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RESUMO 

No presente estudo foi feita uma ampla investigação da influência da distribuição 

granulométrica do pellet feed nas etapas de aglomeração (pelotamento em disco) e queima de 

pelotas de minério de ferro destinadas ao processo de redução direta. 

Avaliou-se a qualidade das pelotas de minério de ferro (cruas e queimadas) produzidas com 

diferentes teores de hematita especular (32%, 42% e 53%) e diferentes níveis de superfície 

específica (1700 cm²/g, 2050 cm²/g e 2400 cm²/g), seguindo um planejamento fatorial pré-

determinado. 

As amostras de pellet feed foram coletadas na planta industrial, buscando os teores sugeridos 

de hematita especular. As distribuições granulométricas, representadas neste estudo pela 

superfície específica, foram obtidas através da cominuição destas amostras pelo roller press 

piloto. 

Para determinar a influência dos fatores na etapa de aglomeração, foram avaliados os 

seguintes parâmetros: a resistência à compressão (pelotas cruas úmidas e secas), a resiliência 

(resistência a queda), a densidade aparente e o diâmetro médio das pelotas cruas. 

Para determinar a influência dos fatores na etapa de queima, foram avaliados os seguintes 

parâmetros: a resistência à compressão, o índice de tamboramento, o índice de abrasão, a 

densidade e a porosidade das pelotas queimadas. 

Os melhores índices de qualidade para as pelotas cruas e queimadas foram obtidos para os 

maiores níveis de hematita especular e superfície específica utilizados, exceto para a 

resistência à compressão das pelotas queimadas. 

Uma investigação criteriosa associou a queda da resistência à compressão a uma deficiência 

no processo de secagem, conseqüência da modificação das propriedades das pelotas 

produzidas com o pellet feed com maior superfície específica. Esta deficiência favoreceu a 

formação de trincas nas pelotas e com isso a fragilização das mesmas. 

A otimização do perfil térmico utilizado na queima das pelotas mostrou-se como uma 

alternativa técnica para minimizar o problema de formação de trincas e conseqüente queda da 

resistência à compressão. 
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ABSTRACT 

In this study a wide investigation about the influence of the pellet feed size distribution in the 

stages of agglomeration (balling in discs) and iron ore pellets for direct reduction process was 

made. 

The ore pellets quality (green and fired pellets) produced with different specular hematite 

contents (32%, 42% and 53%) and different levels of specific surface (1700 cm²/g, 2050 

cm²/g and 2400 cm²/g) were evaluated following a factorial planning. 

The pellet feed samples had been collected in the industrial plant, searching the contents of 

specular hematite suggested. The size distribution, represented in this study by the specific 

surface, had been gotten by the grinding of these samples in the pilot roller press. 

To determine the influence of these factors in the agglomeration stage, it was evaluated the 

cold compression strength (dry and wet pellets), the drop number, the densidade aparente 

(bulk density) and the medium diameter of the green pellets. 

To determine the influence of these factors in the firing stage, it was evaluated the cold 

compression strength, the tumble and abrasion index, the density and the porosity of the fired 

pellets. 

The best quality results for green and fired pellets were obtained for the highest levels of 

specular hematite and specific surface, except for the cold compression strength of the fired 

pellets. 

A detailed investigation showed that the reduction of the fired pellet cold compression 

strength due to a deficiency in the drying process, as a consequence of the modification in the 

pellets properties produced with higher specific surface pellet feed. This deficiency favored 

the cracks formation in the pellets and with this the embrittlement of the same ones. The 

optimization of the thermal profile in the induration furnace revealed as a technique 

alternative to minimize the problem of cracks formation and cold compressive strength. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O Brasil é atualmente o maior produtor mundial de minério de ferro e pelotas de minério de 

ferro, cuja produção é em grande parte exportada para todos os continentes, contribuindo 

significativamente para a economia do país. 

Dentre as maiores empresas de produção de pelotas de minério de ferro do mundo, está a 

SAMARCO MINERAÇÃO S/A, cujo controle acionário pertence à Companhia Vale do Rio 

Doce (50%), e a BHP Billiton (50%).  

Nos municípios de Mariana e Ouro Preto, estado de Minas Gerais, localiza-se a unidade de 

Germano, formada pela planta de beneficiamento e pela mina de Alegria. No município de 

Anchieta, estado do Espírito Santo, localiza-se a unidade de Ponta Ubu, onde a empresa 

mantém duas usinas de pelotização e um terminal marítimo próprio. As duas unidades estão 

ligadas por um mineroduto com 397 quilômetros de extensão e capacidade para 15,5 milhões 

de toneladas/ano. A tubulação conduz o minério concentrado produzido em Minas Gerais até 

a unidade de pelotização no Espírito Santo.  

A Samarco produz pelotas para os processos siderúrgicos de redução direta e alto-forno, além 

de finos de minério concentrado utilizados em outras pelotizadoras e em plantas de 

sinterização. Sua capacidade anual de produção é de 14 milhões de toneladas de pelotas e 1 

milhão de toneladas de finos de minério concentrado. 

Desde o início de suas operações, em 1977, a Samarco Mineração destaca-se no setor de 

minério de ferro pelo pioneirismo e investimento em tecnologia de ponta. A empresa foi a 

primeira no Brasil a explorar itabiritos, que no passado eram considerados estéreis.  

A implementação das prensas de rolos (roller press) na unidade de Ponta Ubu, em Março de 

2003, é o mais recente investimento em tecnologia de ponta. As mesmas trouxeram os 

seguintes benefícios ao processo: 

- Redução do consumo energético na etapa de moagem (concentração), permitindo a 

produção de um concentrado com distribuição granulométrica grosseira; 

- Redução significativa da umidade do pellet feed no processo de filtragem mesmo para 

maiores produtividades dos filtros; 
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- Adequação das características do pellet feed produzido na filtragem, após a prensagem 

no roller press, às etapas de aglomeração e queima. 

- Aumento da densidade aparente das pelotas cruas e queimadas. 

Após a implantação das prensa de rolos (roller press), as condições operacionais alteraram 

significativamente. A filtragem passou a produzir um pellet feed com menores teores de 

umidade, a etapa de aglomeração (pelotamento) ficou mais sensível às variações de umidade e 

a produção de pelotas aumentou significativamente. Como o roller press afeta diretamente a 

distribuição granulométrica do pellet feed, e diante dos efeitos provocados por esta nova 

modificação, surgiu a necessidade de se entender o fenômeno envolvido. 

O estudo realizado permitiu adequar industrialmente o processo para absorver as influências 

que a distribuição granulométrica do pellet feed exerce nas etapas de aglomeração 

(pelotamento) e queima. 

Com os resultados obtidos e o conhecimento gerado, ao final deste estudo, foram sugeridos 

trabalhos futuros com o intuito de identificar oportunidades e ações que minimizem os efeitos 

relativos à distribuição granulométrica do pellet feed no processo de pelotização, através de 

aplicação prática. 

 

1.1 – OBJETIVOS 

O presente estudo pretende: 

- Avaliar a influência da distribuição granulométrica do pellet feed e do percentual de 

hematita especular na etapa de formação das pelotas cruas (pelotamento); 

- Avaliar a influência da distribuição granulométrica do pellet feed e do percentual de 

hematita especular na etapa de queima das pelotas. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo mostra a revisão da bibliografia disponível relacionada a pelotização. 

Inicialmente é feita uma abordagem sobre o processo de pelotização, valorizando as etapas de 

moagem em roller press, pelotamento e queima.  

2.1 – PROCESSO DE PELOTIZAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO 

Na abordagem sobre o processo de pelotização, conceitos incorporados à rotina da Samarco 

Mineração S/A serão utilizados. 

Na Samarco Mineração S.A. o controle da qualidade das pelotas inicia-se na mina, com a 

especificação das frentes de lavra, para que na etapa de concentração obtenha-se um 

concentrado com as características desejáveis às etapas posteriores. A composição 

mineralógica do minério recebe grande importância, pois afeta diretamente os parâmetros de 

processo da concentração e da pelotização.  

2.1.1 – JAZIDAS DE MINÉRIO DE FERRO DA SAMARCO 

As jazidas de minério de ferro que constituem o Complexo Alegria estão localizadas na 

porção leste do Quadrilátero Ferrífero, ao sul da Serra do Caraça. Além dos itabiritos de tipos 

diversos e, eventualmente, algumas hematitas friáveis, ocorrem outros materiais ferruginosos, 

como hematitas compactas, cangas e itabiritos anfibolíticos estéreis, além de rochas não 

ferruginosas como metabasitos, filitos, xistos e quartzitos [2]. 

As jazidas do Complexo Alegria foram formadas a partir de fenômenos tectonometamórficos 

com superposição de processos supergênicos sobre sedimentos ferríferos originais. Da 

composição original desses sedimentos e intensidade local de cada um desses fenômenos, 

além das estruturas desenvolvidas, dependeu a formação de corpos de itabiritos com 

estruturas e assembléias mineralógicas distintas [2]. 

2.1.2 – MINÉRIOS DE FERRO UTILIZADOS NA PELOTIZAÇÃO DA SAMARCO 

O concentrado produzido na Samarco Mineração S/A é proveniente de minérios de ferro de 

baixo teor, obtidos pela moagem do minério e posterior separação da sílica através dos 

processos de flotação convencional e coluna. Após o beneficiamento, o produto final é 

constituído de um material de granulometria muito fina com teores de ferro acima de 66%. 
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Entre os principais minerais minérios utilizados como matéria prima para a produção de ferro 

e aço temos: a magnetita, a hematita e a goethita (limonita), que por sua vez também são os 

principais minerais na composição do concentrado produzido pela Samarco para a produção 

de pelotas de minério de ferro. 

2.1.2.1 - HEMATITA  

É o mineral de ferro mais comum e ocorre em grandes quantidades. De acordo com sua 

gênese, está disponível em cristais usualmente tabulares entre espessos e delgados, 

denominados como minérios de hematita especular e em fina estrutura cristalina ou em 

condições terrosas, como hematita terrosa (Figura 2.1). 

A hematita apresenta cristais usualmente tabulares, também botrioidais, e reniformes em 

estrutura radiada; a sua densidade relativa varia de 4,9 a 5,3 g/cm³. Apresenta brilho metálico 

nos cristais e opaco nas variedades terrosas.  

Ocorre em várias rochas como granitos, sienitos, traquitos, andesitos, oriúndo da cristalização 

magmática; em pegmatitos ou granitos pegmatóídes, devida a processos pneumalíticos. 

Ocorre em rochas metamórficas, como hematita quartzitos, em camadas com grande 

espessura. Forma também massas irregulares, por concentração devido ao intemperismo de 

rochas ricas em ferro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 – MEV das partículas de hematita especular presentes no concentrado da Samarco. 

A formação do mineral secundário, conhecida como hematita porosa ou Martita (Figura 2.2), 

ocorre devido ao intemperismo de magnetitas primárias [3]. No curso destas alterações a 

forma cúbica é freqüentemente mantida e como conseqüência deste empacotamento 
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molecular, em condições de pressão e temperatura de superfície ou próximas, surge uma 

microporosidade peculiar [3]. 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 – MEV das partículas de hematita porosa ou martita presentes no concentrado da 

Samarco. 

Sua composição química é Fe2O3, com o conteúdo em ferro de 70,0%. Hematita é também o 

estágio final de oxidação das pelotas endurecidas. Do ponto de vista cristalográfico, pertence 

ao grupo do coríndon e predominantemente cristaliza no sistema hexagonal com um grande 

número de formas em diferentes combinações até a escala micácea. 

Na mistura de minérios utilizada na Samarco para a produção de pelotas, os teores de 

hematita especular e martita ou hematita porosa são da ordem de 45% e 40% respectivamente. 

2.1.2.2 – MAGNETITA 

É um constituinte comum de rochas magmáticas, podendo formar camadas devido a processos 

de diferenciação magmática. Presente também em rochas metamórficas, de metamorfismo de 

contato ou regionais. Ocorre em meteoritos e também em areias de praia. Comumente 

formada pela alteração de minerais que contém óxido de ferro. O conteúdo em ferro destes 

minérios varia de 20 a 50% para itabiritos e até 65% em depósitos magmáticos [1]. 

Sua composição química é Fe3O4, ou FeO-Fe2O3, com o conteúdo teórico em ferro de 72,4% 

(31% FeO e 69% de Fe2O3). Sua densidade relativa é da ordem de 4,9 a 5,2 g/cm³, de cor 

negra ou amarela, com brilho semi-metálico e opaco (Figura 2.3). 

Como o próprio nome diz, é um material muito magnético. A magnetita é um membro do 

grupo o espinélio que tem a fórmula padrão A(B)2O4. O A e o B representam os íons 

diferentes do metal que ocupam locais específicos na estrutura de cristal. Na caixa da 
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magnetita, Fe3O4, o metal de A é Fe+2 e o metal de B é Fe+3; dois íons diferentes do metal em 

dois locais específicos. Este arranjo causa transferência de elétrons entre os ferros diferentes 

em um trajeto estruturado ou o vetor, o que gera um campo magnético. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2.3 – MEV das partículas de magnetita presentes no concentrado da Samarco. 

Em minérios magnetíticos podemos citar como contaminantes indesejáveis o titânio, 

principalmente em forma de ilmenita lamelar dentro de cristais de magnetita, o pentóxido de 

vanádio incorporado dentro da rede cristalina da magnetita em mineralizações de gábrio 

principalmente junto com titânio [1]. A apatita e os sulfetos metálicos são outros minerais. 

Durante a queima das pelotas a magnetita se oxida para hematita liberando cerca de 500 kJ 

por quilo de magnetita, energia esta que pode influenciar positivamente no processo de 

endurecimento das pelotas [1]. Durante a reação de oxidação da magnetita a densidade do 

material diminui e a massa da amostra aumenta devido à incorporação do oxigênio: 

kJ/mol 260Q          3         
2
1       2 32243 −=↔+ OFeOOFe .......................(2.1) 

Devido à reação exotérmica de oxidação, o centro da pelota é aquecido a temperaturas mais 

elevadas do que a superfície, o que leva a um risco de uma sinterização muito intensa ou 

mesmo o derretimento do núcleo ou parte central da pelota e devido ao encolhimento ou 

contração, resulta na sua separação do corpo da pelota, resultando em um dano considerável 

da qualidade da pelota. Este efeito é minimizado adaptando a velocidade de oxidação em 

função da velocidade de queima de pelotas com teores elevados de magnetita. [1]. 

Na mistura de minérios utilizada na Samarco para a produção de pelotas, os teores de 

magnetita são inferiores a 5%. 
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2.1.2.3 - GOETHITA (LIMONITA) 

Os minérios limoníticos ou goethíticos podem ser considerados como típicos exemplos de 

minérios intemperizados (Figura 2.4).  Ocorrem associados ao quartzo, por alteração de 

sulfetos como pirita, em inclusões na hematita, limonita e micas. Nos depósitos de itabirito 

originais, a goethita ocorre junto com a hematita especular e martita. 

Mineralogicamente, eles ocorrem nos minérios de ferro agulhinha e pirosiderita e possuem a 

fórmula estrutural FeO(OH) ou  Fe3+O(OH), com 90,0% de Fe2O3,   10,0% de H2O. Sua 

densidade relativa é da ordem de 3,3 a 4,3 g/cm³. Outras designações mineralógicas são 

goethita, em homenagem ao poeta alemão Goethe, ou lepidocrocita. O hidróxido de ferro é o 

mineral base de quase todos os depósitos sedimentares, bem como dos metamórficos [1]. 

 
Figura 2.4 – Fotos ilustrativas da Goethita [4]. 

Durante o processo de queima da pelota, goethita é convertida em hematita, que é o estágio 

final da oxidação após a queima. Este processo é endotérmico e, portanto, aumenta o consumo 

de calor. Depois da secagem e preaquecimento, a limonita deixa uma estrutura porosa, o que 

exige maiores tempos e temperaturas para o endurecimento [1]. A presença de fósforo neste 

tipo de mineral é comum, o que pode exigir nos processos posteriores de fabricação de aço 

uma etapa de desfosforação, uma vez que a separação do fósforo por meio de métodos de 

tratamento de mineiros é muito difícil. 

Na mistura minérios utilizada na Samarco para a produção de pelotas, os teores de Goethita 

estão entre 12 e 17%. 
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2.1.3 – CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICA E TIPOLÓGICA DOS ITABIRITOS 

O modelo geológico-tipológico da Samarco é baseado na identificação do(s) mineral(is) 

predominantes considerando as diversas assembléias mineralógicas presentes nos diversos 

corpos de minério das jazidas de Alegria 1/2/6 e 9 [2]. A martita está sempre presente em 

percentuais marcantes em todos os tipos além de ser o mineral predominante na jazida. O 

segundo mineral mais abundante é a goethita sendo seguida pela hematita especular. 

Foram definidos dois tipos, cuja composição básica é a martita e a goethita, e aos mesmos 

foram identificados conforme a predominância, como Itabirito Martítico-Goethítico ou 

Itabirito Goethítico-Martítico. 

Quanto ao tipo com hematita especular, sua composição básica é uma associação da martita, 

da hematita especular e da goethita, decrescendo nessa ordem. A identificação ficou como 

Itabirito Martítico-Especularítico-Goethítico. 

Além desses tipos, independentemente dos outros minerais presentes, foram identificados os 

tipos que contêm pseudomorfos goethitizados de anfibólios como Itabirito Anfibolítico que 

apresenta características peculiares no processo de concentração com geração de grande 

quantidade de finos na moagem, maior dificuldade de flotação e interferências na eficiência 

da filtragem. Um tipo chamado de Itabirito Magnetítico compreende todos os materiais 

enriquecidos nesse mineral, independente das assembléias mineralógicas presentes. 

2.1.4 – PRODUÇÃO DO CONCENTRADO AO PELLET FEED PARA 

PELOTIZAÇÃO 

Na usina de concentração são produzidos os três tipos atuais de concentrados de minério de 

ferro, CNS (sílica normal), CLS (baixa sílica) e CHS (alta sílica). O concentrado é 

transportado até a usina de pelotização, em Ponta Ubu, em um mineroduto. A polpa recebida 

passa por diversas etapas de separação sólido-líquido, sendo a primeira etapa o espessamento, 

onde a polpa com densidade de 2,0 t/m3 é espessada até a obtenção de uma polpa com 2,4 

t/m3. Este material é armazenado em tanques homogeneizadores, e então bombeado para a 

área de filtragem, onde se separa o líquido do sólido através de filtros a vácuo, obtendo-se o 

pellet feed com umidade adequada ao processo de pelotamento. A umidade do pellet feed 

varia entre 10,0 e 10,5%. 
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2.1.4.1 – ROLLER PRESS 

Após a etapa de filtragem, o material é transportado a uma prensa de rolos de alta pressão 

(roller press), com o objetivo de aumentar a superfície específica do material. O processo de 

prensagem apresenta alta eficiência com baixo consumo de energia elétrica em relação à 

moagem no moinho de bolas.  

O roller press consiste em dois rolos giratórios opostos, acoplados a rolamentos resistentes à 

tração, revestidos por uma estrutura forte. A pressão é aplicada a um dos rolos por meio de 

um sistema pneumático de mola, assim, o outro rolo é preso em uma posição fixa na carcaça. 

Os rolos são movidos por motores distintos conectados aos eixos dos rolos através dos 

redutores da engrenagem [5]. 

A cominuição acontece no roller press através da força aplicada pelos rolos nas partículas ou 

pelo contato entre as partículas da camada de material. A cominuição entre as partículas 

ocorre quando o tamanho máximo da partícula na alimentação é menor do que a abertura 

entre os rolos. Já a cominuição através dos rolos ocorre quando o tamanho máximo da 

partícula na alimentação é maior que a abertura entre os rolos. Neste caso, as partículas 

maiores são cortadas diretamente pelos rolos e quebradas para obtenção de um tamanho 

menor antes de entrar na zona da compressão.  

Existe um perfil de pressão ao longo da largura dos rolos (Figura 2.5). A largura do rolo pode 

ser dividida em zona do centro e zona da borda. O material do centro do rolo é exposto a 

pressões mais elevadas, sendo inteiramente moído. O perfil da pressão diminui no sentido das 

extremidades do rolo. A forma do perfil da pressão depende muito da largura do rolo e da 

tensão de ajuste das placas de cominuição [5]. 

 
Figura 2.5 – Desenho esquemático da distribuição de forças no roller press [5]. 
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A aplicação do roller press nas indústrias de pelotização é recente. A instalação do roller 

press para a re-moagem do produto proveniente do moinho de bolas, após a filtragem, é 

benéfica a todo o processo. O produto do moinho de bolas, moído a um tamanho mais 

grosseiro, reduz o consumo energético específico da moagem em função das elevadas taxas 

de produtividade.  

Na etapa seguinte, o rendimento da filtragem aumenta, a umidade do concentrado reduz bem 

como a variabilidade do processo, levando a uma redução na dosagem do aglomerante, a 

melhores propriedades físicas das pelotas cruas e queimadas, aumento da produtividade e 

redução consumo específico de óleo combustível e energia elétrica. 

A forma das partículas produzida em moinhos de bolas é caracterizada por bordas afiadas. O 

tratamento de tais partículas na moagem de alta pressão (roller press) resulta em uma forma 

mais regular das mesmas (Figura 2.6). Este aspecto, na forma do minério de ferro concentrado 

conduz a uma melhor formação das pelotas cruas resultando em pelotas mais resistentes, com 

melhor acabamento superficial e com menores porosidades.                       

 

Figura 2.6 – Micrografia das partículas geradas no moinho de bolas (esquerda) e no roller 
press (direita) [5]. 

2.1.4.2 – ETAPA DE MISTURA 

O pellet feed prensado é transportado através de correias transportadoras até o silo de minério 

localizado na área denominada mistura, onde recebe a adição de insumos essenciais para que 

as pelotas adquiram as características físicas, químicas e metalúrgicas necessárias a sua 

utilização nos processos subseqüentes. Os principais insumos utilizados são: carvões 

minerais, calcários e aglomerantes. Estes insumos são adicionados ao pellet-feed em 
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proporções adequadas e posteriormente misturados, para que se obtenha uma perfeita 

homogeneização do material a ser alimentado nos discos pelotizadores. 

Os principais objetivos da utilização destes insumos são: 

Carvão mineral: a principal finalidade da adição de carvão é a introdução de energia térmica 

no processo de endurecimento da pelota, resultando em uma redução parcial do consumo de 

óleo combustível do forno. Além de ser um importante fator energético, o carvão proporciona 

uma perfeita distribuição de calor na pelota durante a etapa de queima, contribuindo para uma 

melhoria na qualidade física da pelota, assim como aumento de produtividade do processo. 

Calcário: fornece o óxido de cálcio (CaO) e de magnésio (MgO) necessários ao processo de 

endurecimento da pelota. O CaO é fundamental  no processo físico-químico de formação dos 

compostos que irão favorecer a geração de uma ganga ácida a temperaturas mais baixas, 

fortalecendo a ligação entre os grãos de minério. O MgO atuará melhorando as propriedades 

das pelotas durante o processo de redução, pela formação de gangas com ponto de fusão mais 

elevados. Sua utilização é fundamental para que a pelota queimada adquira resistência 

mecânica e características metalúrgicas adequadas aos processos posteriores.  

Aglomerantes/ligantes: No processo de pelotização, o aglomerante mais utilizado é a 

bentonita, de origem inorgânica. Este insumo, devido principalmente aos elevados teores de 

sílica, favorece a redução do teor de ferro das pelotas para redução direta. Diante deste 

cenário, um desenvolvimento conjunto entre a Samarco Mineração S/A e fornecedores, 

possibilitou a substituição da bentonita por uma aglomerante orgânico, que é utilizado como 

ligante no processo de aglomeração a frio das partículas de minério de ferro. O aglomerante 

orgânico utilizado atualmente é uma mistura cuja base é a celulose, conhecido 

comercialmente como CMC (carboximetilcelulose). A formulação básica deste consiste de 

dois componentes básicos, um polímero que é um eficiente imobilizador de água, o qual 

fornece o mecanismo necessário para o controle da taxa de crescimento das pelotas e que 

trabalha sinergicamente com o ativador, que promove o uso eficiente do ligante e melhora as 

propriedades físicas das pelotas cruas e queimadas. Em solução aquosa, o CMC forma uma 

solução altamente viscosa com o comportamento de filme líquido diluído. Este fator é 

importante para a formação de uma boa estrutura na pelota crua, para o controle da formação 

dos capilares e do tamanho das pelotas cruas.  
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2.1.4.3 – ETAPA DE PELOTAMENTO 

Na etapa de aglomeração do minério de ferro denominada de pelotamento, o minério de ferro 

devidamente preparado, com os aditivos necessários, é alimentado nos discos pelotizadores 

onde se inicia a formação das pelotas cruas. É uma das etapas mais importantes do processo 

de pelotização e a mais influenciada pela ação do roller press. As pelotas são produzidas com 

granulometria apropriada e resistência mecânica suficiente para suportar as etapas de 

transporte da área de pelotamento até o forno de endurecimento das pelotas. 

Entre os fatores importantes para a formação das pelotas cruas, podemos citar: a forma, o 

tamanho médio, a mineralogia, distribuição granulométrica do minério e aditivos, a estrutura 

de poros, a molhabilidade das partículas, o teor de umidade, as características químicas da 

mistura, o tipo e quantidade do aglomerante utilizado, as condições operacionais dos 

equipamentos utilizados, os parâmetros operacionais (inclinação, tempo de residência, 

rotação), etc. 

A produção das pelotas cruas na Samarco é realizada em discos de pelotamento. Estes 

equipamentos possuem um dispositivo para controle da rotação (5 a 7,6 rpm), inclinação (45 a 

48o) e alimentação (140 a 200 t/h). O diâmetro dos discos é de 7,5 m. Os mesmos possuem  4 

raspadores alinhados para controle da espessura da camada de minério formada no fundo do 

disco, de forma a garantir boas condições para o rolamento e aglomeração do minério. A 

capacidade de produção dos discos é de aproximadamente 150 t/h. O ponto de alimentação no 

disco também exerce grande influência na formação das pelotas e pode ser modificado. 

A disposição e a forma de operação do disco permitem a classificação das pelotas em função 

do diâmetro, devido à combinação da força centrífuga e do próprio peso das pelotas formadas 

(Figura 2.7). A carga é alimentada numa determinada posição do disco (que pode ser alterada) 

e as pelotas sofrem rolamentos sucessivos sobre as partículas finas alimentadas, acarretando o 

aumento gradativo do diâmetro das pelotas. Os raspadores também funcionam como 

direcionadores de fluxo, orientando a trajetória dos aglomerados de diferentes tamanhos até 

sua descarga, na região oposta à região de alimentação. Após a saída dos discos, existem 

mesas de rolos classificadoras, cujo objetivo a classificação das pelotas, retirando a fração 

abaixo de 8,0 mm e acima de 18,0 mm. O material rejeitado retorna ao silo de pelotamento. 
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Para a formação das pelotas homogêneas, é necessário que o material a ser alimentado no 

disco apresente as características físicas, químicas e mineralógicas necessárias ao processo, e 

que o equipamento pelotizador trabalhe em perfeitas condições operacionais, permitindo desta 

forma a estabilidade requerida ao processo. 

 

Figura 2.7 – Formação das Pelotas Cruas em um Disco Pelotizador [1]. 

A granulometria desejada das pelotas na descarga do disco é de no mínimo 88% entre 8 mm e 

18 mm para pelotas destinadas  ao processo de redução direta. 

A principal variável a ser controlada no disco de pelotamento é o tempo de residência do 

material dentro do disco pelotizador. Este tempo de residência é influenciado diretamente 

pelas seguintes variáveis operacionais do disco: 

- Alimentação do disco (t/h); 

- Velocidade de rotação (rpm); 

- Inclinação (45 a 48o); 

- Características do equipamento (profundidade útil, inclinação de 

raspadores, camada de fundo, ponto de alimentação, etc...). 

2.1.4.3.1 - MECANISMO DE FORMAÇÃO DAS PELOTAS CRUAS 

O fenômeno de formação de pelotas cruas envolve uma fase sólida (mistura de finos de 

minérios, aditivos e aglomerante) e uma fase líquida, a água. As forças que se estabelecem 

nas interfaces sólido/líquido têm um efeito coesivo sobre o sistema partículas sólidas-líquido-

ar. Estas forças interfaciais consistem na tensão superficial do líquido e nas forças capilares 

atuantes sobre as superfícies côncavas das pontes líquidas formadas entre as partículas de 
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minério [1]. Os efeitos de capilaridade têm grande importância no mecanismo de formação 

das pelotas cruas. A água preenche os vazios intersticiais entre as partículas sólidas, formando 

um sistema capilar com múltiplas ramificações (Figura 2.8). Nas situações em que as 

extremidades dos capilares atingem a superfície externa da pelota (constituindo poros 

externos), a sucção capilar desenvolvida na interface ar/água provoca uma reação de igual 

intensidade sobre os grãos, mantendo as partículas unidas. 

 
Figura 2.8 – Influência das forças capilares no mecanismo de aglomeração [1]. 

Os movimentos relativos entre as partículas favorecem a adesão entre as mesmas, através 

aparecimento de diversos pontos de contato entre grãos e de superfícies, nas quais o maior 

número possível de capilares deve ser formado. 

As partículas da mistura para a pelotização, envolvidas por um filme de água (Figura 2.9 A), 

tocam umas nas outras. Devido à tensão superficial do filme de água, pontes de líquido são 

formadas (Figura 2.9 B) e como resultado do movimento das partículas dentro do disco de 

pelotização e da combinação individual das gotas de água, ocorre a formação de um 

aglomerado com diversas partículas (Figura 2.9 C). 

No interior do aglomerado não compactado as primeiras pontes líquidas aparecem entre o 

grande número de vazios existente. Estas pontes líquidas mantêm as partículas juntas como 

em uma rede, formando as pelotas ainda sem compactação. Com uma fonte adicional da água, 

os aglomerados condensam-se. Mais e mais água é depositada no interior e os aglomerados 

tornam-se mais densos (Figura 2.9 D). Neste estágio da formação das pelotas, as forças 

capilares das pontes líquidas individuais estão essencialmente ativas.  O ótimo desta fase de 

formação das pelotas é alcançado, quando todos os poros dentro das mesmas são preenchidos 

com o líquido, mas ainda não reveste completamente aglomerado (Figura 2.9 E). Nesta fase o 
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efeito das forças capilares é forte, como demonstrado na Figura 2.10. O estágio final é obtido 

quando as partículas sólidas estão completamente cobertas pelo filme de água. A tensão 

superficial das gotas de água que mantém as partículas sólidas torna-se inteiramente ativa 

(Figura 2.9 F) e o efeito das forças capilares reduz drasticamente (Figura 2.10). 

 
Figura 2.9 – Estágios de formação das pelotas cruas [1]. 
 

 
Figura 2.10 – Influência do grau de enchimento dos vazios com água na resistência das 

pelotas cruas durante a etapa de formação (material utilizado: calcário) [1]. 

2.1.4.3.2 – INFLUÊNCIA DO TAMANHO DAS PARTÍCULAS NO PROCESSO DE 

AGLOMERAÇÃO 

Outro fator de grande importância e que afeta a resistência das pelotas cruas e queimadas 

(resistência à compressão e resiliência ou resistência a quedas) é a distribuição granulométrica 

das partículas de minério. 

Quando as partículas são muito finas, é desejável um tempo de retenção maior durante a 

formação das pelotas, pois estas ocupam os espaços antes vazios (poros), favorecendo o 

A – Partícula sólida coberta por um filme de água; 
B – Início da formação das pontes líquidas; 
C – Formação do aglomerado; 
D – Densificação do aglomerado; 
E e F – Formação da pelota crua. 
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aumento da densificação das pelotas [6, 7, 8, 9 e 10]. Os vazios intersticiais entre as partículas 

sólidas ficam reduzidos, assim como as ramificações capilares do sistema, o que leva à 

redução da taxa de crescimento. No caso de materiais hidratados as forças capilares e de 

fricção são responsáveis pela resistência, devido a complexidade da estrutura e da distribuição 

dos poros [8 e 9]. 

Arakawa e Suito [11] estudaram a relação entre o tamanho das partículas e a força coesiva 

entre as partículas, a variação do volume de vazios das partículas com o tamanho das 

partículas, e a mudança da porosidade pela adição de partículas finas em partículas grossas. 

Os resultados dos experimentos realizados sugeriram que o processo de empacotamento das 

partículas é determinado em relação à força da gravidade sobre as partículas e à força de 

coesão nos pontos de contatos entre as partículas.  As partículas finas formam uma estrutura 

pastosa no estado agregado. 

Quando a densidade das partículas é muito elevada, espera-se que a densidade do aglomerado 

tenha um valor constante independente do tamanho das partículas. Por outro lado, é difícil 

empacotar partículas na proporção que a densidade das mesmas decresce. Se a força de 

coesão nos pontos de contato é menor do que a força gravitacional das partículas, as mesmas 

assumem posições de menor energia potencial relacionada ao empacotamento formado 

naquele estágio, como demonstrado na Figura 2.11 (a). Conseqüentemente, a densidade 

apresenta um valor constante que não está relacionado com o tamanho das partículas.  

Entretanto, quando partículas cujos pesos são menores do que as forças de coesão são 

depositadas, estas permanecem na posição assumida no ponto inicial de contato e 

conseqüentemente formam uma estrutura de baixa densidade, como demonstrado na Figura 

2.11 (b). 

 
Figura 2.11 – Diagrama esquemático do estado de empacotamento das partículas [11]. 

(a)                                         (b)
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Assumindo que a força de coesão nos pontos de contato das partículas maiores seja 

ligeiramente menor do que o momento da partícula, e que cada partícula não pode ser 

suportada em um único ponto de contato, mas sim em dois ou mais pontos, as partículas 

assumirão uma posição de estabilidade geométrica produzindo um aglomerado relativamente 

denso como demonstrado na Figura 2.12 (a). Partículas finas aderem-se à superfície das 

partículas maiores por causa da força de coesão das partículas finas serem relativamente 

maiores. As partículas maiores são suportadas com mais pontos de contatos formando uma 

estrutura idêntica a ilustrada na Figura 2.12 (b). 

 
Figura 2.12 – Diagrama esquemático do estado de empacotamento de uma mistura de 

partículas [11]. 

Um exemplo prático para a pelotização é a relação da porosidade das pelotas em relação ao 

percentual de hematita especular. Um aumento da proporção de hematita porosa afeta 

diretamente a etapa de aglomeração e queima das pelotas, principalmente nos aspectos de 

qualidade física (tamboramento, compressão e a porosidade). Quando a proporção de hematita 

porosa aumenta, a umidade requerida para o processo de aglomeração é maior, pois aliado ao 

fator descrito acima do empacotamento resultando em uma estrutura de baixa densidade, parte 

desta água ocupa os poros nas partículas. Os poros já existentes nas partículas, somado aos 

poros formados no empacotamento (entre as partículas) propicia a formação de uma estrutura 

mais frágil das pelotas cruas na aglomeração, que reflete na pelota queimada. 

Entretanto, elevados valores de umidade do pellet feed associados a materiais ultra-finos 

podem levar as pelotas cruas a um comportamento visco-elástico. Isto ocorre porque quando a 

água é adicionada a uma mistura de minério que possui ar nos interstícios, este ar é 

substituído gradualmente pela água. Em elevadas concentrações, a água penetra nos pontos de 

contatos entre as partículas separando-as, originando corpos viscos-elásticos.  A Figura 2.13 

ilustra este comportamento [10]. 

(a)                      (b)
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No ponto “a”, todo o ar foi substituído pela água e as pelotas apresentam um alto limite de 

escoamento e uma baixa deformação. Entre os pontos “a” e “b”, quando avançamos na 

direção de “b”, o valor do limite de escoamento decresce e a deformação aumenta. Adições de 

água acima do ponto “b” levam o sistema para a região de fluidos em suspensão. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.13 - Relação de volumes no sistema minério-água-ar [10].  

Sportel e Droog [6] sugeriram uma relação linear entre a resistência mecânica das pelotas e o 

grau de saturação dos poros com a água. Entre as partículas de minério temos poros, parte dos 

quais estão cheios de água e/ou ar. A resistência mecânica das pelotas cruas origina 

principalmente da pressão negativa dos capilares nos poros saturados de líquidos. Em testes 

de laboratório os mesmos descobriram que o grau de saturação tem uma importante influência 

na resistência a compressão das pelotas cruas.  

O grau de saturação dos poros foi definido pelos mesmos como a fração em volume dos poros 

que é preenchida por água.  

arágua

água

VolumeVolume
Volume

saturaçãodeGrau
+

=                                   (2.2) 

A porosidade é definida como a fração em volume das pelotas que não são partículas de 

minério, ou seja, a medida dos espaços vazios dentro da pelota. Podemos descrevê-la da 

seguinte forma: 

pelota

arágua

Volume
VolumeVolume

Porosidade
+

=                                       (2.3) 

O volume total das pelotas é dado pelo somatório dos volumes dos seus constituintes, logo: 
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aráguaériopelota VolumeVolumeVolumeVolume ++= min                       (2.4) 

O volume das pelotas foi medido utilizando um recipiente cilíndrico, o qual foi preenchido 

com óleo diesel de densidade conhecida até atingir o limite da calha de overflow. 

Aproximadamente 300 g de pelota cruas foram colocadas no recipiente com óleo e como o 

óleo é imiscível em água, o volume de óleo transbordado pela calha foi devidamente pesado. 

O volume calculado corresponde ao volume das pelotas cruas.  

Determinou-se o volume de água através da massa de água evaporada, obtida nos testes de 

umidade das pelotas cruas. O volume de minério foi calculado utilizando o valor do peso 

específico da mistura de minério utilizada. O volume de ar na pelota crua úmida foi calculado 

por diferença através da equação 2.4 acima. 

A resistência à compressão das pelotas cruas úmidas foi determinada através de uma prensa 

de compressão uniaxial para diversos níveis de saturação de poros. A Figura 2.14 mostra o 

gráfico com os resultados obtidos. 

Figura 2.14 - Porosidade das pelotas cruas versus umidade (superfície específica do pellet 
feed = 2400 cm²/g) [6]. 

2.1.4.3.3 – INFLUÊNCIA DO TAMANHO DAS PARTÍCULAS NA POROSIDADE 

DAS PELOTAS CRUAS 

A distribuição granulométrica é muito significante na preparação da mistura para pelotização, 

pois podemos controlar a porosidade. Após a sinterização, os poros fecham-se e as pelotas 

reduzem de volume. Esta redução de volume é maior para uma maior porosidade da pelota 

crua. Em termos práticos, isto deveria ser mantido tão baixo quanto possível para assegurar 
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uma maior velocidade de queima (gradientes de temperaturas nas pelotas causam stress, 

proporcionais a contração dentro do intervalo de sinterização, que podem resultar na formação 

de trincas nas mesmas) [10]. 

A maneira mais eficaz de alcançar a porosidade baixa nas pelotas cruas é através da 

apropriada distribuição de granulométrica das partículas. O princípio pode ser demonstrado 

em uma mistura de duas frações granulométricas de um sólido. 

Para partículas esféricas de mesmo tamanho, a porosidade pode ser considerada independente 

do raio da partícula para um arranjo particular (em um sistema de empacotamento cúbico 

simples, a quantidade de volume de poros chega a 48% do volume total, e no sistema 

hexagonal compacto a 26%). Para partículas aproximadamente isométricas, uma porosidade 

de aproximadamente 40% é obtida em sistemas reais. Quando uma fração fina é misturada a 

uma grosseira, as partículas finas encherão os vazios entre as partículas grosseiras. Em um 

caso ótimo, a porosidade atinge o mínimo de 16% do volume total.  Entretanto, tal 

empacotamento raramente pode ser realizado na prática, porque a relação de tamanhos das 

partículas não é suficientemente elevada e a mistura não é perfeita. As relações do volume na 

mistura de partículas finas e grosseiras são demonstradas na Figura 2.15. 

 
Figura 2.15. Relações de volume em um sistema de dois componentes constituído de 

partículas grossas e partículas finas [10]. 

Os volumes originais das frações grosseiras e finas são designados por C e D. A substituição 

em peso da fração grosseira pela fina afeta o volume total da mistura, como se a quantidade 

respectiva de partículas grosseiras tivesse sido removida . Isso é verdade desde que a fração 

fina acomode completamente nos poros entre as partículas grosseiras. Por esta razão, neste 

estágio, o volume muda ao longo da linha reta que tende para o ponto E (linha CE). 



  

 

21

A reposição dos finos pela fração grosseira (o lado direito do diagrama) aparece no início 

como a adição de um sólido não poroso e compacto, desde que os vazios entre as partículas 

maiores sejam preenchidos completamente com a fração mais fina. O volume total muda 

conseqüentemente de acordo com a linha reta que tende para o volume da fase sólida (linha 

DA). 

A porosidade mínima é alcançada na relação onde os vazios entre as partículas grosseiras são 

completamente ocupados pelas partículas mais finas. Na Figura 2.15, este ponto corresponde 

a aproximadamente 70% da fração grosseira. Uma diferença mínima pode ser alcançada em 

relação muito elevada de tamanhos de partícula. Na verdade, o comportamento do volume 

move-se ao longo da curva indicada, desde que a relação alcançada dos tamanhos das 

partículas não exceda 1:10 na prática. Com misturas binárias, é possível alcançar uma 

porosidade de 25%, e para as misturas ternárias, 22%. Isto corresponde a uma contração de 

volume de 22 a 40%, isto é, uma contração linear de 7 a 13% do volume para produtos 

sinterizados. Teoricamente seria possível reduzir ainda mais a porosidade aumentando o 

número das frações; entretanto, isto não pode ser feito na prática porque seria impossível 

manter uma relação satisfatoriamente grande do tamanho das partículas. Para misturas 

ternárias, as melhores proporções são aproximadamente 50% de partículas grosseiras, 40% 

frações finas e de 10% médias; a redução da porosidade em conseqüência da introdução da 

terceira fração é relativamente pequena. 

Se a distribuição granulométrica e o formato das partículas permanecem os mesmos, uma 

mudança na distribuição granulométrica das partículas não afetará a porosidade, mas sim na 

distribuição dos poros e na permeabilidade do aglomerado para gases e líquidos. 

2.1.4.4 – ETAPA DE ENDURECIMENTO DAS PELOTAS 

Ao serem descarregadas dos discos, as pelotas cruas passam por um processo de classificação 

individual por peneiras de rolos, sendo posteriormente re-classificadas na alimentação do 

forno de endurecimento. A Figura 2.16 apresenta o desenho esquemático de um forno de 

endurecimento do tipo grelha móvel, similar ao da Samarco Mineração S/A. 

Para que as pelotas possam resistir às operações de manuseio e transporte até o cliente, ou 

seja, estocagem no pátio, carregamento, transporte e descarga do navio, e para que suportem 

as pressões e os choques térmicos dentro do forno do cliente, durante sua transformação em 
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ferro esponja (redução direta), torna-se necessário submetê-las a um tratamento térmico 

cuidadoso e bem balanceado, proporcionando às mesmas a resistência física apropriada. A 

este tratamento dá-se o nome de processo de endurecimento ou processo de queima, o qual é 

realizado no forno de pelotização, também chamado forno de endurecimento. 

No forno de grelha móvel, as mesmas são submetidas a um ciclo térmico constituído pelas 

etapas de secagem (ascendente e descendente), pré-queima, queima e resfriamento. 

 

Figura 2.16 – Forno de Pelotização. 

2.1.4.4.1 – ETAPA DE SECAGEM DAS PELOTAS 

As pelotas cruas, com umidade na faixa de 10,0 a 10,5% e temperatura próxima da ambiente, 

são expostas bruscamente à ação de gases quentes, a uma temperatura de 320 a 350 oC. Nesta 

etapa, as pelotas devem perder seu conteúdo de água, preservando, entretanto sua integridade 

física, resistindo às tensões internas que surgem em função da evaporação da água contida nos 

poros, e às pressões dinâmica e estática dos gases quentes. Na Samarco, temos 3 etapas de 

secagem: ascendente  I (16 metros), ascendente II (16 metros) e descendente (12 metros). As 

principais reações que ocorrem nestas zonas são: a evaporação da umidade contida nas pelotas 

e a transformação da goethita em hematita (250ºC), ambas endotérmicas.  

Vaporização da umidade / condensação (60 a 200°C): H2O(Liquido)  <=>  H2O (vapor)       (2.5) 

Decomposição da Goethita (200 a 500°C): 2FeOOH  =  Fe2O3  +  H2O (vapor)                (2.6) 
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2.1.4.4.1.1 – SECAGEM DE CORPOS AGLOMERADOS 

O processo de secagem dos aglomerados deve permitir a secagem mais rapidamente possível, 

porém a taxa de secagem é limitada pelo risco da deformação indesejável ou pela formação de 

trincas resultantes da remoção excessivamente rápida da água.  

Uma secagem segura requer o conhecimento da distribuição da água nos poros do sistema e a 

familiaridade com as regras do transporte da água e do vapor através de meios porosos. A 

secagem reduz gradualmente o índice de água nos aglomerados e simultaneamente muda sua 

distribuição no mesmo. Neste aspecto, é possível distinguir três estágios (Figura 2.17) durante 

a secagem de um corpo aglomerado: 

 
Figura 2.17 - Distribuição da água durante a secagem de um corpo da argila [10].  

(A) - A água forma camadas contínuas que separam as partículas; estas se movem 

gradualmente ficando mais próximas uma das outras, ocorrendo um encolhimento do 

aglomerado; 

(B) As camadas da água contraem tanto que as partículas começam a apresentar contato 

mútuo nos pontos ou em planos. Permanece apenas a água nos poros entre as mesmas. 

(C) As películas finas da água restantes no sistema são limitadas à superfície das partículas 

por forças de adsorção, e assim são difíceis de serem removidas. Somente no estágio final da 

secagem a eliminação destas acontece.  

(D) A pequena quantidade de água é fortemente ligada aos pontos de contato entre as 

partículas e aos menores poros do sistema. 

Desta idéia de distribuição da água, é possível derivar o comportamento de corpos cerâmicos 

durante secagem em temperatura constante, como mostrado na Figura 2.18. A designação A - 

C é o mesmo daquele usado em Figura 2.17. 
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Figura 2.18 - Comportamento de um corpo cerâmico durante a secagem [10]. 

A quantidade de água inicial corresponde a uma massa plástica (ponto A). A água forma uma 

camada superficial contínua e conseqüentemente evapora a uma taxa aproximadamente 

idêntica a taxa da evaporação da água livre na superfície. Esta taxa depende da temperatura, 

da umidade do ar e da velocidade do ar, e sob circunstâncias constantes está aproximadamente 

em queda constante para o ponto B. Neste estágio, a contração ocorre em conseqüência das 

forças capilares nos poros que agem similarmente como se o objeto estivesse exposto a uma 

pressão externa. A contração prossegue até que as partículas estejam em contato direto. A 

taxa de secagem então reduz (B-C-0). A taxa de secagem é dada pela quantidade de água 

evaporada por unidade de superfície por unidade de tempo. 

É conveniente distinguir pelo menos dois estágios de secagem a temperatura constante, 

diferindo em seus mecanismos: 

(A) O período de taxa constante de secagem. 

(B) O período de redução da taxa de secagem. 

No primeiro estágio, a secagem segura requer uma taxa de evaporação da superfície de tal 

maneira que mais água possa ser fornecida pelo fluxo das camadas mais profundas. Sob tais 

circunstâncias, a contração é uniforme. Se a água não puder ser fornecida na taxa necessária, a 

superfície contrai mais rapidamente do que o interior e tensões aparecem, as quais são 

dependentes da contração da secagem total e da taxa de secagem. As trincas no material 

ocorrem quando estas tensões excedem o limite de resistência final. Por isso o processo requer 

o controle muito cuidadoso neste estágio.  

O comportamento de sistemas reais pode diferir das concepções acima nos seguintes pontos: 
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(1) A taxa da evaporação da água no primeiro estágio é sempre menor do que aquela de 

uma superfície livre da água. Este fato é explicado por uma determinada depressão do 

nível de água na superfície dos poros, em que a pressão do vapor de água é reduzida 

em conseqüência da curvatura negativa do nível de água.  

(2) O primeiro estágio da secagem que envolve a contração não é sempre separado do 

estágio subseqüente por um índice de umidade crítico definido (ponto B na Figura 

2.17) e a taxa da remoção da água neste estágio não é completamente constante.  

(3) No primeiro estágio, o movimento da água no sistema capilar não é sempre um mero 

fluxo do meio líquido. Este pode também envolver o mecanismo da evaporação-

condensação, se os poros não preenchidos completamente com o líquido estiverem 

presentes, especialmente quando o gradiente da temperatura no objeto exceder 1 °C 

mm -1.  

(4) O transporte da água durante a secagem é complicado pela não uniforme e variável 

distribuição da temperatura em duas maneiras: 

(a) Em conseqüência da dependência da temperatura da tensão superficial, a água 

líquida tende a fluir nos capilares no sentido da diminuição da temperatura.  

(b) A viscosidade da água é dependente da temperatura (diminui quando aquecido 

de 20 a 100°C, 0.01 a 0.0028 dPa s). 

Todos estes fatores não podem ser incluídos em uma descrição quantitativa dos processos 

envolvidos na secagem. Determinadas simplificações são conseqüentemente introduzidas 

como uma forma geométrica simples do objeto, um tamanho uniforme do poro, de condições 

isotérmicas, etc. 

No estágio de taxa constante, a secagem segura requer o transporte rápido do líquido do 

interior do objeto a sua superfície onde a evaporação na atmosfera ambiente ocorre. A taxa da 

perda do volume da água pode ser expressa pela equação: 

l
cAk

dt
dV

η
∆

=                                                           (2.7) 

onde A é uma constante, K é o coeficiente da permeabilidade, ∆c é a diferença da 

concentração de água entre a superfície e o interior do objeto, η é a viscosidade da água e l é 
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uma metade da espessura se a secagem prosseguir de ambos os lados de um produto 

conformado.  

Para um dado objeto, a taxa permissível da secagem pode ser afetada pela viscosidade da 

água, a qual depende da temperatura. A taxa da evaporação superficial, que pode ser 

controlada amplamente pela umidade, temperatura e velocidade do fluxo do ar, não deve 

exceder um limite crítico, além do qual a taxa da evaporação excederia a taxa em que a água é 

fornecida pelas camadas mais profundas. O efeito da temperatura e da umidade do ar na 

distribuição da água no objeto que está passando por um processo de secagem é ilustrado na 

Figura 2.19. O diagrama indica que a secagem prosseguirá na maior taxa numa diferença 

mínima no conteúdo de água (e assim no stress mínimo) no caso que c, que corresponde às 

condições em secadores de umidade controlada. 

 

Figura 2.19 - Distribuição da umidade durante a secagem de corpos cerâmicos. [10]. 

O princípio de controle da umidade na secagem é baseado no aquecimento relativamente 

rápido dos objetos em uma atmosfera úmida; nenhuma secagem ocorre neste estágio. À 

medida que o objeto estiver aquecido uniformemente, a umidade ambiente é reduzida. A 

secagem prossegue deste modo muito mais rapidamente do que quando a temperatura é 

aumentada gradualmente em uma atmosfera seca, desde que o processo ocorra numa 

viscosidade decrescente da água e, além disso, o transporte espontâneo da água através dos 

capilares no sentido do decréscimo da temperatura, isto é, para o centro do objeto, é impedida. 

Assim que as partículas chegam ao contato mútuo, a contração está praticamente completa. O 

nível de água é comprimido nos poros e a água é fornecida à superfície pela difusão do vapor 
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através dos poros dos capilares. Desde que a água seja transferida pelo aumento das 

distâncias, a taxa de secagem total (expressada como a quantidade de água removida por 

unidade de tempo) diminui (seção B-C-0 da curva da Figura 2.17). 

Neste estágio nos sistemas que contêm poros de diâmetros idênticos, o teor de água diminui 

com a raiz quadrada do tempo. No caso de sistemas que possuem poros de dois diâmetros 

diferentes, a secagem prossegue em três estágios, como mostrado na Figura 2.20. Quando o 

estágio no qual a taxa de secagem constante termina, o nível de depressão da água é 

primeiramente mais rápido nos poros de diâmetros maiores até certa diferença de nível entre 

os poros pequenos e grandes seja alcançada; esta diferença corresponde à diferença nas forças 

capilares envolvidas. Os níveis então decrescem na mesma taxa para o centro do objeto até 

que os poros maiores estejam vazios e a evaporação dos poros menores continua a uma taxa 

mais lenta. Em sistemas reais, a parte descendente central da curva pode ser desviada no 

sentido oposto de acordo com respectivo tipo de poro predominante.  

(a) Região de evaporação a partir dos dois tipos de poros.  

(b) Evaporação a partir dos poros menores. 

Figura 2.20 - Secagem em um sistema contendo dois tamanhos de poros [10].        

Da discussão acima, fica claro porque objetos prensados (mais compactos) não exibem 

virtualmente nenhum encolhimento na secagem, pois a mistura contém pouca água e não há 

água para separar as partículas em camadas. Entretanto, mesmo estes corpos podem ser 

danificados pela secagem excessivamente rápida em conseqüência da alta pressão do vapor, a 

qual não pode sair através dos poros. O valor da contração durante a secagem é uma 

característica muito significativa, sendo um dos fatores decisivos para a condução do processo 

de secagem e, além disso, afetar as tolerâncias dimensionais dos produtos. Quanto maior a 

contração, mais elevada a sensibilidade do corpo à secagem. Com várias argilas, a contração 
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linear do corpo plástico varia entre 0.5 e 12%. Partículas finas produzem uma contração 

maior, a qual pode ser reduzida pela adição de componentes não plásticos de granulação 

grosseira, tais como o Feldspato e o quartzo no caso da porcelana. Uma contração menor é 

exibida geralmente por misturas de granulação grosseira por causa do número menor de 

camadas da água contidas, e também pelas misturas com baixos teores de água. Entretanto, se 

deve recordar que os métodos de reduzir a contração geralmente afetam as propriedades de 

forma. 

Um procedimento de secagem incorreto acarretará sérios problemas na operação. Se a 

eliminação da água e a contração não prosseguirem uniformemente através de toda a massa, 

as tensões internas na zona seca aumentam e quando estas excedem o limite de resistência, as 

rachaduras formam na direção do gradiente de umidade (geralmente perpendicular à 

superfície). Se a tensão ocorre no estado plástico, o corpo pode se deformar. Um fenômeno 

similar (empenamento) ocorre se um gradiente da umidade através da peça estiver presente no 

início do processo de secagem, ou quando as partículas estiveram preferencialmente 

orientadas em um lado da peça. Com partículas de minerais da argila, o encolhimento na 

secagem aumenta na direção perpendicular ao plano das placas [10].  

2.1.4.4.1.2 – SECAGEM DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO 

Pereira e Seshadri [17] desenvolveram um modelo matemático para a queima das pelotas em 

grelha móvel baseado na transferência de massa e calor. Os mesmos consideraram que a 

secagem era a etapa mais difícil para se tratar, cujo mecanismo ainda é controverso.  

A secagem das pelotas normalmente se dá em duas etapas: na primeira, sob condições 

isotérmicas, a taxa de secagem é constante; na segunda, é decrescente. Os mesmos concluíram 

que na primeira etapa a secagem é controlada pela transferência de massa através da camada 

limite e a taxa de secagem é quase constante. Na segunda etapa a secagem é controlada pela 

difusão do vapor da água no interior da pelota e a taxa de secagem passa a ser decrescente. Na 

terceira etapa a secagem é controlada pela transferência de calor até a frente de vaporização, 

sendo a taxa de secagem calculada admitindo que apenas determinada fração do calor 

transferido para a pelota é utilizado na secagem.  

A Figura 2.21 ilustra estes estágios. 
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Figura 2.21 - Mecanismo de controle da secagem da pelota. [12] 

De acordo com o modelo proposto, concluiu-se que: 

- quanto maior o tamanho das pelotas, mais lenta será a secagem. A diferença de temperatura 

entre o centro da pelota e a superfície é maior à medida que aumentamos o tamanho das 

mesmas e desta forma é mais difícil eliminar a umidade da parte central das pelotas maiores 

(Figura 2.22).  

 
Figura 2.22 – Influência do diâmetro das pelotas sobre a secagem [12]. 

- quanto mais densa a pelota, mais lento se torna o processo de secagem, pois a difusão do 

vapor de água da frente de vaporização até a superfície da pelota será menor, e da mesma 

forma, a taxa de transferência de calor até a frente de vaporização (Figura 2.23). A 

distribuição e tamanho dos poros são modificados, e a permeabilidade do aglomerado para 

gases e líquidos é reduzida. Por outro lado, a massa de óxidos, principalmente a hematita, será 

muito maior para o mesmo volume da pelota, e parte do calor será transferido para esta massa 

antes de chegar à frente de vaporização. 
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Figura 2.23 – Influência da densidade das pelotas sobre a secagem [12]. 

- para maior temperatura do gás a tendência é a secagem se tornar mais rápida (Figura 2.24). 

Para a mesma vazão de gás, se aumentamos a temperatura, a quantidade de calor fornecida ao 

sistema é maior, o que aumenta a cinética da secagem. 

 
Figura 2.24 – Influência da temperatura do gás sobre a secagem [12]. 

GREBENKIN et al.[13] estudaram em escalas de laboratório e industrial a influência do 

excesso de molhamento da camada superior de pelotas na resistência das mesmas durante a 

etapa de secagem. Os resultados das investigações em laboratório e industriais sobre o 

excesso de umidade e a perda da resistência das pelotas mostraram que para reter a estrutura 

do leito de pelotas durante sua secagem deve ser obedecida uma relação entre o valor do 

ponto de orvalho do portador de calor e o tempo de retenção da pelota na zona com excesso 

de umidade, para uma dada resistência e altura do leito de pelotas cruas (carga estática na 

pelota com excesso de molhamento).  

Sabe-se que durante a secagem das pelotas em fornos de endurecimento tipo grelha móvel, na 

secagem ascendente, o portador de calor é soprado em direção ascendente ao leito de pelotas. 

Se este leito for suficientemente alto, uma zona de excesso de molhamento será formada, na 

qual as pelotas perderão suas propriedades de resistência, levando a deformação e até mesmo 
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a quebra das mesmas, o que afeta diretamente a permeabilidade do gás no leito 

comprometendo a qualidade das pelotas queimadas. Além disso, as exigências de calor para 

re-evaporar a umidade condensada aumentam consideravelmente. 

Outro fato observado é que com diâmetro crescente da pelota a quantidade da umidade 

condensada e a duração do processo da condensação aumentam, enquanto com uma ascensão 

no ponto de orvalho do portador de calor a quantidade de condensado cresce e a duração do 

processo cai. Foi demonstrado experimentalmente que a perda de resistência depende do 

ponto de orvalho e do tempo para que o vapor atue na pelota.  

Na Figura 2.25, o gráfico mostra que as pelotas testadas, com diâmetro de 14 mm e com uma 

resistência inicial de 14N/pellet, perdem toda sua resistência em 75 a 240 s. Nestes pontos 

existe a necessidade de abaixar o ponto de orvalho do portador de calor. A perda de 

resistência é devido ao fato que o condensado quente penetra nos poros da pelota reduzindo as 

forças capilares existentes, por causa da diminuição da tensão superficial da água pelo 

aumento de sua temperatura. Quando todos os poros são preenchidos e a superfície está 

revestida com uma película do condensado, a pelota é corroída, gerando uma mistura 

heterogênea em relação ao tamanho. 
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Figura 2.25 - Gráfico da cinética da perda de resistência de pelotas (diâmetro = 14,0mm) 
durante o excesso de molhamento pelo vapor a várias temperaturas [13]. 

A análise dos dados obtidos mostrou que o excesso de molhamento das pelotas nas máquinas 

do endurecimento, dentro das faixas investigadas dos parâmetros altura do leito e portador de 

calor, existem em todo o comprimento da zona de secagem com sopro do portador de calor. 

Quanto mais elevada a temperatura do portador de calor, a formação da zona com excesso de 
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molhamento se dará mais cedo, menor será a sua altura e maior será a velocidade em que a 

mesma se move no leito.  

2.1.4.4.2 – ETAPA DE PRÉ-QUEIMA DAS PELOTAS 

Pré-queima é a etapa intermediária às fases de secagem e queima, onde as pelotas são 

expostas a um fluxo descendente de gases a temperaturas da ordem de 500°C a 900°C. Nestas 

condições as pelotas sofrem um aquecimento adequado antes de serem submetidas às 

rigorosas temperaturas de endurecimento na zona de queima. As pelotas, principalmente da 

camada superior do leito, devem entrar nesta zona completamente secas, evitando 

degradações pelos mecanismos explicados no item anterior. 

O ideal é que a transformação da goethita contida nas pelotas cruas em hematita se complete 

nesta etapa, pois a diferença de temperatura entre a pré-queima e a queima pode levar a uma 

elevada pressão de vapor no interior das partículas de goethita, o que leva à degradação das 

pelotas com geração de trincas, e conseqüentemente geração de finos e perturbação da 

operação, com perda de rendimento devido à baixa permeabilidade. 

2.1.4.4.3 – ETAPA DE QUEIMA DAS PELOTAS 

Queima é a fase em que as pelotas passam por um fluxo gasoso também descendente, com os 

mais elevados níveis de temperatura (da ordem de 1360oC). O calor produzido pela 

combustão de óleo, juntamente com o calor contido no ar proveniente da zona de 

resfriamento, é transferido às pelotas via fluxo gasoso, até o ponto em que se inicia a 

combustão do carvão finamente contido nas mesmas gerando-se mais calor, agora do interior 

para fora das pelotas.  

Parte do calor envolvido no processo de queima é utilizado nas reações químicas entre os 

constituintes contidos no minério, no calcário e na bentonita. Estas reações propiciam o 

endurecimento das pelotas através de reações de sinterização entre as partículas de minério de 

ferro e das reações de escorificação [14] envolvendo componentes de ganga ácida e básica, as 

quais conferem às pelotas alta resistência mecânica e características metalúrgicas apropriadas 

utilizadas no reator de redução do cliente. As ligações que se estabelecem entre as partículas 

são diretamente influenciadas pela temperatura, permanência da carga na temperatura máxima 

e natureza da atmosfera do forno.  
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Nesta zona algumas reações se iniciam desencadeando outras que se desenvolvem 

simultaneamente sob grandes gradientes de temperatura e segundo condições estritamente 

locais, ou mesmo pontuais. As principais reações estão descritas a seguir: 

- Combustão do Carvão (500 – 800°C): 

C + ½ O2 = CO                                                                     (2.8) 

C + O2 = CO2                                                                        (2.9) 

- Decomposição de Carbonatos (550 – 800°C): 

CaCO3  =  CaO  +  CO2                                                      (2.10) 

MgCO3  =  MgO  +  CO2                                                    (2.11) 

- Reações de Escorificação (900 – 1400°C), com formação de Ferritos, Silicatos e Fayalitas: 

CaO + Fe2O3 = CaO.Fe2O3                                                 (2.12) 

 MgO + Fe2O3 = MgO.Fe2O3                                               (2.13) 

2MgO + SiO2 = 2MgO.SiO2                                               (2.14) 

 2CaO + SiO2 = 2CaO.SiO2                                                                        (2.15) 

3SiO2 + 2Fe3O4 + 2CO = 3(2FeO.SiO2)  +  CO2                       (2.16) 

- Recristalização e Crescimento dos Grãos de Hematita: inicia-se por volta de 1100 °C e o 

vigor desta união depende fundamentalmente da temperatura alcançada, do tempo de 

permanência nela e da área superficial do minério. A Figura 2.26 mostra a micrografia de uma 

pelota crua, antes do processo de queima e uma pelota queimada. 

 

 

 
 
 

   
                                              (a)                                                (b) 
 
Figura 2.26 – (a) Micrografia de uma pelota crua seca para alto-forno. (b) Micrografia de uma 

pelota para alto-forno sinterizada a 1360°C. 
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2.1.4.4.4 – RESFRIAMENTO DAS PELOTAS 

O resfriamento se dá através de um fluxo ascendente intenso de ar atmosférico à temperatura 

ambiente que passa através do leito de pelotas já queimadas, ainda incandescentes devido às 

elevadas temperaturas resultantes da etapa anterior, deixando as pelotas a uma temperatura 

adequada para o transporte via correias transportadoras e empilhamento no pátio de 

estocagem. 

Naturalmente, a maior eficiência de resfriamento é obtida nas pelotas localizadas na camada 

inferior, já que o fluxo é ascendente. O ar, ao passar através do leito de pelotas, retira o calor 

contido nas pelotas e por isso adquire temperaturas que permitem o seu reaproveitamento da 

seguinte forma: 

- ar resultante do resfriamento primário: é direcionado para a zona de queima 

através do duto de recuperação. Atinge temperaturas superiores a 900°C. 

- ar resultante do resfriamento secundário: é direcionado para a zona de 

secagem ascendente I. Atinge temperaturas superiores a 300°C. 

Toda a produção é empilhada no pátio de estocagem e, depois, recuperada para o 

carregamento dos navios. 

2.2 – FUNDAMENTOS DA SINTERIZAÇÃO 

A sinterização é um processo de união de partículas quando aquecidas às altas temperaturas. 

Em uma escala microestrutural, esta ligação ocorre quando os “pescoços” crescem nos pontos 

de contato entre partículas. Tal crescimento do pescoço provoca importantes mudanças nas 

propriedades associadas à sinterização. Há diversas leis que regem a aplicação dos 

fundamentos de sinterização às situações práticas [15]. A Figura 2.27 mostra o MEV da 

formação dos pescoços durante a sinterização de duas esferas. 

A sinterização das partículas se dá pelos movimentos atômicos que agem para eliminar a 

elevada energia superficial associada com um pó não sinterizado. A energia superficial por 

unidade de volume é inversamente proporcional ao diâmetro das partículas. Assim, partículas 

menores possuem mais energia e sinterizam mais rapidamente do que as partículas maiores. 

Ou seja, partículas menores de minério de ferro possuem maior energia e quando submetidas 

a elevadas temperaturas sinterizam mais rápido do que partículas maiores. 
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Figura 2.27 – Micrografia obtida em MEV da formação de pescoço entre duas partículas 

esféricas de mesmo tamanho induzidas pelo processo de sinterização [15]. 

Desta forma, a prensagem do pellet feed pelo roller press aumenta a participação de partículas 

finas do minério, favorecendo o processo de sinterização. Entretanto, nem toda a energia 

superficial está necessariamente disponível como uma força motriz para a sinterização. Para 

um sólido cristalino, por exemplo, cada contato na partícula desenvolverá um contorno de 

grão com uma energia associada ao mesmo. Estes contornos de grão mostram-se importantes 

ao movimento atômico porque são regiões defeituosas e com elevada mobilidade atômica. 

Durante a sinterização, o crescimento do pescoço pelo movimento de massa é desejável 

porque levará a uma redução da energia superficial pela diminuição da área superficial total. 

As mudanças estruturais associadas com o crescimento do pescoço dependem de diversos 

mecanismos possíveis do transporte, muitos dos quais são processos de difusão, os quais são 

termicamente ativados, significando que há uma energia mínima necessária para a 

movimentação atômica ou de íons e sítios disponíveis. Para que este movimento ocorra, os 

átomos ou íons devem alcançar uma energia igual ou maior do que a energia de ativação 

necessária, para que possam deixar seus sítios e movimentarem para outros sítios disponíveis. 

Os números de sítios disponíveis e de átomos com energia suficiente para movimentação 

nestes sítios variam com a relação da temperatura de Arrhenius: 

( )kTENN −= exp0                                                      (2.17) 

onde N/No é a relação dos sítios disponíveis ou dos átomos ativados do total de átomos, E é a 

energia de ativação apropriada, k é a constante de Boltzmann, e T é a temperatura absoluta. 

Assim, a sinterização é mais rápida para temperaturas mais altas por causa do aumento no 

número de átomos ativos e de sítios disponíveis. Como a eliminação da energia superficial é o 

objetivo principal de sinterização, um medidor do atendimento deste objetivo é a área 

superficial. A área superficial declina rapidamente de um valor inicial e fornece uma medida 

do grau de sinterização.  
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Uma outra medida da sinterização é a relação entre o tamanho do pescoço (X) e o diâmetro da 

partícula (D), (Figura 2.28). Além a submeter-se ao crescimento do pescoço, um corpo 

compacto sinterizado geralmente contrai, densifica e aumenta sua resistência; a contração que 

acompanha o crescimento do pescoço é ilustrada na Figura 2.29 para duas temperaturas. A 

contração, ∆L/ L0, que é a mudança no comprimento da dimensão inicial, ∆L, dividido pela 

dimensão inicial, L0. 

 
Figura 2.28 – Ilustração da formação do pescoço e crescimento em um modelo de duas 

partículas [15].  
 

 
Figura 2.29 – Efeito da temperatura e do tempo de sinterização na formação do pescoço, na 

contração e na densidade. (T1 > T2) [15]. 

A densificação, a densidade final, o tamanho do pescoço, a área superficial e a contração são 

medidas relacionadas ao processo de eliminação dos poros durante a sinterização. Em altas 

temperaturas a sinterização é mais rápida, e conseqüentemente tempos mais menores serão 

necessários para alcançar um grau equivalente de sinterização. 
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2.2.1 – CINÉTICA DA SINTERIZAÇÃO 

Em aglomerados compactos, existem muitos pontos de contato para cada partícula (Figura 

2.30 a). Como a área de contato entre as partículas aumenta, as ligações entre as partículas em 

contato aumentam e se unem. Em cada ponto do contato, um contorno de grão cresce para 

substituir a interface sólido-vapor. A microestrutura muda como descrito a seguir. 

O estágio inicial da sinterização ocorre quando a relação do tamanho do pescoço, X/D, for 

menor do que 0.3 (Figura 2.30 b). Durante este estágio, a cinética é dominada pelo gradiente 

de curvatura perto do pescoço das interpartículas. A estrutura do poro é aberta e 

interconectada inteiramente, embora a forma do poro não seja muito lisa e o tamanho de grão 

não é maior do que o tamanho inicial da partícula. 

No estágio intermediário, a estrutura do poro é muito mais lisa, a densidade está entre 70% e 

92% da teórica e o aglomerado possui uma estrutura cilíndrica interconectada (Figura 2.30 c). 

As propriedades do aglomerado são desenvolvidas predominantemente neste estágio. É 

comum que um considerável crescimento do grão ocorra na última parcela do estágio 

intermediário de sinterização. Isto é acompanhado por uma possível isolação do poro. Um 

tamanho de grão pequeno é muito importante para manter uma taxa elevada sinterização. O 

crescimento do grão e a separação dos poros nos contornos de grão são eventos desfavoráveis 

com respeito a densificação do aglomerado. O crescimento do grão ocorre no final estágio 

intermediário; assim, o tamanho de grão é maior do que o tamanho de partícula inicial. 

 
Figura 2.30 – Desenvolvimento da ligação entre as partículas onde a microestrutura é 

transformada durante o processo de sinterização. [15] 

A rede aberta de poros torna-se geometricamente instável quando a porosidade contrai para 

aproximadamente 8% (92% da densidade teórica). Neste momento, os poros cilíndricos 

(a) Partículas livres (início do crescimento das
ligações) 
(b) Estágio inicial (contração do volume de
poros) 
(c) Estágio intermediário (formação dos
contornos de grãos nos contatos) 
(d) Estágio final (poros ficam isolados) 



  

 

38

desdobram-se em poros esféricos, que não são eficazes no retardamento do crescimento dos 

grãos (Figura 2.30 d). O aparecimento de poros isolados sinaliza o começo do estágio final de 

sinterização e de lenta densificação. A presença de gás nos poros neste momento limitará o 

valor final da densidade. A sinterização a vácuo pode ser benéfica para alcançar densidades 

finais elevadas desde que o composto não decomponha nem evapore. 

A sinterização não é um mecanismo simples. Muitos materiais sinterizam por uma 

combinação das ações que envolvem modalidades múltiplas do fluxo de massa. Com uma 

mudança no tamanho de partícula, na temperatura, ou no tempo, é possível deslocar o 

mecanismo dominante da sinterização por causa das sensibilidades diferentes dos parâmetros 

de processo. O fluxo viscoso é dominante para materiais amorfos. A difusão do volume 

prevalece com temperaturas muito elevadas de sinterização de partículas grandes. A difusão 

superficial e a difusão no contorno de grão são geralmente dominantes com tamanhos de 

partícula menores em materiais cristalinos. Além disso, as partículas pequenas exibem um 

crescimento mais rápido do pescoço e necessitam de um menor tempo ou de temperaturas 

mais baixas de sinterização para atingirem um grau equivalente de sinterização. Geralmente, 

as partículas grandes terão uma sinterização mais lenta e requererão temperaturas mais 

elevadas ou tempos mais longas de sinterização para alcançarem um grau equivalente de 

densificação. O aumento da densificação da sinterização com a redução do tamanho das 

partículas é a principal razão para utilização de partículas pequenas nos processos de 

aglomeração a quente.  

Uma demonstração do efeito de partículas pequenas na sinterização é dada na Figura 2.31, 

onde temos a densidade de sinterização para misturas bimodais de pós de alumina, 

sinterizadas a 1600 °C por 60 minutos com tamanhos de aproximadamente 0.5 e 5 µm. 

 
Figura 2.31 – Densidade sinterizada versus composição de um pó de alumina [15].  
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A densidade sinterizada aumenta com a fração de partículas pequenas, demonstrando o papel 

importante papel das partículas pequenas.  

O principal objetivo da sinterização é melhorar as propriedades dos aglomerados, tais como a 

dureza, a resistência mecânica, a transparência, a tenacidade, a condutividade elétrica, a 

expansão térmica, a saturação magnética, e a resistência de corrosão. A sensibilidade de cada 

uma destas propriedades ao grau de sinterização pode ser completamente diferente, mas no 

geral melhora com o grau de densificação. As propriedades dinâmicas (como a resistência ao 

impacto) provam ser as mais sensíveis ao processo de sinterização. A Tabela 2.1 contrasta as 

vantagens e as desvantagens de algumas das variáveis ajustáveis no processo de sinterização.  

Tabela 2.1 – Resultados das modificações nos parâmetros operacionais no processo de 

sinterização. [15] 

 

Do ponto de vista da sinterização, a diminuição no tamanho de partícula aumenta a taxa de 

sinterização e favorece o aumento da resistência (Figura 2.32). 

Figura 2.32 – Gráfico da resistência do material sinterizado versus o tamanho da partícula de 
zircônia sinterizada por 4 horas a 2200°C. [15] 
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Um tempo longo de sinterização melhorará o grau de sinterização, mas conduzi-lo-á a 

maiores despesas operacionais. A temperatura de sinterização é uma das mais influentes de 

todas as variáveis de sinterização e maiores temperaturas levarão a uma sinterização mais 

rápida, entretanto pode aumentar os custos, principalmente com energia. Da mesma forma, as 

mudanças na composição podem melhorar as propriedades. Ajustando a composição é 

possível fortalecer consideravelmente o material e ajudar na sinterização. Assim, um outro 

objetivo de sinterização é alcançar respostas desejáveis de homogeneização difusional durante 

a parcela de alta temperatura do ciclo de sinterização. 

2.2.2 – SINTERIZAÇÃO DOS GRÃOS DE HEMATITA 

Por se tratar de um processo cinético, a relação da eficiência da sinterização com adequadas 

condições e tempo de queima é baseado no processo de difusão atômica. A difusão entre 

partículas de minério de ferro se caracteriza como um processo que diminui a energia livre ou 

que, alternativamente, aumenta a entropia.  

Desta forma, quando duas partículas de minério de ferro estão em contato durante uma 

unidade de tempo, havendo em algum ponto da superfície de uma delas uma concentração 

atômica maior do que na outra, ocorreria um fluxo atômico da região de maior concentração 

em direção àquela de menor concentração. Dessa maneira, quanto maior a área de contato 

entre as superfícies das partículas de minério, maior será o fluxo atômico ou a quantidade de 

material que migrará de uma superfície para a outra. Para materiais mais finos como o pellet 

feed processado no roller press, cuja área superficial é maior, este fenômeno seria favorecido. 

Em análises mais aprofundadas, Wynnyckyj e Fahidy [16] e German [15] descrevem a 

eficiência de sinterização em pelotas de minério de ferro como sendo função da 

recristalização e crescimento dos grãos de hematita submetida a um determinado perfil de 

temperatura de queima, do tempo de permanência em cada temperatura e do crescimento do 

pescoço na interface entre os grãos, decorrente da mobilidade atômica do processo de difusão 

superficial e volumétrica. 

Para as pelotas de minério de ferro, onde há porosidade entre e dentro das partículas de 

minério e formação de escória, o processo de difusão não ocorre seguindo um modelo pré-

estabelecido. A difusão acontece entre as partículas de minério de ferro e entre estas fases 

escorificadas. Estas últimas, por sua vez, têm seus átomos difundidos entre si e entre outras 
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fases escorificadas contendo espécies diferentes. Estudos de Toríbio [17] e Kessel [18] 

concluíram que a eficiência de sinterização é influenciada pela tipologia do minério 

processado. Para cada tipo mineralógico que compõem o minério, as características 

intrínsecas são diferentes (densidade real, difusividade térmica, área superficial) e estas 

diferenças podem levar a comportamentos distintos durante a sinterização. 

Diferentes materiais possuem diferentes difusividades térmicas, em função de haver 

diferenças de natureza física, relativas a defeitos na estrutura, tais como a presença de lacunas, 

interstícios, sítios e outros; estrutural, como os contornos de grão, superfície de contato, 

porosidades, trincas; de natureza química, como tipos de ligações existentes entre os átomos e 

moléculas (iônicas, covalentes, metálicas, atração eletrostática, pontes de hidrogênio e etc) e 

de natureza morfológica, tais como materiais amorfos, vítreos e cristalinos.  

Como descrito por Meyer [1], a presença de CaO, por exemplo, favorece a difusão  atômica, 

aumentando a mobilidade de elétrons na estrutura das pelotas. Isto ocorre porque o CaO reage 

com a hematita e com a sílica, formando fases escorificadas fundidas (1250ºC), cujo ponto de 

fusão normalmente é menor do que o ponto de fusão dos elementos puros. A presença de uma 

fase líquida capaz de dissolver algumas das partículas sólidas produz um caminho de 

transporte que é geometricamente o mesmo caminho pelo contorno do grão na sinterização de 

fase sólida [19]. Essas fases, em contato com a superfície das partículas de hematita, 

funcionam como um veículo de transporte para o processo de difusão atômica (Figura 2.33). 

Como já foi dito antes, a difusão atômica é um fenômeno termicamente ativado, o que 

significa que há uma energia mínima necessária para que ocorra a movimentação atômica e 

iônica entre as partículas de minério. Esta movimentação depende de os átomos e íons 

atingirem um nível de energia igual ou maior que a energia de ativação necessária para migrar 

entre os espaços disponíveis da estrutura atômica. Desta forma, quanto mais se processa a 

difusão atômica e a mobilidade de elétrons, mais eficiente é a sinterização e o crescimento dos 

grãos, partindo da superfície de contato entre as partículas de minério de ferro. À medida que 

a relação X/D (Figura 2.28) aumenta, mais expressivo é o crescimento dos grãos de hematita.  

A Figura 2.34 mostra o resultado [1] de testes que evidenciam a influência da temperatura de 

queima no tamanho dos grãos de hematita. 
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Figura 2.33 – Resultado de testes que evidenciam a influência do CaO e da temperatura de 
queima no tamanho dos grãos de hematita. [1] 

Outro fato é que, dependendo da temperatura atingida no interior das pelotas durante o 

processo de queima devido à combustão do carvão adicionado, mais eficiente se torna esse 

processo [13]. 

Em pelotas produzidas com minérios hematíticos, por exemplo, a temperaturas entre 1050 e 

1150ºC, quanto maior o tempo de permanência nestas temperaturas, maior é a possibilidade 

de formação de compostos contendo CaO e Fe2O3, chamados ferritos de cálcio, que facilitam 

a mobilidade atômica.  

 

Figura 2.34 – Resultado de testes que evidenciam a influência da temperatura de queima no 
tamanho dos grãos de hematita. [1] 

A Figura 2.35 apresenta o efeito do tempo e da temperatura de queima no crescimento dos 

grãos de hematita, segundo Meyer [1]. 
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Figura 2.35 – Efeito do tempo e temperatura no crescimento dos grãos de hematita [1]. 

Mais uma evidência de que a sinterização dos grãos de hematita que ocorre durante o 

processo de queima das pelotas é um fenômeno termicamente ativado foi demonstrada por 

Wynnyckyj e Fahidy [16], ao constatarem que os mecanismos responsáveis pelo aumento da 

resistência à compressão também são comandados por leis do tipo Arrhenius, com a energia 

de ativação dada pela inclinação de gráficos de log da resistência à compressão versus 1/T. 

Em resumo, com relação à parcela da resistência à compressão referente à eficiência da 

sinterização e ao crescimento dos grãos de hematita, espera-se que pelotas produzidas com 

minérios mais finos, com maior teor de CaO e com maior tempo de permanência em 

temperaturas da ordem de 1300ºC apresentem maior eficiência de sinterização, traduzida em 

maior resistência à compressão a frio.  

2.2.3 – POROSIDADE DAS PELOTAS QUEIMADAS 

Um fator que pode exercer grande influência na qualidade física e metalúrgica das pelotas é a 

porosidade. A existência de poros na estrutura de pelotas de minério de ferro é uma 

característica intrínseca deste tipo de aglomerado.  

Na aglomeração de minério de ferro, por ser um processo dinâmico e complexo, e envolver 

grandes quantidades de materiais, o controle da porosidade das pelotas torna-se muito difícil. 

Considerando que o processo trabalha no limite em relação à composição mineralógica do 

concentrado, da produtividade e qualidade das pelotas, a única possibilidade possível de 

alteração da porosidade do produto é através da distribuição granulométrica do minério (pellet 

feed). Este efeito será observado no desenvolvimento deste trabalho. 
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Yang e Standish, [21, 22] em seus estudos, dividiram a estrutura das pelotas de minério de 

ferro em duas partes: (1) a parte mineral composta de minério de ferro e fases escorificadas e 

(2) os poros. Estes estudos mostraram que há uma forte influência da composição química das 

pelotas na porosidade e propuseram alguns mecanismos para a formação dos poros: 

! Durante o aquecimento das pelotas, no processo de queima, ocorre calcinação do 

calcário (CaCO3), através da reação CaCO3 → CaO + CO2 , liberando dióxido de 

carbono (CO2). A liberação de CO2 possibilita a geração de trincas devido à expansão 

volumétrica deste gás. O monóxido de cálcio formado (CaO) reage com o minério de 

ferro (Fe2O3), formando compostos denominados ferritos de cálcio (CF) de baixo 

ponto de fusão, os quais se mantêm líquidos nas temperaturas de queima, fluindo 

imediatamente pelos capilares provenientes do processo de pelotamento, devido à 

tensão superficial e/ou forças de capilaridade, para a superfície do CaO, para as 

superfícies em torno das partículas de minério de ferro, para os vazios, para o interior 

das partículas de CaO, através de trincas, e para o interior das partículas de minério, 

através de poros abertos. 

! Reações entre o minério de ferro e o CaO continuam ocorrendo entre os pontos de 

contato diretamente ou através da fase líquida, que continua dissolvendo o CaO; 

! Quanto mais líquido é formado, menores vão se tornando as partículas de CaO, até 

este ser completamente consumidas e, em seu lugar, estarão formados poros; 

! A fase líquida poderá preencher totalmente ou parcialmente alguns vazios entre as 

partículas de minério de ferro; 

! A queima de partículas de carvão contidas nas pelotas libera gás e, com isso, deixa 

espaços vazios; 

! O tamanho e a quantidade de partículas de calcário e carvão exercem forte influência 

na estrutura dos poros. 

Assim, os poros formados pelo mecanismo de formação proposto por Yang e Standish [21, 

22] podem ser classificados em cinco tipos: 

! Poros formados pelos vazios provenientes do consumo do calcário; 

! Poros formados pelo não preenchimento ou pelo preenchimento parcial de alguns 

vazios provenientes do consumo do calcário e/ou da sinterização insuficiente entre 

partículas adjacentes de minério de ferro; 

! Poros internos de partículas de minério não preenchidos ou parcialmente preenchidos; 
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! Poros formados pelos vazios provenientes do consumo de carvão; 

! Trincas formadas durante a etapa de aglomeração e/ou durante a queima das pelotas. 

Diante do exposto, é obvio que dependendo do tipo de pelota produzido, especialmente em 

relação aos constituintes mineralógicos do concentrado, da distribuição granulométrica do 

pellet feed e da composição química das pelotas, serão encontrados diferentes níveis de 

porosidades e conseqüentemente diferentes propriedades da pelota queimada (qualidade física 

e metalúrgica). 
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3 – METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Neste capítulo serão descritos os métodos e equipamentos, que foram utilizados para 

condução dos experimentos realizados para investigar a influência da distribuição 

granulométrica do pellet feed na qualidade das pelotas para redução direta. 

3.1 - PROJETO DE EXPERIMENTO 

R. Fisher, citado por Juran [23], no inicio da década de 20, idealizou uma metodologia para 

variar todos os parâmetros simultaneamente, o que ele chamou de planejamento fatorial. O 

experimento consiste na observação de cada uma de todas as possíveis combinações de níveis, 

as quais podem ser formadas a partir dos diferentes fatores. Cada combinação diferente dos 

níveis dos fatores é chamada de combinação de tratamento. Num experimento fatorial, os 

níveis de cada fator são escolhidos e é realizada uma medição em cada uma das combinações 

possíveis entre os níveis de cada fator. Ao contrário do método que analisa uma variável de 

cada vez, o planejamento fatorial permite detectar e estimar as possíveis interações entre as 

variáveis, no caso delas não atuarem de forma independente.  

3.1.1 ALGUMAS PREMISSAS BÁSICAS PARA UM BOM EXPERIMENTO 

Um bom experimento depende da experiência e das habilidades anteriores do experimentador. 

Citam-se, a seguir, algumas ferramentas importantes para o delineamento de experimentos: 

3.1.1.1 AGRUPAMENTO, PLANEJAMENTO OU BLOCAGEM 

O agrupamento visa a não permitir que possíveis influências resultantes de variáveis não 

controladas afetem as informações obtidas sobre os fatores de principal interesse, bem como, 

obter algumas informações sobre os efeitos das variáveis não controladas. 

3.1.1.2 ALEATORIZAÇÃO 

A seqüência de experimentos e/ou atribuição de amostras a diferentes combinações de 

tratamentos de maneira puramente casual é denominada “aleatorização”. Tal atribuição 

aumenta a probabilidade de que o efeito de variáveis incontroláveis seja minimizado. 
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3.1.1.3 REPLICAÇÃO 

A replicação é a repetição de uma observação ou medição de forma a aumentar a precisão ou 

fornecer os meios para se medir esta precisão. Proporciona uma oportunidade para que se 

minimizem os efeitos de fatores incontroláveis ou de fatores desconhecidos pelo 

experimentador e, assim como a aleatorização, atua como ferramenta diminuidora de 

tendências. A réplica também ajuda a detectar erros graves nas medições. 

3.2 - PLANEJAMENTO DO EXPERIMENTO 

Para avaliação da influência da distribuição granulométrica e da mineralogia do pellet feed no 

processo de aglomeração e na qualidade da pelota de minério de ferro para redução direta, 

avaliou-se os seguintes fatores: 

A - Influência da mineralogia: Teor de hematita especular no pellet feed; 

B - Influência da distribuição granulométrica do pellet feed: superfície específica ou área 

superficial do pellet feed.  

O planejamento experimental desta etapa foi um fatorial constituído de uma combinação de 2 

fatores em 3 níveis, com 2 pontos centrais e uma réplica conforme Tabela 3.1. As 

significâncias dos fatores e suas interações sobre as variáveis respostas foram determinadas 

pela análise de variâncias. Utilizou-se o software Statgraphics para desenvolvimento do 

planejamento e das análises. 

Para análise das tendências dos níveis ótimos para cada fator em relação as variáveis respostas 

utilizou-se a metodologia de superfície de resposta, que é um conjunto de técnicas 

matemáticas e estatísticas, cujo objetivo é a determinação dos níveis ótimos de operação 

através de experimentos seqüenciais. Desta forma determinaram-se as combinações dos 

fatores superfície específica e teor de hematita especular nas variáveis respostas estudadas, 

que foram: 

- Resistência das pelotas cruas úmidas e secas; 

- Resiliência das pelotas cruas úmidas (resistência a quedas); 

- Densidade aparente (bulk density) e diâmetro médio das pelotas cruas; 

- Resistência à compressão das pelotas queimadas; 
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- Tamboramento e abrasão das pelotas queimadas; 

- Densidade e porosidade das pelotas queimadas; 

Tabela 3.1 – Planejamento do projeto de experimento.  

 

3.3 - DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO DE EXPERIMENTO EM POT GRATE 

O desenvolvimento dos trabalhos experimentais para obtenção das pelotas cruas e queimadas 

e a determinação da qualidade das mesmas em escala de laboratórios, foram conduzidos nas 

seguintes etapas: 

Etapa 01 - Seleção e preparação das matérias-primas; 

Etapa 02 - Moagem das amostras de pellet feed no roller press (escala de laboratório); 

Etapa 03 - Caracterização das matérias primas utilizadas; 

Etapa 04 - Determinação da umidade ideal para a etapa de pelotamento; 

Etapa 05 - Elaboração da mistura e produção das pelotas cruas em disco piloto; 

Etapa 06 - Análise das propriedades das pelotas cruas; 

Etapa 07 - Queima das pelotas no forno do pot grate; 

Etapa 08 - Analise das propriedades das pelotas queimadas; 

Etapa 09 - Caracterização microestrutural das pelotas por microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura. 

Ordem Bloco Superfície Específica (cm²/g) Hematita Especular (%)

1 1 1700 42
2 1 2400 42
3 1 2050 42
4 1 1700 32
5 1 2050 52
6 1 1700 52
7 1 2050 42
8 1 2400 32
9 1 2050 32
10 1 2400 52
11 2 1700 42
12 2 2400 42
13 2 2050 42
14 2 1700 32
15 2 2050 52
16 2 1700 52
17 2 2050 42
18 2 2400 32
19 2 2050 32
20 2 2400 52
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3.3.1 - SELEÇÃO, PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-

PRIMAS 

Para obtenção dos teores de hematitas no pellet feed propostos no projeto de experimentos 

Tabela 3.1, foram obtidas três amostras de misturas de itabiritos hematíticos, utilizados para 

produção de pelotas para redução direta, nas proporções propostas para o estudo. As amostras 

foram coletadas na planta industrial, após a etapa de filtragem, antes da prensagem no roller 

press. A escolha dos 3 níveis de hematita especular (32%, 42% e 52%) correspondem aos 

níveis empregados na produção atual. 

Os insumos utilizados na composição das misturas (calcário, carvão e aglomerante orgânico) 

foram coletados nas linhas de mistura das usinas de pelotização da SAMARCO e 

caracterizados conforme Tabela 3.2. Os mesmos foram armazenados em recipientes plásticos 

hermeticamente fechados, após criteriosa etapa de homogeneização, para se evitar possíveis 

contaminações com outros produtos ou a absorção de água.    

3.3.2 – PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS DE PELLET FEED 

As amostras de pellet feed foram devidamente homogeneizadas e separadas em lotes de 250 

kg (quantidade necessária para a etapa de pelotamento). Para cada nível de hematita especular 

gerou-se 3 amostras distintas de pellet feed: 

- Amostra 1 - proveniente da usina, com superfície específica de 1700 cm²/g; 

- Amostra 2 - obtida com a prensagem do pellet feed no roller press piloto, ajustado 

para obter-se um ganho de 350 unidades na superfície, ou seja, a superfície final do 

pellet feed em 2050 cm²/g; 

- Amostra 3 - obtida pela prensagem do pellet feed no roller press piloto, ajustado 

para obter-se um ganho de 700 unidades na superfície específica, ou seja, a 

superfície final do pellet feed em 2400 cm²/g. 

Cada amostra passou apenas 01 vez pelo roller press piloto, retratando o processo industrial. 

A moagem no roller press piloto foi satisfatória, mas vale ressaltar que industrialmente, 

devido à necessidade de produção, o ganho de superfície da ordem de 700 unidades não é 

possível de ser atingido com apenas um estágio. 
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3.3.3 – CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS 

Para a caracterização das amostras de pellet feed, do carvão e do calcário, realizou-se as 

seguintes análises: 

- Análise química: determinação dos elementos presentes nas matérias primas 

utilizadas; 

- Análise física: determinação da superfície específica, da distribuição 

granulométrica, do peso específico e da umidade das matérias primas utilizadas; 

- Análise microscópica das fases minerais presentes no pellet feed utilizado. 

3.3.3.1– ANÁLISE QUÍMICA 

Nas análises químicas, com exceção das análises para determinação do FeO e do FeTotal que 

foram determinados através da análise química via úmida, o enxofre, o carbono e o PCI do 

carvão foram determinados via espectrometria infravermelho (LECO). Os demais elementos e 

óxidos foram determinados utilizando a espectrometria de emissão atômica (ICP – Plasma de 

acoplamento indutivo) da marca CIROS.  

As tabelas 3.2 e 3.3 mostras respectivamente a análise química das amostras de pellet feed e 

das amostras de calcário calcítico e carvão mineral (antracito) utilizadas neste estudo. 

Tabela 3.2 – Caracterização química das amostras de de pellet feed utilizadas neste estudo. 

Superfície Específica cm²/g 1700 2050 2400 1700 2050 2400 1700 2050 2400

% Hematita Especular

FeT 67,45 67,45 67,38 67,52 67,49 67,47 67,76 67,75 67,73
FeO 1,04 1,04 1,02 0,81 1,05 0,96 1,04 1,01 1,05
SiO2 0,93 0,88 0,91 0,99 1,00 0,99 1,05 1,04 1,03
Al2O3 0,29 0,29 0,29 0,30 0,31 0,30 0,29 0,29 0,30
CaO 0,07 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,07
MgO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
PPC 2,07 2,17 2,11 1,86 1,95 1,99 1,59 1,61 1,61
P 0,037 0,036 0,039 0,040 0,042 0,041 0,034 0,033 0,032
Cr 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,007 0,007 0,007
Zn 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004
S 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Cu 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

K2O 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002
Na2O 0,008 0,008 0,008 0,010 0,010 0,010 0,004 0,004 0,004
TiO2 0,032 0,032 0,032 0,020 0,020 0,020 0,022 0,022 0,022
Mn 0,032 0,032 0,032 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
V 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002

32% 42% 52%
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Tabela 3.3 – Caracterização química das amostras de calcário e carvão utilizadas no estudo. 

 

3.3.3.2– ANÁLISE FÍSICA 

As análises granulométricas mostradas nas Tabelas 3.4 e 3.5, foram realizadas por 

peneiramento a úmido, com peneiras circulares, de 8” (203 mm) de diâmetro por 2” (50 mm) 

de altura, com telas fabricadas em aço inox.  

Tabela 3.4 – Caracterização física das amostras de pellet feed utilizadas no estudo.  

Superfície Específica cm²/g 1700 2050 2400 1700 2050 2400 1700 2050 2400

% Hematita Especular

Abertura da Malha (mm)
0,149 99,6 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 99,8 99,8 100,0
0,074 96,0 97,8 99,0 98,8 99,0 99,8 98,8 98,8 99,0

0,044 * 86,2 90,6 93,8 91,6 92,8 94,2 90,4 91,8 93,4
0,037 75,3 81,8 85,6 81,6 83,8 86,0 80,4 82,8 85,4

Umidade ( % ) 9,62 9,69 9,86 10,00 9,70 10,28 9,75 8,79 8,99
Peso Específico (g/cm³) 4,970 4,971 4,970 4,987 4,985 4,982 5,022 5,020 5,019

Superfície Específica (cm²/g) 1724 2080 2386 1730 2035 2393 1734 2042 2436
   *  0,044 mm = 325 #

32% 42% 52%

Análise Granulométrica ( % passante acumulada)

 

Tabela 3.5 – Caracterização física das amostras de calcário e carvão utilizadas no estudo.  

Insumo Calcário Calcítico Carvão Mineral

Abertura da Malha (mm)

0,149 95,2 88,5
0,074 80,8 66,5

0,044 * 68,6 52,0
0,037 62,6 48,0

Umidade ( % ) 0,20 2,12
Peso Específico (g/cm³) 2,74 1,50

Superfície Específica (cm²/g) 5502 6061
   *  0,044 mm = 325 #

Análise Granulométrica ( % passante acumulada)

 

DESCRIÇÃO CALCÁRIO CALCÍTICO CARVÃO  MINERAL
FeT -- 4,40

Fe2O3 -- 6,29
SiO2 2,91 45,57
Al2O3 -- 29,67
CaO 47,2 6,07
MgO 3,33 2,06
PPC 44,60  --
S -- 0,58

K2O  -- 0,78
Carbono Fixo -- 73,04

Matérias Voláteis -- 10,57
Cinzas  -- 16,39

Poder calorífico (cal/g )  -- 6762



  

 

52

A determinação da superfície específica foi realizada utilizando-se o permeabilímetro Blaine e 

o peso específico dos materiais foi determinado através do procedimento interno, com a 

utilização do picnômetro a hélio. 

As distribuições granulométricas das amostras de pellet feed mostradas na Tabela 3.6 foram 

realizadas utilizando-se um analisador de granulometria a laser (mastersize, da marca 

Malvern). 

Tabela 3.6 – Distribuição granulométrica das amostras de pellet feed determinadas através do 
mastersize. 
 

Blaine (cm²/g) 1700 2050 2400 1700 2050 2400 1700 2050 2400
Hematita Especular

Abertura malha (mm)
0,297 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0,210 99,96 99,97 99,97 99,98 99,97 99,98 99,97 99,96 99,97
0,149 99,65 99,76 99,81 99,86 99,86 99,90 99,84 99,86 99,89
0,105 98,85 99,70 99,35 99,61 99,65 99,72 99,57 99,65 99,74
0,074 96,70 98,13 98,01 98,77 98,94 99,19 98,61 98,89 99,20
0,053 91,57 94,32 94,52 96,12 96,76 97,34 95,62 96,17 97,41
0,044 81,44 87,61 89,43 89,19 90,66 92,81 89,99 91,21 92,30
0,037 73,23 79,12 81,19 81,56 83,84 85,03 78,21 82,09 86,46
0,035 70,64 76,77 78,99 78,77 81,04 82,54 75,59 79,70 84,18
0,030 62,93 69,67 72,25 70,43 72,72 75,03 67,75 72,45 77,32
0,025 53,46 60,74 63,74 60,14 62,44 65,54 58,04 63,34 68,63
0,020 42,61 50,14 53,59 48,20 50,52 54,25 45,35 52,51 58,21
0,015 31,59 38,88 42,69 35,84 38,16 42,17 34,98 40,80 46,80
0,010 22,65 28,98 32,94 25,49 27,71 31,45 24,93 30,16 36,00
0,005 16,50 21,19 24,82 18,11 19,90 22,97 17,28 21,37 26,20
0,001 7,81 9,93 12,33 8,11 9,17 10,78 7,47 9,62 12,38

Análise Granulométrica (% passante acumulada)

32% 42% 52%

 

Tabela 3.7 – Distribuição granulométrica das amostras de calcário e carvão determinadas 
através do mastersize. 
 

Insumos Carvão Mineral Calcário Calcíticio
Abertura malha (mm)

0,297 100
0,210 100,00 99,13
0,149 96,83 95,00
0,105 87,25 88,96
0,074 77,73 81,00
0,053 67,76 72,29
0,044 58,31 66,17
0,037 54,64 61,65
0,035 53,56 60,69
0,030 50,34 57,79
0,025 46,21 54,09
0,020 40,98 49,50
0,015 34,51 43,98
0,010 26,68 37,43
0,005 16,61 28,56
0,001 3,97 11,58

Análise Granulométrica (% passante acumulada)

 

Os resultados das Tabelas 3.6 e 3.7 estão apresentados abaixo, em forma gráfica. 
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Figura 3.1 – Representação gráfica da distribuição granulométrica das amostras de pellet feed 

com 32% de hematita especular. 
 

 
Figura 3.2 – Representação gráfica da distribuição granulométrica das amostras de pellet feed 

com 42% de hematita especular. 
 

 
 
Figura 3.3 – Representação gráfica da distribuição granulométrica das amostras de pellet feed 

com 52% de hematita especular. 
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Figura 3.4 – Representação gráfica da distribuição granulométrica das amostras de carvão 

mineral e calcário calcítico. 

3.3.3.3 – ANÁLISE MICROSCÓPICA DAS FASES MINERAIS PRESENTES NO 

PELLET FEED 

A análise microscópica da mineralogia do pellet feed é dada através da quantificação dos 

minerais existentes na amostra. Os minerais que compõem os concentrados da Samarco são: 

hematita especular, hematita porosa, goethita, magnetita e quartzo.  

Para a análise, a pastilha com o pellet feed embutido, devidamente preparada e polida é levada 

ao microscópio ótico. Cerca de 500 partículas são analisadas através da contagem dos tipos de 

minerais presentes. A porcentagem volumétrica das mesmas é convertida em peso, utilizando 

as densidades teóricas de cada fase.  

Segundo estudos de Costa et. al [17], um operador experiente está apto a identificar por luz 

refletida todas as fases presentes no concentrado com um erro absoluto de aproximadamente 

5%. A Tabela 3.8 mostra o resultado da análise das amostras de pellet feed utilizadas no 

estudo. 

Tabela 3.8 – Análise mineralógica das amostras de pellet feed utilizadas no estudo.  
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Carvão Mineral Calcário Calcítico

Superfície Específica cm²/g 1700 2050 2400 1700 2050 2400 1700 2050 2400

% Hematita Especular

HEMATITA ESPECULAR 31,0 30,1 28,4 42,0 40,8 39,5 52,1 55,8 54,3
HEMATITA POROSA 51,6 49,3 55,1 41,1 41,7 45,8 35,2 31,5 33,4

GOETHITA 14,4 16,5 12,6 14,1 13,7 12,8 9,7 9,9 9,3
MAGNETITA 2,8 4,0 3,5 2,7 3,2 1,8 2,3 2,2 2,3

QUARTZO TOTAL 0,2 0,1 0,4 0,2 0,6 0,1 0,9 0,6 0,7

ANÁLISE MINERALÓGICA ( % )

32% 42% 52%
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3.3.4 - DETERMINAÇÃO DA UMIDADE IDEAL PARA A ETAPA DE 

PELOTAMENTO 

Durante o planejamento dos ensaios ficou claro a necessidade de aplicação de diferentes 

níveis de umidade para cada amostra de pellet feed. Para os níveis estudados dos fatores teor 

de hematita especular e superfície específica, a variação da superfície específica mostrou-se 

um grande modificador na etapa de aglomeração. 

Em testes preliminares realizados com duas amostras de pellet feed , uma proveniente da 

concentração moída por moinhos de bolas e a outra prensada no roller press, ambas com o 

mesmo nível de superfície específica e mantendo-se todos os parâmetros de processo 

inalterados (dosagem de insumos, umidade, etc), observou-se que as pelotas cruas produzidas 

com a amostra prensada apresentaram comportamento visco-elástico (alta deformação) e com 

elevados valores de resiliência (Figura 3.5). Este fenômeno não aconteceu nas pelotas 

produzidas com o pellet feed proveniente do moinho de bolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5 - Pelotas cruas ideais para a etapa de queima (a) e pelotas cruas com 

comportamento visco-elástico (b). 

Outro fato observado é que um aumento na superfície específica do pellet feed, para o mesmo 

nível de umidade, levava a produção de pelotas com um comportamento visco-elástico. 

Entretanto, reduzindo o teor de umidade do pellet feed com elevada superfície, este 

comportamento visco-elástico das pelotas era minimizado. Diante disto, tornou-se essencial 

determinar qual o melhor valor de umidade para se trabalhar, sem que a etapa de aglomeração 

fosse afetada. 

Baseado nos testes realizados por Sportel e Droog [6], procurou-se determinar qual era a 

saturação dos poros das pelotas com água e sua influência na qualidade física das pelotas 

cruas. Para isso, foram realizados diversos testes de pelotamento em disco piloto com as 

amostras de pellet feed utilizadas neste estudo, alterando-se apenas o teor de umidade em cada 
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teste. Todos os outros parâmetros ficaram fixos (dosagem de aglomerante orgânico, de carvão 

e de calcário, inclinação e rotação do disco piloto).  

Para cada teste de pelotamento realizado determinou-se o volume das partículas de minério 

(pellet feed + insumos) com o auxílio de um picnômetro a hélio e o volume de água através da 

massa de água evaporada, obtida nos testes de umidade das pelotas cruas. 

As pelotas cruas úmidas foram colocadas em um recipiente que foi inserido em um béquer 

com óleo de densidade conhecida.  O volume de óleo deslocado corresponde ao volume da 

pelota crua úmida, e as determinações da massa deslocada do óleo e da sua densidade, 

permitem o cálculo do volume das pelotas cruas úmidas. O volume de ar na pelota crua úmida 

foi calculado por diferença através da equação 2.4. 

A resistência à compressão das pelotas cruas úmidas foi determinada através de uma prensa 

de compressão uniaxial, e os resultados destes ensaios estão mostrados nas Figuras 3.6 e 3.7. 
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Figura 3.6 - Relação entre a resistência à compressão das pelotas cruas e a saturação dos 
poros. Superfície específica do pellet feed = 1700 cm²/g.  

 

Para materiais com baixa superfície específica (1700 cm²/g) os resultados mostraram que o 

aumento da saturação dos poros resulta em uma redução da resistência da pelota crua úmida. 

Neste teste não foi possível trabalhar com umidade inferior a 10,0% em função da dificuldade 

de aglomeração do material. 
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Figura 3.7 - Relação entre a resistência à compressão das pelotas cruas e a saturação dos 
poros. Superfície específica do pellet feed = 2400 cm²/g. 

Para materiais com elevada superfície específica, quando o nível de umidade é baixo e 

consequentemente a saturação é menor, ocorre uma redução da resistência à compressão da 

pelota crua úmida. À medida que a umidade é aumentada, e consequentemente a saturação, há 

um aumento na resistência à compressão da pelota crua úmida. Nota-se no gráfico da Figura 

3.7 que existe um ponto de inflexão, um ponto ótimo no qual a saturação leva a um máximo 

de resistência à compressão das pelotas cruas úmidas. Por outro lado percebe-se que a 

umidade ideal para o pelotamento dependerá fortemente da distribuição granulométrica do 

pellet feed. 

Estas tendências são muito importantes, pois uma pelota com baixa resistência mecânica 

apresentará uma maior degradação durante as etapas de transporte entre o disco de 

pelotamento e a entrada do forno, aumentando o percentual de finos na alimentação da grelha.   

Desta maneira determinou-se que: 

- para o pellet feed com a superfície específica de 1700 cm²/g, a umidade ideal para 

a etapa de pelotamento seria de 10%; 

- para o pellet feed com a superfície específica de 2050 cm²/g, a umidade ideal para 

o pelotamento seria de 9,75%; 

- para o pellet feed com a superfície específica de 2400 cm²/g, a umidade ideal para 

a etapa de pelotamento seria de 9,5%. 
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3.3.5 - ELABORAÇÃO DA MISTURA E PRODUÇÃO DAS PELOTAS CRUAS EM 

DISCO PILOTO 

Utilizando os resultados obtidos na etapa de caracterização do pellet feed e insumos (itens 

3.3.3.1, 3.3.3.2 e 3.3.3.3), um balanço de massas desenvolvido em uma planilha Excel foi 

utilizado para determinação da quantidade de cada constituinte para as misturas estabelecidas. 

Os cálculos foram elaborados objetivando a obtenção de uma pelota queimada com teor de 

CaO da ordem de 0,80%. Para os demais insumos, as dosagens foram fixadas da seguinte 

forma: 

- para o aglomerante orgânico utilizado, conhecido comercialmente como Peridur, 

utilizou-se 0,035% em relação à massa de pellet feed. 

- a dosagem de calcário objetivou uma pelota queimada com 0,80% de CaO. 

- a dosagem de carvão objetivou 15,5 kg/tms de pelotas queimadas. O lote utilizado 

foi o mesmo, proporcionando a mistura um percentual de aproximadamente 1,1% 

de carbono. 

As misturas de pellet feed com os aditivos foram preparadas no misturador marca Eirich 

modelo R-08W, de propriedade da Samarco. 

Na avaliação da etapa de pelotamento em disco piloto, foram utilizados 240 kg de cada 

amostra de pellet feed para composição da mistura a aglomerar, conforme a proposta de testes 

da Tabela 3.1. Apenas os fatores propostos no estudo (Tabela 3.1) foram modificados. 

A inclinação do disco foi mantida em 45°, a rotação do disco em 15 rpm, a alimentação em 

0,74 t/h/m² disco, o que corresponde a aproximadamente 550 kg/hora. 

Para cada amostra gerada de pellet feed, produziu-se em um disco de pelotamento piloto as 

pelotas cruas ou verdes.  O disco piloto possui um diâmetro de 1 metro e a profundidade da 

panela é de 20 cm. A inclinação pode variar de 45 a 50° e a alimentação nominal é da ordem 

de 0,8 t/h/m². O mesmo possui 3 raspadores, sendo 2 raspadores de fundo e um raspador 

lateral. A rotação pode variar de 10 a 20 rpm.O sistema de alimentação é móvel, permitindo 

alterar o ponto de alimentação do disco. 
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3.3.6 - ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DAS PELOTAS CRUAS 

Após a etapa de aglomeração, as pelotas produzidas são avaliadas. Os principais parâmetros 

de avaliação do teste de pelotamento são: 

- A distribuição granulométrica das pelotas cruas; 

- O diâmetro médio e a taxa de crescimento das pelotas; 

- Os parâmetros de qualidade física das pelotas cruas são: a resiliência ou teste de 

resistência a quedas (“drop” teste), a resistência à compressão das pelotas cruas 

(CPCU) e secas (CPCS), e a umidade das pelotas produzidas; 

3.3.6.1 - DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DAS PELOTAS CRUAS 

Após a etapa de aglomeração ou pelotamento, as pelotas cruas são classificadas em peneiras 

manuais quadradas, com as seguintes dimensões: 500x500x100 mm. As malhas normalmente 

utilizadas são: 19 mm, 16 mm, 12,5 mm, 8 mm e 6,3 mm. O peneiramento deve ser realizado 

cuidadosamente, para evitar a degradação das pelotas cruas durante o processo. Para cada 

malha utilizada determina-se a massa correspondente e calcula-se a % retida em cada malha. 

Esta classificação é muito importante para o cálculo do diâmetro médio das pelotas após o 

teste, e para a composição do leito de pelotas nas panelas do pot grate. 

3.3.6.2 - CÁLCULO DO DIÂMETRO MÉDIO E DA TAXA DE CRESCIMENTO DAS 

PELOTAS 

O diâmetro médio das pelotas é calculado da seguinte forma: 

( )Φ×∑= retidaDmédio %                                              (3.1) 

( )[ ] 100*2## infsup eriorerior −=Φ                                          (3.2) 

onde: 

 Dmédio  ⇒  diâmetro médio; 

%Retida ⇒ porcentagem de pelotas retidas na peneira; 

# ⇒ malha da peneira. 
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A taxa de crescimento das pelotas é calculada seguinte forma: 

tDocrescimentdeTaxa médio=                                             (3.3) 

onde, t é o tempo gasto para o teste de pelotamento. 

3.3.6.3 - QUALIDADE FÍSICA DAS PELOTAS CRUAS 

O objetivo principal é conferir se as pelotas cruas possuem resistência suficiente para 

resistirem ao transporte e pontos de transferência existentes no percurso entre o pelotamento e 

o forno. 

3.3.6.3.1 - TESTE DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DAS PELOTAS CRUAS 

Para a determinação da resistência à compressão das pelotas cruas utilizamos uma prensa 

manual. As pelotas são individualmente submetidas à ação de uma força compressiva 

uniaxial, como mostrado na Figura 3.8. Este ensaio consiste em colocar uma pelota entre duas 

placas paralelas e comprimi-la, até que ocorra a ruptura da mesma. Este procedimento é 

repetido em 20 pelotas selecionadas na amostra (pelotas sem trincas). Este é um procedimento 

normal nas indústrias, mas estudos conduzidos por Newitt e Conway-Jones [19] e Wynnyckyj 

[16] mostraram que em muitos dos casos a carga suportada pela pelota crua é proporcional à 

tensão de tração verdadeira da matriz do aglomerado.  

Durante o ensaio, ao aplicarmos uma força de compressão na pelota estas resultam em forças 

de tração no sentido perpendicular à força aplicada. Estas forças, ao atingirem um valor 

crítico, levam ao aparecimento de trincas e a quebra da pelota em teste. Existe uma correlação 

entre este valor crítico das forças de tração, denominado de tensão de ruptura, e o valor da 

resistência à compressão a frio da pelota em teste, expresso em kgf/pelota.  

A equação mais razoável para esta proporcionalidade é: 

TK
D
F σ=2                                                                  (3.4) 

K é a constante de proporcionalidade, F é a carga aplicada, D é o diâmetro da esfera e σt é a 

tensão de ruptura. O valor de σt é característico para cada tipo de material empregado na 
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aglomeração. Tratando-se de pelotas de minério de ferro que normalmente utilizam o mesmo 

ligante e cujas dosagens variam muito pouco, podemos considerar este constante.  

Desta forma temos que: 

2DKF Tσ=                                                                (3.5) 

A resistência das pelotas varia de acordo com o tamanho. Quanto maior o diâmetro das 

pelotas, maior será a força necessária para sua ruptura destrutiva. Baseado nesta informação, 

para os testes físicos realizados nas pelotas cruas, utilizamos as pelotas cuja granulometria 

está concentrada na faixa entre 12,5 e 16,0 mm. 

 
Figura 3.8 – Conceito do fator de força (F) compressiva uniaxial para Esferas [16]. 

O teste de compressão é realizado em pelotas cruas úmidas e secas. Em pelotas úmidas é 

denominado de resistência à compressão das pelotas cruas úmidas (CPCU). Este ensaio 

permite uma avaliação da resistência das pelotas cruas úmidas às etapas de transporte e pontos 

de transferências do disco de pelotamento até a alimentação na grelha. Em pelotas secas, é 

denominado de resistência à compressão das pelotas cruas secas (CPCS). Para este teste, as 

pelotas passam por uma etapa de secagem em uma estufa, a 100°C, durante 2 horas. Este 

ensaio permite uma avaliação da resistência das pelotas cruas secas às pressões sofridas 

quando submetidas a pressões elevadas nas diversas etapas de endurecimento. 

3.3.6.3.2 – RESILIÊNCIA OU TESTE DE RESISTÊNCIA A QUEDAS (“DROP TEST”) 

O teste de resiliência ou teste de resistência a quedas é realizado em pelotas cruas úmidas. 

Este ensaio permite avaliar a resistência das pelotas cruas úmidas às diversas quedas que as 

mesmas sofrem do disco de pelotamento a grelha. Da mesma forma, selecionamos as pelotas 

de tamanho entre 12,5 mm e 16,0 mm para a avaliação. 
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O ensaio consiste em submeter um lote de 20 pelotas da amostra devidamente selecionadas 

(sem trincas) a um teste de queda. Cada pelota é solta, individualmente, de uma altura de 45 

cm (altura média entre os pontos de transferência na usina) várias vezes, até que a mesma 

apresente alguma trinca. O número de quedas que a pelota suporta sem apresentar trincas é o 

valor da resiliência. Após os 20 ensaios, reportamos valor médio obtido como resultado. 

Neste ensaio, um valor baixo de resiliência indica que as pelotas estão fracas. Por outro lado, 

um valor muito elevado da resiliência pode indicar que as pelotas estão com comportamento 

visco-elástico, e que não quebraram durante o teste, pois deformaram. Este comportamento é 

indesejável, pois as pelotas plásticas ao serem alimentadas na grelha podem sofrer uma 

deformação comprometendo a permeabilidade do leito (Figura 3.5). 

3.3.6.3.3 – UMIDADE DAS PELOTAS CRUAS 

Para a determinação da umidade das pelotas cruas, 100 gramas de pelotas são colocadas em 

uma estufa a 100°C, durante 2 horas e o cálculo do percentual de umidade é realizado através 

da expressão mostrada na equação 3.6, conforme o padrão ISO3087. 

( )[ ] usu PPPUmidade 100×−=                                       (3.6) 

Onde: 

Pu = Massa das pelotas úmidas 

Ps = Massa das pelotas secas 

3.3.7 - QUEIMA DAS PELOTAS NO FORNO DE POT GRATE 

O pot grate é um equipamento piloto, planejado para simular o ciclo térmico utilizado 

industrialmente no processo de endurecimento ou queima das pelotas cruas. A Figura 3.9 

ilustra o equipamento com seus principais componentes. 

 Os principais componentes do pot grate são: 

- Câmara de combustão, onde o GLP (gás liquefeito de petróleo) é queimado para o 

aquecimento do ar de processo. O ar aquecido é direcionado à panela em fluxo 

ascendente ou descendente, dependendo da etapa do processo em simulação.  
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- Panela – é o recipiente onde as pelotas cruas são depositadas para a simulação da 

queima. A mesma é revestida internamente por refratários, e a mesma possui 3 

termopares em pontos diferentes da camada de pelotas para a medição da 

temperatura durante o processo. 

- Caixa de vento – é a parte sob a panela por onde passam o ar quente responsável 

pela secagem ascendente, o ar frio utilizado no resfriamento e os gases 

provenientes do processo de secagem descendente e da queima. 

- Coifa – é a parte sobre a panela e suas funções são: canalizar o ar aquecido sobre a 

camada de pelotas cruas durante as etapas de secagem descendente e queima, e o 

fluxo de ar ascendente das etapas de secagem e resfriamento para um sistema de 

exaustão e descarga para atmosfera.  

- Sistema de controle – programa computacional que permite a simulação do tempo 

de permanência das pelotas nas zonas de secagem, de queima e de resfriamento, 

em função do ritmo de produção que se quer estabelecer e do perfil de 

temperaturas em cada etapa, de forma a simular o processo industrial. 

- Sistema de medição de temperaturas - composto de um conjunto de termopares 

para medição de temperaturas em todas as regiões do forno. Os termopares T4, T5, 

T6, T7 e T8 medem as temperaturas da coifa, das camadas que compõem o leito de 

pelotas, e da caixa de vento respectivamente. 

- Válvulas de controle de fluxo gasoso, para simulação do processo de queima. 

 
 
Figura 3.9 – Visão esquemática do pot grate. 
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3.3.7.1 – PREPARAÇÃO DAS PELOTAS CRUAS PARA QUEIMA NO FORNO DE 

POT GRATE 

A preparação da panela do pot grate é uma importante etapa do processo. Para minimizar os 

efeitos da distribuição granulométrica das pelotas do leito no fluxo gasoso, prepara-se a 

panela da seguinte forma: 

- A camada de fundo, com altura de 7 cm, é preenchida com pelotas queimadas 

acima de 16 mm; 

- A camada lateral é preenchida com pellet screening (produto do peneiramento das 

pelotas) com granulometria entre 3,15 e 8,0 mm; 

- Pelotas cruas provenientes da etapa de pelotamento, com distribuição 

granulométrica previamente determinada (50% das pelotas entre 16,0 e 12,5 mm e 

50% entre 12,5 e 9,0 mm). A homogeneização destas para a composição do leito é 

muito importante. 

3.3.7.2 – QUEIMA DAS PELOTAS NO FORNO DE POT GRATE 

Após a preparação do leito de pelotas na panela do pot grate, as mesmas passarão pela etapa 

de endurecimento conforme programado. Neste estudo, a velocidade da grelha foi estipulada 

em 5,2 m/min, o que fornece uma produtividade diária de 18000 tms de pelotas queimadas. 

As condições de queima (temperaturas, pressões e tempo em cada etapa da queima) foram 

estabelecidas de acordo com a Tabela 3.9, em similaridade as condições operacionais 

estabelecidas no processo industrial, mais precisamente da usina de pelotização 01 da 

Samarco. Desta maneira buscou-se obter pelotas queimadas, em escala piloto, com grau de 

sinterização próximo ao obtido em condições reais. As etapas de secagem, de queima e de 

resfriamento foram subdivididas em grupos, permitindo um melhor controle de temperatura e 

pressão. 

Nas etapas de secagem ascendente 01 e 02, as válvulas 17 e 06 foram mantidas abertas e as 

demais fechadas. Nas etapas com fluxo descendente, as válvulas 18 e 19 foram mantidas 

abertas e as demais fechadas. Na etapa de resfriamento, as válvulas 06 e 21 foram mantidas 

abertas e as demais fechadas. 
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O pot grate possui apenas um ventilador soprador, ao contrário da usina que possui sempre 

um ventilador soprando e outro fazendo a exaustão dos gases. Desta forma, trabalhamos com 

a diferença de pressão entre a caixa de vento e a coifa para controle de processo. 

Os valores de temperaturas T (°C) e pressões ∆P (mmca) estabelecidos para cada fase, foram 

definidos cuidadosamente para que as pelotas fossem submetidas a um aporte térmico similar 

ao processo industrial. Os mesmos estão descritos na Tabela 3.10. 

Tabela  3.9 – Parâmetros operacionais estabelecidos para controle de queima das pelotas em 

pot grate. 

 

O perfil de temperatura para as camadas superior (termopar T5), intermediária (termopar T6), 

inferior (termopar T7) e para a caixa de vento (termopar T8) são monitoradas durante a 

queima. A Figura 3.10 ilustra um gráfico de acompanhamento das temperaturas durante a 

queima em pot grate, simulando o forno da Usina 01. 

É notável a diferença de temperatura entre as camadas de pelotas da parte superior, 

intermediária e inferior do leito. A parte superior, além de apresentar a maior temperatura 

durante a queima, permanece um maior tempo nesta temperatura. Ao final da queima, a parte 

inferior do leito que apresenta a menor temperatura, recebe o ar frio para o resfriamento. 

Comprimento ∆P T Sensor

(m) minutos segundos Σ(s) (mmca)  ( ºC ) TE - 02
Ascendente 1 16 3,08 185 185 460 365 TE - 08
Ascendente 2 16 3,08 185 369 550 280 TE - 08
Descendente 12 2,31 138 508 350 220 TE - 04

8 1,54 92 600 350 570 TE - 04
( grupo 2 ) 10 1,92 115 715 565 1100 TE - 04
( grupo 3 ) 8 1,54 92 808 565 1180 TE - 04
( grupo 4 ) 8 1,54 92 900 565 1190 TE - 04
( grupo 5 ) 8 1,54 92 992 565 1200 TE - 04
( grupo 6 ) 8 1,54 92 1085 565 1220 TE - 04
( grupo 7 ) 6 1,15 69 1154 565 1220 TE - 04
( grupo 8 ) 6 1,15 69 1223 565 1220 TE - 04
( grupo 9) 6 1,15 69 1292 565 1220 TE - 04

( grupo 10 ) 4 0,77 46 1338 565 1220 TE - 04
46 8,85 531 1869 520
14 2,69 162 2031 520
176 33,85 2031

Queima

Pré Queima ( grupo 1 )

Tempo

Secagem

TOTAL

Resfriamento 1
Resfriamento 2 

Aquecimento

FASE

Velocidade da grelha  =  5,2 m/min
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Figura 3.10 – Perfil de temperatura nas camadas durante o ciclo de queima em pot grate. 

3.3.8 - ANALISE DAS PROPRIEDADES DAS PELOTAS QUEIMADAS 

Os parâmetros mais usuais para caracterizar a qualidade de pelotas são obtidos através de 

análises químicas, testes físicos e ensaios metalúrgicos. Para a realização destes testes e 

ensaios, são seguidos padrões adotados mundialmente. 

Nas análises químicas, são obtidos os percentuais dos principais elementos químicos e alguns 

compostos que formam a estrutura das pelotas.  

Nos testes físicos procura-se avaliar a granulometria e a resistência física das pelotas para 

resistir ao manuseio desde a produção até o seu carregamento nos reatores de redução.  

Nos ensaios metalúrgicos procura-se avaliar o comportamento das pelotas durante a redução 

nos reatores de redução.  

3.3.8.1 – ANÁLISE QUÍMICA DAS PELOTAS QUEIMADAS 

Nas análises químicas, com exceção das análises para determinação do FeO e do FeTotal que 

foram determinados através da análise química via úmida, o enxofre, o carbono e o PCI do 

carvão foram determinados via espectrometria infravermelho (LECO). Os demais elementos e 

óxidos foram determinados utilizando a espectrometria de emissão atômica (ICP – Plasma de 

acoplamento indutivo) da marca CIROS.  
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Tabela 3.10 - Análise química das pelotas queimadas produzidas com a amostra de pellet feed 

com teor de hematita especular em 32%. 

TESTE Blaine FeT FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO P B2

4 1.700 68,02 0,08 1,17 0,37 0,83 0,09 0,039 0,71
14 1.700 68,00 0,68 1,22 0,38 0,86 0,09 0,040 0,70
9 2.050 68,03 0,20 1,19 0,36 0,84 0,09 0,034 0,71
19 2.050 68,03 0,35 1,17 0,37 0,86 0,09 0,038 0,74
8 2.400 68,02 0,84 1,18 0,37 0,90 0,13 0,040 0,76
18 2.400 68,00 0,23 1,22 0,37 0,86 0,09 0,040 0,70

68,02 0,40 1,19 0,37 0,86 0,10 0,039 0,72
0,01 0,30 0,02 0,01 0,02 0,02 0,002 0,02

Média
Desvio padrão  

Tabela 3.11 - Análise química das pelotas queimadas produzidas com a amostra de pellet feed 

com teor de hematita especular em 42%. 

TESTE Blaine FeT FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO P B2

1 1.700 68,07 0,09 1,16 0,37 0,81 0,09 0,041 0,70
11 1.700 68,02 0,06 1,18 0,36 0,83 0,09 0,040 0,70
3 2.050 68,02 0,09 1,18 0,38 0,84 0,09 0,041 0,71
7 2.050 67,91 0,84 1,18 0,37 0,90 0,13 0,040 0,76
13 2.050 68,00 0,05 1,23 0,38 0,82 0,09 0,041 0,67
17 2.050 67,97 0,29 1,24 0,39 0,85 0,09 0,042 0,69
2 2.400 68,00 0,38 1,20 0,38 0,84 0,09 0,042 0,70
12 2.400 67,99 0,27 1,23 0,37 0,86 0,09 0,042 0,70

68,00 0,26 1,20 0,38 0,84 0,10 0,041 0,70
0,05 0,27 0,03 0,01 0,03 0,01 0,001 0,03

Média
Desvio padrão  

Tabela 3.12 - Análise química das pelotas queimadas produzidas com a amostra de pellet feed 

com teor de hematita especular em 52%. 

TESTE Blaine FeT FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO P B2

6 1.700 67,94 0,17 1,27 0,38 0,88 0,10 0,034 0,69
16 1.700 67,95 0,10 1,26 0,38 0,87 0,09 0,034 0,69
5 2.050 67,96 0,32 1,24 0,38 0,90 0,10 0,034 0,73

15 2.050 68,01 0,26 1,23 0,37 0,85 0,09 0,034 0,69
10 2.400 68,06 0,38 1,20 0,36 0,83 0,09 0,034 0,69
20 2.400 68,08 1,80 1,26 0,37 0,89 0,09 0,035 0,71

68,00 0,51 1,24 0,37 0,87 0,09 0,034 0,70
0,06 0,64 0,03 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01

Média
Desvio padrão  

O maior desvio padrão para o teor de FeO está relacionado com o processo de queima das 

pelotas. Temperaturas mais elevadas podem favorecer a formação de magnetita, e na etapa de 

resfriamento o tempo pode não ser suficiente para a re-oxidação total da mesma. O FeO é um 

indicativo da presença de magnetita nas pelotas queimadas. 



  

 

68

3.3.8.2 - RESISTÊNCIA MECÂNICA DAS PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO 

Dentre as propriedades das pelotas de minério de ferro, a resistência mecânica é uma das mais 

importantes. Uma pelota com resistência mecânica adequada resiste mais às solicitações de 

naturezas físicas relacionadas às etapas de manuseio e transporte. Sendo assim, a resistência 

mecânica de pelotas de minério de ferro pode ser avaliada através de ensaios que traduzem o 

comportamento físico destes materiais, nas diversas etapas de sua utilização.  

Os dois principais testes que avaliam esta resistência mecânica das pelotas são: índice de 

tamboramento e resistência à compressão das pelotas. 

3.3.8.2.1 - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

O ensaio de resistência à compressão a frio torna possível a avaliação da integridade física das 

pelotas nas etapas de manuseio, isto é, estocagem e transporte. 

Como os volumes de pelotas nas etapas de estocagem e transporte são muito elevados – no 

caso da Samarco da ordem de 200.000 toneladas por lote – a resistência à compressão a frio 

passa a ter, na avaliação da resistência mecânica durante o manuseio,uma grande importância.  

Para a determinação da resistência à compressão a frio de pelotas, utiliza-se o padrão mundial 

ISO 4700. Segundo este padrão, 100 pelotas da amostra de granulometria entre 16,0 mm e 

12,5 mm são individualmente colocadas entre duas placas paralelas e submetidas à ação de 

força compressiva uniaxial, a uma velocidade específica (10 a 20 mm/min), até a ruptura da 

mesma (Figura 3.9). O valor médio do ensaio é reportado como o resultado final, 

acompanhado do desvio padrão e dos valores máximo e mínimo. 

A determinação do número exato de pelotas para o teste pode ser obtida através da expressão 

descrita na equação 3.7.                         

   
2

2








=

β
σn                                                      (3.7) 

onde n é o número de pelotas, σ é o desvio padrão, em Newton, obtido da análise estatística 

de dados históricos ou de experimentos exploratórios e β é a precisão requerida, em Newton, 

para um nível de confiança de 95%. 
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Da mesma forma que para as pelotas cruas, seguindo os conceitos de Newitt e Conway-Jones 

[19], o presente trabalho dá maior ênfase a pelotas cuja granulometria está concentrada na 

faixa de tamanhos entre 12,5 e 16 mm. 

 A integridade estrutural das pelotas, para resistir a esforços de compressão e de tração está 

relacionada a fatores de natureza química e físico-química, pois, as pelotas de minério de 

ferro são produzidas a partir da adição de alguns insumos ao minério de ferro propriamente 

dito. No balanço total, após a etapa de queima, a composição química das pelotas estudadas é 

cerca de 95% de minério de ferro (Fe2O3) e 5% de outros compostos que podem ser 

resumidos em SiO2, Al2O3, CaO e MgO. Com esta composição química, a estrutura 

morfológica interna das pelotas, após a etapa de queima nos fornos de pelotização, constitui-

se basicamente de três porções distintas: grãos de minério sinterizados, fases escorificadas e 

poros. 

A resistência mecânica das pelotas, em termos de resistência à compressão a frio, expressa em 

kgf/pelota, é, então, função direta da coesão da massa global das pelotas, dada: 

- Pela eficiência da sinterização e do crescimento dos grãos de hematita; 

- Pela quantidade e composição das fases escorificadas presentes entre os grãos e no 

interior de alguns poros; 

- Pela quantidade e tamanho dos poros e cavidades não preenchidas. 

No presente estudo, a composição química das pelotas foi mantida constante. Desta forma, 

espera-se que as fases escorificadas não exerçam influência no valor final da resistência à 

compressão, uma vez que as condições de queima foram idênticas. 

3.3.8.2.2 - RESISTÊNCIA À ABRASÃO 

O ensaio de tamboramento é utilizado para avaliar a resistência das pelotas ao atrito durante 

transporte, manuseio e ao próprio atrito entre as mesmas durante a descida da carga nos 

reatores.  

Para a determinação do índice de tamboramento e abrasão utiliza-se o padrão mundial ISO 

3271 - Determination of Tumble Strength. O teste consiste em colocar uma massa de 15 kg da 

amostra de pelotas, de granulometria entre 6,3 mm e 19,0 mm, em um tambor de abrasão e 

submetê-las a 200 rotações, a uma velocidade de rotação de 25 rpm. O resultado de 
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tamboramento é expresso como o percentual retido na peneira de 6,3 mm, e a abrasão é o 

percentual passante na peneira de 0,5 mm. 

3.3.8.3 – POROSIDADE (% DE VAZIOS) 

A porosidade das pelotas é uma propriedade muito importante. Nos estudos realizados na 

Samarco utilizamos 2 métodos para a medição da porosidade das pelotas queimadas. O 

primeiro método utiliza um picnômetro a hélio e o segundo método utiliza a balança 

hidrostática. 

3.3.8.3.1 – DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE ATRAVÉS DO PICNÔMETRO A 

HÉLIO 

A porosidade das pelotas foi medida utilizando norma interna da Samarco. O equipamento 

utilizado é o picnômetro a hélio. O mesmo possui uma célula de diâmetro de 5 cm, e altura de 

7,5 cm. Nesta célula coloca-se o material cuja densidade, peso especifico ou porosidade 

deseja-se medir. O volume deste material deve ocupar no mínimo 72% do volume da célula.  

O primeiro passo é a medição da densidade real e do volume real das pelotas queimadas. Para 

tanto, o procedimento exige as seguintes etapas: 

- Seleciona-se a amostra de pelotas, eliminando as pelotas com trincas; 

- Determina-se a massa de pelotas que passarão pelo ensaio; 

- Na célula vazia do picnômetro, de volume conhecido V1, insere-se o gás hélio (a 

mesma temperatura), até atingir uma pressão P1.  

- Em seguida, coloca-se a amostra de pelotas na mesma célula do picnômetro, 

alterando desta forma o volume para V2. A mesma quantidade de gás é inserida na 

célula e a pressão resultante do sistema altera para P2.  

- Pela Lei de Boyle – Mariotte, para uma massa constante de um gás, mantida a 

temperatura constante, o seu volume é inversamente proporcional à pressão (P1V1 

= P2V2). Desta forma calcula-se o volume da amostra. 

- De posse da massa de pelotas medida no início do teste, e com o volume medido, 

calcula-se a densidade real das pelotas. 

O segundo passo é a determinação do volume aparente das pelotas queimadas. O mesmo 

procedimento é utilizado, porém aplica-se uma camada de parafina fundida nas pelotas 
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queimadas para impermeabilização da superfície das mesmas. Desta maneira avalia-se o 

volume aparente das pelotas (volume das pelotas considerando os poros).   

O volume aparente das pelotas subtraído do volume real das pelotas indica o percentual em 

volume de poros nas pelotas queimadas. 

3.3.8.3.2 – DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE ATRAVÉS DA BALANÇA 

HIDROSTÁTICA 

Neste método, utiliza-se um procedimento interno da Samarco descrito abaixo: 

- Seleciona-se 18 pelotas de tamanhos entre 10,0 e 12,5 mm sem trincas; 

- As mesmas são lavadas e levadas a uma estufa a 100°C por 60 minutos; 

- Após a secagem, mede-se a massa das pelotas secas e as mesmas são colocadas em 

um recipiente com água destilada, o qual é aquecido até o início de ebulição da 

água; 

- Ao retirar as pelotas do recipiente com água, após o resfriamento, elimina-se o 

excesso de água das mesmas; 

- A diferença da massa das pelotas secas e das pelotas úmidas corresponde a massa 

da água que entrou nos poros. Considerando a densidade da água igual a 1g/cm³, o 

volume dos poros na pelota é igual a massa de água nos poros. 

- As pelotas encharcadas com água são levadas a uma balança hidrostática para a 

determinação do volume aparente das mesmas (volume da pelota considerando os 

poros); 

- Calcula-se o volume de poros pela relação entre o volume de água que entrou nos 

poros e o volume aparente das pelotas. 

3.3.8.4 – DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE APARENTE (BULK DENSITY) DAS 

PELOTAS 

A densidade aparente densidade aparente (bulk density) é uma medida que indica qual a 

massa de pelotas por unidade de volume. As pelotas queimadas ou cruas são colocadas em um 

recipiente cujo volume é conhecido. Mede-se a massa de pelotas que ocupa o volume do 

recipiente. Esta medida é influenciada pela distribuição granulométrica das pelotas. Nos 

estudos realizados, para minimização do efeito da distribuição granulométrica das pelotas, 

utilizaram-se pelotas de tamanhos entre 10,0 e 12,5 mm. 
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3.3.9 - CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS PELOTAS 

Para caracterização da microestrutura das pelotas queimadas, utilizou-se a microscopia ótica e 

a microscopia eletrônica de varredura. 

A escolha das pelotas para a análise adotou como referência os resultados de resistência à 

compressão das pelotas queimadas obtidas para cada teste idealizado no experimento. As 

pelotas da amostra foram submetidas ao teste de compressão uniaxial, e as pelotas que durante 

o ensaio apresentaram valores de resistência próximos aos valores encontrados para cada 

experimento realizado foram encaminhadas para a análise microestrutural. A tolerância 

aceitável no valor da resistência à compressão em relação ao padrão foi de ± 10 unidades. 

3.3.9.1 - MICROSCOPIA ÓTICA 

As pelotas separadas para a análise no microscópio foram cortadas ao meio, e em seguida 

embutidas em resina epóxi para facilitar o manuseio. Uma superfície plana e polida foi 

cuidadosamente preparada em cada amostra, com a utilização de lixas e polimento com pasta 

de alumina e diamante em uma politriz.  

A caracterização da estrutura das pelotas queimadas foi realizada em um microscópio ótico 

marca: LEICA modelo: LEITZ LABORLUX 12 POL S. Uma câmera de vídeo, acoplada ao 

microscópio ótico, capturou as imagens das fases presentes nas pelotas, as quais foram 

transferidas para um micro computador e analisadas pelo software LEICA-QWIN 550.   

Para cada pelota, traça-se uma linha imaginária cujo comprimento é o raio da pelota, e 

analisa-se nesta linha de 12 a 15 campos visualizados. O resultado é expresso como a média 

das medidas. Nesta análise, observa-se a formação das fases por regiões da pelota (superficial, 

intermediária e centro). Caso seja identificada alguma diferença significativa de fases entre as 

regiões, reporta-se o resultado por regiões.   

3.3.9.2 - MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA  

As observações no microscópio eletrônico de varredura (MEV), foram conduzidas no 

departamento de metalurgia da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, utilizando-se 

um microscópio eletrônico de varredura - Marca JEOL - Modelo JSM 35 C e onde as imagens 

são obtidas por detecção de elétrons secundários - Tensão de 25kv e corrente de 0,2nA. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos para as variáveis respostas estudadas 

no experimento, com o devido tratamento estatístico, utilizando a metodologia de superfícies 

de respostas e análise dos diagramas de interações dos níveis das variáveis estudadas. 

A Tabela 4.1 apresenta o resumo dos resultados obtidos para as variáveis respostas estudadas 

na avaliação da qualidade das pelotas cruas ou verdes produzidas nos testes de pelotamento 

(aglomeração). A interpretação dos dados foi realizada utilizando o software Statgraphics e 

será apresentada nas próximas seções. 

Tabela 4.1 – Resumo dos resultados dos testes de pelotamento. 

 

A Tabela 4.2 apresenta os resultados obtidos para as variáveis respostas estudadas na 

avaliação da qualidade das pelotas queimadas, para os fatores estudados. A interpretação dos 

dados foi realizada utilizando o software Statgraphics e será apresentada nas próximas seções. 

Resiliência
(Nº quedas)

CPCU
(g/pelota)

CPCS
(g/pelota)

Tamanho
médio (mm)

Bulk Density
(g/cm³)

1 42 1700 1,9 1208 5527 11,3 2,070
1 32 2400 4,9 1771 7825 7,8 2,160
1 42 2050 2,8 1430 5369 10,8 2,170
1 32 1700 2,4 1308 4438 10,7 1,960
1 42 2050 2,7 1416 6560 9,7 2,060
1 52 2050 4,0 1489 6268 11,5 2,180
1 42 2400 4,1 1680 6577 10,4 2,130
1 52 2400 8,3 1818 8659 11,3 2,220
1 52 1700 2,6 1319 6531 10,2 2,070
1 32 2050 3,6 1453 6376 10,8 2,150
2 42 1700 2,9 1317 5102 11,4 2,080
2 32 2400 5,5 1755 7539 8,2 2,130
2 42 2050 2,6 1346 6485 10,5 2,040
2 32 1700 2,7 1385 4926 10,3 1,970
2 42 2050 2,4 1271 5843 9,5 2,100
2 52 2050 4,7 1323 6188 11,3 2,190
2 42 2400 3,5 1700 7275 10,3 2,100
2 52 2400 7,2 1852 8399 10,7 2,170
2 52 1700 2,5 1335 6195 10,6 2,080
2 32 2050 3,3 1389 6351 10,8 2,120

PELOTAS CRUAS
Bloco Hematita 

Especular (%)
Blaine
(cm²/g)

EXPERIMENTO FATORIAL ALEATORIZADO - RESULTADOS
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Tabela 4.2 – Resultados dos testes de queima. 

 

4.1 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA ETAPA DE PELOTAMENTO 

As variáveis respostas avaliadas na etapa de pelotamento foram: a resistência da pelota crua 

úmida (CPCU), a resistência da pelota crua seca (CPCS), a resiliência ou resistência a queda 

das pelotas, a densidade aparente (bulk density) das pelotas cruas e o tamanho médio das 

pelotas. Todos os fatores ou interações de fatores cujas barras forem cortadas pela linha 

vertical no gráfico de Pareto são considerados efeitos significativos para a variável resposta 

em questão. 

4.1.1 – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DAS PELOTAS CRUAS ÚMIDAS (CPCU) 

O gráfico da Figura 4.1 mostra a influência da superfície específica e do percentual de 

hematita especular na resistência à compressão das pelotas cruas úmidas. Nota-se no gráfico 

de Pareto que o fator superfície específica (Blaine) exerce grande influência na variável 

resposta CPCU. Nota-se que a interação dos dois efeitos não é significativa na resistência à 

compressão das pelotas cruas úmidas. 

Resistência 
Compressão 

(kgf/pel)

Tamboramento
(% + 6,3 mm)

Abrasão 
(% - 0,5mm)

Porosidade
(%)

Densidade
(g/cm³)

1 42 1700 440 96,3 3,5 32,25 3,472
1 32 2400 346 96,7 3,0 28,32 3,661
1 42 2050 432 96,6 3,3 30,85 3,539
1 32 1700 416 95,3 4,3 33,08 3,430
1 42 2050 395 96,6 3,1 30,46 3,560
1 52 2050 388 97,1 2,4 29,35 3,603
1 42 2400 395 97,1 2,6 29,56 3,610
1 52 2400 376 96,9 2,6 26,83 3,727
1 52 1700 441 96,7 3,1 30,30 3,575
1 32 2050 406 96,7 3,3 29,96 3,593
2 42 1700 448 96,4 3,3 32,27 3,448
2 32 2400 353 97,2 2,5 28,54 3,646
2 42 2050 428 96,6 3,1 30,72 3,544
2 32 1700 423 95,4 4,1 31,94 3,487
2 42 2050 411 96,9 2,9 30,19 3,573
2 52 2050 435 97,3 2,4 29,76 3,607
2 42 2400 383 96,9 2,8 28,95 3,631
2 52 2400 348 97,4 2,4 26,80 3,714
2 52 1700 445 96,9 2,8 30,31 3,572
2 32 2050 423 96,9 2,8 29,86 3,592

EXPERIMENTO FATORIAL ALEATORIZADO - RESULTADOS
PELOTAS QUEIMADAS

Bloco
Hematita 
Especular 

%

Blaine
(cm²/g)
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Figura 4.1 - Gráfico de Pareto padronizado para os efeitos significativos para a resistência a 
compressão das pelotas cruas úmidas (95% de confiança). 

A Figura 4.2 mostra o gráfico com a influência de cada fator na resistência a compressão das 

pelotas cruas. A inclinação da reta relativa a superfície específica (Blaine) é muito maior, 

indicando uma forte correlação entre o aumento desta e a CPCU. Quanto maior a superfície 

específica (Blaine), maior será a resistência à compressão das pelotas cruas úmidas.  

 

Figura 4.2 – Gráfico da análise da influência dos fatores na resistência a compressão das 
pelotas cruas úmidas (95% de confiança). 

Na análise de variância, o valor do R² = 78 %, o que significa que o modelo proposto explica 

78 % da variabilidade da CPCU. O R² ajustado, que é mais apropriado para comparar 

modelos com os números diferentes de variáveis independentes, é 74 %. A equação do 

modelo de regressão proposto para a CPCU é: 

BlaineHEBlaineHECPCU ××+×+×−= 007,037,07,12695                (4.1) 

onde o valor da superfície específica (Blaine) é expresso em cm²/g e da hematita especular 

(HE) em porcentagem. 
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Para os experimentos realizados, otimizando os valores procurando maximizar a resistência à 

compressão da pelota crua úmida (CPCU), concluiu-se que para um minério com 52% de 

hematita especular e uma superfície específica (Blaine) de 2400 cm²/g, as pelotas cruas 

produzidas apresentarão um valor ótimo da CPCU de 1730 g/pel. 

Este comportamento é explicável. Como discutido no capítulo 2, a medida que a fração de 

partículas finas aumenta, estas ocupam os espaços existentes entre as partículas maiores, 

conferindo às pelotas uma maior compactação. Trabalhando-se com o grau de saturação ideal 

e com a umidade ideal para o pelotamento, a tendência é que esta maior compactação e 

conseqüentemente maior densidade sejam traduzidas em resistência física, especialmente 

quando se trata de esforços de compressão. 

4.1.2 – RESISTÊNCIA DAS PELOTAS CRUAS SECAS (CPCS) 

O gráfico da Figura 4.3 mostra a influência da superfície específica e do percentual de 

hematita especular na resistência à compressão das pelotas cruas secas. Nota-se no gráfico de 

Pareto que o fator superfície específica (Blaine) exerce grande influência na variável resposta 

CPCS, seguido do teor de hematita especular. 

 

Figura 4.3 – Gráfico de Pareto padronizado para os efeitos significativos para a resistência a 
compressão das pelotas cruas secas (95% de confiança). 

A Figura 4.4 mostra o gráfico com a influência de cada fator na resistência a compressão das 

pelotas cruas. A inclinação da reta relativa a superfície específica (Blaine) é muito maior, 

indicando uma forte correlação entre o aumento desta e a CPCS. Quanto maior a superfície 

específica (Blaine) ou quanto maior o teor de hematita especular, maior será a resistência à 

compressão das pelotas cruas secas. 
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Figura 4.4 – Gráfico da análise da influência dos fatores na resistência a compressão das 
pelotas cruas secas (95% de confiança). 

Na análise de variância, o valor do R² = 74 %, o que significa que o modelo proposto explica 

74 % da variabilidade da CPCS. O R² ajustado, que é mais apropriado para comparar modelos 

com os números diferentes de variáveis independentes, é 71 %. A equação do modelo de 

regressão proposto para a CPCS é: 

( ) ( ) BlaineHEBlaineHECPCS ××−×+×+−= 06,073,51626998                 (4.2) 

onde o valor da superfície específica (Blaine) é expresso em cm²/g e da hematita especular 

(HE) em porcentagem. 

Com base nos resultados dos experimentos realizados, após uma otimização destes, 

procurando maximizar o valor da resistência à compressão da pelota crua seca (CPCS), 

concluiu-se que um minério com teor de hematita especular de 52% e uma superfície 

específica (Blaine) de 2400 cm²/g fornecerá um valor ótimo da CPCU de 7740 g/pel. 

O valor mínimo de resistência à compressão da pelota crua seca aconteceria para minérios 

com menores teores de hematita especular (32%) e menores valores de superfície específica 

(1700 cm²/g). 

A explicação para este comportamento é o mesmo para a compressão da pelota crua úmida 

item já discutido no capítulo 2. 

4.1.3 – RESILIÊNCIA OU TESTE DE RESISTÊNCIA A QUEDAS (“DROP TEST”) 

O gráfico da Figura 4.5 mostra a influência da superfície específica e do percentual de 

hematita especular na resiliência (teste de queda ou “drop test”). Nota-se no gráfico de Pareto 
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que o fator superfície específica (Blaine) exerce grande influência na variável resposta 

resiliência. 

 

Figura 4.5 – Gráfico de Pareto padronizado para os efeitos significativos para a resiliência das 
pelotas cruas úmidas (95% de confiança). 

A Figura 4.6 mostra o gráfico com a influência de cada fator na resiliência das pelotas cruas 

úmidas. Existe uma forte correlação entre o fator superfície específica (Blaine) e a resiliência. 

Quanto maior a superfície específica maior será a resiliência das pelotas cruas úmidas. A 

hematita especular influencia, mas em menor peso.  

 
 
Figura 4.6 – Gráfico da análise da influência dos fatores na resiliência pelotas cruas úmidas 

(95% de confiança). 

A resiliência, como citado no capítulo 3, é um fator que mede a resistência das pelotas cruas 

úmidas à queda. Entretanto, um valor alto de resiliência pode não indicar uma elevada 

resistência da pelota. Se a pelota apresentar um comportamento visco-elástico, o qual 

favorece a deformação das mesmas, durante o teste as mesmas não trincam e os valores de 

resiliência ficam muito elevados. Objetivando minimizar este comportamento, para cada nível 

de superfície específica foram determinados os valores ideais de umidade para o pelotamento. 

Na análise de variância, o valor do R² = 67 %, o que significa que o modelo proposto explica 

67 % da variabilidade da resiliência. O R² ajustado, que é mais apropriado para comparar 
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modelos com os números diferentes de variáveis independentes, é 61 %. O menor valor de R² 

pode ser um ruído atribuído a deformação das pelotas. 

A equação do modelo de regressão proposto para a resiliência é: 

BlaineHEBlaineHEsiliência ××+×−×−= 0002,0003,031,097,7Re             (4.3) 

onde o valor da superfície específica (Blaine) é expresso em cm²/g e da hematita especular 

(HE) em porcentagem. 

Com base nos resultados dos experimentos, após uma otimização destes procurando 

maximizar o valor da resiliência das pelotas cruas úmidas, concluiu-se que um minério com 

teor de hematita especular de 52% e uma superfície específica (Blaine) de 2400 cm²/g 

fornecerá um valor ótimo de resiliência ou resistência a quedas de 7 quedas. 

A explicação para este comportamento é o mesmo para a compressão da pelota crua úmida e 

seca, item já discutido no capítulo 2. 

4.1.4 –DIÂMETRO MÉDIO DAS PELOTAS CRUAS 

O gráfico da Figura 4.7 mostra a influência da superfície específica (Blaine) e do percentual 

de hematita especular no tamanho médio das pelotas cruas após o pelotamento. Nota-se no 

gráfico de Pareto que a interação entre os fatores superfície específica (Blaine) e hematita 

especular exerce grande influência na variável resposta diâmetro médio. 

 
 
Figura 4.7 – Gráfico de Pareto padronizado para os efeitos significativos para a o diâmetro 

médio das pelotas cruas úmidas (95% de confiança). 

Analisando o gráfico da Figura 4.8, que mostra a interação dos dois fatores, o experimento 

nos mostrou que minérios com superfícies específicas (Blaine) elevadas e com elevados 
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valores de hematita especular levam a uma melhor condição de pelotamento e a um maior 

diâmetro médio das pelotas. 

 

Figura 4.8 – Gráfico da análise da interação dos fatores no diâmetro médio das pelotas cruas 
úmidas (95% de confiança). 

A Figura 4.9 mostra os gráficos com a influência de cada fator no diâmetro médio das pelotas 

cruas úmidas. Analisando individualmente podemos concluir pelos experimentos realizados 

temos que quanto maior a superfície específica (Blaine) e quanto menor o percentual de 

hematita especular, menor será o diâmetro médio das pelotas cruas úmidas.  

 

Figura 4.9 – Gráfico da análise da influência dos fatores no diâmetro médio das pelotas cruas 
úmidas (95% de confiança). 

 

Na análise de variância, o valor do R² = 64 %, o que significa que o modelo proposto explica 

64 % da variabilidade do diâmetro médio das pelotas cruas. O R² ajustado, que é mais 

apropriado para comparar modelos com os números diferentes de variáveis independentes, é 

57 %. O menor valor de R² pode ser atribuído a ruídos durante os testes de pelotamento, como 

a diferença de umidade requerida para os diferentes níveis de superfície específica. Minérios 

mais porosos e com menor superfície específica (Blaine) requerem maior umidade para a 

aglomeração, como citado no capítulo 2. 
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A equação do modelo de regressão proposto para o diâmetro médio é: 

BlaineHEBlaineHEMédioDiâmetro ××+×−×−= 0002,001,040,085,29             (4.4) 

onde o valor da superfície específica (Blaine) é expresso em cm²/g e da hematita especular 

(HE) em porcentagem. 

Para as mesmas condições operacionais (rotação, inclinação do disco e umidade ótima) o 

aumento da superfície específica (Blaine) leva a um aumento da compactação do material 

durante a aglomeração (capítulo 2). Desta forma, a pelota para atingir o mesmo volume que 

está associado ao diâmetro da mesma, requer um tempo maior de residência no disco de 

pelotamento. 

O mesmo comportamento era esperado para o aumento da hematita especular, que para o 

mesmo nível de superfície específica (Blaine) favoreceu o crescimento das pelotas em função 

da maior umidade disponível ao processo. Minérios com maiores porosidades absorvem uma 

maior quantidade de água (saturação poros), como citado no capítulo 2. 

4.1.5 – DENSIDADE APARENTE (BULK DENSITY) 

O gráfico de Pareto da Figura 4.10 mostra a influência da superfície específica (Blaine)  e do 

percentual de hematita especular na densidade aparente (bulk density) das pelotas cruas após o 

pelotamento. Nota-se que ambos os fatores exercem influência significativa na densidade 

aparente (bulk density) das pelotas cruas.  

 
 
Figura 4.10 – Gráfico de Pareto padronizado para os efeitos significativos para a densidade 

aparente (bulk density) das pelotas cruas úmidas (95% de confiança). 
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Os gráficos da Figura 4.11 mostram a influência destes fatores na densidade aparente (bulk 

density) das pelotas cruas. 

 

Figura 4.11 – Gráfico da análise da influência dos fatores na densidade aparente (bulk 
density) das pelotas cruas úmidas (95% de confiança). 

Na análise de variância, o valor do R² = 63 %, o que significa que o modelo proposto explica 

63 % da variabilidade da densidade aparente (bulk density) das pelotas cruas. O R² ajustado, 

que é mais apropriado para comparar modelos com os números diferentes de variáveis 

independentes, é 53 %.  

A equação do modelo de regressão proposto para a densidade aparente é: 

BlaineHEBlaineHEaparenteDensidade ××+×+×+= 000004,00003,001,026,1    (4.5) 

onde o valor da superfície específica (Blaine) é expresso em cm²/g e da hematita especular 

(HE) em porcentagem. 

O efeito da hematita especular mostrou-se menor para este experimento em função dos níveis 

utilizados (32%, 42%  e 52%). A hematita especular, como citado no capitulo 2, é um 

material mais compacto e de maior densidade, e sua maior participação no minério afeta 

fortemente o processo de pelotamento.  

Por outro lado, para maiores valores de superfície específica (Blaine) e maiores teores de 

hematita especular, o valor da densidade aparente (bulk density) das pelotas cruas úmidas 

aumentou. 
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4.2 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA ETAPA DE QUEIMA 

As variáveis respostas avaliadas na etapa de pelotamento foram: o tamboramento, a abrasão, a 

densidade das pelotas queimadas, a porosidade das pelotas queimadas e a resistência à 

compressão.  

Nos experimentos planejados, como citado no capítulo 03, apenas os níveis de hematita 

especular e da superfície específica foram modificados. Todos os outros fatores que poderiam 

influenciar nos resultados de qualidade das pelotas queimadas foram mantidos constantes 

(perfil de queima, carvão na mistura, teor de CaO da pelota, etc). 

4.2.1 – TAMBORAMENTO DAS PELOTAS QUEIMADAS 

O gráfico da Figura 4.12 mostra a influência da superfície específica e do percentual de 

hematita especular no índice de tamboramento das pelotas. Nota-se no gráfico de Pareto que 

ambos os fatores, superfície específica (Blaine) e teor de hematita especular, exercem grande 

influência na variável resposta tamboramento.  

 

Figura 4.12 – Gráfico de Pareto padronizado para os efeitos significativos para o índice de 
tamboramento (95% de confiança). 

A Figura 4.13 mostra o gráfico com a interação dos fatores e a influência dos mesmos no 

índice de tamboramento. O teor de hematita especular possui um papel importante quando a 

superfície específica (Blaine) apresenta níveis mais baixos. Para os níveis estudados, o índice 

de tamboramento independe do nível de hematita especular para valores elevados de 

superfície. Para as condições estabelecidas, a sinterização das partículas e o melhor 

acabamento superficial em função da distribuição granulométrica mais fina do pellet feed 

atuam de forma favorável ao aumento do índice de tamboramento. 
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Figura 4.13 – Gráfico da análise da interação dos fatores no índice de tamboramento das 
pelotas queimadas (95% de confiança).  

 

O gráfico da Figura 4.14 mostra a superfície de resposta obtida nos experimentos para o 

índice de tamboramento em função dos fatores superfície específica (Blaine) e teor de 

hematita especular. 

 

Figura 4.14 – Gráfico da superfície de resposta para o índice de tamboramento em função da 
superfície específica (Blaine) e teor de hematita especular (95% de confiança).  

 

Na análise de variância, o valor do R² = 83 %, o que significa que o modelo proposto explica 

83 % da variabilidade do índice de tamboramento. O R² ajustado, que é mais apropriado para 

comparar modelos com os números diferentes de variáveis independentes, apresentou o valor 

de 80 %. A equação do modelo de regressão proposto para o índice de tamboramento é: 

( ) ( ) ( )BlaineHEBlaineHEtoTamboramen ××−×++= 00009,0005,022,003,85       (4.6) 
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onde o valor da superfície específica (Blaine) é expresso em cm²/g e da hematita especular 

(HE) em porcentagem. 

Para as mesmas condições de sinterização (temperatura e tempo), como citado no capítulo 2, 

materiais mais finos apresentam um nível maior de sinterização. Na Figura 4.15 temos a 

análise em MEV de duas pelotas produzidas com o mesmo teor de hematita especular (42%) e 

níveis distintos de superfície específica (Blaine), que demonstra claramente este efeito do 

aumento da mesma na sinterização dos grãos.  

 

 

                               

 

                              

 

                            (a) 1700 cm²/g                                               (b) 2400 cm²/g 

Figura 4.15 – Imagem obtida no MEV da superfície de duas pelotas de diferentes superfícies 
específicas. (aumento 500 x) 

Outro fator relevante é que a superfície das pelotas produzidas com material mais fino 

apresenta-se mais regular, com menor quantidade de poros (Figura 4.16), o que minimiza a 

geração de partículas menores que 0,5 mm durante o manuseio das pelotas. 

 

 

 

 

 
                                  (a) 1700 cm²/g                                       (b) 2400 cm²/g 
 
Figura 4.16 – Imagem obtida em microscópio estereoscópico das superfícies de duas pelotas 

com diferentes níveis de Blaine. (aumento 6,5x)  

(b) (a) 

(a) (b) 
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Para os experimentos realizados, otimizando os valores procurando maximizar o índice de 

tamboramento das pelotas queimadas, concluiu-se que para atingir a meta os teores ideais de 

hematita especular deveriam ser de 52% e a superfície específica (Blaine) de 2400 cm²/g. 

Desta forma o valor ótimo do tamboramento seria de 97,2 % para os níveis estudados. 

4.2.2 – ÍNDICE DE ABRASÃO DAS PELOTAS QUEIMADAS 

O índice de abrasão é a fração menor do que 0,5 mm gerada no teste de tamboramento e 

normalmente é antagônico ao tamboramento. Se o índice de tamboramento aumenta, a 

abrasão normalmente diminui, exceto quando ocorre a geração de pedaços entre 0,5 e 6,3 mm. 

O gráfico da Figura 4.17 mostra a influência da superfície específica e do percentual de 

hematita especular no índice de abrasão das pelotas. Nota-se no gráfico de Pareto que ambos 

os fatores, superfície específica (Blaine) e teor de hematita especular, exercem grande 

influência na variável resposta abrasão.  

 
 
Figura 4.17 – Gráfico de Pareto padronizado dos efeitos significativos para o índice de 

abrasão (95% de confiança). 

A Figura 4.18 mostra o gráfico com a influência da interação destes fatores no índice de 

abrasão. O teor de hematita especular possui um papel importante quando a superfície 

específica apresenta níveis mais baixos. 

Para níveis estudados, o índice de abrasão independe do nível de hematita especular para 

valores elevados de superfície. Para as condições estabelecidas, a sinterização das partículas e 

o melhor acabamento superficial em função da distribuição granulométrica mais fina do pellet 

feed atuam de forma favorável à redução do índice de abrasão. 
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Figura 4.18 – Gráfico da análise da influência dos fatores no índice de abrasão das pelotas 

queimadas (95% de confiança).  

Para as mesmas condições de sinterização (temperatura e tempo), como citado no capítulo 2, 

materiais mais finos apresentam um nível maior de sinterização, como mostrado na Figura 

4.15. A superfície das pelotas produzidas com material mais fino apresenta-se mais regular, 

com menor quantidade de poros (Figura 4.16), o que minimiza a geração de finos de abrasão.  

O gráfico da Figura 4.19 mostra a superfície de resposta obtida nos experimentos para o 

índice de abrasão em função dos fatores superfície específica (Blaine) e teor de hematita 

especular. 

 

Figura 4.19 – Gráfico da superfície de resposta para o índice de abrasão em função da 
superfície específica (Blaine) e teor de hematita especular (95% de confiança).  

Na análise de variância, o valor do R² = 86 %, o que significa que o modelo proposto explica 

86 %, da variabilidade do índice de abrasão. O R² ajustado, que é mais apropriado para 

comparar modelos com os números diferentes de variáveis independentes, apresentou o valor 

de 84 %. A equação do modelo de regressão proposto para o índice de abrasão é: 

( ) ( ) ( )BlaineHEBlaineHEAbrasão ××+×−×−= 00007,0004,018,021,13          (4.7) 
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onde o valor da superfície específica (Blaine) é expresso em cm²/g e da hematita especular 

(HE) em porcentagem. 

Para os experimentos realizados, otimizando os valores procurando maximizar o índice de 

abrasão das pelotas queimadas, concluiu-se que para atingir a meta os teores ideais de 

hematita especular deveriam ser de 52% e a superfície específica (Blaine) de 2400 cm²/g. 

Desta forma o valor ótimo de abrasão seria de 2,5 % para os níveis estudados. 

4.2.3 – DENSIDADE DAS PELOTAS QUEIMADAS 

O gráfico da Figura 4.20 mostra a influência da superfície específica e do percentual de 

hematita especular na densidade das pelotas. Nota-se no gráfico de Pareto que ambos os 

fatores, superfície específica (Blaine) e teor de hematita especular exercem influência na 

variável resposta densidade. 

 
 
Figura 4.20 – Gráfico de Pareto padronizado dos efeitos significativos para a densidade das 

pelotas queimadas (95% de confiança). 

A Figura 4.21 mostra o gráfico com a influência da interação dos fatores estudados na 

densidade das pelotas queimadas. O aumento de densidade deve-se ao melhor empacotamento 

das partículas de pellet feed, devido a maior quantidade de finos gerados na moagem pelo 

roller press representado no experimento pelo aumento da superfície específica, e ao aumento 

da hematita especular, que como citado no capítulo 2, é um material mais compacto e 

apresenta uma maior densidade. A sinterização dos grãos e a formação das fases escorificadas 

também podem influenciar na densidade da pelota. 

Para os níveis estudados de superfície específica e hematita especular, a influência da 

superfície mostrou-se muito superior à influência dos teores de hematita especular. 
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Figura 4.21 – Gráfico da análise da influência dos fatores na densidade das pelotas queimadas 
(95% de confiança).  

Na análise de variância, o valor do R² = 82  %, o que significa que o modelo proposto explica 

82 % da variabilidade da densidade das pelotas queimadas. O R² ajustado, que é mais 

apropriado para comparar modelos com os números diferentes de variáveis independentes, é 

79 %. 

A equação do modelo de regressão proposto para a densidade das pelotas queimadas é: 

( ) ( )BlaineHEBlaineHEDensidade ××−×+×+= 000003,00004,001,066,2       (4.8) 

onde o valor da superfície específica (Blaine) é expresso em cm²/g e da hematita especular 

(HE) em porcentagem. 

A figura 4.22 mostra os contornos da superfície resposta, estimados pelo modelo. 

 

Figura 4.22 – Gráfico dos contornos da superfície resposta para a influência dos fatores na 
densidade das pelotas queimadas (95% de confiança).  

Para os experimentos realizados, otimizando os valores procurando maximizar a densidade 

das pelotas queimadas, concluiu-se que os teores ideais de hematita especular deveriam ser de 
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52% e a superfície específica (Blaine) de 2400 cm²/g. Desta forma o valor ótimo de densidade 

da pelota queimada seria de 3,68 t/m³ para os níveis estudados. 

4.2.4 – POROSIDADE DAS PELOTAS QUEIMADAS 

O comportamento esperado da variável resposta porosidade é o mesmo citado na revisão 

bibliográfica. O gráfico da Figura 4.23 mostra a influência da superfície específica e do 

percentual de hematita especular na porosidade das pelotas queimadas.  

Nota-se no gráfico de Pareto que ambos os fatores, superfície específica (Blaine) e teor de 

hematita especular, exercem grande influência na variável resposta porosidade. Espera-se que 

a porosidade seja menor para maiores valores de superfície específica e para maiores teores de 

hematita especular. 

A sensibilidade do experimento para a superfície específica foi maior. Os níveis utilizados 

para o teor de hematita especular foram selecionados baseando-se na realidade da Samarco, 

dentro dos níveis possíveis de operação, portanto muito próximos (32%, 42% e 52%). 

 
 
Figura 4.23 – Gráfico de Pareto padronizado dos efeitos significativos para a porosidade das 

pelotas queimadas (95% de confiança). 

A Figura 4.24 mostra o gráfico com a influência de cada fator na porosidade das pelotas 

queimadas. A redução na porosidade deve-se ao melhor empacotamento das partículas de 

pellet feed, devido a maior quantidade de finos gerados na moagem pelo roller press 

representado no experimento pelo aumento da superfície específica, e ao aumento da hematita 

especular, que como citado no capítulo 2, é um material mais compacto e apresenta uma 

maior densidade.  
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Figura 4.24 – Gráfico da análise da influência dos fatores na porosidade das pelotas 

queimadas (95% de confiança).  

O efeito da superfície específica sobre a porosidade das pelotas mostrou-se maior quando 

comparado com o teor de hematita especular (Blaine), para os níveis estudados. 

Na análise de variância, o valor do R² = 83  %, o que significa que o modelo proposto explica 

83 % da variabilidade da porosidade. O R² ajustado, que é mais apropriado para comparar 

modelos com os números diferentes de variáveis independentes, é 80 %. A equação do 

modelo de regressão proposto para a porosidade é: 

( ) ( ) ( )BlaineHEBlaineHEPorosidade ××+×−×−= 002,0005,019,086,45        (4.9) 

onde o valor da superfície específica (Blaine) é expresso em cm²/g e da hematita especular 

(HE) em porcentagem. 

Para os experimentos realizados, otimizando os valores procurando maximizar a porosidade 

das pelotas queimadas, concluiu-se que os teores ideais de hematita especular deveriam ser de 

32% e a superfície específica (Blaine) de 1700 cm²/g, para obtenção de um valor de 

porosidade de 32,6 % para os níveis estudados. Caso o objetivo seja minimizar a porosidade, 

o que pode levar a uma maior resistência física das pelotas, conclui-se que os teores ideais de 

hematita especular deveriam ser de 52% e a superfície específica (Blaine) de 2400 cm²/g, para 

obtenção de um valor de porosidade de 27,7 %. Em escala industrial, o que se objetiva é 

maximizar a resistência física sem grandes perdas da qualidade metalúrgica. 

4.2.5 – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DAS PELOTAS QUEIMADAS 

Como citado no capítulo 3, a integridade estrutural das pelotas, para resistir a esforços de 

compressão e de tração está relacionada a fatores de natureza química e físico-química, pois, 

as pelotas de minério de ferro são produzidas a partir da adição de alguns insumos na etapa de 
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aglomeração. No balanço total, após a etapa de queima, a composição química das pelotas 

estudadas é de cerca de 95% de minério de ferro (Fe2O3) e 5% de outros compostos que 

podem ser resumidos em SiO2, Al2O3, CaO e MgO. Com esta composição química, a 

estrutura morfológica interna das pelotas, após a etapa de queima nos fornos de pelotização, 

constitui-se basicamente de três porções distintas: grãos de minério sinterizados, fases 

escorificadas e poros. 

A resistência mecânica das pelotas, em termos de resistência à compressão a frio, expressa em 

kgf/pelota, é uma função direta da coesão da massa global das pelotas, dada pela eficiência da 

sinterização e do crescimento dos grãos de hematita, pela quantidade e composição das fases 

escorificadas presentes entre os grãos e no interior de alguns poros, pela quantidade e 

tamanho dos poros e da proporção de cavidades não preenchidas. 

No presente estudo, a composição química das pelotas foi mantida constante e o perfil térmico 

utilizado em todos os experimentos foi o mesmo. Desta forma, espera-se que as fases 

escorificadas não exerçam influência no valor final da resistência à compressão, uma vez que 

as condições de queima foram idênticas. Por outro lado, espera-se que a alteração na 

granulometria e a composição mineralógica do pellet feed, que corresponde a 95% do material 

que compõe a pelota, exerçam uma forte influência na resistência à compressão das pelotas. 

Nas análises anteriores, constatou-se que o pellet feed com maior superfície específica afetou 

a porosidade das pelotas. O capítulo 3 abordou sobre a influência da área superficial no 

processo de sinterização, e quanto maior a área de contato entre as superfícies das partículas 

de minério, maior será o fluxo atômico ou a quantidade de material que migrará de uma 

superfície para a outra. Para materiais mais finos como o pellet feed processado no roller 

press, cuja área superficial é maior, este fenômeno seria favorecido. 

Uma pelota com menor porosidade e com um grau de sinterização melhor, levaria melhores 

resultados de resistência à compressão.  

O gráfico de pareto da Figura 4.25, que mostra a influência dos fatores superfície específica e 

teor de hematita especular na resistência à compressão das pelotas queimadas, indica que a 

superfície específica realmente exerce grande influência.  
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Figura 4.25 - Gráfico de Pareto padronizado para os efeitos significativos para a resistência a 

compressão das pelotas queimadas (95% de confiança). 

Na Figura 4.26, que mostra a influência dos fatores superfície específica (Blaine) e hematita 

especular na resistência à compressão das pelotas queimadas. A hematita especular não 

mostrou grande influência na resistência à compressão para este experimento quando 

comparado com o efeito da superfície específica. Observa-se apenas uma ligeira tendência do 

aumento da resistência à compressão com o aumento da hematita especular em função dos 

níveis utilizados para este fator (32, 42 e 52%). Provavelmente esta influência apareceria com 

maior peso se os níveis de hematita especular utilizados no experimento tivessem uma 

diferença maior, mas objetivou-se trabalhar dentro das condições e níveis da realidade 

operacional da Samarco.  

 

Figura 4.26 - Gráfico da análise da influência dos fatores para a resistência a compressão 
(CCS) das pelotas queimadas (95% de confiança). 

Outro ponto a ser observado é que utilizamos o mesmo perfil térmico para todas as queimas, e 

na etapa de pelotamento, para maiores valores de superfície específica, o processo exigiu uma 

menor umidade. Com aumento do teor de hematita especular, ocorreu uma redução da 

porosidade do minério, que por sua vez tem o efeito de isolante no processo. Ou seja, o aporte 

térmico para o material com menor superfície específica e maiores teores de hematita 

especular foi superior. Desta forma, uma parte do calor envolvido no processo de queima, que 
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estava sendo utilizado para eliminar a água das pelotas cruas, foi utilizada nas frentes de 

sinterização favorecendo a formação de magnetita. Esta transformação é acompanhada por 

uma mudança da estrutura cristalina e conseqüentemente aumento do volume ocupado (a 

hematita é um material com estrutura hexagonal compacta e a magnetita cúbica de corpo 

centrado), o que pode levar a concentração de tensões na estrutura e formação de trincas, o 

que fragiliza a mesma.  

O trabalho desenvolvido por Sá [18], que estudou especificamente a influência da hematita 

especular na resistência à compressão das pelotas queimadas, mostra o efeito positivo deste 

fator no resultado final.  

Quanto à influência da superfície específica, os resultados obtidos foram opostos ao que a 

teoria diz. O aumento da mesma levou a uma redução da resistência à compressão das pelotas. 

Industrialmente percebeu-se uma tendência à redução da resistência à compressão após o 

início de operação do roller press. 

Na análise de variância, o valor obtido para o R² foi de 73 %, o que significa que o modelo 

proposto no experimento explica 73 % da variabilidade da resistência à compressão. O valor 

ajustado, que é mais apropriado para comparar modelos com números diferentes de variáveis 

independentes, foi de 68 %. A equação do modelo de regressão proposto para a resistência à 

compressão é: 

( ) ( )BlaineHEBlaineHECCS ××−×−×+= 0008,007,02,2517                 (4.10) 

onde o valor da superfície específica (Blaine) é expresso em cm²/g e da hematita especular 

(HE) em porcentagem. 

Para os experimentos realizados concluiu-se que os teores ideais de hematita especular 

deveriam ser de 52% e a superfície específica (Blaine) de 1700 cm²/g, para obtenção de um 

valor de resistência à compressão máximo de 449 kg/pelota para os níveis estudados. 

4.3 – RESULTADO DA OTIMIZAÇÃO PARA AS VARIÁVEIS RESPOSTAS 

A Tabela 4.3 mostra o resumo das otimizações realizadas para cada variável resposta. O nível 

mais alto de hematita especular é desejável em todos os itens otimizados, exceto quando se 

deseja aumentar a porosidade das pelotas. Da mesma forma a superfície específica, que 
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apenas mostrou-se indesejável para os resultados de resistência à compressão, o que contraria 

toda a teoria descrita na revisão bibliográfica (Capítulo 2). Desta forma, uma investigação 

criteriosa foi realizada para descobrir a razão desta redução da resistência à compressão com o 

aumento da superfície específica. 

Tabela 4.3 – Resumo da otimização para cada variável resposta. 

Variável Resposta Hematita 
Especular

Superfície 
Específica Valor Otimizado

CPCU 52% 2400 cm²/g 1730 g/pelota
CPCS 52% 2400 cm²/g 7740 g/pelota

Resiliência 52% 2400 cm²/g 7 quedas
Diâmtero Médio 52% 2400 cm²/g 11,3 mm

Dnesidade Aparente 52% 2400 cm²/g 2,18 g/cm³
Tamboramento 52% 2400 cm²/g 97,20%

Abrasão 52% 2400 cm²/g 2,50%
Densidade PQ 52% 2400 cm²/g 3,68 g/cm³

52% 2400 cm²/g 27,70%
32% 1700 cm²/g 32,60%

CCS 52% 1700 cm²/g 449 kgf/pelota

OTIMIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS PELOTAS CRUAS E QUEIMADAS

Porosidade PQ

 

4.4 – ANÁLISE MICROESTRUTURAL DAS PELOTAS QUEIMADAS 

A caracterização da estrutura das pelotas queimadas em um microscópio óptico foi realizada 

na Samarco Mineração S.A. e as observações no MEV foram conduzidas na Universidade 

Federal de Minas Gerais, UFMG, como descrito no item 3.3.9. 

4.4.1 – ANÁLISE EM MICROSCÓPIO ÓPTICO 

Na análise da microestrutura das pelotas, analisamos comparativamente a estrutura das 

pelotas no centro da pelota e na borda, para todos os níveis de hematita especular e para os 

níveis extremos da superfície (1700 e 2400 cm²/g).  

As Figuras 4.27 e 4.28 mostram duas pelotas produzidas com um pellet feed com 32% de 

hematita especular, para dois níveis de superfície específica (1700 e 2400 cm²/g) 

respectivamente, submetidas a um mesmo perfil de temperatura. Observa-se que a pelota 

produzida com menor superfície específica apresenta grãos que estão pouco reagidos, com a 

presença de contornos bem definidos e poros intragranulares e intergranulares. Na pelota com 

pellet feed de maior superfície específica, os grãos estão bem reagidos, sem a presença de 

poros intragranulares. 
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                        (a) 1700 cm²/g (411 kgf/pel)                  (b) 2400 cm²/g (346 kgf/pel) 
 
Figura 4.27 – Micrografias da extremidade das pelotas produzidas com 32% de hematita 

especular e diferentes níveis de superfície específica. (aumento 500x) 
 
 
 

 

 

 

 (a) 1700 cm²/g (411 kgf/pel)               (b) 2400 cm²/g (346 kgf/pel) 

Figura 4.28 – Micrografias do centro das pelotas produzidas com 32% de hematita especular e 
diferentes níveis de superfície específica. (aumento 500x) 

As Figuras 4.29 e 4.30 mostram duas pelotas produzidas com um pellet feed com 42% de 

hematita especular, para dois níveis de superfície específica (1700 e 2400 cm²/g) 

respectivamente, submetidas a um mesmo perfil de temperatura.  

           

 

 

 

                        (a) 1700 cm²/g (427 kgf/pel)            (b)   2400 cm²/g (395 kgf/pel) 
 
Figura 4.29 – Micrografias da extremidade das pelotas produzidas com 42% de hematita 

especular e diferentes níveis de superfície específica. (aumento 500x) 
 
 

Ferritos
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                       (a) 1700 cm²/g (427 kgf/pel)           (b)   2400 cm²/g (395 kgf/pel) 
 
Figura 4.30 – Micrografias do centro das pelotas produzidas com 42% de hematita especular e 

diferentes níveis de superfície específica. (aumento 500x) 

Na Figura 4.29 (a) observa-se a presença de grãos que não estão bem reagidos, com a 

presença de contornos. A Figura 4.29 (b) observa-se ferritos e os grãos estão bem reagidos.  

Na Figura 4.30 (a) nota-se a presença de poros intragranulares no centro da pelota e silicatos 

nos contornos. Na Figura 4.30 (b) nota-se a formação de magnetita. 

As Figuras 4.31 e 4.32 mostram duas pelotas produzidas com um pellet feed com 52% de 

hematita especular, para dois níveis de superfície específica (1700 e 2400 cm²/g) 

respectivamente, submetidas a um mesmo perfil de temperatura. 

Na Figura 4.31 (a) observa-se a presença de contornos e os grãos menos reagidos em 

comparação à amostra de maior superfície específica. Na Figura 4.28 (a) nota-se a presença 

de poros intergranulares no centro da pelota. Na Figura 4.28 (b) nota-se a formação intensa de 

magnetita. 

             

 

 

 

                       (a) 1700 cm²/g (432 kgf/pel)              (b)   2400 cm²/g (381 kgf/pel) 
 
Figura 4.31 – Micrografias da extremidade das pelotas produzidas com 52% de hematita 

especular e diferentes níveis de superfície específica. (aumento 500x) 
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                         (a) 1700 cm²/g (432 kgf/pel)           (b)   2400 cm²/g (381 kgf/pel) 
 
Figura 4.32 – Micrografias do centro das pelotas produzidas com 52% de hematita especular e 

diferentes níveis de superfície específica. (aumento 500x) 

Em todas as análises os grãos das pelotas produzidas com o pellet feed de maior superfície 

específica estão mais reagidos, embora todos os resultados de resistência à compressão 

estejam menores. Para maiores valores de hematita especular, nota-se um aumento da 

resistência à compressão. Entretanto, para a condição de maior superfície específica, onde se 

utilizou menor teor de umidade para atender às exigências da etapa de aglomeração, ocorreu 

uma formação intensa de magnetita, a qual favorece a fragilização das pelotas através do 

acúmulo de tensões e da formação trincas. 

4.4.2 – ANÁLISE EM MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA (MEV) 

Após a análise realizada no microscópio óptico, as pelotas queimadas foram analisadas no 

microscópio eletrônico de varredura, objetivando identificar algum detalhe que não foi 

possível observar em microscópio óptico. 

As Figuras 4.33 e 4.34 mostram imagens da superfície e a Figura 4.35 dos centros de duas 

pelotas produzidas com pellet feed de diferentes superfícies específicas e teor de hematita 

especular em 32%. 

As Figuras 4.36 e 4.37 mostram respectivamente imagens da superfície e dos centros de duas 

pelotas produzidas com pellet feed de diferentes superfícies específicas e teor de hematita 

especular em 42%. 

As Figuras 4.38 e 4.39 mostram respectivamente imagens das superfícies e dos centros de 

duas pelotas produzidas com pellet feed de diferentes superfícies específicas e teor de 

hematita especular em 52%.   
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(a) 1700 cm²/g (411 kgf/pel)                               (b)   2400 cm²/g (346 kgf/pel) 
 
Figura 4.33 – Imagens das superfícies de duas pelotas produzidas com diferentes superfícies 

específicas e mesmo teor de hematita especular (32%). 
 

                    

 

 

 

                     (a) 1700 cm²/g (411 kgf/pel)                 (b)   2400 cm²/g (346 kgf/pel) 
 
Figura 4.34 – Imagens das superfícies de duas pelotas produzidas com diferentes superfícies 

específicas e mesmo teor de hematita especular (32%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

(a) 1700 cm²/g (411 kgf/pel)               (b)   2400 cm²/g (346 kgf/pel) 
 
Figura 4.35 – Imagens das partes centrais de duas pelotas produzidas com diferentes 

superfícies específicas e mesmo teor de hematita especular (32%). 
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                       (a) 1700 cm²/g (427 kgf/pel)              (b)   2400 cm²/g (395 kgf/pel) 
 
Figura 4.36 – Imagens das superfícies de duas pelotas produzidas com diferentes superfícies 

específicas e mesmo teor de hematita especular (42%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (a) 1700 cm²/g (427 kgf/pel)                   (b)   2400 cm²/g (395 kgf/pel) 
 
Figura 4.37 – Imagens das partes centrais de duas pelotas produzidas com diferentes 

superfícies específicas e mesmo teor de hematita especular (42%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (a) 1700 cm²/g (432 kgf/pel)                   (b)   2400 cm²/g (381 kgf/pel) 
 
Figura 4.38 – Imagens das superfícies de duas pelotas produzidas com diferentes superfícies 

específicas e mesmo teor de hematita especular (52%). 
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                   (a) 1700 cm²/g (432 kgf/pel)                   (b)   2400 cm²/g (381 kgf/pel) 
 
Figura 4.39 – Imagens das partes centrais de duas pelotas produzidas com diferentes 

superfícies específicas e mesmo teor de hematita especular (52%). 

Analisando criteriosamente as imagens percebe-se que as pelotas produzidas com maior 

superfície específica estão com as partículas mais reagidas e com a presença de algumas 

trincas. Na figura 4.37 (b), a imagem mostra nitidamente a presença de uma trinca na pelota.  

A presença de poros nas amostras de pelotas produzidas com pellet feed de menor superfície 

específica são percebidas nas figuras obtidas na análise do MEV.  

4.5 – ANÁLISE MACROSCÓPICA DAS PELOTAS QUEIMADAS 

Um fato muito importante detectado macroscopicamente foi à presença de uma grande 

quantidade de trincas nas pelotas cuja superfície específica do pellet feed utilizado era maior.  

Através de uma análise visual, uma única pessoa contabilizou a quantidade pelotas trincadas 

para algumas amostras geradas do experimento. O resultado está na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Análise da quantidade de pelotas trincadas (camada superior e intermediária do 

leito, entre 12,5 e 16,0 mm).  

Superfície Específica % Hematita Especular % pelotas com trincas CCS (kgf/pelota)
1700 32 33 420
2050 32 68 406
2400 32 80 350
1700 42 46 444
2050 42 60 417
2400 42 70 389
1700 52 41 443
2050 52 59 412
2400 52 67 362  
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Analisando os resultados no software estatístico Minitab, estabelecemos a correlação entre a 

resistência à compressão e a quantidade de pelotas trincadas. 

A Figura 4.40 mostra o gráfico com a tendência dos valores de resistência à compressão em 

função das trincas. O valor da resistência à compressão das pelotas reduz à medida que a 

quantidade de pelotas trincadas aumenta.  
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Figura 4.40 – Gráfico correlacionando a resistência à compressão (CCS) com a quantidade de 

pelotas trincadas. 
 

Com o aumento da quantidade de pelotas trincadas, ocorre uma queda da resistência à 

compressão. A Figura 4.41 correlaciona a quantidade de pelotas trincadas com a superfície 

específica do pellet feed. A superfície específica aumenta, o número de pelotas trincadas 

aumenta. 
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Figura 4.41 – Gráfico da interação da quantidade de pelotas trincadas com a superfície 
específica do pellet feed. 
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Se a resistência à compressão possui uma correlação com a quantidade de pelotas trincadas, 

que por sua vez possuem uma correlação com a superfície específica, a resistência à 

compressão e a superfície específica possuem uma correlação, como indicado na Figura 4.42. 
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Figura 4.42 - Gráfico da interação da resistência à compressão com a superfície específica do 

pellet feed. 

A análise da variável resposta resistência à compressão indicou que quando a superfície 

específica do pellet feed aumenta, a resistência à compressão das pelotas diminui. Isto ocorre 

devido ao aumento de pelotas trincadas cuja origem foi determinada através de uma análise 

criteriosa do processo de queima em pot grate. 

4.6 – INVESTIGAÇÃO DAS ORIGENS DAS TRINCAS NAS PELOTAS 

Visando identificar a origem das trincas nas pelotas, foi realizada uma investigação 

utilizando–se o forno do pot grate. Este estudo foi dividido em duas etapas: 

- A primeira etapa objetivou analisar a influência das pressões de secagem na formação das 

trincas. 

- A segunda etapa objetivou realizar uma análise criteriosa das pelotas que formavam o leito 

após cada etapa do processo de endurecimento, interrompendo a queima. 

As pelotas utilizadas no experimento foram produzidas no disco piloto. 
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4.6.1 – INFLUÊNCIA DAS PRESSÕES DAS ZONAS DE SECAGEM 

A Tabela 4.5 mostra as 3 condições utilizadas para a avaliação do processo. As pelotas 

utilizadas apresentavam uma umidade de 9,30%, uma resistência à compressão úmido de 

1460 g/pelota e um valor de resiliência de 5,1 quedas/pelotas. 

Tabela 4.5 – Pressões utilizadas para avaliação da formação de trincas da etapa de secagem 

 

No teste #1, que utilizou as pressões normais de operação da Usina 01 da Samarco, 

identificou-se a formação das primeiras trincas nas pelotas, como mostra a Figura 4.43. 

Neste primeiro teste aparecem os primeiros indícios da deficiência de secagem no processo. 

Durante a secagem ascendente, a umidade das pelotas da parte inferior do leito é transferida 

para as camadas superiores. A Figura 4.43 mostra que o leito inferior de pelotas ficou 

completamente seco e o leito intermediário apresentou um valor elevado de umidade. Em toda 

extensão do leito de pelotas detectou-se a presença de pelotas trincadas por esforços de 

compressão (pressão do próprio leito de pelotas). 

 
Figura 4.43 – Etapa de secagem das pelotas utilizando as pressões da Usina 01. 

Testes 1 2 3 1, 2, 3
Etapas T ºC

Secagem ascendente I 430 430 430 380
Secagem ascendente II 300 650 650 350
Secagem descendente 450 450 650 250

Pressões (mmca)

H2O = 5.01%

H2O = 7.92%

H2O = 0.13%

Formação de 
trincas devido 
a esforços de 
compressão

T = 64°C

T = 69°C

T = 172°C

H2O = 5.01%

H2O = 7.92%

H2O = 0.13%

Formação de 
trincas devido 
a esforços de 
compressão

T = 64°C

T = 69°C

T = 172°C
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No teste #2, aplicou-se as pressões normais de operação da usina 02 da Samarco. A diferença 

básica concentra-se na secagem ascendente II, cuja pressão é mais elevada. A Figura 4.44 

ilustra os resultados.  

 
Figura 4.44 – Etapa de secagem das pelotas utilizando as pressões da usina 02. 

Apesar dos valores mais elevados de pressão na secagem ascendente, a formação de trincas 

devido a esforços de compressão continuou na mesma intensidade. A eficiência da secagem 

aumentou, e a camada inferior apresentou o valor de umidade um pouco inferior ao valor 

encontrado no teste #1. Um aumento da pressão, considerando o leito de pelotas idêntico para 

todos os testes, significa um aumento da vazão de gás, que segundo o estudo conduzido por 

Pereira e Seshadri [12], aumenta a eficiência da secagem. 

No teste #3, aplicou-se as pressões normais de operação da usina 02 da Samarco, porém a 

pressão na secagem descendente foi aumentada para 650 mmca. Este teste foi abortado no 

início da secagem ascendente, mas um fato interessante chamou a atenção. As pelotas da 

camada superior estavam com umidade de 10,18%. As mesmas foram alimentadas com uma 

umidade de 9,30%. A Figura 4.45 mostra as pelotas do leito superior. 

 

 

 

 
 
Figura 4.45 – Pelotas da camada superior após as etapas de secagem ascendente. 

H2O = 5.81%

H2O = 5.31%

H2O = 0.06%

T = 88°C

T = 93°C

T = 165°C
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4.6.2 – MAPEAMENTO DO PROCESSO 

Com os resultados obtidos na análise da influência da pressão na eficiência de secagem, um 

novo estudo tornou-se necessário para observar o comportamento das pelotas quanto ao teor 

de umidade e formação de trincas nas etapas de secagem e pré-queima.  

Para um mesmo lote de pelotas produzidas no disco piloto interrompeu-se o teste após cada 

etapa do processo de endurecimento até a pré-queima. Todos os parâmetros foram mantidos 

para a análise. 

A Tabela 4.6 mostra as condições utilizadas para a avaliação do processo. As pelotas 

utilizadas apresentavam uma umidade de 9,10%, uma resistência à compressão úmido de 

1500 g/pelota e um valor de resiliência de 4,8 quedas/pelotas. 

Tabela 4.6 – Temperaturas e pressões utilizadas nos testes. 

 

4.6.2.1 – AVALIAÇÃO DA SECAGEM ASCENDENTE I  

Após a etapa de secagem ascendente I interrompeu-se o processo. Pelotas da parte mais crítica 

do leito foram coletadas e mediu-se a resistência à compressão das mesmas.  Com o auxílio de 

um tubo de aço inox, coletou-se uma amostra na parte central do leito para medição da 

umidade por camadas.  

A Figura 4.46 ilustra a condição encontrada após a secagem ascendente I. Nota-se que a 

umidade é transferida para a parte superior do leito e que nesta região ocorre uma perda de 

resistência das pelotas. As pelotas alimentadas no leito apresentavam uma resistência à 

compressão de 1500 g/pel, e na transição da secagem ascendente I para II a resistência das 

mesmas caiu para 700 g/pel. As pelotas apresentaram comportamento visco-elástico e 

deformadas, com presença de trincas. 

Pressões (mmca) Temperaturas (º) Pressões (mmca) Temperaturas (º)

Secagem ascendente I 400 380 400 380 
Secagem ascendente II 600 350 600 350 
Secagem descendente 250 250 250 250 

Pré-queima 450 570 450 900 

Etapas 
Testes 01 - 04 Teste 05 
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Figura 4.46 – Umidade nas camadas após a secagem ascendente I. 

A perda de resistência está associada à saturação dos poros da pelota com água. Os gráficos 

das Figuras 3.6 e 3.7 mostram o comportamento das pelotas em termos de resistência em 

relação à saturação dos poros. O condensado quente penetra nos poros da pelota reduzindo as 

forças capilares existentes, por causa da diminuição da tensão superficial da água pelo 

aumento de sua temperatura. Quando todos os poros são preenchidos e a superfície está 

revestida com uma película do condensado, a pelota é corroída, gerando uma mistura 

heterogênea em relação ao tamanho. Ou seja, quando a umidade passa para a camada superior 

do leito aumenta-se a umidade das pelotas e conseqüentemente a saturação dos poros. 

Trabalhando-se com a umidade do pellet feed objetivando-se maximizar a resistência à 

compressão das pelotas cruas, o aumento da saturação implica em uma redução da resistência 

das pelotas. Com a ação das pressões utilizadas no processo e do peso da carga de pelotas que 

compõem o leito, formam-se as primeiras trincas do processo. As trincas provenientes do 

efeito acima foram definidas como trincas de resiliência e normalmente estão associadas a 

uma deformação (amassamento) das pelotas. Nesta etapa não foram observadas trincas 

térmicas nas pelotas. 

4.6.2.2 – AVALIAÇÃO DA SECAGEM ASCENDENTE II  

Após a etapa de secagem ascendente II interrompeu-se o processo e o mesmo procedimento 

foi aplicado para avaliação das pelotas. 

A Figura 4.47 ilustra a condição encontrada após a secagem ascendente II. Nota-se que a parte 

inferior do leito está completamente seca, entretanto a parte superior apresenta uma umidade 

elevada (8,45%). As pelotas alimentadas no leito apresentavam uma resistência à compressão 

de 1500 g/pel, no final da secagem ascendente II estavam com 903 g/pel. As pelotas 
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H2O = 3.50%
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T = 156°C
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apresentaram-se deformadas e com a presença de trincas de resiliência. Nesta etapa não foram 

observadas trincas térmicas nas pelotas. 

 
Figura 4.47 – Umidade nas camadas após a secagem ascendente II. 

4.6.2.3 – AVALIAÇÃO DA SECAGEM DESCENDENTE  

Após a etapa de secagem descendente interrompeu-se o processo e o mesmo procedimento foi 

aplicado para avaliação das pelotas. 

 A Figura 4.48 ilustra a condição encontrada após a secagem descendente. Nota-se que a parte 

inferior do leito está completamente seca, entretanto a parte superior e do meio apresenta uma 

umidade razoável (5,43% e 5,85% respectivamente). As pelotas alimentadas no leito 

apresentavam uma resistência à compressão de 1500 g/pel, no final da secagem ascendente II 

estavam com 980 g/pel. As pelotas apresentaram-se deformadas e com a presença de trincas 

de resiliência. Nesta etapa não existiam trincas térmicas nas pelotas do leito. 

 
Figura 4.48 – Umidade nas camadas após a secagem descendente. 
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4.6.2.4 – AVALIAÇÃO DA PRÉ-QUEIMA 

Esta é considerada uma etapa crítica para a formação de trincas no processo. Os ensaios de 

simulação da secagem das pelotas comprovaram que a secagem não estava eficiente para a 

produtividade aplicada. Desta forma, as pelotas entram na zona de pré-queima ainda com 

umidade e a transformação da goethita em hematita não se iniciou em algumas partes do leito 

durante a secagem. Dependendo da temperatura do gás na pré-queima, a formação de trincas 

térmicas pode ser elevada principalmente na parte superior do leito. O capítulo 2 abordou a 

importância das pelotas, principalmente da camada superior do leito, entrarem na pré-queima 

completamente secas. 

A Figura 4.49 mostra o comportamento do material na pré-queima para temperaturas do gás 

da ordem de 570°C. Após esta etapa nota-se que as pelotas estão prontas para a etapa de 

queima, sem umidade livre. No início da etapa de queima a curva de aquecimento é suave, 

para minimizar qualquer degradação em função de qualquer teor de água estrutural que ainda 

exista nas pelotas. 

Percebeu-se uma grande quantidade de trincas térmicas após esta etapa. A medida que a 

superfície do pellet feed aumenta, para o mesmo nível de umidade, a quantidade de trincas 

aumenta. 

 
Figura 4.49 – Umidade nas camadas após a pré-queima (T = 570°C). 

O mesmo teste foi repetido para uma temperatura de 900°C para avaliar o impacto de uma 

diferença de temperatura elevada entre a secagem descendente e a pré-queima. As 

temperaturas testadas podem ocorrer industrialmente. 
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A Figura 4.50 mostra a superfície do leito de pelotas após a etapa de pré-queima para 

temperaturas do gás da ordem de 900°C. Ocorreu uma degradação drástica das pelotas em 

função da pressão excessiva de vapor criada pela evaporação descontrolada da água contida 

nas pelotas (entre as partículas) e pela transformação da goethita em hematita. 

 
Figura 4.50 – Umidade nas camadas após a pré-queima (T = 900°C). 

4.6.3 – ORIGENS DAS TRINCAS NAS PELOTAS 

Após as etapas de investigação descritas acima, identificou-se que as origens das trincas. As 

trincas de resiliência são resultantes de esforços de compressão nas pelotas nas etapas de 

secagem em função do excesso de umidade nas camadas superiores durante o processo.  

As trincas térmicas são resultantes do choque térmico nas pelotas na transição da etapa de 

secagem descendente para a etapa de pré-queima, que por sua vez é também uma 

conseqüência da deficiência na etapa de secagem. A Figura 4.51 mostra os dois tipos de 

trincas.    

 
Figura 4.51 – Pelotas com trincas térmicas e de resiliência.  

As trincas de resiliência estão associadas à perda de resistência, que por sua vez está 

associada à saturação dos poros da pelota com água. Os gráficos das Figuras 3.6 e 3.7 
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mostram o comportamento das pelotas em termos de resistência em relação à saturação dos 

poros.  

No experimento buscamos otimizar a umidade do pellet feed objetivando-se maximizar a 

resistência à compressão das pelotas cruas, mas o efeito do molhamento e conseqüente 

aumento da saturação durante a secagem implica em redução da resistência das pelotas. Para 

minimizar este efeito, o ideal é trabalhar com um nível de saturação dos poros que resulte em 

uma resistência aceitável ao processo, sem que ocorra a geração de finos. Trabalhando do 

lado esquerdo da curva, ao ocorrer o molhamento, as pelotas aumentarão de resistência, 

seguindo a curva traçada, o que acarretará na redução das trincas. 

As trincas térmicas estão associadas à secagem das pelotas e ao perfil térmico do forno. O 

aumento da superfície específica trouxe um aumento da densidade (e conseqüentemente da 

densidade aparente (bulk density)) e uma redução na porosidade das pelotas. No estudo 

conduzido por Pereira e Seshadri [12], citado no capítulo 2, os mesmos já evidenciavam o 

efeito da densidade das pelotas na taxa de secagem. Quanto maior a densidade das pelotas, 

mais lento se torna o processo de secagem, pois a difusão do vapor de água da frente de 

vaporização até a superfície da pelota será menor, e da mesma forma, a taxa de transferência 

de calor até a frente de vaporização. A distribuição e tamanho dos poros são modificados, e a 

permeabilidade do aglomerado para gases e líquidos também reduz. 

Industrialmente, o aumento da densidade das pelotas levou ao aumento da massa nas zonas de 

secagem para o mesmo volume útil dos carros de grelha, como demonstrado a seguir.  

As dimensões dos carros de grelha estão descritas na Figura 4.52. Normalmente, o processo 

utiliza uma camada de forramento lateral da ordem de 10 cm de cada lado, uma camada de 

forramento do fundo de 7 cm de altura,  e um leito de pelotas cruas de 38 cm de altura. 

Utilizando estes valores para o cálculo do volume ocupado pelas pelotas cruas em cada carro 

de grelha temos: 

ocomprimenturalalturaV útilútilútil ××= arg                               (4.11) 

onde a altura útil é a altura das pelotas cruas, que corresponde a diferença entre a altura do 

carro de grelha e a altura da camada de fundo. A largura útil corresponde à largura do carro de 
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grelha subtraída da largura das camadas de forramento lateral. Substituindo os valores na 

equação 4.11: 

Vútil = 1,5m x 3,8m x 0,38m = 2,166 m³                                    (4.12) 

O comprimento da área de secagem é de 44 metros, que corresponde a 29,3 carros de grelha, 

totalizando um volume útil de 63,54 m³. A densidade média de uma pelota produzida com um 

pellet feed típico da Samarco Mineração S/A proveniente do moinho de bolas é da ordem de 

2,00 t/m³, o que corresponde a uma massa de 127,07 toneladas nesta região.  

 

 

 

 

Figura 4.52 – Desenho esquemático do carro de grelha. 

Com a entrada em operação do roller press, ocorreu um aumento de 7% da densidade das 

pelotas em função da distribuição granulométrica mais fina do pellet feed. Para a mesma 

altura da camada de pelotas cruas ocorre um aumento de massa nesta região da ordem de 8,90 

toneladas. Considerando a umidade das pelotas cruas na entrada da grelha em torno de 9,0%, 

deste aumento de massa teríamos um acréscimo de 800 kg somente de água. Este fato 

demandaria uma maior quantidade de calor e um tempo maior de secagem para uma mesma 

velocidade da grelha ou temperaturas maiores do gás de secagem.  

Sobre o ponto de vista termodinâmico, considerando a pressão constante, a energia necessária 

para evaporação da água pode ser calculada pela seguinte equação [26]: 

( ) ( )[ ]100100 −×+−×+×= sVUfgáguav TCTcHME                             (4.13) 

onde: 

Ev = Energia para evaporar a água em kcal 

Mágua = massa de água evaporada = 800 kg  
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Hfg = calor latente de vaporização da água = 540 kcal/kg [27] 

c = calor específico da água = 1 kcal/kg°C 

cv = calor específico do vapor = 0,45 kcal/kg°C 

Tu = Temperatura da pelota úmida = 25°C. 

Ts = temperatura real na saída da secagem. Para este cálculo consideremos 100°C. 

Substituindo os termos na equação 4.13: 

( ) ( )[ ]10010045,0251001540800 −°×+°−°×°+°×= CCCCkgkcalCkgkcalkgEv    (4.14) 

A energia necessária para evaporar esta água adicional (800 kg) nas condições descritas acima 

é de 492.000 kcal.  

Quanto às pelotas, segundo Thurlby e Batterham [28], o calor específico das pelotas para 

temperaturas abaixo de 950K (676,85°C) pode ser calculado pela equação abaixo: 

284 10632,910163,30816,0 pelotapelotap TTc ××−××+= −−                              (4.15) 

Substituindo o mesmo na equação 4.15, podemos calcular a quantidade de energia para 

aquecimento das pelotas de 25°C a 100°C: 

 TTTmQ pelotapelota ∆××−××+×= −− )10632,910163,30816,0( 284                    (4.16) 

A massa acrescida no volume útil da região de secagem foi calculada (8,1 toneladas), e 

substituindo na equação 4.16 temos: 

Q = 8.100kg x 0,1862 kcal/kg x (100-25°C) = 113.106 kcal                     (4.17) 

A energia adicional para eliminar a umidade e aquecer as pelotas a uma temperatura de 100°C 

é da ordem de 605.106 Kcal. Considerando que o PCI do carvão mineral utilizado pela 

Samarco é da ordem de 6600 Kcal/kg e que o PCI do óleo é da ordem de 9600 kcal/kg, e que 

a proporção em termos de calor é da ordem de 47% proveniente do carvão mineral e 53% 

proveniente do óleo combustível (dados industriais 2003), seriam necessários 33,41 kg e 



  

 

114

43,09 kg de cada insumo, respectivamente, para a geração desta energia. Vale ressaltar que 

não foram consideradas as condições cinéticas do processo. 

Desta forma pode-se afirmar que após o início de operação do roller press, a etapa de secagem 

das pelotas no forno de pelotização foi afetada da seguinte maneira: 

- O aumento da densidade das pelotas afetou a cinética individual de secagem das 

pelotas cruas em função da maior compactação das partículas [12]. 

- O aumento da densidade aumentou a massa de pelotas na região de secagem do forno 

e conseqüentemente a quantidade de água, reduzindo a eficiência de secagem. Pelos 

estudos de Pereira e Seshadri [12], o aumento da vazão de gases e da temperatura 

aumentam a eficiência de secagem das pelotas. Industrialmente, estes parâmetros 

operacionais do forno não foram modificados em função de limitações dos 

equipamentos (os ventiladores de processo já trabalham com a abertura e a 

temperatura máxima permitida).  

A solução para a minimização das trincas seria uma otimização do perfil térmico do forno, 

visando melhorar a secagem das pelotas e evitar o elevado gradiente de temperaturas entre as 

zonas de secagem descendente, pré-queima e queima. 

4.6.3.1 – OTIMIZAÇÃO DO PERFIL TÉRMICO 

A otimização do perfil térmico objetivou a minimização das trincas através de uma eficiência 

melhor da secagem e suavização do perfil térmico evitando o elevado gradiente de 

temperaturas entre as zonas de secagem descendente, pré-queima e queima. 

O procedimento de secagem nas três camadas de pelotas do leito está demonstrado na Figura 

4.53 [1]. 

No estágio inicial (A), toda a camada está com a umidade (Xi) e temperatura (Ti) uniformes.  

Na etapa seguinte (B), o gás com a temperatura Tg e uma umidade ϕg flui no sentido 

ascendente do leito. A umidade da parte inferior do leito é expelida das pelotas e o teor de 

umidade das pelotas da parte inferior do leito reduz. O ar de secagem fica saturado com vapor 

e ao entrar em contato com a parte superior do leito (que está na mesma temperatura inicial) 
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condensa, deixando as pelotas muito úmidas. A temperatura da superfície das pelotas aumenta 

de Ti para Tp pela condensação do vapor e o gás de exaustão fica saturado.  

Na etapa seguinte (C), a camada inferior está seca, a camada do meio está parcialmente seca e 

a camada superior está muito úmida, e o gás de exaustão continua ainda saturado. Nas etapas 

(D) e (E), o leito tende a ficar completamente seco e a temperatura do gás a igualar-se com a 

temperatura das pelotas. Ao final deste estágio, a temperatura e umidade do ar de entrada 

devem ser iguais à temperatura e umidade do gás de exaustão. Esta seria a condição ideal. 

Figura 4.53 – Variação do teor de umidade nas camadas de pelotas durante a secagem. [1] 

Nos fornos de pelotização, elevadas velocidades da grelha podem levar a valores elavados de  

umidade na camada superior de pelotas ao final da etapa de secagem ascendente. Ao ocorrer a 

inversão do fluxo de gás, a mesma é deslocada para a parte central do leito, não havendo 

tempo suficiente para sua total eliminação antes das etapas de pré-queima e queima. A 

condição ideal seria a eliminação da umidade livre das pelotas na secagem ascendente, e na 

secagem descendente iniciaria a eliminação da água da estrutura cristalina, principalmente da 

Goethita, e o aquecimento gradual da camada superior para minimizar o choque térmico ao 

entrar nas zonas de pré-queima e queima. 
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Nas pelotizações mais recentes, uma nova tendência para os fornos de endurecimento de 

pelotas foi identificada, principalmente se tratando de minérios hidratados, que seria a 

redução da zona de secagem ascendente e aumento da zona de secagem descendente. 

Como demonstrado na Figura 4.53, após a etapa (C) da secagem ascendente, as pelotas da 

parte inferior apresentam uma temperatura igual à temperatura dos gases de secagem. Se o 

ciclo é invertido antes da saturação da parte superior pela umidade eliminada das pelotas da 

camada inferior, minimiza-se o efeito de perda de resistência das pelotas cruas desta região. A 

umidade eliminada das pelotas da parte superior é transferida para a parte inferior do leito, 

que já recebeu o gás quente e, portanto apresenta uma temperatura tal que a probabilidade de 

ocorrer a condensação do vapor é pequena, assim como o molhamento e a conseqüente perda 

de resistência.  

Outra vantagem seria o controle da temperatura do gás na secagem, suavizando o perfil e 

eliminando os riscos de choques térmicos e possível formação de trincas e fragilização das 

pelotas principalmente na camada superior do leito. 

No final da zona de queima inicia-se o resfriamento, cujo fluxo é ascendente. Ou seja, a parte 

do leito de pelotas que recebeu a menor quantidade de calor e que está com a menor 

temperatura é resfriado primeiro. Para minimizar isso, as pelotizações recentes aplicam uma 

etapa de pós-queima, que seria a manutenção de um fluxo descendente em uma região sem 

queimadores, a qual permitiria à parte inferior do leito atingir maiores temperaturas e uma 

melhor homogeneização da temperatura nas camadas de pelotas.  

Para comprovar a eficácia do que foi escrito acima, selecionou-se uma amostra de pellet feed 

com 42% de hematita especular (condição mais próxima da atual), e a mesma foi preparada 

da seguinte maneira: 

- Amostra 1, sem a etapa de prensagem e com a superfície específica em 1700 cm²/g; 

- Amostra 2, com a etapa de prensagem na situação mais crítica e a superfície específica 

em 2400 cm²/g.  

As mesmas foram aglomeradas no disco piloto (pelotamento) para a fabricação das pelotas 

cruas, que foram submetidas a dois perfis térmicos distintos. O primeiro foi o perfil utilizado 

neste trabalho, que corresponde ao perfil da Usina 01. O segundo foi o perfil modificado, com 
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o fluxo descendente ocorrendo em um espaço maior de tempo, com uma maior pré-queima, e 

com a etapa de pós-queima. 

O gráfico das Figuras 4.54, 4.56 e 4.57 ilustram as diferenças entre os dois perfis de 

temperatura para as diversas camadas do leito e para a caixa de vento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.54 – Perfil de temperatura da camada superior do leito de pelotas (Pot Grate) durante 

o processo de endurecimento. 

Nota-se a rampa de aquecimento na camada superior de pelotas é mais suave em relação ao 

perfil utilizado pela Samarco. Outro fato interessante é que a camada superior após a secagem 

ascendente está muito saturada de umidade e a temperatura das pelotas demora a subir, e só 

acontece este fato no início da pré-queima. Nesta etapa deveria ocorrer a eliminação da água 

de cristalização, principalmente da Goethita. 

Na Figura 4.55 o gráfico demonstra que no processo de secagem, inicialmente a temperatura 

da pelota cresce lentamente, estabilizando-se logo a seguir numa temperatura denominada de 

“pseudo-temperatura de bulbo úmido”. Este período corresponde à primeira etapa da secagem 

e no intervalo em que a temperatura está constante e a taxa de secagem é máxima e também 

constante. Terminada a primeira etapa, a taxa de secagem torna-se decrescente e a 

temperatura da pelota passa a aumentar.  
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Figura 4.55 – Perfil de temperatura da pelota durante a secagem. [12] 

Da mesma forma que ocorre na camada superior, na camada intermediária também ocorre um 

aquecimento suave (Figura 4.56). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.56 –Perfil de temperatura da camada intermediária do leito de pelotas (Pot Grate) 

durante o processo de endurecimento. 

Na camada inferior, o efeito mais positivo é o aumento da temperatura no final da queima, 

com a zona de pós-queima. O calor da parte superior do leito, que está mais quente, é 

transferido para a parte inferior (gráfico 4.57). Desta forma atingem-se maiores temperaturas 

na parte inferior do leito e por um período maior de tempo. Na Figura 4.58 temos a 

temperatura da caixa de vento, que no final da queima atinge o mesmo valor para ambos os 

perfis térmicos. 
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Figura 4.57 – Perfil de temperatura da camada inferior do leito de pelotas (Pot Grate) durante 

o processo de endurecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.58 – Perfil de temperatura da camada inferior do leito de pelotas (Pot Grate) durante 

o processo de endurecimento. 

O resultado de qualidade obtido para a queima com o perfil modificado em relação ao perfil 

normal foi muito superior. A Tabela 4.7 abaixo mostra o resumo dos resultados obtidos. 

Tabela 4.7 – Resultados de qualidade das pelotas queimadas com diferentes perfís térmicos. 
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Para a superfície específica de 1700 cm²/g, o perfil térmico não alterou a qualidade. 

Entretanto, para a superfície de 2400 cm²/g, o perfil térmico modificado aumentou 

consideravelmente os níveis da resistência à compressão das pelotas, enquanto quantidade de 

pelotas trincadas diminuiu. Outra observação é que as trincas térmicas formadas com o perfil 

modificado não apresentavam ramificações.  

A Figura 4.59 mostra os resultados da resistência à compressão em forma gráfica. 

 
Figura 4.59 – Resistência à compressão das pelotas queimadas utilizando perfis térmicos e 

superfícies específicas distintos. 

Este gráfico da Figura 4.59 mostra mais uma evidência da influência da distribuição 

granulométrica na cinética de secagem das pelotas e conseqüentemente na formação das 

trincas e na resistência das pelotas queimadas. 
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5 - CONCLUSÕES 

o  A distribuição granulométrica mais fina do pellet feed, representada pelo aumento da 

superfície específica, exerce grande influência na etapa de aglomeração. Os principais 

efeitos são: 

! aumento da resistência à compressão das pelotas cruas úmidas e secas; 

! aumento da resistência das pelotas a queda (teste de resiliência); 

! redução do diâmetro médio das pelotas cruas para as mesmas condições 

operacionais do disco de pelotamento; 

! aumento do densidade aparente (bulk density) das pelotas cruas. 

o  A presença de uma maior fração de partículas finas, que ocupam os espaços existentes 

entre as partículas maiores, confere às pelotas uma maior compactação e 

conseqüentemente maior densidade, que são traduzidas em resistência física, 

especialmente quando se trata de esforços de compressão.   

o  A distribuição granulométrica mais fina do pellet feed, representada pelo aumento da 

superfície específica, aliada a elevados teores de umidade, exercem grande influência na 

resiliência das pelotas cruas. Elevados teores de umidade associados a elevados valores 

de superfície específica, levam à formação de aglomerados com comportamento visco-

elástico e de formas instáveis. 

o  A saturação dos poros das pelotas cruas com água modifica o comportamento das 

mesmas quanto à resistência física e estabilidade da forma. A metodologia de medição 

de saturação de poros pode fornecer informações sobre qual a umidade ideal para a 

etapa de aglomeração. 

o  Para maiores valores de hematita especular e superfície específica, a quantidade de água 

necessária ao processo de aglomeração é menor. 

o  A distribuição granulométrica mais fina do pellet feed, representada pelo aumento da 

superfície específica, exerce grande influência na etapa de queima das pelotas. Os 

principais efeitos são: 

! aumento do índice de tamboramento das pelotas; 

! redução do índice de abrasão das pelotas; 

! aumento da densidade das pelotas; 

! redução da porosidade das pelotas; 

! redução da resistência à compressão das pelotas queimadas utilizando-se o 

mesmo perfil térmico. 
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o  A sinterização dos grãos de hematita com maior superfície específica foram melhores. 

Entretanto, os valores de resistência à compressão das pelotas queimadas não 

apresentaram valores coerentes com esta afirmação.  

o  O aumento da densidade aparente (bulk density) das pelotas cruas acarretou em uma 

maior massa pelota crua e mais densa na região de secagem, favorecendo a formação de 

trincas denominadas neste trabalho de trincas de resiliência, devido ao molhamento 

excessivo da camada superior do leito. 

o  A cinética de secagem de pelotas cruas reduz com o aumento da densidade e redução da 

porosidade das mesmas. Menores taxas de secagem favorecem a formação de trincas 

devido ao choque térmico entre a secagem descendente e a pré-queima. 

o  A queda da resistência à compressão está ligada diretamente à formação das trincas. 

o  A utilização de novos perfis suaves de queima minimiza a formação das trincas, e 

maximiza a resistência à compressão. 

o  Os teores de hematita especular testados neste estudo não foram significativos, pois os 

níveis utilizados de superfície específica foram muito mais amplos, o que lhe conferiu 

maior sensibilidade nos testes. Entretanto, ocorreu uma tendência de melhoria para todas 

as variáveis respostas estudadas quando utilizou-se um pellet feed com maiores teores de 

hematita especular. 
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6 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

o  Avaliar a influência da distribuição granulométrica do pellet feed nos parâmetros 

metalúrgicos das pelotas queimadas. 

o  Avaliar a influência da taxa de resfriamento das pelotas na qualidade física. 

o  Avaliar o processo de aglomeração e queima para valores elevados de superfície 

específica (~3000 cm²/g). 

o  Avaliar a quantidade de umidade que retorna a zona de secagem através dos gases de 

queima. 

o  Estudar possíveis modificações estruturais e de processo nos fornos de pelotização para 

otimizar a etapa de secagem. 

o  Avaliar a distribuição de poros na pelota queimada para diferentes perfis de queima. 
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