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RESUMO 

O processo de beneficiamento de minério de ferro das minerações do Quadrilátero 

Ferrífero (MG) vem provocando uma mudança no perfil dos produtos ofertados, com 

uma produção crescente de parcelas mais finas de minério de ferro, representadas pelo 

pellet feed e tendência de diminuição de produtos com granulometrias maiores como 

sínter feed e granulado. Devido às características dos minérios itabiríticos explotados 

atualmente, com teores de ferro cada vez menores, observa-se uma crescente geração de 

rejeitos nas usinas de tratamento mineral, sejam eles argilosos (lama) ou arenosos. 

Neste trabalho é proposto o desenvolvimento de briquetes contendo lama e finos de 

minério de ferro para uso em altos-fornos. A partir da confecção de pastilhas foi 

avaliada a compactabilidade de misturas de lama e finos de minérios de ferro que 

possibilitou definir formulações para a produção de briquetes. Os tipos de minérios 

utilizados no trabalho foram pellet feed e frações finas de sinter feed e de “hematitinha”. 

Foram avaliadas a densidade aparente e a geração de finos no ensaio de queda (shatter 

test) das pastilhas. Foram selecionadas quatro formulações (binárias e ternárias) para 

produção dos briquetes e uma quinta contendo 100% de pellet feed. A briquetagem foi 

realizada em uma planta piloto utilizando uma briquetadeira com prensa de rolos. 

Adotou-se o silicato de sódio líquido como aglomerante para a produção dos briquetes 

na proporção de 5% em peso. Foi feita a caracterização física dos briquetes, realizando 

os ensaios de tamboramento, abrasão e queda. Foi somente realizada a caracterização 

metalúrgica dos briquetes que continham lama através dos ensaios de inchamento, 

redutibilidade e degradação sob redução. Foi feito um estudo da influência da 

temperatura de secagem sob os índices de tamboramento e abrasão para dois tipos de 

briquetes (25% de lama e 100% de pellet feed). Concluiu-se que a temperatura de 

secagem dos briquetes tem pouca influência na resistência mecânica dos briquetes 

secos, a qual é mais afetada pela densidade aparente e pela proporção de lama. 

Concluiu-se que os briquetes que contém lama apresentam baixa resistência à queda, 

tamboramento e abrasão enquanto que os briquetes com 100% de pellet feed 

apresentaram boa resistência.  Todos os briquetes que contém lama possuem baixo 

inchamento e elevado índice de degradação sob redução, reflexo da baixa resistência 

mecânica. 

Palavras chave: Rejeito de minério de ferro; finos de minério de ferro; briquetes; 

briquetagem em prensa de rolos; silicato de sódio; aglomeração a frio.       
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ABSTRACT 

 Iron ore beneficiation process of Quadrilátero Ferrífero (MG) mining sector has been 

causing a change in the profile of the offered products, with an increasing production of 

thinner portions of iron ore, represented by pellet feed and a downward trend in 

products with larger particle sizes such as sinter feed and lump ore. Due to the 

characteristics of the currently exploited itabiritic ores, with decreasing iron content, 

there is a growing generation of tailings in mineral treatment plants (either mud or 

sand). This work proposes the development of briquettes containing mud and iron ore 

fines for use in blast furnaces. From the confection of tablets was evaluated the 

compactability of mixtures of mud and fines of iron ores that allowed to define 

formulations for briquettes production. The types of ores used in the work were pellet 

feed and fine fractions of sinter feed and “hematitinha”. Bulk density and fines 

generation were evaluated using shatter test. Four blends formulations (binary and 

ternary) and a fifth containing 100% pellet feed were selected for briquettes production. 

Briquetting was performed in a pilot plant using a roller press briquetting machine. 

Liquid sodium silicate was adopted as binder for briquettes production in the proportion 

of 5%. Physical characterization of the briquettes was performed, adopting drumming, 

abrasion and shatter tests. Metallurgical characterization of briquettes containing mud 

was performed using tests such as swelling, reducibility and degradation under 

reduction. A study was made to analyze the influence of drying temperature on 

drumming and abrasion indexes for two types of briquettes (25% mud and 100% pellet 

feed). It was concluded that drying temperature of briquettes has little influence on 

mechanical resistance of briquettes, which is more affected by bulk density and mud 

proportion. It was concluded that mud-containing briquettes had low resistance to fall, 

drumming and abrasion while the 100% pellet feed briquettes had good resistance. All 

mud-containing briquettes have low swelling and high rate of degradation under 

reduction, reflecting low mechanical strength. Ternary mixture briquettes showed high 

reducibility while binary mixtures briquettes showed low reducibility. 

 

Keywords: Iron ore tailings; iron ore; roller press briquetting; sodium silicate; cold 

agglomeration. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os minérios de ferro que são atualmente explotados no Quadrilátero Ferrífero são 

constituídos de itabiritos friáveis e ou itabiritos compactos. Esses minérios necessitam 

de processos de cominuição e concentração para liberar os elementos de ganga e obter 

concentrações adequadas dos minerais de ferro. E os produtos desses processos de 

beneficiamento são compostos basicamente por minérios com partículas menores que 

0,15mm (pellet feed) e partículas com tamanhos entre 0,15mm e 6,3mm (sínter feed), 

além dos rejeitos (partículas menores que 10µm), que são depositados em barragens de 

rejeitos. 

Devido às características dos minérios de ferro encontrados no Quadrilátero Ferrífero e 

do processo de beneficiamento ao qual são submetidos, observa-se uma tendência 

contínua de aumento da oferta de produtos com granulometria mais fina como o pellet 

feed, resultando na diminuição da produção de produtos com faixas granulométricas 

maiores como, por exemplo, os minérios granulados. Com essa mudança no perfil da 

produção do setor de minério de ferro, torna-se necessário criar novas aplicações e 

mercados para o escoamento da produção crescente de parcelas mais finas de minério 

de ferro. E, ao mesmo tempo, continuar atendendo à demanda do mercado para minérios 

granulados (frações maiores que 6,3mm).  

Outro problema recorrente do processo de beneficiamento de minérios de ferro é a 

elevada geração de rejeitos, os quais são atualmente depositados em grandes barragens 

de rejeitos. No processo de beneficiamento mineral de itabiritos tem-se a geração de 

dois tipos de rejeitos com características químicas e físicas diferentes. O primeiro é um 

material muito fino e argiloso, denominado lama, que é proveniente da etapa de 

deslamagem. O segundo é um material fino, predominantemente silicoso, denominado 

rejeito arenoso, proveniente do processo de flotação. E esses dois rejeitos são 

depositados nas barragens. De acordo com dados de 2015 do DNPM, as 20 principais 

empresas mineradoras que atuam no quadrilátero ferrífero possuem uma produção 

anual, em volume de rejeito, até a data, da ordem de 295 milhões de toneladas. Um 

relatório de pesquisa do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) elaborado 

por Silva et al. (2012)  prevê um volume de 4,72 bilhões de toneladas de rejeitos da 

mineração de ferro acumulado até o ano de 2030.  
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Essas barragens de rejeitos se tornaram um dos principais temas na discussão de 

processos mais sustentáveis na mineração de minério de ferro, com foco na diminuição 

da quantidade de rejeitos depositados e na criação de soluções inteligentes para 

reaproveitamento dos rejeitos. Muitas vezes, estes rejeitos que são depositados nas 

barragens possuem concentração expressiva de ferro. Rejeitos da deslamagem de 

algumas minas da Vale possuem, em média, um teor de 50% de ferro total em sua 

constituição (WOLFF, 2009), porém, devido à sua natureza (compostos por partículas 

muito finas e elevado teor de umidade), é difícil a reutilização desse material.  

Novas tecnologias de disposição de rejeitos vêm sendo estudadas pelas empresas 

mineradoras com o objetivo de desenvolver novos métodos para disposição dos rejeitos 

e diminuir o impacto ambiental gerado pelo processo de beneficiamento dos minérios. 

Um exemplo é a disposição de rejeitos em pilhas. Este método consiste em realizar o 

desaguamento dos rejeitos, adensamento da lama e empilhamento. Tal tecnologia 

dispensa a necessidade de barragem de rejeitos e ainda facilita um futuro 

reaproveitamento dos rejeitos. 

Partindo-se do pressuposto que se tenha um rejeito seco (ou com baixo teor de 

umidade), ainda sim não seria possível utilizá-lo diretamente em reatores de redução 

como o alto-forno, por exemplo. Primeiro porque o rejeito é constituído de partículas 

muito finas que precisam ser antes aglomeradas para adequação do tamanho das 

partículas e resistência mecânica. E também, apesar de determinados rejeitos possuírem 

relativa quantidade de ferro em sua constituição, é preciso realizar um ajuste na sua 

qualidade química. Essa correção química pode ser feita misturando-se aos rejeitos 

pellet feed ricos ou finos de minério granulado.  

Um método de aglomeração viável para produzir aglomerados de rejeitos de minério de 

ferro é a briquetagem. Esse método permite aglomerar partículas com variadas faixas 

granulométricas incluindo partículas muito finas e produzir um aglomerado com 

resistência suficiente para aplicações posteriores. Ou seja, é um processo de 

aglomeração indicado para processamento de misturas de rejeitos e finos de minérios. E, 

para que os briquetes mantenham suas partículas coesas e possuam resistência 

mecânica, é necessário o emprego de um aglomerante.  

A utilização de aglomerantes no processo de briquetagem implica na necessidade de um 

processo de cura dos briquetes. A cura dos briquetes consiste em reações que ocorrem 
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entre as partículas e o aglomerante as quais irão conferir ao aglomerado a resistência 

mecânica desejada. Briquetes de cura a frio, ou seja, aqueles cuja cura não envolva 

temperaturas que provoquem o aparecimento de fase líquida apresentam um menor 

custo quando comparado a processos convencionais de cura de briquetes como, por 

exemplo, a briquetagem a quente, que exige que a mistura a ser briquetada ou os 

briquetes sejam aquecidos para ter um ganho de resistência.  

Neste trabalho, será estudado o desenvolvimento de um briquete a partir de finos de 

minério granulado (finos de hematitinha), pellet feed e rejeito da deslamagem (lama) 

para ser usado em altos-fornos. A utilização do rejeito da deslamagem representa um 

desafio por se tratar de um material constituído de partículas muito finas (40% abaixo 

de 10 micrômetros). E, apesar do fato de que esse trabalho toma por base um rejeito já 

seco, a secagem desse material é também um obstáculo a ser superado para uma 

reutilização em grande escala. Os briquetes também precisam apresentar propriedades 

físicas, químicas e metalúrgicas adequadas ao uso nos reatores de redução. O ajuste da 

composição química dos briquetes é feito misturando-se o rejeito a minérios de ferro 

para adequar o teor de ferro total e limitar os elementos indesejáveis. Um aglomerante 

será usado junto às misturas para garantir que os briquetes possuam resistência 

mecânica suficiente para suportar transporte, carregamento e os processos de redução 

nos fornos. O silicato de sódio foi o aglomerante selecionado e essa escolha se deu ao 

fato de seu emprego como ligante ser uma tecnologia conhecida além de ser possível 

realizar a cura dos briquetes em baixas temperaturas.  

O uso do rejeito da deslamagem na fabricação de briquetes é uma solução que 

possibilita melhorar a sustentabilidade da mineração de minério de ferro. Parte dos 

rejeitos deixaria de ser enviada às barragens, a perda de ferro pelos rejeitos seria 

reduzida, melhorando a eficiência do processo de extração como um todo. E ainda o 

produto briquete de rejeito e finos de minérios de ferro se tornaria uma alternativa ou 

complemento aos minérios granulados, possibilitando à mineração continuar atendendo 

à demanda desta matéria-prima e ao mesmo tempo mantendo a qualidade do produto 

fornecido. 
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2 OBJETIVOS 

A seguir são apresentados os objetivos geral e específicos do trabalho. 

2.1 Objetivo Geral 

Desenvolvimento de um briquete aglomerado a baixas temperaturas a partir de misturas 

de lama e minério de ferro utilizando o silicato de sódio como aglomerante visando à 

obtenção de um produto de qualidade intrínseca para uso em alto-forno. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar a composição química da lama e dos minérios usados no trabalho; 

 Realizar estudo da compactabilidade de misturas de lama e minérios de ferro por 

meio da produção de pastilhas com misturas de lama e minérios de ferro usando 

silicato de sódio como aglomerante. 

 Produzir briquetes com misturas de lama e minérios de ferro usando silicato de 

sódio como aglomerante; 

 Realizar ensaios de caracterização física e metalúrgica nos briquetes; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica abrangendo as matérias-

primas para fabricação dos briquetes de minério de ferro, o principal reator de redução 

que utiliza carga ferrífera, processos de aglomeração de minério de ferro bem como a 

aplicação de silicato de sódio como aglomerante e uso de briquetes na siderurgia. 

3.1 Rejeitos da Mineração de Ferro 

O Brasil é um dos principais países produtores de minério de ferro do mundo, o qual é 

extraído de reservas localizadas no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais; na Serra 

dos Carajás, no Pará; e no Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. O país é um dos 

maiores exportadores mundiais de minério de ferro, com uma produção de 430 milhões 

de toneladas no ano de 2017 (IBRAM, 2018). 

Das principais reservas de minério de ferro do país são explotados diferentes tipos de 

minérios de ferro, sendo que na reserva da Serra dos Carajás explota-se um minério 

tipicamente hematítico com teor de ferro médio da ordem de 60% e, nas reservas do 

Quadrilátero Ferrífero, é explotado um minério majoritariamente itabirítico com teores 

médios de 50%. Durante o beneficiamento e concentração desses minérios, são gerados 

os rejeitos que são constituídos de diferentes minerais e também carregam determinada 

parcela de ferro em sua composição (ANDRADE, 2014). Segundo Wolff (2009), os 

minerais comumente associados aos rejeitos da mineração de ferro são caulinita, 

gibbsita, goethita, hematita, magnetita e quartzo.  

Em função da grande demanda de minério de ferro e da depleção das reservas, rochas 

com teores cada vez mais baixos de ferro passaram a ter sua lavra viabilizada, o que 

implica em um aumento na quantidade de rejeitos gerada, requerendo barragens com 

tamanhos cada vez maiores para sua disposição.  

O processo de beneficiamento do minério de ferro gera dois diferentes tipos de rejeitos 

com características químicas e granulométricas distintas. Há um primeiro tipo 

proveniente da deslamagem do minério, com elevada umidade, denominado lama e 

constituído de partículas muito finas de minério de ferro e outros contaminantes. E 

ainda, o rejeito da flotação do minério, que é um rejeito arenoso composto 

majoritariamente por sílica. A Figura 3.1 mostra um fluxograma simplificado do 

processamento de minérios de ferro. Após as etapas de deslamagem e flotação, os 
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rejeitos gerados em cada etapa são destinados à barragem. A lama gerada durante a 

deslamagem de minérios de ferro é uma preocupação para a indústria de mineração de 

minério de ferro já que a geração de lama típica é de cerca de 20% do minério de ferro 

extraído (MANNA et al, 2011) e atualmente é depositada quase em sua totalidade em 

barragens. 

 

Figura 3.1 - Circuito convencional de processamento de minérios de ferro 

Adaptado de (GUEDES e SCHNEIDER, 2018) 

Em um levantamento sobre a produção de rejeitos a partir da atividade minerária no 

Brasil realizado por Silva et al. (2012), a mineração do ferro aparece como principal 

contribuinte na geração de rejeitos. Os dados trazem informações de 2005 a 2010 e 

mostram um volume crescente de rejeitos gerados nesse período relativo ao processo de 

beneficiamento do minério de ferro. É feita também uma projeção para a produção de 

rejeitos para o período de 2010 a 2030 e observa-se a mesma tendência dos anos 

anteriores, ou seja, aumento gradativo da quantidade de rejeitos resultantes do 

beneficiamento de minério de ferro. A Tabela 3.1 mostra as projeções para o período de 

2010 a 2030. Estima-se um volume total acumulado de rejeitos ao final de 2030 da 

ordem de 4,72 bilhões de toneladas. 
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Tabela 3.1 – Projeção da produção de rejeitos pela mineração de ferro para o período de  2010 a 2030 

Ano Volume de rejeitos (em 1000 t) 

2010 127.233 

2011 138.329 

2012 149.425 

2013 180.493 

2014 213.411 

2015 220.068 

2016 224.877 

2017 229.315 

2018 231.534 

2019 235.233 

2020 237.452 

2021 241.890 

2022 244.479 

2023 246.699 

2024 248.918 

2025 251.877 

2026 254.466 

2027 257.055 

2028 260.014 

2029 262.973 

2030 265.562 

Total 4.721.301 
                                                      Fonte: (SILVA et al, 2012) 

A depender das características dos minérios e dos processos de beneficiamento, os 

rejeitos da deslamagem que são descartados e armazenados nas barragens podem 

apresentar concentração de ferro superior a alguns minérios de baixo teor, lavrados por 

empresas minerárias no Brasil. Estas lamas contêm cerca de 50% de ferro e por volta 

15% de minerais de ganga (principalmente sílica e alumina) (NATH et al., 2017; 

MANNA, et al., 2011). Wolff (2009) estudando rejeitos da deslamagem de minérios de 

ferro de minas da Vale determinou o teor total de ferro dos rejeitos por meio de análise 

de Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) 

e por via úmida, conforme apresentado na Tabela 3.2. 

De acordo com Borges (2008), os rejeitos de usinas de beneficiamento eram descartados 

e pouco se conhecia sobre suas características físicas, químicas e mineralógicas. Há uma 

tendência de mudança nesse comportamento em função da preocupação com questões 

ambientais e também influenciada pela depleção das reservas dos minérios. Conhecer as 
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propriedades dos rejeitos favorece o seu entendimento e possibilita um posterior 

aproveitamento como subproduto na própria usina, ou em outro segmento industrial.   

Tabela 3.2 - Análise química de amostras de diferentes rejeitos de minas da VALE 

Amostra 
Via Úmida ICP-OES 

Fe (%) Fe (%) 

Brucutu 44,4 44,8 

RH-CF 55,7 56,3 

RIL-CF 45,6 46,5 

Conceição 43,4 44,3 

Cauê 43,8 45,6 

Fábrica Nova 51,4 53,4 

AL-RH 52,2 51,8 

AL-RI 47,7 48,6 

Carajás 62,9 64 
                                                       Fonte: (WOLFF, 2009) 

Outro fator importante para o reaproveitamento do rejeito da mineração de ferro como 

destaca Andrade (2014), é conhecer a composição química dos rejeitos associada à sua 

granulometria. Essa característica é essencial, por exemplo, para verificar a presença do 

elemento de interesse em determinadas faixas granulométricas do rejeito e pode, por 

isso, ditar uma possível reutilização desse material a depender da concentração do 

elemento desejável. O estudo da granulometria dos rejeitos de minério de ferro 

associado à composição química tem sido um tópico abordado por diversos autores 

(SOUZA, 2007; SANTOS, 2010; PRAES et al., 2013; WOLFF, 2009).  

3.1.1 Tecnologias de reaproveitamento de rejeitos da deslamagem 

É notável a evolução da geração de rejeitos em função do aumento contínuo da 

produção de minério ferro e exploração de reservas com teores mais baixos. Esse 

cenário demonstra a necessidade de criar soluções que propiciem um reaproveitamento 

abrangente dos rejeitos. Os rejeitos da deslamagem são constituídos de significativa 

quantidade de ferro que pode ser reaproveitada resultando na redução de despesas com a 

deposição das lamas e aumentaria a taxa de utilização dos recursos minerais. 

Os métodos de concentração atualmente empregados na mineração do ferro não 

permitem uma recuperação total do minério e, por isso, os rejeitos possuem ferro em 

sua constituição. Aperfeiçoar os processos de concentração e desenvolver tecnologias 

para a recuperação do metal de interesse contido nos rejeitos é um desafio para a 

indústria de mineração. Diversos autores têm estudado diferentes metodologias para o 



24 
 

reaproveitamento dos rejeitos da mineração de ferro, seja por meio de caracterização, 

técnicas de concentração, classificação ou aglomeração (OLIVEIRA, 2006; ROCHA, 

2008; CAIXETA e BORGES, 2006; VIEIRA, 2008; NATH  et al., 2017) . 

Algumas características dos rejeitos proporcionam grande dificuldade na reutilização 

destes. A composição química é um dos fatores mais importantes, pois, determinados 

rejeitos possuem altos teores de alumina e fósforo, o que dificulta seu reuso 

(PRAKASH et al., 1999). A forma sob a qual se apresentam os rejeitos também é uma 

restrição ao reaproveitamento, dado o elevado teor de umidade da lama, torna-se difícil 

a secagem e transporte deste tipo de material. E ainda, os rejeitos mesmo que secos e 

com alta concentração de ferro não podem ser utilizados diretamente em siderúrgicas 

para a fabricação de ferro gusa ou como matéria-prima para processos de aglomeração 

(sinterização e pelotização) devido às restrições de tamanho das partículas.  

Uma alternativa para o reaproveitamento do rejeito da deslamagem é o seu 

processamento por meio de métodos de concentração. Como visto anteriormente, este 

tipo de rejeito muitas vezes apresenta relativa quantidade de ferro que pode ser 

recuperada. Essa opção de processamento não extingue a geração de rejeitos, porém, 

diminuiria o volume total gerado e é uma solução que contribui para a eficiência da 

mineração.  

Oliveira (2006) investigou a possibilidade de se produzir concentrado de minério de 

ferro que atendesse às especificações químicas de pellet feed de redução direta a partir 

do underflow do espessador de lamas da usina de Conceição, através de operações 

unitárias de deslamagem, concentração magnética e flotação. O concentrado obtido 

apresentou redução significativa nos teores de Al2O3 e P e, para a rota de deslamagem 

seguida de flotação catiônica reversa é possível obter um concentrado com recuperação 

em massa média de 30,65%, Fe médio de 68,4% e 0,68% de SiO2. Outros autores 

também estudaram métodos de processamento para produção de um concentrado a 

partir de rejeitos da deslamagem, obtendo resultados similares em relação ao teor de 

ferro do concentrado dos rejeitos (MAHIUDDIN et al., 1989; PRAKASH et al., 1999; 

SRIVASTAVA et al., 2001; PRADHAN et al., 2006; ROY et al., 2007; ROY e DAS, 

2008; GOMES, 2009; PAL et al., 2010; PRAES et al., 2013). 

Há também estudos voltados à utilização do rejeito da deslamagem pela indústria de 

cerâmicas e construção civil. Aristimunho e Bertocini (2012) estudaram a utilização do 
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rejeito da deslamagem para fabricação de argamassa de cimento Portland. Por meio dos 

resultados, os autores mostraram que as substituições da areia pelo resíduo (destaque 

para a substituição de 20%) melhoraram o desempenho mecânico das argamassas. 

Diversos outros trabalhos também tratam da utilização do rejeito nos setores de 

construção civil e cerâmica (FONTES, 2013; SHETTIMA et al., 2016; CHEN et al., 

2011; LIU et al., 2010; ZHAO et al., 2014) 

Outra solução para tornar os rejeitos reutilizáveis é a aglomeração. Desde que a lama de 

minério de ferro possua uma porcentagem de sólidos adequada, essa pode ser 

aglomerada por meio das técnicas de briquetagem, pelotização ou extrusão. No entanto, 

a briquetagem é preferível devido à sua capacidade de aglomerar frações 

granulométricas de diferentes tamanhos, enquanto que a pelotização pode aglomerar 

apenas partículas finas (<74µm) (NATH et al., 2017; EISELE e KAWATRA, 2003). 

Nath et al. (2017) produziram briquetes, em escala comercial, a partir da lama de 

minério de ferro. Os briquetes são empregados em aciaria como material refrigerante da 

carga, em substituição ao minério de ferro, matéria-prima que é comumente utilizada. 

Os projetos de reaproveitamento dos rejeitos da mineração de ferro são um grande 

desafio tecnológico em função da dificuldade de elaboração de uma rota de recuperação 

que propicie grande escala de produção e que justifique os investimentos. O tamanho 

das partículas, a umidade das lamas e a presença de elementos deletérios nos rejeitos 

são um dos principais desafios a serem superados no emprego de rotas de concentração 

e aglomeração.   

O acúmulo contínuo dos rejeitos em grandes quantidades, sem uso em larga escala, 

torna as indústrias do setor de ferro e aço vulneráveis às regulamentações ambientais. 

Além disso, uma enorme quantidade de recursos naturais finitos é desperdiçada. A 

utilização dessas lamas é, portanto, inevitável para a sustentabilidade da mineração de 

minério de ferro e indústrias siderúrgicas. Por isso, é necessário desenvolver novos 

métodos que possibilitem o reaproveitamento desse material trazendo benefícios 

ambientais, sociais e econômicos.  
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3.2 Reatores de Redução de Minério de Ferro 

Os reatores de redução são equipamentos que promovem a redução da carga através de 

reações de redução direta ou indireta, separando da carga ferrífera as impurezas e 

gerando produtos que serão destinados a diversas aplicações posteriores. 

O principal reator que utiliza carga ferrífera é o alto-forno. A seguir esse reator será 

brevemente detalhado, avaliando as diversas matérias-primas utilizadas e suas 

características. 

3.2.1 Alto-forno 

O alto-forno é um reator metalúrgico empregado na fabricação de ferro gusa. A redução 

da carga ferrífera se dá pela passagem de gases redutores em contracorrente com a carga 

descendente. À medida que a carga desce no interior do forno, é aquecida e reduzida, 

sendo o produto da redução, o ferro gusa, depositado no cadinho para ser 

posteriormente removido juntamente com a escória.  

As matérias-primas utilizadas no alto-forno para a fabricação do ferro gusa consistem 

basicamente na carga ferrífera, combustível e fundentes. A carga ferrífera é 

normalmente composta por sínter, pelota e minério de ferro. Para ser carregada no alto-

forno, cada matéria-prima passa por um controle rigoroso de granulometria e 

propriedades químicas e físicas a fim de assegurar que não sejam levados finos ao reator 

ou que sejam gerados finos durante a redução, pois quando há presença de materiais 

finos, a operação do alto-forno fica enormemente prejudicada. 

Atualmente, o alto-forno domina a produção de ferro-gusa e é a unidade mais 

importante na indústria siderúrgica do ponto de vista do consumo de energia e emissões 

de dióxido de carbono. Em resposta à construção de uma sociedade sustentável, o 

processo de alto-forno está enfrentando grandes desafios para ampliar a adaptabilidade 

às matérias-primas, reduzir ainda mais o consumo de energia e minimizar a emissão de 

dióxido de carbono, melhorando a eficiência da produção (CHU et al., 2011). 

Do ponto de vista da otimização de processo, economia de energia, reciclagem de 

recursos e proteção ambiental, briquetes de minério de ferro têm atraído muita atenção 

como novas matérias-primas para o alto-forno, principalmente os briquetes que 

juntamente ao minério de ferro trazem em sua composição carvão mineral, os chamados 

briquetes autorredutores (CHU et al., 2011; MATSUI et al., 2003; KASAI et al., 2011; 
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YOKOYAMA et al., 2012) . Os aglomerados compostos de carbono (briquetes 

autorredutores) são misturas de minério de ferro, materiais carbonáceos finos (coque, 

carvão mineral, carvão vegetal) e alguns agentes aglomerantes na maioria dos casos.  

Porém, a utilização de novas matérias-primas como carga ferrífera nos altos-fornos é 

condicionada ao seu desempenho no processo e se proporciona ganhos à operação como 

um todo. E, para julgar se determinado insumo é adequado ao processo, parte-se dos 

seus resultados em testes físicos, químicos e metalúrgicos que então são comparados 

com as matérias-primas de uso já consolidado. Os briquetes de minério de ferro se 

assemelham em tamanho ao minério de ferro granulado usado na produção de ferro 

gusa em altos-fornos. E para avaliar as propriedades e comportamento dos briquetes os 

minérios granulados são a base de comparação mais adequada. Por isso, será 

brevemente abordado a seguir o uso de minérios granulados em alto-forno de modo a ter 

um referencial teórico para julgar as qualidades dos briquetes de minério de ferro para 

uso em alto-forno.  

3.2.1.1 Uso de minério granulado em alto-forno 

A depleção das reservas de minérios de ferro tem provocado a diminuição da 

disponibilidade de minério de ferro granulado com qualidade intrínseca para ser usado 

em altos-fornos e por isso esse tipo de matéria-prima tem tido sua participação reduzida 

nos processos de redução. Porém ainda é comum o seu uso pelas empresas produtoras 

de ferro gusa. No mercado brasileiro comercializa-se ainda a chamada hematitinha, que 

é um minério granulado entre 12,5 e 6,3 mm e com baixo teor de finos (<5% abaixo de 

6,3 mm) consumido pelos pequenos produtores de ferro gusa da região metropolitana de 

Belo Horizonte que trabalham com fornos a carvão vegetal (MELFI et al., 2016). A 

hematitinha tem características químicas semelhantes ao lump com baixo teor de SiO2. 

Outro produto é o chamado natural pellet ore denominação dada a minérios granulados 

de diversas faixas de tamanho e alta pureza.  

O minério granulado e as pelotas são mais ácidos e contêm menos alumina do que o 

sínter, e por isso seu uso tende a ajudar no equilíbrio da qualidade química da escória. O 

minério granulado também é mais barato do que as pelotas, o que pode ajudar a conter 

os custos das matérias-primas para o alto-forno. No entanto, preocupações de longa data 

sobre a crepitação e baixa temperatura de amolecimento têm limitado o uso de minério 

granulado no alto-forno no passado (WU et al., 2009). Uma carga típica de um alto 
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forno moderno no leste da Ásia contém cerca de 10 a 20% de minério granulado e 10 a 

20% de pelotas (LU, 2015).  

O princípio contracorrente do alto-forno o torna muito eficiente na transferência de 

calor e massa necessários para conduzir as reações de redução e fundição do minério 

dentro do forno. No entanto, isto impõe um requisito rigoroso de permeabilidade no 

interior do forno, isto é, a estabilidade e produtividade da operação são fortemente 

dependentes da permeabilidade do forno. E para alcançar uma boa permeabilidade, os 

minérios precisam atender a critérios específicos, em particular de resistência à geração 

de finos e inchaço/contração.  

À medida que a carga desce no interior do alto-forno, as condições a que os minérios 

estão submetidos, tais como temperatura, composição do gás e carga compressiva, 

variam amplamente tanto na vertical como na radial. Em cada zona do forno ocorrem 

determinadas reações e as características de cada zona determinam as propriedades 

requeridas ao minério carregado no forno. Portanto, é necessário impor requisitos de 

qualidade para os diferentes materiais da carga metálica (minério granulado, sínter e 

pelotas) e para cada uma das diferentes zonas do forno (LU, 2015). A Figura 3.2 ilustra 

as diferentes zonas no interior do alto-forno e o perfil da carga no seu interior. E a 

Tabela 3.3 mostra as principais reações que ocorrem nessas zonas, que determinam em 

grande parte os requisitos de qualidade para as matérias-primas do alto-forno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Perfil da carga e diferentes zonas no interior do alto-forno 

(LU, 2015) 
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Fonte: (LU, 2015) 

Na operação do alto-forno com minério de ferro granulado, em primeiro lugar, essa 

matéria-prima precisa ter resistência suficiente para suportar as operações de transporte 

e carregamento no topo do forno sem nenhum tipo de degradação significativa ou 

geração de finos. Em seguida, já na zona granular do alto-forno, o minério deve 

apresentar resistência à crepitação e à desintegração devido à liberação de voláteis e 

ainda baixa temperatura de redução na parte superior da zona granular. O inchamento e 

a redutibilidade da carga metálica na região inferior da zona granular são também 

propriedades críticas para uma operação estável do alto-forno (LU, 2015). Na seleção 

do minério de ferro para utilização em alto-forno, algumas das propriedades que 

precisam ser consideradas incluem (i) índices de tamboramento, abrasão e queda, (ii) 

Tabela 3.3 - Principais reações, condições operacionais e requisitos de qualidade para a carga ferrífera nas diferentes zonas no    

alto-forno 

 
Região do 

Forno
Descrição Principais reações  

Condicões de 

operação

Requisitos de 

qualidade dos minérios

Propriedades físicas e 

químicas

Zona granular

Da stockline  à 

superfície da zona 

coesiva (zona de 

amolecimento e 

fusão)

 - Secagem e                   

pré-aquecimento           

- Redução indireta 

do minério                                  

- Reação de 

Boudouard            

Carga permeável 

e distribuição de 

gases que 

favoreça a 

redução indireta

- Distribuição de 

tamanho apropriada

- Resistência à quebra 

durante o carregamento 

e devido à compressão 

no forno

- Resistência à 

crepitação devido a 

choque térmico

- Resistência à 

degradação durante 

redução

- Alta redutibilidade

- Distribuição de 

tamanho e tamanho 

médio de partícula

- Índices de queda e 

abrasão

- Índice de crepitação

- Índice de degradação 

durante redução

- Índice de redutibilidade

- Resistência ao 

esmagamento a frio

- Índice de inchamento

Zona coesiva

Inicia quando a 

carga ferrífera se 

torna amolecida e 

deformável e 

termina quando o 

líquido começa a 

gotejar

- Redução indireta e 

direta de FeO

- Carburização de 

ferro reduzido por 

CO

- Reação de 

Boudouard

Zona coesiva 

mais estreita 

possível e seu 

início na parte 

mais inferior 

possível do forno

- Alta temperatura de 

amolecimento

- Baixa temperatura de 

gotejamento

- Temperatura de 

amolecimento

- Temperatura de 

gotejamento

- Largura da zona 

coesiva       

Parte inferior 

do    alto-

forno

Abaixo da zona 

coesiva, incluindo 

zona de coque 

ativo,  zona de 

combustão e zona 

de coque 

estagnada 

- Combustão de 

carvão e coque  

- Reações entre 

Gás/metal e gotas 

de escória e 

gás/coque

- Reações entre 

ferro líquido/coque, 

escória/coque e 

escória/metal  

Qualidade 

química da 

escória

Boa fluidez e baixa 

viscosidade da escória

Característica química 

dos minérios para 

controle de impurezas 

como P, S, Al2O3, TiO2, 

Zn, Na e K
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porosidade,  (iii) composição química, (iv) perda por ignição, (v) comportamento sob 

redução, e (vi) degradação térmica. A Tabela 3.4 mostra valores desejáveis para os 

principais índices de qualidade de materiais ferrosos usados em altos-fornos. E a Tabela 

3.5 mostra os valores típicos desses índices para todos os materiais ferrosos empregados 

em alto-forno. 

Tabela 3.4 – Valores indicados para os índices de qualidade típicos de matérias-primas usadas em altos-

fornos 

Índices Unidade Minério Granulado Pelotas Sínter 

Índice de tamboramento (IT) % +6,3 mm >80-85 >90 >65 

Índice de abrasão (IA) % -0,5 mm <10 <3 <7 

Resistência à compressão (RC) Kg N/A >250 N/A 

Índice de crepitação (IC) % +6,3 mm <15 N/A N/A 

Índice de degradação sob redução (RDI) % -2,8 mm <25 N/A <35 

Índice de redutibilidade (IR) % >60 >70 >65 

Índice de inchamento (RSI) % N/A <20 N/A 
Fonte: (LU, 2015) 

Tabela 3.5 - Valores típicos dos índices de qualidade das matérias-primas usadas em altos-fornos 

Índices Unidade Lump ore Hematitinha Pelota ácida Pelota básica Sínter 

Índice de Tamboramento %>6,3mm 63,8 75,7 94,5 95,4 71 

Índice de Abrasão %<0,5mm 26,5 15,3 4,5 4,7 4,9 

RDI %<2,8mm 37,3 20,1 1,2 1,7 28 

Índice de redutibilidade % 58,1 55,1 67,6 61 60 

Índice de inchamento % - - 22,4 15,7 - 
Fonte: (FERNANDES, 2008; CASTRO, 2006; PIMENTA et al., 2007; DE ANDRADE, 2018; ZHANG, 

2016). 

Na zona coesiva do alto-forno, as características de amolecimento e fusão do minério 

tornam-se extremamente importantes. Como a largura da zona coesiva é um fator que 

influencia fortemente na permeabilidade do forno, é desejável que se tenha uma zona 

coesiva mais estreita possível. E para isso, a carga metálica deve apresentar alta 

temperatura de amolecimento e baixa temperatura de gotejamento. Ou seja, o período 

em que o minério fica em estado pastoso deve ser breve, logo atingido este estágio, já é 

interessante que se inicie a fusão.  

Abaixo da zona coesiva, os materiais ferrosos perdem sua identidade devido ao 

processo de amolecimento e fusão resultante do aquecimento e redução. Portanto, as 

propriedades físicas da carga metálica não terão um impacto significativo nos 

fenômenos que ocorrem nas zonas abaixo da zona coesiva. No entanto, os minerais de 

ganga presentes nos minérios seguirão para a escória fundida, caso não forem reduzidos, 
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ou para o ferro gusa, se forem reduzidos. Ou seja, nessa zona do alto-forno, as 

características químicas do minério tem papel determinante na qualidade do ferro gusa e 

da escória. De acordo com Lu (2005), os principais componentes de ganga nos materiais 

ferrosos incluem SiO2, Al2O3, CaO, MgO, S e P juntamente com elementos vestigiais 

como Mn, Cu, Na, K e Zn na forma de óxidos complexos. A maioria destes 

componentes é direcionada para a escória. Entretanto, alguns dos óxidos de ganga são 

parcialmente reduzidos e entram no gusa como impurezas, como Si, Mn e P. Enquanto 

o enxofre pode ser controlado dentro do alto-forno, um aumento no conteúdo de enxofre 

da carga  requer um aumento na basicidade e no teor de MgO da escória e / ou aumento 

no volume de escória, levando a um aumento no custo de produção. Enxofre e fósforo 

são elementos deletérios, pois resultam em fragilidade a frio ou a quente dos produtos 

siderúrgicos. Alkalis (Na2O e K2O) e zinco são prejudiciais à operação do forno e 

podem levar a um maior consumo de combustível, perda de produtividade e qualidade 

variável do metal. No Japão, as entradas de álcalis (Na+K) e Zn nos materiais      

ferrosos são tipicamente da ordem de 1,2 kg/t de gusa e 0,15 kg/t de gusa, 

respectivamente (LU, 2005). 

Em resumo, a carga metálica é avaliada quanto às suas propriedades físicas, químicas e 

metalúrgicas. As propriedades físicas fornecem uma indicação do comportamento do 

material durante o manuseio e a descida no forno. As propriedades químicas ditarão a 

qualidade final do produto e composição e propriedades da escória. E as propriedades 

metalúrgicas, por outro lado, indicam o comportamento dos minérios durante o processo 

de redução. 

3.2.1.2 Uso de briquetes de minério de ferro em alto-forno 

De modo geral, espera-se que os briquetes de minério de ferro, quando carregados no 

alto-forno, melhorem o desempenho do processo, diminuam o consumo de energia e 

reduzam o impacto ambiental, devido aos seguintes fatores: 1) são necessários menos 

processos de tratamento como sinterização e coqueificação, por exemplo, o que reduz o 

consumo de energia e a carga ambiental; 2) Torna possível o uso de uma maior 

variedade de matérias-primas e promove a reciclagem de recursos; 3) e também taxas de          

redução rápidas no forno são esperadas (CHU et al., 2006; CHU et al., 2004;                   

MATSUI et al., 2003). 
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Chu et al. (2011) realizaram um extenso estudo envolvendo a aplicação de briquetes 

autorredutores aglomerados a quente (CCB) como carga para alto-forno. Os briquetes 

foram produzidos utilizando finos de minério de ferro e finos de carvão. A proporção de 

carvão nos briquetes variou de 25% a 35% com granulometria do carvão inferior a 180 

mesh (0,082 mm) e a pressão de briquetagem a quente foi superior a 35 MPa.  Foram 

avaliadas as propriedades metalúrgicas dos briquetes, incluindo resistência à 

compressão a frio, índice de degradação sob redução (RDI), índice de inchamento 

(RSI), redutibilidade, resistência a altas temperaturas e amolecimento e gotejamento. As 

propriedades metalúrgicas dos briquetes foram ainda comparadas às propriedades das 

cargas ferríferas normalmente utilizadas em altos-fornos. A Tabela 3.6 mostra uma 

comparação entre os índices RDI e RSI dos briquetes, pelotas e sínter. 

Tabela 3.6 Comparação dos índices RDI e RSI entre briquete, sínter e pelota. 

Material RDI +6.3/% RDI+3.15/% RDI-0.5/% RSI/% 

Briquete 97,74 97,88 1,96 1,8 

Pelota 70,07 86,99 7,04 13,4 

Sínter 86,37 92,04 2,46 - 
                           Fonte: (CHU et al., 2011). 

Ensaios de redutibilidade e resistência a quente também resultaram em melhor 

desempenho dos briquetes quando comparados à pelota, evidenciando que os briquetes 

produzidos sob as condições do trabalho possuem resistência a altas temperaturas 

suficiente para serem utilizados como carga ferrífera para altos-fornos.  

Além da resistência mecânica, outro fator importante a ser considerado quando se 

utiliza materiais finos aglomerados é o inchamento. É sabido que o inchamento está 

associado à redução de pelotas ou compactos de óxido de ferro. Geralmente, até 20% de 

inchaço é aceito como normal, enquanto um aumento maior de volume (> 20%) é 

definido como inchaço anormal ou catastrófico. O inchamento catastrófico, que pode 

causar um aumento de volume de mais de 300%, leva à desintegração e 

enfraquecimento dos aglomerados reduzidos e diminui a permeabilidade ao gás do leito 

de carga, causando sérias dificuldades na operação do alto-forno. (WANG e SOHN, 

2011; WANG e SOHN 2012). 

A formação e o crescimento de whiskers de ferro fibroso durante a redução da wustita 

para ferro foi determinada como sendo a principal causa de inchamento catastrófico. 

Sendo que as condições de queima e redução têm efeitos significativos na formação e 
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crescimento dos whiskers de ferro. Wang e Sohn (2011) investigaram os efeitos das 

condições de queima e redução no índice de inchamento e no crescimento de whiskers 

de ferro metálico em amostras cilíndricas compactadas de um concentrado de minério 

de ferro. Os autores concluíram que o inchamento catastrófico é causado por um grande 

crescimento de whiskers longos. E ainda, o índice de inchamento diminuiu com um 

aumento na temperatura e tempo de queima e com um aumento na temperatura de 

redução.  

Processos industriais de fabricação de ferro são realizados com várias misturas de CO, 

CO2, H2, H2O e N2. O crescimento de whiskers de ferro tem sido observado 

principalmente na presença de CO enquanto é suprimido na presença de H2 (WANG e 

SOHN 2012). Sharma e Prakash (1992) investigaram o efeito da pressão parcial de CO 

na taxa de redução e inchaço de pelotas de óxido de ferro queimadas a 1523K. 

Observaram que o inchaço causado pela formação de whiskers de ferro aumentou com a 

pressão parcial de CO.  

Singh e Bjorkman (2004a; 2004b; 2004c) estudaram o efeito das condições de redução 

no comportamento de inchamento dos briquetes aglomerados com cimento. Foi 

observado que, sob certas condições, os briquetes contendo finos gerados a partir de 

pellets durante o manuseio mostram uma tendência de inchar catastroficamente quando 

reduzidos a 900ºC - 1000 °C usando CO. A extensão do inchamento foi dependente de 

vários fatores como a temperatura de redução, composição de briquetes, tamanho de 

partícula da matéria-prima, quantidade de cimento e composição do gás redutor. 

Análises de MEV e micrografias ópticas não mostraram a formação de whiskers de 

ferro como causa de inchamento. Em vez disso, o inchaço foi devido ao movimento de 

partículas de minério de ferro para longe uma da outra. E ainda, eles apontaram que o 

inchaço ocorreu apenas quando os briquetes foram reduzidos pelo monóxido de carbono 

e a presença de hidrogênio suprimiu o inchamento.  

Singh e Bjorkman (2007) relataram um inchamento de aproximadamente 31% em 

briquetes aglomerados com cimento sob condições de redução. Eles conduziram os 

experimentos de laboratório simulando a operação em alto-forno com gás                  

N2–CO–CO2–H2 a 10 l/min de vazão. Eles também observaram que, em um alto-forno 

experimental, a quantidade de inchaço estava em nível ainda mais baixo (<15 vol%). 
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Sharma e Prakash (1991) avaliaram o efeito da porosidade no comportamento do 

inchamento das pelotas e briquetes de minério de ferro. A partir dos resultados obtidos 

observaram que a porosidade da pelota / briquete desempenha papel importante no 

controle do índice de inchamento, sendo que o crescimento de whiskers torna-se 

significativo com o aumento da porosidade. Os autores também observaram que o 

formato do aglomerado tem efeito insignificante no índice de inchamento.   

3.3 Fundamentos de Aglomeração 

A principal característica distintiva da aglomeração é a formação de entidades maiores 

de materiais particulados. As partículas permanecem juntas por uma força física de 

curto alcance entre os próprios sólidos ou através de aglutinantes: substâncias que 

aderem quimicamente ou fisicamente às superfícies e formam uma ponte de         

material entre as partículas. A resistência dos aglomerados deriva da ação das         

forças de ligação, que atuam nos pontos de coordenação entre as partículas ou nas      

interfaces entre um aglutinante de matriz e os sólidos particulados ou,     

respectivamente, pela pressão capilar negativa de um líquido que enche o volume dos 

poros (PIETSCH, 2004; FAYED e OTTEN, 2013). 

Partículas aglomeradas formam uma estrutura tridimensional e a resistência do corpo 

formado pode ser resultado de diferentes mecanismos. Por meio das seções cortadas de 

diferentes aglomerados, mostrados na ilustração da Figura 3.3, são entendidos os 

mecanismos de aglomeração.  

Na ilustração (a), todo o espaço entre as partículas (poros) é preenchido com um 

aglomerante do tipo matriz. Exemplos típicos de aglomerados mantidos juntos dessa 

maneira são o concreto, onde a matriz entre as partículas agregadas consiste em cimento 

endurecido. A ilustração (b) é muito semelhante à anterior, mas representa uma 

estrutura de aglomerado na qual todo o volume vazio é preenchido com um líquido que 

molha as partículas sólidas (PIETSCH, 2004).   

Com pequenas quantidades de água "livre" (isto é, produzindo conteúdo de umidade de 

pouco mais que alguns décimos por cento) e, correspondentemente, muito pouca 

"saturação", pontes líquidas começam a se formar nos pontos de contato entre as 

partículas. Com o aumento do teor de umidade ou saturação, pontes líquidas ficam 
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presentes em todos os pontos de coordenação, fenômeno observado na ilustração (c) 

(PIETSCH, 2004).   

A ilustração (d) mostra a ação de pontes ou forças sólidas nos pontos de coordenação de 

uma partícula com todas as outras partículas ao seu redor. Os pontos de coordenação 

são pontos de contato com outras partículas e “pontos próximos”, áreas da superfície da 

partícula que estão tão próximas a uma superfície vizinha, que forças de adesão 

significativas atuam ou pontes podem formar (PIETSCH, 2004).   

 

Figura 3.3 – Ilustrações de seções de um aglomerado, onde: (a) volume de poros preenchido com um 

aglomerante de matriz; (b) volume de poros preenchido com um líquido umectante; (c) pontes líquidas 

nos pontos de coordenação; (d) forças de adesão nos pontos de coordenação  

(PIETSCH, 2004). 

3.4 Processos de Aglomeração de Minérios de Ferro 

A lavra, classificação, beneficiamento, manuseio e transporte do minério de ferro geram 

uma quantidade elevada de partículas finas e ultrafinas cuja aplicação direta na indústria 

siderúrgica é impraticável. A aglomeração de minérios de ferro surgiu como uma 

alternativa de aproveitamento das parcelas mais finas do minério retornando produtos 

com características físicas e químicas adequadas às aplicações na indústria siderúrgica.  

Os principais métodos de aglomeração são a sinterização, pelotização, extrusão e 

briquetagem.  

3.4.1 Sinterização 

A sinterização de minério de ferro converte finos de minério, geralmente com 

granulometrias entre 0,15 mm e 6,3 mm em aglomerados maiores, denominados sínter. 

Sua faixa granulométrica se situa entre 5 mm e 25 mm de tamanho de partícula, 
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apresentando características físicas, metalúrgicas e permeabilidade satisfatórias para a 

eficiente operação do alto-forno. A sinterização de minério de ferro é realizada em três 

estágios: preparação de matérias-primas, ignição e queima, além de resfriamento.  

O processo de sinterização começa com a preparação de uma mistura de sinterização 

composta por finos de minério de ferro, fluxantes, combustível sólido, finos de retorno 

da planta de sinterização e alto forno, bem como materiais ferrosos reciclados de 

processos a jusante. Depois de ser misturado num tambor rotativo, adiciona-se água à 

mistura. Os grânulos hidratados da mistura de sinterização são então carregados numa 

cadeia de sinterização com uma profundidade de tipicamente 0,5m a 1 m, que é uma 

grelha movendo-se continuamente a uma velocidade de aproximadamente 2-3 m/min. 

Depois que os grânulos são carregados e nivelados na máquina de sinterização, o leito 

de sinterização passa uma série de queimadores de gás ou a óleo, que aquecem os 

grânulos e promovem a combustão das partículas de coque na superfície do leito de 

sinterização. O ar quente é succionado através do leito por exaustores e durante o 

processo ocorrem reações de combustão, calcinação, formação de fase líquida, 

sinterização e evaporação de água. No final, o produto sinterizado sob a forma de bolo 

cai fora da grelha em um quebrador de sinterização a quente (triturador primário) onde o 

bolo de sinterização quente é esmagado em um tamanho de partícula superior 

predeterminado (LU, 2015).  

3.4.2 Pelotização 

A pelotização é outro processo de aglomeração amplamente empregado para agregação 

de partículas finas de minério de ferro. Utilizando as frações menores que 0,15 mm, a 

pelotização produz um aglomerado (pelotas) resistente e de fácil manuseio que permite 

seu transporte por grandes distâncias sem que ocorram grandes perdas.  

O processo de pelotização se inicia com a preparação da mistura a ser aglomerada, 

composta pelo minério (pellet feed) já com suas características físicas e químicas 

adequadas, juntamente com o aglomerante, aditivos e finos de combustível sólido. Com 

a mistura pronta, a etapa seguinte é a fabricação das pelotas cruas em discos ou 

tambores produzindo pelotas com diâmetro entre 8 mm e 18 mm. Em seguida, as 

pelotas cruas seguem para a etapa de queima que é realizada em fornos de atmosfera 

oxidante a temperaturas de até 1350ºC. As tecnologias comerciais de produção em 

grande escala de pelotas queimadas atualmente disponíveis incluem o forno de cuba 
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vertical (shaft furnace), grelha móvel com forno rotativo (grate kiln) e forno de gralha 

móvel (traveling grate). O produto do processo de pelotização apresenta características 

físicas, químicas e metalúrgicas adequadas para utilização nos reatores de redução. A 

pelota apresenta vantagens quando comparada ao sínter e aos minérios granulados (não 

aglomerados), destacando-se sua elevada resistência física, boa porosidade, 

uniformidade de tamanho e qualidade química (DUTRA, 2015; ZHU et al., 2015). 

3.4.3 Extrusão 

A extrusão é um processo de conformação plástica, limitada à fabricação de objetos de 

seção constante, muito utilizada na indústria cerâmica vermelha: conformação de 

tijolos, tarugos e para prensagem plástica de telhas. Ainda que sua origem esteja 

atrelada às cerâmicas, atualmente essa técnica é aplicada em outras áreas, como a de 

processamento de polímeros, farmacêutica, química, de alimentos, etc., sendo utilizada 

tanto na moldagem final do produto quanto em etapas intermediárias de           

preparação (CRUZ et al., 2011). 

O processo de extrusão consiste em passar, por meio de aplicação de pressão, uma 

coluna de massa através de uma abertura moldada (ou perfilada), conhecida boquilha. A 

partir daí, então, o material moldado no formato da boquilha e de seção transversal 

constante flui para fora. Este é então cortado para obter as peças que serão colocadas 

nos estágios subsequentes de produção como, por exemplo, secagem ou cura. A Figura 

3.4 apresenta um esquema de uma máquina extrusora a pistão e seus componentes. Os 

modelos de máquinas de extrusão mais empregadas são as máquinas extrusoras a pistão 

e a parafuso. 

 

Figura 3.4 - Esquema de uma máquina extrusora de pistão  

(CRUZ et al., 2011). 
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As máquinas de extrusão possuem três partes principais. A primeira é o sistema de 

“propulsão”, que comprime a massa contida no interior da máquina a alta pressão e 

força através da boquilha. A própria boquilha, que constitui a abertura moldada a qual 

dá forma ao material extrudado. E por último um dispositivo de corte, este recebe o 

material conformado e dimensiona-o de acordo com as necessidades fazendo um corte 

transversal (e por vezes longitudinal). 

A aglomeração por extrusão pode ser uma opção interessante para os rejeitos da 

deslamagem do minério de ferro. Esses rejeitos apresentam em sua constituição 

argilominerais que favorecem a plasticidade da lama, propriedade que demonstra a 

capacidade desse material de ser deformado e moldado por meio de aplicação de 

pressão. Um material com maior plasticidade pode ser moldado com maior facilidade e 

origina produtos sem defeitos (RIBEIRO et al., 2003; HÄNDLE, 2007). E ainda, os 

rejeitos podem ser trabalhados na extrusão com umidade superior aos processos 

convencionais de aglomeração (sinterização, pelotização e briquetagem), diminuindo as 

despesas com a secagem completa dos rejeitos antes do processo de aglomeração. As 

misturas prontas para extrusão têm um teor de umidade superior a 15% e, dependendo 

da matéria-prima, esse valor pode chegar a 20–22% (HÄNDLE, 2007). 

3.4.4 Briquetagem 

Vários tipos de materiais de granulometria fina e finamente dispersos são 

inevitavelmente formados durante a mineração, concentração de minérios e o 

processamento de matérias-primas para uso em diferentes processos de produção. Em 

tal estado de agregação, a maioria desses materiais finos não pode ser processada pelas 

tecnologias atualmente utilizadas por minas, plantas metalúrgicas, químicas e de 

combustível. Assim, eles invariavelmente acabam em várias instalações de 

armazenamento (lixões, barragens de lama, etc.), formando repositórios de produtos de 

resíduo industrial. Essas instalações às vezes ocupam enormes áreas de terra, criando 

problemas ambientais e outros. Fazer uso industrial de tais produtos é um dos aspectos 

mais importantes para o uso eficiente de recursos minerais e energéticos, criando 

tecnologias de baixo desperdício, elevando os índices de produção e melhorando o meio 

ambiente nas áreas em torno das fábricas. O método mais básico e promissor de 

aglomeração de finos - e muitas vezes o único método praticável - é a briquetagem. Esta 

tecnologia torna possível obter briquetes resistentes de quase qualquer tipo de partículas 
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finas. Os briquetes são de tamanho, forma, peso e composição uniformes, e              

satisfazem os requisitos para o processo de produção em que devem ser utilizados               

(BABANIN e EREMIN, 2006).  

A briquetagem teve início em 1848, nos EUA, com a concessão da patente intitulada 

“Um método de conversão de carvão moído” a William Easby. O processo 

desenvolvido por Easby possibilitava a formação de aglomerados sólidos de tamanho e 

forma variados, a partir de frações finas de qualquer tipo de carvão mineral, em função 

da pressão exercida sobre esse material. Por meio desse novo processo, materiais de 

pequeno ou nenhum valor agregado podiam ser usados resultando em um produto de 

elevado valor combustível empregado em máquinas a vapor, forjas, culinária e outras 

aplicações. Essa nova tecnologia proporcionou a recuperação de grande parte das 

parcelas finas do carvão antes considerados como rejeitos do processo de 

beneficiamento de carvão (CARVALHO e BRINCK, 2010).  

Briquetes de carvão têm sido utilizados desde o final do século XIX. A abordagem 

tradicional do briquete de carvão envolve misturar as partículas finas de carvão com 

aglutinantes para uni-las em uma massa maior (CLARK et al, 2011). 

Apesar do processo de briquetagem não ser muito utilizado para aglomeração de finos 

de minério de ferro devido ao fato de não apresentar custos competitivos em escala 

industrial como relata Gannon et al (2005), a produção dos chamados briquetes 

autorredutores compostos de finos de minérios de ferro e carvão têm sido comumente 

estudada por diversos pesquisadores (TANAKA et al, 2011; MATSUI et al, 2003; 

KASAI et al, 2004; MIZOGUCHI et al, 2011; MOON et al, 2006; NARITA et al, 2015; 

BEDOLLA et al, 1994; FLORES et al, 2017). Vining et al (2017) afirma que a 

briquetagem é um processo alternativo prospectivo para aglomerar finos de minério de 

ferro. E ainda, a produção de briquetes ao invés de pelotas pode oferecer vantagens na 

produção devido a menores requisitos de energia associados a não necessidade de 

moagem do minério, os briquetes verdes necessitarem de pouca secagem antes da 

queima/cura, remoção de umidade livre e combinada antes do transporte e aumento da 

produtividade.  
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3.4.4.1 Processo de briquetagem 

O processo de aglomeração de partículas finas por briquetagem se dá por meio de 

aplicação de pressão com o auxílio ou não de um aglutinante. As partículas minerais são 

submetidas à pressão em uma prensa, resultando em um produto não só compactado, 

mas também com forma, tamanho e parâmetros mecânicos adequados (CARVALHO e 

BRINCK, 2010). As forças envolvidas para produzir um aglomerado estável incluem 

pontes sólidas entre as partículas, ligações líquidas imobilizadas, forças de superfície e 

travamento mecânico. O sucesso da operação depende em parte da efetiva utilização e 

transmissão da força externa aplicada e, em parte, sobre as propriedades físicas do 

material particulado (CAPES, 2013). A redução de volume do material, em alguns 

casos, além dos benefícios tecnológicos, permite que materiais finos possam ser 

transportados e armazenados de forma mais econômica. 

De acordo com Carvalho e Brinck (2010), as forças de atração molecular de Van der 

Waals presentes nas interações entre as partículas apresentam uma forte influência na 

união destas. Entretanto, somente tornam-se efetivas quando a distância entre essas 

partículas é reduzida pela ação de uma elevada força externa. Na aplicação da pressão 

externa ao material a ser briquetado, podem ser utilizados três processos: briquetagem 

por extrusão contínua em máquinas do tipo maromba; briquetagem em prensas 

hidráulicas, em que os moldes são preenchidos de forma intermitente; e briquetagem em 

prensas de rolos. Sendo este último o processo mais comum de briquetagem. A Figura 

3.5 ilustra o processo de briquetagem em prensa de rolos.  

 

Figura 3.5 - Briquetagem em prensa de rolos  (CARVALHO E BRINCK, 2010) 
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Na briquetagem com prensas de rolos, a compressão do material se dá nas cavidades 

existentes entre dois rolos, que montados um diante do outro, giram com a mesma 

velocidade de rotação, porém em sentidos contrários. A pressão exercida sobre a 

mistura cresce de forma progressiva ao longo do percurso do material, atingindo o valor 

máximo no ponto de menor distância entre os rolos, e caindo rapidamente após a 

liberação do aglomerado.  

Quando um sólido particulado é colocado em uma matriz e a pressão é aplicada, uma 

redução no volume e aumento da densidade ocorrerá devido aos seguintes mecanismos 

(FAYED e OTTEN, 2013):  

1. No estágio inicial de baixas pressões ocorre o rearranjo das partículas, levando a 

um empacotamento mais próximo. Nesta fase, a energia é dissipada 

principalmente pela fricção das partículas e a magnitude do efeito depende do 

coeficiente de fricção entre partículas. No caso de partículas finas, arcos 

coesivos podem entrar em colapso nesta fase.  

2. Ao decorrer da compactação e aplicando-se pressões mais elevadas, pode 

ocorrer deformação elástica e plástica das partículas, fazendo com que as 

partículas fluam para espaços vazios e aumentando a área de contato 

interpartícula. O travamento entre partículas também pode ocorrer. Para 

materiais de baixa condutividade térmica e baixo ponto de fusão, o calor gerado 

nos pontos de contato pode ser suficiente para elevar a temperatura local até um 

ponto em que o aumento da plasticidade e mesmo a fusão, facilitando a 

deformação das partículas. Em materiais frágeis, o estresse aplicado nos contatos 

interpartículas pode causar fratura de partículas seguida de rearranjo dos 

fragmentos resultando em redução de volume.  

3. Sob elevadas pressões, a densidade do compactado se aproxime da densidade 

real do material. A compressão elástica das partículas e o ar aprisionado estarão 

presentes em todas as etapas do processo de compactação. 

A Tabela 3.7 apresenta as principais variáveis envolvidas na briquetagem em máquina 

de rolos. A depender do material a ser briquetado e suas características é necessário 

avaliar as melhores condições de briquetagem para cada tipo.  
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Tabela 3.7 - Parâmetros da briquetagem em máquina de rolos em cada etapa do processo. 

Mistura a ser briquetada Rolos compressores Briquetes 

 - Forma das partículas                                                                   

- Granulometria das 

partículas                                                                

- Umidade                                                                                           

- Aglomerantes                                                                                                

- Temperatura 

- Velocidade de rotação 

dos rolos                                                

- Pressão de compactação 

- Taxa de deformação                  

- Estado de tensões                      

- Integridade física 

        Fonte: Dec (2005, apud LEMOS, 2015). 

Das variáveis envolvidas no processo de briquetagem, algumas desempenham um papel 

importante na obtenção de um aglomerado resistente como, por exemplo, a 

granulometria da mistura, umidade e pressão de compactação. A Tabela 3.8 mostra a 

influência do tamanho das partículas de um minério hematítico na resistência à queda e 

resistência à compressão para uma determinada condição de briquetagem. As partículas 

mais finas proporcionaram briquetes com maior resistência mecânica. 

Na maioria dos materiais, a condição necessária para produzir um compactado resistente 

é reduzir a porosidade ao mínimo e aumentar a densidade ao máximo. Condição essa 

que é obtida principalmente por meio da alteração da pressão de compactação. Pressões 

de compactação mais elevadas proporcionam aglomerados com alto grau de 

compactação, ou seja, baixa porosidade e consequentemente densidades mais elevadas. 

Tabela 3.8 - Influência do tamanho das partículas na resistência dos briquetes. 

Tamanho das partículas do 
minério hematítico (mm) 

Resistência à queda 
(número de quedas) 

Resistência à compressão                     
(N por briquete) 

–4 3.8 135.4 

–1 4.4 152.8 

–0.1 10.0 229.7 
        Fonte: (YU et al., 2014) 

Esses fatores também influenciam em outras propriedades dos briquetes como, por 

exemplo, o inchamento. Sharma e Prakash (1991) mostraram que os valores do 

inchamento de briquetes não dependem do formato dos briquetes ou do material 

briquetado e sim da porosidade do briquete. A Figura 3.5 mostra a relação entre a 

pressão de compactação a quente e resistência mecânica para briquetes autorredutores 

de minério de ferro e carvão.  
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Figura 3.6 - Efeito da pressão de compactação na resistência dos briquetes 

 (CHU et al., 2011). 

As partículas quando submetidas a uma força de compressão estarão sujeitas a uma 

série de fenômenos que irão promover a aglomeração. A Figura 3.7 ilustra o mecanismo 

de compactação, que é basicamente a aproximação das partículas em função da 

aplicação de pressão externa, aumentando a área de contato entre elas. O processo de 

redução dos vazios entre as partículas se dá pela ocorrência de dois processos já 

mencionados anteriormente. O primeiro é o preenchimento de vazios da mesma ordem 

de tamanho que as partículas originais. Isso ocorre por partículas que deslizam umas 

sobre as outras, muitas vezes acompanhadas por deformação elástica ou mesmo por 

fratura leve ou deformação plástica de material. E o segundo processo diz respeito ao 

preenchimento de vazios que são substancialmente menores do que as partículas 

originais. Estes podem ser preenchidos apenas por deformação plástica ou por 

fragmentação (COOPER e EATON, 1962).  

 

Figura 3.7 - Mecanismos de compactação entre partículas 

  (COOPER e EATON, 1962).   
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A determinação das propriedades do material a ser briquetado permite conhecer o valor 

máximo da pressão a ser aplicada e também a taxa de compactação requerida pelo 

material. Entre as principais propriedades do material a ser briquetado que precisam ser 

conhecidas estão o coeficiente de atrito, a superfície específica, quantidade de finos e 

teor de umidade. Vining et al (2017) estudando a briquetagem de finos de minério de 

ferro hematítico-goethítico australiano, analisaram a influência de algumas destas 

variáveis na qualidade dos briquetes produzidos. Neste estudo, a umidade de 

alimentação foi considerada um parâmetro operacional crítico em termos de 

desempenho e qualidade dos briquetes, enquanto que a pressão e a velocidade dos rolos 

tiveram efeitos secundários. A basicidade dos briquetes e a temperatura em que foram 

curados não tiveram efeito significativo nas propriedades dos briquetes.   

Existe uma boa variedade de métodos de aglomeração com aplicação de pressão, cada 

um correspondendo a diferentes mecanismos de ligação entre as partículas. Uma das 

classificações dos processos de briquetagem é a aglomeração com ou sem o uso de 

aglomerantes. Como neste trabalho será utilizada a aglomeração com uso de 

aglomerantes, somente esse processo será detalhado neste capítulo.    

3.4.4.2 Briquetagem com uso de aglomerantes 

Quando o material a ser aglomerado não possui resistência à compressão e ao impacto 

após a compactação, é necessário o uso de aglomerantes para a aglomeração das 

partículas do material. A presença de um aglomerante permite uma maior adesão entre 

as partículas finas. Diversos materiais são briquetados com o auxílio de aglomerantes 

como, por exemplo, o minério de ferro, areia de quartzo, carvão, bauxita, magnesita, 

entre outros (CARVALHO E BRINCK, 2010). 

Dado que algumas partículas sólidas, especialmente aquelas que são relativamente 

grosseiras, não exibem tendências aglomerantes inerentes, um aglutinante deve ser 

adicionado para assegurar a adesão destas partículas. Os principais mecanismos de 

ligação para tais casos são: pontes de ligação de meios altamente viscosos e a pressão 

capilar negativa em pontes líquidas formadas pela tensão superficial de líquidos que 

molham os sólidos. Os processos que utilizam aglomerantes viscosos e líquidos 

empregam para a aglomeração baixa a médias pressões (PIETSCH, W, 2008).  
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Os aglutinantes altamente viscosos (por exemplo, melaço, alcatrão e silicato de sódio) 

aderem às superfícies de partículas sólidas para gerar fortes ligações que são muito 

semelhantes às de pontes sólidas. As forças de adesão nas interfaces entre as partículas 

sólidas e o ligante viscoso e as forças de coesão dentro do aglomerante podem unir as 

partículas sólidas. Muitos aglomerantes viscosos se endurecem após o resfriamento e 

formam pontes sólidas. As camadas de adsorção finas (<3 nm de espessura) são imóveis 

e podem formar fortes ligações entre as partículas adjacentes seja pela suavização da 

rugosidade da superfície e, consequentemente aumentando a área de contato entre 

partículas, como também diminuindo a distância entre partículas, permitindo que as 

forças atrativas intermoleculares participem no mecanismo de ligação. Já a presença de 

líquidos como a umidade livre entre as partículas provoca forças coesivas entre as 

partículas. Se o material base tiver uma solubilidade apreciável no aglutinante líquido 

(por exemplo, água), o aglutinante líquido molha e se espalha nos interstícios entre 

partículas primárias, formando pontes líquidas que mantêm as partículas juntas por 

forças capilares e viscosas. As pontes sólidas conferem resistência mecânica aos 

produtos densificados (BIKA et al., 2005; KALIYAN, N. e MOREY, R. V, 2010). 

Segundo Carvalho e Brinck (2010), os aglutinantes podem ser divididos de acordo com 

sua função na mistura. Podem ser do tipo: matriz, filme ou aglutinantes químicos. Os 

diferentes tipos de aglomerantes são mostrados na Tabela 3.9.  

Tabela 3.9 - Classificação dos aglomerantes 

Tipo de aglomerante 

Matriz Filme Químico 

Alcatrão Água Ca(OH)2 + melaço 

Cimento portland Silicato de sódio Silicato de sódio + CO2 

Asfalto de petróleo Lignosulfonatos Epóxi 

                  Fonte: (CARVALHO e BRINCK, 2010).  

Os aglomerantes do tipo matriz unem as partículas em uma fase contínua, sendo as 

propriedades dos briquetes determinadas pelas características do aglutinante. O exemplo 

típico de aglomerados mantidos juntos dessa maneira é o concreto, onde a matriz entre 

as partículas agregadas consiste em cimento endurecido. Aglomerantes do tipo filme 

envolvem as partículas e apresentam função parecida com as colas adesivas. Dependem, 

principalmente, da evaporação da água ou de algum solvente para desenvolver uma 

maior resistência mecânica. Já os aglomerantes químicos, podem ser utilizados tanto 
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como matriz, como filme. Um bom exemplo são os aglutinantes químicos utilizados em 

areias de fundição (SAMPAIO et al., 2007). 

3.4.4.3 Ensaios de avaliação da qualidade de briquetes 

A composição química, a granulometria e a resistência dos briquetes devem estar em 

conformidade com os requisitos (condições) estabelecidos para o processo em que serão 

utilizados. Uma vez que a composição química e o tamanho dos briquetes são 

frequentemente especificados antes da operação de briquetagem, os índices que 

caracterizam a resistência mecânica dos briquetes servem como a principal 

característica de sua qualidade (e a qualidade do processo de briquetagem como um 

todo). O conhecimento desses índices permite avaliar a capacidade dos briquetes para 

permanecerem intactos ao serem expostos a determinadas cargas de impacto abrasivo 

(como as aplicadas em testes de tambor), cargas dinâmicas (choque) e esmagamento 

(relacionado à resistência à compressão), ou seja, os tipos de cargas que os briquetes 

experimentam durante a sua utilização. Na verdade, os índices de resistência mecânica 

dos briquetes são um fator importante - e muitas vezes o principal fator - que determina 

seu valor comercial e a viabilidade de usá-los em diferentes plantas metalúrgicas nas 

condições intrínsecas destas usinas (EREMIN et al, 2003).  

Embora existam métodos de ensaio padrão ISO para determinar a qualidade dos 

granulados de minério de ferro, pelotas e sínter, não foram desenvolvidos métodos 

padrão para testar briquetes de minério de ferro. De modo que a avaliação da qualidade 

de briquetes é feita por meio de medições utilizando procedimentos adaptados para 

briquetes a partir de testes padrão ISO comumente aplicados para pelotas, sínter ou 

minérios granulados. Como destaca Eremin et al (2003), a resistência mecânica dos 

briquetes de qualidade metalúrgica é mais frequentemente baseada em um índice que 

caracteriza a sua resistência à compressão e com base em um método de teste em 

tambor adotado para determinar as propriedades de resistência do minério granulado, 

sínter e pelotas. De acordo com Eremim et al. (2003) e Carvalho e Brinck (2010), um 

dos métodos de ensaios usados para avaliar a qualidade dos briquetes são os testes de 

resistência ao impacto (teste de queda) e resistência à abrasão (ensaio de tamboramento 

e abrasão).  
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Resistência ao impacto (teste de queda) 

O teste de queda (shatter test) foi desenvolvido pela Associação Japonesa de Normas 

Técnicas, a Japanese Standards Association, e possui a designação JIS M8711: 2011. 

Esse teste foi desenvolvido originalmente para acessar a degradação do sínter de 

minério de ferro devido à queda durante o transporte da planta de sinterização para o 

alto-forno. Porém, o teste de queda tem sido largamente empregado para avaliação da 

resistência ao impacto de diferentes tipos de aglomerados como, por exemplo, pelotas e 

briquetes e minério granulado, além do sínter. O teste de resistência ao impacto consiste 

basicamente em submeter uma massa do aglomerado à quedas sucessivas de uma altura 

pré-determinada e após as quedas determinar a porcentagem em peso de partículas 

abaixo de certo tamanho, valor este que será chamado de índice de resistência à queda.  

O problema ao usar o teste de queda para avaliar a qualidade de briquetes é que não há 

uma norma padrão desenvolvida para esse tipo de matéria-prima e, por isso, o que 

acontece é que são usadas diferentes metodologias, que são variações ou adaptações da 

norma para o sínter. E isto, além de dificultar a escolha de um método adequado para 

avaliar briquetes, prejudica também a comparação dos resultados com os valores dos 

testes de queda para o sínter e pelotas, por exemplo. Soma-se a isso ainda o fato de que 

os briquetes possuem tamanhos, formatos e volumes muito diferentes de pelotas e 

granulados, por exemplo, o que influencia diretamente nas forças que atuam sobre eles 

quando submetidos a esses ensaios.  

De acordo com Eremim et al. (2003), os métodos usados para determinar a resistência 

devem ser consistentes com o caráter e o nível das cargas de ruptura que atuam nos 

briquetes sob condições reais de produção. Essa consistência é de importância decisiva 

ao avaliar a viabilidade do uso de briquetes de certa resistência em uma determinada 

tecnologia. Ou seja, os padrões de aceitação para a resistência à queda (impacto) dos 

briquetes devem ser estabelecidos de acordo com a aplicação e o equipamento, isto é, 

considerando o número de vezes que os briquetes são transferidos entre equipamentos a 

partir do momento em que saem da prensa até o momento em que são carregados no 

forno (RYVKIN et al., 2000; THOMS et al., 1999; EREMIN et al., 2003). 

Em alguns métodos, lotes de briquetes de minério pesando de 1 a 4 kg são jogados em 

uma placa de metal a uma altura de 1,5 a 2,0 m. Aqui, a qualidade dos briquetes é 

avaliada pelo rendimento dos finos, que podem ser partículas menores que 5 mm, 10 
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mm ou 25 mm - o critério que depende do tamanho do briquete. Briquetes grossos 

(tamanho máximo ~ 100 mm) são jogados apenas uma ou duas vezes, enquanto que 

briquetes menores (~ 25–30 mm) são jogados pelo menos 4-5 vezes (EREMIN et al., 

2003).  

Briquetes de grande volume (e peso) possuem maior energia (cinética e potencial) no 

momento do impacto contra o anteparo de metal. Essa energia muitas vezes é suficiente 

para uma cominuição "grossa" do briquete. Partículas de minério granulado geralmente 

fraturam através das seções mais fracas - os planos de clivagem. Para os briquetes, o 

ponto mais fraco, ou seja, mais susceptível à fratura, é a zona na qual os valores de 

densidade são mais baixos.  Dependendo dos elementos de modelagem utilizados, o 

material de briquete sofre a menor compactação nas partes frontal e média do briquete 

(conforme o material se move no espaço entre rolos entre os elementos de modelagem) 

ou apenas na zona intermediária onde o briquete é mais fino.  Seções frágeis adicionais 

podem ser criadas no corpo de um briquete se o aglomerante estiver desigualmente 

distribuído sobre a superfície das partículas e dentro do volume do briquete quando 

esses componentes são misturados antes da prensagem (EREMIN et al., 2003). A Figura 

3.8 mostra a influência do tamanho e do tipo de aglomerante na resistência à queda dos 

briquetes.  Observa-se que briquetes de maior volume e peso possuem menor resistência 

ao impacto. 

 

Figura 3.8 - Dependência da resistência ao impacto de briquetes individuais em relação ao seu volume (a) 

e peso (b): 1) concentrado de cromita + silicato de sódio (6,0% em massa); 2) ferrosilício + piche (8,0% 

em massa); 3) concentrado de cobre + resíduos de sulfito-álcool  

(EREMIN et al., 2003). 
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Diversas publicações na literatura lançam mão do teste de queda para diferentes 

materiais, como pelotas, sínter e granulados, adaptando as condições dos testes (número 

de quedas e malha da peneira para classificar os finos) em função do tamanho do 

material testado (AGRA et al., 2015; BUZIN, 2009; BARROS, 2016; THOMS et al., 

1999). Ou seja, é importante para o teste de queda levar em consideração as 

características dos briquetes (tamanho, volume, massa), e as requisições mecânicas do 

processo para o qual ele está sendo pensado e, a partir dessas informações, adaptar os 

testes para simular de maneira mais realística as cargas a que estarão submetidos.  

3.5 Aplicação do Silicato de Sódio Líquido como Aglomerante 

Os silicatos de sódio alcalinos solúveis, sob as formas de líquido ou pó, são uma classe 

importante de produtos químicos sintéticos primários e são produzidos em grandes 

quantidades no mundo inteiro. Eles são utilizados em uma ampla gama de aplicações, 

tanto industriais como domésticas, incluindo detergentes, matérias-primas químicas, 

fabricação de papel, engenharia civil e como aglomerante (FAWER et al, 1999). E 

também, silicato de sódio hidratado é um dos aglomerantes inorgânicos mais populares. 

A indústria de fundição vem utilizando-o há mais de 50 anos na produção de moldes e 

machos de areia (SZANDA e BALINSKI, 2011). 

Os silicatos de sódio podem ser produzidos por dois diferentes processos. O primeiro 

consiste na mistura da sílica (SiO2) com carbonato de sódio (Na2CO3) seguida de fusão 

à altas temperaturas (1200ºC a 1500ºC) e pressão. O segundo meio de fabricação se dá 

pela dissolução da sílica na presença de soda cáustica (NaOH), também realizada sob 

pressão. Como resultado, obtém-se uma solução de silicato de sódio, um fluido claro e 

levemente viscoso, inodoro, alcalino e miscível em água (LIMA FILHO, 2009). 

De acordo com Iller (1979), as principais variáveis em uma solução de silicato de sódio 

são: a proporção Si02/Na2O (R) e a concentração de sólidos. Variáveis estas que têm 

grande influência, notadamente o valor de R, nas propriedades aglomerantes das 

soluções de silicato de sódio.  

O emprego de silicato de sódio na aglomeração de finos de minério de ferro não é um 

tópico recente. Estudos mostraram a viabilidade do uso de silicato de sódio como 

aglomerante na fabricação de pelotas de minério de ferro (MORAES e KAWATRA, 

2011), sendo o silicato de sódio empregado como aditivo aos aglomerantes para 
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melhorar as propriedades dos aglomerados. Schmitt e Smeink (2007), usando o silicato 

de sódio como aditivo, descreveram um aumento na resistência à compressão a frio e 

resistência à compressão a seco em relação à utilização de sistemas de aglomerantes 

convencionais. Han et al. (2014) mostraram a viabilidade do uso de silicato de sódio 

como aglomerantes para a produção de briquetes de minérios de ferro e pó de alto-

forno. O silicato proporcionou aumento da resistência do aglomerado a altas 

temperaturas e também favorece a redutibilidade dos briquetes. 

Devido às suas propriedades, e por ser uma matéria-prima acessível e barata, o silicato 

de sódio líquido se mostra uma opção de ligante viável para a aglomeração de resíduos 

e minérios. Uma das características do silicato de sódio que torna interessante na 

aglomeração de minérios de ferro é a presença do ânion silicato (SiO4
4-

) o qual possui 

uma forte carga negativa sendo possível que seja adsorvido na superfície dos minérios 

mesmo se presente em baixas concentrações (DUTRA, 2015). A possibilidade de cura 

em baixa temperatura também é uma vantagem do uso de silicato de sódio, o que 

possibilita manter a resistência dos aglomerados sem a necessidade de processos mais 

dispendiosos de cura a altas temperaturas.  

3.5.1 Estrutura e propriedades aglomerantes do silicato de sódio 

Os silicatos de sódio não possuem uma composição específica. Em vez disso, suas 

composições e propriedades variam dependendo do valor de R, ou seja, proporção de 

SiO2 para Na2O. Uma proporção em peso de SiO2/Na2O de 3,22 é referido como 

"neutro", enquanto relações menores (quantidades mais elevadas de Na2O) são referidas 

como "alcalinas". Os silicatos de sódio são comumente referidos com a fórmula 

Na2O.SiO2.xH2O, com o entendimento de que as proporções entre os componentes 

podem variar muito (EISELE e KAWATRA, 2003). A sua viscosidade aumenta 

acentuadamente quando as ligações de SiO2-Na2O são neutralizadas, separadas por 

reações químicas ou quando os dois componentes (SiO2 e Na2O) tornam-se 

independentes um do outro. Por exemplo, se o componente SiO2 for precipitado por 

polimerização sob a forma de ácido silícico (H2SiO4) a partir de uma diluição da 

solução de silicato de sódio, o outro componente, Na2O, permanece em solução na água 

(Na
+
 e OH

-
).  

Segundo Owusu (1982), o silicato de sódio atua como um ligante por meio da sua 

capacidade de formar uma ligação constituída por um gel precipitado de silicato de 



51 
 

sódio e ácidos silícicos. Essas substâncias semissólidas unem as partículas por meio de 

matrizes tridimensionais contínuas. Este processo de formação de substâncias 

semissólidas é conhecido pelos químicos como formação de gel. O termo "gel" descreve 

uma substância coesa consistindo de inúmeras partículas coloidais individuais. A figura 

3.9 mostra a formação do gel de silicato sobre a superfície de uma partícula. 

 

Figura 3.9 - Formação do gel sobre a superfície da partícula  

(HAN et al, 2014).  

Existe uma diferença básica entre gelificação e coagulação. Ambos envolvem partículas 

coloidais ou polímeros ligando-se e formando redes tridimensionais. Mas quando uma 

solução coloidal é gelificada, primeiro torna-se viscosa e, em seguida, desenvolve 

rigidez e preenche o volume originalmente ocupado pela solução (BERGNA e 

ROBERTS, 2005).  Na Figura 3.10 está ilustrada a diferença entre gelificação e 

coagulação (precipitados).  

 

Figura 3.10 - Sílica gel versus precipitados: a) solução coloidal; b) gelificação e c) precipitados  

(ILLER, 1979) 

O mecanismo de adesão da unidade molecular SiO2 é baseado no grupo de coordenação 

da unidade tetraédrica (SiO4). Sua tendência inerente é de se unirem por complexa 

polimerização em cadeias e redes.  
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O processo de agregação e gelificação no sistema de sílica é único porque, ao contrário 

de outros óxidos metálicos, a fase sólida permanece completamente amorfa e 

sensivelmente solúvel em água e geralmente está em equilíbrio de solubilidade com o 

monômero. É essencial entender que enquanto a solução está sendo convertida em gel, 

os agregados crescentes contêm a mesma concentração de sílica e água que nas regiões 

circundantes. Após a formação da rede de gel, a estrutura torna-se mais forte à medida 

que os pescoços entre as partículas se tornam mais espessos devido à solução e 

deposição de sílica (ILLER, 1979). 

As propriedades de aglomeração do silicato de sódio são determinadas pela maneira na 

qual as cadeias da unidade tetraédrica (SiO4) se organizam nos aglomerados, formando 

uma fina camada de silicato de sódio que conecta as partículas, e também pelo 

mecanismo responsável por promover a polimerização do silicato de sódio, conferindo 

resistência ao filme formado. Partículas aglomeradas com silicato de sódio podem ser 

curadas por uma alteração de pH (resultante de reação química) ou por desidratação 

física ou por uma combinação de ambos os mecanismos. Os processos de cura do 

silicato de sódio serão discutidos a seguir. 

3.5.2 Mecanismos de consolidação do silicato de sódio 

A mudança da solução de silicato líquido para estado um sólido pode ocorrer por perda 

de água, por saturação com silicatos sólidos, por reação química com reagentes líquidos 

ou sólidos, baixando a temperatura e ou por uma combinação desses processos. Porém, 

os mecanismos de cura mais utilizados são: 

1. Processo de cura do silicato de sódio como resultado da reação química com CO2 

2. Processo de desidratação - mudança de fase de solução de silicato de sódio líquido ao 

sólido por perda de água (fase vítrea)  

Owusu (1982) descreve o processo de cura por CO2 como um mecanismo de 

endurecimento que envolve a geração de espécies ácidas quando um agente endurecedor 

(CO2) entra em contato com a solução de silicato de sódio ou filme (que é básico) que 

reveste as partículas. Uma diminuição no valor do pH pela introdução de espécies 

ácidas provoca a precipitação da sílica gel que atua como aglutinante entre grãos das 

partículas adjacentes.  
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A solução aquosa de silicato de sódio reage com o gás CO2 para produzir sílica gel 

hidratada e carbonato de sódio. A reação de polimerização do filme de silicato de sódio 

pelo gás CO2 está representada na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 - Reação entre silicato de sódio e CO2  

(OWUSU, 1982)  

Na presença de Na2CO3 e água, o excesso de gaseificação com CO2 provoca a formação 

de bicarbonato de sódio (NaHCO3) e também o surgimento de defeitos no filme de 

silicato como trincas e fissuras decorrentes da evaporação da água presente no gel 

durante o processo de secagem, fatores que não contribuem na resistência do 

aglomerado produzido (DUTRA, 2015). 

O processo de cura do filme de silicato de sódio por desidratação ocorre quando há 

calor suficiente para evaporar a água livre da solução de silicato. Pode ser realizada 

utilizando a convecção de ar quente (energia térmica), exposição à energia de micro-

ondas ou por reação exotérmica. Com o aumento da temperatura, a condensação de 

silicato de sódio e a evaporação da água, o silicato de sódio separa o gel do ácido de 

sílica após desidratação e promove o endurecimento. A sílica gel recém-produzida tem 

atividade intensa, penetra nas partículas e bloqueia os poros capilares, reforçando a 

conexão entre as partículas (OWUSU, 1982; DUTRA, 2015). 

Com temperaturas mais altas, mais ligações de Si-OH se formam no gel de ácido de 

sílica, a desidratação e a condensação ocorrem entre as ligações Si-OH e originam uma 

formação reticular de ligação Si-O-Si, que é uma estrutura tridimensional com excelente 

resistência à água. Ou seja, quanto mais os grupos hidroxilas (OH) são removidos a 

partir da sílica gel, mais o caráter hidrofílico se torna hidrofóbico (HAN et al, 2014). A 

reação de desidratação do silicato de sódio está representada na Figura 3.12. 
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Figura 3.12 - Reação de desidratação do silicato de sódio 

(OWUSU, 1982) 

As ligações Si-O-Si geradas entre partículas de sílica gel após a reação de cura têm o 

efeito da ponte de conexão (ponte de conexão de íons negativos), conecta as partículas 

de gel e as partículas minerais em uma formação reticular complexa, tornam a estrutura 

do aglomerado mais compacta, assim, melhorando sua resistência. O mecanismo de 

aglomeração do silicato de sódio por desidratação, descrito por Han et al (2014) é 

mostrado na Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 - Estrutura do aglomerado de silicato de sódio 

 (HAN et al, 2014) 

A única diferença entre o processo de CO2 e o processo de desidratação direta é que os 

produtos finais do primeiro são Na2CO3 e/ou NaHCO3 e o gel de sílica hidratada, 

enquanto o último processo resulta em um gel de silicato desidratado ou semi-hidratado. 

A ligação Si-O-Si, que é chamada de ligação siloxano, é a única ligação que confere 

rigidez às partículas. Esta ligação é muito mais forte do que a ligação de Na2CO3 ou a 

ligação de hidrogel quando curada com o processo de gás CO2 (OWUSU, 1982).  

A coesão da camada de revestimento de sílica gel nas partículas aglomeradas depende 

de vários parâmetros, como a concentração da solução de silicato de sódio, a 

distribuição do tamanho do grão e a temperatura de secagem e conduzem a propriedades 

mecânicas variadas. Autores relatam, de maneira geral, a obtenção de agregados com 

melhores propriedades mecânicas quando é empregado o processo de desidratação para 

a cura do silicato de sódio e ainda, é observada forte influência da temperatura de cura 
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nas propriedades dos aglomerados. Sendo que maiores resistências são obtidas para 

valores mais elevados de temperatura (acima de 150ºC) de cura dos aglomerados 

(LUCAS et al, 2011). Dutra (2015), estudando os mecanismos de cura do silicato de 

sódio para aglomeração de partículas de minério de ferro relata que características 

ótimas de propriedades dos aglomerados são obtidas empregando os dois processos de 

cura para o silicato de sódio: CO2 e desidratação física. Sendo o primeiro utilizado na 

etapa inicial e durante curto intervalo de tempo e, em seguida, inicia-se o processo de 

cura por desidratação a temperaturas mais elevadas (550ºC).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo é descrita a metodologia experimental utilizada para obtenção dos 

briquetes de lama e finos de minério de ferro. A Figura 4.1 mostra o fluxograma das 

atividades, com as duas principais rotas adotadas nesse trabalho. A primeira é o estudo 

da compactabilidade de misturas de lama e minérios usando pastilhas e, a segunda 

consiste na produção de briquetes com misturas de lama e minérios aplicando os 

resultados obtidos na primeira rota do trabalho. 
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4.1 Materiais 

Para a realização deste estudo, cinco diferentes tipos de materiais foram utilizados: (a) 

rejeito de minério de ferro (lama, base seca); (b) finos de sínter feed (fração abaixo de 

0,5 mm); (c) finos de hematitinha (fração abaixo de 3,36mm); (d) pellet feed e (e) 

silicato de sódio líquido. A lama juntamente com o pellet feed e os finos de minérios 

são provenientes de uma mesma mina. 

O silicato de sódio será utilizado como aglomerante. A solução de silicato de sódio a ser 

empregada no trabalho possui relação em peso SiO2/Na2O (R) de 2,15, com 46% de 

sólidos, composta por 14,6% de Na2O, 31,4% de SiO2, 54,0% de H2O, densidade real de 

1,57 g/cm
3
 e viscosidade de 1175,0 cP a 25°C. 

Todos os ensaios propostos neste trabalho foram realizados nos laboratórios do Centro 

de Tecnologia de Ferrosos da Vale (CTF), em Nova Lima. 

4.2 Análise Química e Classificação Granulométrica dos Materiais  

Determinação da composição química da lama, sínter feed, pellet feed e finos de 

hematitinha usados no trabalho. Foi realizada também a classificação granulométrica a 

fim de determinar a distribuição de tamanhos de partículas nos materiais.  

4.2.1 Análise química 

Na análise química das amostras de minérios e lama foram analisados os teores de ferro 

total (Fe), FeO, silício (SiO2), fósforo (P2O5), titânio (TiO2), alumínio (Al2O3), 

manganês, cálcio (CaO), magnésio(MgO) e PPC (perda por calcinação). O teor de ferro 

(Fe e FeO) foi realizado utilizando via úmida. Os demais elementos minoritários foram 

analisados por meio da utilização do ICP-OES. O PPC foi feito utilizando análise 

termogravimétrica (TGA). A determinação do teor de ferro das amostras foi feito por 

meio do método de redução por cloreto de titânio III, de acordo com a norma           

NBR ISO 2597-2:2015, na qual a titulação está baseada numa reação de oxi-redução 

entre o titulado (Fe
2+

) e o titulante K2Cr2O7. O equipamento utilizado foi o 

Espectrômetro de Emissão Atômica com Plasma (ICP-OES) Varian 715-ES. 

A lama foi ainda caracterizada usando o método de difração de raios-x para determinar 

a presença de fases cristalinas hidratadas. 
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4.2.2 Peneiramento 

Foi realizado peneiramento dos materiais de modo a determinar a distribuição 

granulométrica das partículas. Para o pellet feed e finos de sínter feed e hematitinha 

foram realizados peneiramentos a úmido e a distribuição granulométrica da lama foi 

determinada por meio da técnica de espalhamento a laser.  

4.3 Estudo da Compactabilidade de Misturas de Lama, Pellet Feed, Finos de 

Sínter Feed e Finos de Hematitinha 

Foram propostas diferentes formulações de misturas contendo lama e os minérios. As 

misturas estudadas são: 

 Misturas binárias de lama e pellet feed; 

 Misturas binárias de lama e finos de sínter feed; 

 Misturas ternárias de lama, pellet feed e finos de hematitinha. 

A preparação das misturas foi feita pesando-se cada componente individualmente 

seguida de homogeneização manual até formar uma mistura homogênea. A Tabela 4.1 

mostra as misturas selecionadas para o estudo de compactabilidade.  

Tabela 4.1 - Misturas de lama e minérios para estudo de compactabilidade 

Sigla 

Proporção dos componentes 

% Lama 
% Pellet 

Feed 
% Finos de 
sínter feed 

% Finos de 
hematitinha 

T1 - 100 - - 

T2 100 - - - 

T6 75 25 - - 

T3 50 50 - - 

T7 25 75 - - 

T5 - - 100 - 

T9 75 - 25 

 T4 50 - 50 - 

T8 25 - 75 - 

MT1 10 20 - 70 

MT2 20 20 - 60 

MT3 30 20 - 50 

MT4 10 40 - 50 

MT5 20 40 - 40 

MT6 30 40 - 30 

MT7 10 60 - 30 

MT8 20 60 - 20 

MT9 30 60 - 10 
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4.3.1 Produção de pastilhas com as misturas de lama e minérios 

Usando as misturas propostas foram produzidas pastilhas cilíndricas para acessar as 

características de compactabilidade das misturas. Foi usado o silicato de sódio como 

aglomerante. 

O procedimento de preparação das pastilhas se inicia adicionando às misturas de lama e 

minério já prontas um volume de água para que seja obtida a umidade desejada. Em 

seguida, misturamento manual até completa homogeneização. Após a adição da água, 

adicionou-se o silicato de sódio na proporção de 5%, prosseguindo com o mesmo 

procedimento de homogeneização. Ao final da preparação, a umidade da mistura é 

aferida com o auxílio de balança analisadora automática Ohaus, modelo MB45. Para 

cada teste foram aferidas as umidades de duas pastilhas, sendo o resultado a média dos 

valores encontrados. Adotou-se dois níveis de umidade para os testes, 8% e 12%. A 

próxima etapa é a compactação. 

As pastilhas possuem diâmetro de 8 mm e massa de aproximadamente 0,8 grama. 

Foram produzidas por compactação manual em uma prensa hidráulica da marca 

Marcon, de capacidade 10 toneladas e a medição da pressão foi feita usando uma célula 

de carga Kratos modelo CKS com capacidade de 1000 kgf. O tempo de compactação de 

cada pastilhas foi de 20 segundos e foram adotados três níveis de pressão de 

compactação, 18 kgf, 100 kgf e 300 kgf. A Figura 4.2 mostra a prensa e o molde 

utilizados na fabricação das pastilhas. 

 

Figura 4.2 - Prensa hidráulica e molde usados para confecção das pastilhas 
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Após a compactação, as pastilhas foram curadas em forno infravermelho a 550ºC por 30 

minutos. A Figura 4.3 mostra as pastilhas prontas, após processo de compactação e 

cura.  

 

Figura 4.3 - Pastilhas após compactação e cura 

A Figura 4.4 mostra a metodologia de produção das pastilhas adotada neste trabalho.  

 

Figura 4.4 - Produção de pastilhas com as misturas binárias 

Para o estudo de compactabilidade nas misturas ternárias de lama, pellet feed e finos de 

hematitinha adotaram-se somente pressão de compactação de 300 kgf e umidade de 8%. 

Isso devido às observações de que nos testes com pastilhas de misturas binárias, essas 

condições foram as que retornaram pastilhas de maior resistência.  

4.3.2  Densidade das pastilhas 

A aferição da densidade aparente das pastilhas compactadas foi feita por meio da 

pesagem das amostras e medição das suas dimensões com auxílio de um paquímetro 

digital, calculando-se a densidade aparente, em g/cm
3
. Para cada tese, mediu-se a 

densidade de duas pastilhas, obtendo-se a média dos valores.  
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4.3.3 Teste de queda das pastilhas (shatter test) 

O teste de queda consiste em submeter uma massa de partículas a uma série de quedas 

sucessivas e determinar a fração de finos gerados nesse processo. No ensaio de queda 

das pastilhas, 10 unidades foram submetidas a 15 quedas consecutivas a uma altura de 3 

m. Ao final das 15 quedas, a massa é recolhida e peneirada. A porcentagem em peso da 

fração menor que 0,5 mm foi definida como índice de geração de finos por queda. A 

Figura 4.5 mostra o aparato utilizado para realização do teste de queda. Foi usado um 

tubo de PVC com 100 mm de diâmetro, onde na extremidade superior eram soltas as 

pastilhas e caíam em um recipiente com fundo metálico acoplado ao cano. 

 

Figura 4.5 - Tubo de PVC e alvo metálico utilizados nos ensaios de queda 

4.3.4 Análise da microestrutura das pastilhas por microscopia óptica e 

microscopia eletrônica de varredura 

Para a microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica, uma pastilha de cada 

formulação foi cortada ao meio e embutidas as duas metades em seções circulares de 30 

mm de diâmetro para que fossem analisadas. Depois de cortar a pastilha, a primeira 

etapa de preparação é um embutimento a frio, com resina poliéster. Em seguida é feito 

um embutimento a quente com resina acrílica. A seguir foi feito um lixamento para 

expor a face da amostra e seguido de impregnação com resina. Após a impregnação, a 

amostra é submetida a um lixamento com lixa de 500 µm e 1200 µm e, por último é 

feito o polimento das amostras em pasta de diamante de 3µm. A Figura 4.6 mostra duas 

amostras após o processo de embutimento.  
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Figura 4.6 - Amostras embutidas para ensaio de microscopia e porosidade 

Na microscopia óptica, foi utilizado um microscópio de luz refletida da marca Carl 

Zeiss modelo AxioImager Z2m, com analisador de imagens e softwares de tratamento. 

As amostras foram submetidas à análise por microscopia eletrônica de varredura com 

objetivo de obter informações sobre a composição química, bem como avaliar a 

dispersão do aglomerante (silicato de sódio líquido) na estrutura do aglomerado. As 

imagens foram coletadas em um microscópio da marca Carl Zeiss, modelo Evo MA15 

(20 kV). Para as áreas de maior interesse foram realizadas microanálises dos elementos 

existentes em diversas áreas da amostra pelo método semi-quantitativo (EDS - Energy 

Dispersive System). 

4.4 Produção de Briquetes com as Misturas de Lama, Pellet Feed e Finos de 

Hematitinha 

 Os briquetes de lama e minérios foram preparados com as seguintes misturas: 

 BR1 – 75% de pelled feed e 25% de lama; 

 BR2 – 75% de finos de hematitinha e 25% de lama; 

 BR3 – 20% de pellet feed, 70% de finos de hematitinha e 10% de lama; 

 BR4 – 20% de pellet feed, 50% de finos de hematitinha e 30% de lama; 

 BR5 – 100% de pellet feed. 

As misturas foram selecionadas após o estudo de compactabilidade e testes de quedas 

com as misturas binárias e ternárias de lama e finos de minérios. Foram selecionadas as 

misturas com maior quantidade de lama que apresentaram os melhores resultados no 

estudo de compactabilidade. A formulação com 100% de pellet feed foi usada como 

referência. Foi feito o corte da granulometria dos finos de hematitinha na peneira de 

3,36 mm.  
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A etapa de preparação das misturas consistiu em pesar cada componente (lama, pellet 

feed e finos de hematitinha) nas respectivas proporções relativas à cada mistura e em 

seguida realizar a completa homogeneização. Após preparados os blends com os 

componentes, foi acrescentada água para adequar a umidade da mistura e em seguida o 

silicato de sódio na proporção de 5% em massa. A preparação das misturas para a 

briquetagem foi feita com o auxílio de um misturador intensivo Eirich e para cada teste 

serão preparados 20 kg. 

A briquetagem das misturas foi realizada em uma briquetadeira (escala piloto) com 

alimentação por batelada e capacidade de 100 kg/h de briquetes da marca Komarek        

e reformada pelo CTF. A briquetadeira opera com pressão dos rolos de 100 Bar a          

250 Bar. O briquete produzido tem formato de “travesseiro” com dimensões de 28 mm 

x 20 mm x 12,5 mm. 

Após a briquetagem das misturas, os briquetes passaram por uma etapa de cura a 550ºC 

em mufla por 30 minutos. Essa temperatura foi adotada por ser um patamar térmico que 

além de garantir a resistência do filme de silicato, ainda promove a hidrofobicidade      

do filme, garantindo que o aglomerado tenha resistência ao contato com                          

água (DUTRA, 2015). 

4.4.1 Avaliação das propriedades físicas e metalúrgicas dos briquetes 

Os briquetes foram submetidos aos seguintes ensaios para avaliação das propriedades 

físicas e metalúrgicas: 

Avaliação das propriedades físicas 

 Ensaio de tamboramento – 15 kg de briquetes de cada mistura foram submetidos 

a 200 rotações em um tambor a 25 rpm. Ao final do ensaio, peneira-se o material 

tamborado em peneiras de 6,3 mm e 0,5 mm. A porcentagem de material retido 

em 6,3 mm é tomada como o índice de tamboramento (IT) e a de material 

passante em 500 µm é considerada como o índice de abrasão do briquete. Ensaio 

realizado de acordo com a norma ISO 3271.  

 Geração de finos por queda - Amostra de briquetes foram submetidos a 4 quedas 

sucessivas a uma altura de 3 m. Ao final da última queda, a massa será peneirada 

em 10 mm e a porcentagem acima de 10 mm será considerada como índice de 

queda. Ensaio realizado de acordo com a norma JIS 8711.  
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Avaliação das propriedades metalúrgicas 

 Índice redutibilidade dos briquetes (IR) - O ensaio de redutibilidade que foi 

utilizado neste trabalho é baseado na ISO 7215 e se dá por meio da redução 

isotérmica da amostra num forno a 900°C usando monóxido de carbono e nitrogênio 

por 180 min. O grau de redução é calculado a partir da massa de oxigênio perdida 

após 180 min. Na realização do ensaio, uma amostra de 500g de briquetes é 

colocada em uma retorta de 75mm pela qual irá passar o gás redutor. O gás redutor é 

constituído de 30% de CO com uma vazão de 15 L/min durante o período de 

redução a 900°C e 70% de N2 com vazão de 5 L/min até atingir 900ºC, 15 L/min 

durante o equilíbrio térmico e 5 L/min no resfriamento. Após o ensaio, a amostra 

será resfriada, pesada para aferir o peso final e calcula-se o índice de redutibilidade. 

 

 Índice de degradação sob redução (RDI) - O ensaio de redutibilidade foi utilizado 

neste trabalho é baseado na ISO 4696-2 o qual determina a desintegração física das 

amostras quando reduzidas com monóxido de carbono e nitrogênio em condições 

próximas àquelas de baixa temperatura da zona de redução do alto forno. Para a 

realização do ensaio, uma amostra de 500g de briquetes será colocada em uma 

retorta de 75mm e reduzida isotermicamente num forno a 550°C usando monóxido 

de carbono e nitrogênio como gás redutor por 30 min. O gás redutor é constituído 

por 30% de CO, com vazão de 15 L/min durante o período de redução a 550°C, e 

70% de N2 a uma vazão de 5 L/min até atingir 550ºC, 15 L/min durante o equilíbrio 

térmico e 5 L/min no resfriamento. Após final da redução, a amostra será então 

tamborada por 900 rotações e então peneirada em peneira de abertura 2,8mm. O 

índice de degradação sob (ou devido a) redução (RDI) é calculado como a 

porcentagem de material com fração menor que 2,8mm. O RDI é dado pela relação 

entre o peso de material passante na malha de 2,83mm e o peso inicial da amostra. 

 

 Inchamento - Na realização deste ensaio, que é baseado na norma ISO 4698, foram 

utilizados 15 briquetes que serão colocados em uma retorta a qual é colocada em um 

forno que é aquecido até 900ºC em atmosfera de 10 l/min de N2. Ao atingir 900 ºC, 

a vazão de N2 é aumentada para 15 l/min e a temperatura e vazão são mantidas até 

que a massa da amostra e a temperatura se tornem estáveis (com 15 minutos de 

encharque). Ao fim desse período, dá-se início à redução. A redução é realizada com 
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gás redutor constituído de 30% de CO e 70% de N2 com uma vazão de 15 l/min. O 

tempo total de redução é de 1 hora. Ao final do período de redução, a amostra é 

resfriada em atmosfera de N2 com vazão de 5 l/min. O resultado do ensaio é 

expresso pelo índice de inchamento livre (VFS), que é o aumento percentual de 

volume dos briquetes devido à redução. As dimensões dos briquetes serão aferidas 

com auxílio de um paquímetro. 

4.5 Avaliação da Influência de Diferentes Temperaturas de Secagem na 

Resistência dos Briquetes 

Nesse estudo foi utilizada a mistura BR1 em duas configurações diferentes e também 

uma formulação de briquetes com 100% de pellet feed:  

 Repetição de BR1 (75% PF + 25% lama) 

 Repetição de BR1 (75% PF + 25% lama calcinada) 

 Briquete com 100% de PF 

A formulação BR1 com a lama pré-calcinada a 550° por duas horas, antes de ser 

adicionada ao pellet feed, foi adicionada para avaliar o impacto da presença das 

hidroxilas da lama na resistência dos briquetes. 

Foram empregadas três rotas de secagem para um dos três testes. A primeira rota 

consistiu em secagem em estufa (150°C) por um tempo mínimo de doze horas. A 

segunda rota inclui a secagem em estufa (150°C) por doze horas e depois um tratamento 

térmico em mufla a 550°C por duas horas. Nesse caso, os briquetes foram colocados na 

mufla a 25°. E a última rota é a mesma utilizada inicialmente, ou seja, os briquetes 

foram colocados diretamente na mufla a 550°C por duas horas.  

As curas foram contempladas visando avaliar os seguintes efeitos:  

1.       Saída imediata de água do interior do briquete promovendo fragilidade nos filmes 

de silicato e/ou rompimento da estrutura empacotada.    

2.       Eliminação de hidroxilas (goethita presente em alta concentração na lama) e 

compostos voláteis promovendo fragilidade nos filmes de silicato e/ou rompimento da 

estrutura empacotada. 

Após a cura, os briquetes foram submetidos aos ensaios de queda e tamboramento.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Aqui serão apresentados os resultados dos ensaios realizados neste trabalho, por meio 

da metodologia descrita em materiais e métodos.  

5.1 Caracterização da Lama, Pellet Feed, Finos de Sínter Feed e Finos de 

Hematitinha 

A primeira etapa deste trabalho foi a realização de testes preliminares de 

compactabilidade com misturas contendo lama e finos de minérios de ferro. Objetivou-

se traçar um panorama geral do comportamento das misturas, sob a forma de pastilhas, 

baseando-se em parâmetros de resistência e compactabilidade. Esses testes também 

serviram para direcionar a posterior produção dos briquetes em planta piloto, onde 

foram adotadas as condições mais apropriadas de compactabilidade e densidades 

encontradas nos testes de compactabilidade. 

Para a elaboração das misturas propostas de lama e finos de minérios, foram utilizados 

rejeito da deslamagem do processo de beneficiamento de minério de ferro (lama, base 

seca) e também pellet feed, finos de sínter feed e finos de hematitinha. A Tabela 5.1 

apresenta a composição de cada uma das matérias-primas.   

Tabela 5.1 - Composição das matérias-primas 

Matéria-prima % Fe % SiO2 % Al2O3 % P % Mn % CaO % MgO % TiO2 PPC (%) 

Lama 50,71 11,82 6,31 0,163 0,288 0,005 0,143 0,216 8 

Pellet Feed 65,39 3,01 0,77 0,027 0,274 0,017 0,046 0,077 1,8 

Finos de sínter Feed 60,8 7,65 2,02 0,061 0,405 0,061 0,076 0,109 2,55 

Finos de hematitinha 59,74 7,63 1,89 0,06 0,101 0,029 0,057 0,061 3,79 
 

Os minérios possuem composição química com alta porcentagem de ferro e também 

baixa quantidade de elementos de ganga como a sílica e alumina. O pellet feed entra 

como uma matéria-prima com teor mais elevado de ferro, baixo percentual de elementos 

de impurezas e baixo PPC. Os finos de sínter feed e finos de hematitinha apresentam 

composições similares para todos os elementos avaliados. A lama, como esperado, é o 

insumo com maior proporção de sílica, alumina, fósforo e também apresenta elevado 

PPC, o que indica a presença de minerais hidratados (goethita e caulinita) em sua 

constituição. Por isso, faz-se necessário a presença dos minérios nas misturas, para que 

esses atuem como um corretivo à qualidade química da lama, resultando em briquetes 

com composição química adequada aos processos de redução.  



67 
 

A Tabela 5.2 mostra as características mineralógicas das amostras globais dos minérios 

usados no trabalho.  

Tabela 5.2 - Mineralogia dos minérios usados no trabalho 

Item   Sínter Feed Hematitinha Pellet Feed 

Hematita Total (Fe2O3) % Massa 75 91 87 

Goethita/Limonita (FeO.OH) % Massa 15 3 7 

Magnetita (Fe3O4) % Massa 3 traço traço 

Quartzo (SiO2) % Massa 7 5 6 

Hematita Total % Vol. 81 96 92 

Hematita Microcristalina % Vol. - - - 

Hematita Martítica % Vol. 18 traço 29 

Hematita Lobular % Vol. 11 2 20 

Hematita Granular % Vol. 17 35 11 

Hematita Lamelar % Vol. 34 59 32 

Observa-se que todos os minérios têm a hematita como componente majoritário, 

pequenas proporções de goethita para a hematitinha e pellet feed e uma fração maior, 

15% presente no sínter feed. A hematitinha apresenta hematita majoritariamente sob a 

forma de lamelar e granular, enquanto que o sínter feed e pellet feed possuem hematita 

na forma de hematita lamelar e martítica.   

A Figura 5.1 mostra o resultado de difração de raio-x realizado na lama. Observam-se 

picos relativos à goethita e caulinita. Os minerais majoritários da lama são hematita, 

goethita, quartzo e caulinita. Os minerais de magnetita e gibbsita foram observados em 

quantidade minoritária 

 

Figura 5.1 - DRX da lama 
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Além de agirem como um corretor químico, o pellet feed e finos de minérios compõem 

as misturas como um complemento granulométrico. Por isso, outro aspecto importante 

de cada matéria-prima é a sua distribuição granulométrica, o que influencia diretamente 

na distribuição do tamanho das partículas das misturas de minérios e lama. A Figura 5.2 

mostra a distribuição granulométrica das matérias-primas utilizadas nesse trabalho  

 

Figura 5.2 - Distribuição granulométrica das matérias-primas  

Observa-se que a lama apresenta grande quantidade de partículas finas em sua 

constituição, sendo aproximadamente 90% delas com tamanhos abaixo de 0,04mm 

(40µm). Entre os minérios, os finos de hematitinha possuem maior granulometria, com 

50% das partículas abaixo de 0,5mm e 10% das partículas acima de 2mm. A curva do 

pellet feed possui uma inclinação levemente superior às outras, o que indica que, nesse 

caso, há uma menor variabilidade no tamanho das partículas. Porém, no geral, as curvas 

de cada matéria-prima mostram que há uma diferenciação entre os tamanhos de 

partículas, mesmo para a lama, onde predominam partículas finas. Esse perfil das curvas 

garante que as misturas também tenham esta característica. Para as misturas que serão 

usadas na produção dos briquetes, é desejável curvas de distribuição granulométricas 

com baixa inclinação, evidenciando uma variabilidade no tamanho das partículas. A 

presença de partículas de diferentes tamanhos favorece uma melhor acomodação entre 

elas, com os vazios entre as partículas maiores sendo preenchidos com as frações mais 

finas. Por isso espera-se que o uso da lama na produção de briquetes seja um fator 

positivo em se tratando de curvas granulométricas das misturas, devido sua alta 
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porcentagem de partículas finas. Esse arranjo na estrutura possibilita a produção de um 

aglomerado mais compacto, reduzindo os espaços vazios entre as partículas e ampliando 

a área de contato e, como consequência, resulta num aglomerado mais resistente.     

Determinar as condições tanto de proporções de cada matéria-prima, umidade e 

densidade que resultam em uma melhor compactabilidade das misturas é uma etapa 

importante para a produção de aglomerados como os briquetes. A presença de partículas 

finas e curvas de distribuição granulométricas mais suaves favorecem a ação do 

aglomerante, pois aumenta a superfície de contato para criação de pontes de ligação 

entre as partículas.   

Tomando como base a composição química individual das matérias-primas, fez-se um 

balanço de massas para propor misturas com variadas proporções de lama, pellet feed e 

finos de minérios. O estudo de misturas contendo lama e minério serviu para avaliar o 

comportamento dos aglomerados na presença da lama, e os parâmetros usados foram 

densidade, resistência mecânica e compactabilidade. E também serviu para determinar 

as condições ótimas de produção dos aglomerados e ainda como um indicativo da 

resistência dos briquetes fabricados com as misturas de lama e finos de minérios. Foram 

propostas misturas com dois ou três componentes (binárias ou ternárias) visando mapear 

o comportamento dos aglomerados com lama em sua constituição e encontrar uma 

proporção ótima dos componentes que maximize as propriedades dos aglomerados.   

Para iniciar o estudo da compactabilidade das misturas, foram propostas misturas 

binárias onde a lama é um dos componentes e o outro é o pellet feed ou finos de sínter 

feed. As misturas foram propostas de modo que fosse possível mapear o comportamento 

dos aglomerados com a lama ao longo de toda a faixa de composição, desde um 

aglomerado com 100% de pellet feed ou 100% de finos de sínter feed até a proporção de 

100% de lama. O intuito deste estudo, além de ser a determinação das condições ideais 

para produção dos briquetes (umidade, densidade) foi também ser um indicativo da 

compactabilidade dos briquetes e ainda determinar uma proporção ótima de lama nas 

misturas.    

5.2 Compactabilidade de Misturas Binárias de Lama e Pellet Feed  

O primeiro tipo de arranjo estudado nesse trabalho foram misturas de dois componentes. 

Inicialmente, misturas binárias contendo pellet feed e lama foram propostas para estudar 
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a influência da lama na compactabilidade e resistência das pastilhas. O objetivo foi 

avaliar quais foram os efeitos, na resistência das pastilhas, à medida que aumenta a 

proporção de lama na mistura. As proporções de cada componente nas diferentes 

formulações bem como as composições químicas resultantes de cada mistura são 

apresentadas na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 - Composição das misturas binárias de lama e pellet feed 

Sigla % Lama % Pellet feed % Fe % SiO2 % Al2O3 PPC 

T1 0 100 65,4 3 0,8 1,8 

T7 25 75 61,7 5,2 2,2 3,4 

T3 50 50 58,1 7,4 3,5 4,9 

T6 75 25 54,4 9,6 4,9 6,5 

T2  100 0 50,7 11,8 6,3 8 

Observa-se que as misturas cobrem toda a faixa proporção contendo a lama, desde um 

aglomerado com 100% de pellet feed a um somente com lama. Nota-se também a 

diferença de qualidade entre o pellet feed e a lama. Essa última apresenta porcentagens 

mais elevadas de sílica e alumina e também uma perda por calcinação mais de quatro 

vezes superior ao pellet feed. Este fato está relacionado às características mineralógicas 

da lama, ou seja, a presença de minerais hidratados como a goethita e caulinita. Do 

ponto de vista da qualidade química, a mistura T1 (100% de pellet feed) apresenta a 

maior concentração de ferro e presença reduzida de sílica e alumina. Porém essa 

formulação foi elaborada somente como parâmetro de comparação, uma vez que não 

possui lama em sua composição, o que não é o intuito deste trabalho. 

O pellet feed tem duas principais funções na mistura com a lama. A primeira é de 

adequação da composição química final do aglomerado. Isto é necessário devido ao fato 

de que a lama, apesar de relativa quantidade de ferro em sua constituição, tem também 

teores elevados de sílica, alumina e ainda um valor elevado de perda por calcinação. 

Esta última característica está diretamente ligada ao fato da lama apresentar minerais 

hidratados em sua constituição notadamente goethita e caulinita. Por isso, faz-se 

necessária a adição de uma matéria-prima rica para ajustar a qualidade química do 

aglomerado. Valores de ferro total abaixo de 50% e sílica acima de 10% não são 

desejáveis para a produção de um aglomerado que será usado em fornos de redução. O 

uso de matérias-primas, em reatores de redução, com baixo teor de ferro e alta 
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porcentagem de sílica resultam em perda de produtividade, aumento do consumo de 

combustível e aumento na geração de escória (LU, 2015).  

A outra função do pellet feed é ser um complemento granulométrico junto à lama. 

Aglomerados constituídos somente de lama (mistura T2 na tabela 5.3) têm alta 

proporção de partículas ultrafinas, com aproximadamente 80% das partículas abaixo de 

30µm, o que prejudica a compactabilidade e a resistência do aglomerado. A presença do 

pellet feed favorece a formação de uma estrutura mais compacta, pois permite que as 

partículas ultrafinas da lama se acomodem entre as partículas maiores do pellet feed. 

A distribuição granulométrica das partículas que compõem as misturas é um fator 

importante que deve ser levado em consideração quando se produz um aglomerado por 

meio de compactação. Segundo McGeary (1961), para a formação de compactados 

multicomponentes de alta densidade é necessário, no mínimo, uma diferença de sete 

vezes entre os tamanhos médios dos componentes individuais. Ou seja, curvas de 

distribuição granulométricas com menor inclinação, mais amplas, são desejáveis, pois 

indicam uma maior variabilidade no tamanho das partículas. A Figura 5.3 mostra as 

distribuições granulométricas das misturas binárias de lama e pellet feed.  

 

Figura 5.3 - Distribuição granulométrica das misturas binárias de lama e pellet feed 

Como esperado, a lama apresenta uma distribuição granulométrica na qual predominam 

partículas muito finas, tendo aproximadamente 90% das partículas com tamanho abaixo 

de 0,04mm (40µm). As misturas de lama e pellet feed apresentam distribuições 

intermediárias, sendo os tamanhos de partículas uma média dos tamanhos das partículas 
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dos componentes das misturas, guardadas as proporções de cada na constituição do 

blend. De acordo com Vining et al (2017), em se tratando de aglomeração por pressão 

(briquetagem) é desejável um blend que apresente uma distribuição granulométrica mais 

ampla, evidenciando a presença de partículas de diferentes tamanhos, desde os maiores 

até os menores tamanhos de partículas. Os blends estudados apresentam uma boa 

distribuição de tamanhos e são compostos majoritariamente por partículas abaixo de 

100µm. A presença de partículas com diferentes tamanhos propicia um melhor 

empacotamento das mesmas e, em consequência, uma maior densificação do blend 

quando compactado. Partículas menores tendem a ocupar os espaços entre as partículas 

maiores resultando em uma estrutura mais compacta e gerando um aglomerado de maior 

resistência.  

5.2.1 Teste de resistência ao impacto com pastilhas (shatter test) 

Testes de queda foram realizados em pastilhas fabricadas com as misturas binárias de 

lama e pellet feed. Esses testes foram realizados para avaliar a compactabilidade das 

mistura, determinar as condições ideais de densidade e umidade para produção dos 

briquetes e ainda serviram como um indicativo da qualidade dos briquetes a serem 

produzidos na briquetagem piloto. A geração de finos (% <0,5mm) após 15 quedas foi 

adotada como resultado dos testes de queda e parâmetro de resistência das pastilhas para 

cada formulação. E, por meio desse resultado, é possível acessar as características de 

cada mistura e a influência das variáveis de produção na resistência do aglomerado. 

A resistência do aglomerado é uma variável que é influenciada por uma série de 

parâmetros tanto da mistura como processo de fabricação. Variáveis como a proporção 

dos componentes da mistura, umidade, densidade, pressão de compactação e proporção 

de aglomerante desempenham um papel importante na resistência final. A Figura 5.4 

mostra a resistência das pastilhas em função da pressão de compactação para cada 

formulação. 
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Figura 5.4 - Resistência das pastilhas de pellet feed e lama em função da pressão de compactação e 

composição da mistura 

À medida que aumenta a pressão de compactação observa-se um aumento na resistência 

das pastilhas. Para uma pressão de compactação de 18 kgf, as pastilhas apresentaram 

baixa resistência, resultando em alta fragmentação, com 80% de geração de finos, após 

o teste de queda. A pressão de compactação de 300 kgf proporcionou um aumento 

significativo de resistência nas pastilhas, fazendo com que a geração de finos ficasse em 

torno de 10 % para as misturas. Uma pressão de compactação mais elevada favorece o 

contato entre as partículas e entre as partículas e o aglomerante, resultando em uma 

estrutura mais compacta, reduzindo os espaços vazios na estrutura e, por isso, gerando 

um aglomerado com maior resistência. Uma estrutura mais compacta e resistente é 

reflexo direto do aumento da pressão de compactação, o que também promove uma 

alteração na densidade do aglomerado, a Figura 5.5 mostra a influência da pressão de 

compactação na densidade das pastilhas.  

Observa-se o aumento da densidade para todas as formulações à medida que aumenta a 

pressão de compactação. A influência da pressão de compactação está relacionada ao 

fato de que com uma maior pressão, as partículas estão mais próximas e têm o seu 

contato favorecido, resultando em uma estrutura mais densa. Para cada mistura, à 

medida que aumenta a pressão, a densidade tende a aumentar e converge para um valor 

máximo a partir do qual um aumento da pressão não se traduz em ganho significativo de 

densidade. A partir desse ponto, um aumento na pressão de compactação não é 

interessante, pois além de não resultar em densificação, pode ainda provocar a 

fragmentação das partículas, gerando superfícies onde não há contato com o 
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aglomerante e, por isso, diminuir a resistência do aglomerado. As formulações com 

maior proporção de lama apresentam menor densidade após a compactação. Isto se deve 

ao fato de que a lama possui uma densidade significativamente inferior à do pellet feed. 

 

Figura 5.5 - Comportamento da densidade das pastilhas de pellet feed e lama em função da pressão de 

compactação e composição da mistura 

As pastilhas constituídas por 100% de pellet feed, como esperado, apresentaram 

densidade mais elevada para todos os níveis de pressão aplicados. Uma vez que a 

densidade é um indicativo do grau de empacotamento das partículas, essa propriedade 

está diretamente relacionada à resistência das pastilhas. A Figura 5.6 apresenta a 

resistência das pastilhas em função da densidade após a compactação. 

 

Figura 5.6 - Resistências das pastilhas em função da densidade para misturas binárias de lama e pellet 
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Observa-se, para todas as formulações, que um aumento na densidade das pastilhas 

resulta em ganhos de resistência à queda, gerando uma quantidade menor de finos após 

as 15 quedas.  Como já discutido, isto se deve ao fato de que maiores densidades 

proporcionam um melhor empacotamento e também um contato mais efetivo entre as 

partículas de minério, lama e aglomerante, reduzindo os espaços vazios, o que aumenta 

a resistência das pastilhas. Nota-se também pelo gráfico que as condições que 

retornaram pastilhas com melhor resistências são aquelas em que a densidade das 

pastilhas se aproxima de 3g/cm³. As formulações que apresentaram melhor resistência 

foram as pastilhas com 100% de pellet feed e 25% de lama. À medida que a proporção 

de lama da mistura cresce, a tendência é de diminuição da densidade seguida também de 

uma queda na resistência das pastilhas.  

Outra variável que tem papel importante na compactabilidade das misturas e 

aglomeração por compactação é a umidade. A presença de umidade proporciona uma 

força coesiva necessária para a aderência das partículas a serem aglomeradas. Esta força 

também depende da capacidade de adsorção da água pelas partículas, auxiliando     

assim na resistência mecânica. A influência da umidade na mistura de pellet feed            

e lama e resistência das pastilhas também foi avaliada, os resultados são         

apresentados na Figura 5.7.  

Observa-se que uma elevação na umidade das misturas não resulta em uma evolução na 

resistência das pastilhas. Pelo contrário, para valores de umidade de 12%, as pastilhas 

apresentaram queda na resistência, essa mais significativa para a formulação com 25% 
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de lama. De acordo com Vining et al. (2017) o teor de umidade ideal para a briquetagem 

de finos de minérios é da ordem de 7,5% a 8,5% em peso da mistura. Briquetes com 

baixa resistência mecânica são obtidos para misturas com umidade abaixo ou acima 

desta faixa.   

Desta forma, em termos de compactabilidade e parâmetros de produção das pastilhas 

(pressão de compactação, umidade), as condições usadas na produção das pastilhas que 

proporcionaram maior resistência foram pressão de compactação de 300kgf e umidade 

de 8%, com a densidade das pastilhas em torno de 3 g/cm³. A Tabela 5.4 mostra os 

valores de resistência das pastilhas de misturas binárias de pellet feed e lama, 

produzidas sob estas condições. 

Tabela 5.4 - Resistência das pastilhas de PF e lama  produzidas com 300kgf de pressão e 8% de umidade 

 

 

Nota-se uma diminuição da densidade e também da resistência à medida que aumenta a 

participação da lama na composição das pastilhas. A formulação com 25% de lama 

apresentou maior resistência que as pastilhas produzidas com 100% de pellet feed e uma 

densidade de aproximadamente 3g/cm³. Resultado que indica que essa mistura 

apresentou uma boa compactabilidade e proporcionou uma estrutura com arranjo 

adequado entre as partículas, sendo possível que as partículas finas preenchessem os 

vazios entre as partículas maiores. Porém, para se obter um panorama geral da 

resistência das pastilhas, juntamente ao valor da resistência (porcentagem de finos 

gerada após a queda) é preciso analisar também o estado final das pastilhas após as 15 

quedas. A Figura 5.8 mostra o nível de fragmentação das pastilhas de todas as 

formulações após o teste de queda. 

É possível notar que apesar dos valores de resistências das três primeiras formulações 

serem próximos, indicando uma igualdade na resistência das pastilhas, um 

comportamento diferente pode ser observado analisando o grau de fragmentação das 

pastilhas. À medida que aumenta a participação da lama na mistura, nota-se uma maior 

% de Lama na 
pastilha 

Geração de finos Densidade 

% <0,5mm g/cm³ 

0 (100%PF) 9,2 3,07 
25 6,5 2,95 
50 8,5 2,88 
75 13,3 2,56 

100 24,4 2,26 
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fragmentação das pastilhas após as quedas, indicando baixa resistência. A formulação 

com 100% de lama se mostrou totalmente fraturada após as 15 quedas, não restando 

pastilhas intactas. As pastilhas com 25% de lama apresentaram um baixo valor de 

geração de finos, inferior até ao valor das pastilhas com 100% de pellet feed, o que é um 

indicativo que esta mistura propicia um aglomerado com boa resistência. Porém, 

analisando qualitativamente a fragmentação das pastilhas após a queda (Figura 5.8), as 

pastilhas com 75% de pellet feed demonstram uma fragmentação levemente superior 

para a parcela acima de 0,5mm. O que indica que as pastilhas com 100% de pellet feed 

possuem resistência superior. As pastilhas com 50% de lama apesar do baixo valor de 

geração de finos após o teste de queda, 8,5%, demonstram uma maior fragmentação 

quando comparadas às pastilhas com 100% de pellet feed, reflexo de sua baixa 

resistência à queda.  

 

 

 

 

 

 

 

Foi feita uma análise da microestrutura das pastilhas com 25% de lama em microscópio 

óptico para avaliar a compactabilidade da mistura. A Figura 5.9 trás a microestrutura da 

pastilha. A estrutura é composta basicamente por partículas de óxido de ferro (partículas 

brancas, setas vermelhas) e de sílica (partículas escuras, setas azuis) e também pelo 

filme de silicato de sódio que envolve as partículas.  

Apesar de os finos estarem ocupando os vazios entre as partículas maiores, não houve 

um preenchimento efetivo dos espaços vazios, resultando em pontos onde não há 

contato entre as partículas e por isso não há atuação do aglomerante nessas regiões. 

Essas regiões de porosidade se apresentam na estrutura como indicado pelas setas 

laranja. 

75% Lama e 25% PF

% Finos - 17,8%

100% PF 25% Lama e 75% PF 50% Lama e 50% PF 100% Lama

% Finos - 9,2% % Finos - 6,5% % Finos - 8,5% % Finos - 24,4%

Pastilhas após 15 quedas - com separação de fração grossa e fina (-0,5mm)

T1 T7 T3 T6 T2

Figura 5.8 - Pastilhas de misturas binárias de pellet feed e lama após o teste de queda 
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Figura 5.9 - Microestrutura de pastilha com 25% de lama e 75% de pellet feed 

Também foi observado nas pastilhas regiões de grande acumulação de partículas finas 

em uma matriz de silicato de sódio, como se fossem ilhas, ao longo de toda a estrutura 

da pastilha. É possível notar essa acumulação no canto superior esquerdo da Figura 5.9, 

indicada pelas setas verdes. Foi feita análise em MEV com o detector EDS para 

identificar as fases presentes nesses bolsões de partículas finas, a Figura 5.10 mostra a 

imagem obtida no microscópio eletrônico. 

 

Figura 5.10 – Imagem da microestrutura de pastilha com 25% de lama e 75% de pellet feed obtida no 

MEV 
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Observa-se claramente a presença de uma região central com forte acumulação de 

partículas finas. Análises pontuais de composição mostraram que essa região consiste 

em partículas finas da mistura em uma matriz de silicato de sódio. A Tabela 5.5 mostra 

a composição dos pontos indicados na Figura 5.10.  

Tabela 5.5 - Composição pontual de regiões da microestrutura de pastilha com 25% de lama e 75% de 

pellet feed 

Região O Fe Si Na Al P Total 

102 25,83 71,27 2,9       100 

103 22,12 75,82 2,06 
   

100 

104 24,41 68,33 5,45 
 

1,8 
 

100 

105 24,67 62,1 7,13 1,54 4,56 
 

100 

106 30,62 47,79 2,66 2,66 1,23 15,03 100 

108 25,48 66,36 5,37 
 

2,79 
 

100 

109 28,52 38,05 29,53 1,18 2,73   100 

Observa-se que as partículas indicadas pelos pontos 102 e 103 representam claramente 

partículas de minério, com o ferro e oxigênio como elementos majoritários. No ponto 

106 nota-se a presença de sódio, o que indica a existência do filme de silicato de sódio, 

o que também ocorre nos pontos 105 e 109, nesse último, há uma extensa região com 

elevada presença de partículas finas em matriz de silicato de sódio. 

A formação desse tipo de estrutura não é desejável, pois evidencia a distribuição não 

uniforme do silicato de sódio, deixando regiões com baixa concentração do 

aglomerante, como no canto inferior direito da figura 5.10, onde há partículas soltas, 

sem o reforço do aglomerante. E também, é desejável que as partículas finas estejam 

uniformemente distribuídas ao longo de toda a estrutura do aglomerado e ocupando os 

espaços entre as partículas maiores. A formação dessa estrutura pode ser estar 

relacionada a alguma falha durante a preparação e homogeneização da mistura. 

5.3 Compactabilidade de Misturas Binárias de Lama e Finos de Sínter Feed  

Além das misturas de pellet feed e lama, foram também estudadas misturas binárias de 

lama e finos de sínter feed (fração abaixo de 0,5mm). Foi selecionada a fração abaixo de 

0,5mm do sínter feed devido ao tamanho das pastilhas, que possuem um diâmetro de 

8mm. A Tabela 5.6 mostra as misturas binárias propostas, com as proporções de cada 

componente e também a composição de cada mistura. 
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Tabela 5.6 - Composição das misturas binárias de finos de sínter feed e lama 

Sigla % Lama 
% Finos de 
Sínter feed 

% Fe % SiO2 % Al2O3 PPC 

T5 0 100 60,9 7,7 2 2,6 

T8 25 75 58,3 8,7 3,1 3,9 

T4 50 50 55,8 9,7 4,2 5,3 

T9 75 25 53,3 10,8 5,2 6,6 

T2 100 0 50,7 11,8 6,3 8 

Da mesma forma que as misturas de lama e pellet feed, aqui, usando os finos de sínter 

feed, foram propostas misturas com proporções crescentes de lama de modo que é 

possível acessar as características de compactabilidade das misturas ao longo de toda a 

faixa de proporção de lama. Os finos de sínter feed entram como o material 

complementar de qualidade química superior, apresentando teor médio de ferro total de 

60,9%. Nesse ponto há uma perda em relação ao pellet feed, dado que o pellet feed é 

uma matéria-prima mais rica não só em ferro total, mas também possui menor 

concentração de sílica e alumina. E este fator reflete na composição química das 

misturas que apresentam menor teor de ferro total e maior quantidade de sílica e 

alumina quando comparados às misturas de pellet feed e lama. A substituição de 75% 

de pellet feed para 75% de finos de sínter feed resulta em um aumento do teor de sílica 

em torno de 3% e uma diminuição do teor de ferro total da ordem de 4%.  

Os finos de sínter feed desempenham o mesmo papel do pellet feed nas misturas 

binárias. Primeiro é de ser um complemento químico de modo a ajustar a composição 

química das misturas e segundo de ser um complemento granulométrico para auxiliar na 

compactabilidade e resistência das pastilhas. 

Uma vez que os finos sínter feed apresentam menor teor de ferro que o pellet feed, as 

pastilhas e depois os briquetes produzidos com esse tipo de mistura apresentarão menor 

teor de ferro total e uma quantidade superior de sílica e alumina. Assim, a composição 

do sínter feed é um fator importante a ser considerado na elaboração das misturas de 

modo que esta pode ser um limitador no aumento da proporção de lama nesse tipo de 

mistura.  

Em termos de granulometria, com o corte em 0,5mm, os finos de sínter apresentaram 

uma distribuição granulométrica similar ao pellet feed e até mesmo com uma maior 

porcentagem de partículas passantes para tamanhos abaixo de 60 micrômetros. A Figura 
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5.11 mostra as curvas de distribuição granulométrica das misturas binárias de lama e 

finos de sínter feed. 

 

Figura 5.11 - Curvas de distribuição granulométrica das misturas binárias de lama e finos de sínter feed 

5.3.1 Teste de resistência ao impacto com pastilhas (shatter test) 

Pastilhas de misturas binárias de finos de sínter feed e lama foram submetidas ao teste 

de queda para avaliar a compactabilidade e resistência das diferentes formulações 

aplicando-se variadas condições de compactação. O índice de resistência foi definido 

como a porcentagem de massa passante na peneira de 0,5mm após 15 quedas 

consecutivas. A Figura 5.12 mostra a resistência das pastilhas em função da pressão de 

compactação para cada formulação testada.  

 

Figura 5.12 - Resistência das pastilhas de finos de sínter feed e lama em função da pressão de 

compactação e composição da mistura 
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Como observado no gráfico, a pressão de compactação tem grande influência na 

resistência dos aglomerados. À medida que cresce a pressão, as pastilhas de todas as 

formulações exibem uma evolução na resistência, com redução da porcentagem de finos 

gerados de 90% até valores da ordem de 20% quando a pressão de compactação vai de 

18 kgf para 300 kgf. A maior pressão favorece o contato entre as partículas, 

promovendo uma maior compactação, o que resulta em um aglomerado mais denso e 

com maior resistência. Observa-se ainda que as formulações que contém lama 

apresentam uma porcentagem de finos gerada após queda levemente inferior à 

quantidade gerada pelas pastilhas com 100% de finos de sínter feed. Isso sugere que a 

adição de lama nas pastilhas proporciona uma melhora na compactabilidade, de modo 

que as partículas finas da lama preenchem os espaços vazios na estrutura formando um 

aglomerado mais resistente.  

Diretamente ligada à pressão de compactação está a densidade das pastilhas, uma vez 

que quanto maior a força exercida em um conjunto de partículas, mais favorecido é o 

contato entre elas o que diminui os espaços vazio. A Figura 5.13 mostra a variação da 

densidade das pastilhas em função da pressão aplicada durante a compactação.  

 

Figura 5.13 - Variação da densidade das pastilhas em função da pressão de compactação para misturas 

binárias de lama e finos de sínter feed 

Nota-se, por meio do gráfico, a relação entre a pressão de compactação e a densidade 

das pastilhas, ou seja, incrementos na pressão de compactação resultam na elevação da 

densidade das pastilhas. Um comportamento semelhante foi observado para as pastilhas 

de pellet feed e lama. As pastilhas compostas somente pelos finos de sínter feed 
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apresentaram maior densidade ao longo de todas as faixas de pressão sendo que houve 

um aumento de 22% na densidade das pastilhas dessa formulação partindo-se da menor 

para a maior pressão de compactação. O aumento da densidade ocorre até determinado 

valor a partir dos quais incrementos na pressão de compactação não resultam em ganhos 

significativos de densidade. As formulações contendo lama apresentaram densidades 

inferiores devido à densidade mais baixa da lama em relação ao minério. 

A densidade das pastilhas está também diretamente ligada à geração de finos após a 

queda, ou seja, há uma tendência de redução na quantidade de finos à medida que cresce 

a densidade das pastilhas. A Figura 5.14 trás os gráficos da variação da porcentagem de 

finos gerados após o teste de queda em função da densidade das pastilhas para cada 

formulação. 

Como esperado, as pastilhas apresentam menor geração de finos no teste de queda 

quando cresce a densidade. Para todas as formulações, quando a pressão de 

compactação é reduzida (18 kgf) as pastilhas resultantes possuem baixa densidade, da 

ordem de 1,8 g/cm³ a 2,4 g/cm³, e disso resulta em alta geração de finos no teste de 

queda, aproximadamente 90%. Quando a densidade atinge patamares próximos de 3 

g/cm³, houve uma evolução significativa na resistência. As pastilhas da mistura com 

25% de lama apresentaram um comportamento similar às pastilhas compostas somente 

por 100% de finos de sínter feed, indicando que a presença da lama não prejudicou 

significativamente a resistência dos aglomerados para esse caso. 

 

Figura 5.14 - Resistências das pastilhas em função da densidade para misturas binárias de lama e finos de 

sínter feed 
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Como observado para as pastilhas de pellet feed e lama, aqui também as condições que 

retornaram pastilhas com melhor resistência foram pressão de compactação de 300kgf e 

umidade de 8%. A Figura 5.15 mostra a variação da resistência em função da umidade 

das misturas. 

 

Figura 5.15 - Influência da umidade na resistência das pastilhas de finos de sínter feed e lama 

Também para as pastilhas de finos de sínter feed e lama a umidade ideal da mistura para 

compactação é de 8%. Observa-se, para todas as formulações, que quando aumenta a 

umidade da mistura, a quantidade de finos gerados no teste de queda também aumenta. 

Isto está ligado ao fato de que para valores elevados de umidade, ocorre maior expulsão 

de água e silicato de sódio durante a compactação, resultando em menor porcentagem 

de silicato no interior da pastilha, o que resulta em menor resistência. A Tabela 5.7 

mostra o resultado da geração de finos e densidade das pastilhas produzidas sob as 

condições de 300 kgf e 8% de umidade.  

Tabela 5.7 - Resistência e densidade das pastilhas de finos de sínter feed e lama produzidas com 300 kgf 

de pressão e 8% de umidade 

% de Lama 
na pastilha 

Geração de finos Densidade 

%<0,5mm g/cm³ 

0 (100% SF) 26,10 3,04 

25 17,80 2,96 

50 12,1 2,79 

75 14,20 2,59 

100 24,40 2,26 

As pastilhas produzidas somente com o os finos de sínter feed não apresentaram boa 

resistência, com 26% das partículas abaixo de 0,5mm após 15 quedas, valor que é 
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inclusive superior à geração de finos das pastilhas produzidas usando só a lama. Esse 

resultado indica que os finos de sínter feed não possuem uma boa compactabilidade, 

porém quando se adiciona lama à mistura, o impacto foi positivo na resistência das 

pastilhas. As formulações com 25%, 50% e 75% de lama apresentaram valores 

próximos de resistência, mesmo com leve queda da densidade à medida que aumenta o 

percentual de lama. A Figura 5.16 mostra as pastilhas após o teste de queda, com 

separação da fração fina (<0,5mm), na qual é possível analisar o nível de fragmentação 

das pastilhas durante o teste. 

Observa-se uma fragmentação acentuada das pastilhas após o teste de queda, com um 

perfil similar entre as três primeiras formulações, mesmo no caso da mistura que teve 

melhor resistência, com 50% de lama. Em relação às pastilhas de misturas binárias de 

pellet feed e lama, houve um aumento de cerca de 60% na quantidade de finos gerados 

após o teste de queda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.17 mostra a microestrutura da pastilha com 25% de lama e 75% de finos de 

sínter feed. Observa-se a presença dos bolsões de partículas finas em matriz de silicato 

de sódio que também contribuem para a queda na resistência das pastilhas, indicados 

pelas setas verdes. 

% Finos - 26,1 % % Finos - 17,8 % % Finos - 12,1 % % Finos - 14 % % Finos - 24,4%

100% SF 25% Lama e 75% SF 50% Lama e 50% SF 75% Lama e 25% SF 100% Lama

T5 T8 T4 T9 T2

Pastilhas após 15 quedas - com separação de fração grossa e fina (-0,5mm)

Figura 5.16 - Pastilhas de misturas binárias de finos de sínter feed e lama após o teste de queda 
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Figura 5.17 - Microestrutura de pastilha com 25% de lama e 75% de finos de sínter feed 

Na Figura 5.18 observa-se essa região de acumulação preferencial de partículas finas 

em matriz de silicato de sódio. Essa distribuição irregular das partículas finas bem como 

do aglomerante torna o aglomerado mais frágil, uma vez que haverá na estrutura interna 

regiões com baixa concentração de aglomerante, fragilizando a estrutura.  

 

Figura 5.18 - Imagem da microestrutura de pastilha com 25% de lama e 75% de finos de sínter feed 

obtida no MEV 

A Tabela 5.8 mostra a composição química dos pontos 44,46 e 47 da Figura 5.18. 

Observa-se que no ponto 46 há presença do sódio, indicando a formação do filme de 

silicato que une as partículas. Essa constatação comprova que essas regiões de bolsões 

são formadas por partículas finas em matriz de silicato de sódio. A formação desse tipo 

de estrutura prejudica a resistência da pastilha uma vez que não acontece a distribuição 

homogênea do aglomerante e das partículas finas. Nota-se, pela Figura 5.18 que há 
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maior concentração do silicato na região esquerda, deixando a região central da 

estrutura com deficiência de aglomerante e de partículas finas nos espaços deixados 

pelas partículas maiores. 

Tabela 5.8 - Composição pontual de regiões da microestrutura de pastilha com 25% de lama e 75% de 

finos de sinter feed 

Região O Fe Si Na Al Total 

44 33,7 23,91 2,33   40,1 100 

46 25,82 53,1 11,69 3,47 5,91 100 

47 23,64 70,77 4,34   1,26 100 

5.4 Compactabilidade de Misturas Ternárias de Lama, Pellet Feed e Finos de 

Hematitinha 

Foram estudadas também misturas ternárias contendo lama. As misturas contêm, além 

do lama, finos de hematitinha na fração abaixo de 3,36mm e pellet feed. Para a 

caracterização desse tipo de mistura e produção das pastilhas, adotaram-se somente as 

condições ótimas encontradas no estudo das misturas binárias, ou seja, pressão de 

compactação de 300kgf e umidade de 8%. A Tabela 5.9 trás as informações dos blends 

de lama, pellet feed e finos de hematitinha estudados para fabricação das pastilhas. 

Tabela 5.9 - Composição das misturas ternárias de lama, pellet feed e finos de hematitinha 

Sigla % Lama 
% Pellet 

feed 
% Finos de 

hematitinha 
%Fe %SiO2 %Al2O3 PPC 

MT1 

10 

20 70 60,0 7,1 2,1 2,9 

MT4 40 50 61,1 6,2 1,9 2,8 

MT7 60 30 62,2 5,3 1,7 2,6 

MT2 

20 

20 60 59,1 7,5 2,6 3,5 

MT5 40 40 60,2 6,6 2,3 3,3 

MT8 60 20 61,3 5,7 2,1 3,2 

MT3 

30 

20 50 58,2 8,0 3,0 4,0 

MT6 40 30 59,3 7,0 2,8 3,9 

MT9 60 10 60,4 6,1 2,5 3,7 

As formulações ternárias foram elaboradas para avaliar a compactabilidade das misturas 

quando são usados três componentes além da influência da proporção de lama na 

resistência das pastilhas e se são obtidos ganhos de resistência em função desse tipo de 

arranjo. Foram utilizados três patamares de proporção de lama nas misturas sendo 30% 

a maior porcentagem. Essa configuração foi adotada em função dos resultados obtidos 

com as misturas binárias, onde se observou que para proporções de lama acima de 25% 

as pastilhas demonstraram queda significativa de resistência. Observa-se que apesar das 

variadas proporções dos componentes para cada mistura, a porcentagem de ferro total é 
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similar para todas, com valores em torno de 60%, que consiste em um valor aceitável 

para um aglomerado destinado a altos-fornos. E a porcentagem de sílica, alumina e o 

PPC das misturas também se mostraram controlados, mesmo para formulações com 

30% de lama.  

A presença dos finos de hematitinha nas misturas modificou a curva granulométrica das 

misturas, trazendo as curvas levemente pra baixo, quando comparadas às curvas das 

misturas binárias. Isto se deve ao fato de o fino de hematitinha é uma matéria-prima 

com maior granulometria. Na Figura 5.19 são apresentadas as curvas das misturas MT1, 

MT2 e MT3.   

 

Figura 5.19 - Curvas de distribuição granulométrica de misturas ternárias de lama, finos de hematitinha e 

pellet feed 

A queda brusca nas curvas por volta de 0,045mm (45µm) ocorre porque esse foi o 

último tamanho de peneira usado para a classificação dos finos de hematitinha. 

Observa-se uma maior presença de partículas com granulometria acima de 0,1mm, o 

que faz com que as curvas sejam deslocadas para baixo no gráfico. Todas as misturas 

ternárias apresentam um perfil semelhante de distribuição das partículas apenas 

deslocando verticalmente à medida que ocorre a substituição dos finos de hematitinha 

por lama ou pellet feed. As características desse arranjo em relação à compactabilidade 

e resistência das pastilhas produzidas com cada um foram acessadas nos testes de 

resistência à queda. 
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5.4.1 Teste de resistência ao impacto com pastilhas (shatter test) 

Da mesma forma que para os testes com misturas binárias, o teste de queda foi 

empregado para caracterização das misturas ternárias. Foram produzidas pastilhas com 

todas as formulações usando pressão de compactação de 300 kgf e umidade de 8%. 

Densidade das pastilhas e a geração de finos após o teste de queda são as principais 

variáveis analisadas nessa etapa de caracterização. Na Tabela 5.10 são apresentadas as 

formulações testadas juntamente com a densidade média das pastilhas e o resultado do 

teste de queda.  

Tabela 5.10 - Resultados do teste de queda em pastilhas de misturas ternárias de lama, finos de 

hematitinha e pellet feed 

Sigla % Lama 
%Pellet 

Feed 
% Finos de 

hematitinha 
Densidade 

g/cm³ 
Geração de finos 

%<0,5mm 

MT1 

10 

20 70 3,21 12,8 

MT4 40 50 3,05 19,1 

MT7 60 30 3,03 23,7 

MT2 

20 

20 60 3,14 15,1 

MT5 40 40 3,06 22,7 

MT8 60 20 2,96 25,7 

MT3 

30 

20 50 3,17 20,2 

MT6 40 30 3,15 20,1 

MT9 60 10 3,04 28,1 

A formulação que apresentou menor geração de finos foi a MT1, com 10% de lama, 

20% de pellet feed e 70% de finos de hematitinha. As pastilhas das misturas ternárias, 

com um valor médio de geração de finos de 20,8%, apresentaram resistência inferior às 

pastilhas elaboradas com misturas binárias. Misturas de lama e pellet feed resultaram 

em pastilhas com valor médio de geração de finos de 9,4%.  A presença de um terceiro 

elemento nas misturas não promoveu um ganho de resistência às pastilhas e proporções 

crescentes de lama resultaram em geração de finos mais elevada. As formulações MT8 e 

MT9 têm uma geração de finos superior à das pastilhas constituídas de 100% de lama. 

A queda da resistência em função da adição da lama está relacionada provavelmente à 

deficiência de aglomerante para recobrir toda a superfície das partículas.  

Observa-se que a presença da lama não afetou significativamente a densidade das 

pastilhas, não havendo grandes variações nos valores das densidades das pastilhas, 

mesmo quando a proporção de foi de 30%. As densidades das pastilhas de todas as 

formulações possuem valores em torno de 3 g/cm³ e esta propriedade está diretamente 
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relacionada à resistência do aglomerado e geração de finos. A Figura 5.20 mostra o 

gráfico com a variação da geração de finos em função da densidade das pastilhas.  

 

Figura 5.20 - Geração de finos das pastilhas ternárias em função da densidade 

Observa-se que a densidade das pastilhas tem forte influência na geração de finos, ou 

seja, pequenas variações de densidade resultam em significativos incrementos de 

resistência. Nota-se também que as formulações com 10% e 20% de lama possuem um 

perfil semelhante de geração de finos em função da densidade, indicando um 

comportamento similar dos aglomerados quando se utiliza a lama nessa faixa de 

valores. Para uma proporção de lama de 30%, a curva de densidade se desloca para 

cima, o que corresponde a uma maior geração de finos, mesmo para valores de 

densidade acima de 3g/cm³.  

Juntamente com o valor da geração de finos, que foi definido como a porcentagem 

passante em 0,5mm, é importante analisar a estrutura das pastilhas, ou seja, o grau de 

fragmentação após o teste de queda.  Essa análise foi realizada para as pastilhas de 

misturas ternárias por meio da classificação do resíduo do teste de queda em diferentes 

tamanhos. Os resultados são apresentados na Tabela 5.11. 
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Tabela 5.11 - Perfil de fragmentação das pastilhas de misturas ternárias após teste de queda 

Teste de queda 

Pastilhas/ 
Sigla 

% 
Lama 

% Pellet 
feed 

% Finos de 
hematitinha 

%>3,36mm 
%-3,36mm 

+2,8mm 
%-2,8mm 
+0,5mm 

%<0,5mm 

MT1 

10 

20 70 49,32 6,56 32,38 11,24 

MT4 40 50 25,21 12,66 43,87 18,01 

MT7 60 30 24,71 14,42 38,85 21,83 

MT2 

20 

20 60 30,94 11,57 42,21 14,88 

MT5 40 40 18,52 10,26 49,67 21,36 

MT8 60 20 26,15 14,27 34,29 25 

MT3 

30 

20 50 22,52 8,04 50,46 18,79 

MT6 40 30 37,41 10,05 33,66 18,69 

MT9 60 10 23,42 15,16 36,52 24,69 

Observa-se que a formulação MT1 foi a que apresentou maior porcentagem de 

partículas acima de 3,36mm, comprovando ter resistência superior às outras 

formulações. As pastilhas das misturas com 60% de pellet feed resultaram em pastilhas 

com elevado grau de fragmentação e menor porcentagem de partículas acima de 

3,36mm para todas as proporções de lama, o que indica que esse arranjo não resulta em 

um aglomerado com boa resistência. Em função das condições do teste de queda, 15 

quedas a 3 metros de altura, era esperado que as pastilhas mostrassem alta 

fragmentação, fator que foi usado para distinguir a resistência das diferentes 

formulações de misturas de minério e lama. A Figura 5.21 mostra as pastilhas das 

misturas MT1, MT2 e MT3 após o teste de queda, com separação de tamanhos nas 

peneiras de 3,36mm, 2,8mm e 0,5mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as pastilhas apresentaram perfil de fragmentação similar. Como observado, para 

quase todas as pastilhas, após o teste de queda a maior proporção de partículas se situa 

Figura 5.21 - Pastilha das misturas MT1, MT2 e MT3 após teste de queda 

%Finos - 12,8 % %Finos - 15,1 % %Finos - 20,2 %

Pastilhas após 15 quedas - com separação nas frações de 3,36mm, 2,8mm e 0,5mm

MT2MT1 MT3

20% Lama; 20% PF; 60% FH 30% Lama; 20%PF; 50%FH10% lama; 20% PF; 70% FH

>3,36mm       >2,8mm      >0,5mm      <0,5mm >3,36mm     >2,8mm       >0,5mm        <0,5mm >3,36mm  >2,8mm   >0,5mm      <0,5mm
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na faixa de tamanhos entre 2,8mm e 0,5mm. Para as misturas ternárias, observa-se que 

as composições que resultam em melhor resistência foram aquelas onde o fino de 

hematitinha é majoritário na mistura. Composições com elevada proporção de pellet 

feed, lama e finos de hematitinha não produziram pastilhas resistentes. 

5.5 Produção de Briquetes com Misturas de Lama, Pellet Feed e Finos de 

Hematitinha 

O briquete selecionado para esse trabalho foi o de formato de “travesseiro”, com 

dimensões de 20,5 x 12,5 x 28 mm e aproximadamente 4 cm³ de volume. Esse tipo de 

briquete foi escolhido dada à suas características de briquetabilidade, favorecendo o 

processo de compactação e a saída dos briquetes dos rolos, tornando possível a 

obtenção de briquetes íntegros. A Figura 5.22 mostra o briquete aplicado neste trabalho 

com suas respectivas dimensões e ao lado uma pelota típica, para motivos de 

comparação. 

 

Figura 5.22 - Formato e dimensões dos briquetes produzidos 

Observa-se que o briquete possui dimensões significativamente maiores que a pelota, o 

tamanho superior dos briquetes pode significar uma perda de redutibilidade em relação 

aos produtos comumente utilizados em alto-forno, porém, sua característica de 

uniformidade é um ponto favorável à aplicação neste tipo de reator, uma vez que os 

espaços criados entre os briquetes quando no forno, favorecem a permeabilidade do 

leito. 

Da etapa de caracterização com as pastilhas, foram estudadas variadas formulações e 

destas selecionou-se algumas para fabricar os briquetes em escala piloto. A escolha 

destas formulações foi determinada por alguns fatores como, por exemplo, a 



93 
 

disponibilidade de materiais para a elaboração dos briquetes, uma vez que a produção 

dos briquetes na planta piloto consume grande volume de material. Porém, os principais 

fatores determinantes nesta escolha vieram dos resultados do estudo de 

compactabilidade de cada mistura.  

O primeiro fator é relacionado à composição química, pois é desejável que os briquetes 

possuam uma composição adequada para serem empregados no processo de redução. É 

interessante que os briquetes possuam elevado teor de ferro e um teor de sílica e 

alumina controlados. Essa necessidade restringiu a escolha das misturas com quantidade 

de lama acima de 50%. Além da composição química, a resistência das pastilhas e o seu 

comportamento durante os testes de queda foram os fatores que determinaram a escolha 

das formulações a partir das quais foram produzidos os briquetes. E também a 

porcentagem de lama das misturas, pois o objetivo era produzir briquetes com melhor 

resistência e que contenham a maior quantidade de lama. 

Foram selecionadas cinco diferentes formulações dentre os três tipos de misturas 

avaliadas nos testes de caracterização, sendo duas misturas binárias, duas misturas 

ternárias e uma formulação contendo 100% de pellet feed que serviu como referência. A 

Tabela 5.12 trás a composição das misturas selecionadas para os testes de briquetagem.  

Tabela 5.12 - Composição das misturas selecionadas para os testes de briquetagem 

As formulações BR1 e BR2 são misturas de dois componentes. Dos testes de 

compactabilidade com as pastilhas observou-se que para esse tipo de arranjo, uma 

proporção de 25% de lama foi a quantidade máxima possível na mistura sem que se 

afetasse significativamente a resistência das pastilhas. Para essa proporção, pastilhas de 

lama e pellet feed apresentaram um nível similar de resistência às pastilhas com 100% 

de pellet feed. Ou seja, espera-se que esse comportamento também seja observado para 

os briquetes. 

Sigla da 
mistura 

% Lama % Pellet feed 
% Finos de 

hematitinha 
%Fe %SiO2 %Al2O3 PPC 

BR1 25 75 - 61,7 5,2 2,2 3,4 

BR2 25 - 75 58,3 8,7 3,1 3,9 

BR3 10 20 70 60,0 7,1 2,1 2,9 

BR4 30 20 50 58,2 8,0 3,0 4,0 

BR5 - 100 - 65,4 3 0,8 1,8 
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As siglas BR3 e BR4 se referem a misturas ternárias, compostas por lama, pellet feed e 

finos de hematitinha. A formulação BR3 foi a que apresentou melhor resistência nos 

testes de caracterização e juntamente a ela foi selecionada a composição BR3 de modo a 

ter uma formulação com maior proporção de lama. As pastilhas de misturas ternárias 

apresentaram resultados de resistência inferiores às pastilhas de misturas binárias nos 

testes com as pastilhas, o que é um indicativo que esse comportamento pode se repetir 

para os briquetes.  

Para a produção dos briquetes, foram adotadas as condições ótimas observadas nos 

testes com as pastilhas, ou seja, a mistura a ser briquetada com umidade de 8% e uma 

pressão de compactação nos rolos suficiente para produzir briquetes com densidade 

acima de 3g/cm³. Observou-se que aplicando esses parâmetros foi possível produzir os 

briquetes sem que ocorressem problemas como o agarramento da mistura nos rolos ou a 

má formação dos briquetes. E isso indica que foram adotados os parâmetros corretos e 

as misturas possuem briquetabilidade adequada. A Figura 5.23 mostra os briquetes 

verdes após o processo de briquetagem.  

 

Figura 5.23 - Briquetes verdes de lama e minérios de ferro 

Observa-se que os briquetes possuem um formato bem definido e não apresentam 

defeitos advindos do processo de compactação que comprometam sua integridade para a 

etapa de cura. É possível observar pequenas rebarbas em alguns briquetes isolados. 

Essas rebarbas são formadas quando a mistura extrapola a cavidade dos rolos e 

preenche o espaço entre os dois rolos. Normalmente esse excesso de material é 
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facilmente destacado dos briquetes pelo próprio contato e choque entre eles ou quando 

são transportados.  

Além da briquetabilidade e integridade dos briquetes após a compactação, outra 

propriedade que se buscou atingir foi a densidade. Das pastilhas foi visto que a 

densidade tem grande influência na resistência dos aglomerados e os melhores 

resultados foram obtidos para valores de densidade em torno de 3 g/cm³. Por isso 

buscou-se aplicar na briquetam uma pressão de compactação nos rolos que 

proporcionasse densidades de acordo com este patamar. A Tabela 5.13 mostra os 

resultados de densidade dos briquetes das misturas após a compactação. 

Tabela 5.13 - Densidades dos briquetes 

Briquetes 
Densidade 

(g/cm³) 

BR1 2,85 

BR2 2,85 

BR3 2,93 

BR4 2,83 

Observa-se que os briquetes possuem uma densidade ligeiramente inferior a 3 g/cm³. 

Valores baixos de densidade dos briquetes podem resultar em perda de resistência 

devido à deficiência de contato entra as partículas e o aglomerante, gerando pontos de 

fragilidade na estrutura dos briquetes. Durante a briquetagem foi aplicada a pressão 

máxima nos rolos, por isso, para conseguir valores superiores de densidade é preciso 

atuar em outros parâmetros diferentes da pressão de compactação. O resultado da 

densidade bem como seu impacto na resistência dos briquetes será avaliado a seguir.   

Após a fabricação dos briquetes, estes foram submetidos a uma série de ensaios de 

modo a acessar suas características de resistência e propriedades metalúrgicas, com 

resultados descritos nos tópicos seguintes.  

5.5.1 Caracterização física e metalúrgica dos briquetes 

Após a compactação das misturas na prensa de rolos e secagem em mufla a 550°C por 

2h os briquetes estão prontos para serem submetidos aos testes mecânicos e 

metalúrgicos. A Tabela 5.14 mostra os resultados da caracterização física e metalúrgica 

dos briquetes.   



96 
 

Observa-se que os briquetes de todas as formulações apresentam inchamento muito 

baixo, chegando a apenas 4,6% para os briquetes BR1. De acordo com Lu (2015), é 

desejável que aglomerados tenham inchamento menor que 20%, ou seja, os briquetes 

atendem com facilidade a essa restrição. Baixo valor de inchamento revela que não há 

significativa expansão de volume dos briquetes quando são submetidos às condições de 

redução no alto-forno. Isso é importante, pois indica que os briquetes não são 

susceptíveis à geração de finos em decorrência de expansão de volume seguido do 

surgimento de trincas e fratura dos briquetes. Nenhuma das formulações de briquetes 

apresentou trincas após o ensaio de inchamento. 

Tabela 5.14 - Resultados dos ensaios de caracterização física e metalúrgica 

Briquete 
% 

Lama 
% Pellet 

feed 
% Finos 

hematitinha 
IT 

%>6,3mm 
IA 

%<0,5mm 
IR  
% 

RDI 
%<2,8mm 

Inchamento 
% 

BR1 25 75 - 22,1 64,2 50,2 63,2 8,2 

BR2 25 - 75 13,7 56,7 53,3 61,3 8,7 

BR3 10 20 70 11,1 56,7 69,5 70,6 12,3 

BR4 30 20 50 25,8 54,9 71,7 43,0 4,6 

BR5 - 100 - 88,3 0,7 - - - 

Observa-se também que os briquetes possuem boa redutibilidade, principalmente os 

briquetes constituídos de lama, pellet feed e finos de hematitinha. Essas duas 

formulações produziram briquetes com redutibilidade da ordem de 70%, valor que é 

normalmente observado em pelotas de alta redutibilidade. Os briquetes de misturas 

binárias BR1 e BR2 têm redutibilidade inferior, na faixa de 50%, porém, esses valores 

ainda sim são similares à redutibilidade de hematitinhas e minérios granulados 

empregados em altos-fornos (FERNANDES, 2008). 

Apesar do fato de os briquetes terem dimensões grandes (28mm x 20mm x 12mm) essa 

característica não influenciou negativamente na sua redutibilidade, com todas as 

formulações apresentando níveis satisfatórios de redução. Observa-se que a presença da 

lama também não afeta significativamente a redutibilidade dos briquetes, uma vez que 

os briquetes com 10% e 30% de lama têm praticamente a mesma redutibilidade.  

Apesar dor resultados satisfatórios nos ensaios de inchamento e redutibilidade, os 

briquetes não mostraram o mesmo desempenho nos testes de caracterização física. 

Todos os quatro tipos de briquetes de misturas com a lama apresentaram baixos valores 

de resistência. O índice de tamboramento dos briquetes não foi maior que 26%, 
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enquanto que o índice de abrasão chegou a 64% para os briquetes de lama e pellet feed. 

Em contraste, os briquetes de 100% de pellet feed (BR5) apresentam elevada resistência 

ao tamboramento e queda. 

Os briquetes contendo lama apresentaram elevados valores de degradação sob redução 

para todas as formulações, chegando a 70% para os briquetes BR3. Isso significa que os 

briquetes não têm resistência quando submetidos às condições de redução, e por isso 

geram finos, prejudicando a operação do alto-forno. Entretanto, não é possível afirmar 

com certeza que a geração de finos observada nos testes de RDI é resultado de uma 

fragilização dos briquetes devido ao processo de redução. Isto porque, como foi visto no 

tópico anterior, os briquetes não possuem uma boa resistência mecânica e isso 

influencia no resultado do teste de RDI. Ou seja, é possível que os briquetes suportem 

bem o processo de redução (o baixo valor de inchamento é um bom indicador para essa 

afirmação), porém, como não têm boa resistência há grande geração de finos no 

tamboramento após ensaio de RDI. Caso seja aumentada a resistência mecânica dos 

briquetes, sem dúvida os índices de RDI também irão melhorar.  

Segundo alguns autores, lump ore e hematitinha que são matérias-primas comumente 

empregadas em pequenos altos-fornos a carvão vegetal possuem índice de 

tamboramento de 60% a 75% e índice de abrasão de 25 a 15% (FERNANDES, 2008; 

CASTRO, 2006; PIMENTA et al., 2007; DE ANDRADE, 2018; ZHANG, 2016). O 

índice de tamboramento representa basicamente a resistência do material à fratura de 

volume devido ao impacto e o índice de abrasão fornece uma indicação da geração de 

finos devido à abrasão entre partículas e as paredes do forno. Isto significa que os 

briquetes com lama têm baixa resistência à abrasão entre briquetes e as paredes do forno 

durante a redução ou em operações de manuseio e transporte. 

Nota-se ainda que os briquetes com maior proporção de finos de hematitinha (BR2 e 

BR3) possuem os piores resultados para o índice de tamboramento, o que significa que 

estes briquetes fragmentaram quase que totalmente após o ensaio de tamboramento. Um 

comportamento similar foi observado para as pastilhas de misturas ternárias, mostrando 

que uma alta proporção de finos de hematitinha não é recomendada para produção de 

briquetes. Esse tipo de material apresenta granulometria com elevada proporção de 

partículas grandes, ou seja, partículas acima de 50µm, aproximadamente 55%, o que 

contribui fortemente para o baixo empacotamento dos aglomerados. Neste caso, não há 
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um contato efetivo entre a maioria das partículas, o que dificulta a ação do filme de 

silicato de sódio na adesão entre as partículas de minério de ferro. O preenchimento dos 

interstícios entre as partículas grandes com partículas pequenas favorece o contato entre 

elas, permitindo uma ação mais eficaz do filme de silicato de sódio. 

Era esperado que os briquetes BR1 apresentassem bons resultados de resistência. Isto 

porque os resultados do estudo de compactabilidade desta mistura com as pastilhas 

mostraram um comportamento similar às pastilhas sem lama e indicavam que os 

briquetes também teriam boa resistência. Entretanto, o que se observou foi que os 

briquetes BR1, que não possuem finos de hematitinha em sua composição, também se 

mostraram frágeis quando submetidos ao teste de tamboramento. Nesse caso, 

provavelmente, há presença excessiva de partículas finas (<10µm) dado que os 

briquetes possuem 25% de lama. O que pode ocasionar a diminuição da resistência dos 

briquetes devido à insuficiência de aglomerante para recobrir a superfície de todas as 

partículas.  

A presença da lama também pode ter provocado a formação de ilhas de partículas finas 

em matriz de silicato de sódio, estruturas observadas nos ensaios de caracterização com 

as pastilhas. Esses bolsões de partículas finas foram associados à falhas na 

homogeneização dos componentes da mistura durante a preparação e também a uma 

aderência preferencial do silicato de sódio às partículas finas. A presença dessas 

formações provoca uma acumulação localizada de aglomerante deixando outros pontos 

na estrutura do aglomerado com baixa concentração o que provoca a fragilização da 

estrutura. 

Os briquetes também apresentaram densidades abaixo do esperado e esse resultado 

também é um fator que contribui para a baixa resistência mecânica dos briquetes. A 

Tabela 5.15 mostra a densidade dos briquetes após compactação juntamente com a 

densidade das pastilhas fabricadas com a mesma mistura.  

Os briquetes possuem densidades inferiores às pastilhas de mesma composição, o que 

mostra que não foi possível atingir na briquetadeira o mesmo nível de pressão aplicada 

na produção das pastilhas. Vining et al. (2017), estudando a briquetagem de finos de 

minérios de ferro australiano sob condições similares a este trabalho, e utilizando 

briquetes de mesmo tamanho, mostraram que para obtenção de briquetes com 
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resistência mecânica adequada é desejável que a densidade dos briquetes seja da ordem 

de 3,4g/cm³ a 3,6g/cm³. A densidade média dos briquetes com lama foi de 2,86g/cm³, o 

que mostra que a densidade foi uma das causas para a baixa resistência dos briquetes. 

Uma maneira de aumentar a densidade dos briquetes é elevar a pressão de compactação 

nos rolos da briquetadeira, reduzir a velocidade dos rolos ou ainda reduzir a umidade da 

mistura a ser briquetada (VINING et. al, 2017).  

Tabela 5.15 - Valores de densidade dos briquetes e pastilhas 

Pastilhas/ Briquetes 
Densidades (g/cm³) 

Pastilhas Briquetes 

BR1 2,95 2,85 

BR2 2,96 2,85 

BR3 3,21 2,93 

BR4 3,03 2,83 

BR5 3,07 - 

Outra provável causa da baixa resistência dos briquetes pode ter sido a elevada presença 

de partículas hidratadas, presentes em grande parte na lama, sob a forma de goethita e 

caulinita e também a própria metodologia empregada na cura dos briquetes. A hipótese 

é que diretamente após a compactação, os briquetes foram colocados em uma mufla a 

550°C para que acontecessem as reações de endurecimento, e esse choque térmico teria 

provocado uma saída brusca de umidade e perda das hidroxilas, fragilizando os 

briquetes. A Figura 5.24 mostra os briquetes antes e depois da etapa de cura em mufla a 

550°C.  

 

Figura 5.24 - Briquetes antes (esquerda) e depois (direita) da etapa de cura em mufla a 550°C 
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Nota-se claramente a mudança na coloração dos briquetes, resultado das reações de 

desidroxilação da goethita e caulinita presentes nas misturas. Essa mudança de 

coloração também foi observada nas pastilhas. De modo a investigar se a saída das 

hidroxilas e da umidade foi a principal causa para a baixa resistência mecânica dos 

briquetes, foram estudadas rotas alternativas de cura dos briquetes. Para esse estudo 

adotou-se somente os briquetes BR1 e também briquetes compostos de 100% de pellet 

feed. Os resultados são apresentados no tópico 5.6. 

5.6 Influência da Temperatura de Secagem na Resistência dos Briquetes  

Como observado nos testes de caracterização física, todas as formulações de briquetes 

com lama apresentaram baixa resistência mecânica, com elevada geração de finos seja 

por abrasão ou tamboramento. Ao mesmo tempo, briquetes produzidos com 100% de 

pellet feed e sob as mesmas condições, apresentaram elevada resistência ao 

tamboramento e abrasão. Acredita-se que perda de umidade e das hidroxilas (goethita 

presente em alta concentração na lama) na estrutura dos briquetes seja uma das 

possíveis causas para o baixo desempenho dos briquetes. Isso porque os briquetes após 

a compactação na briquetadeira foram curados em mufla a 550°C e existe a 

possibilidade de que esse choque térmico tenha provocado uma saída brusca de água e 

das hidroxilas resultando na fragilização do filme de silicato de sódio e/ou rompendo a 

estrutura compactada. Por isso, foram realizados novos testes com os briquetes BR1 

(25% de lama e 75% de pellet feed) e também foram feitos briquetes com 100% de 

pellet feed que serviram de referência para comparação com os resultados dos briquetes 

BR1. Os resultados são apresentados na Tabela 5.16. 

Os gráficos das variações dos índices de queda, tamboramento e abrasão em função das 

temperaturas de secagem são apresentados nas Figuras 5.25, 5.26 e 5.27, 

respectivamente. 

Observa-se que os briquetes produzidos com 100% de PF hematítico não sofreram 

modificações na qualidade física em função do tipo de cura. Apresentaram alta 

resistência a queda, tamboramento e abrasão. 

Os briquetes produzidos com 75% de pellet feed hematítico + 25% de lama 

apresentaram queda significativa de resistência em comparação ao com 100% de pellet 

feed. Observam-se também pelos gráficos dos índices de queda, tamboramento e 

abrasão que esses briquetes têm uma queda na resistência ao serem curados em 550°C. 
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Entretanto, esta perda parece não estar relacionado à saída brusca da água presente em 

sua composição, visto que, a exposição imediata do briquete úmido a 550°C apresentou 

qualidade similar ao curado em 150°C e posteriormente em 550°C com rampa de 

aquecimento mais suave. 

Tabela 5.16 - Influência da temperatura de secagem na resistência dos briquetes 

 

A hipótese da saída das hidroxilas com consequente fragilização do briquete também 

não pode ser confirmada como a principal causa para a baixa resistência, visto que, a 

mistura com lama calcinada apresentou resultado semelhante a não calcinada. Não foi 

evidenciado perda de resistência ao curar o briquete em 150°C e em 550°C, isto mostra 

que a calcinação da lama pode evitar uma parcela na perda de resistência.  

 

Condição 
de 

secagem 

Índices de 
resistência 

Briquetes com 
100% de Pellet 

Feed 

Briquetes com 75% 
de Pellet Feed + 

25% de lama 

Briquetes com 75% de 
Pellet Feed + 25% de lama 

calcinada 

(diretamente na 
estufa a 250°C por 

12h) 
250°C 

Queda  
(%>10 mm) 

96,1 70,4 57,6 

IT         
(%>6,3 mm) 

95,4 29,7 24,1 

IA         
(%<0,5 mm) 

0,4 17,6 20,9 

diretamente na 
estufa a 250°C por 
12h, e depois 2h 

na mufla após 
atingir 550°C 

250°C - 
550°C 

Queda  
(%>10 mm) 

98,4 59,7 62,4 

IT          
(%>6,3 mm) 

93,4 14,7 - 

IA         
(%<0,5 mm) 

0,8 26,4 - 

(diretamente na 
mufla a 550°C por 

2h) 
550°C 

Queda  
(%>10 mm) 

98,7 58,8 - 

IT         
(%>6,3 mm) 

88,3 20,2 - 

IA          
(%<0,5 mm) 

0,7 19,4 - 
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Figura 5.25 - Resistência a queda dos briquetes em função da temperatura de secagem 

 

  

Figura 5.26 - Resistência ao tamboramento dos briquetes em função da temperatura de secagem 
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Figura 5.27 - Resistência a abrasão dos briquetes em função da temperatura de secagem 

 

Assim, com estes resultados podemos verificar que a temperatura de secagem influencia 

em pequenas proporções a qualidade final do briquete contendo lama que pode estar 

associada a perdas das hidroxilas e outros compostos presentes na lama. Entretanto, 

outros fatores químicos e/ou físicos parecem ser mais impactantes. É provável também 

que a presença da lama aumentou significativamente a superfície específica da mistura, 

aumentando a área de contato entre as partículas e o filme de silicato de sódio. Por isso, 

para produzir briquetes com lama seria necessário uma maior quantidade de 

aglomerante ou melhorar a distribuição do silicato na estrutura por meio de uma 

homogeneização mais eficiente para garantir uma boa resistência aos briquetes. 
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6 CONCLUSÕES 

O estudo das misturas de lama e minérios por meio das pastilhas usando silicato de 

sódio como aglomerante serviu para investigar as melhores condições de 

compactabilidade das misturas e ainda identificar os melhores parâmetros de produção 

dos briquetes tais como umidade e densidade aparente. 

O estudo com as pastilhas mostrou que misturas binárias com lama e pellet feed, com 

até 25% de lama, apresentaram os melhores resultados nos testes de queda. Pastilhas 

com lama e finos de sínter feed ou com lama, pellet feed e finos de hematitinha 

apresentaram alto nível de fragmentação ao final do teste de queda quando comparadas 

às pastilhas com 100% de pellet feed. Pastilhas com elevada porcentagem de lama 

(>25%) se mostraram frágeis e com baixa resistência a queda, apresentando elevada 

geração de finos após o teste de queda. O que indicou que a presença de lama em altas 

porcentagens afeta negativamente a resistência das pastilhas. 

Concluiu-se que todas as misturas de lama e minérios de ferro nas cinco formulações 

estudadas apresentaram boa briquetabilidade, sendo possível produzir briquetes sem 

defeitos e sem problemas operacionais no processo de briquetagem. 

Briquetes de lama e minérios de ferro apresentaram baixa resistência nos ensaios de 

caracterização física. Os briquetes que contém lama mostraram baixo índice de 

tamboramento e elevado índice de abrasão, o que mostra que não possuem resistência 

suficiente para suportar processos de carregamento e manuseio durante operação em 

alto-forno. 

Briquetes com 100% de pellet feed apresentaram boa resistência mecânica, com elevado 

índice de tamboramento, baixo índice de abrasão e baixa geração de finos no teste de 

queda. 

Os briquetes que contém lama apresentam baixo índice de inchamento e elevada taxa 

degradação sob redução. Briquetes de misturas ternárias apresentaram alta 

redutibilidade, enquanto que os briquetes de misturas binárias tem baixa redutibilidade 

Possivelmente os briquetes possuem elevada degradação sob redução por possuírem 

resistência mecânica nos ensaios de queda, tamboramento e abrasão muito baixa.  

A avaliação de diferentes temperaturas de cura mostrou que houve um pequeno 

aumento de resistência dos briquetes contendo lama quando curados na temperatura de 
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150°C. Contudo, concluiu-se que a presença de hidroxilas e sua saída durante a etapa de 

cura não é o principal fator para a baixa resistência dos briquetes. O fator que, 

provavelmente, teve influência decisiva nesse aspecto foi a presença de partículas 

ultrafinas da lama, aumentando a área superficial de contato entre as partículas e o 

aglomerante. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para trabalhos futuros, propõem-se as seguintes abordagens: 

 Estudo da influência de diferentes proporções de silicato de sódio na resistência 

dos briquetes de lama e minérios e ainda realizar uma investigação das 

interações químicas da lama com o silicato de sódio. 

 

 Estudar diferentes aglomerantes e proporções para produção dos briquetes de 

lama e minérios de ferro. 

 

 

 Realizar um estudo da aplicação de nanotubos de carbono dispersos em solução 

aquosa ao silicato de sódio para produção de um aglomerante compósito e 

aplica-lo aos briquetes de lama e minérios de ferro. 
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