições de vibrador fixo no fundo e vibrador 

com subida gradual.  

Na comparação entre os três cenários o terceiro, com subida gradual, é o que tem 

melhores condições de aplicabilidade industrial, sendo então o escolhido.  

Na comparação entre a técnica proposta e os métodos existentes, a utilização da 

vibração como forma de densificação de misturas de carvões se mostrou satisfatória na 

parte técnica e com ótimo potencial de custo-benefício necessitando mais estudos para 

uma conclusão quantitativa. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 

 

O desenvolvimento de processos de vibração como método de densificação 

aplicados a mistura de carvões deveriam seguir três linhas de pesquisa: Testes em escala 

piloto, projetos de engenharia que adéquem a estrutura necessária do processo de 

vibração à coqueria e outros testes a frios. 

Os testes em escala piloto podem estudar o comportamento de diferentes 

misturas de carvões com diferentes níveis de aumento de densidade, haja vista que esse 

trabalho demonstrou como aumentar a densidade das misturas entre 11% a 30%. 

Em relação ao projeto de engenharia, é importante um estudo aprofundado para 

entender quais são os impactos estruturais na coqueria e quais dificuldades de processos 

serão encontradas na execução do projeto e operação dos equipamentos de vibração. 

Novos testes a frio podem ser desenvolvidos no sentido de avaliação da 

homogeneidade da mistura densificada por meio da utilização de ultrassom. Testes 

correlacionando diversas distribuições granulométricas da amostra também seriam 

interessante para compreender a possibilidade de aumento da densidade de carga por 

alteração granulométrica. 
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