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RESUMO 
Taxas al tas de injeçào de carvüo pul verizado ( Pulvcrized Coai lnjcction - PC I) e xigem uma a lta eficicncia de combustão. Sa
be-se que quanto menor o tamanho da partícula, maior será eti ci cnc ia de quei ma do carvão. Entretan to, partículas menores re
querem uma maior eficiência de moagem, o que implica cm ma iores custos para a preparação do carvão. O sistema de prepa

ração do carvão para PCI rcpn:senta cerca de dois terc,:os do custo total do sistema de injeção. Portanto, deve-se buscar um ta
manho de partícula tal que alivie o sis tema de preparação do carvão. A maior parte das empresas que fa zem uso da técnica do 
PC I reali za a moagem da matéria-prima após a blendagem dos carvões. Considerando que os carvões utili zados para PCI não 
possuem as mesmas característ icas físicas c químicas. a preparação de di fere ntes carvões resulta numa fa ixa granulomêtrica 
muito ampla. Carvões de diferentes mnk.l· possuem um grau de moabilidadc c reatividadc diferentes. Sendo assim, este traba
lho tem como objcti vo estudar o comportamento de dili:rcntes granul ometrias para doi s carvões minerais de diferentes runks 
c um carvão wgctal sobre a rcati vidade ao COe. Os resultados mostram que não há variação da rcatividade do carvão vege tal 
nas fai xas granulométricas estudadas. Porém, para os earvôes minerai s a granulometria exerce uma fo rte influência sobre a rc
ativi dadc ao COe. 

PALAVRAS-CHAV~~: carvão: rcatividade: gran ulometria: PC!. 

ABSTRACT 
High rates of PC I dcmand a high capac ity of' thc combustion. lt has bccn known that thc small particles of coa i have a high cfti 
ciency o r burning. Howcver, a high capacity o f milling is rcqucstcd rcsulting in hi gh costs für the coai preparation . The sys
tem of coa i prcparation to PCI represents ahout twicc thirds of to ta l cost of injcction system. The most part of steel plants that 
use PCI make use o fmilling aticr the coai blcnding. lf'the coa is uscd tür PC I has not thc samc physical and chemical eharac
teristics, so thc coai prcparation wil l havc an cxtcnsivc range s ize distributi on. Different coais have not thc sarne charactcris
tics sue h as grindability and rcact ivity. Thc aim of thi s work is to study the influencc of parti ele size on the reaetiv ity of a high 
anel a low rank coais anda charcoa l. Thc study wi llmakes possiblc to understand thc effcct of difTerent particle size injected 
in the blast furnac e. Thc rcsults show that then.: is no int1uence in reactivi ty to the difTercnt s ize ranges ana lyzed of the char
coa l. However, for the coais, the particle size has a strong influence in thc rcactivity. Thus, the smaller thc partic le size the hi
ghcr thc reactivity. 

KE:Y WORDS: coai : reactivit y: sizc range : PC !. 
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L INTRODUÇÃO 

A principal rota para a produção de aço atualmcnte é via Alto-Forno . Essa tecnologia utiliza o coque como re

dutor do minério de ferro. O coque é a matéria prima mais dispendiosa utilizada no processo de tàbricação de fer

ro- gusa e o processo de coqueificação é o mais poluente. Em vista disso. os principais esforços na úrca siderúrgi

ca têm sido no sentido de, a curto prazo, diminuir a quantidade de coque necessário no alto-forno. 

A injcção de carvão pulverizado (PC!) nas ventanciras do alto-forno (AF) é umas das técnicas mais utili zadas 

para diminuir o consumo de coque no AF. Esse processo utiliza carvões sem propriedades coqueificantcs para ge

rar energia e gases redutores no alto-forno. Atualmcntc, todos os carvões utilizados para injcção cm altos-fornos a 

coque no Brasil são importados. Eles são escolhidos cm função do custo c de experiências bem sucedidas de uso. 

Muitos são os parâmetros estudados para os carvões usados cm PC!. Entre os mais limitantes. cita-se o teor de cin

zas, o teor de enxofre, o teor de álcalis c o índice de moabilidadc. 

Ainda não existe um consenso sobre qual o melhor tipo de carvão pulverizado a ser injetado no alto-forno 

(se de alto, ou baixo rank), especialmente quando as taxas de injeção aumentam c modificam as condições de 

operação. Entretanto, a razoável flexibilidade do processo de PC! permite uma expansão dos tipos de carvões 

a serem utilizados, especialmente sob a forma de misturas. já que o somatório das propriedades dos carvões irá 

atender aos parâmetros necessúrios à estabilidade do processo. Estudos anteriores mostraram a potencialidade 

do uso de carvões gaúchos de baixo rank e de teores elevados de cinzas (fator limitante para o processo) mistu

rados a carvões importados de rank mais alto e de teores de cinzas mais baixos (Kalkreuth c outros. 2005; Osó

rio e outros, 2004). 
A combustão dos carvões injetados é outro fator importante a ser considerado. O processo de combustão do 

carvão pulverizado depende das características do carvão, principalmente do rank. da composição maceral. e pa

râmetros operacionais tais como temperatura. taxa de aquecimento, tipo c concentração do gás reagente e tamanho 

da partícula. Estudos prévios mostraram que carvões de diferentes ranks apresentam diferentes rcatividades. onde 

carvões de baixo rank são tipicamente mais reativos que os de alto rank (Aionso e outros. 2000). Uma das limi

tações para maiores taxas de injeção de carvão é a geração de char (resíduo de carvão parcialmente queimado) na 

zona de combustão, o qual percorre um caminho ascendente ao dos gases no alto-forno prejudicando a penneabi

lidadc, distribuição do fluxo de gás e a descida da carga incandescente no AF. 

Maiores taxas de injeção requerem uma elevada eficiência de combustão. Sabe-se que, quanto menor o tama

nho da partícula, maior será eficiência de queima do carvão. Normalmente os carvões para injcção cm altos-for

nos possuem granulometria 80% passante na peneira de 74 IJm. para que haja uma boa combustão do carvão. A 

maior parte das empresas que fazem uso da técnica do PCI realiza a moagem da matéria-prima após a blcndagcm 

dos carvões. 
Considerando que os carvões utilizados para PC! não possuem as mesmas características tisicas c químicas. a 

preparação de diferentes carvões resulta numa faixa granulométrica muito ampla. 

O sistema de preparação do carvão para PC! representa cerca de dois terços do custo total do sistema de inje

ção. Portanto, deve-se buscar um tamanho de partícula tal que alivie o sistema de preparação do carvão (principal

mente a moagem) (Carpenter. 2006). Para isso. pesquisas têm sido reali zadas no sentido de garantir uma boa efi

ciência de queima com partículas de maior tamanho possível . justamente para se ter um maior rendimento na mo

agem do carvão (Castro c Tavares, 199X). 
Este trabalho tem como objetivo estudar a influência de diferentes f~1ixas granulométricas. típicas de sistemas 

de moagem de PC!, na reatividadc ao C02 de carvões de alto c baixo rank c de um carvão vegetal. 

2. METODOLOGIA 

2. 1. Matérias-Primas 

Neste trabalho foram utilizadas amostras de um carvão brasileiro de baixo rank; de um carvão importado de 

alto rank e de um carvão vegetal. O carvão brasileiro, identificado como LE. é um carvão sub-bctuminoso da Mina 

do Leão, RS, cedido pela CRM, que possui originalmente cerca de 50%, de cinzas. Após beneficiamento cm jigue. 

esse teor foi reduzido para aproximadamente 20'Y.,. Depois de recebida, a amostra ainda foi beneficiada através 

do processo chamado afunda-flutua, usando cloreto de zinco como meio denso. a fim de alcançar um teor final de 

aproximadamente 15% de cinzas. O carvão importado. denominado J B. é um carvão de origem australiana. sendo 

este utilizado para injcçào nos Altos-Fornos. A amostra foi cedida pela USIMINAS. O carvão vegetal usado neste 

trabalho e identificado como CV , foi produzido no estado de Minas Gerais c cedido pela USIMINAS. Este carvão 

vegetal possui baixo teor de cinzas e é normalmente utilizado cm altos-fornos a carvão vegetal. 
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2.2. Preparação das amostras 

As nmostras fixam recebidas c quarteadas segundo as normas da ASTM. Uma sub-amostra de cada carvão foi 
prcparadn para a caracterização dos carvões individuais. Para os testes de reatividade dos carvões individuais, os 
carvões toram moídos até uma granulomctria menor que 75 Jlm . Outra sub-amostra foi peneirada em uma seqüên
cia de peneiras c denominadas A, B, C c D, como mostradn na tabela I. As partículas ac ima de 250) . .lln foram moí
das em um moinho do tipo orbital até que fossem passantes em uma peneira com abertura de 2501-lm. As faixas gra
nulométricas, usadas nos testes de rcatividadc. foram se lccionadas cm função da análise das frações granulométri

cas obtidas na prática industrial após moagem do carvão no sistema de injeção de carvão pulverizado. 

Tabela I. Scqüência de peneiras. 

Fraçõcs Abertura das penei ras 
A 25011m- 12511m 
B 12511m- 8811m 
c 8811m- 4511m 
D -4511m 

2.3. Caracterização dos carvões 

As amostras dos carvões foram caracterizadas pelas análises imediata, elementar, de poder calorífico c petro
gráfica (cxccto carvão vegetal) c pelo índice de moabilidadc Hardgrovc (HGI), conforme as normas da ASTM e 
ISO. Nas fraçõcs sclccionadas para o teste de rcatividadc cm tcrmobalança, realizou-se a análise imediata cape
trográfica. 

2.4. Testes de Rcatividade ao C0
2 

Os testes de rcati vidadc ao CO~ foram realizados numa tcnnobalança Netzsch STA409C. O ensaio é dividi
do cm duas ctapns: 

I" etapa (PIRÓLISE)- uma amostra de 30 mg de cada carvão, cm cada granulomctria especificada na tabela 

I foi espalhada sobre um cadinho tipo prato de 17mm c aquecida até I 050"C a uma taxa de aquecimento de 30"C/ 
min c sob um ftuxo de N ~ de I 00 ml/min para perda de umidade c liberação dos voláte is do carvão. Essa etapa ter
mina quando se atinge a estabilização da massa nessa temperatura. 

2" etapa <GASEIFICACÀO) Ocorre na isotcnna de 1050"C com o produto da primeira etapa do ensaio, de
nominado char. Troca-se o gás inerte pelo gós rcatantc, CO~, a um ftu xo de I 00 ml/min até atingir novamente a es
tabilização da perda de massa. 

A partir dos pontos de perda de massa por consumo de carbono fixo ao C02 foi determinada a taxa de re
ação ou rcatividadc do char das amostras, que é calculada conforme a fórmula (I). A conversão (ou percentu
al de fração convertida cm gás) é outra form a de mostrar a rcatividade da amostra e pode ser definida confor
me a fórmula (2): 

I (dm) R= - X -

11/0 Jt 
(I) (11111 - m) 

X= (2) 

onde, R é a taxa de rcação, m0 é a massa inicial desvolatilizada e m é a massa no instante de tempo t, em base isen
ta de cinzas, X é a conversão, m11 é a massa inicial do char, m é a massa em um determinado tempo de reação, em 
base seca c isenta de cinzas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Caracterização dos carvões 

Análise Elementar: Na tabe la li são mostrados os resultados da análise elementar dos carvões estudados. O 
teor de enxofre do carvão comumcntc utilizado cm PCI é menor que I 'Yo (cm base seca). O carvão LE possui o teor 
de enxofre mais alto entre os três carvões. A presença de elevados teores de enxofre no carvão, além de aumentar 
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o custo da produção do gusa através do processo de dessulfuraçào, acarreta problemas ambientais. Com base nos 
resultados da análise elementar, também é possível perceber um teor maior de carbono c menor de hidrogénio para 
o carvão J8 do que para o LE. Este resultado mostra a diferença no grau de carbonificaçào (rank) desses carvões. 
O carvão CV, cuja origem é a decomposição térmica industrial de biomassa, tem um teor de um teor de hidrogénio 
inferior aos demais. O nitrogénio ocorre combinado com a estrutura química do carvão c é utilizado para avaliação 
do potencial de formação de óxidos de nitrogénio, fontes de poluição atmosférica. No caso dos carvões estudados o 
va lor de nitrogénio não ultrapassa 2%, sendo o carvão importado J 8 o que possui o maior teor dentre os demais. 

Carvão Cbsic 
(%) 

c v 83,65 
LE 74,67 
JB 89,75 

Tabela II. Análise elementar, poder calorífico c HGI dos carvões estudados. 

bsic= base seca isenta de cinzas: bs= base seca 

Hbsic Nbsic shJia l bsir Ühsic Poder calorífico "' lndice de moabilidade 
(%) (%) (%) (%) (kcal/k~) HGI 

3,10 1, 12 0,08 12,04 7165 79 
5,00 1,41 1,04 17,87 6110 50 
4,30 I ,95 0,53 3,46 7635 91 

Poder calorífico: Pode-se observar também na tabela 11 o poder calorífico de cada carvüo. O J8 que possui o 
maior rank c menor teor de cinzas em relação ao LE, possui o maior poder calorifico. O CV que apresenta baixo 
teor de cinzas possui também elevado poder calorifico. Para a injeção no a lto-forno geralmente é requerido um po
der calorífico cm torno de 7.000kca l/kg. 

HGl: Os resultados do índice de moabilidadc dos carvões podem ser vistos na tabela 11. Com base nos resul
tados da tabela II pode-se observar que o carvão LE apresenta o menor HGI (50), o que indica uma maior dificul
dade de moagem comparada a dos outros carvões devido ao seu menor rank c maior teor de cinzas. Ao contrário, 
os carvões CV e J8 apresentam um maior índice de moabilidadc, 79 c 91 respectivamente, o que indica uma maior 
tendência de geração de fraçõcs mais finas na etapa de moagem. Portanto, os resultados estão de acordo com da
dos da literatura (Carpenter, 2006 ). 

Tabela III. Análise imediata das amostras originais c das fraçõcs granulométricas sc lccionadas. 

bs= base seca 

Carvão Amostras Frações Cz hs o;., MV "' o;., 
original inteira 4,64 20.77 

A 250!-lm- 125!-lm 6 ,83 19,04 

c v 8 125 11m - XX 11111 5,59 18,27 

c 88!-lm- 45!1111 - -

D -45!-lm 5,58 19,17 

original inteira 15,68 32,60 

A 250!-lm- 125!-lm 14.93 30.72 

LE B 125!-lm - XX11m 14,02 31,14 

c XX11m - 45!-lm 14,05 30.23 

D -45 !lm 18,71 2X,4X 

original inteira 10.27 15.34 

A 250!-lm - 125 !1111 I 0,24 12.51 

JB 8 125!-lm- 8X11m 9,70 I 8,93 

c 8X11m- 45!-lm 9,15 11.76 

D -451-!m 11,75 19,57 

Análise Imediata: Os resu ltados da análise imediata das amostras originais dos carvões c das fraçõcs granulo
métricas sc lecionadas para estudo são mostradas na tabela III. Pode-se observar na tabela que os teores de matéria 
volátil e cinzas nas frações granulométricas estudadas do carvão vegetal (CV) variam rouco. As amostras de car
vão LE mostraram uma semelhança nos teores de cinzas nas fraçõcs mais grossas (A, B c C) c um aumento deste 
teor na fração mais fina (0). O teor de matéria volátil na fração D também é menor. porém é menos significativo. 
A partir desta análi se pode-se dizer que a variação no teor de cinzas pode estar relacionada com a separação mine-
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ral nas diferentes frações do carvão. Durante o processo de moagem, a distribuição de minerais se dá devido à di
ferença de moabilidade entre os minerais presentes, provocando a segregação mineral em algumas faixas granulo
métricas (Zhu e outros, 2008). Para o carvão JB observa-se uma maior variação do teor de matéria volátil entre as 
fraçõe:.. Essa variação mostra que as características de moabilidade de um carvão são também innuenciadas pelo 
rank do carvão e pela distribuição dos diferentes tipos de macerais presentes (Ural e Ak:yildiz, 2007). 

Análise petrográfica: Na tabela IV encontram-se os resultados da análise petrográfica dos carvões LE e JB e 
das frações granulométricas selecionadas para os testes de reatividade. Verifica-se que os dois carvões apresentam 
teores altos de vitrinita e de inertinita. Conforme os resultados de refletãncia média aleatória das vitrinitas, o carvão 
JB (R o'= I ,52) é um carvão betuminoso baixo volãti I e o LE é subetuminoso (Ro=0.46%). A análise de macerais 
das frações do carvão LE mostra que a vitrinita está bem distribuída entre as frações, com uma pequena redução 
nas frações mais finas (C e 0). Isto se deve a alta dureza da vitrinita desse carvão de baixo rank. A liptinita apare
ce mais na fração C e a incrtinita na fração O. O maior teor de inertinita e o menor teor de liptinita da fração O po
dem justificar o menor teor de matéria volátil desta fração quando comparada às demais (ver tabela III). Quanto ao 
carvão JB, somente as frações A, B c C puderam ser analisadas. Pode-se observar na tabela V, que a vitrinita deste 
carvão tende a se concentrar na fração mais fina (C), enquanto que a incrtinita se concentra nas fraçõcs mais gros
sas (A e B). Isto se deve a menor dureza das vitrinitas deste rank de carvão (Yu e outros, 2005; Carpcnter,2006). 

Tabela IV. Análise petrográfica dos carvões LE c JB c de suas frações granulométricas. 

Amostras Frações 
v L I R o 

(%vol) (%vol) (%vol) (%) 

original inteira 75,1 4,6 20,3 0,46 

A 250J..lm- 125J..ll11 76,2 7,9 15,9 -
LE B 125J..lm- 88J..lm 79,9 5,3 14,8 -

c 88~un -45~11 - - - -
o -45J..lm 73,9 3,2 22,9 -

original inteira 73,7 0,2 26, 1 1,52 

A 250J..lm- 125J..lm 60,0 0,6 39.4 -
JB 

B 125J..ll11- 88J..lm 63,1 0,2 36,7 -
c 88J..ll11-451ffil - - - -
D -451!111 - - - -

3.1. Reatividade ao C02 
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Fígura I . Curvas de reatividade (a) c de conversão do C dos chars (b) ao C02 dos carvões na granulomctria- 75~-tm. 

A figura l apresenta as curvas de rcatividade ao C02 e as curvas de conversão do C dos chars dos carvões 
originais na granulometria normalmente utilizada no PCI de alto-fomo(- 75J..lm). Pode-se verificar na figura 1(a) 
que a taxa de reação do char de carvão vegetal (0,21 O min'1

) é bem superior a dos chars dos carvões minerais LE 
(O,J 56 min"1

) c JB (0,061 min"1
). lsto se deve à estrutura diferenciada do carvão vegetal que apresenta um eleva

do índice de vazios em função de seu processo de fabricação (pirólisc da madeira), e que favorece a sua combus
tão e/ou gaseificação. Os carvões minerais originados pelo processo de carbonificação da matéria orgânica depen
dendo do rank têm uma estrutura menos reativa que a do carvão vegetal. A rcatividade dos carvões LE c JB é fun
ção principalmente do número de sítios ati vos presentes em seus chars c que é maior quanto menor o rank do car
vão (Aionso c outros, 2000). 
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A figura 2 mostra as curvas de reatividade e as curvas de conversão do C das frações granulométricas de cada 
carvão em função do tempo de reaçào. Na figura 2(a), pode-se observar que as taxas máximas de reação das fra
ções do carvão vegetal são praticamente iguais (0,2 1 2 min'1

; 0,2 I 5 min·1
; e 0,215 min'1 para as frações A, B c D. 

respectivamente) sendo que a Jl·ação D tem seu pico máximo de reação cm um tempo menor (2 mio) que as demais 
frações, cujos picos ocorrem no mesmo tempo (3 min). Pela figura 2(d) verifica-se que todas as frações do carvão 
CV convertem I 00% do C num período de aproximadamente 6-8 min. 

As curvas de reatividade das fraçõcs do carvão LE. na figura 2(b), mostram que a redução no tamanho das 
partículas aumenta a taxa máxima de reação (0, I 07 min'1 para fração A, O, 139min'1 para B, O, 158 min'1 para C e 
O, 162min'1 para D). Entretanto, a fração C atinge a reatividade máxima num tempo menor do que a fração D (4min) 
de granulometria mais fina. Segundo Cloke e outros (2001}. as diferenças na rcatividade do carvão em diferentes 
faixas granulométricas pode ser atribuida a diferenças na distribuição de macerais entre diferentes tamanhos de 
partículas do carvão resultantes da cominuição do carvão. Por outro lado, a conversão total do C, mostrada na fi
gura (2e), ocorre cm 12min para D, 18 min para C, 37min para B c em mais de 60min para A, o que significa que 
o tempo para uma conversão de I 00% aumenta com o tamanho das partículas. Estes resultados concordam com 
Zhu, Song e Lin, 2008. 

Para as frações do carvão JB, pode-se verificar na figura 2(c) uma grande discrepância entre a taxa máxima 
de reação da fração mais fina (O) e das mais grossas (A, B e C). Para a fração O (0,077 min 1

), esta taxa é no mí
nimo duas vezes maior que para as frações A (0,028 min' 1

), 8 (0,031 min'1) c C (0,038 min' 1
). Observa-se que o 

tempo de reação para a completa gaseificação do carbono é de 2h para a fração O e mais de 4h para as demais fra
ções (figura 2(e). 
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Figura 2. Reativtdadc ao C02 e a conversão do C das frações granulométricas dos carvões CV. LE c JS 

A tabela V apresenta o tempo para atingir a conversão de 50% do C em CO das [rações granulométricas dos 
carvões estudados para comparação. A partir da tabela V verifica-se que quanto maior o tamanho da parlicltla. 
maior o tempo necessário para uma conversão de 50%. Esta diferença foi mais significativa para o carvão JB. Para 
os demais carvões a diferença de tempo não foi muito significativa. 

Tabela V. Tempo pura atingir conversão de 50% pura as amostras. 

Carvão 
Tempo de Conversão 50% (min) 

A B c D 
c v 5.6 4,0 - 4,0 
LE 3,1 3, 1 2,0 2,0 

JB 35,4 26,2 20,8 9, 1 

Nas condições da zona de combustão do alto-fomo, o indice de combustão diminui com o aumento da granulo
metria (lshii c outros, 2000). A velocidade de reaçâo de combustão é mais eficiente, quanto maior o contato entre a 
particula c o gás 0 2, para um mesmo tipo de carvão. Neste caso aumentando a granulometria. a área de contato irá 
diminuir acarretando a diminuição da eficiência de combustão e consequentemente da reatividade. Este comporta
mento está de acordo com a menor reatividade obtida paras frações A c B dos carvões JB c LE. Como a estrutura 
interna do carvão vegetal é muito mais porosa do que a do carvão mineral, pode-se dizer que aumentos de granu
lornetria do carvão vegetal são mais viáveis a serem usados nos sistemas de injeçào existentes. Estes resultados es
tão de acordo com o trabalho realizado anteriormente por Oliveira e outros (2007). O efeito prático deste fato pode 
ser sentido dirctamente na unidade de moagem e secagem, pois admitindo-se um maior tamanho de grão. pode-se 
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obter maior produtividade do moinho, sem afctar o comportamento deste carvão no alto-fórno. 
Segundo lshii e outros (2000), para partículas pequenas o mecanismo de queima cstú baseado na ignição da 

partícula. Para partículas com maior diâmetro, a queima da partícula cslú dividida cm três etapas. que ocorrem cm 

scqüência , c são assim definidas: ignição c queima dos materiais voláteis, aumento da temperatura c por fim, igni
ção da partícula. Ta is mecanismos podem explicar a menor rcati vidadc das lraçücs A c H dos ca rvücs JB c LE .. as

sim como, um maior tempo nccessúrio para maior conversão total do carbono. 
A partir dos resultados obtidos percebe-se que é possível manter uma adequada rcatividadc de misturas de car

vões utili zando carvão de baixo rank com granulomctria maior c carvão de alto rank com granulomctria mais li na, 
o que seria tàvorccido através de uma moagem individual dos carvões. 

4. CONCLUSÕES 

A seguir são citadas as principais conclusões deste trabalho: 
• A rcali vidade do char de carvão vegeta l é superior a dos chars dos carviics minerais. sendo o char do car-

vão de a lto rank JB o menos rcali vo; 
• Quanto maior o rank do carvão, maior é o tempo necessário para conversão total do carbono presente: 
• Quanto ma is rcativo o materi a l carbonoso. menor é a inlluência da granulomctria: 

• A va riação de reati vidade é pouco sens ível à va riação granulométrica para o carvão vegetal. Fstc fat o pode 
ser justificado devido à maior homogeneidade do carvão wgctal quanto a sua composição: 

• Para os carvões J B c LE a rcatividadc diminui ii medida que aumenta o tamanho das partículas: 
• A partir dos resultados obtidos percebe-se que é possíve l manter uma adequada rcati vidadc de misturas de 

carvões utilizando carvão de baixo rank com granulomctria maior c carvão de alto ronk com granulomc
tri a mais fina; 

• O conhecimento da influência da granulomclria sobre a rcatividadc de diferentes tipos de ca rvões pode au
xili ar na formul ação de misturas para PCI mais homogêncas do ponto de vista da combustão. 
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