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RESUMO 

O presente trabalho compreende os resultados de estudos específicos desenvolvidos sobre as 

implicações mineralógicas e microestruturais de minério de ferro nos processos unitários de 

cominuição, filtragem e queima em forno, como fatores de avaliação e controle da qualidade final do 

produto de pelotização, tendo em vista a otimização da sua produção industrial. Foram caracterizadas 

amostras das minas de Itabira, Brucutu, Alegria e Fábrica Nova, todas localizadas no Quadrilátero 

Ferrífero, as quais, são utilizadas no complexo pelotizador de Tubarão localizado em Vitória, no 

Espírito Santo. As amostras referem-se a diferentes produtos de flotação, de separação magnética e de 

peneiramento a seco. Características físicas como distribuição granulométrica, densidade, área de 

superfície específica, além de características mineralógicas como fases minerais, morfologia 

tridimensional de grão e microestruturas foram determinadas. As características físicas foram 

determinadas conforme procedimentos utilizados no complexo pelotizador de Tubarão e as 

características mineralógicas foram determinadas a partir de estereoscópio, microscópio óptico e 

microscópio eletrônico com o módulo electron backscater difraction. As relações entre as 

características mineralógicas e os resultados dos testes de moagem permitiram definir os tipos de 

produto e propor uma relação entre o índice de moabilidade e os tipos morfológicos caracterizados. 

Posteriormente, foi planejada e implementada uma matriz de experimento a partir de misturas dos 

produtos para testes nos processos estudados. Também foi caracterizada a mistura desses concentrados 

que alimentam a pelotização. Em ambos os processos unitários estudados, os testes aconteceram em 

escala de bancada e piloto. Nos testes de moagem e filtragem as variações mineralógicas causaram 

impacto, respectivamente, no índice de moabilidade e na umidade da torta retida. Os resultados dos 

testes de filtragem indicam uma relação entre os valores de umidade e produtividade com os valores 

de hematita martítica. Já para o teste de compressão das pelotas queimadas, a estatística dos resultados 

indicaram diferença de compressão entre misturas com diferentes quantidades de goethita. 
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ABSTRACT 

This work includes the results of specific studies on the mineralogical and microstructural implications 

of iron ore in the processes of comminution, filtering and induration process oven as evaluation 

factors, and control the quality of the final pellet product, with a view to optimizing industrial process. 

Iron ore samples of the mine Itabira, Brucutu, Alegria e Fábrica Nova were characterized. The samples 

are different products of flotation, magnetic separation and screening. Grain size distribution, density, 

specific surface area, mineral phase, morphology and microstructure were determined. The physical 

characteristics were determined according to industrial procedures of the Tubarão pelletinzing plant in 

Vitória, Espírito Santo. The mineralogical characteristics were determined with stereoscope, optical 

microscope and electron backscatter diffraction. The relationship between mineralogy and grinding 

test were then established after the iron ore characterization. Afterwards, we carried out an experiment 

using blends of the iron ore plant products to test in the pelletizing process. The blends that feed the 

pelletinzing plants were also tested with the same purpose. Both tests were accomplished in bench as 

well as in pilot scale. It was also characterized blends these concentrates that feed pelletinzing. The 

grinding and filtration tests showed that the mineralogical types exert a strong influence on the 

grinding index and moisture of the filter cake. A direct relationship arouse from the grinding process 

in which the morphological types are closely related to the grinding index. Likewise the results of the 

filtration tests pointed up that the martitic types affect considerably the moisture and therefore the 

performance of the filtration process. Finally, the compress tests of the fired pellets demonstrate that 

the proportion of goethite phases in the iron ores affects the cold compression strength results of the 

pellets. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

A caracterização de minérios de ferro tem sido amplamente utilizada na indústria de 

processamento e beneficiamento de minérios. Conhecer a mineralogia com seus aspectos morfológicos 

e microestruturais é um passo fundamental para prever oscilações em um processo industrial (Baker et 

al. 1973, Borges 1982, Ribeiro 2004, Takehara 2004, Graça et al. 2006, Dwarapudi et al. 2008, Graça 

& Alvarenga 2009). 

Especificamente, a pelotização tem por objetivo o tratamento de partículas finas (<0,045 mm) 

e ultrafinas (<0,020 mm) para produção de pelotas queimadas. O processo de pelotização compreende 

as seguintes etapas: preparação da matéria-prima; formação das pelotas verdes e, finalmente, a queima 

das pelotas verdes em forno (Meyer 1980). Nessas etapas que incluem os processos de moagem, 

filtragem e queima em forno, ocorrem oscilações de produtividade devido a variações intrínsecas da 

matéria-prima, ou seja, os produtos de minério de ferro. Ocorrem variações na granulometria e na 

superfície específica geradas na moagem (Mourão & Stegmiller 1990, Donda 2003) que impactam 

diretamente nos processos posteriores de filtragem e pelotamento (Meyer 1980), onde também são 

observados distúrbios nas variáveis de controle. A qualidade metalúrgica das pelotas queimadas 

depende dos processos anteriores, bem como da variação na matriz mineralógica (Sá et al. 2004). 

Os produtos de minérios de ferro estudados neste trabalho são produzidos nas minas de 

Itabira, Brucutu, Alegria e Fábrica Nova, em Minas Gerais, e são destinados à pelotização em Vitória, 

Espírito Santo. Esses produtos são gerados a partir dos processos de flotação, separação magnética e 

peneiramento a seco em malha de 12,5 mm, respectivamente denominados de pellet feed, pellet coarse 

e fino comum. As misturas desses produtos, controladas apenas pela composição química e 

distribuição granulométrica, são submetidas ao processo de pelotização e transportam toda a 

variabilidade mineral das diferentes minas para o processo industrial. O processo por sua vez, absorve 

as variabilidades com perdas em produtividade e na qualidade final das pelotas queimadas. 

Aspectos da rotina industrial em Tubarão demonstram a necessidade de caracterizar a 

mineralogia de cada um dos produtos bem como das suas variabilidades no tempo para permitir um 

maior controle do processo. A determinação da mineralogia que inclui a caracterização das 

microestruturas além dos aspectos morfológicos dos grãos permite definir as tipologias e planejar 

misturas de minérios para avaliação em teste piloto. 
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No âmbito do presente trabalho, estudos e avaliações foram então conduzidos a partir da 

caracterização mineralógica da matéria-prima utilizada na indústria da pelotização. Foi feito uma 

abordagem com enfoque especial na identificação das tipologias, bem como na avaliação dos efeitos 

das misturas tipológicas no processo de moagem, de filtragem e de queima em forno. Além disso, os 

tipos morfológicos foram relacionados ao contexto geológico da borda leste do Quadrilátero Ferrífero. 

No complexo pelotizador onde o estudo foi desenvolvido, tem-se como procedimento usual o 

controle da composição química e da granulometria nas pilhas de homogeneização, a qual se constitui 

a base de entrada do processo. O controle da mineralogia, das microestruturas e das morfologias dos 

grãos não é realizado, embora há indicações de que a combinação entre a natureza desses fatores influa 

na operacionalidade dos processos unitários. Essas variáveis são mensuráveis e são de extrema 

importância na previsibilidade de resultados no processo de pelotização. 

Obter ganhos de produtividade e prever a influência da matéria-prima no processo industrial 

de pelotização são os principais desafios do presente estudo. 

1.1. OBJETIVOS E METAS 

O presente trabalho tem dois objetivos gerais principais:  

 caracterizar os produtos de minério de ferro que alimentam o complexo pelotizador 

em Tubarão; 

 identificar e definir os tipos de produtos de minério de ferro processados. 

No que se refere aos objetivos mais específicos pode enumerá-los em três módulos, que 

embora separados estão interligados. O primeiro é o de entender. No segundo pretende-se associar as 

variáveis mineralógicas aos resultados dos processos unitários para capturar ganhos de produtividade. 

Por último, vem a associação dos tipos mineralógicos ao contexto geológico da borda leste do 

Quadrilátero Ferrífero. 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPÍTULO 2 

GEOLOGIA E PROCESSOS UNITÁRIOS 

O arranjo geométrico dos constituintes mineralógicos de um minério é o resultado da atuação 

de um conjunto de processos geológicos. O mesmo também se aplica ao aspecto morfológico 

individual de seus constituintes. A título de exemplo, minérios de contextos geológicos caracterizados 

por deformação concentrada de alta ou de baixa temperatura, tais como zonas de cisalhamento, tem 

características que os distingue de minérios de contextos de deformação ausente ou de baixa 

magnitude. A deformação e metamorfismo, como é típico de áreas Precambrianas como o 

Quadrilátero Ferrífero, produz minérios com características intrínsecas que permitem distingui-los de 

outros tipos de minérios encontrados em diferentes partes do mundo. Portanto, uma contextualização 

da geologia regional do Quadrilátero Ferrífero é fundamental para entender como condicionantes 

geológicas influem nas características mineralógicas, microestruturais e morfológicas dos diferentes 

tipos de concentrados gerados na região. É importante nesse ponto salientar algumas diferenças 

conceituais utilizadas em todo o texto. O termo microestrutura é utilizado no sentido de arranjo 

geométrico de fases em agregados de minérios. Por outro lado, o termo forma é evitado, pois do ponto 

de vista cristalográfico carrega informações referentes à simetria. Portanto, o mais adequado é utilizar 

o termo hábito para as características morfológicas de partículas monocristalina. Também o termo 

textura é evitado, pois tem sido amplamente utilizado nas Ciências dos Materiais com o significado de 

orientações cristalográficas preferenciais. Tendo em vista essa relação inequívoca entre os processos 

geológicos e os tipos de rochas que são produzidas e também a preocupação de tentar correlacionar 

elementos mineralógicos com os processos unitários da pelotização faz-se necessário um levantamento 

do nível de conhecimento atual da geologia do Quadrilátero Ferrífero com foco nos processos 

unitários da pelotização. 
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2.1. CONTEXTO GEOLÓGICO 

O Quadrilátero Ferrífero teve sua história iniciada no Mesoarqueano entre ca. 3,2 e 3,0 Ga 

(Noce 1995). Uma importante evolução ocorreu no evento Pré-Rio das Velhas, no Mesoarqueano, com 

a junção de blocos continentais e formação de uma crosta continental mais extensa (Noce et al. 1998). 

No Ciclo Rio das Velhas entre 2,78 e 2,70 Ga (Carneiro 1992) ocorreu a formação do Greenstone Belt 

Rio das Velhas. O Supergrupo Rio das Velhas é dividido em três grupos (Dorr II 1969); o Grupo 

Quebra Osso constituído por rochas vulcânicas ultramáficas komatiíticas com textura spinifex; o 

Grupo Nova Lima, com rochas vulcânicas toleíticas a cálcio-alcalinas associadas às formações 

ferríferas bandadas do tipo Algoma, filitos com clorita e grafita, grauvacas, vulcânicas félsicas e 

rochas piroclásticas e o Grupo Maquiné, que apresenta uma sequência metassedimentar com 

conglomerados, quartzitos, filitos e grauvacas. O período final da evolução arqueana é marcado por 

intrusões graníticas em 2,69 Ga seguido de deformação e metamorfismo entre 2,61 e 2,59 Ga 

(Romano 1989, Romano et al. 1991, Machado & Carneiro 1992), caracterizando o evento Rio das 

Velhas. 

O posterior Ciclo Transamazônico (ca. 2,1 - 2,0 Ga) consistiu em processos sedimentares, 

tectônicos e magmáticos que culminou com a deposição, deformação e metamorfismo dos sedimentos 

químicos e clásticos do Supergrupo Minas (Marshak & Alkmim 1989, Marshak et al. 1992). A 

sedimentação do Supergrupo Minas teve início por volta de 2,575 Ga em protobacias geradas por 

rifteamento da plataforma arqueana (Renger et al. 1994) com deposição das Formações Moeda e 

Batatal do Grupo Caraça. Um longo período posterior de estabilidade tectônica foi marcado pela 

sedimentação plataformal dos itabiritos da Formação Cauê e dos dolomitos da Formação Gandarela, 

cuja idade mínima foi atribuída por Babinski et al. (1992, 1995) em torno de 2,42 Ga. O Grupo Itabira 

foi recoberto, em discordância erosiva, pelos sedimentos do Grupo Piracicaba por volta de 2,4 Ga 

(Noce 1995), o que marcaria o início de um período de expansão oceânica a leste e ao sul do 

Quadrilátero Ferrífero, com reflexos na plataforma. Hartmann et al. (2006) por meio de datações de 

zircão pelo método U-Pb, SHRIMP, restringiram a idade de deposição da formação ferrífera entre 2,58 

e 2,42 Ga. Cabral et al. (2012) dataram zircão de uma camada metavulcânica da formação ferrífera 

Itabira ou Itabirito Cauê, em 2,65 Ga. 
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A Formação Cauê e os dolomitos da Formação Gandarela constituem o Grupo Itabira e 

caracterizam a instalação de uma plataforma marinha mais antiga que 2,42 Ga (Babinski et al. 1992, 

1995). Os itabiritos da Formação Cauê são, geralmente, preservados em posições sinformais e afetados 

pelos cavalgamentos e pelas zonas de cisalhamento associados ao Evento Transamazônico. Aos 

itabiritos relacionam-se os depósitos de ferro do Quadrilátero Ferrífero. Estudos minerográficos das 

fácies mais preservadas do metamorfismo indicam como minerais originais sindiagenéticos a hematita 

e a magnetita (Rosière et al. 1993). A deformação e metamorfismo seguido de intemperismo 

resultaram em uma concentração significativa do conteúdo em hematita nos itabiritos e minérios 

associados. A ocorrência desses tipos é condicionada a estruturação tectônica, em zonas de alta e baixa 

deformação, e também influenciada por fluídos metamórficos. Os itabiritos são classificados com 

formação ferrífera bandada do tipo Lago Superior (Fryer 1983, Raposo & Ladeira 1993, Raposo 

1995). 
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CAPÍTULO 3 

O PROCESSO DE PELOTIZAÇÃO 

O complexo pelotizador de Tubarão, localizado na cidade de Vitória, no Estado do Espírito 

Santo (ES), foi erguido na década de 1960 com o objetivo de aproveitar, economicamente, os finos de 

minério de ferro gerados na explotação das minas do Quadrilátero Ferrífero. O processo de pelotização 

tem início na mina, onde os finos de minério de ferro gerados são destinados as pilhas de 

homogeneização da pelotização. Os minérios misturados nas pilhas são recuperados e submetidos a 

moagem a úmido realizado por moinhos de bolas. Em seguida, o material é classificado em baterias de 

hidrociclones tendo como produto final a polpa. 

A polpa é bombeada para espessadores a fim de elevar o percentual de sólidos de 20 % para  

70 %. Em seguida, à polpa adensada é adicionado o carvão e submetida a filtragem dando origem a 

torta retida, cuja umidade precisa ser controlada entre 8,5 % e 9,5 %. O passo seguinte é adicionar 

aglomerante para auxiliar na etapa de pelotamento. As pelotas cruas são transportadas ao forno de 

grelha móvel para a queima, onde compreende as etapas de secagem, queima e resfriamento. O 

resultado final de todo esse processo é a pelota queimada (Meyer 1980). 

3.1. COMINUIÇÃO 

Na pelotização o processo de moagem é necessário para adequação dos valores de superfície 

específica e da distribuição granulométrica para facilitar o acesso de agentes químicos e garantir o 

empacotamento das partículas no processo de pelotamento. A granulometria controlada na moagem é 

referenciada pela peneira de malha 0,045 mm e quanto mais reduzida for a granulometria do material 

moído, maior será sua superfície específica. Define-se área superfícial específica como sendo a área 

por unidade de massa, expressa em centímetros quadrados por grama (cm
2
/g). Com a diminuição do 

diâmetro das partículas, a área da superfície resultante do grau de divisão aumenta consideravelmente. 
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O processo de cominuição é definido como sendo a redução no tamanho das partículas por 

processos mecânicos, sendo afetada a produtividade na moagem pela distribuição granulométrica, pela 

moabilidade e pela densidade (McPherson & Turner 1980). Na moagem as forças aplicadas às 

partículas são de atrito, de compressão ou de impacto, e pode ser realizado a seco ou a úmido (Beraldo 

1987). Na abrasão por cisalhamento ocorre uma concentração de esforços em área periférica da 

partícula e o resultado da distribuição granulométrica é de partículas muito finas em meio a partículas 

do tamanho original. No mecanismo de compressão a força aplicada é superior a resistência da 

partícula e produz fraturas na mesma. As partículas tendem a ser maiores e em menor número. O 

mecanismo de impacto ocorre quando as forças de fragmentação são aplicadas de forma rápida e em 

intensidade muito superior à resistência das partículas e produz partículas de tamanho inferior ao 

tamanho da partícula original. A relação entre a força aplicada na partícula e o resultado 

granulométrico produzido é ilustrada no esquema da Figura 1. 

 

Figura 1. Mecanismos de fratura, energia aplicada e distribuição dos fragmentos resultantes, adaptada de Kelly 

& Spottiswood (1982). 

Direcionado a cominuição de partículas, vários estudos correlacionando o consumo de energia 

na moagem com a resistência a fragmentação de partículas já foram propostos com base na lei de 

Rittinger (Bond 1952, Marshall 1966, Lynch 1977, Bond 1985, Beraldo 1987). O índice conhecido 

como Work Index (Bond 1952) é o mais utilizado para calcular a energia necessária para a redução de 

tamanho dentro de uma faixa de aplicação. É definido como o trabalho necessário para reduzir uma 

massa de uma tonelada curta (907 kg) de um dado material, de tamanho inicial infinito, até um 

tamanho final menor que 100 µm. No entanto, para o dimensionamento real de moagem utiliza-se a 

equação de Rowland & Kjos (1997), uma modificação da Lei de Bond que inclui vários fatores de 

natureza mecânico operacional. 
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Especificamente na Vale em Tubarão, onde a variação granulométrica é ilustrada na Figura 2, 

é aplicado um teste de moagem com base na Lei de Rittinger para prever a produtividade da moagem 

(Mourão & Stegmiller 1990). Esse teste foi aplicado nos produtos aqui estudados e seu procedimento 

está descrito no capítulo 4 (Métodos). Por meio do referido teste específico da Vale foi relacionado o 

índice de moabilidade com a presença de partículas policristalinas (Silva 2003), Tabela 1. 

 

Figura 2. Frações granulométricas direcionadas a britagem, moagem e a variação granulométrica tratada no 

processo de pelotização em Vitória. 

Tabela 1. Classificação para concentrados quanto ao percentual de partículas policristalinas (modificado de 

Silva 2003). 

Grupo Índice de Moabilidade (cm
2
/gWh) partículas policristalinas 

1 1,16 a 1,25 abaixo de 30 % 

2 1,44 a 1,98 de 30 a 50 % 

3 2,16 a 2,62 de 50 a 70 % 

4 > 3,08 acima de 70 % 

Ainda relacionado a esse teste específico de moagem, foi proposto uma relação entre a 

moabilidade com o desaparecimento de material no tamanho de 45 µm (Ribeiro 2004) em função da 

caracterização morfológica por meio de microscópio óptico sugerida por Silva et al. (2003). Em ordem 

crescente de moabilidade foram classificadas as morfologias hematita lobular, martita e 

goethita/limonita, hematita granular, hematita lamelar / especular e hematita microcristalina. 

3.2. FILTRAGEM, PELOTAMENTO E QUEIMA 

O processo unitário de filtragem é uma separação de sólidos contidos na polpa. O filtrado, fase 

líquida, é forçado a passar através de um meio filtrante, poroso, formando uma camada sobre a 

superfície do meio filtrante que é chamado de torta de filtragem ou filtrado (França & Massarani 

2004). Os métodos utilizados para execução desse processo são por gravidade, pressão, a vácuo ou por 

forças centrífugas, tendo a produtividade influenciada pela viscosidade da polpa, temperatura, 

densidade, espessura da torta e velocidade média. Quanto maior a densidade da polpa, maior a razão 

de filtragem e menor a sua velocidade. Quanto mais grossa a granulometria dos cristais que compõe a 

torta, serão maiores a razão e a velocidade de filtragem e menor a umidade da torta (Sampaio et al. 

2007). 
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Após a moagem, a umidade é controlada na torta filtrada para a execução do pelotamento e 

posterior queima em forno. O resultado da filtragem são partículas cobertas com um filme de água 

formando pontes líquidas entre essas partículas devido a tensão superficial. O movimento das 

partículas sólidas na unidade de pelotamento combinando a água e aditivos com grãos de minério 

resultam na formação dos aglomerados, chamados de pelotas verdes. 

Ao minério moído e filtrado ainda é adicionado o antracito, o calcário ou dolomita e a cal ou a 

bentonita para a produção das pelotas verdes. Além da temperatura no forno, o antracito incorporado 

nas pelotas verdes também produz energia necessária para que se desenvolvam as reações químicas e 

consolidação das pelotas queimadas. Já os aditivos, esses modificam a composição química das 

pelotas e, principalmente, da escória formada. A bentonita funciona apenas como aglomerante e a cal, 

calcário e dolomita como aglomerante e aditivo básico, aqueles que reagem primeiro com os 

constituintes ácidos da ganga e formam uma matriz básica ou neutra entre os grãos de óxido de ferro. 

Os principais controles químicos são o percentual de sílica e a basicidade binária referenciada como 

CaO/SiO2 (Qiu et al. 2003). Quando levadas ao forno, as pelotas verdes consolidam as ligas entre seus 

componentes, onde a qualidade metalúrgica das pelotas queimadas depende da composição química e 

mineral (Baker et al. 1973, Sá et al. 2004). 

A etapa de pelotamento onde são produzidas as pelotas cruas é de fundamental importância no 

processo de pelotização. O resultado granulométrico bem como da resistência física das pelotas 

queimadas tem grande dependência da etapa de pelotamento, que por sua vez sofre interferência das 

características mineralógicas (Mourão et al. 1996). Entre os controles aplicados na rotina operacional 

da pelotização incluem-se para a avaliação das pelotas cruas os parâmetros: número de quedas; 

resistência a compressão das pelotas cruas; resistência a compressão das pelotas secas e resistência a 

choque térmico a 700 
o
C. No entanto, durante o processo de formação das pelotas verdes deve ser 

considerada a superfície específica, os fatores intrínsecos do material a ser pelotado e as forças 

capilares e de tensão superficial. Além desses, devem ser considerados os fatores variáveis como a 

quantidade de água adicionada, a distribuição granulométrica, a morfologia das partículas, o próprio 

equipamento e o movimento da matéria prima nessas unidades (Meyer 1980, Qiu et al. 2003). 
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O processo para endurecimento das pelotas em escala industrial chama-se queima que inclui 

etapa de secagem das pelotas e posterior aquecimento e queima. No estágio de secagem a umidade 

contida nos poros e capilares evapora-se e a queima garante as características físicas e metalúrgicas 

das pelotas. A etapa de secagem tem seu início quando o ar aquecido ou gases de combustão fluem 

sobre as pelotas secas. A umidade na superfície das pelotas evapora-se e a água proveniente do interior 

da pelota permeia até a superfície a partir de forças capilares em um processo contínuo de evaporação 

de água. A evaporação de água higroscópica, ou quimicamente combinada, ocorre em condições de 

temperaturas mais elevadas, suficiente para dissociar os compostos. O estágio de queima fornece as 

características importantes tanto para o transporte quanto para o tratamento metalúrgico em alto forno. 

Durante o processo de queima, a qualidade das pelotas queimadas depende do crescimento dos 

minerais de óxido de ferro, bem como da reação dos constituintes da escória formada presentes como 

ganga na matéria-prima ou adicionados na polpa retida. O processo de queima ocorre em temperaturas 

superiores a 300 
o
C chegando a 1.300 

o
C. No processo de queima das pelotas a água inter e 

intracristalina é expelida, os compostos químicos são decompostos, o enxofre é calcinado, a magnetita 

é convertida para hematita e as ligações decisivas para as características finais das pelotas são 

consolidadas. 
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CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os métodos aplicados no desenvolvimento do trabalho incluiu uma etapa de caracterização 

física, uma de caracterização mineralógica e microestrutural e outra etapa de caracterização 

tecnológica. A relação entre as variáveis caracterizadas da matéria-prima e os resultados obtidos dos 

testes tecnológicos de moagem, filtragem e queima, expõe os fenômenos regidos pela matéria-prima. 

A Figura 3, ilustra as três etapas desenvolvidas com suas respectivas técnicas utilizadas e variáveis 

determinadas. 

 

Figura 3. Ilustração com as três etapas do trabalho. Para cada etapa as técnicas aplicadas e respectivas variáveis 

determinadas. 

Os métodos empregados para a caracterização física referem-se aqueles utilizados no controle 

da rotina operacional da pelotização em Vitória (ES). Esses métodos incluem técnicas para análise 

granulométrica, superfície específica, densidade e microfinos suspenso em polpa. O objetivo foi 

conhecer a variabilidade desses parâmetros no tempo e a representatividade de quatro frações 

granulométricas pre-estabelecidas para este estudo. 
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A etapa de caracterização mineralógica se desenvolveu com observações realizadas ao 

estereoscópio, microscópio óptico e eletrônico. Foi realizada uma caracterização prévia a partir de 

estereoscópio identificando nas amostras, aquelas com maior proporção em goethita. Em seguida, as 

amostras foram embutidas e confeccionadas seções polidas (com pastas de polimento de diamante até 

0,25 µm). Nas seções polidas foi feito a descrição mineralógica, microestrutural e morfológica dos 

constituintes. Feições microestruturais, contorno de grãos, avaliação do grau de liberação dos grãos, 

além da distribuição e morfologia dos grãos ou agregados foram descritos qualitativamente e 

quantificadas com auxílio de programas computacionais. A fase que compreende o uso do 

microscópio eletrônico (MEV) tem por propósito a caracterização morfológica 3D dos grãos e dos 

policristais de hematita com o intuito de avaliar características das bordas de grãos  e superfícies de 

fraturas. Além desses aspectos, o MEV com os acessórios EDS (espectroscopia por dispersão de 

energia de raios X) e EBSD (difração de elétrons retroespalhados), permite a determinação da 

composição química e da cristalografia dos constituintes mineralógicos. O EBSD é importante, pois 

em conjunto com a química identifica fases minerais distintas que apresentam mesma composição 

química. O resultado obtido na forma de mapas de distribuição de fases, onde parâmetros tais como 

proporção das fases minerais, distribuição de tamanhos e contornos dos minerais puderam ser 

quantificados automaticamente. 

A etapa destinada a caracterização tecnológica envolveu testes de moagem, filtragem e queima 

em forno piloto (pot grate). Os testes foram realizados com as variáveis de controle operacional fixas, 

de forma a permitir variação apenas das características da matéria-prima. A associação das variáveis 

mineralógicas com os resultados de produtividade obtidos a partir dos testes evidencia os fenômenos 

que regem os resultados em cada um dos processos unitários testados. Desta forma, para cada produto 

investigado é conhecido seu efeito no processo testado. 

4.1. AS AMOSTRAS 

As amostras estudadas são provenientes de minas localizadas na borda leste do Quadrilátero 

Ferrífero. Essas minas referem-se às de Itabira, de Brucutu, de Alegria e de Fábrica Nova. Para cada 

uma dessas minas é planejado e executado um plano de lavra mensal onde é explotado o minério e 

disposto diariamente na forma das chamadas pilhas de homogeneização. Essas pilhas são constituídas 

a partir de rochas hematíticas e itabiríticas de diversas frentes de lavra da mina e podem variar de 

50.000 t a 200.000 t. Essas pilhas têm o objetivo de homogeneizar a composição química e 

granulometria do minério explotado a fim de minimizar variações na usina de concentração. Em cada 

uma das minas mencionadas anteriormente existe uma ou mais usina de concentração de minério de 

ferro onde são gerados os produtos, os quais são diferenciados a partir da sua distribuição 

granulométrica e consequente composição química. 
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Em geral os produtos das instalações industriais são o granulado, a hematitinha (o hematitito, 

ou como no jargão de mina, hematitinha), o fino comum, o sinter feed, o pellet coarse e o pellet feed. 

O estudo proposto tem foco na produção industrial no complexo pelotizador de Tubarão, onde são 

utilizados o pellet feed, pellet coarse e fino comum. O pellet feed estudado é produto de flotação e 

apresenta granulometria <1 mm. O pellet coarse é produzido na usina de concentração em Itabira a 

partir de separação magnética e apresenta granulometria <6,35 mm. O fino comum refere-se ao 

produto gerado na mina de Brucutu e apresenta granulometria <12,5 mm e P80 em 8 mm. A Figura 4 

ilustra o mapa esquemático do Quadrilátero Ferrífero com a localização das minas que suportam a 

produção de pelotas no porto de Tubarão. 

 

Figura 4. Mapa do Quadrilátero Ferrífero com as minas e respectivos produtos caracterizados: 1- Mina de 

Itabira (pellet feed e pellet coarse), 2- Mina de Brucutu (pellet feed e fino comum), 3- Mina de Alegria (pellet 

feed), 4- Mina de Fábrica Nova (pellet feed). Modificado de Bizzi et al. (2001). 

Os produtos são transportados separadamente por meio de ferrovia para o complexo 

pelotizador em Tubarão, onde nova pilha de homogeneização é constituída com o objetivo de 

alimentar a usina de pelotização. Essas pilhas de homogeneização são o resultado da mistura dos 

produtos e têm o controle de composição química. Uma vez finalizada a pilha de homogeneização no 

complexo pelotizador, essa torna-se a matéria-prima para produção das pelotas. 

Dentro do circuito que compreende a explotação de minério da mina à produção das pelotas, 

os estudos de caracterização física, mineralógica e tecnológica são realizados em três grupos distintos 

de amostras: 



16 

 

 o primeiro grupo de amostras representa os produtos das usinas de concentração; 

 o segundo grupo de amostras refere-se as pilhas de homogeneização que alimentam a 

usina de pelotização; 

 o terceiro grupo de amostras foi preparado a partir do planejamento de uma matriz de 

experimento. 

O primeiro grupo de amostras consistiu em produtos individualizados nas usinas de 

concentração a partir do teor em SiO2 e processo de concentração. O processo concentrador de 

flotação dá origem ao pellet feed, que são os produtos com teor em SiO2 abaixo de 2,50 %. A 

separação magnética dá origem ao pellet coarse com teor em SiO2 entre 4,0 e 8,0 %.  O peneiramento 

a seco refere-se a um produto chamado de fino comum com teor em SiO2 entre 4,0 e  

8,0 %. Para esse grupo foram realizadas 3 coletas de amostras com intervalo de 6 meses, num total de 

51 amostras de 400 kg cada. Essas amostras representam 6 diferentes produtos individualizados a 

partir da sua origem e processo concentrador. Para caracterizar os 6 produtos foram selecionadas 19 

amostras para estudo mineralógico e tecnológico. Entre essas 19 amostras, 8 amostras referem-se a 

Mina 1; 6 amostras são da Mina 2; 2 amostras da Mina 3 e 3 amostras são da Mina 4. A caracterização 

física e tecnológica foi realizada em todas as 19 amostras. A caracterização mineralógica completa foi 

feita em 1 amostra de cada produto, as quais, foram identificadas a partir da mina e tipo de produto 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Identificação das amostras a partir da mina de origem e nome do produto de minério de ferro. 

mina produto de minério de ferro amostra 

Itabira (1) 
pellet feed A 

pellet coarse B 

Brucutu (2) 
pellet feed C 

fino comum D 

Alegria (3) pellet feed E 

Fábrica Nova (4) pellet feed F 

Um segundo grupo de amostras foi gerado a partir de amostragens diárias, realizadas durante 

as retomadas das pilhas de homogeneização, as quais alimentam a moagem da pelotização. Essa 

amostragem foi realizada ao longo de 5 meses e representa uma alimentação com teor médio de sílica 

de 2,25 %. Estas foram referenciadas no trabalho como amostras de alimentação. Para esse grupo, 

cada amostra foi constituída de 4 incrementos diários. As amostragens procederam-se com paradas de 

correia e utilizando espassador conforme norma “NBR ISSO 3082:2003”. Somam um total de 64 

amostras de 400 kg cada, representativas dos dias de operação com estabilidade operacional. 
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O terceiro grupo de amostras refere-se a 5 misturas planejadas a partir dos produtos de minério 

de ferro. As misturas representam uma matriz de experimento caracterizada por variação mineralógica 

com garantia do padrão químico típico de produção. Essas 5 misturas de 20 t cada foram 

caracterizadas e submetidas a teste piloto de moagem, filtragem e queima em pot grate. A Tabela 3 

ilustra a relação entre o grupo de amostras utilizadas para a pesquisa e as técnicas aplicadas. 

Tabela 3. Relação entre as amostras estudadas e técnicas aplicadas. 

técnicas aplicadas 
amostras 

de produtos 

amostras de 

alimentação 

amostras da matriz de 

experimento 

peneiramento X X X 

granulômetro Alpine X X X 

analisador Malvern X X X 

permeâmetro Fisher X X X 

picnômetro X X X 

estereomicroscópio X X X 

microscópio óptico X X X 

microscópio eletrônico X   

teste de moagem em bancada X   

teste de moagem escala piloto   X 

teste de filtragem em escala piloto   X 

teste de queima em pot grate   X 

4.2. GRANULOMETRIA 

A análise das frações granulométricas propostas não teve a pretensão nem o objetivo de 

determinar sua percentagem exata, mas sim de confirmar o padrão granulométrico típico para cada um 

dos produtos investigados. Na rotina do processo industrial em questão, após a moagem da matéria 

prima, buscam-se valores que indiquem mais que 90 % da massa com partículas <0,045 mm. 

Para determinação da distribuição granulométrica foram utilizadas 3 diferentes técnicas: 

peneiramento; granulômetro Alpine e analisador de partícula Mastersizer2000E – Malvern. Os 

resultados obtidos a partir das diferentes técnicas caracterizaram a evolução das faixas granulométricas 

propostas, bem como a fração de maior massa. Os procedimentos empregados nessas técnicas  

referem-se aos utilizados na rotina do complexo pelotizador. As faixas granulométricas definidas para 

caracterização física e mineralógica foram: >1 mm; <1 mm a >0,106 mm; <0,106 mm a >0,045 mm e 

<0,045 mm. 
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O peneiramento manual foi realizado em uma alíquota representativa de 100 g de cada 

amostra para a determinação das frações granulométricas e obtenção de material para as análises de 

caracterização mineralógica. Cada amostra foi peneirada a seco, manualmente e com o auxílio de um 

pincel, a fim de preservar as microestruturas. Uma vez individualizadas as frações granulométricas, foi 

registrado suas massas e calculado suas percentagens. Tanto para a granulometria determinada a partir 

do granulômetro Alpine quanto por meio do analisador Malvern, foram analisadas 3 alíquotas de cada 

amostra e apresentado como resultado a média aritmética dessas 3 medidas. 

A partir do granulômetro Alpine foi possível determinar o percentual em massa presente na 

fração granulométrica <0,045 mm. A amostra com material passante em 0,106 mm foi desagregada e 

dividida em 3 alíquotas para análises individuais. Cada alíquota foi submetida ao granulômetro Alpine, 

processo de peneiramento a partir de vácuo com agitação mecânica do material a ser peneirado. O 

resultado obtido foi a massa retida na peneira de 0,045 mm, a qual foi pesada para a determinação dos 

percentuais retido e passante. 

O equipamento Malvern utiliza a técnica de espalhamento de luz laser de baixo ângulo, 

também conhecida genericamente por “espalhamento de luz”. O método consiste na medição dos 

ângulos de difração do raio laser, com comprimento de onda fixo que são relacionados ao diâmetro da 

partícula. As partículas grossas espalham o raio a menores ângulos e as menores o fazem a maiores 

ângulos. O equipamento utilizado avalia as partículas até a fração de 0,003 mm, mas possui 

dificuldade de aplicação para materiais com dimensões superiores a 2 mm, isto devido aos ângulos de 

espalhamento serem muito pequenos (Rawle 2002). O procedimento de preparação da amostra para 

esse método consiste em secar, desagregar e peneirar em 0,106 mm. Do material passante em  

0,106 mm são obtidas 3 alíquotas para análise. As partículas retidas em 0,106 mm não participam 

dessa análise devido ao ruído gerado pelo baixo ângulo de espalhamento. A partir do Malvern foi 

possível determinar a fração granulométrica <0,045 mm além das variáveis D (10), D (50) e D (90), 

onde: 

 D (10): corresponde a 10 % da amostra com tamanho de grão abaixo do valor 

caracterizado pelo equipamento; 

 D (50): tamanho de grão abaixo do qual se situam 50 % da amostra; 

 D (90): corresponde a 90 % da amostra com tamanho de grão abaixo do valor 

caracterizado pelo equipamento (França & Couto 2007). 
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4.3. SUPERFÍCIE ESPECÍFICA E MEDIDAS DE DENSIDADE REAL 

A determinação dos valores de superfície específica foi realizada a partir do permeâmetro, 

modelo Fisher Scientific sub-sieve sizer model 95. Os resultados a serem apresentados referem-se a 

média aritmética de 3 alíquotas geradas e analisadas a partir de cada amostra individual. O cálculo da 

área de superfície específica foi realizado conforme os seguintes procedimento: 

 peneiramento da amostra nas seguintes malhas: 16 mm; 12,5 mm; 9,5 mm; 6,3 mm e  

2 mm; 

 cálculo dos percentuais em massas retidos entre as malhas que contenham amostra; 

 cálculo dos diâmetros médios entre cada malha que contenha amostra, exceto para a 

fração passante na malha de 2 mm; 

 para a fração menor que 2 mm é obtido o valor da área de superfície específica por 

leitura direta no permeâmetro Fisher, cuja valor é dado em cm
2
/g. A massa a ser 

analisada no permeâmetro é igual ao valor da densidade real da amostra obtida por 

meio de picnômetro; 

 cálculo da área de superfície específica para cada massa obtida entre as malhas, 

conforme equação: 

SE (malha x) = [( 60.000 : D (x) ) * ( 1 : d (x) ) ] : 1.000 

sendo: 

SE = superfície específica = cm
2
/g 

malha x = fração retida entre duas malhas 

D (x) = diâmetro médio da fração “x” 

d (x) = densidade real da fração “x” 

 cálculo da áreas de superfície específica da amostra total ponderando as massas pelos 

valores das áreas de superfícies específicas obtidos, conforme equação: 

SE(total) = {[SE(malha x) * %gx] + [SE(malha x+1) * %gx+1]+[SE(malha x+n) * %gx+n]} 

sendo: 

 SE(malha x) = área de superfície específica de uma fração retida entre duas malhas = 

cm
2
/g 

%gx = percentual em massa da fração “x”. 
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O controle operacional da moagem na pelotização tem como principais referências, as 

variáveis superfície específica e percentual em massa <0,045 mm. O valor de superfície específica 

buscado nos testes foi de 1.900 cm
2
/g (100). A partir da variação da superfície específica e 

quantificação do consumo energético foi calculado o valor do índice de moabilidade em teste de 

bancada realizado em moinho do tipo Bond, específico da Vale (Mourão & Stegmiller 1990). 

Para a determinação da densidade real foi utilizado o picnômetro a gás, marca Quantachrome 

que utiliza o princípio de Arquimedes de deslocamento de fluido para determinar o volume. O volume 

do material é determinado a partir da medida da diferença de pressão quando uma quantidade de hélio 

sob pressão flui, de um volume conhecido de referência, em uma célula contendo a amostra. Utiliza-se 

o esse gás para penetrar em poros menores (1Å), dada sua pequena dimensão atômica. 

4.4. UMIDADE 

A quantificação da umidade é fundamental para avaliar os resultados obtidos nos testes de 

filtragem piloto. A umidade de cada amostra foi obtida a partir da diferença entre a massa da amostra 

natural e massa da mesma após ser secada em estufa durante uma hora à temperatura de 105 
o
C. Os 

valores de umidade registrados no trabalho representam o percentual em massa de água adsorvida na 

amostra. Nesse processo unitário o valor de umidade buscado foi entre 8,5 e 9,5 %. 

4.5. COMPRESSÃO DAS PELOTAS QUEIMADAS 

Essa variável caracteriza a qualidade física das pelotas queimadas. O resultado de compressão 

das pelotas queimadas é um critério de avaliação rígido nos contratos de venda. É um teste aplicado 

em equipamento desenvolvido para atender a necessidade da companhia e avalia a compressão em 250 

pelotas representativas de uma amostra. A resistência a compressão é dada por unidade expressa em 

deca Newton por pelota (daN/p). O valor médio de compressão entre as 250 pelotas deve ser  

>315 daN/p para atender a especificação de mercado. Esse teste foi realizado em pelotas queimadas 

em pot grate, resultantes das quatro misturas que constituíram  matriz de experimento além da mistura 

típica de alimentação. 
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4.6. CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA 

A caracterização mineralógica inclui a determinação de fases minerais, estudo da morfologia 

dos grãos e agregados e dos aspectos qualitativos e quantitativos das microestruturas. Essa 

investigação foi realizada por meio de estereomicroscópio, microscópio óptico e microscópio 

eletrônico de varredura (MEV). O conjunto das características observadas nas diferentes magnitudes 

foi relacionado aos resultados dos testes tecnológicos a fim de identificar o efeito de cada variável 

mineralógica. Além disso, torna-se possível propor uma relação entre os tipos de minérios e variação 

dos índices de moabilidade com o contexto geológico do local de proveniência de coleta do material 

no Quadrilátero Ferrífero. 

A partir de estereoscópio Leica model MZ 7.5 acoplado a um capturador de imagens e ao 

software QWIN utilizado para tratamento de imagem foi possível: 

 determinar a goethita; 

 caracterizar os cristais de hematita policristalina; 

 caracterizar o hábito em grãos de hematita. 

Para a determinação da goethita foram capturadas imagens de 15 campos de visão de cada 

fração granulométrica proposta para estudo (>1 mm, <1 mm a >0,106 mm, <0,106 mm a >0,045 mm e 

<0,045 mm). Para cada imagem obtida foi determinado as áreas de cor vermelha que marca a goethita 

(Figura 5). A média das áreas entre as 15 imagens de cada fração granulométrica, ponderada pelas 

massas de cada fração, resultou nos percentuais de goethita global de cada amostra. Esse procedimento 

permitiu determinar diferentes valores de goethita entre as diferentes amostras de produto. 

 

 

Figura 5. Imagem obtida a partir de estereoscópio que indica a goethita na cor vermelha. 
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O conjunto de grãos minerais designados de hematita policristalina foram caracterizadas 

qualitativamente ao estereoscópio. Característica de cor e de geometria diferencia a hematita 

policristalina da hematita policristalina com goethita intergranular (Figura 6). O resultado qualitativo 

foi obtido a partir da observação realizada em quinze campos de visão em cada uma das frações 

granulométricas propostas para estudo. 

  

Figura 6. Imagens de estereoscópio com indicação da hematita policristalina (a) e hematita policristalina com 

goethita intergranular (b). 

A avaliação preliminar realizada a partir de estereoscópio também permitiu identificar as 

amostras com predominância do hábito tabular, além de proporcionar uma melhor visualização 

tridimensional, um aspecto importante a ser considerado na caracterização ao microscópio óptico. Essa 

caracterização de hábito a partir de estereoscópio foi complementada e refinada ao microscópio 

eletrônico. A Figura 7 ilustra o hábito tabular dos grãos de hematita observados ao estereoscópio. 

 

  

Figura 7. Imagem de estereoscópio de grãos de hematita com hábito tabular em evidência. 
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A fração granulométrica que conteve a maior massa com necessidade de adequação no 

processo de moagem foi avaliada ao microscópio eletrônico (MEV). Essa técnica foi utilizada na 

caracterização morfológica dos grãos e dos agregados. Suas vantagens são grandes, sobressaindo seu 

alto poder de magnificação, sua profundidade de foco e capacidade analítica. Apenas ao microscópio 

eletrônico foi possível caracterizar com exatidão a morfologia tridimensional dos grãos, além de 

proporcionar uma observação direta real do arranjo geométrico dos constituintes mineralógicos. Os 

estudos por MEV foram utilizados para estabelecer uma relação com as microestruturas observadas ao 

microscópio óptico, bem como possíveis variações de densidade na pelota queimada, na qualidade 

metalúrgica, na resistência à compressão e abrasão. O microscópio eletrônico com o difratômetro de 

elétrons retroespalhados (EBSD) módulo electron backscatter difraction (EBSD) foi utilizado com o 

objetivo de caracterizar a presença de magnetita residual nas amostras, cuja dimensão não é possível 

observar ao microscópio óptico, bem como sua distribuição (Lloyd et al. 1997, Prior et al. 1999, 

Dingley, 2004). A relação da magnetita com a variável compressão é importante, pois pode levar a 

uma maior ou menor resistência mecânica das pelotas ou impactar diretamente no controle do perfil de 

queima no forno.  

Para cada uma das amostras de produto (A, B, C, D, E e F) utilizadas nas misturas testadas em 

escala piloto, foram mapeadas as fases hematita e magnetita por meio do EBSD. A partir de seções 

polidas com sílica coloidal, foram analisadas três diferentes áreas de uma fração granulométrica 

representativa de cada uma das amostras e obtidas as percentagens em área das fases hematita e 

magnetita. 
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A partir das observações em microscópio óptico as microestruturas foram caracterizadas e 

posteriormente quantificadas. A caracterização foi realizada com base nas feições de contorno, de 

contato e de superfície entre os grãos. As microestruturas ocorrem em dois tipos de grãos de hematita: 

as que exibem uma superfície lisa, sem porosidade e as do tipo rugoso, onde a porosidade caracteriza a 

superfície do grão (Sá et al. 2004, Graça et al. 2006, Graça et al. 2009). Os grãos de hematita com 

superfície lisa foram diferenciados a partir da razão axial observada. Aqueles grãos com razão axial 

menor que 2,0 caracterizam a hematita granular e aqueles com razão axial >2,0 a hematita tabular. O 

tipo rugoso, que evidência a transformação de magnetita para hematita (processo aqui designado por 

martitização; Morris 1980) mostra aspectos tanto de contornos quanto de porosidade mais irregulares. 

Esse tipo também pode estar relacionado com uma maior produção de finos nos processos de moagem, 

tendo em vista que na martitização o tamanho dos novos grãos é relativamente pequeno e com uma 

ampla faixa de distribuição. Além dos grãos de hematita, foram consideradas para determinação as 

microestruturas representadas por hematita policristalina, as quais podem ocorrer com goethita 

intergranular. Agregados de grãos de hematita em meio a uma matriz goethítica também serão 

considerados para determinação percentual. 

A caracterização ao microscópio óptico foi realizada em seções polidas contendo as frações 

granulométricas propostas: >1 mm; <1 mm a >0,106 mm; <0,106 mm a >0,045 mm e <0,045 mm. 

Para cada fração granulométrica foi construído um mosaico com imagens obtidas a partir do 

microscópio óptico Leica DMLP. Esses mosaicos apresenta as seções mineralógicas expostas, as quais 

receberam a atribuição de um tipo microestrutural ou de um tipo mineral quando caracterizado 

goethita. Foi considerado para a determinação das percentagens das microestruturas um mínimo de 

quatrocentos e cinquenta seções por fração granulométrica. Cada uma das seções foi contornada para 

tratamento de imagem com o auxílio de software Adobe Illustrator, a fim de se obter o somatório das 

áreas dessas seções referentes a cada tipo microestrutural caracterizado e razão axial para cada área 

delimitada. Desta forma, torna-se possível obter as percentagens individuais das microestruturas, que 

ponderadas pelas massas das frações granulométricas, determinam as microestruturas predominantes 

em cada amostra (Berubé & Marchand 1983, Berubé 1984, Coelho 1993, Kaneko et al. 1996, Sá et al. 

2004). As características predominantes em cada amostra permitiu adjetivar o tipo de produto. Já os 

valores axiais, esses foram obtidos circunscrevendo cada microestrutura com uma elipse de melhor 

encaixe que forneceu as dimensões dos eixos x e y. Os resultados de razão axial referem-se a divisão 

do maior eixo “x” pelo menor eixo “y”. 
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As percentagens das microestruturas por fração granulométrica também foram determinadas a 

partir da metodologia que utiliza a contagem de pontos, a fim de confirmar os resultados. Para o 

método de contagem de pontos, cada microestrutura considerada tem o mesmo peso dentro de uma 

mesma fração granulométrica, o que não ocorre no método que determina as percentagens a partir do 

cálculo das áreas. Em ambos os métodos foram consideradas as mesmas microestruturas para 

determinação das percentagens, o que permitiu uma comparação entre os resultados obtidos. 

Para o segundo e terceiro grupos de amostras, respectivamente, amostras de alimentação e 

amostras da matriz de experimento, suas características mineralógicas foram calculadas a partir da 

ponderação entre a massa e as variáveis mineralógicas de cada produto que participa da mistura. 

4.7. MATRIZ DE EXPERIMENTO 

Na linha de pesquisa da industria que tem o objetivo de capturar ganhos de produtividade nos 

processo unitários, tornou-se necessário testar misturas de concentrados com variáveis mineralógicas 

passíveis de medição e controle. Uma vez caracterizadas as amostras de produtos e definidos os tipos, 

foi planejado uma matriz de experimento com controle na percentagem de hematita martitizada e 

goethita. O planejamento de uma matriz de experimento com duas variáveis resultou em quatro 

misturas para testes em escala piloto nos processos de moagem, filtragem e queima em pot grate. 

Como premissa, as misturas foram enquadradas segundo a composição química: SiO2 = 2,25 %(0,10),  

Al2O3 ≤ 0,80 %,  P ≤ 0,035 %, Mn ≤ 0,30 % e perda por calcinação (PPC) ≤ 3,0 %. Uma vez definida 

a composição química limite para as misturas, fez-se simulações misturando os produtos cujas 

composições químicas e minerais eram conhecidas, a fim de se obter valores máximos para as 

variáveis não comprometendo a composição química da mistura. 

Durante a realização dos testes na moagem, filtragem e queima piloto em pot grate, as 

variáveis de controle operacional foram fixadas a fim de caracterizar as diferenças nos resultados 

devidos apenas aos efeitos causados pelas variáveis mineralógicas (morfologia e microestrutura) 

caracterizadas. 
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4.8. TESTE DE MOAGEM EM ESCALA PILOTO 

O teste de moagem foi desenvolvido especificamente para a Vale, foi aplicado nas amostras 

com objetivo de obter o índice de moabilidade calculado a partir do valor da área de superfície 

específica antes e após a moagem (Mourão & Stegmiller 1990, Silva et al. 2003). Esse índice é 

expresso em cm
2
/gWh e quanto maior o resultado, menor será o consumo de energia para atingir a 

superfície específica desejada, principal variável de controle operacional nesse processo. A matéria-

prima moída destinada aos discos de pelotamento teve como premissa valores de superfície específica 

em 1.900 cm
2
/g (100) e em segundo plano, a granulometria, que deve apresentar mais de 

90 % da massa com partículas menores que 0,045 mm. 

O procedimento para obtenção do índice de moabilidade foi realizado a partir de um moinho 

cilíndrico com energia medida ao final do ensaio. São fixados o nível de enchimento de corpo moedor, 

a velocidade, o tempo de duração e a percentagem de sólidos. A superfície específica do minério é 

medida antes e após a moagem. O índice de moabilidade é o resultado da divisão da superfície 

específica gerada pela energia consumida, expresso na unidade cm²/gWh. Para medida da superfície 

específica utilizou-se o permeâmetro Fisher, conforme descrito anteriormente no item “superfície 

específica”. A amostra submetida ao teste, posteriormente foi secada, desagregada e homogeneizada 

para gerar alíquotas para análise em Malvern e no permeâmetro Fisher. Esse teste de moagem em 

bancada foi realizado em dezenove amostras de produto e em vinte e três amostras de alimentação da 

usina. O objetivo foi caracterizar o índice de moabilidade no tempo. Variações nos índices de 

moabilidade podem ser relacionados a variações nas percentagens das microestruturas, visto que os 

testes de moagem são a base para suportar mudanças no controle operacional devido à matéria-prima. 

Para as misturas da matriz de experimento os índices de moabilidade foram calculados. O 

cálculo foi realizado a partir da ponderação entre índice de moabilidade e a massa de cada produto 

presente na mistura. Os valores dos índices de moabilidade para esse cálculo foram os obtidos a partir 

das amostras de produtos e as massas foram as definidas para constituição das misturas. O objetivo foi 

identificar as misturas com ganho de produtividade nesse processo unitário a partir do índice de 

moabilidade e relacionar com as microestruturas ou tipos morfológicos caracterizados. 
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4.9. TESTE DE FILTRAGEM PILOTO 

O teste de filtragem teve o objetivo de caracterizar a produtividade em função apenas de 

variações da matéria-prima, já que as variáveis de controle operacional foram mantidas fixas. O teste 

de filtragem foi realizado pelo método de filtro a vácuo, em amostras da matriz de experimento 

resultantes do teste de moagem piloto. De forma a complementar os resultados obtidos no teste de 

filtragem, os tecidos de filtrantes utilizados para cada uma das misturas testadas foram submetidos a 

observação no microscópio eletrônico, a fim de caracterizar os constituintes presentes. 

As amostras constituídas a partir da matriz de experimento foram elaboradas com massa de 

vinte toneladas, suficiente para realizar moagem em planta piloto. A moagem piloto foi operada em 

circuito fechado com hidrociclone. Foi controlada a área de superfície específica e a percentagem 

passante em 0,045 mm no material destinado ao espessador que, posteriormente, foi submetido ao 

teste de filtragem piloto. O controle de superfície específica foi de 1.900 cm
2
/g (100) e granulometria 

<0,045 mm superior a 90 % da massa. Esse teste de filtragem em escala piloto foi realizado em 

amostras das misturas da matriz de experimento e em uma amostra que representa a alimentação típica 

de usina para efeito de comparação. As misturas da matriz de experimento que indicaram a partir do 

índice de moabilidade uma perda de produtividade na moagem, não foram submetidas ao teste de 

filtragem piloto. 

4.10. TESTE DE QUEIMA EM ESCALA PILOTO (POT GRATE) 

Com o objetivo de verificar o efeito da mineralogia na compressão das pelotas queimadas, as 

misturas previstas na matriz de experimento indicando ganhos em produtividade foram submetidas a 

teste de queima piloto em pot grate. As variáveis controladas nas misturas foram a basicidade binária 

(b2) = 1,11 % (0,06), o carbono fixo = 1,05 % (0,10), a área de superfície específica de 1.900 cm
2
/g 

(100), além da composição química registrada no tópico 4.8 - Matriz de Experimento. 

As amostras foram queimadas em duplicatas e, posteriormente, submetidas aos testes de 

compressão para comparação dos resultados. Foi considerado para o teste de queima a velocidade da 

grelha de 4,2 m/min. Para a camada lateral foram utilizadas pelotas queimadas e para a camada de 

fundo foi utilizada a mullita com diâmetro >12 mm perfazendo 10 cm de espessura. Os parâmetros de 

queima utilizados no teste são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Perfil de queima utilizado para as queimas no pot grate. 

perfil de queima T (
o
C) Comprimento (m) Tempo (minutos) Diferença de Pressão (mmH2O) 

secagem ascendente 375 18 4,28 -300 

secagem descendente 375 12 2,85 300 

pré-queima 1 1.280 23 5,48 350 

pré-queima 2 1.300 3 0,74 350 

queima 1 1.300 13 3,10 380 

queima 2 1.300 6 1,43 380 

queima 3 1.280 6 1,43 350 

pós queima 1.100 9 2,15 150 

resfriamento 130 42 10,00 -450 

total 132 31,44 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

Os resultados estão apresentados por grupo de amostras, sendo o primeiro das amostras dos 

produtos, o segundo das amostras de alimentação e o terceiro das amostras constituídas a partir da 

matriz de experimento. 

Os resultados físicos das amostras de produtos e de alimentação caracterizaram o padrão típico 

por produto no tempo. Além disso, os resultados físicos direcionaram o foco para a determinação e 

interpretação das variáveis mineralógicas que incluem: as microestruturas representadas pelos tipos 

morfológicos dos grãos e dos agregados; avaliação de dimensões dos grãos e mapa de fase mineral 

pela técnica de difração de elétrons retroespalhados (EBSD). 

As características mineralógicas relacionadas aos testes aplicados em escala de bancada e 

piloto apontam os efeitos de cada tipo de minério nos processos unitários da pelotização. Além disso, 

dentre as misturas de produtos testados a partir da matriz de experimento foi caracterizada aquela que 

perfaz o conjunto de resultados positivos na moagem, filtragem e queima. 

A variação do gradiente deformacional e térmico ao longo da borda leste do Quadrilátero 

Ferrífero pode ser constatada nas microestruturas caracterizadas nos finos de minério de ferro (Mendes 

& Lagoeiro 2012). As microestruturas predominantes em cada uma das amostras investigadas, 

definiram tipos de produtos específicos por região ao longo da borda leste do Quadrilátero Ferrífero. 

Os resultados permitiram propor uma relação entre o contexto geológico e a variação do índice de 

moabilidade. 

5.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICA DOS PRODUTOS 

As características físicas determinadas nas amostras referem-se às percentagens de quatro 

frações granulométricas, da área de superfície específica e da densidades real. 
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Do ponto de vista relacionado à distribuição granulométrica das amostras, a Tabela 5 ilustra as 

percentagens das massas das frações granulométricas propostas para avaliação. Os produtos do tipo 

pellet feed são os de maior massa na fração <0,045 mm, seguido das demais frações. Uma exceção é o 

pellet feed da mina de Brucutu que apresentou inversão de massa entre a fração <0,045 mm com a 

fração <0,106 mm a >0,045 mm. Os produtos, pellet coarse e fino comum, definiram outro padrão de 

distribuição granulométrica. O pellet coarse registrou um acúmulo de massa nas frações 

intermediárias: <1 a >0,106 mm seguido da fração <0,106 a >0,045 mm. Já o fino comum, apresentou 

maior massa nas frações granulométricas >1 mm e <1 a >0,106 mm. Os produtos do tipo pellet feed, 

resultantes do processo de flotação, são os mais finos, seguido do pellet coarse que é produto de 

separação magnética e por último o fino comum, produzido a partir de peneiramento a seco. 

Tabela 5. Valores das percentagens em massa por fração granulométrica das amostras estudadas. 

Distribuição granulométrica das amostras 

mina produto amostra >1 mm <1 a >0,106 mm <0,106 a >0,045 mm <0,045 mm 

mina 1 

(Itabira) 

pellet feed 

(A) 

A1 - 8,03 50,29 41,55 

A2 - 5,70 30,31 63,46 

A6 - 7,49 45,10 47,05 

A7 0,06 6,08 44,47 49,30 

A12 0,99 7,33 42,98 48,65 

A13 - 8,35 47,14 44,15 

média 0,35 7,16 43,38 49,03 

pellet coarse 

(B) 

B8 4,74 51,67 32,15 11,20 

B14 21,36 40,95 26,46 10,98 

média 13,05 46,31 29,31 11,09 

mina 2 

(Brucutu) 

pellet feed 

(C) 

C3 0,44 36,22 46,81 16,29 

C9 0,05 17,29 53,12 29,50 

C15 0,06 30,42 47,22 22,06 

C16 0,09 14,27 49,56 35,88 

média 0,16 24,55 49,18 25,93 

fino comum 

(D) 

D10 45,25 31,53 17,25 5,22 

D17 36,09 35,43 19,24 8,30 

média 40,67 33,48 18,25 6,76 

mina 3 

(Alegria) 

pellet feed 

(E) 

E4 - 8,60 26,13 65,07 

E18 0,38 13,56 31,04 54,61 

média 0,38 11,08 28,59 59,84 

mina 4 

(Fábrica Nova) 

pellet feed 

(F) 

F5 - 8,00 23,49 68,32 

F11 - 13,64 36,10 50,02 

F19 0,18 10,83 34,08 54,69 

média 0,18 10,82 31,22 57,68 
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A partir de peneiramento a seco, granulômetro Alpine e analisador Malvern, foi determinado a 

percentagem em massa da fração granulométrica <0,045 mm nas dezenove amostras que representam 

as amostras de produtos de minério de ferro. Essas amostras que foram coletadas ao longo de um ano 

de operação de usina, apresentaram estabilidade nos resultados obtidos para a fração <0,045 mm. Essa 

estabilidade foi confirmada a partir das determinações obtidas por três diferentes técnicas. Os 

resultados médios das amostras pouco variaram se comparado o método do peneiramento a seco com 

o do Alpine. A maior diferença absoluta entre as médias dessas duas técnicas foi de 3,38, e foi 

registrado no pellet feed de Itabira. Já os resultados de Malvern apresentaram médias distantes do 

peneiramento a seco e do Alpine. Contudo, os resultados do Malvern apresentaram pouca variação 

entre amostras de um mesmo produto. Os resultados mostraram uma estabilidade granulométrica por 

produto. A Tabela 6 ilustra os resultados da fração granulométrica <0,045 mm, obtidos das amostras 

de produtos a partir de peneiramento a seco, Alpine e granulômetro Malvern. 

Tabela 6. Valores das percentagens em massa da fração <0,045 mm. 

Percentagem em massa na fração granulométrica <0,045 mm 

mina produto amostra peneira a seco Alpine Malvern 

mina 1 

(Itabira) 

pellet feed 

(A) 

A1 41,55 55,65 30,07 

A2 63,46 62,76 32,07 

A6 47,05 46,61 24,87 

A7 49,30 50,21 24,27 

A12 48,65 51,93 27,72 

A13 44,15 47,28 26,35 

média 49,03 52,41 27,56 

pellet coarse 

(B) 

B8 11,20 13,03 18,49 

B14 10,98 13,78 26,96 

média 11,09 13,41 22,73 

mina 2 

(Brucutu) 

pellet feed 

(C) 

C3 16,29 19,33 13,37 

C9 29,50 31,69 15,85 

C15 22,06 22,83 16,15 

C16 35,88 36,51 20,09 

média 25,93 27,59 16,37 

fino comum 

(D) 

D10 5,22 8,94 29,07 

D17 8,30 11,02 30,97 

média 6,76 9,98 30,02 

mina 3 

(Alegria) 

pellet feed 

(E) 

E4 65,07 64,69 47,35 

E18 54,61 55,17 43,12 

média 59,84 59,93 45,24 

mina 4 

(Fábrica Nova) 

pellet feed 

(F) 

F5 68,32 65,81 42,65 

F11 50,02 51,93 40,00 

F19 54,69 54,91 41,51 

média 57,68 57,55 41,39 
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Ainda como variável física dos produtos que alimentam as usinas de pelotização, foi 

caracterizada a área de superfície específica nas amostras. Essa variável é base de controle da 

moagem, juntamente com a fração granulométrica <0,045 mm. 

Os produtos pellet feed são tipicamente os mais finos. A maior percentagem em massa 

constitui as duas frações granulométricas mais finas: <0,106 mm a >0,045 mm e <0,045 mm. Os 

resultados desses produtos apresentaram menores valores no granulômetro Malvern que no 

permeâmetro Fisher. Os resultados entre essas duas técnicas são diferentes, no entanto definiram 

patamares de superfície específica característicos. Quando observados os resultados do pellet coarse e 

do fino comum, que são os produtos tipicamente mais grossos, os valores se invertem entre as duas 

técnicas empregadas. Os resultados obtidos a partir do Malvern foram maiores que os do Fisher. A 

Figura 8, ilustra os resultados de superfície específica obtida a partir do permeâmetro Fisher e 

granulômetro Malvern. 

 

Figura 8. Valores de superfície específica das amostras de produtos. 

Os valores médios e desvios padrões da área de superfície específica por produto obtida a 

partir do permeâmetro Fisher e granulômetro Malvern são apresentados na Tabela 7. Os resultados 

descritos pelos desvios padrões são menores para as amostras de pellet feed, o que não ocorreu nos 

resultados das amostras de pellet coarse e de fino comum. 
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Tabela 7. Valores médios da área de superfície específica (SE) e respectivos desvios padrões (DP) por produto e 

técnica utilizada. 

mina produto amostra 
Permeâmetro Fisher Granulômetro Malvern 

SE (cm
2
/g) DP SE (cm

2
/g) DP 

mina 1 

(Itabira) 

pellet feed A 375,37 27,96 222,67 16,76 

pellet coarse B 246,66 34,88 375,16 128,92 

mina 2 

(Brucutu) 

pellet feed C 337,69 56,22 180,16 11,10 

fino comum D 387,66 180,07 748,16 101,58 

mina 3 

(Alegria) 
pellet feed E 523,70 2,76 307,17 4,01 

mina 4 

(Fábrica Nova) 
pellet feed F 470,93 12,31 278,10 2,50 

Da mesma forma, são apresentados os resultados de densidade obtidos das amostras de 

produto, os quais são necessários para a realização do peneiramento Alpine e para a determinação da 

área de superfície específica. Os resultados indicaram 2 padrões de densidade: um para os produtos do 

tipo pellet feed e outro para o pellet coarse e fino comum. As amostras de pellet feed, produtos finos, 

apresentaram os maiores valores de densidade, e entre elas observa-se uma tendência para valores 

maiores nas minas 1 e 2 e menores para as minas 3 e 4. Os produtos grossos, pellet coarse e fino 

comum, registraram os mais baixos valores de densidade. A Tabela 8,  ilustra os resultados obtidos de 

densidade com seus respectivos desvios padrões. 
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Tabela 8. Valores médios de densidade real (d) e respectivos desvios padrões (DP) por produto. 

mina produto amostra densidade real desvio padrão 

mina 1 

(Itabira) 

pellet feed 

A1 5,06 

 A2 5,14 

 A6 5,05 

 A7 5,12 

 A12 5,19 

 A13 5,21 

 média 5,13 0,07 

pellet coarse 

B8 5,01 

 B14 4,90 

 média 4,96 0,08 

mina 2 

(Brucutu) 

pellet feed 

C3 5,09 

 C9 5,17 

 C15 5,15 

 C16 5,17 

 média 5,14 0,04 

fino comum 

D10 4,88 

 D17 4,85 

 média 4,87 0,02 

mina 3 

(Alegria) 
pellet feed 

E4 5,00 

 E18 5,12 

 média 5,06 0,08 

mina 4 

(Fábrica Nova) 
pellet feed 

F5 4,94 

 F11 5,09 

 F19 5,12 

 média 5,05 0,10 

A qualidade química típica dos produtos de minério de ferro encontra-se registrada no tópico 

4.1. No entanto, para atender a premissa de teores químicos similares entre as misturas  testadas em 

escala piloto, cada uma das amostras de produto utilizadas nas misturas foram caracterizadas quanto 

aos seus teores químicos, Tabela 9. 

 

Tabela 9. Química das amostras, em percentagem, de produtos utilizadas nas misturas submetidas aos testes 

tecnológicos. 

mina produto amostra Fe SiO2 Al2O3 P Mn CaO MgO TiO2 PPC 

mina 1 

(Itabira) 

pellet feed A 67,60 0,95 0,32 0,013 0,034 0,02 0,020 0,059 1,92 

pellet 

coarse 
B 65,66 4,68 0,48 0,015 0,078 0,02 0,030 0,061 0,72 

mina 2 

(Brucutu) 

pellet feed C 68,29 0,59 0,43 0,028 0,016 0,01 0,020 0,049 1,20 

fino 

comum 
D 63,42 4,44 1,84 0,040 0,016 0,01 0,040 0,056 2,83 

mina 3 

(Alegria) 
pellet feed E 67,55 0,65 0,52 0,054 0,070 0,01 0,030 0,074 1,92 

mina 4 

(Fábrica 

Nova) 

pellet feed F 67,53 0,90 0,35 0,047 0,047 0,01 0,030 0,053 1,94 
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5.2. CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS DOS PRODUTOS 

As características mineralógicas descritas a partir de estereoscópio, microscópio óptico e 

microscópio eletrônico se complementaram. A partir do estereoscópio foram diferenciados os produtos 

quanto à presença de goethita, aqueles com a presença de hematita policristalina e, por vezes, 

caracterizado o hábito mineral. As seções polidas observadas ao microscópio óptico permitiram 

caracterizar e determinar as microestruturas bem como a fase mineral goethita. Ao microscópio 

eletrônico foi caracterizado o hábito dos grãos de hematita e a morfologia da hematita policristalina 

bem como dos agregados de hematita com goethita. Também foi investigada a relação hematita e 

magnetita a partir de mapa de fase mineral por electron backscatter difraction – EBSD. Além disso, 

foi obtida a razão axial das microestruturas a fim de confirmar as determinações relativas às hematitas 

granulares e tabulares realizadas a partir do microscópio óptico. 

5.2.1. Estereomicroscópio 

A avaliação realizada ao estereoscópio foi preliminar e qualitativa. Permitiu classificar as 

amostras com teores extremos de goethita. Essa avaliação caracterizou o produto denominado de fino 

comum como sendo o mais contaminado e os demais produtos referem-se aos menos contaminados. A 

sequência dos resultados apresentados nessa primeira avaliação inicia-se do produto mais contaminado 

para os menos contaminados. Em seguida, ainda relacionado ao estereoscópio, é apresentada a 

determinação da goethita com base nas percentagens das áreas de matiz vermelha, as quais indicam a 

goethita. Esses resultados indicaram dois níveis de contaminação por goethita entre os produtos menos 

contaminados. 

As imagens obtidas a partir do estereoscópio indicaram o fino comum de Brucutu como sendo 

o produto mais contaminado por goethita. A goethita, marcada pela cor vermelha, esteve presente em 

todas as frações granulométricas: em hematita policristalina (Figura 9.a), em finos agregados 

pulverizados nas superfícies dos grãos de hematita (Figura 9.b, 9.c) e finos agregados que ocorrem 

disseminados em meio aos grãos de hematita (Figura 9.d). Nesse produto, a fração granulométrica  

>1 mm que representa 40,67 % da massa é constituída essencialmente por hematita policristalina. 
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Figura 9. Fino comum de Brucutu com goethita: (a) agregados de hematita com goethita; (b, c,) agregados de 

goethita nas superfícies dos grãos de hematita e (d) agregados disseminados em meio aos grãos de hematita. As 

imagens representam as frações granulométricas estudadas: (a) >1 mm, (b) <1 mm a >0,106 mm, (c) <0,106 mm 

a >0,045 mm, (d) <0,045 mm. 

O pellet feed de Brucutu se enquadra entre os produtos menos contaminados por goethita. Sua 

presença foi marcada, pricipalmente, por agregados de goethita dispersos em meio aos grãos de 

hematita (Figuras 10.b, 10.c, 10.d). A goethita também foi observada com hematita (Figura 10.a). A 

hematita nesse produto ocorreu, predominantemente, em grãos totalmente liberados na fração 

granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm, sendo esta fração a de maior representatividade com 49,18 

% da massa total. 

 

Figura 10. Pellet feed de Brucutu com evidencia de goethita: (a) hematita policristalina com goethita 

intergranular; (b, c, d) agregados disseminados em meio aos grãos de hematita. As imagens representam as 

frações granulométricas estudadas: (a) >1 mm, (b) <1 mm a >0,106 mm, (c) <0,106 mm a >0,045 mm, (d) 

<0,045 mm. 
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Em ambos os produtos de Brucutu, o pellet feed e o fino comum, os grãos de hematita 

caracterizam-se pela predominância do hábito tabular. Esse detalhe morfológico de grão, observado ao 

estereoscópio, é caracterizado na Figura 11. 

 

Figura 11. Produtos de Brucutu que ilustram o hábito tabular dos grãos de hematita: (a) imagem do pellet feed 

de Brucutu; (b) imagem do fino comum de Brucutu. 

O pellet feed de Alegria e o pellet feed de Fábrica Nova apresentaram mesmas características 

com relação à presença de goethita e com relação a morfologia da hematita policristalina.  Esses dois 

produtos também se enquadram entre os menos contaminados por goethita, que ocorreu como 

agregados de cor vermelha, distribuídos em meio aos grãos de hematita e presente nas hematitas 

policristalina. No pellet feed de Alegria os agregados de goethita são observados na Figura 12.b, 12.c e 

12.d. A goethita presente nos grãos de hematita policristalina podem ser observadas na Figura 12.a. 

No pellet feed Fábrica Nova os agregados de goethita estão indicados nas Figuras 13.b, 13.c e 13.d. A 

goethita na hematita policristalina pode ser observada na Figura 13.a. A fração granulométrica  

<0,106 mm a >0,045 mm refere-se a de maior percentagem em massa em ambos os produtos. No 

pellet feed de Alegria constitui 28,59 % e no pellet feed de Fábica Nova 31,22 %. 
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Figura 12. Pellet feed de Alegria com goethita: (a) hematita policristalina com goethita intergranular; (b, c, d) 

agregados disseminados em meio aos grãos de hematita. As imagens representam as frações granulométricas 

estudadas: (a) >1 mm, (b) <1 mm a >0,106 mm, (c) <0,106 mm a >0,045 mm, (d) <0,045 mm. 

 

Figura 13. Pellet feed de Fábrica Nova com goethita: (a) hematita policristalina com goethita intergranular; (b, 

c, d) agregados disseminados em meio aos grãos de hematita. As imagens representam as frações 

granulométricas estudadas: (a) >1 mm, (b) <1 m a >0,106 mm, (c) <0,106 mm a >0,045 mm, (d) <0,045 mm. 

O pellet feed de Alegria e o pellet feed de Fábrica Nova caracterizam-se pela homogeneidade 

na dimensão dos seus constituintes. Os de hematita são em geral equidimensionais (Figura 14). As 

razões axiais determinadas por MO e imagens de MEV confirmam essas características. 
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Figura 14. Produtos de Alegria e de Fábrica Nova: (a) imagem de esteroscopia (superior) e contorno dos grãos 

(inferior) do pellet feed de Alegria e (b) com as mesmas feições para o pellet feed de Fábrica Nova. 

O pellet coarse e o pellet feedde  Itabira também se enquadram entre os produtos menos 

contaminados por goethita. No pellet coarse a goethita predomina nos grãos de hematita policristalina 

(Figura 15.a e 15.b). Os policristais de hematita são os principais constituintes das duas frações 

granulométricas de maior percentagem  em massa, >1 mm e <1 mm a >0,106 mm. Nas outras duas 

frações granulométricas mais finas observam-se agregados de goethita (Figura 15.c e 15.d) e ambas 

representam  40,40 % da massa total da amostra. 

 

Figura 15. Pellet coarse de Itabira com goethita: em hematita policristalina (a e b) e em agregados de goethita 

disseminados em meio as hemtitas (c e d). As imagens representam as frações granulométricas estudadas:  

(a) >1 mm, (b) <1 mm a >0,106 mm, (c) <0,106 mm a >0,045 mm, (d) <0,045 mm. 
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No pellet feed de Itabira, a goethita aparece dispersa entre grãos (ou cristais) de hematita, além 

da sua presença nos policristais de hematita. Nas fração granulométrica de maior massa, <0,106 mm a 

>0,045 mm, ocorreu principalmente como agregado de goethita. A partir da avaliação qualitativa, o 

pellet feed de Itabira foi o que apresentou a menor presença (ou proporção) de goetita entre todos os 

produtos. Essa avaliação qualitativa com relação a contaminação por goethita, o pellet feed Itabira foi 

o produto menos contaminado entre todos os avaliados. A Figura 16 refere-se ao pellet feed de Itabira, 

onde são indicados os agregados de goethita (Figura 16.b, 16.c, 16.d) e a goethita intergranular 

presente nas variedades policristalinas de hematita (Figura 16.a). 

 

Figura 16. Pellet feed de Itabira com goethita: em hematita policristalina (a, indicada pelas setas) e em 

agregados de goethita disseminados em meio as hemtitas (b, c, d). As imagens representam as frações 

granulométricas estudadas: (a) >1 mm, (b) <1 mm a >0,106 mm, (c) <0, 106 mm a >0,045 mm, (d) <0,045 mm. 

Após avaliar qualitativamente as proporções de goethita nas amostras, esta foi determinada a 

partir das áreas com matiz vermelha. Os resultados indicaram três patamares de contaminação por 

goethita. O patamar mais alto refere-se ao produto denominado de fino comum de Brucutu. Os demais 

produtos que se enquadraram no grupo dos menos contaminados, subdividem-se em dois grupos com 

diferentes teores de goethita. As amostras com os mais baixos teores de goethita referem-se aos 

produtos da mina de Itabira: pellet feed e pellet coarse. Os teores intermediários foram caracterizados 

pelo pellet feed de Brucutu, pellet feed de Alegria e pellet feed de Fábrica Nova. Os teores médios de 

goethita determinando três patamares de contaminação entre os produtos estudados são apresentados 

na Tabela 10. Esses valores médios são o resultado da ponderação dos valores de goethita obtidos em 

cada fração granulométrica pela massa de cada uma das frações. 
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Tabela 10. Percentuais médios de goethita por produto. 

mina produto amostra goethita (%) 

mina 1 

(Itabira) 

pellet feed A 1,54 

pellet coarse B 1,54 

mina 2 

(Brucutu) 

pellet feed C 4,61 

fino comum D 30,36 

mina 3 

(Alegria) 
pellet feed E 6,53 

mina 4 

(Fábrica Nova) 
pellet feed F 5,36 

5.2.2. Microscópio eletrônico (MEV) 

O elevado poder de magnificação dessa técnica permitiu caracterizar as morfologias em todas 

as amostras de produtos. Com o uso do MEV foi possível confirmar e detalhar as observações obtidas 

a partir do estereomicroscópio. O uso do EBSD permitiu discriminar a magnetita da hematita 

quantificando a proporção das duas. As informações morfológicas referentes a cada um dos produtos 

são apresentadas em função da localização das minas. 

O pellet feed de Itabira (mina 1) tem o padrão geral dos seus constituintes ilustrados na Figura 

17. Esse produto é composto pelos seguintes tipos morfológicos: grãos de hematita alongados, típico 

do hábito tabular; grãos equidimensionais, denominados de hematita granular; hematita policristalina 

constituída por combinação dos tipos morfológicos diversos e hematita martítica.  

 

Figura 17. Imagem de MEV por elétrons secundários (SEI) do pellet feed de Itabira. 
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Os grãos de hematita tabular possuem limites irregulares com superfícies planas e côncavas 

(Figura 18). A hematita granular tem limite de grãos e superfícies predominantemente irregulares 

(Figura 19). Os grãos de hematita nas variedades policristalinas mostram-se tanto granular como 

tabular (Figura 20). A hematita martítica, quando observada, caracteriza-se pelas seções triangulares, e 

apresentam uma porosidade possivelmente decorrente da transformação da magnetita para hematita 

(Figura 21). As imagens desse produto confirma a predominância de hematita granular e hematita 

tabular. 

 

Figura 18. Imagens por elétrons secundários (SE) do pellet feed de Itabira ao MEV de grãos de hematita tabular 

com superfícies planas, côncavas e limites irregulares. 

 

Figura 19. Imagens SE do pellet feed de Itabira ao MEV de grãos de hematita granular equidimensionais com 

superfícies irregulares. 

 

Figura 20. Imagens SE do pellet feed de Itabira ao MEV que ilustram as combinações morfológicas presentes 

nos grãos de hematita policristalina. 

 

Figura 21. Imagem SE do pellet feed de Itabira ao MEV que ilustra a hematita martítica. 
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O pellet coarse de Itabira tem o padrão de seus constituintes minerais apresentados na Figura 

22. É caracterizado pela presença de hematita policristalina constituídas por grãos de hematita tanto 

granular quanto tabular (Figura 23). 

 

Figura 22. Imagem SE  ilustrando o pellet coarse de Itabira. 

 

Figura 23. Imagens SE do pellet coarse de Itabira ao MEV que ilustram as combinações morfológicas na 

hematita policristalina. 

O pellet feed de Brucutu é constituído, principalmente, por grãos de hematita tabular (Figura 

24). Essa variedade morfológica exibe superfícies planas em delgados cristais de espessura inferior a 

20 µm. As bordas dos grãos são irregulares e a delgada espessura dos grãos tabulares de hematita é a 

característica que marca esse produto (Figura 25). 
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Figura 24. Imagem SE de MEV que ilustra o pellet feed de Brucutu. 

 

Figura 25. Imagens SE do pellet feed de Brucutu que ilustram hematita tabular. 

O fino comum de Brucutu é constituído, principalmente, por hematita policristalina com 

goethita intergranular (Figura 26). Os grãos de hematita apresentam as mesmas características 

morfológicas descritas no pellet feed de Brucutu, hematita tabular fina. 

 

Figura 26. Imagens SE do fino comum de Brucutu ao MEV que ilustra a hematita policristalina com goethita 

intergranular. 
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O pellet feed de Alegria é constituído por grãos de hematita tabular, granular e hematita 

policristalina (Figura 27). A hematita granular apresenta superfície irregular e seus grãos são 

equidimensionais. A hematita tabular caracteriza-se por apresentar superfícies planas e espessura 

inferiores a 20 µm. A hematita policristalina é constituída por grãos com variedade morfológica. 

Seções triangulares características do hábito da magnetita foram observadas nesses agregados de 

hematita. Essas características são apresentadas na Figura 28. Esse produto apresenta evidências de 

transformação da magnetita para a hematita nos grãos que possuem o hábito preservado da magnetita 

(Figura 29). 

 

Figura 27. Imagem SE ilustrando o pellet feed de Alegria. 

 

Figura 28. Imagens SE do pellet feed de Alegria com hematita granular, hematita tabular e hematita 

policristalina. 

 

Figura 29. Imagens SE do pellet feed de Alegria ao MEV que ilustram hematita com seções triangulares típicas 

do hábito da magnetita. 
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O pellet feed de Fábrica Nova apresenta as mesmas características do pellet feed de Alegria 

(Figura 30). Quando investigados ao MEV, esse produto também é marcado pela presença de hematita 

tabular, granular e hematita policristalina (Figura 31). 

 

Figura 30. Imagem SE do pellet feed de Fábrica Nova. 

 

Figura 31. Imagens SE do pellet feed de Fábrica Nova com tipos hematita granular, hematita tabular e hematita 

policristalina. 

Além das análises morfológicas descritas a partir de elétrons secundários, foram determinados 

os teores de hematita e magnetita a partir de três áreas mapeadas por meio do EBSD. As amostras A, 

C, E e F, que representam o produto pellet feed, foi analisada a fração granulométrica <0,106 mm a  

> 0,045 mm, a qual é fração de maior massa a ser adequada no processo de moagem. A amostra B do 

pellet coarse, foi analisada a fração <1 mm a >0,106 mm, que também é a fração granulométrica de 

maior massa a se adequada no processo de moagem. Já para a amostra D do produto fino comum foi a 

fração <1 mm a >0,106 mm analisada. 
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Para cada uma das amostras investigadas, é apresentada uma imagem de forescatter (FS) da 

área analisada, acompanhada da imagem tratada no programa Tango - Salsa Project Manager, 

Channel 5, que representa o mapa das fases discriminadas. O mapa de fases tratado resultou nas 

percentagens das fases minerais e mostra a hematita na cor azul, a magnetita na cor vermelha e em 

preto, as áreas onde não ocorreu identificação de fase mineral (zero solution). Todas as amostras têm 

predominância de hematita sobre a magnetita, o que pode ser observado nas Figuras 32, 33, 34, 35, 36 

e 37, respectivamente, as amostras A, B, C, D, E e F. 
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Figura 32. Ilustração das três áreas investigadas ao MEV na amostra A: a esquerda imagem de FS (contraste de 

orientação) e a direita o mapa gerado a partir do EBSD. 
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Figura 33. Ilustração das três áreas investigadas ao MEV na amostra B: a esquerda imagem de FS e a direita o 

mapa de fases (EBSD). 
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Figura 34. Ilustração das três áreas investigadas ao MEV na amostra C: a esquerda imagem FS e a direita o 

mapa de fases (EBSD). 
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Figura 35. Ilustração das três áreas investigadas ao MEV na amostra D: a esquerda imagem FS e a direita o 

mapa de fases (EBSD). 
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Figura 36. Ilustração das três áreas investigadas ao MEV na amostra E: a esquerda imagem FS e a direita o 

mapa de fases (EBSD). 
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Figura 37. Ilustração das três áreas investigadas ao MEV na amostra F: a esquerda imagem FS e a direita o 

mapa de fases (EBSD). 
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A partir dos mapas de EBSD obteve-se as proporções de hematita e magnetita vistas na Tabela 

11. Os resultados indicam um percentual de magnetita de até 35,23 %, o qual, em termos de 

distribuição regional, aumenta a proporção no sentido de norte para o sul na borda leste do 

Quadrilátero Ferrífero. Para as amostras A e B, da mina 1 localizada mais ao norte, observa-se as 

menores proporções para magnetita. A amostra A, registrou um máximo de 4,74 % e a amostra B, o 

maior valor foi de 4,08 %. As amostras C e D, da mina 2, mostram teores de magnetita mais elevados, 

respectivamente, 9,38 e 6,36 %. As amostras E (mina 3) e F (mina 4) foram as que apresentaram as 

maiores proporções de magnetita nas amostras investigadas, respectivamente, máximos de 12,89 % e 

35,23 %. 

Tabela 11. Teores de hematita e magnetita obtidos a partir de EBSD. 

mina produto amostra área analisada hematita (%) magnetita (%) 

mina 1 

(Itabira) 

 

A 

1 95,26 4,74 

pellet feed 2 96,06 3,94 

 3 95,97 4,03 

pellet coarse B 

1 96,62 3,38 

2 97,99 2,01 

3 95,92 4,08 

mina 2 

(Brucutu) 

pellet feed C 

1 93,41 6,59 

2 90,62 9,38 

3 91,45 8,55 

fino comum D 

1 97,41 2,59 

2 93,64 6,36 

3 97,50 2,50 

mina 3 

(Alegria) 
pellet feed E 

1 92,18 7,82 

2 87,11 12,89 

3 88,81 11,19 

mina 4 

(Fábrica Nova) 
pellet feed F 

1 70,08 29,92 

2 64,77 35,23 

3 73,96 26,04 

5.2.3. Microscópio óptico (MO) 

A caracterização mineralógica a partir do microscópio óptico teve como objetivo a separação 

de tipos morfológicos. O emprego da MO está vinculado as observações feitas por estereoscopia e por 

MEV. Há uma forte correlação entre os parâmetros obtidos por esses três métodos. As proporções 

percentuais de cada um dos sete tipos discriminados foram determinadas, da seguinte forma: tem 

relação com as informações tridimensionais obtidas ao estereomicroscópio e, principalmente, ao 

MEV. Foram determinadas as percentagens de sete tipos microestruturais relacionados aos grãos ou 

agregados de hematita, além da tipo mineral representada pela goethita. Cada um dos tipos 

microestruturais foram assim caracterizados:  
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 hematita granular (Gr): caracterizada por grãos equidimensionais de razão axial <2, 

exibe superfície lisa e livre de poros; 

 hematita tabular (Tb): marca o hábito tabular da hematita. A superfície observada é 

lisa e a razão axial varia entre 2,0, e 12;  

 hematita fraturada (Fr): são grãos de hematita com hábito tabular, caracterizadas a 

partir de limites físicos que mostraram traços irregulares típicos de fraturas; 

 hematita martítica (HM): suas características distintivas são vestígios da 

transformação de magnetita para hematita, tais como arranjos triangulares marcando 

planos octaédricos {111} da magnetita. Em geral, seus grãos possuem superfícies 

rugosas. No interior desses grãos pode ocorrer a goethita. Por vezes, é possível 

observar restos de magnetita ainda não transformados para hematita; 

 goethita (Gth): ao microscópio óptico foi marcada pela cor cinza ou vermelha em 

grãos de contorno irregular ou serrilhado; 

 hematita policristalina granular / tabular (pGrTb): os grãos que constituem a hematita 

policristalina apresentam uma combinação de variedade morfológica. Foi diferenciada 

a partir da observação de limites intergranulares. Com base nas razões axiais, os grãos 

presentes nessa microestrutura ocorrem tanto granular como tabular. Essa 

microestrutura recebeu o adjetivo de granular / tabular devido a forma dos grãos 

variarem em função da sua orientação em relação ao corte da seção, o que torna difícil 

a distinção entre um tipo e outro. Essa microestrutura pode ocorrer com goethita 

intergranular; 

 hematita policristalina maciça (pMç): essa microestrutura foi assim designada por 

apresentar uma superfície lisa, sem contornos aparentes entre os grãos que a constitui. 

No entanto, ao microscópio óptico com polarizadores cruzados, torna-se possível 

perceber a presença de grãos em função do contraste de orientações cristalográficas; 

 agregado de hematita com goethita (aHG): a coexistência entre as fases hematita e 

goethita caracterizam essa microestrutura. Os grãos de hematita granular e tabular 

ocorrem distribuídos aleatoriamente em uma matriz constituída por goethita. 

A Figura 38 ilustra as características mineralógicas representadas pelos diferentes tipos 

microestruturais descritos, bem como da fase mineral goethita. 
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Figura 38. Imagens das feições referentes às microestruturas de hematita bem como da goethita determinadas ao 

microscópio óptico. 

Essas características mineralógicas foram observadas em todas as amostras de produtos com 

diferentes percentuais. As percentagens de todas as características mineralógicas determinadas a partir 

das áreas e por contagem de pontos, encontram-se registradas na Tabela 12. 

Tabela 12. Percentagens das características mineralógicas determinadas a partir de área e por contagem de 

pontos referente as amostras de produto. 

Características mineralógicas por produto 

localização amostra % Gr Tb Fr Tb+Fr HM Gth pGrTb pMç pGrTb+pMç aHG 

Mina 1 

(Itabira) 

pellet 

feed (A) 

%área 19,96 33,98 21,79 55,77 0,97 1,14 16,23 4,44 20,67 1,49 

%pontos 26,61 41,88 16,14 58,03 0,44 0,96 10,58 2,85 13,43 0,54 

pellet 

coarse (B) 

%área 7,44 10,42 12,67 23,09 4,64 0,77 44,35 10,77 55,12 8,94 

%pontos 11,92 20,49 17,35 37,84 3,17 0,72 32,23 9,20 41,43 4,92 

Mina 2 

(Brucutu) 

pellet 

feed (C) 

%área 9,08 35,50 27,23 62,72 2,88 5,57 8,95 1,06 10,00 9,74 

%pontos 13,42 48,92 22,66 71,58 1,47 2,96 6,16 0,63 6,79 3,77 

fino comum 

(D) 

%área 3,72 16,72 14,72 31,44 2,84 3,45 21,09 1,81 22,91 35,63 

%pontos 7,86 27,78 13,86 41,64 1,93 2,90 12,74 3,34 16,08 29,59 

Mina 3 

(Alegria) 

pellet 

feed (E) 

%área 9,33 17,73 6,92 24,64 30,90 14,12 7,83 1,31 9,14 11,87 

%pontos 13,19 29,61 7,20 36,80 24,17 11,98 6,20 1,04 7,24 6,61 

Mina 4 

(Fábrica 

Nova) 

pellet 

feed (F) 

%área 11,11 15,63 4,41 20,04 39,40 10,86 6,94 1,01 7,95 10,64 

%pontos 15,43 24,54 4,33 28,87 30,64 10,47 7,28 0,98 8,26 6,33 
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Para cada amostra serão apresentados os mosaicos das frações granulométricas investigadas. 

Cada mosaico, referente a cada uma das frações granulométricas, é acompanhado de uma figura que 

contém as áreas atribuídas para cada tipo microestrutural além da goethita. Além disso, para cada 

amostra, será apresentada uma figura que exibe o conjunto das suas características mineralógicas e um 

gráfico que ilustra as percentagens determinadas a partir das duas metodologias empregadas, ou seja, 

cálculo de áreas e contagem de pontos. Nos gráficos apresentados, a hematita tabular e hematita 

tabular fraturada são apresentadas em conjunto. Da mesma forma, estão dispostos os somatórios de 

hematita policristalina granular-tabular com a hematita policristalina maciça. A sequência de 

apresentação dos resultados segue o mesmo padrão para os resultados do MEV, obedecendo ao 

sentido de norte para sul com relação a distribuição geográfica das amostras. 

O pellet feed de Itabira, amostra A, contém a maior massa para adequação granulométrica na 

fração <0,106 mm a >0,045 mm. As Figuras 39 e 40, representam, respectivamente, o mosaico da 

fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm e as áreas atribuídas para cada tipo microestrutural e 

mineral. As Figuras 41 e 42 representam, respectivamente, o mosaico da fração granulométrica <0,106 

mm a >0,045 mm e as áreas atribuídas para cada tipo microestrutural e mineral. As Figuras 43 e 44 

representam, respectivamente, o mosaico da fração granulométrica <0,045 mm e as áreas atribuídas 

para cada tipo microestrutural e mineral. 
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Figura 39. Mosaico da fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do pellet feed de Itabira. 
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Figura 40. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 39 correspondente a 

fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do pellet feed de Itabira. 
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Figura 41. Mosaico da fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do pellet feed de Itabira. 
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Figura 42. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 41 correspondente a 

fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do pellet feed de Itabira. 
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Figura 43. Mosaico da fração granulométrica <0,045 mm do pellet feed de Itabira. 
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Figura 44. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 43 correspondente a 

fração granulométrica <0,045 mm do pellet feed de Itabira. 



64 

 

As características mineralógicas observadas na amostra A estão ilustradas na Figura 45. As 

imagens foram obtidas na fração granulométrica de maior massa. 

 

Figura 45. Características mineralógicas do pellet feed de Itabira ao microscópio óptico. 

Os resultados desse produto caracterizaram a predominância de grãos em ambas as 

metodologias aplicadas. Esses grãos são representados por hematita granular (Gr) e hematita tabular 

(Tb). Em quantidades menores, ocorreu hematita policristalina do tipo granular-tabular (pGrTb) e tipo 

maciça (pMç). Os tipos hematita martítica, agregado de hematita com goethita e goethita registraram 

percentuais menores que 1,49 %. As percentagens das características microestrutural e mineral 

determinadas na amostra A, a partir das áreas e por contagem de pontos são apresentadas na Figura 46. 

 

Figura 46. Percentagens das características mineralógicas do pellet feed de Itabira. 
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O pellet coarse, amostra B, contém a maior massa para adequação granulométrica na fração 

<1 mm a >0,045 mm. As Figuras 47 e 48, representam, respectivamente, o mosaico da fração 

granulométrica >1 mm e as áreas atribuídas para cada tipo microestrutural e mineral. As Figuras 49 e 

50, representam, respectivamente, o mosaico da fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm e as áreas 

atribuídas para cada tipo microestrutural e mineral. As Figuras 51 e 52 representam, respectivamente, 

o mosaico da fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm e as áreas atribuídas para cada tipo 

microestrutural e mineral. As Figuras 53 e 54 representam, respectivamente, o mosaico da fração 

granulométrica <0,045 mm e as áreas atribuídas para cada tipo microestrutural e mineral. 
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Figura 47. Mosaico da fração granulométrica >1 mm do pellet coarse de Itabira. 
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Figura 48. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 47 correspondente a 

fração granulométrica >1 mm do pellet coarse de Itabira. 
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Figura 49. Mosaico da fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do pellet coarse de Itabira. 
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Figura 50. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da figura 49 correspondente a 

fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do pellet coarse de Itabira. 
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Figura 51. Mosaico da fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do pellet coarse de Itabira. 
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Figura 52. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da figura 51 correspondente a 

fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do pellet coarse de Itabira. 
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Figura 53. Mosaico da fração granulométrica <0,045 mm do pellet coarse de Itabira. 
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Figura 54. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 53 correspondente a 

fração granulométrica <0,045 mm do pellet coarse de Itabira. 
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As características mineralógicas observadas no pellet coarse de Itabira estão ilustradas na 

Figura 55 e foram obtidas na fração granulométrica de maior massa, <1 mm a >0,045 mm. 

 

Figura 55. Características mineralógicas do pellet coarse de Itabira ao microscópio óptico. 

As determinações do pellet coarse a partir das áreas e por contagem de pontos mostraram 

predominância de hematita policristalina e tabular. Em percentagens menores ocorreram as demais 

características mineralógicas. Embora sejam observadas diferenças entre as percentagens por 

metodologia, a hematita policristalina do tipo granular-tabular foi a microestrutura típica desse 

produto em ambos os métodos aplicados. As percentagens das características microestrutural e mineral 

na amostra do pellet coarse de Itabira, a partir de área e por contagem de pontos, são apresentados na 

Figura 56. 

 

Figura 56. Percentagens das características mineralógicas do pellet coarse de Itabira. 
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O pellet feed de Brucutu, amostra C, tem a fração <0,106 mm a >0,045 mm com 49,18 % da 

massa total da amostra e representa a principal fração para adequação da granulometria. As Figuras 57 

e 58, representam, respectivamente, o mosaico da fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm e as 

áreas atribuídas para cada tipo microestrutural e mineral. As Figuras 59 e 60 representam, 

respectivamente, o mosaico da fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm e as áreas atribuídas 

para cada tipo microestrutural e mineral. As Figuras 61 e 62 representam, respectivamente, o mosaico 

da fração granulométrica <0,045 mm e as áreas atribuídas para cada tipo microestrutural e mineral. 
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Figura 57. Mosaico da fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do pellet feed de Brucutu. 
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Figura 58. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 57 correspondente a 

fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do pellet feed de Brucutu. 
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Figura 59. Mosaico da fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do pellet feed de Brucutu. 



 

79 

 

 

Figura 60. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 59 correspondente a 

fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do pellet feed de Brucutu. 
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Figura 61. Mosaico da fração granulométrica <0,045 mm do pellet feed de Brucutu. 
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Figura 62. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 61 correspondente a 

fração granulométrica <0,045 mm do pellet feed de Brucutu. 
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As características mineralógicas do pellet feed de Brucutu estão ilustradas na Figura 63, sendo 

as imagens obtidas na fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm. 

 

Figura 63. Características mineralógicas do pellet feed de Brucutu ao microscópio óptico. 

Os resultados desse produto revela a predominância de hematita tabular e tabular fraturada. 

Para a determinação a partir das áreas esses dois tipos microestruturais somam 62,72 % e a partir da 

contagem de pontos, 71,58 %. Em proporções bem menores ocorreram os demais tipos morfológicos. 

Os percentuais das características microestrutural e mineral na amostra do pellet feed de Brucutu, 

determinadas a partir das áreas e por contagem de pontos, são apresentadas na Figura 64. 

 

 

Figura 64. Percentagens das características mineralógicas do pellet feed de Brucutu obtidas a partir das áreas. 
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O fino comum de Brucutu (amostra D) contém na fração granulométrica >1 mm, 40,67 % da 

massa total da amostra, representando a principal fração para adequação da granulometria. As Figuras 

65 e 66 correspondem, respectivamente, ao mosaico da fração granulométrica >1 mm e as áreas 

atribuídas para cada tipo microestrutural e mineral.  As Figuras 67 e 68, apresentam, respectivamente, 

o mosaico da fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm e as áreas atribuídas para cada tipo 

microestrutural e mineral. As Figuras 69 e 70 representam, respectivamente, o mosaico da fração 

granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm e as áreas atribuídas para cada tipo microestrutural e mineral. 

Nas Figuras 71 e 72 encontram-se o mosaico da fração granulométrica <0,045 mm e as áreas 

correspondentes para cada tipo microestrutural e mineral. 
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Figura 65. Mosaico da fração granulométrica >1 mm do fino comum de Brucutu. 
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Figura 66. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 65 correspondente a 

fração granulométrica >1 mm do fino comum de Brucutu. 
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Figura 67. Mosaico da fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do fino comum de Brucutu. 
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Figura 68. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 67 correspondente a 

fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do fino comum de Brucutu. 
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Figura 69. Mosaico da fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do fino comum de Brucutu. 
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Figura 70. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 69 correspondente a 

fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do fino comum de Brucutu. 
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Figura 71. Mosaico da fração granulométrica <0,045 mm do fino comum de Brucutu. 
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Figura 72. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 71 correspondente a 

fração granulométrica <0,045 mm do fino comum de Brucutu. 
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As imagens da Figura 73 ilustram as características mineralógicas do fino comum de Brucutu 

extraídos da fração <0,106 mm a >0,045 mm. Essa fração granulométrica corresponde a 33,48 % da 

massa total da amostra, nas quais, as dimensões das microestruturas ficaram melhor ilustradas. 

 

Figura 73. Características mineralógicas do fino comum de Brucutu ao microscópio óptico. 

As percentagens mineralógicas determinadas para esse produto tem como principais 

constituintes a hematita tabular, hematita policristalina e o agregado de hematita com goethtita. No 

entanto, há diferença entre os resultados por método aplicado, no que se refere a hematita policristalina 

e agregado de hematita com goethita. As percentagens determinadas a partir das áreas e por contagem 

encontram-se na Figura 74. 

 

 

Figura 74. Percentagens das características mineralógicas do fino comum de Brucutu. 



 

93 

 

O pellet feed de Alegria, amostra E, contém a maior massa para adequação granulométrica na 

fração <0,106 mm a >0,045 mm, com 28,59 % de massa na média entre as amostras analisadas. Nas 

Figuras 75 e 76, estão o mosaico da fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm e as áreas atribuídas 

para cada tipo microestrutural e mineral. As Figuras 77 e 78 apresentam o mosaico da fração 

granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm e as áreas atribuídas para cada tipo microestrutural e mineral. 

O mosaico da fração granulométrica <0,045 mm e as respectivas variedades microestrutural e mineral 

encontram-se nas Figuras 79 e 80. 
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Figura 75. Mosaico da fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do pellet feed de Alegria. 
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Figura 76. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 75 correspondente a 

fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do pellet feed de Alegria. 
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Figura 77. Mosaico da fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do pellet feed de Alegria. 
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Figura 78. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 77 correspondente a 

fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do pellet feed de Alegria. 
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Figura 79. Mosaico da fração granulométrica <0,045 mm do pellet feed de Alegria. 
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Figura 80. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 79 correspondente a 

fração granulométrica <0,045 mm do pellet feed de Alegria. 
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As características mineralógicas do pellet feed de Alegria estão ilustradas na Figura 81. 

 

Figura 81. Características mineralógicas do pellet feed de Alegria ao microscópio óptico. 

Os resultados do pellet feed de Alegria indicam um padrão mineralógico distinto dos produtos 

anteriores. Em ambos os métodos aplicados, por área e por pontos, observa-se percentuais marcantes 

de hematita martítica e hematita tabular mais hematita tabular fraturada. Em proporções menores 

ocorreram a hematita granular, goehtita, hematita policristalina e agregado de hematita com goethita. 

As percentagens das características microestrutural e mineral para esse produto estão na Figura 82. 

 

 

Figura 82. Percentagens das características mineralógicas do pellet feed de Alegria obtidas a partir das áreas. 
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O pellet feed de Fábrica Nova, amostra F, apresentou resultados similares ao do pellet feed de 

Alegria. A maior massa para adequação granulométrica é a da fração <0,106 mm a >0,045 mm, com 

31,22 % de massa na média entre as amostras analisadas. As Figuras 83 e 84 ilustram, o mosaico da 

fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm e as respectivas áreas atribuídas para cada tipo 

microestrutural e mineral. Nas Figuras 85 e 86 estão o mosaico da fração granulométrica <0,106 mm a 

>0,045 mm e as áreas de cada tipo microestrutural e mineral. A fração granulométrica <0,045 mm está 

representada nas Figuras 87 e 88 por meio de seu mosaico óptico e também dos contornos das 

particulas para cada tipo microestrutural e mineral. 
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Figura 83. Mosaico de fotomicrografias da fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do pellet feed de Fábrica 

Nova. 
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Figura 84. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 83 correspondente a 

fração granulométrica <1 mm a >0,106 mm do pellet feed de Fábrica Nova. 
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Figura 85. Mosaico da fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do pellet feed de Fábrica Nova. 
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Figura 86. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 85 correspondente a 

fração granulométrica <0,106 mm a >0,045 mm do pellet feed de Fábrica Nova. 
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Figura 87. Mosaico da fração granulométrica <0,045 mm do pellet feed de Fábrica Nova. 
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Figura 88. Contorno das partículas e suas áreas obtidas a partir da micrografia da Figura 87 correspondente a 

fração granulométrica <0,045 mm do pellet feed de Fábrica Nova. 
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As características mineralógicas do pellet feed de Fábrica Nova estão ilustradas na Figura 89. 

 

Figura 89. Características mineralógicas do pellet feed de Alegria ao microscópio óptico. 

Os resultados referentes ao pellet feed Fábrica Nova são indicados na Figura 90. A semelhança 

com os resultados da última amostra descrita é clara. Há predominância de hematita martítica e da 

hematita tabular e hematita tabular fraturada em ambos os métodos aplicados. As demais 

características mineralógicas ocorreram em percentuais menores. 

 

 

Figura 90. Percentagens das características mineralógicas do pellet feed de Fábrica Nova. 
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5.3. ÍNDICE DE MOABILIDADE DOS PRODUTOS 

Com foco nas amostras de produtos foi aplicado o teste de moagem. O teste determinou os 

índices de moabilidade por amostra de produto, a fim de relacionar às suas respectivas características 

mineralógicas. Os índices de moabilidade indicam valores distintos por amostra de produto. 

Entre as amostras de pellet feed, as amostras da mina 1, mais ao norte da borda leste do 

Quadrilátero Ferrífero, registraram os valores mais baixos, seguidos das amostras da mina 2 e por 

último os da mina 3 e 4. As amostras de fino comum, mina 2, foram as que apresentaram os valores 

mais elevados de índice de moabilidade. Já as amostras de pellet coarse, mina 1, apresentaram valores 

intermediários entre os do pellet feed da mina 2 e os da mina 3. A Tabela 13, ilustra as variáveis 

determinadas antes e após o teste de moagem, bem como os respectivos índices de moabilidades 

obtidos por amostra testada. 

Tabela 13. Índices de moabilidade (IM) por amostra e mina com suas respectivas percentagens em massa na 

fração granulométrica <0,045 mm e superfície específica (SE), determinadas antes e após teste de moagem. 

localização produto amostra 
antes da moagem após moagem IM 

(cm2/gWh) % <0,045 mm SE (cm2/g) % <0,045 mm SE (cm2/g) 

Mina 1 

(Itabira) 

pellet feed 

(A) 

A1 55,65 375,27 95,14 1.614,00 1,18 

A2 62,76 401,60 95,46 1.804,67 1,34 

A6 46,61 334,00 93,27 1.563,00 1,17 

A7 50,21 387,67 94,07 1.758,33 1,30 

A12 51,93 397,00 93,01 1.603,67 1,15 

A13 47,28 356,67 93,17 1.760,00 1,34 

pellet coarse 

(B) 

B8 13,03 222,00 90,68 2.069,67 1,76 

B14 13,78 271,33 89,57 2.332,33 1,96 

Mina 2 

(Brucutu) 

 

pellet feed 

(C) 

C3 19,33 262,44 91,13 2.459,00 2,09 

C9 31,69 367,33 89,05 2.165,00 1,71 

C15 22,83 329,67 85,67 2.108,00 1,70 

C16 36,51 391,33 87,75 2.083,67 1,61 

fino comum 

(D) 

D10 8,94 260,33 89,34 4.089,00 3,65 

D17 11,02 515,00 83,01 4.149,67 3,46 

Mina 3 

(Alegria) 

pellet feed 

(E) 

E4 64,69 521,77 97,27 2.134,33 1,54 

E18 55,17 525,67 98,03 3.010,00 2,37 

Mina 4 

(Fábrica 

Nova) 

pellet feed 

(F) 

F5 65,81 460,12 88,93 2.507,33 1,95 

F11 51,93 468,33 98,44 3.352,00 2,75 

F19 54,91 484,33 97,49 3.153,33 2,54 

Os valores médios dos índices de moabilidade por produto, calculados a partir dos dados 

apresentados na Tabela 13, estão ilustrados na Figura 91. 
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Figura 91. Índice de moabilidade médio por produto e mina. 

5.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA ALIMENTAÇÃO 

As variáveis físicas analisadas registraram valores que determinaram patamares estáveis 

durante o período amostrado. Foram determinadas quatro frações granulométricas ( >1 mm, <1 mm a 

>0,106 mm, <0,106 mm a >0,045 mm e <0,045 mm), área de superfície específica, d(10), d(50) e 

d(90). 

As frações granulométricas <0,106 mm a >0,045 mm e <0,045 mm foram as que contribuiram 

com a maior massa de produtos contiveram as maiores massas. Essas duas frações somaram em média 

75,71 % da massa analisada, sendo a fração mais fina, <0,045 mm, que já se encontra adequada ao 

processo de pelotização, correspondendo a uma média de 38,35 % (3,54) da massa total. A fração de 

<0,106 mm a >0,045 mm possui em  média de 37,36 % (2,83) da massa total. As demais frações 

granulométricas, >1 mm e <1 mm a >0,106 mm, constituíram juntas a média de 24,09 % da massa 

total. A fração >1 mm registrou uma média de 8,60 % (4,85) e a fração <1 mm a >0,106 mm uma 

média de 15,49 % (3,24). A Figura 92 ilustra os resultados de granulometria das sessenta e quatro 

amostras consideradas no trabalho. 
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Figura 92. Granulometria das amostras de alimentação de usina determinadas a partir de peneiramento. 

A fração granulométrica <0,045 mm também foi determinada a partir do granulômetro Alpine. 

A média dos resultados obtidos a partir do Alpine foi de 40,83 % (5,07). As percentagens da fração 

<0,045 mm de cada uma das 64 amostras, obtidas por meio do Alpine e peneiramento, encontram-se 

ilustradas na Figura 93. 

 

Figura 93. Fração granulométrica <0,045 mm das amostras de alimentação de usina determinada a partir de 

peneiramento e granulômetro Alpine. 

A média dos resultados de superfície específica nas amostras foi de 375,71 cm
2
/g (22,86). A 

Figura 94, ilustra a evolução dos resultados por amostra. 
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Figura 94. Resultados de superfície específica obtidas a partir do permeâmetro Fisher das amostras de 

alimentação. 

Os resultados obtidos a partir do granulômetro Malvern são referentes as variáveis d(10), 

d(50) e d(90). Essas variáveis determinaram patamares ao longo do tempo, apresentando d(10) médio 

de 28,66 µm (0,98), d(50) médio de 66,84 µm (2,51) e d(90) médio de 138,16 µm (5,71). Os valores 

determinados por amostra encontram-se ilustrados na Figura 95. 

 

Figura 95. Resultados obtidos a partir do granulômetro Malvern para as amostra de alimentação. 
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5.5. CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS DA ALIMENTAÇÃO 

As características mineralógicas que representam o padrão típico de alimentação da moagem 

foram obtidas a partir da ponderação com as massas de cada produto. Os resultados das características 

mineralógicas encontram-se ilustradas na Tabela 14. 

Tabela 14. Características mineralógicas da alimentação a partir de área e contagem de pontos. Legenda: 

hematita granular (Gr); hematita tabular + hematita tabular fraturada (Tb+Fr); hematita martítica (HM); goethita 

(Gth); hematita policristalina granular-tabular + hematita policristalina maciça (pGrTb+pMç) e agregado de 

hematita com goethita (aHG). 

localização produto % massa 
Características mineralógicas 

% Gr Tb+Fr HM Gth pGrTb + pMç aHG 

Itabira 

(Mina 1) 

pellet feed 

(A) 
50,37 

% área 19,96 55,77 0,97 1,14 20,67 1,49 

% pontos 26,61 58,03 0,44 0,96 13,43 0,54 

pellet coarse 

(B) 
12,11 

% área 7,44 23,09 4,64 0,77 55,12 8,94 

% pontos 11,92 37,84 3,17 0,72 41,43 4,92 

Brucutu 

(Mina 2) 

pellet feed 

(C) 
13,96 

% área 9,08 62,72 2,88 5,57 10,00 9,74 

% pontos 13,42 71,58 1,47 2,96 6,79 3,77 

fino comum 

(D) 
9,20 

% área 3,72 31,44 2,84 3,45 22,91 35,63 

% pontos 7,86 41,64 1,93 2,90 16,08 29,59 

Alegria 

(Mina 3) 

pellet feed 

(E) 
4,00 

% área 9,33 24,64 30,90 14,12 9,14 11,87 

% pontos 13,19 36,80 24,17 11,98 7,24 6,61 

Fábrica Nova 

(Mina 4) 

pellet feed 

(F) 
10,36 

% área 11,11 20,04 39,40 10,86 7,95 10,64 

% pontos 15,43 28,87 30,64 10,47 8,26 6,33 

Características mineralógicas da amostra típica 

de alimentação 

% área 14,09 45,60 7,03 3,45 21,78 8,05 

% pontos 19,57 52,10 5,13 2,81 15,36 5,04 

A caracterização mineralógica da alimentação, determinada tanto pelo método do cálculo das 

áreas quanto pelo método da contagem de pontos, indicou predominância de hematita tabular com 

mais de 40 % dos tipos determinados. A hematita policristalina e a granular tiveram suas quantidades 

variando 10 e 25 % do total. As demais características mineralógicas entraram com percentagens 

inferiores a 10 %. A Figura 96 ilustra os teores mineralógicos calculados para a alimentação da 

moagem. 
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Figura 96. Padrão mineralógico determinado para a alimentação da moagem. 

5.6. CARACTERÍSTICAS DA MATRIZ DE EXPERIMENTO 

As quatro amostras que constituíram a matriz de experimento apresentam composições 

químicas similares conforme proposto e as percentagens em massa dos produtos variaram entre as 

misturas. Essas informações, bem como as percentagens em massa de cada produto que são 

necessárias para o cálculo das características mineralógicas em cada uma das misturas, encontram-se 

registradas na Tabela 15. 

As características mineralógicas determinadas para cada uma das misturas da matriz de 

experimento apresentaram diferenças como foi proposto no estudo. As misturas 1 e 3, foram as que 

apresentaram maior percentagem de hematita tabular e menor de hematita martítica. Nas misturas 2 e 

4, ocorreu redução de hematita tabular e consequente acréscimo de hematita martítica. Essas duas 

misturas registraram as maiores percentagens de hematita martítica. As mistura 1 e 2 diferenciam-se 

das misturas 3 e 4 em função dos teores de goethita. A misturas 1 e 2, possuem os mais baixos valores 

representados pelo somatório de goethita e de agregado de hematita com goethita. O contrário é 

observado nas misturas 3 e 4, onde os agregados de hematita com goethita são superiores, o que 

caracteriza o acréscimo de goethita. A Figura 97 ilustra as variações entre as percentagens das 

características mineralógicas entre as quatro misturas propostas. 
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Tabela 15. Composição química das quatro misturas da matriz de experimento e da alimentação típica, bem 

como as percentagens em massa dos produtos que constituíram cada mistura. 

variáveis mistura 1 mistura 2 mistura 3 mistura 4 alimentação típica 

T
er

o
re

s 
q

u
ím

ic
o

s 
(%

) 

FeT 67,74 67,40 66,72 66,48 67,50 

SiO2 2,16 2,20 2,29 2,36 2,25 

Al2O3 0,38 0,39 0,81 0,83 <0,8 

P 0,013 0,02 0,024 0,010 <0,035 

Mn 0,039 0,06 0,032 0,020 <0,3 

CaO 0,01 0,01 0,02 0,03 <0,05 

MgO 0,020 0,02 0,020 0,047 <0,05 

TiO2 0,07 0,08 0,07 0,07 <0,1 

PPC 0,44 0,82 1,30 1,55 <3 

am
o

st
ra

s 
d

e 
p

ro
d

u
to

s 

(%
) 

(a) 33,62 42,51 65,46 41,07 50,37 

(b) 34,04 32,70 5,1 6,93 12,11 

(c) 32,34 0,00 0,00 0,00 13,96 

(d) 0,00 0,00 29,45 26,69 9,20 

(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

(f) 0,00 24,79 0,00 25,30 10,36 

fr
aç

õ
es

 

g
ra

n
u

lo
m

ét
ri

ca
s 

(%
 e

m
 m

as
sa

) 

>1 mm 4,61 4,46 12,87 11,95 5,55 

<1 a >0,106 mm 26,11 20,87 16,91 17,82 17,29 

<0,106 a >0,045 mm 40,47 35,76 35,27 32,62 38,32 

<0,045 mm 28,64 38,77 34,65 37,30 38,65 
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Figura 97. Caracterísitcas mineralógicas das quatro misturas testadas. (Gr)hematita granular, hematita tabular + 

hematita tabular fraturada (Fr), hematita martítica (HM), goethita (Gth), hematita policristalina granular-tabular 

+ hematita policristalina maciça (pGrTb+pMç), agregado de hematita com goethita (aHG). 

5.6.1. Índice de moabilidade nas amostras da matriz de experimento 

Os índices de moabilidade registraram diferentes valores por mistura. Os índices aumentaram 

entre as misturas na ordem 1, 2, 3 e 4. A mistura típica da alimentação de usina possue índice de 

moabilidade intermediário entre as misturas 2 e 3. Os valores dos índices de moabilidade obtidos por 

mistura, bem como de cada uma das amostras de produto, encontram-se na Tabela 16. Encontram-se 

também nessa tabela as percentagens em massa de cada amostra de produto que foram utilizadas para 

o cálculo do índice de moabilidade das misturas. 

Tabela 16. Índices de moabilidade por mistura e de cada uma das amostra de produto. 

 Mistura 1 Mistura 2 Mistura 3 Mistura 4 Mistura típica IM (cm
2
/gWh) 

pellet feed (A) 33,62 % 42,51% 65,46% 41,07% 50,37% 1,25 

pellet coarse (B) 34,04% 32,70% 5,10% 6,93% 12,11% 1,86 

pellet feed (C) 32,34% 0,00% 0,00% 0,00% 13,96% 1,78 

fino comum (D) 0,00% 0,00% 29,45% 26,69% 9,20% 3,56 

pellet feed (E) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 1,96 

pellet feed (F) 0,00% 24,79% 0,00% 25,30% 10,36% 2,41 

IM (cm
2
/gWh) 1,63 1,74 1,96 2,20 1,76  

 



 

117 

 

Após o cálculo dos índices de moabilidade para cada mistura da matriz de experimento, as 

análises dos resultados levaram a escolha para os testes de filtragem e queima em pot grate apenas 

amostras com indicação de ganhos em produtividade, ou seja, mistura com valor de índice de 

moabilidade acima do deteminado pela mistura típica de alimentação. Desta forma, as misturas 1 e 2, 

que com índices de moabilidade 1,63 e 1,74 cm
2
/gWh, menores do que a alimentação típica (1,76 

cm
2
/gWh), não foram submetidas aos testes de filtragem. Seus resultados na moagem indicaram 

perdas de produtividade [maior consumo de energia para atingir a área de superfície específica de 

1.900 cm
2
/g (100)] e inviabilizaram seu uso no processo industrial. Dessa forma, os testes de filtragem 

e queima em pot grate foram direcionados para as amostras representadas pelas misturas 3 e 4, além 

da mistura típica de alimentação para efeito comparativo. 

5.6.2. O teste de filtragem nas amostras da matriz de experimento 

O teste de filtragem apresentou perda na produtividade de 12,76 % entre a mistura típica de 

alimentação e a mistura 3. No entanto, a mistura 3 possui valor de umidade dentro do especificado. 

Comparando a mistura típica de alimentação com a mistura 4, observa-se ganho na produtividade de 

27,66 %, mas os valores de umidade não se enquadraram na especificação industrial. As três amostras 

submetidas ao teste de filtragem apresentaram os parâmetros de densidade e de superfície específica 

similares e dentro do especificado. Já os resultados da percentagem em massa <0,045 mm foram 

superiores a 90 % na amostra típica de alimentação e na amostra 4. A amostra 3 registrou valores 

abaixo de 90 %,  mas também aceitáveis no processo industrial. 

Cada uma das três misturas submetidas ao teste de filtragem geraram cinco amostras. Das 

cinco amostras, as quatro primeiras foram utilizadas para calcular os valores médios de cada parâmetro 

avaliado. A amostra 5 foi retirada do cálculo médio devido ao baixo nível do tanque com a polpa que 

alimentou a filtragem, e que refletiu em perda de massa dessa amostra em todas as misturas. A Tabela 

17 ilustra os resultados dos parâmetros obtidos por amostra, bem como dos valores médios calculados 

entre as quatro primeiras amostras geradas. 
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Tabela 17. Parâmetros determinados no teste piloto de filtragem e os valores médios obtidos a partir das 4 

primeiras amostras. 

mistura amostra 
tempo 

(minutos) 

massa 

(t) 

produtividade 

(t/h*m
2
) 

umidade torta 

retida 

(%) 

densidade 

(kg/l) 

superfície 

específica 

(cm
2
/g) 

% massa 

< 0,045 

mm 

típica de 

alimentação 

1 8,60 0,468 1,64 9,38 2,31 2007 90,62 

2 18,38 0,431 1,32 9,43 2,30 2073 90,86 

3 27,67 0,418 1,37 9,65 2,30 2166 90,98 

4 37,22 0,421 1,32 9,52 2,27 2095 91,58 

5 40,48 0,156 1,47 - 2,27 - - 

média 22,97 0,435 1,41 9,49 2,30 2085 91,01 

3 

1 9,00 0,389 1,30 9,39 2,30 1936 84,88 

2 18,85 0,415 1,26 9,56 2,28 1967 85,28 

3 29,30 0,392 1,13 9,35 2,29 1936 84,36 

4 38,88 0,388 1,24 9,32 2,28 1936 84,58 

5 44,61 0,196 1,02 9,27 2,28 1993 85,34 

média 24,01 0,396 1,23 9,41 2,29 1944 84,78 

4 

1 6,00 0,371 1,86 10,30 2,29 1858 90,58 

2 12,52 0,403 1,85 10,50 2,31 1899 90,64 

3 19,28 0,395 1,75 10,30 2,29 1902 89,72 

4 25,47 0,362 1,76 10,40 2,28 1932 90,74 

5 31,80 0,378 1,78 10,50 2,31 1907 89,47 

média 15,82 0,383 1,80 10,38 2,29 1898 90,42 

5.6.3. O teste de queima nas amostras da matriz de experimento 

As misturas 3, 4 e a mistura típica de alimentação de usina foram submetidas ao teste de 

queima em pot grate. Os parâmetros de controle que antecedem o teste de queima, bem como o 

resultado de maior interesse que se refere a resistência a compressão da pelota queimada foram 

determinados. 

Com relação as pelotas cruas foram determinados o número de quedas, a resistência da pelota 

crua, a resistência da pelota seca e a umidade. Exceto o número de quedas das pelotas cruas da mistura 

3 apresentou valor mais elevado que as demais misturas testadas. No entanto, os outros parâmetros 

apresentaram similaridade dos resultados determinados. 

Após o teste de queima em pot grate, foi avaliado na pelota queimada a composição química, 

a granulometria, antes e após o teste padrão de tamboramento, bem como a densidade. Além dessas 

variáveis, foram determinados os valores de resistência à compressão de cada mistura testada. A 

resistência à compressão é o principal objetivo do teste de queima.  
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Os resultados de compressão entre as amostras de mesma mistura são iguais estatisticamente. 

No entanto, quando comparado as três misturas, a mistura típica de alimentação é diferente das 

demais. Os resultados de compressão para as três misturas testadas são apresentados na Tabela 18. 

Tabela 18. Parâmetros determinados no teste piloto de queima em pot grate (Qa - primeira queima da mistura, 

Qb - segunda queima da mistura). 

AMOSTRAS PARÂMETROS 
Mistura típica de 

alimentação 
Mistura 3 Mistura 4 

PELOTAS CRUAS 

Número de queda 6,50 8,30 5,70 

Resistência Crua (kgf/pel) 1,90 1,90 2,10 

Resistência Seca (kgf/pel) 5,10 5,30 5,10 

Umidade (%) 8,80 8,80 8,40 

PELOTAS 

QUEIMADAS 
(% químico) 

Fe total 64,35 64,39 64,88 

SiO2 2,23 2,26 2,86 

Al2O3 0,66 0,86 0,76 

CaO 3,33 3,45 3,22 

MgO 0,00 0,02 0,02 

P 0,03 0,03 0,04 

Basicidade binária 1,03 1,06 1,13 

PPC 0,11 0,12 0,16 

PELOTAS 

QUEIMADAS 
Granulometria 

 (% retida) 

 

Qa Qb Qa Qb Qa Qb 

>18 mm 0,30 1,00 0,80 0,60 0,40 0,10 

>16 mm 1,40 1,90 1,40 2,00 0,50 1,90 

>12,5 mm 24,30 27,00 50,00 38,00 29,90 30,80 

>10 mm 67,00 62,80 42,90 53,00 59,80 61,20 

> 8 mm 6,20 6,40 5,00 6,00 8,20 5,20 

>5 mm 0,20 0,30 0,20 0,30 0,50 0,30 

<5 mm 0,70 0,60 0,30 0,20 0,70 0,60 

PELOTAS 

QUEIMADAS 
Tamboramento 

% >10 mm 11,80 12,00 12,70 12,30 11,90 12,10 

% > 16 mm 91,30 89,70 92,80 91,00 89,70 92,00 

PELOTAS 
QUEIMADAS 

Abrasão (%) 

6,3 mm 96,10 95,60 95,80 95,40 96,00 95,80 

0,5 mm 0,20 0,40 0,30 0,10 0,30 0,20 

<0,5 mm 3,80 4,00 3,90 4,50 3,70 4,00 

DENSIDADE DAS 

PELOTAS 

QUEIMADAS 

kgf/pel 2,04 1,96 1,97 2,03 2,02 1,95 

PELOTAS 
QUEIMADAS 

Resistência a 

compressão 
(daN/pelotas) 

Média 381,00 365,00 355,00 342,00 358,00 347,00 

Desvio 140,00 140,00 110,00 115,00 125,00 118,00 

% -250 daN/pel 20,00 24,00 19,00 22,00 18,00 20,00 

% -100 daN/pel 0,80 1,20 0,00 0,40 1,20 2,00 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A discussão dos resultados encontra-se inserida em três trabalhos que serão apresentados a 

seguir. O primeiro trabalho é relacionado a moagem e foi intitulado "Effect of the morphological types 

in grinding of iron ore products", aprovado para publicação na revista Minerals Processing and 

Extractive Metallurgy Review. O segundo trabalho refere-se ao processo de filtragem, "Effects of 

hematite surface characteristics on filtration process", submetido na Revista da Escola de Minas. O 

terceiro trabalho inclui as relações dos tipos morfológicos com resultados da moagem, filtragem e os 

resultados de compressão das pelotas, obtidas em pot grate, cujo título é "Relationship between 

hematite types with specific surface area, moisture and cold compression strength ". 
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6.1. Effect of the morphological types in grinding of iron ore products 
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Abstract: 

The iron ore products are characterized in order to investigate the effect of the mineralogical features 

on the grinding results into pelletizing plant. The studied materials are from four mines of the different 

regions of Iron Quadrangle, processed by flotation, magnetic separator and produced from screening 

with P80 in 8 mm. In this study we apply for the first time the novelty of electron backscatter 

diffraction (EBSD) technique for the iron ore phase identification and quantification of the 

microstructural parameters. The mineralogical and microstructural parameters were introduced as a 

base in the specific grinding test applied in the industrial routine. Each sample was characterized based 

on the mineral shape, pores, fractures, polycrystalline hematite and aggregate of hematite with 

goethite. The test results demonstrate that there is a strong relationship between the gain of the specific 

surface area, represented by the K-factor, and the morphological types. 

Keywords: iron ore; grinding test; microstructures; specific surface; EBSD.  

1. Introduction 

Mineralogy and microstructure are very important parameters in several stages of industrial 

processing, including energy consumption in grinding operations, choice of concentration method and 

in pelletizing plant performance (Baker et al. 1973; Borges, 1982; Ribeiro, 2004; Takehara, 2004; 

Graça et al. 2006; Dwarapudi et al. 2008; Graça and Alvarenga, 2009). The production of iron ore 

fired pellets comprises the steps of preparing the raw material by grinding in order to get a P90 of 0.045 

mm or a specific surface area of 1,900 cm
2
/g with standard deviation of 100.00 cm

2
/g, formation of 

green pellets and finally the induration of the pellets at up 1,330.00 °C (Meyer, 1980). 
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In general, it is known that different ores are produced in distinct geological contexts, but for 

iron ores of the Iron Quadrangle Brazil it is still not well recognized how the features of the ore are 

correlated with the geological settings. The metamorphic and deformation conditions for the Iron 

Quadrangle region have been studied for a quite long time. Nevertheless, studies based on 

morphological types and textural evolution of iron formation rocks in the region have been only 

accomplished recently by the works of Rosière et al. (2001), Barbosa and Lagoeiro (2010), Mendes 

and Lagoeiro (2012). They have a common sense that metamorphic and deformation intensity increase 

from west to east and from south to north in the region. Hence, for a complete mineralogical and 

morphological characterization of the iron ore products it is important to take into account not only 

geometrical features such as size and shape of the grains and polycrystals, but also characteristics such 

as mineralogy, nature of grain boundaries and physicochemical conditions of iron ore formation. For 

samples that came from an area with such a complex geological context, it is not an easy task to 

characterize the iron ores. However, it is important to know that all the aforementioned features will 

play an important role on the behavior of iron ores during mineral processing. 

The mineralogical characterization is an important tool to control the processes and the 

productivity gains associated with the specific surface area. Many studies related to grain size, ore 

liberation, textural features and associations of mineral phases have been developed in the mining 

industry (Sutherland and Gottlieb, 1991; Lins et al. 2003; Sa et al. 2004; Donskoi et al. 2007; Pirard et 

al. 2007; Lane et al. 2008; Gomes and Paciornik, 2009). 

Moreover, mineral and morphological characterization control in association of new binders, 

additives and new operation alternatives may optimize energy consumption,  productive and pollutants 

emissions. Organic binders can be used in replacement  of bentonite , as well as in cold bonding to 

reduce the energy consumption during the pellet induration (Halt & Kawatra 2014; Halt et al. 2014). 

Semberg et al. (2014) studied the influence of the addition of olivine and its interaction with magnetite 

at temperature in the 500˚- 1,300˚C . They concluded that most of the olivine which remains unaltered 

has no influence in the reduction until the final melting of the particles occurs. The induration or 

pelletizing process releases pollutants (particulates, nitrogen oxides, sulfur dioxides and others) to the 

atmosphere. Bolen (2014) described some industrial alternatives to minimize the emission of these 

pollutants into the environment. 

In this work we introduce for the first time the mineralogical and microstructural 

characteristics obtained by the Electron Backscatter Diffraction technique (EBSD) in standard 

grinding tests. Based on the mineralogical and microstructural type determined we try to establish a 

relationship between different types of iron ores and the specific energy consumed in the grinding test 

for the pelletizing process. 



124 

 

2. Materials and methods 

2.1. Characterization of the samples 

In this work six types of iron ores from beneficiation industrial plants were studied 

corresponding to four different regions in the eastern area of Iron Quadrangle. These samples represent 

typical raw materials used to produce pellets in Brazil. 

The chemical composition and loss on ignition of the six iron ore products studied are 

presented in Table 1. The Fe content was determined by wet method, where the Fe is titrated with 

potassium dichromate solution 0.1 N. The contents of SiO2, Al2O3, P, Mn, CaO, MgO and TiO2 were 

determined by X-ray Fluorescence - Simultix 14 of Rigaku Corporation. The loss on ignition (LOI) 

was performed in a Quimis muffle furnace at 1,000.00° C. 

 

Table 1. Chemical analysis of the investigated iron ore products. 

Region product 
sample 

identification 

content (%) 

Fe SiO2 Al2O3 P Mn CaO MgO TiO2 LOI 

1 

flotation 

concentrate 
A1 67.70 0.95 0.32 0.013 0.034 0.02 0.02 0.059 1.92 

magnetic 

concentrat 
B1 65.66 4.68 0.48 0.015 0.078 0.02 0.03 0.061 0.72 

2 

flotation 

concentrate 
C2 68.29 0.59 0.43 0.028 0.016 0.01 0.02 0.049 1.20 

screening 

product 
D2 63.42 4.44 1.84 0.040 0.016 0.01 0.04 0.056 2.83 

3 
flotation 

concentrate 
E3 67.55 0.65 0.52 0.054 0.070 0.01 0.03 0.074 1.92 

4 
flotation 

concentrate 
F4 67.53 0.90 0.35 0.052 0.047 0.01 0.03 0.053 1.94 
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The sample fractionation was prepared by sieving into four size fractions [1] mm; [-1+0.106] 

mm; [-0.106+0.045] mm and [-0.045] mm. The fraction size, with higher weigh proportion in each 

sample, was analyzed by stereoscopy and optical (OM) and scanning electron microscope (SEM). 

 The granular and tabular hematite morphologies need to be carefully examined. Under the 

OM, both morphological types depend on the orientation of the cross section. Therefore, it is 

important a previous inspection by the SEM to determine the three-dimensional morphology of the 

grains. 

The goethite- and hematite-rich samples were discriminated and morphologically 

characterized using the stereoscope Leica model MZ 7.5 (up 50X of magnification) and the scanning 

electron microscope (SEM JEOL-5510). In addition to the morphological parameters, the electron 

backscatter diffraction (EBSD) technique (Adams et al. 1993) was applied for determination of 

magnetite and hematite proportion for each studied sample.  

For the EBSD analysis the accelerating voltage was of 20 kV and the emission current of 70 

µA. The working distance used was of 32 mm and the step size for all samples of 4 µm (Vaudin 2005; 

Mendes and Lagoeiro 2012) and the mean angle of deviation (MAD) was set to 1˚. For acquisition and 

post processing of the data a suite of applications from Channel 5 (Oxford-HKL Instruments) was 

used. 

For the study of two-dimensional morphologies and to typify the grains and polycrystals size 

and aspect ratio of the grains an optical microscope (model Leica DMLP) was used. The three-

dimensional and two-dimensional morphological information of the particles, in addition to the 

mineralogical determination, were important to define the representative aspect of each sample.  

For each of the six products, a mosaic of micrographs was mounted covering a representative 

area of approximately 500 morphological types. The aim of the mosaic is to qualify the morphologies 

of minerals based on previous works (e.g. Berubé and Marchand,1983; Berubé, 1984; Coelho, 1993 

and Kaneko et al. 1996). The occurrence of different morphological types was calculated in terms of 

the area per fraction size. The aspect ratio was determined by the ratio of the longest to the shortest 

axis of the best fitting ellipses. A total of 500 grains and polycrystals in each sample were used for the 

calculation of the morphological types (Table 2). 
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Table 2. Correlation between morphological types for different techniques applied. 

Mineralogical Features 
Techniques X Observed features 

Estereoscope SEM Optical microscope 

M
o

rp
h

o
lo

g
ic

a
l 

ty
p

es
 

granular hematite (Gr) grain equant Grain aspect ratio < 2,0 

tabular hematite (Tb) grain tabular aspect ratio > 2,0 

fractured hematite (Fr) - - fracture 

martitic hematite (MH) color and luster aggregate 
hematite-magnetite 

transformation/porosity 

polycristalline hematite 

granular/tabular (pGrTb) 

polycrystal and 

color 

polycrystal with 

intergranular edges 

polycrystal with 

intergranular edges 

massive polycrystalline 

hematite (pMs) 
- - 

polycrystal with intergranular 

edges 

aggregate of hematite with 

goethite (aHG) 

aggregate and 

color 

semi-quantitative 

analysis 

goethitic matrix with hematite 

grains  

 goethita (Gth) color - color 

In addition to morphological characterization from secondary electron image, the proportion 

of area percentage of hematite and magnetite were determined by EBSD in product samples. For this 

purpose representative areas were selected in each sample for analysis and the obtained distribution of 

the phases. 

2.2. Grinding test 

A bench test was developed based on the specific surface area gain in several pellet feeds. The 

purpose is to achieve a specific surface area of 1,900 cm
2
/g in similar way to that of the industrial 

process of pelletizing. The equipment used in the test consists in cylindrical mill of 0.304 x 0.304 m 

attached in an electrical energy gauge. In all performed test the average energy consumption was 

0.80281 KWh with a standard deviation of 0.01623. About 40 kg of ball (30 mm diameter) and 9,56 

kg of iron ore products are fed into the mill. Water is added to get a pulp density of 80.4 %. 

The equipment is initiated and after 5,250 revolutions it is turned off automatically. The 

resulting pulp material is filtered, dried and quartered to obtain subsamples of about 100 g to 

determine its specific surface area (Mourão and Stegmiller, 1990; Silva et al. 2003). 

The evaluation of specific surface area gain per energy consumption in grinding process of an 

iron ore pellet feed is determined by Eq. 1 presented below. It is based on Rittinger’s theory (Bond 

1985, Bond 1952, Marshall 1966, Lynch 1977, Beraldo 1987): 

(1) 
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Where: 

 E- consumed energy (wh);  

S1 - specific surface area of the feed (cm
2
/g);  

S2 - specific surface area of the grinding product (cm
2
/g).  

ΔS = S2 – S1 

As observed in Eq. (1), the higher is K value, the lowest will be the energy consumption to 

achieve the expected specific surface area of 1,900.00 cm
2
/g. This value is routinely used to perform 

the blending of different materials, which will be the feed of the industrial pelletizing process. The 

specific surface area of feed and grinding products was determined by a Fisher Scientific Sub-sieve 

sizer model 95. For each analyzed samples, the mass and the density was determined by a gas 

pentapycnometer Quantachrome model. A small sample holder was used. The operation pressure was 

17 PSI. The purge time with He gas was 1 minute. Three measurements were performed for each 

sample. The final result was determined by the average value of three measurements with a standard 

deviation of 0.05 %. 

3. Results 

3.1. Mineralogical and morphological characterization of samples  

The mineralogical and morphological characterization were conducted in samples according to 

the size distribution, as depicted in Table 3. Two groups of samples were discriminated. One group 

corresponds to the sample retrieved from the flotation process (samples A, C, E and F) and the other 

group of samples (B and D) represents the product of magnetic separator and screening. 

Table 3. Fraction sizes of the samples. 

sample 

fraction size (mm) 

[1] [-1+0.106] [-0.106+0.045] [-0.045] 

A1 0.35 7.17 43.41 49.07 

B1 13.08 46.42 29.38 11.12 

C2 0.16 24.59 49.27 25.98 

D2 41.01 33.76 18.40 6.82 

E3 0.38 11.09 28.62 59.91 

F4 0.18 10.83 31.25 57.74 
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The samples A1, B1, C2, E3 and F4 are poor in goethite. In samples A1 and C2 the goethite 

occurs as isolated dots. In sample B1, goethite coexists with polycrystalline hematite. In samples E3 

and F4 goethite is observed as isolated dots or in polycrystalline hematite. Particularly in sample D2, 

the presence of the goethite is confirmed by the increase of the loss on ignition (see Table 1). 

The morphologies of the samples from region 1 (A1 and B1) could not be discriminated under 

the stereoscope. On the other hand, samples from regions 2 (C2 and D2), 3 (E3), and 4 (F4) revealed 

morphology in grains and polycrystals. Hematite grains in samples C2 and D2 are predominantly of 

tabular shape and in samples E3 and F4 it is equant. 

Fig. 1 presents the SEM images of all studied samples. As can be observed, the hematite 

grains of sample A1 are of tabular and granular types. Polycrystalline hematite showing a combination 

of granular and tabular types without goethite was observed in this sample. Both, tabular and granular 

hematite, are massive and have irregular boundaries. However, the surfaces of tabular hematite are flat 

and concave while the surfaces of granular hematite are irregular. The sample B1 is characterized by 

the presence of polycrystalline hematite and contains granular and tabular types without goethite. This 

type of polycrystal is characteristic of region 1. The sample C2 consists essentially of tabular hematite 

with flat surfaces. Their boundaries are irregular and thicknesses not exceeding 20 µm. Grains with 

aspect ratio > 2.0 (typical of tabular hematite) are observed in this sample, although tabular hematite 

with aspect ratio < 2.0 also occurs in minor proportion. Sample D2 has aggregates of hematite with 

goethite and the hematite grains show the same morphological features described for sample C2. This 

type of tabular hematite is characteristic of region 2. The samples E3 and F4 are composed of tabular 

and granular types. In addition to these morphological types, equant hematite with intragranular pores, 

characteristic of martitic hematite are observed. Only in products from regions 3 and 4 this 

morphological type was observed. 
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Fig. 1. Secondary electron image (SEI) of the samples (A1, B1, C2, D2, E3 e F4). Abbreviation for the 

morphologies: Tb - Tabular; Gr - Granular; pGrTb - polycrystalline hematite; aHG - aggregates of hematite with 

goethite; MH - martitic hematite. 

 

The EBSD results for samples A1, B1, C2 and D2 show that the average content of magnetite is 

less than 8.17 %. On the other hand, for samples E3 and F4, magnetite appears in the highest 

proportion among the analysed samples, reaching up to 35.23 %. The results show consistent values 

with the morphologies observed in the SEI. Regions 1 and 2 are free of martitic type, contrasting with 

regions 3 and 4, in which the presence of martitic type is a characteristic consistent with the higher 

proportion of magnetite in these regions. Table 4 depicts the area proportions of hematite and 

magnetite in fraction sizes analyzed of each sample by EBSD. 
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Table 4. The proportion of hematite and magnetite was obtained from the EBSD. The data correspond to three 

areas for each sample and the average was taken for the three sets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under the OM (Fig. 2), the polycrystalline granular/tabular hematite (pGrTb) is differentiated 

by the intergranular pores without goethite. Based on the aspect ratio, the grains included in this 

morphological type can be of granular or tabular morphologies and this depends on the orientation of 

the sectioning. The characteristic feature of the massive polycrystalline hematite (pMs) consists in the 

high irregularity of their boundaries which make it difficult to differentiate the grain boundaries under 

the optical microscope. Other characteristic of these aggregates is the lack of goethite. On the other 

hand, in the aggregate of hematite with goethite (aHG), the granular/tabular hematite grains are 

embedded in a rich goethitic matrix.  

 

sample different areas Hematite (%) Magnetite (%) 

A1 

1 95.26 4.74 

2 96.06 3.94 

3 95.97 4.03 

 average 95.76 4.24 

B1 

1 96.62 3.38 

2 97.99 2.01 

3 95.92 4.08 

 average 96.85 3.15 

C2 

1 93.41 6.59 

2 90.62 9.38 

3 91.45 8.55 

 average 91.83 8.17 

D2 

1 97.41 2.59 

2 93.64 6.36 

3 97.50 2.50 

 average 96.18 3.82 

E3 

1 92.18 7.82 

2 87.11 12.89 

3 88.81 11.19 

 

average 89.37 10.63 

F4 

1 70.08 29.92 

2 64.77 35.23 

3 73.96 26.04 

 
average 69.60 30.40 
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Fig. 2. The morphological characteristics for each sample from the OM as shown in Table 2. 

In Fig. 3 the frequencies of morphological types determined from the OM are shown. In 

sample A1, the dominant morphological type is Tb+Fr and, in minor proportions, Gr and pGrTb+pMs, 

even though other morphological types may occur. Therefore, the sample A1 was classified as tabular-

granular type. Sample B1 shows mainly an occurrence of pGrTb+pMs. The Tb+Fr occurs 

subordinately and other types occur in minor proportions. The sample B1 was characterized as 

polycrystalline type. The sample C2 is composed mainly of Tb+Fr, with less than 20 µm in width, 

characterizing the sample of tabular type. In the sample D2 the occurrence of Tb+Fr, pGrTb+pMs and 

aHG have similar proportions. This is a sample of goethitic aggregate type. 

The samples E3 and F4 differ from the others as being of MH. However, they show the other 

morphological types in smaller proportion. These two samples were classified as martitic type. 
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Fig. 3. Modal distribution of the morphologies determined from the OM analyses. 

3.2. Grinding tests 

The grinding test shows differences among the defined product types. The pellet feed samples 

classified as tabular-granular (A1) and martitic (E3 and F4) types, show the smallest and the largest 

gains of specific surfare area, respectively. The intermediate values are attributed to the tabular type of 

pellet feed (C2), although fractured grains are also present in less proportion. The polycrystalline type 

shows values of specific surface area between those presented by the pollycrystalline (B1) and goethite 

aggregate types (D2). The goethitic aggregate exhibits the highest values. Table 5 depicts the physical 

results and K-factor for the studied samples, and Fig. 4 shows the averages of the K for each sample. 
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Table 5. Average values of specific surface area and percentage [-0.045] mm, before and after the grinding test 

with K-factor for each sample with their standard deviations. 

sample 

before the grinding test after the grinding test 

% [-0.045] mm S1 (cm
2
/g) % [-0.045] mm S2 (cm

2
/g) 

A1 52.41 (6.04) 375.37 (25.96) 94.02 (1.06) 1,683.95 (101.84) 

B1 13.41 (0.53) 246.67 (34.88) 90.13 (0.78) 2,201.00 (185.73) 

C2 27.59 (7.90) 337.69 (56.22) 88.40 (2.29) 2,203.92 (173.44) 

D2 9.98 (1.47) 387.67 (180.08) 86.18 (4.48) 4,119.34 (42.90) 

E3 59.93 (6.73) 523.72 (2.76) 97.65 (0.54) 2,572.17 (619.19) 

F4 57.55 (7.31) 470.93 (12.31) 94.95 (5.24) 3,004.22 (441.64) 

 

 

Fig. 4. Average and standard deviation for the k-factor in the grinding tests for each sample type. 
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4. Discussion 

Previous observations were carried out under the SEM and confirmed the occurrence of Gr 

(aspect ratio < 2.0), Tb and Fr (aspect ratio > 2.0) for all samples. The tabular-granular type (sample 

A1) is attributed to areas of highly deformed rocks (Rosiere et al. 2001; Mendes and Lagoeiro, 2012). 

On the other hand, the sample C2 is of tabular type. In terms of the geological context the deformation 

intensity decreases towards the region 2. In that region, the morphological type is predominantly 

tabular (Tb). Regions 3 and 4 in the south, where rocks are still less deformed compared to region 2, 

MH morphology typically occurs. This can be confirmed by the EBSD analysis and it can explain the 

intragranular porosity related to the magnetite not completely transformed to hematite. After the 

grinding tests for samples E3 and F4, it can be observed an increase in both the specific surface area 

and the fraction size [-0.045] mm. 

The identification of Tb based on the aspect ratio is in agreement with the morphological 

features observed in the SEM. However, under the SEM, it is possible to observe other morphological 

features between samples from different areas. In sample A1, the particles are of irregular shape and 

thicker, contrasting with particles of sample C2 which are thinner, up to 20 µm in thickness, and have 

regular surfaces. According to these observations, it is possible to divide the samples between tabular-

granular (sample A1) and tabular (sample C2) types. These features can be observed on morphological 

types determined in OM and showed different grinding test results. 

The productivity in milling is affected by fraction size distribution, the work index and density 

of ore (McPherson & Turner 1980). The fraction size required in the pelletizing plant is usually related 

to fractured grains, polycrystals and morphological types of the grains. There is a relationship between 

fractured grains, energy and fragments resulting from the grinding test as suggested by Kelly and 

Spottiswood (1982). 

From the same test applied in this study, Mourão and Stegmiller (1990) reported better 

grinding efficiency (higher K values) associated with the presence of polycrystals in iron ore pellet 

feed. Subsequently, Silva et al. (2003) proposed a relationship between the K-factor and the presence 

of polycrystals. As expected, the increase in proportion of polycrystals implies in higher values for the 

K factor (Table 6). The polycrystals and fractured grains show a similar behavior in grinding tests. 

Both morphologies show a reduction in energy consumption when generating mass below [-0.045] 

mm, because these morphologies only need to be disaggregated. From the same grinding test, Ribeiro 

(2004), using the optical microscopy, associated different morphological types with the reduction of 

particle below [-0.045] mm. 
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Table 6. Relationship between K-factor and polycrystals content (modified from Silva; 2003). 

 

 

 

 

 

The combination of two (OM) and three-dimensional (SEM) analyses allows to define 

accurately the morphological types present in the sample. Therefore, it is possible to differentiate 

tabular and granular morphologies with axial ratio < 2.0, which it is not feasible with the aid of the 

OM alone. Additionally, in the SEM tabular grains having different thicknesses can be easily 

differentiated. The results of the grinding tests showed that besides the presence of polycrystals and 

fractured grains, other morphological types have influence on the K-factor. 

The tabular-granular type (sample A1) has some complexities in terms of morphology. It is 

thicker than Tb types when compare to the tabular type of C2 sample, but it also has the Gr 

morphology. The combination of these two morphological types generates less specific surface area 

than the tabular one (sample C2). It is noticed that this behavior affects negatively the results of 

grinding test. Sample A1 showed the lowest values of K-factor in the grinding tests. The polycrystal 

content is 20.67 % and K-factor is 1.25 cm
2
/gWh, which is in agreement with Table 6. However, the 

K-factor obtained from other samples does not show any relation with the content of polycrystals. 

The opposite is observed for the Tb morphology in sample C2, which has higher gains of 

specific surface area. In this situation, Table 6 is not applied, because although the content of the 

polycrystals was 10.0 %, the K-factor was 1.78 cm
2
/gWh, much higher than expected. Two points 

suggest an increase of the K-factor. Firstly, the content of Tb morphology in sample C2, 6.95 % is 

higher than sample A1. Secondly, the thickness of the Tb morphology is less than 20 µm, typical for 

this product. 

 

K-factor (cm
2
/gWh) polycrystals 

1.16 a 1.25 below 30 % 

1.44 a 1.98 30 a 50 % 

2.16 a 2.62 50 a 70 % 

> 3.08 up to 70 % 
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Samples E3 and F4, classified as martitic type, show the highest grinding test results among the 

flotation products. These products are characterized by the structures of martite resulting from the 

transformation of magnetite to hematite. The phase transition is responsible for the formation of the 

irregular surface observed in particles and pores. The main morphology is equant, with grains of 

aspect ratio up to 2.0. The high values for the K-factor in grinding test obtained for these materials can 

be attributed to the anisotropy produced by the iron oxide transformation. Although the magnetite 

crystals do not show cleavage, what would represent an impact in K-factor of the grinding test, the 

crystallographic planes of transformation (octahedral) can work as planes of weakness. In these 

samples, E3 and F4, the content of the polycrystals is the smallest among all samples, respectively 9.14 

and 7.95 %. It should be expected values for K-factor between 1.16 to 1.25 cm
2
/gWh. However, due 

the content of the MH morphology the K-factor was higher, 1.96 for E3 and 2.41 cm
2
/gWh for F4. This 

result show that the K-factor analysis cannot be relied only on the base of polycrystal types, but it 

must take into account other morphological aspects. 

The relationship between microstructure and the results of the K-factor in grinding test allows 

distinguishing two other types of products. The sample of polycrystalline type, represented by B1, is 

obtained by magnetic separation and the goethitic-tabular aggregate, D2, is the result of sieving. The 

main features of both types are the cohesion between grains and the mass concentration over 0.106 

mm. Furthermore, both samples behave in a brittle manner resulting in higher values of K-factor. 

The content of polycrystals in sample B1 was 55.12 % and Tb morphologies predominate over 

Gr ones. The combination of polycrystals with Tb and Gr morphologies resulted in a K-factor of 1.86 

cm
2
/gWh, below the expected (2.16 to 2.62 cm

2
/gWh), even though such percentage of polycrystals 

would suggest higher values. 

The goethitic aggregate type of D2 sample resulted in the highest value of K-factor. In this 

case, the content of polycrystals (22.91 %) is not related to the K-factor. Polycrystals in this sample 

consist of Tb grains with a thickness of less than 20 µm. Moreover, polycrystals contain intergranular 

goethite. This combination results in the highest K-factor among all the analyzed samples. 

The results obtained from the grinding test, show clearly that the gain in the specific surface 

area depends not only on the polycrystal content, but also on the combination of different 

morphological types characterized in this study. Considering the samples of iron ore investigated we 

propose a relationship between the morphological types and the energy to attain a given specific 

surface area as illustrated in Fig. 5. The higher the K-factor, the lower the energy required to obtain a 

given specific surface. 
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Fig. 5. Relation between morphological types and K-factor. 

The results obtained in this study can be applied to mineral deposits in which the control of 

physical parameters (granulometry and specific surface area) is needed, including morphologies 

described in the present work. The grinding test with the k-factor determined allows to differentiate 

areas in the mineral deposits and then predict the results in the grinding, particularly for green field 

feasibility studies, and flow sheet development. Moreover, efficiency of agglomeration and, 

consequently, induration also depend on the combination of morphological types. 

5. Conclusions 

The combination between the applied techniques during the characterization of the mineralogy 

was able to individualize five different types of iron ore products: 1. granular-tabular; 2. tabular; 3. 

martitic; 4. polycrystalline and 5. goethitic aggregates. 

The relationship between the grinding products, the grinding test and geological context is 

straightforward. Between pellet feed samples the small values of K in grinding tests was attributed to 

the product whose massive morphologies are Gr and Tb. The values increase with the reduction of Gr 

as well as the increase of Tb morphology. A still higher K in grinding test values came from the MH 

due to its porosity. This type is confirmed by EBSD analysis which showed the presence of magnetite. 

On the other hand, a high value of the K in grinding test was determined for polycrystals. The largest 

values were determined for the goethite-rich aggregates (goethite aggregate type). 

The three-dimensional images of SEM are useful to check the aspect ratio values that are 

obtained in the thin sections analyses. The values of the aspect ratio that are attributed to the Gr and 

Tb polycrystals are representative considering the effect of the two-dimensional approximation. The 

combination between both techniques works well for this kind of shape analysis. 
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The other interesting aspect that can be observed in the results is the variation in the behavior 

of the ore according to its geological context. The K value for samples of pellet feed increases from 

north to south, in the eastern area of the Iron Quadrangle region. On the other hand, the deformational 

gradient decreases in the same way. The smallest and highest K values are related respectively to the 

samples of the granular-tabular type of area 1, at north, and to the martitic type of areas 3 and 4, at 

south of the Iron Quadrangle region. The product of the tabular type, area 2, shows the intermediate K 

values of the pellet feed samples. The range of the specific surface area characterized for each 

geological context of variable deformation, might be of great help to predict the process for the 

production of pellets. 
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Abstract 

In iron ore pelletizing plants a range of process parameters such as particle size distribution, specific 

surface area, and moisture, must be controlled to achieve optimized operation conditions. Particle size 

distribution and specific surface area are controlled during the grinding operations. Moisture, however, 

is controlled during filtration of the ground products. The main requisites are clear filtrate, high 

capacity, low cake moisture content and long life-time of the filter fabrics. This work investigates the 

relationship between particles morphology, filter cake moisture and capacity evaluation for distinct 

iron ore blends during pilot tests filtration. The samples were taken during the filtration tests and 

referred to a three different blends presenting distinct mineralogical features and similar chemical 

composition in order to investigate only the effects of hematite surface characteristics. Six types of 

morphology are distinguished: granular hematite, tabular hematite, martitic hematite, polycrystalline 

hematite, hematite-goethite aggregates and goethite. The fabrics utilized during the filtration tests were 

analyzed and revealed that martitic hematite in the blend increased the filter capacity but caused 

uncontrolled state of the moisture content. 

Keywords: hematite, optical microscopy, SEM, filtration, moisture. 
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Efeito das morfologias de hematita na filtragem  

Resumo  

As plantas de pelotização de minério de ferro controlam vários parâmetros para otimização do 

processo como a distribuição do tamanho das partículas, a área de superfície específica e a umidade. A 

distribuição granulométrica e a área de superfície específica são controladas durante a operação de 

moagem. A umidade, no entanto, é controlada durante a operação de filtragem. Os principais 

requisitos são a baixa umidade da torta retida e a vida dos tecidos filtrantes, os quais, são relacionados 

a eficiência do processo. Este trabalho investiga as morfologias das partículas na torta retida e a 

umidade em distintas misturas de minério de ferro para relacionar com a eficiência do processo. As 

amostras foram coletadas durante testes de filtragem e representam três diferentes misturas com 

distintas características mineralógicas e teores químicos similares. Seis tipos morfológicos foram 

caracterizados: hematita granular, hematita tabular, hematita martítica, hematita policristalina, 

agregado de hematita com goethita e goethita. Os tecidos utilizados durante a filtragem foram 

analisados e revelaram que hematita martítica na mistura aumenta a capacidade de filtragem, mas 

causa descontrole da umidade na torta retida. 

Palavras chave: hematite, microscópio óptico, MEV, filtragem, umidade. 

 

1. Introduction  

In iron ore pelletizing plants the process parameters must be under rigorous controlled 

conditions in order to maintain the process at optimized operating conditions. The industrial 

pelletizing process comprises the stages of the iron concentrate blends preparation, formation of green 

balls and balls induration (Meyer, 1980; Kelly & Spottiswood, 1982; Dwarapudi et al., 2008; Qiu et 

al., 2003). The variables involved in iron ore concentrate blends preparation are particle size 

distribution, specific surface area, and filter cake moisture. Particle size distribution and specific 

surface area are controlled during the grinding stages, whereas the cake moisture is controlled during 

the filtration process. These operation variables are strongly influenced by the mineralogical features 

of the raw material to be processed, which interfere in the productivity indexes. 
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In grinding operations the efficiency may be expressed by relationships involving the initial 

and final particle size distributions. It can also be related to the ore blend specific surface area required 

up stream. It is a very intensive energy consuming stage being governed by the ore blends work index. 

The efficiency of the filtration process is marked by a relationship between the control of the filter 

cake moisture and capacity. It is also important to emphasize that the filter efficiency and cake 

moisture are also related to grinding parameters such as final particle size distribution and specific 

surface area. The grinding process transforms the coarser ore particles into grains presenting distinct 

morphologies. In order to evaluate the physical controls exercised by the grinding process, the high-

resolution aid of the scanning electron microscope was applied for microstructural characterization 

(Santos et al., 2005; Mourão & Stegmiller, 1990; Prior et al., 1999; Rowland & Kjos, 1997). Data 

about the filtration process of iron ore are restricted to the membrane fouling, measurement of filter 

height and large particles on microfiltration of small particles (Vyas et al., 2000; Madaeni, 2000; 

Saleem & Krammer, 2007; Haselhuhn et al., 2012). However, the application of optical microscopy 

and electron microscopy techniques to understand the productivity of filtering process has been 

increasing. 

This paper is focused on the morphological feature types of the grains. Thus, filtration pilot 

tests were performed and the relationship between the moisture of the cake and the productivity was 

determined. 

2. Materials and methods  

The samples analyzed during the filtration pilot tests are referred to three iron ore blends 

(blends 1, 2, and 3). The blends show distinct mineralogical features and similar chemical 

compositions, so that the filtration response can only be related to the morphologies effects. 

For that purpose, six different iron ore concentrates (A, B, C, D, E, and F). The samples A, B, 

C, and F are flotation concentrates. Sample B was obtained via magnetic concentration and sample D 

is a screening product (P80 = 8 mm). Those typical iron ore sample concentrates are produced in the 

daily industrial routine for pelletizing plant. The chemical composition as well as the physical 

characteristic of each product (Table 1) is controlled during tests in the pelletizing pilot plant. 
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Table 1. Chemical composition of each type of iron ore concentrate investigated. 

sample FeO SiO2 Al2O3 P2O5 MnO CaO MgO TiO2 LOI 

A 96,65 0,95 0,32 0,03 0,049 0,02 0,02 0,059 1,92 

B 93,88 4,68 0,48 0,034 0,112 0,02 0,03 0,061 0,72 

C 97,64 0,59 0,43 0,064 0,023 0,01 0,02 0,049 1,20 

D 90,67 4,44 1,84 0,092 0,023 0,01 0,04 0,056 2,83 

E 96,58 0,65 0,52 0,124 0,101 0,01 0,03 0,074 1,92 

F 96,55 0,9 0,35 0,119 0,068 0,01 0,03 0,053 1,94 

The mineralogical characteristics of the samples were determined in four size class intervals 

[+1]mm, [-1+0,106]mm, [-0,106+0,045]mm and [-0,045]mm. The morphological types described 

were obtained in a scanning electron microscope (SEM) and in an optical microscope (OM). For the 

three-dimensional analyses we used the SEM, in carbon coated samples. In the OM, we considered 

450 grains and/or polycrystals per grain size fraction. The relationship between the weight and 

morphological types of each grain size fraction defined the profile of each sample. In the same way, 

the three blends produced for filtration tests were obtained according to the association of weight 

products and mineralogical features. 

Six different morphologies attributed to grains were identified: granular hematite, tabular 

hematite, martitic hematite, polycrystalline hematite, hematite-goethite aggregates, and goethite. The 

granular hematite is observed, under the SEM, as grains with irregular surfaces and, under the OM, as 

grains with aspect ratio < 2. On the other hand, the tabular hematite consists of grains with plain to 

concave surfaces, under the SEM, and aspect ratio > 2, under the OM. The martitic hematite grains 

show triangular sections derived from the topotactic transformation of magnetite to hematite. The high 

porosity of the martitic hematite grains is another evidence of the magnetite transformation to hematite 

(Barbosa & Lagoeiro, 2009; Barbosa et al., 2011). Occasionally, the pores contain variable amounts of 

the earthy-like goethite. Goethite in its earthy variety is a very fine material and occurs like crusts 

around the martitic hematite or filling cavities between grains in martitic hematite (Madaeni, 2000). 

Polycrystalline hematite shows tabular and granular morphologies, combining sections with broad 

values of aspect ratio. The coexistence of hematite with goethite characterizes the hematite-goethite 

aggregates. The grains of granular and tabular hematite are dispersed in a goethitic matrix. Under the 

OM, the goethite grains are identified by their shades of red and gray and irregular or saw-shaped 

edges. 
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Different blends were prepared and submitted to the grinding process in order to obtain a 

product with specific surface area of 1.900 cm²/g. This condition guarantees a product size below 

0,045 mm. After grinding, each blend was submitted to filtration, and four samples (sample 1, 2, 3, 

and 4) weighting approximately 400 kg were collected for determination of the moisture and 

productivity rate (t/h.m
2
). 

Three samples representing each of the filter cake blends also had their morphological types 

characterized in the SEM. In addition, the filter fabrics used for filtering were analyzed in the SEM: 

two samples taken in each extreme of the filter sector, and the third taken at the central part. The 

morphologies of the cakes and the filtering fabric features were then related to the factors of efficiency 

of the filtration process, markedly moisture content and the productivity rate.  

The determination of specific surface area values was conducted with the permeameter Fisher 

Scientific sub-sieve sizer model 95. The real density was determined by a gas pycnometer, from 

Quantachrome. The quantification of the moisture was made based on the difference between the mass 

of the natural sample before and after being dried in a lab for an hour at 105 °C. During the filtration 

tests, the vacuum pressure was set at 0,84 kg/cm
2
, the pulp density was maintained at 2,30 kg/L, and 

the final desired moisture for the filtered cake set between 8,5% and 9,5%. These conditions are kept 

the same as the applied to industrial operations. 

3. Results  

Results of size distribution, density, and specific surface area of the six iron ore concentrates 

are presented in Table 2.  

Table 2. Results of size distribution, density, and specific surface area (standard deviation inside brackets) of the 

product samples. 

Physical characteristics of product samples 

samples [1]mm [-1+0,106]mm [-0,106+0,045]mm [-0,045]mm density 
specific  

surface area 

A 0,35 7,16 43,38 49,03 5,13 375,37 (27,96) 

B 13,05 46,31 29,31 11,09 4,96 246,66 (34,88) 

C 0,16 24,55 49,18 25,93 5,14 337,69 (56,22) 

D 40,67 33,48 18,25 6,76 4,87 387,66 (180,07) 

E 0,38 11,08 28,59 59,84 5,06 523,70 (2,76) 

F 0,18 10,82 31,22 57,68 5,05 470,93 (12,31) 
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The ore samples A, C, E and F consist of iron oxide liberated grains in which the following 

morphological types were recognized: sample A was characterized by the predominance of totally 

liberated grains of tabular or granular hematite; sample C with predominance of tabular hematite types 

and, samples E and F were mainly composed by martitic hematite. Samples B display a high content 

of polycrystalline hematite and D are recognized by hematite grains in a goethite-rich matrix of 

hematite-goethite contents. These aggregates observed in samples B and D were not observed in the 

other ore samples (Figure 1). The morphological differences observed under the SEM were also 

confirmed under the OM and the results obtained for each sample are shown in Table 3. 

 

Figure 1. Main mineralogical characteristics under SEM (left) and OM (right), Sample A with granular (Gr) and 

tabular (Tb) hematite; sample B with polycrystalline (Pol) hematite; sample C with tabular hematite; sample D 

with hematite-goethite aggregates (Agr) and samples E and F with martitic hematite (MH). 

Table 3. Occurrences of morphological types for each analyzed sample (%). 

Morphological types of product samples 

samples 
granular 

hematite 

tabular 

hematite 

martitic 

hematite 

polycrystalline 

hematite 

hematite-goethite 

aggregate 
Goethite 

A 19,96 55,77 0,97 20,67 1,49 1,14 

B 7,44 23,09 4,64 55,12 8,94 0,77 

C 9,08 62,72 2,88 10,00 9,75 5,57 

D 3,72 31,44 2,84 22,91 35,63 3,45 

E 9,33 24,64 30,90 9,14 11,87 14,12 

F 11,11 20,04 39,40 7,95 10,64 10,86 

The blends for pilot plant filtration tests were prepared focusing on the varying percentage of 

the martitic hematite. It is important to mention that the chemical composition of each one of the three 

blends achieved the industry standards. Those proportions are presented in Table 4. 

 



148 

 

Table 4. Composition of the ore blends. 

Blend composition for each sample (% weight) 

samples blend 1 blend 2 blend 3 

A 50,37 65,46 41,07 

B 12,11 5,10 6,93 

C 13,96 0,00 0,00 

D 9,20 29,45 26,69 

E 4,00 0,00 0,00 

F 10,36 0,00 25,30 

 

Table 5 displays the mineralogical composition of the blends submitted to filtration tests. The 

characterization shows that granular and polycrystalline hematite are in similar proportions in the 

blends. The tabular hematite in blend 3 is in a lower proportion than blends 1 and 2. This is due to the 

lower proportion of the sample A in blend 3. Blend 1 is characterized by an intermediate amount of 

martitic hematite when compared to blends 2 and 3. The proportion of martitic hematite in each blend 

occurs due the presence of samples E and F. Regarding to the goethite we observed that its proportion 

is very similar in all three blends, varying together with martitic hematite. Thus, the blends can be 

differentiated by its content of the martitic hematite and also by the slightly increase in the goethite 

from blend 2 to blend 1 and to blend 3. Although, goethite content is lower in all blends, its content 

increases due to the hematite-goethite aggregate. 

Table 5. Mineralogical features of each ore blend. 

blends 
granular 

hematite 

tabular 

hematite  

martitic 

hematite 

polycrystalline 

hematite 

hematite-goethite 

aggregate 
Goethite 

B1 14,09 45,60 7,03 21,78 8,05 3,45 

B2 14,54 46,95 1,71 23,09 11,92 1,80 

B3 12,52 37,97 11,45 20,44 13,43 4,19 

The analysis by SEM (Figure 2) in the cake samples of blends 1 and 2, it is possible to observe 

the presence of granular and tabular hematite together with fine hematite grains. The martitic hematite 

is only verified in blend 3. On the other hand, polycrystalline hematite and the goethite-hematite 

aggregates are not identified in the retained filter cake after the grinding and filtering processes. 

Similar results are observed for the filter fabrics. A clear difference was found in the filtration of the 

three blends. The filter fabric impregnation by hematite grains decreases from blend 1 to blend 3. 
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Figure 2. Secondary electron images of the retained cake and filtration fabrics. 

For each sample, we measured the  filtration rate (t/hm
2
) and moisture content. The sampling 

results with parameters associated in the filtration test are shown in Table 6. Blends 1 and 2 exhibit the 

filter rate of 1,41 and 1,23 t/hm
2
. Blend 3 presents the highest average filter rate, reaching 1,80 t/hm

2
. 

Only blends 1 and 2 presented moisture contents close to the expected values obtained in industrial 

operations. The moisture contents in blend 1 were 9,49% and blend 2 were 9,41%. However, for blend 

3 the measured moisture content of 10,38% did not reach the industrial specification. For those tests, 

the main operating parameters, the pulp density, the specific surface area, and the weight percent 

below 0,045 mm, were kept under controlled conditions and remained stable. Thus, it was ensured that 

the differences between tests performance could be only attributed to the differences of the ore 

morphological types.  
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Table 6. Pilot plant filtration test data. 

blends samples 
time 

(minutes) 

mass 

(tonnes) 

productivity 

(t/hm2) 

Moisture 

per blend 

(%) 

density 

(kg/L) 

specific 

surface area 

(cm2/g) 

mass 

[-0,045]mm (%) 

2 

1 9,00 0,389 1,30 9,39 2,30 1.936 84,88 

2 18,85 0,415 1,26 9,56 2,28 1.967 85,28 

3 29,30 0,392 1,13 9,35 2,29 1.936 84,36 

4 38,88 0,388 1,24 9,32 2,28 1.936 84,58 

average 24,01 0,396 1,23 9,41 2,29 1.944 84,78 

1 

1 8,60 0,468 1,64 9,38 2,31 2.007 90,62 

2 18,38 0,431 1,32 9,43 2,30 2.073 90,86 

3 27,67 0,418 1,37 9,65 2,30 2.166 90,98 

4 37,22 0,421 1,32 9,52 2,27 2.095 91,58 

average 22,97 0,435 1,41 9,49 2,30 2.085 91,01 

3 

1 6,00 0,371 1,86 10,30 2,29 1.858 90,58 

2 12,52 0,403 1,85 10,50 2,31 1.899 90,64 

3 19,28 0,395 1,75 10,30 2,29 1.902 89,72 

4 25,47 0,362 1,76 10,40 2,28 1.932 90,74 

average 15,82 0,383 1,80 10,38 2,29 1.898 90,42 

4. Discussion 

Samples A, C, E, and F are originally flotation products and the results obtained for the 

specific surface area for those samples increases as the proportion of martitic hematite gets higher, 

such as observed in samples E and F. Samples, A, C, E, and F show similar particle size distributions. 

Thus, similar values for specific surface area for those samples would be expected. However, the 

specific surface area parameters showed differences. This may be explained by the higher porosity 

characteristic of martitic hematite, which the pores space contributing to the increase of the specific 

surface area. Hence, samples E and F contain larger proportions of martitic hematite compared to the 

other, so they show higher values for specific surface area (see Table 2). The lowest value the specific 

surface area in sample B is due the predominance of polycrystalline hematite and lower proportion of 

the hematite-goethite aggregates that contain fine grains of goethite. On the other hand, the sample D 

showed specific surface area greater than all samples due the presence of the hematite-goethite 

aggregate.  
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The grinding process was applied in order to yield a product specification characterized by 

specific surface area of 1.900 cm
2
/g and high proportion of the ground product below 0,045 mm. This 

process is well understood when applied to ores composed mostly of polycrystalline mineral particles 

(Silva et al, 2003). However, the polycrystalline proportions for the different blends investigated were 

similar. On the other hand, the blend results showed a positive relationship between the proportion of 

martitic hematite (see Table 5) and the mass retained in the size fraction below 0,045 mm (see Table 

6). This implies in the existence of a linear relationship between the filtration rate and the martitic 

hematite content, as shown in Figure 3a. The martitic hematite is typical in blends 1 and 3 after the 

grinding. As observed in the OM and SEM, the morphology consists of rough surfaces and grains with 

a large proportion of pore spaces.  

The effect of these ore features on the filtering efficiency is evident. The proportion of martitic 

hematite on the three blends increases following the sequence: B2(1,71%) <B1(7,03%) <B3(11,45%). 

It is important to mention that, although the moisture content increases in the sequence B2�B1�B3 

(Figure 3b). The filtration productivity, measured as the filter rate, follows the same behavior: 

B2(1,23t/hm
2
) <B1(1,41t/hm

2
) <B3(1,80t/hm

2
). Thus, the different results about moisture and 

productivity can be related to the martitic hematite content in the blend. The results suggest that the 

moisture and productivity increase with the increasing percentage of martitichematite in the blend. The 

large proportion of martitic hematite in the blends causes an increase of the efficiency of the filtration 

process as observed in moisture content in blend 3, that does not attain the industrial requirements 

(between 8,5% and 9,5%).  

Martitic hematite shows highly porous grains displaying typical trellis structure which consist 

of an angular network of hematite lamellae resulting from the martitization of magnetite (Morris, 

1980). Porosity may reduce the strength of the ore in grinding and increase the specific surface area. 

Furthermore, the existence of highly porous grains enhances the presence of interstitial water, which 

would imply high moisture in the filter cake. Moreover, the fine-grained hematite derived from the 

martitization would lead to an impregnation of the filter fabrics increasing the moisture. 
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Figure 3. (a) Relationship between the martitic hematite with filter rate and; (b) martitic hematite content and 

moisture. 

5. Conclusions 

The mineralogical characterization of the iron ore products conducted under the SEM and the 

OM The mineralogical characterization of the iron ore products conducted under the SEM and the OM 

is able to correctly differentiate granular from tabular hematite. The combination of both methods 

allows the identification of tabular hematite with aspect ratio <2 in samples C and D, which is not 

possible if the analyses are conducted only under the OM. 

The pilot circuit used for the adaptation and control of grain size and specific surface attains 

the premises adopted for the execution of the filtration test. Thus, the blends tested in filtration have 

the same operational control basis, and the obtained results of the filtration test refer only to 

differences in morphological types resulted from grinding.  

The filter cake samples do not show polycrystalline hematite or goethite-hematite aggregate. 

These morphological types resulted in totally liberated grains. On the other hand, the presence of 

martitic hematite in the filter cake is verified.  

The filtering test reveals a positive relationship between martitic hematite and operating 

parameters, productivity and moisture. The increase of this morphological type in the filter cake 

results in an uncontrolled state of the moisture in the filtration process. Such a loss can be observed in 

the moisture of the cake of blend 3, which presents the largest amount of martitic hematite, when it is 

compared to the blends 1 and 2. A high porosity of the particles may imply in the presence of 

interstitial water, which contributes to high cake moisture. Furthermore, the presence of fine grains 

impregnated in the fabrics can result in a loss of efficiency in the process.  

Blend 1 is the best for using in industrial process. The productivity and results of the mass 

proportion in the fraction below 0,045 mm were the best of the all blends with the controlled moisture  

content. 
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Abstract 

The morphological type of iron ore has been shown to have a strongly affect on the grinding and 

filtering processes in to pelletizing plant. In addition, the present study also has demonstrated the 

effect on the cold compression strength results. The samples studied in this contribution are from four 

mines of the different geological contexts of the Quadrilátero Ferrífero. The different morphological 

types were characterized, quantified and correlated with the results of grinding test used as an 

industrial routine. Subsequently, three iron ore blends were prepared presenting distinct morphological 

types. The relationship between particle morphology, filter cake moisture and capacity evaluation for 

distinct blends were investigated during filtering test. Furthermore, those blends were tested in the pot 

grate to compare the pellets compression strength results. The samples were characterized by the 

electron microscopy, the electron backscattering diffraction and the optical microscopy. The grinding 

test shows a relationship between the gain of the specific surface area and the predominant 

morphological type in the samples. The filtering test revealed that the martitic hematite affected the 

filter capacity and final moisture content. The pot grate results showed differences in pellet cold 

compression strength with increase goethite content. In contrast, the same results are obtained for 

blends with different proportions of martitic hematite. 

Keywords: iron ore, mineralogy, specific surface area, moisture, cold compression strength. 
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1. Introduction 

The industrial pelletizing process consists in an iron ore blending, green pellets formation and 

indurated pellets (Meyer, 1980). The operational variables are strongly influenced by the 

mineralogical features of the raw material to be processed, which interfere in the productivity indexes 

(Baker et al. 1973; Borges, 1982; Kelly & Spottiswood 1982; Dwarapudi et al. 2008; Graça & 

Alvarenga, 2009). The main variables associated with blends preparation, that includes grinding and 

filtering processes, are particle size distribution, specific surface area and filter cake moisture. Particle 

size distribution and specific surface area are controlled during the grinding process, whereas the cake 

moisture is controlled during the filtering process. 

The metallurgical quality of the pellets depends on the grinding and filtering processes, as well 

as mineralogical variations. The main chemical controls are the percentage of silica and the binary 

basicity (CaO/SiO2) (Qiu et al. 2003; Baker et al. 1973; Sá et al. 2004). The induration process occurs 

at temperatures above 300
o 

C reaching 1,300
o 

C. The inter and intracrystalline water are expelled; 

chemical compounds are decomposed; sulfur is calcined; magnetite is converted to hematite and the 

decisive links for the final characteristics of the pellets are achieved. To the best knowledge of the 

authors, cold bonding, addition of olivine and emission of the pollutants have been studied (Halt & 

Kawatra 2014; Halt et al. 2014; Semberg et al. 2014). 

Although geometrical features such as size and shape of the iron ore grains and polycrystals 

are important into mineralogical and morphological characterization, the nature of grain boundaries 

and physicochemical conditions of iron formation must be considered (Madaeni 2000; Lins et al. 

2003; Saleem et al. 2007; Donskoi et al. 2007; Pirard et al. 2007; Lane et al. 2008; Gomes & 

Paciornik, 2009) 

The aim of this work is to establish a relationship between the morphological types, with K-

factor in standardized grinding test, and the moisture of the filter cake on the filtration pilot test. 

Furthermore, the pellet cold compression strength (CCS) results obtained by pot grate test for each 

blend were compared. 
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2. Materials and methods 

The samples investigated were produced in the daily industrial routine and the chemical of the 

blends are used for pellets production. Under the grinding test, the samples are referred to six different 

iron ore products (A, B, C, D, E and F) from the Iron Quadrangle (Fig. 1). Samples A, B, C, and F are 

flotation concentrates. Sample B was obtained via magnetic concentration and sample D is a screening 

product (P80= 8 mm). 

 

Figure 1. The Iron Quadrangle map with the location of mines 1, 2, 3 and 4 where the samples were collected 

(modified from Bizzi et al. 2001). 

Three different iron ore blends (blends 1, 2 and 3) were prepared for analyzes during the 

filtration test and submitted to a pot grate for the determination of the pellet CCS. 

The chemical composition determined included loss on ignition (LOI) as well as the physical 

characteristic, size distribution and specific surface area of each iron ore product. The Fe content was 

determined by wet method, where the Fe is titrated with potassium dichromate solution 0.1 N. The 

content of SiO2, Al2O3, P, Mn, CaO, MgO and TiO2 were determined by X-ray Fluorescence - 

Simultix 14 of Rigaku Corporation. The LOI was performed in a Quimis muffle furnace at 1000° C. 

The sample fractionation was prepared by sieving into four size fractions [1] mm; [-1+0.106] mm; [-

0.106+0.045] mm and [-0.045] mm and the specific surface area was determined by Fisher Scientific 

Sub-sieve sizer model 95. 
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The fraction size, with higher weigh proportion in each sample, was considered for the  

determination of the percentage of the morphological types of samples (Berubé & Marchand,1983; 

Berubé, 1984; Coelho, 1993 and Kaneko et al. 1996). We used the scanning electron microscope 

(SEM) model JEOL-5510 with electron backscatter diffraction (EBSD) and an optical microscope 

model Leica DMLP (OM). The combination of the two-and three-dimensional analyses allowed to 

define accurately the variable morphologies (Graça et al. 2015). 

Based on the data of gain in specific surface area upgrade, we applied a grinding bench 

standard test using the same industrial parameters. The resulting pulp material is filtered, dried and 

quartered to obtain subsamples and determine range of the specific surface area (Mourão & Stegmiller, 

1990; Silva et al. 2003). The grinding test is based on Rittinger´s theory (Bond 1985, Bond 1952, 

Marshall 1966, Lynch 1977, Beraldo 1987). The results of the K-factor that register the evaluation of 

specific surface area gain per energy consumption. Under the test, with the increase of K-factor, the 

lowest will be the energy consumption to achieve the expected specific surface area of 1,900 cm
2
/g 

(Graça et al. 2015). 

The three iron ore blends prepared show distinct mineralogical features and similar chemical 

compositions, so that the filtration and pellets CCS response may be only related to the morphological 

effects. The blends were submitted to the grinding process in order to adapt the specific surface area. 

Each blend was submitted to filtering in the pilot plant and four samples weighting approximately 400 

kg were collected (samples 1, 2, 3, and 4). For these samples, the moisture and productivity rate 

(t/h.m
2
) were determined. Three samples representing the filter cake blends (P1, P2, and P3) also had 

their morphological types characterized. In addition, the filter fabrics used for filtering each blend 

were analyzed in the SEM for the filter impregnation. For each blend, three samples of the same fabric 

were analyzed: two samples were taken in each extreme of the filter sector and one at the central part. 

The morphological types of the cakes and the filtering fabric were related to the efficiency of the 

filtering process, markedly moisture content and productivity rate. 

 

 

 

 

 

 



 

159 

 

The quantification of the moisture for the evaluation of the filtration test results was made 

based on the difference between the mass of the natural sample before and after drying for an hour at 

105° C. During the filtration tests the vacuum pressure was set at 0.84 kg/cm
2
, the pulp density was 

maintained at 2.30 kg/L, and the final desired moisture for the filtered cake set between 8.5% and 

9.5%. These conditions are kept the same as that applied to industrial operations. Based on the 

morphology contents, the ore composition for each blend was determined and the relationship with 

moisture in filtration process established. 

Subsequently, the blends were put into a pot grate in order to obtain the pellet CCS. For each 

blend two samples of 180 kg were tested and a total of 1,500 CCS results considered. The CCS results 

were statistically compared from parametric method. Function was applied to y = (xk-1)/k values for 

compression and confirming the normality of the result groups from the test Shapiro Wilk (Royston 

1995). For the equality test between sample pairs of the same blend, we used the T-student test (Raju 

2005). Since the equality between the pairs of the same blend was confirmed, the results were 

grouped, consisting each blend of 500 results. To compare the three blends, we applied the Anova test 

(Hambers & Hastie 1992) to identify different blend. Finally, the Tukey test was used to identify the 

different blend (Miller 1981; Yandell 1997). 

The blends were controlled by the following factors: the binary basicity (b2) = 1.11% (0.06); a 

fixed carbon = 1.05% (0.10); the specific surface area of 1,900 cm
2
/g (100) and chemical composition. 

For side layer fired pellets were used. In the bottom layer mullite with a diameter > 12 mm and 

thickness of 10 cm was used. The parameters for the test are shown in Table 1. 

Table 1. Parameters used in pot grate. 

heating profile T (
o
C) length (m) time (minutes) pressure delta (mmH2O) 

up drying 375 18 4,28 -300 

down drying 375 12 2,85 300 

pre heating 1 1,280 23 5,48 350 

pre heating 2 1,300 3 0,74 350 

heating 1 1,300 13 3,10 380 

heating 2 1,300 6 1,43 380 

heating 3 1,280 6 1,43 350 

after heating 4 1,100 9 2,15 150 

cooling 130 42 10,00 -450 

total 132 31,44 
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3. Results 

3.1 Sample characterization 

The chemical characteristics of each iron ore products are shown in Table 2 and the fraction 

size distribution illustrated in Table 3. Two groups of samples are differentiated. Samples A, C, E and 

F showed less than 1% of the SiO2 and a high percentage of fraction [-0.106] mm. The samples B and 

D have higher proportion of SiO2 (>4%) as well as a high percentage of fraction [0.106] mm. 

Table 2. Chemical characteristic of samples (modified from Graça et al. 2015). 

sample FeO SiO2 Al2O3 P2O5 MnO CaO MgO TiO2 LOI 

A 96.65 0.95 0.32 0.03 0.049 0.02 0.02 0.059 1.92 

B 93.88 4.68 0.48 0.034 0.112 0.02 0.03 0.061 0.72 

C 97.64 0.59 0.43 0.064 0.023 0.01 0.02 0.049 1.20 

D 90.67 4.44 1.84 0.092 0.023 0.01 0.04 0.056 2.83 

E 96.58 0.65 0.52 0.124 0.101 0.01 0.03 0.074 1.92 

F 96.55 0.90 0.35 0.119 0.068 0.01 0.03 0.053 1.94 

 

Table 3. Product fraction size distribution in percentage (Graça et al. 2015). 

sample [1]mm [-1+0.106]mm [-0.106+0.045]mm [-0.045]mm 

A 0.35 7.17 43.41 49.07 

B 13.08 46.42 29.38 11.12 

C 0.16 24.59 49.27 25.98 

D 41.01 33.76 18.40 6.82 

E 0.38 11.09 28.62 59.91 

F 0.18 10.83 31.25 57.74 
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The morphologies were determined under combination of the SEM and OM. The 

morphological types determined in each sample are illustrated in Fig. 2. In sample A, the tabular (Tb) 

morphology is dominant with 55.77%. The boundaries are irregular and surfaces are flat and concave. 

Granular (Gr) and polycrystal (Pol) types occur in minor proportions. Other morphological types may 

occur. The sample B shows a mainly occurrence of Pol (55.12%) and other morphologies occur in 

minor proportion. In sample C the Tb type (62.72%) also predomines, but it has flat surfaces and  

thickness not exceeding 20 µm. Sample D is composed mainly of hematite-goethite aggregate (aHG) 

with 35.63%, Tb (31.44%) and Pol with goethite (Gth) intergranular (22,91%). Sample E and F are 

differentiated by martitic hematite (MH) type, 30.90% and 39.40%, respectively. The other 

morphological types occur in less proportion. The Gth is more frequent in samples E and F (9.15% 

and 10.86%) contrasting with samples A, B C and D (1.14; 0.77; 5.57 and 3.45%). However, the aHG 

content in sample D contributes significantly by the increase of the Gth (Graça et al. 2015). 

 

Figure 2. Morphological types determined: granular (Gr); tabular (Tb); polycrystal (Pol); martitic hematite 

(MH); hematite-goethite aggregate (aHG); Hematite (Hem). Goethite (Gth). 
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3.2 Grinding test 

In terms of the specific surface area gain, the grinding test showed that sample A is the 

smallest and samples E and F are the largest. The intermediate values are attributed to pellet feed 

represented by sample C. Samples B and D showed the highest values of the specific surface area 

gain. Table 4 depicts the specific surface area and the K-factor for each sample. 

Table 4. Specific surface area and K-factor. 

samples 

specific surface area (cm
2
/g) 

K-factor 

(cm
2
/gWh) 

before 

grinding 

after 

grinding 

gains of specific 

surface area 

A 375.37 1,683.95 1,308.58 1.25 

B 246.66 2,201.00 1,954.34 1.86 

C 337.69 2,203.92 1,866.23 1.78 

D 387.66 4,119.34 3,731.68 3.56 

E 523.7 2,572.17 2,048.47 1.96 

F 470.93 3,004.22 2,533.29 2.41 

 

3.3 Filtration test 

The three blends were submitted to filtration test (blend 1, 2 and 3) for establishing the 

relationship between morphological types, filter rate and moisture. The most remarkable difference 

between the blends is the MH content and also the slightly increase Gth content from blend 2 to blend 

1 and to blend 3. The blends show similar proportions of other morphological types. Table 5 displays 

the morphological types of the blends which was submitted to filtration and subsequent pot grate tests. 

Table 5. Percentage of the morphological types of each ore blend (Graça et al. 2014). Granular (Gr); tabular 

(Tb); martitic hematite (MH); polycrystal (Pol); hematite-goethite aggregate (aHG); Goethite (Gth). 

blends Gr Tb  MH Pol aHG Gth 

B1 14.09 45.60 7.03 21.78 8.05 3.45 

B2 14.54 46.95 1.71 23.09 11.92 1.80 

B3 12.52 37.97 11.45 20.44 13.43 4.19 
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The analysis by SEM (Fig. 3) revealed a clear difference after the filtering of the three blends. 

The filter fabric impregnation by hematite grains decreases from blend 1 to blend 3.The MH is only 

verified in blend 3. On the other hand, Pol and aHG are not identified in the retained filter cake after 

the grinding and filtering processes. 

 

Figure 3. Secondary electron images of the retained cake (P1, P2 and P3) and filtration fabrics of the central portion 

(modified from Graça et al. 2014). 

The filtering test results are shown in Table 6. The filtration test showed an increasing of the 

filter rate from blend 2 to blend 1 and to blend 3. For the moisture, only blends 1 and 2 match the 

expected values for the industrial specification. Blend 3 presents the highest average filter rate, 

reaching 1.80 t/hm
2
. On the other hand, the measured moisture content of 10.38% did not reach the 

industrial specification. For those tests, the main operating parameters were kept under controlled 

conditions and remained stable. Thus, it was ensured that the differences between tests performance 

could be only attributed to the differences of the blend iron ore morphologies. 
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Table 6. Pilot plant filtration test data (Graça et al. 2014). 

blends samples 
time 

(minutes) 

mass 

(tonnes) 

productivity 

(t/hm
2
) 

moisture 

per blend 

(%) 

density 

(kg/L) 

specific 

surface area 

(cm
2
/g) 

mass 

[-0,045]mm 

(%) 

1 

1 8.60 0.468 1.64 9.38 2.31 2,007 90.62 

2 18.38 0.431 1.32 9.43 2.30 2,073 90.86 

3 27.67 0.418 1.37 9.65 2.30 2,166 90.98 

4 37.22 0.421 1.32 9.52 2.27 2,095 91.58 

average 22.97 0.435 1.41 9.49 2.30 2,085 91.01 

2 

1 9.00 0.389 1.30 9.39 2.30 1,936 84.88 

2 18.85 0.415 1.26 9.56 2.28 1,967 85.28 

3 29.30 0.392 1.13 9.35 2.29 1,936 84.36 

4 38.88 0.388 1.24 9.32 2.28 1,936 84.58 

average 24.01 0.396 1.23 9.41 2.29 1,944 84.78 

3 

1 6.00 0.371 1.86 10.30 2.29 1,858 90.58 

2 12.52 0.403 1.85 10.50 2.31 1,899 90.64 

3 19.28 0.395 1.75 10.30 2.29 1,902 89.72 

4 25.47 0.362 1.76 10.40 2.28 1,932 90.74 

average 15.82 0.383 1.80 10.38 2.29 1,898 90.42 

 

3.4 Pot grate test 

The samples generated in the filtering were submitted to the pot grate test (blend 1, 2 and 3). 

For the test, the moisture in the samples was controlled between 8.5 and 9.5%. 

The CCS results were obtained from two tests (blend 1.1, blend 1.2, blend 2.1, blend 2.2, 

blend 3.1, blend 3.2). Each test was represented by 250 CCS results. In a total a population of 1,500 

were statistically analysed. The P-value > 0.05 can be considered a statistical evidence for the 

hypothesis H0. 
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The CCS results of the six samples confirmed a normal distribution from the Shapiro-Wilk 

test. Subsequently, we applied the T-student test and verified that there is an equivalence between the 

CCS results of the two samples of the same blend (blend 1.1 = 1.2; blend 2.1 = 2.2 and blend 3.1 = 

3.2). Finally, a comparison was conducted between the three blends from Anova test. For the P-value 

<0.05, H0 is rejected. Thus, this characterized a difference between the results of CCS pellets. The 

results of the P-value from Shapiro Wilk, T-student and Anova test were registered in Table 7. 

Table 7. P-value for Shapiro Wilk, T-student and Anova test of the CCS results from a pot grate test. 

statistical analyses Blend 1.1 Blend 1.2 Blend 2.1 Blend 2.2 Blend 3.1 Blend 3.2 

Shapiro Wilk 0.3316 0.3654 0.4894 0.7977 0.6097 0.5760 

T-student 0.2108 0.3875 0.3886 

Anova 0.00646 

 

The Tukey test was used to identify the different blend. The comparison made in pairs 

indicates equality when the interval includes zero. The CCS results of blends 2 and 3 are the same and 

both are different from blend 1.The intervals obtained from the comparisons among blends are shown 

in Table 8. 

Table 8. Intervals for Tukey test. 

Fig. 4 illustrates the box plot and the statistical variables obtained in blends from 1,500 CCS 

results. The minimum and 1st quartile values for the three blends are similar. The median, mean, 3rd 

quartile and maximum have different values if the blend 1 is compared to blends 2 and 3. The same 

occurs with variance values. 

 

 

 

 

 

 

 

blends lower uper conclusion 

2 x 1 -12.8205 -1.2959 different 

3 x 1 -12.1929 -0.6683 different 

2 x 3 -5.1346 6.3899 equal 
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Figure 4. Statistic parameters for the CCS pellets. 

 

4. Discussion 

Based on the predominant morphologies, sample A can be classified as tabular-granular type, 

sample B as polycrystalline, sample C tabular, sample D hematite-goethitic aggregate and samples E 

and F were classified as martitic type. 

The relationship between morphological types based on the grinding test results allows to 

distinguish two groups of products: one marked by liberated grains (samples A, C, E and F) and other 

characterized by the presence of Pol (sample B) and aHG (sample D). 

The group of liberated grains showed one correlation (R
2
 = 0.859) between gain of the specific 

surface area in grinding test with increase of MH. In addition, these samples confirmed the correlation 

between the K-factor and MH (R
2
 = 0.7725). The correlation obtained can explained by the 

intragranular porosity related to the magnetite-hematite transformation, marked by MH morphology in 

samples E and F. These samples showed the highest values of the specific surface area. On the other 

hand, samples A and C recorded the less values due the combination of Pol, Gr and Tb type. 
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Regarding to the second group, samples B and D, there is a proposed relationship between 

fractured grains, energy and fragments resulting from the grinding test (Kelly & Spottiswood 1982; 

Mourão & Stegmiller 1990; Silva et al. 2003). As expected, the increase in proportion of Pol and aHG 

imply in higher values for specific surface area. These morphologies only need to be disaggregated in 

order to be liberated. Both samples behave in a brittle manner resulting in higher gains of the specific 

surface area and high values of K-factor. 

The results obtained from the grinding test, showed clearly that the gain in the specific surface 

area depends not only on the Pol content, but also on the combination of different morphological types 

characterized in this study. Considering the samples of iron ore investigated we propose a relationship 

between the morphological types and the energy to attain a given specific surface area as illustrated in 

Fig. 5. The higher the K-factor, the lower the energy required to obtain a given specific surface. 

 

Figure 5. Relationship between morphologies with K-factor (Graça et al. 2015). 

Considering the blends tested, the result with less energy consumption was for blend 3, and 

this increases to blend 2 e finally to blend 1. The combination of the MH, aHG and Gth morphologies 

imply different results for grinding. 

With respect to the filtering efficiency, the effect of ore features is evident. The proportion of 

MH in the three blends increases following the sequence: B2 (1,71%) <B1 (7,03%) <B3 (11,45%). In 

the same way, moisture content increases in the sequence B2B1B3. The filtration productivity, 

measured as the filter rate, follows the same trend: B2 (1,23t/hm
2
) <B1 (1,41t/hm

2
) <B3 (1,80t/hm

2
). 

Thus, the different results for the moisture and productivity can be related to the MH content in the 

blend (Fig. 6). The results suggest that the moisture and productivity increase with the increasing 

percentage of MH in the blend. The large proportion of MH in the blends causes an increase of the 

efficiency of the filtration process as observed in moisture content in blend 3, that does not attain the 

industrial requirements (between 8,5% and 9,5%). 
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Figure 6. (a) Relationship between the MH with filter rate and; (b) MH content and moisture (Graça et al. 2014). 

MH shows highly porous grains displaying typical trellis structures which consist of an 

angular network of hematite lamellae resulting from the martitization of magnetite (Morris, 1980). 

Porosity may reduce the strength of the ore in grinding and increase the specific surface area. 

Furthermore, the existence of highly porous grains enhances the presence of interstitial water, which 

would imply high moisture in the filter cake. Moreover, the fine-grained hematite derived from the 

martitization would lead to an impregnation of the filter fabrics increasing the moisture. With respect 

to the filtration process, the blend 1 and 2 achieve the industrial specification of the moisture. 

However, the blend1 is marked by great filtration productivity. 

The statistical study of 1,500 CCS results shows differences between the values of blend 1 to 

blends 2 and 3. The CCS values distribution from blend 1 showed an even number of pellets, higher 

values, as can be observed if 3rd e 4th quartiles is compared (see Fig. 5). The same occurred to the 

median value. The morphological variation observed between the blend 1 to blends 2 and 3 was the 

presence of Gth and aHG. These two morphologies are consequence of the presence of goethite. 

However, the compression results for the three blends met the specified minimum values,  

315 daN/pellet. 

5. Conclusions 

The grinding test shows a relationship between the gain of the specific surface area and the 

predominant morphological type in blend. The increase of the MH and polycrystals contributed 

significantly to the efficiency of the grinding. 

The filtering test revealed that the MH affected the filter capacity and final moisture content. 

Furthermore, the presence of fine Gth and aHG reduce the filtration efficiency. 
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The pot grate results showed difference on CCS pellets relationship with increase Gth and 

equal results for blends with different proportion of the MH. However, the range of the tested 

morphologies did not affect the CCS results. 

In grinding process, the blend 3 registered the highest K-factor. In filtering process the blend 1 

was the most efficient. During the induration process the three blends met the specification for CCS 

pellet. In all results the blend 2 presented the best efficiency, although during grinding and filtration 

processes it showed intermediate results, without affecting results for CCS pellets. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES 

Os detalhes relativos a conclusão da pesquisa encontram-se devidamente detalhados nos 

respectivos trabalhos apresentados nos tópicos 6.1 relacionado a moagem, 6.2 a filtragem e 6.3. a 

compressão das pelotas queimadas. No entanto, os principais tópicos concluídos encontram-se 

descritos a seguir.  

A partir da combinação das técnicas utilizadas foi possível caracterizar individualmente os 

produtos de minério de ferro. Com base nas variações morfológicas determinadas foram discriminados 

cinco tipos de produtos: 

 tipo granular-tabular (pellet feed de Itabira); 

 tipo tabular (pellet feed de Brucutu); 

 tipo martítico (pellet feed de alegria e pellet feed de Fábrica Nova); 

 tipo policristalino (pellet coarse de Itabira); 

 tipo agregado de hematita com goethita (fino comum de Brucutu). 

Com relação a moagem, entre os produtos de flotação, os menores valores determinados para 

o fator K apresentam relação com as morfologias maciças, granular e tabular. O valores aumentaram 

com a redução da morfologia granular e aumento da morfologia tabular fina (espessura menor que 20 

µm). Os valores mais elevados de índice de moabilidade (representados pelo fator K) entre os produtos 

do tipo pellet feed foram registrados nas amostras com presença marcante de hematita martítica devido 

a sua alta porosidade. No entanto, os maiores valores para o fator K estão relacionados a presença de 

policristal, já que este tipo morfológico necessita, principalmente, de ser desagregado para a 

adequação granulométrica na moagem.  

Os testes de filtragem evidenciaram relação positiva entre a presença de hematita martítica, 

produtividade e umidade. No entanto, percentuais mais elevados desse tipo morfológico na mistura 

resultou no descontrole da umidade da torta retida. A elevada porosidade nas partículas retém água 

interticial e contribui para a elevação da umidade. Além disso, partículas finas impregnam os tecidos 

filtrantes e resultam na baixa eficiência do processo. 

As análises estatísticas aplicadas nos resultados de compressão, indicaram para a variação 

morfológica elaborada entre as misturas que os resultados foram iguais. No entanto, a mistura com o 

menor quantidade de goethita resultou em valores mais elevados de compressão. 
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A relação entre os principais tipos morfológicos por produto e o contexto geológico local do 

Quadrilátero Ferrífero (borda leste) apresentaram-se evidentes. O gradiente deformacional decresce de 

norte para o sul. Da mesma forma, os produtos de minério de ferro apresentaram percentuais 

morfológicos com variação de norte para o sul. As amostras da mina 1 (Itabira), mais ao norte, são 

constituídas com predominância de hematita granular e tabular. Já as amostras da mina 2 (Brucutu) 

foram caracterizadas, principalmente, pela presença de hematita tabular. Finalmente, as amostras das 

minas 3 (Alegria) e 4 (Fábrica Nova), região de menos deformação se comparada com as demais 

áreas, registram percentuais acentuados de hematita martítica, que registra o fenômeno da 

transformação de magnetita para hematita. O contexto geológico com seus tipos morfológicos 

associados aos resultados dos testes de moagem, filtragem e queima são de fundamental importância e 

devem ser considerados para previsibilidade do processo industrial da pelotização. 
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