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Resumo 

O presente trabalho compreende um estudo sobre os processos de moagem e tratamento térmico de pelotas, 

no que tange as implicações microestruturais de minério de ferro no controle operacional, na obtenção das 

propriedades físicas das pelotas e na formação de fases que compõem sua microestrutura. Foram 

caracterizados os produtos de minério de ferro das minas de Brucutu, Fábrica Nova e Itabira, todas 

localizadas no Quadrilátero Ferrífero, os quais são processados no complexo pelotizador de Tubarão 

localizado em Vitória, no Espírito Santo. As características físicas como distribuição granulométrica e área 

superficial específica, as características mineralógicas como fases minerais, morfologia tridimensional de 

grão/partícula e microestruturas foram determinadas nos produtos de minério de ferro. Essas características 

também foram determinadas nas amostras que constituíram uma matriz de experimento, que por sua vez, 

foram elaboradas a partir de diferentes participações de produtos de minérios de ferro. As características 

físicas foram determinadas conforme procedimentos utilizados no complexo pelotizador de Tubarão e as 

características mineralógicas, além da microestrutura das pelotas tratadas termicamente, foram determinadas 

a partir microscópio óptico e microscópio eletrônico com o detetor de difração de elétrons retroespalhados. 

As características microestruturais dos minérios e os resultados dos testes de moagem em escala de bancada 

permitiram confirmar a relação estabelecida entre um indicador de eficiência (representado pelo fator k) e os 

tipos morfológicos identificados. Adicionalmente, as composições morfológicas das misturas determinaram 

a relação entre a obtenção de área superficial específica com a produção e consumo de energia elétrica dos 

moinhos, por meio do cálculo de um indicador aplicado na rotina industrial. Em seguida, as misturas geradas 

foram submetidas ao teste piloto de queima. Seções de pelotas queimadas foram avaliadas com base nas 

microestruturas descritas a partir do grau de maturação, na porosidade, nos teores de hematita e magnetita e 

de outras nove fases cristalinas identificadas. O grau de maturação final da pelota teve seu controle no perfil 

térmico do forno planejado conforme as características mineralógicas das misturas. Os resultados 

evidenciaram a relação inversa entre o teor de magnetita na mistura com o consumo de energia térmica. 

Adicionalmente, foi observado inversão dos resultados da resistência à compressão com a quantificação dos 

poros. O desenvolvimento da técnica EBSD foi determinante de forma inédita ao identificar as demais fases 

cristalinas além da hematita e magnetita. Os resultados de resistência à compressão também sugerem uma 

relação inversa com os teores de fayalita e magnetita não oxidada presentes na microestrutura da pelota.   
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Abstract 

This work comprehends a study of the influence of the iron ore microstructure on the grinding process and 

heat treatment of oxide pellets regarding to the operational control. Iron ore products from the mines 

Brucutu, Fábrica Nova and Itabira, all located in the Quadrilátero Ferrífero (Brazil), were characterized. 

These products are used in Tubarão pelletizing complex, located in Vitória, Brazil. The physical 

characteristics of the grains/particles as size distribution and specific surface area; the mineralogical 

characteristics as mineral phases, three-dimensional morphology and their microstructures were determined. 

These characteristics were determined for the experiment matrix also, which in turn were prepared by mixing 

different percentage of iron ores products. The physical characteristics were determined according to the 

Tubarão pelletizing complex procedures. The mineralogical and morphological characteristics of the 

samples and the microstructure of the heat-treated oxide pellets were determined by optical and SEM 

microscopes with electron backscatter diffraction (EBSD). By the results of grinding tests in bench scale, it 

was possible to confirm the relationship of the grindability index (represented by K factor) and the 

morphological types identified. Moreover, the morphological composition of the mixtures was determinative 

to establish the relationship of the specific surface area results, industrial grinding production and 

consumption of electrical energy of the mills, by calculating a factor applied in industrial routine. Then, the 

ground mixtures were subjected to the pot grate testing. Transversal sections of pellets were evaluated based 

on the microstructures described from the degree of maturation, porosity, hematite and magnetite content and 

other crystalline phases identified. The final degree of maturation was controlled by the thermal profile; it 

was planned according to the mineralogical characteristics of the samples. The results have showed an 

inverse relationship between the magnetite content in the mixtures with the thermal energy consumption. In 

addition, it was observed a reversal profile of cold compression strength with the porosity. With the aid of 

the EBSD we were able to identify nine other crystalline phases in addition to hematite and magnetite. The 

cold compression strength results also suggest an inverse relationship with the contents of fayalita and 

magnetite-unoxidized present in the microstructure of pellet. 

 

 

 

 



Meyer Machado, M, 2016. Processo de moagem e formação de fases em pelotas de minério de ferro 

20 

  



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 85p 

21 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, a caracterização microestrutural e morfológica de minérios de ferro ganhou mais 

importância na indústria de aglomeração. O fundamento envolve os aspectos particulares dos grãos e 

agregados, os quais influenciam as variáveis operacionais e a qualidade do produto final, a pelota (Baker et 

al. 1973; Donda 2003; Ribeiro 2004; Chagas 2008; Dwarapudi et al. 2008; Graça et al. 2015; Graça 2015;). 

A pelota é o resultado de uma produção industrial que consiste em três etapas: preparação da 

matéria-prima, formação da pelota verde e tratamento térmico. A homogeneização das propriedades 

químicas e físicas da matéria-prima é realizada durante a primeira etapa. A cominuição é realizada a partir da 

moagem, que tem como objetivo assegurar o rendimento da formação de pelotas verdes a partir dos controles 

da área superficial específica e dimensão requerida dos grãos (Ale & Figueira 2002; Mourão & Stegmiller 

1990).   Na segunda etapa, formação das pelotas verdes é realizada a adição dos fundentes e aglomerantes, 

assim como, realizado o controle o diâmetro das pelotas verdes (<18 mm a > 8 mm). Por último, o 

tratamento térmico é concebido pelo processo de sinterização das pelotas verdes, parametrizado por meio de 

ciclos térmicos e temperaturas.  

No complexo pelotizador de Tubarão, localizado em Ponta de Tubarão, Vitória, no estado do 

Espírito Santo, tem como controle da matéria-prima os teores químicos e a distribuição granulométrica da 

mistura de minérios de ferro a ser processada. No entanto, no melhor conhecimento dos autores (Meyer 

1980; Sá et al. 2004; Ribeiro 2004; Jiang et al. 2008; Dwarapudi et al. 2008; Chagas 2008; Li et al. 2009 e 

2012; Graça 2015; Graça et al. 2015), existem correlações entre o processo produtivo, as características 

intrínsecas da matéria-prima e o desenvolvimento de microestrutura na pelota tratada termicamente. As 

interações descritas a partir das morfologias e microestruturas da matéria prima direcionam o rendimento das 

etapas do processo de produção industrial e de obtenção da resistência física. 

Neste trabalho foram realizadas abordagens no âmbito de uma visão bidimensional ao microscópio 

óptico, uma tridimensional ao microscópio eletrônico e uma cristalográfica ao módulo electron backscatter 

difraction (EBSD). As características físicas de distribuição granulométrica e da área superficial específica 

da matéria-prima foram determinadas. Além desses parâmetros, foram caracterizadas as fases presentes na 

pelota. Os resultados obtidos foram relacionados com o processo da moagem e do tratamento térmico a fim 

de estabelecer as relações que envolvem os controles industriais com a qualidade do produto e produtividade. 
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1.1. OBJETIVOS E METAS 

De uma maneira geral o trabalho teve como um dos principais objetivos a determinação das 

principais interações entre as características dos finos de minérios absorvidos no complexo pelotizador de 

Tubarão com os processos de moagem e tratamento térmico de pelotas.  

A partir de uma abordagem mais específica, o projeto teve duas metas distintas. A primeira, a de 

associar as variáveis minerais aos resultados dos processos de moagem para capturar ganhos de produção. A 

segunda, a de entender a formação de fases em pelotas tratadas termicamente e suas relações com os 

parâmetros deste processo bem como a resistência à compressão do produto final.  

O desafio principal foi a determinação de novos parâmetros de controle de processos com bases nas 

interações determinadas. Desta forma, o trabalho teve como premissa uma abordagem geometalúrgica para 

aplicação na planta industrial. 
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CAPÍTULO 2 

 GEOMETALURGIA E A PELOTIZAÇÃO 

A interação entre a visão geológica e a minero-metalúrgica tem sido foco das empresas de mineração 

e usinas de aglomeração. Atualmente, tem-se buscado a caracterização da matéria-prima com o enfoque da 

ciência dos materiais, o que suporta a tomada de decisão no processo industrial (Lu 1990; Sá et al. 2004; 

Dwarapudi et al. 2008; Jiang et al. 2008). As propriedades e características determinadas na matéria-prima, 

bem como das pelotas, tem sido relacionadas ao contexto geológico. Essa interação com uma abordagem que 

tem seu início na explotação do minério até a obtenção do produto final constitui a denominada 

Geometalurgia (Souza Neto et al. 1998; Graça et al.  2015; Graça 2015). 

Existe um consenso comum entre a elevação da intensidade deformacional no Quadrilátero Ferrífero 

(QF) e os tipos de minérios associados. O gradiente deformacional decresce de leste para oeste e do norte 

para o sul (Rosière & Farid 2013; Mendes & Lagoeiro 2012). Uma relação entre o gradiente deformacional 

na borda leste do QF e os tipos morfológicos caracterizados em produtos de minério de ferro foi proposto por 

Graça et al. (2015). O tipo morfológico caracterizado como hematita tabular-granular foi atribuída às regiões 

mais deformadas. No entanto, com o decréscimo da intensidade de deformação, a morfologia tabular foi 

intensificada. Por fim, a característica de baixa deformação foi correlacionada ao tipo morfológico 

denominado como martítico. 

2.1. PELOTIZAÇÃO 

A Vale opera doze usinas de pelotização de minério de ferro, sendo oito instaladas no complexo 

industrial de Tubarão. A operação iniciou na década de sessenta com as usinas Vale 1 e 2, Itabrasco, 

Hispanobras, Nibrascos e Kobrasco com o objetivo de aproveitar economicamente os finos de minério de 

ferro gerados na explotação das minas do QF. O fluxo do processo inicia-se com as operações de formação 

de pilhas de homogeneização, que depois de recuperadas, são submetidas ao processo de moagem. A 

filtragem recebe a polpa com distribuição granulométrica e área superficial específica adequada ao processo. 

Nessa fase é controlada a umidade da mistura que pode variar entre 8,5% a 9,0%. Em seguida é adicionado 

aglomerante para auxiliar o processo de pelotamento e fundentes pra auxiliar o tratamento térmico das 

pelotas. A formação das pelotas verdes é sequenciada pela classificação granulométrica e um tratamento 

térmico. O resultado final de todo esse processo tem como o produto a pelota que é utilizada nas plantas 

siderúrgicas (Meyer 1980). 

O fluxograma simplificado do processo típico de pelotização encontra-se ilustrado na Figura 1.  
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Figura 1. Fluxograma representativo de uma planta de pelotização (fonte: Vale S.A.).  

2.1.1 Processo de Moagem 

Na pelotização, embora as usinas recebam finos de minério, para garantir o empacotamento das 

partículas durante a formação de pelotas verdes, é necessário ajustar a granulometria e a área superficial 

específica por este processo de cominuição. A granulometria controlada é referenciada pela peneira de malha 

0,045 mm. Quanto mais reduzida for a granulometria do material moído maior será sua área superficial 

específica. Define-se área superficial específica como sendo a razão entre a área da partícula por unidade de 

massa (cm2/g) (Meyer 1980).  

A moagem é um processo mecânico que tem como finalidade reduzir o tamanho das partículas 

elevando por consequência a área superficial específica, sendo que a distribuição granulométrica, a 

moabilidade do minério e densidade afetam os patamares de produtividade de uma planta (McPherson & 

Turner 1980; Morão & Stegmiller 1990; Graça et al. 2015). A energia mecânica necessária à fragmentação é 

aplicada por meio dos mecanismos de esmagamento ou compressão, impacto e atrito, podendo ser realizado 

a seco ou a úmido (Beraldo 1987; Ale & Figueira 2002; Donda 2003; Ribeiro 2004; Chagas 2008). O cálculo 

mais utilizado para estimar a energia necessária para a redução do tamanho para uma faixa de aplicação é 

conhecido como Work Index (Bond 1952; 1985). Este índice foi 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 
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de Rowland & Kjos (1997), uma modificação da Lei de Bond que inclui oito fatores de natureza mecânico-

operacional. 

Meyer (1980) delineou uma relação entre a área da superfície específica com o consumo de energia 

elétrica de moagem, demonstrado na Figura 2. A obtenção da área superficial específica é inversamente 

proporcional ao consumo de energia e por consequência a produtividade.  

 

Figura 2. Consumo de energia da moagem versus obtenção de superfície específica. Modificado de Meyer (1980). 

No complexo pelotizador de Tubarão, aplica-se um teste de moagem em minérios com base na Lei 

de Rittinger (1867) a fim de prever a produção e consumo energético (Morão & Stegmiller 1990), que 

posteriormente foi expresso a partir de um fator k (Graça et al. 2015). Este fator é uma relação de área, 

unidade de massa e energia consumida, tendo como foco a área superficial específica de 1.900 cm2/g. 

Estudos relacionados mostraram que o ganho de área superficial específica depende não só do conteúdo do 

policristal descrito por Graça (2015), mas também da combinação do tipo morfológico contido no material 

investigado. A relação entre os tipos morfológicos caracterizados individualmente no produto e a energia 

consumida para atingir a área superficial específica de 1.950 cm2/g é ilustrada na Figura 3. Quanto maior o 

fator k, menor a energia requerida para obter a área superficial específica (Graça et al. 2015). Esse teste foi 

aplicado neste estudo e seu procedimento está descrito no capítulo 3 (Materiais & Métodos). 

 

Figura 3. Relação entre os tipos morfológicos e o fator k obtido. Modificado de Graça et al. (2015) 
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A moagem no complexo pelotizador de Tubarão é realizada a úmido em moinhos cilíndricos, 

utilizando como corpo moedor esferas de liga especial ao cromo. O minério é alimentado na forma de polpa 

com percentual de sólidos de 70%. O produto da moagem deve ser um material com o maior percentual de 

granulometria abaixo de 0,045 mm e área superficial específica na faixa de 1.900 cm2/g (100).  

2.1.2 Tratamento Térmico de Pelotas  

A fim de garantir a resistência mecânica para as pelotas formadas, a estrutura do material é 

sinterizada por meio de um processo envolvendo reações de decomposição de compostos químicos, 

transformação de fases e coalescência da estrutura ferrítica. A sinterização é um processo em que um 

conjunto de partículas em contato mútuo, sob ação da temperatura, transforma-se em um corpo íntegro e de 

maior resistência mecânica. A coalescência é o fenômeno de crescimento e recristalização dos grãos 

induzido termicamente através do qual dois ou mais grãos são transformados em uma única fase (German 

1983). O processo de tratamento térmico no complexo pelotizador de Tubarão é realizado em forno do tipo 

grelha móvel a partir da parametrização do ciclo térmico e perfil de temperatura. Divide-se o ciclo em zonas 

de secagem, pré-queima, queima e resfriamento.  

A secagem é o estágio inicial. Tem objetivo de evaporar a água absorvida no processo e 

quimicamente combinada com hidróxido de ferro (goethita) e hidratos (Ca (OH)2 e Mg (OH)2), compostos 

introduzidos pela aplicação de calcário calcítico (fundente) e bentonita (aglomerante). Nas etapas posteriores, 

as pelotas são submetidas às máximas e mínimas temperaturas do ciclo térmico, que atingem valores na 

ordem de 600 a 1.350º C e 300 a 200° C (ver Tabela 1). Nestes estágios, a sinterização da estrutura das 

pelotas é completa; magnetita é convertida em hematita secundária; fases são formadas e é estabelecida a 

coalescência entre os grãos. Estes processos são dependentes diretos das características da matéria-prima e 

dos teores químicos, além dos parâmetros de processo, tais como o tipo de combustível, temperatura, e 

tempo (Fitton & Goldring 1966; Hasenack et al. 1975; Meyer 1980; Trindade M. & Silva 1979; Jiang et al. 

2008; Li et al. 2012; 2009).  

Tabela 1. Etapa de um tratamento térmico de um forno grelha industrial típico (temperatura x tempo)  

etapa temperatura (°C) tempo (min) 
secagem 300 - 350 6 a 7,5  

pré-queima 600 - 900 2 a 2,5 
queima 1.300 – 1.350 8,8 a 9,9 

pós-queima 900 – 1.000 1,6 a 1,8 
resfriamento 80 - 150 9,3 a 10,5 
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2.1.3 Formação de Fases em Pelotas 

Durante o processo de tratamento térmico, a energia aplicada catalisa as reações químicas 

envolvendo todos os constituintes presentes na pelota. As principais reações químicas encontram-se descritas 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Reações químicas em pelotas, temperatura de ignição e os seus resultados  

reações temperatura     
(° C) resultados referências 

CaCO3 → CaO + CO2  
550 óxido de cálcio e 

magnésio Meyer (1980) 
MgCO3 → MgO + CO2  

CaO + Fe2O3 → CaO. Fe2O3  

450 a 900 

cálcio ferrita 
Meyer (1980); Friel 
& Erickson (1980); 
Fitton & Goldring 

(1966) 

2CaO + Fe2O3  → 2CaO. Fe2O3 dicálcio ferrita 

MgO + Fe2O3 → MgO. Fe2O3 magnésioferrito 

2(FeO.Fe2O3)+ ½ O2 → 3Fe2O3 + ɖQ  
(ɖQ = 260 KJ/moles)        875 a 1.200 hematita 

secundária 
Li et al. (2009); 

Jiang et al. (2008)  

C(s) + H2O → H2 + CO 
900 magnetita 

Dwarapudi et al. 
(2008); Jiang et al. 

(2008); Sá et al. 
(2004); Meyer 

(1980)  
3Fe2O3 + CO  2(FeO.Fe2O3) + CO2 

2MgO + SiO2 → 2MgO. SiO2  

 > 1.000 

magnésio silicato  

2CaO + SiO2 → 2CaO. SiO2  dicálcio silicato   

3SiO2 + 2 Fe3O4 +2CO → 3(2FeO. SiO2) + 
CO2 

fayalita Meyer (1980); Lu 
(1990) 

MgO + CaO + 2SiO2 → CaMgSi2O6 
cálcio-magnésio 

silicato  

6 Fe2O3  4(FeO.Fe2O3) + O2 > 1.345 magnetita Sá et al. (2004); 
Jiang et al. (2008) 

 

As fases são partes homogêneas de um sistema com limites entre as partículas bem definidas. O 

conceito de fase é importante porque os materiais de engenharia são sistemas físico-químicos. Podem ser 

categorizadas como fases originais sem perda da identidade físico-química; fases secundárias resultantes de 

transformação ou dissolução durante tratamento térmico. As secundárias são subdivididas em escória 

siliciosas, silicatos dissolvidos, e escória ferrítica, ferro na estrutura cristaliza da solução (Rhines 1956; 
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Coheur 1969). Para o melhor do conhecimento de alguns autores, o arranjo de fases na microestrutura pode 

ser relacionado com as propriedades da pelota. A escória formada consiste em ligações térmicas decisivas 

para o mecanismo de sinterização da pelota que podem gerar alterações nas condições de oxidação da 

magnetita e de coalescência da hematita. (Baker et al. 1973; Friel & Erickson 1980; Lu 1990;  Panigrahy et 

al. 1990; Qiu et al. 2003; Scarlett et al. 2004; Dwarapudi et al. 2008; Jiang et al. 2008; Li et al. 2012).  

Cálcio ferrita (CF) e dicálcio ferrita (CF2) são as fases principais fases secundárias formadas no 

processo de tratamento térmico (ver Tabela 2). O sistema CaO – Fe2O3 orientado pela composição de uma 

temperatura líquidos de sistemas binários, resulta em uma cristalização a partir da fase líquida (L) e em parte 

por reações no estado sólido (CF e CF2). A Figura 4 ilustra o sistema binário de formação de CF e CF2.  

 

Figura 4. Diagrama binário de fases do sistema de Fe2O3-CaO (adaptado de Gröbner et al. 2008). 

Segundo Friel e Erickson (1980) e Umadevi et al. (2011), a introdução do CaO no sistema pela 

calcinação do calcário (ver Tabela 2) altera consideravelmente a temperatura de decomposição da hematita 

em magnetita, ou seja, a adição estabiliza a hematita na estrutura tratada proporcionando maior resistência à 

pelota. Entretanto, a proporção de CaO segue uma relação importante de controle formação de escória. Essa 

relação é denominada de basicidade binária (B2 = CaO/SiO2). A B2 das pelotas investigadas neste estudo 

(capítulo 04 – resultados) enquadra-se na faixa de 0,5 a 1,30 (pelota ácida). Conforme os autores, para essa 

B2 identificou-se predominância da coalescência da hematita, formação de magnésioferrita (Mfr) e CF na 

forma de inclusões submicrométricas (Figura 5).  
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Figura 5. Microestrutura de uma pelota ao microscópio eletrônico. (a) pelota ácida com fina textura (micro inclusões escuras) com a 
estrutura da hematita coalescida. (b) Presença de magnesioferrita (fase mais escura no centro) e cálcio ferrito em menor proporção. 
Adaptado de Friel & Erickson (1980).  
 

A formação da Mfr está atrelada a difusão do Mg+2 e sua reação com a hematita e magnetita (ver 

Tabela 2) (Fitton & Goldring 1966). A magnetita é estabilizada por esse processo e a presença de Mfr é o 

principal indicativo dessa reação, onde até em baixos teores de MgO o arranjo dessa fase é estruturado 

(Figura 6. ). Friel & Erickson (1980) observaram via microscopia eletrônica de varredura uma maior 

precipitação dos grãos de Mfr no núcleo das pelotas e, consequentemente, menor proporção nas regiões 

periféricas. Esse fenômeno é uma resposta à concentração de maior temperatura no núcleo da pelota 

promovida pela frente de oxidação e a de sinterização do carvão (ver Tabela 2), que pelo processo de 

aglomeração concentra-se no núcleo.  

  

Figura 6. (a) Diagrama binário MgO – Fe2O3. Adaptado de Rhines F. N. (1956). (b) Diagrama representativo das frentes de 

sinterização e oxidação em pelotas. H – hematita e M – magnetita. Adaptado de Fitton & Goldring (1966).  
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Uma interação muito importante a ser considerada é a formação de escória de silicato de ferro. São 

escórias ternárias contendo Fe+2. A Figura 7 representa o sistema FeO – SiO2.  Esse tipo de arranjo de fases é 

denominado escórias de fayalita proveniente da reação entre a magnetita e a sílica, tendo como o agente o 

monóxido de carbono gerado pela combustão do carvão. A fayalita é um constituinte frágil e a liberação de 

dióxido de carbono para atmosfera interfere na estrutura da pelota (ver Tabela 2).  O controle de temperatura, 

da mineralogia e do teor de carbono fixo na pelota passa a ser primordiais para minimizar este fenômeno (Lu 

1990; Meyer 1980). 

 

Figura 7. Diagrama binário MgO – SiO. Adaptado de Rhines F. N. (1956)  

2.1.4 Tratamento Térmico da Hematita e Magnetita  

 O processo mais estudado na literatura é a mudança que sofre a estrutura cristalina das fases minerais 

hematita e magnetita. O entendimento deste processo é primordial para obtenção da propriedade física das 

pelotas, retratada como resistência à compressão (Fitton e Goldring 1966; Trindade M. & Silva 1979; Meyer 

1980; Fonseca 2004; Sá et al. 2004; Dwarapudi et al. 2008; Jiang et al 2008; Li et al. 2012; 2009). 

A hematita representa o estado final de oxidação. O processo de tratamento é determinado 

basicamente pela coalescência das partículas, que demanda energia para se desenvolver. De uma outra 

forma, requer temperatura entre 1.300 e 1.350°C e tempo superiores a 20 min. O tratamento térmico da 

magnetita resulta em transformação de fase por meio de um processo exotérmico. A difusão de oxigênio é 

acelerada pela temperatura o que resulta na formação de hematita secundária (ver Tabela 2). Durante este 

processo os primeiros cristais de hematita são formados sobre a borda da matriz, superfície dos grãos e 

cristais do minério. A particularidade da hematita secundária transcreve um processo diferenciado de 

ativação da coalescência durante o tratamento térmico, o que resulta em diferentes mecanismos de obtenção 

da resistência à compressão da pelota (Jiang et al. 2008; Li et al. 2009; Li et al. 2012).   
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Jiang et al. (2008) e  Li et al. (2009; 2012) estudaram o mecanismo de sinterização e obtenção da 

resistência à compressão em pelotas. Ao longo de todo este processo, os autores identificaram uma interação 

importante entre as fases de hematita primaria (H) e hematita secundária (HS). Os resultados das 

microestruturas obtidas nas pelotas indicaram que as partículas de H e HS apresentaram diferentes 

comportamentos de ativação da coalescência, o que resulta em mecanismos distintos de obtenção de 

resistência da pelota. O processo exotérmico gerado a partir da transformação da magnetita juntamente com 

a porosidade resultante de sua estrutura, potencializam o crescimento e a recristalização das partículas de HS. 

Todo este processo pode ser antecipado durante a etapa inicial da queima e reduzido ao seu final, assim, a 

resistência da pelota pode ser obtida demandando menor aporte de energia e consequentemente menor 

consumo de combustível. 

De porte do mecanismo desenvolvido, experimentos laboratoriais foram realizados para delinear os 

parâmetros de tratamento térmico (tempo e temperatura) com a resistência à compressão da pelota (Figura 8. 

. 

 

Figura 8. (a) Efeito dos parâmetros tempo e temperatura no resultado da resistência a compressão de pelotas tratadas 

termicamente com diferentes relações de hematita / magnetita.  Adaptado de Li et al. (2012). (b) Estrutura dupla em pelota. Camada 

interna e central com presença de magnetita e a periférica de hematita. Adaptado de Dwarapudi et al. (2008). 

Maiores tempos de ciclo a temperaturas controladas privilegiam as ligações entre as partículas que 

por consequência afetam a compressão. Um limite de temperatura entre 1250 a 1300° C foi identificado. 

Além dessa faixa, ocorre uma deterioração da resistência à compressão (Figura 9a). A razão principal está na 

redução da velocidade de oxidação da magnetita que a preservou no grão de HS, proporcionando uma 

estrutura dupla na pelota (figura 9b). Além disso, identificou-se formação de escória de baixo ponto de fusão 

(fayalita), principalmente no núcleo da pelota, que promove também uma redução da resistência. O mesmo 

relato foi realizado por Lu (1990) e Dwarapudi et al. (2008).  
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A interação entre as características da matéria prima com o processo de moagem e formação de fases 

na pelota expressa o fundamento conduzido por uma abordagem geometalúrgica. O método aplicado no 

desenvolvimento do trabalho incluiu uma etapa de caracterização física, uma de caracterização mineral, uma 

caracterização tecnológica. Esta última subdividida em teste de moagem, em escala de bancada e industrial, e 

outra de tratamento térmico seguido de uma caracterização de pelota.  A Figura 8. ilustra as etapas, 

estratificando as técnicas utilizadas e variáveis determinadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ilustração das etapas desta pesquisa. 

1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 Peneiramento a úmido (fração granulométrica); 

 Permeâmetro método Blaine (área de superfície  

específica). 

2. CARACTERIZAÇÃO MINERAL 

 Microscópio eletrônico (morfologia); 

 Microscópio óptico (microestrutura); 

 EBSD (hematita e magnetita). 

3. CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

 Teste moagem (fator k; fator BSA); 

 Teste tratamento térmico (compressão pelota). 

MATÉRIA PRIMA 

GEOMETALURGIA 

FUNDAMENTO 

    4. CARACTERIZAÇÃO PELOTA 

 Microscópio óptico (microestrutura); 

 EBSD (fases). 

CONTROLE 
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As etapas de caracterização foram conduzidas tanto nas instalações do complexo pelotizador de 

Tubarão (laboratórios, planta piloto e planta industrial) quanto na Universidade Federal de Ouro Preto 

(DEGEO-MICROLAB).  

3.1. AS AMOSTRAS E MÉTODO DE AMOSTRAGEM 

As amostras investigadas foram coletadas nas minas localizadas na borda leste do Quadrilátero 

Ferrífero (QF). Essas minas são de Itabira (Complexo Itabira), de Brucutu (Complexo Minas Centrais) e de 

Fábrica Nova (Complexo Mariana). Um plano de lavra mensal é executado de forma a disponibilizar o 

produto de minério de ferro denominado de pellet feed para o complexo pelotizador de Tubarão.  O pellet 

feed é um produto de flotação e apresenta granulometria <106 µm.  A formação dessas pilhas (15.000 a 

50.000t) tem o objetivo de homogeneizar a composição química e granulometria dos produtos que alimentam 

a planta pelotizadora. Uma vez finalizada a pilha, o minério recuperado passa a ser matéria-prima para 

produção das pelotas. A Figura 10 ilustra o mapa esquemático do QF com a localização das minas que 

suportam a produção de pelotas no complexo pelotizador de Tubarão. 

 

Figura 10. Mapa do QF com os complexos de minas da Vale. 1- Mina de Itabira, 2- Mina de Brucutu, 3- Mina de Alegria, 4- 

Mina de Fábrica Nova. Modificado de Bizzi et al. 2001. 

Dentro do circuito que compreende o fornecimento da matéria-prima e produção das pelotas, os 

estudos de caracterização foram realizados em três grupos distintos de amostras: 

 conjunto 1: representa os produtos das usinas de concentração (minas QF); 

 conjunto 2: representa as pilhas de homogeneização que alimentam a planta pelotizadora; 

Complexo Itabira 

Complexo 
Minas 
Centrais 

Complexo 
Mariana 
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 conjunto 3: representa as pelotas tratadas termicamente. 

Para o primeiro conjunto, dez toneladas de amostra por mina foram coletadas durante o processo de 

formação das pilhas no pátio da planta pelotizadora. Após homogeneização e quarteamento, as amostras 

foram armazenadas em tambores de 450 kg. Alíquotas foram separadas após este processo para 

caracterização física, mineral e teste de moagem em bancada.  

O segundo conjunto de amostras foi gerado a partir de duas misturas com diferentes participações 

dos produtos de cada mina em forma de pilhas de homogeneização (matriz por planta de concentração e 

composição química - Tabela 3). Essas pilhas representam uma matriz de experimento caracterizada por 

variação mineralógica e morfológica com garantia do padrão químico típico de produção de pelotas para 

redução direta (SiO2 + Al2O3 máx. de 2,10%; CaO máx. de 0,90%; P máx. de 0,035%). Este conjunto foi 

gerado por meio de um processo de amostragem sistemática. Quando os elementos de uma população se 

apresentam ordenados continuamente e a coleta desses elementos da amostra é feita periodicamente, temos 

uma amostragem sistemática. Essa metodologia é utilizada quando se quer planejar um período de tempo 

para execução da coleta de dados ou quando se deseja cobrir um determinado período de tempo com a 

amostra estudada (Gy 1982; Pitard 1993).  

As alíquotas representativas das duas pilhas (450 kg/amostra) foram geradas por meio de sucessivos 

incrementos coletados. De posse da taxa de massa recuperada para a planta pelotizadora (1.000 t/h), da 

massa total da pilha (28.000 t/pilha) e da massa por incremento (20 kg), foi definida uma frequência de 

coleta de 1h 30min ao longo de toda a recuperação. O equipamento utilizado foi um amostrador denominado 

tipo cross belt (instalado na correia transportadora do minério). Essas amostras foram caracterizadas e 

submetidas aos testes de moagem em bancada e industrial.  

Tabela 3. Composição química dos produtos por mina envolvida (conjunto 1) e pilhas formadas (conjunto 2). Pellet feed de Itabira 

(PFIT), Brucutu (PFBR) e Fábrica Nova (PFFN) 

pilha participação 
(%) 

pellet 
feed  

composição química (%) 
Fe SiO2 Al2O3 P2O5 MnO CaO MgO TiO2 PPC 

P3993 
70 PFBR 68,48 0,58 0,53 0,02 0,02 0,01 0,01 0,08 0,82 
30 PFFN 67,11 1,09 0,48 0,06 0,13 0,01 0,04 0,05 2,08 

Total 67,99 0,83 0,51 0,03 0,04 0,08 0,02 0,07 1,15 

P4023 
85 PFIT 67,97 2,05 0,24 0,01 0,05 0,03 0,02 0,14 0,24 
15 PFBR 68,48 0,58 0,53 0,02 0,02 0,01 0,01 0,08 0,82 

Total 68,59 1,06 0,26 0,01 0,03 0,03 0,03 0,12 0,37 

 Os procedimentos de amostragem bem como o amostrador foram desenvolvidos conforme os 

requisitos da norma NBR ISO 3082:2011. 

Com base na mesma metodologia aplicada para o conjunto 2, as amostras para compor o teste de 

tratamento térmico de pelotas foram coletadas após os processos de cominuição e filtragem (calcário e 
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antracito foram adicionados conforme especificação operacional). Entretanto, o cálculo da amostragem 

sistemática foi ajustado levando em consideração a produção da planta pelotizadora.  

O terceiro conjunto de amostra foi gerado a partir das pelotas processadas no teste de tratamento 

térmico. As mesmas foram submetidas ao ensaio de resistência a compressão e caracterização de fases via 

EBSD. A Tabela 4 ilustra a relação entre o conjunto de amostras utilizadas para a pesquisa e as técnicas 

aplicadas. 

Tabela 4. Relação entre as amostras estudadas e técnicas aplicadas 

técnicas aplicadas conjunto 1 conjunto 2 conjunto 3 
peneiramenteo a úmido x x  

permeâmetro Blaine x x  
microscóipio ótico x x x 

microscopio eletrônico x x  
EBSD x x x 

teste de moagem em bancada x   
teste de moagem industrial  x  
teste de tratamento térmico     x 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

Os procedimentos a seguir referem-se aos utilizados na rotina do laboratório físico e planta piloto do 

complexo pelotizador de Tubarão.  

3.2.1 Análise Granulométrica 

A análise das frações granulométricas foi aplicada com dois objetivos. O primeiro para confirmar o 

padrão típico dos produtos de cada mina e as misturas geradas para os experimentos tecnológicos. Em uma 

segunda perspectiva, a classificação em massa na malha de 0,045 mm após os testes de moagem. Na rotina 

do processo industrial, o controle é realizado com foco em 85 % da massa com partículas <0,045 mm para a 

preparação de pelotas verdes.  

A determinação do padrão típico dos produtos foi por meio do peneiramento a úmido. A distribuição 

em faixas granulométricas consideradas para caracterização desta pesquisa é a determinada pela serie de 

Tyler em uma alíquota de 100 g. Uma vez individualizadas as frações granulométricas pela vibração das 

peneiras em um intervalo de 30 minutos, o material foi secado, registrada a massa e calculada a respectiva 

percentagem. Os procedimentos são realizados de acordo com os requisitos da Norma NBR ISO 4701:2011 

 Já para as polpas filtradas após os testes de moagem, foi utilizado o peneirador denominado Alpine 

(Micron Powder Systems, Hosokawa Micron). Este peneirador trabalha com fluxos de ar ascendente e 

descendente num ambiente a vácuo (175 mm de coluna de água) por um intervalo de tempo de 3 minutos. 

Foram analisadas duas alíquotas levando em consideração o peso inicial de 5 g cada, peso do material retido 
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e o passante na malha de 0,045 mm. A relação do peso do material passante sobre o peso inicial representa o 

percentual de cada amostra.  O resultado é a média aritmética dessas duas medidas. O foco é analisar e obter 

a resposta dos testes de moagem com relação ao percentual menor que 0,045 mm.  

3.2.2 Área Superficial Específica  

A análise desta propriedade é baseada no princípio da permeabilidade do ar através de uma coluna 

compacta de material conhecido. O método Blaine aplicado foi realizado pelo equipamento Pc Blaine Star, 

modelo Zeb/Zünd-Messtechinik. Alíquota de 100 g do material é compactada em um tubo manométrico 

contendo líquido específico. A liberação do ar contido no ramo do tubo por meio da abertura de uma válvula 

faz com que o fluido (óleo Dibutil Fitalato), que estava em repouso, ascenda pelo tubo. Quando o fluido 

alcança a primeira marca do tubo, a válvula é fechada. O fluido inicia o movimento descendente. O 

cronômetro é acionado no momento em que o menisco do líquido passa pela segunda marca e é parado no 

momento que o menisco passa pela terceira marca. Repete-se o procedimento três vezes para o cálculo da 

média aritmética dos tempos. Os procedimentos anteriores são realizados com outras duas amostras para 

cálculo da média geral. O cálculo da área superficial específica é realizado pela multiplicação da média dos 

tempos, uma constante de calibração do aparelho (material de superfície específica conhecida - K2 = 1897) e 

a densidade real do minério. A unidade é descrita em [cm2/g]. 

O controle operacional da moagem na pelotização tem como principais referências as variáveis de 

área superficial específica e percentual em massa menor que 0,045 mm. A partir da variação da superfície 

específica e quantificação do consumo energético, será calculado o fator k em teste de moagem em bancada 

que será utilizado como parâmetro de controle para a produção industrial (Graça et al. 2015). 

3.3. CARACTERIZAÇÃO MICRESTRUTURAL  

A caracterização mineral foi desenvolvida por meio de uma visão bidimensional ao microscópio 

óptico (MO), uma tridimensional ao microscópio eletrônico (MEV) e uma cristalográfica ao módulo EBSD. 

O propósito da caracterização tridimensional foi de determinar qualitativamente a morfologia dos grãos dos 

constituintes mineralógicos. A utilização do MO foi como suporte à caracterização por meio da quantificação 

dos constituintes mineralógicos e suas respectivas morfologias. 

Na linha de buscar o conhecimento do processo de tratamento térmico e da caracterização 

microestrutural de pelotas, imagens da seção polida foram capturadas com auxílio do MO. Além dessa visão, 

no intuito de realizar uma avaliação ainda mais específica, foi desenvolvida uma técnica de análise 

cristalográfica com uma adequação do método de preparação de amostra e parametrização do programa 

auxiliar do módulo EBSD. 
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3.3.1 Microscópio Eletrônico 

A matéria-prima peneirada nas frações 1 mm, -1+ 0,106  mm, - 0.106 + 0,045 mm e -0.045 mm foi 

submetida à técnica de caracterização ao MEV (JEOL-5510). O objetivo principal consistiu em estabelecer 

uma relação entre combinações das morfologias da hematita de diferentes regiões situadas na borda leste do 

QF, recém estudas por Graça (2015), com o comportamento do processo de moagem em bancada e 

industrial. Suas vantagens são grandes, sobressaindo seu alto poder de magnificação, sua profundidade de 

foco e capacidade analítica. Apenas ao MEV é possível caracterizar com exatidão a morfologia 

tridimensional das partículas, além de proporcionar uma observação direta real do arranjo geométrico dos 

constituintes mineralógicos. 

As amostras foram embutidas em resina de cura lenta e alta viscosidade e alto poder de penetração. 

Com o objetivo de facilitar o escoamento de elétrons sob a superfície analisada, um material a base de grafita 

(Conductive Filler 20-8500, Buehler) foi introduzido à resina em pó (Clarofast Struers) na proporção 2:1,5 

(mistura condutora). O embutimento a quente foi realizado à embutidora PRE30-MI, AROTEC. O processo 

de desbaste e polimento foi reformulado a partir da dureza resultante da mistura condutora. A sequência 

seguiu a seguinte configuração: lixa de 220 #, 500 #, 1200 #; polimento com pasta de 9 µm, 6 µm, 3 µm, 

1µm e solução de diamante em suspensão de 0,25 µm e 0,10 µm. A politriz de rotações inversas (300 x 150 

RPM) foi utilizada (Tegramim 25, Struers).   

A obtenção de imagens (forescatter) está atrelada ao refino do polimento. Neste contexto, o 

polimento químico-mecânico é a etapa essencial deste processo. Além da ação mecânica de desbaste, a 

amostra foi polida em meio alcalino em politriz vibratória (Vibromet 2 – Buehlerpor), garantindo assim um 

perfeito aplainamento da superfície. A solução aplicada foi de sílica coloidal contendo 50% de sólidos 

(tamanhos entre 20 nm a 70nm). 

3.3.2 Microscópio Óptico 

 A caracterização da matéria-prima foi realizada com base nas feições de contorno e de superfície 

dos grãos. Por meio do microscópio ótico ZEISS (AXIO, IMAGER.M2m), cerca de 500 grãos por seção 

polida de amostras embutidas foram identificados e contabilizadas mediante a luz refletida (Sá et al. 2003; 

Graça 2015). As amostras foram embutidas em moldes preparados com mistura na proporção de 2:1 de 

resina em pó (Clarofast Struers). Em seguida, os moldes foram submetidos ao processo de secagem em 

estufa (70° C por 1 hora). O desbaste foi realizado em uma politriz de rotações inversas na sequência de lixas 

de 220 #, 600 # e 1200 # e o polimento com pasta de diamante de 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm e solução de 

diamante em suspensão de 0,25 µm. 

As microestruturas da matéria-prima 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. Os 

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

Além dos grãos de hematita, foram consideradas as microestruturas representadas pela magnetita e pela 

goethita (Sá et al. 2003; Graça et al. 2006; Graça et al. 2009; Graça 2015). 

As amostras de pelotas foram selecionadas inicialmente a partir dos resultados do teste de 

compressão a frio.  De posse do resultado médio (DaN/pel), foram coletados fragmentos gerados com 

valores próximos a média (10). Os fragmentos selecionados foram desbastados em uma máquina de corte 

(SECOTOM-50, STRUERS) com objetivo de obter uma superfície plana para embutimento. O procedimento 

a quente é similar ao praticado para partículas, com a introdução do método de impregnação dos poros da 

superfície polida da pelota.  Este método é executado a partir do recobrimento por resina e prensagem 

manual durante cura a temperatura de 50° C (prensa PRE 30Mi, AROTEC). O processo de desbaste foi 

realizado na sequência de 220 #, 500 # e 1200 # e em seguida polimento (com pasta de polimento até 0,25 

µm).   

A microestrutura das seções polidas foi avaliada com auxilio de uma câmera digital acoplada ao MO 

(Zeiss, AXIOCam MRc 5) e controlada via software. A técnica específica conduzida nas instalações do 

complexo pelotizador de Tubarão envolveu a construção de mosaicos ao longo de todo o diâmetro da seção 

da pelota (casca, manto externo, manto interno e núcleo). De maneira geral, o objetivo foi medir a área de 

cada fase presente na microestrutura da pelota e avaliar a coalescência da matriz ferrítica categorizada por 

uma escala de grau de maturação, definida da seguinte maneira (Wagner et al. 2009): 

 grau A: baixa coalescência da matriz ferrítica caracteriza por partículas de hematita bastante 

angulosas. Configura uma pelota de baixa resistência física (Figura 11a); 

 grau B: caracteriza o início do processo de coalescência da matriz. A resistência não atende 

as especificações de aplicação. Surgimento de cálcio ferrita (ver Tabela 2) e poros (Figura 11b);  

 grau C: coalescência completa. A matriz ferrítica é mais compacta (eliminação das arestas e 

formas arredondadas das partículas). Demais fases (silicatos) são assimiladas por este processo. Tipo de 

microestrutura ideal para o atendimento às especificações de aplicação da pelota (Figura 11c);  

 grau D: coalescência intensa. Matriz com formas irregulares compostas por pequenos poros, 

os quais foram envoltos pelas partículas coalescidas. A presença de magnetita residual é indicativa da 

deterioração da resistência física (Figura 11d). 
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Figura 11. Escala de grau de maturação. (a) Grau A; (b) Grau B; (c) Grau C. Partículas arredondadas (área delineada em 

vermelho); (d) Grau D. Poros em toda a estrutura coalescida. Adaptado de Wagner et al. 2009. 

3.3.3 Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD) 

A técnica EBSD utiliza a confiabilidade do equipamento para fornecer informação microestrutural 

quantitativa sobre a natureza cristalográfica de metais, minerais, semicondutores e cerâmica (Schwarzer et al. 

2000). Em uma abordagem mais específica, a utilização do EBSD proporcionou uma maior acurácia nas 

informações (técnica conduzida no Microlab, Departamento de Geologia, Escola de Minas de Ouro Preto). 

De posse dos arranjos cristalográficos das fases, foram obtidos mapas que ilustram as porcentagens de 

hematita e magnetita na matéria-prima. Esta análise foi aplicada como complementação à análise realizada 

pela microscopia, com o objetivo de caracterizar a presença de magnetita residual nas amostras, cuja 

dimensão não é possível observar ao MO, bem como sua distribuição (Lloyd et al. 1997; Prior et al. 1999; 

Dingley 2004; Graça 2015). A relação da hematita e magnetita como variável fundamental para a o 

tratamento térmico de pelotas e obtenção da resistência à compressão foi amplamente retratada no capítulo 2.  

A vertente de estabelecer uma correlação entre as características microestruturais da matéria-prima e 

a da pelota passou a ser um fator de relevância ao longo dos anos. No entanto, a aplicação da técnica EBSD 
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para a descrição da microestrutura de pelota não foi explorada. Diversos autores realizaram estudos sobre a 

formação de arranjo de fases da microestrutura de forma generalista por meio da micro análise química, ou 

por luz refletida, ou, mais recente, por comparação de imagens computacionais ao MO. De certa forma, 

foram diferenciados arranjos de fases, tais como: fases ferríticas (hematita e magnetita), silicatos (ou 

escórias) e ferritos, assim como, os poros gerados pelas reações de um processamento térmico (Rhines 1956; 

Coheur 1969; Arias 1971; Gomes et al. 2008; Wagner et al. 2009). 

 De posse das fases resultantes de um tratamento térmico da estrutura da pelota (reações listadas na 

Tabela 2), foram levantados os principais parâmetros cristalográficos para parametrização da técnica EBSD 

(Tabela 5). 

Tabela 5. Dados cristalográficos das fases formadas na estrutura da pelota 

grupo de 
fases fases 

dados cristalográficos 

sistema 
cristalino simetria  referência 

óxido de 
ferro 

hematita hexagonal R3¯c   
American Mineralogist Crystal 

Structure Database   magnetita cúbico Fd3m 

wustita  cúbico Fm3m  

silicatos 

quartzo trigonal  P3121  

American Mineralogist Crystal 
Structure Database    

fayalita ortorrômbico Pbnm 

cálcio-magnésio silicato monoclinico C2/c 

dicálcio silicato monoclinico P21/n  (Sakurada  et al. 2007) 

magnésio silicato ortorrômbico PbCa American Mineralogist Crystal 
Structure Database    

cálcio ferro alumínio 
silicato triclínico    P¯1 Inorganic Crystal Structure 

Database – ICSD  

ferrítos 

cálcio ferrita ortorrômbico Pnma  (Merlini et al. 2010) 

dicálcio ferrita cúbico Pnma Acta Chemica Scandinavica   

magnesioferrita  cúbico Fd3m  American Mineralogist Crystal 
Structure Database   

Foram adotados os mesmos métodos de embutimento das pelotas analisadas ao MO, porém com a 

aplicação da mistura condutora. A seção polida sofreu adequações com tempos superiores a 48h para o 

polimento químico-mecânico. 

Para a análise EBSD a voltagem de aceleração foi de 20 kV e a corrente de emissão de 70 microA. A 

distância de trabalho utilizada foi de 32 mm, o step size para todas as amostras foi de 4 µm com abrangência 

de 25.000 µm por análise (Mendes & Lagoeiro 2012; Graça 2015) e o ângulo de desvio médio foi definido 
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como 1 (MAD). A criação de fases para alimentar o banco de dados do CHANNE 5 (Oxford-HKL 

Instruments) foi feita através do aplicativo Twist (Oxford-HKL Instruments). A condução do pós-

processamento se deu através dos aplicativos Tango e Mambo do Channel 5. 

3.4. CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

A capacidade de produção das plantas de moagem está diretamente ligada à obtenção de área 

superficial específica e, em segundo plano, ao percentual em massa passante na malha de 0,045 mm. Esta 

relação é expressa diretamente pelas características morfológicas e mineralógicas da matéria-prima (Graça et 

al. 2015). O fator k expresso em [cm2/gWh] representa essa relação e quanto maior o resultado, maior será a 

produção e menor o consumo de energia por massa produzida. Na primeira etapa de experimento, este 

indicador foi levantado para os produtos de cada mina e para as pilhas formadas (ver Tabela 3). De posse dos 

resultados, experimentos industriais foram realizados com as pilhas de forma a estabelecer o scale up do 

laboratório para a indústria (variáveis-resposta produção industrial e área superficial específica). 

Em uma segunda etapa, buscou-se entender a relação entre as características mineralógicas da 

matéria-prima e os constituintes da pelota. A aplicação do tratamento térmico em escala piloto permitiu 

controle deste processo de forma a obter com precisão a resistência da pelota a compressão (DaN/pel). Em 

uma abordagem mais específica, foi estabelecida uma relação entre as fases formadas na microestrutura da 

pelota com a resistência à compressão.  

3.4.1 Teste de Moagem em Bancada  

O equipamento usado no teste consiste em moinho cilíndrico de 0,304 x 0,304m anexado a um 

medidor de energia elétrica (wattímetro). Em todos os testes realizados, o consumo médio de energia foi 

0,80281 KWh com um desvio padrão de 0,01623. A carda de 40 kg de bola (30 mm de diâmetro) e 9,56 kg 

de minério de ferro são alimentados no moinho. É adicionada água para obter uma densidade de polpa de 

80,4%. O equipamento é iniciado e após 5.250 revoluções é desligado automaticamente. A polpa resultante é 

filtrada, secada e quarteada para obter amostras de 100 g para determinar a área superficial específica 

(Mourão & Stegmiller 1990). O fator k é determinado pela Eq. 1 apresentada a seguir (lei de Rittinger, 1867). 

𝐾 = S1−S2
E

 

Onde: E, a energia consumida (wh); S1, a área superficial específica da alimentação (cm2/ g); S2, a área 

superficial específica final (cm2/ g). Tal como observado na Equação (1), maior é o valor de K, menor o 

consumo de energia para atingir a área superficial específica de 1900 cm2/ g.  

3.4.2 Teste de Moagem em Escala Industrial 

O experimento foi realizado em dois moinhos cilíndricos (Fig. 12; POLYSIUS, Usina Itabrasco, 

Vitória, ES), com as seguintes especificações: Produção nominal de 350 t/h; diâmetro de 5,18 m; 

(1) 
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comprimento de 10,56 m; potência nominal de 2.250 kW; 12,9 RPM de velocidade nominal; carga de 

enchimento de bolas de alto cromo de 30 mm de diâmetro (total de 382 t). Os parâmetros de processo foram 

adotados da seguinte maneira: a densidade da polpa de descarga de 3,7 kg/l (0,05) com 83% de sólidos; 

pressão de classificação de 1,1 Kgf/cm2 (0,2); 3,7 kW (0,05) de potência de cada moinho. Os demais 

parâmetros operacionais foram mantidos. O objetivo deste teste é verificar a produtividade exequível de cada 

pilha formada (ver Tabela 3) para atender o patamar mínimo de área superficial específica pré-determinada 

(parâmetro industrial de 1.650 cm2/g (50)). Em segundo plano, foi aplicada a metodologia de cálculo de 

controle de desempenho desenvolvida por Donda et al. (2007) e aplicada por Vieira (2011) denominado de 

B.S.A./kWh/t (B.S.A., Blaine Surface Area), que é uma medida da geração de superfície por energia 

consumida aplicada na indústria. Para o presente trabalho foi denominado de fator B.S.A.. 

A produção é controlada por intermédio de um sistema avançado (OCS - Optimizing Control System, 

ABB) que estabelece incrementos de produção ao patamar mínimo pré-determinado de área superficial 

específica. A polpa processada de cada pilha passou por um processo de classificação, espessamento, 

homogeneização e filtragem. Após todo o processamento foram coletadas amostras (filter cake) de 4h em 4h 

para análise de área superficial específica. A massa de alimentação e do filter cake foram pesadas em 

balanças industriais. 

 

Figura 12. Imagem do moinho cilíndrico POLYSIUS da Usina Itabrasco,Vitória , ES. 

As variáveis-resposta (produção, consumo de energia e área superficial específica) são registradas no 

sistema PIMS (Plant Information Management System). Os dados foram comparados estatisticamente ao 

aplicar os testes de hipótese (teste t e f de intervalo de confiança) e de normalidade (Kolmolgorov) por meio 

do aplicativo estatístico (MiniTab Release 16.1.1, Minitab Inc., licença Vale Inc. \ VALENET \ 0131849). 
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3.4.3 Teste de Queima em Escala Piloto (pot grate) 

O pot grate é um equipamento piloto planejado para simular o ciclo térmico aplicado industrialmente 

em pelotas verdes. Este equipamento em forma de uma câmara de combustão utiliza como combustível o 

GLP (gás liquefeito de petróleo) para o aquecimento do ar de processo por meio da combustão. O ar 

aquecido é direcionado à panela em fluxo ascendente ou descendente através do leito de pelotas, dependendo 

da etapa do processo em simulação. O fluxo de gás transfere energia pela troca térmica por convecção com o 

leito de pelotas. Este processo é denominado frente de oxidação. Adicionalmente, o carbono fixo contido na 

pelota, na ordem de 1,0% (0,05), incorporado pela introdução de antracito moído na mistura da pelota, 

completa a quantidade de energia necessária para promover a segunda frente, denominada de frente de 

sinterização (Fitton & Goldring 1966). Este fenômeno é ilustrado na Figura 6b. 

O pot grate localizado nas dependências do complexo pelotizador de Tubarão foi desenvolvido pela 

ARTHUR G. MCKEE COMPANY ENGINEERS (Cleveland, Ohio, EUA) e equipado por componentes da 

NORTH AMERICAN MANUFACTURING COMPANY. O sistema de controle avançado (KEPLER) 

permite a simulação do tempo de permanência das pelotas nas zonas de secagem, queima e resfriamento, em 

função do ritmo de produção e do perfil de temperatura em cada etapa pré-estabelecida. A simulação do ciclo 

térmico industrial é completada com a velocidade (m/min) pré-determinada de acordo com a máquina 

industrial. O processo simulado foi o da Usina Itabrasco. As dimensões da panela do pot grate são as 

seguintes: camada de fundo 10,0 cm (formada com esferas de mulita de diâmetro de 10 mm); camada lateral 

de 4,25 cm (formada com 22 kg de pelota queimada); camada total de 40 cm (formada com 48 Kg de pelotas 

verdes diâmetro de 10 a 12,5 mm). 

As pelotas verdes foram geradas no pelotamento em disco piloto a partir das misturas coletadas após 

o processamento das pilhas no teste de moagem industrial (amostras de 450 kg cada).  A adição de calcário 

(na razão de 13,5 kg/t), de antracito (na razão de 14 kg/t) e de bentonita (na razão de 2,5 kg/t) compuseram 

as misturas.  A composição final está descrita na Tabela 6. 
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Tabela 6. Composição das misturas processadas industrialmente 

  
(%) 

Mistura 

Composição química  

M3993 M4023 
Fe 68,05 (0,08) 68,01 (0,10) 

SiO2 1,21 (0,07) 1,36 (0,07) 
Al2O3 0,59 (0,02) 0,42 (0,02) 

P 0,03 (0) 0,02 (0) 
Mn 0,04 (0) 0,04 (0) 
CaO 0,65 (0,03) 0,66 (0,10) 
MgO 0,03 (0) 0,03 (0) 
TiO2 0,10 (0,04) 0,10 (0,01) 
B2 0,57 (0,03) 0,49 (0,09) 

Umidade  (%) 9,00 8,53 
Carbono fixo (%) 1,02 (0,02) 0,97 (0,03) 

Granulometria  [-0,045] mm 79,6 (2,1) 81,4 (2,9) 
Superfície específica (cm2/g) 1973 (49) 1819 (80) 

 

Para este experimento dois tipos de perfis de temperatura (padrão e suave) foram definidos com base 

nos dados aventados na literatura (Meyer 1980; Sá 2004; Fonseca 2004; Jiang et al. 2008; Li et al. 2009). As 

Tabela 7 e Tabela 8 descrevem os parâmetros de ciclo térmico. 

Tabela 7. Dados de processo para o perfil padrão de temperatura. 

etapa comprimento (m) tempo (s) temp (oC) Δ pressão (mmCA) 

secagem ascendente 16,5 220 350 -350 
secagem descendente 13,5 180 400 350 

pré-queima 9,8 131 700 350 
queima 1 9,95 133 1100 330 
queima 2 9,95 133 1250 330 
queima 3 9,95 133 1250 330 
queima 4 9,95 133 1250 330 

pós queima 7,5 100 1100 330 
resfriamento 42 560 130 -350 

comprimento total / ciclo térmico 129 28,72 min 
velocidade ciclo (m/min.) 4,50 
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Tabela 8. Dados de processo para o perfil suave de temperatura. 

etapa comprimento (m) tempo (s) temp (oC) Δ pressão 
(mmCA) 

secagem ascendente 16,5 220 350 -350 
secagem descendente 13,5 180 400 350 

pré-queima 9,8 131 600 350 
queima 1 9,95 133 1000 330 
queima 2 9,95 133 1240 330 
queima 3 9,95 133 1240 330 
queima 4 9,95 133 1240 330 

pós queima 7,5 100 1100 330 
resfriamento 42 560 130 -350 

comprimento total / ciclo térmico 129 28,72 min 
velocidade ciclo (m/min.) 4,50 

 

3.4.4 Ensaios de Resistência à Compressão 

A determinação de resistência à compressão de pelotas de minério de ferro é feita de acordo com os 

requisitos da Norma ISO 4700:2010. Este ensaio registra a resistência da pelota quando submetida à ação 

mecânica de carga, que consiste em uma simulação de operações de manuseio, empilhamento, transporte e 

carregamento em alto forno ou reator de redução direta. 

Nas instalações do complexo pelotizador de Tubarão, o ensaio é realizado por um equipamento 

robotizado denominado prensa de compressão (DINAMÔMETROS KRATOS LTDA, São Paulo, SP). A 

capacidade de carga é de 1.020 DaN e velocidade de alimentação de 10 a 20 mm/min. É um ensaio 

destrutivo e cada pelota tem o seu valor medido individualmente (expresso por DaN/pelota). Todos os 

resultados são compilados em sistema de armazenamento de dados. 

A alíquota da amostra  de pelotas a ser testada é separada pelo processo de quarteamento e 

peneiramento nas frações retidas em 10 e 12,5 mm. Em seguida, 250 pelotas são selecionadas aleatoriamente 

para compor o ensaio. Pelotas quebradas e com pequenas partículas aderidas a sua superfície são separadas. 

Após esta classificação, as pelotas são alimentadas de forma aleatória no prato da prensa, de tal forma que 

apenas uma pelota seja comprimida por vez. O resultado final será uma curva de distribuição de compressão 

de cada pelota e, como complementação, o software da prensa informa o percentual de pelotas com 

resistência a compressão inferior a 78, 100 e 250 DaN/pelota, os valores máximo e mínimo e o desvio 

padrão.  

Em segundo plano, foi realizado o ensaio de tamboramento que determina o cálculo de abrasão – 

percentual de granulometria < 0,50 mm em uma amostra de 3 kg introduzida em um tambor giratório 

(Norma ISO 3271:2009).  
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CAPÍTULO 4 

 RESULTADOS 

Os resultados estão apresentados por conjuntos de amostras que representam os produtos das usinas 

de concentração (pellet feed), as pilhas de homogeneização que foram submetidas aos testes de moagem e as 

pelotas submetidas ao teste de queima em pot grate. 

Os resultados físicos direcionaram o foco para a determinação e interpretação dos tipos morfológicos 

identificados ao MO e ao MEV dos grãos que compõem os produtos e as respectivas pilhas. Além disso, 

dentre as pilhas de homogeneização testadas a partir da matriz de experimento, foram associadas às variáveis 

minerais aos resultados dos processos de moagem para capturar ganhos de produção (Graça et al. 2015). Os 

resultados dos testes em bancada e industrial se complementaram.  

Efeitos de cada composição mineralógica das misturas processadas industrialmente e submetidas aos 

testes de queima de pelotas em escala piloto foram associados. O conhecimento da formação de fases em 

pelotas foi promovido pela a relação hematita/magnetita com o tipo de perfil de temperatura pré-

determinado. Os testes confirmaram uma relação positiva no que se refere às características das pelotas em 

termos de resistência à compressão.  

4.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

 Para a série de Tyler, a distribuição granulométrica que melhor representou os produtos pellet feed 

(PFBR, PFFN e PFIT) assim como as pilhas de homogeneização (P3993 e P4023) foi nas frações 1, -1 + 

0,016, -0,106 +0,045 e -0,045 mm, consoante com o estudo desenvolvido por Graça (2015). As 

características físicas determinadas nas amostras referem-se às percentagens em massa dessas frações, a área 

superficial específica (SE) e densidade real (DR), o qual é necessário para a determinação da SE por meio do 

equipamento Alpine (ver Tabela 9). 

A maior massa foi observada na fração -0,045 mm. Exceções são o produto da mina de Brucutu 

(PFBR) e a mistura P3993 que apresentaram inversão de massa entre a fração -0,045 mm com a fração -

0,106 +0,045 mm . Essa distribuição retrata a resultante do processo de flotação no qual são gerados estes 

produtos. Para as pilhas de homogeneização, condicionadas como matéria prima para os testes de moagem e 

queima, os resultados da massa retida na fração -0,045 mm apresentaram diferença que sinaliza a influência 

na proporção dos produtos que as constituem  ̶  P3993 (70% PFBR / 30% PFFN) e P4023 (85% PFIT / 15% 

PFBR). 
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Tabela 9. Dados físicos das amostras dos produtos por mina e pilhas formadas 

PFBR – pellet feed de Brucutu; PFFN - pellet feed de Fábrica Nova; PFIT - pellet feed de Itabira; P3993 e P4023 – pilhas de 

homogeneização de minérios de ferro. 

4.2. CARACTERÍSTICAS MICROESTRUTURAIS  

4.2.1 Microscópio Eletrônico 

Amostras de Pellet Feed 

O microscópio eletrônico de varredura foi utilizado para observação das características morfológicas 

nas frações das amostras que apresentaram massa relevante para o estudo.  

O pellet feed de Brucutu (PFBR) é constituído, principalmente, por grãos de hematita tabular. Essa 

variedade morfológica exibe superfícies planas em cristais delgados de espessura inferior a 20µm e bordas 

irregulares (Figura 13 e Figura 14). 

 

Figura 13. Imagens por elétrons secundários (SEI) que ilustram o pellet feed de Brucutu. (A) fração - 0,045 mm; (B) fração -

0,106 +0,045 mm; (C) fração -1 + 0,016 mm. 

amostras 
 distribuição granulométrica (mm) SE  

[cm²/g] 
DR 

[g/cm³] [1] [-1 + 0,016] [-0,106 +0,045] [-0,045] 
PFBR 0,09% 21,28% 46,47% 32,15% 390,01 5,11 
PFFN 0,27% 14,55% 40,74% 44,43% 459,03 4,95 
PFIT 0,51% 14,39% 39,12% 45,99% 409,53 5,10 
P3993 0,12% 17,44% 44,55% 37,89% 399,57 5,06 
P4023 0,20% 14,26% 41,76% 43,78% 399,44 5,14 

A) B) C) 
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Figura 14. Imagens por elétrons secundários (SEI) do pellet feed de Brucutu que ilustram a hematita tabular (Tb). 

 

As amostras da mina de Fábrica Nova (PFFN) são constituídas por grãos de hematita granular, 

hematita policristalina e tabular. A hematita granular apresenta superfície irregular e seus grãos são 

equidimensionais. A hematita tabular surge em menor proporção com superfícies planas e espessuras 

inferiores a 20 µm (Figura 15). A hematita policristalina é constituída por variedade de grãos com 

características peculiares contendo seções triangulares similares as da magnetita. Essas evidências de 

transformação da magnetita para hematita com o hábito preservado da mesma representam a característica 

principal deste produto (Figura 16).  

 

Figura 15. Imagens por elétrons secundários (SEI) que ilustram o pellet feed de Fábrica Nova. (A) fração - 0,045 mm; (B) fração 

-0,106 +0,045 mm; (C) fração -1 + 0,016 mm. 

 

Figura 16. Imagens por elétrons secundários (SEI) do pellet feed de Fábrica Nova que ilustram a hematita policristalina (PGrTb). 

A) B) 

PGrTb 

PGrTb PGrTb 

Tb 

C) 
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O produto de Itabira tem o padrão constituído por diversos tipos morfológicos da hematita. Este consiste 

em agregados de grãos alongados (tabular com espessuras superiores a 20 µm), grãos equidimensionais 

(granular) e hematita policristalina (Figura 17, 18 e 19).                                                

 

     

Figura 17. Imagens por elétrons secundários (SEI) que ilustram o pellet feed de Itabira. (A) fração - 0,045 mm; (B) fração -0,106 

+0,045 mm; (C) fração -1 + 0,016 mm. 

  

Figura 18. Imagens por elétrons secundários (SEI) do pellet feed de Itabira que ilustram a hematita granular (Gr) e tabular (Tb). 

  

Figura 19. Imagens de elétrons secundários (SEI) do pellet feed de Itabira que ilustram a hematita policristalina (PGrTb). 

Amostras das Misturas Experimentais 

Além da matéria-prima que compôs as pilha de homogeneização, a matriz de experimentos do teste 

de queima foi caracterizada após processamento industrial dessas pilhas, com objetivo de gerar misturas 

adequadas ao padrão químico típico de produção de pelotas para redução direta (Tabela 6). As amostras 

Gr 

Tb 

Gr 

PGrTb 

PGrTb 

A) B) C) 
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foram coletadas e denominadas de misturas M3993 e M4023, respectivamente processadas a partir das pilhas 

P3993 e P4023. As frações granulométricas de +0,045 e -0,045 mm foram caracterizadas em consonância 

com o controle do processo operacional. 

 A mistura M3993 é constituída de partículas tabulares com bordas desgastadas pelo processo de 

cominuição e partículas superfinas (antracito, aglomerante, calcário e partículas de hematita monocristalina) 

para fração -0,045 mm (Figura 20). Além das partículas tabulares processadas, foi identificada a presença de 

partículas de hematita martítica na fração +0,045 mm, a qual constitui uma evidência de que essa estrutura 

não desintegra por completo no processo de moagem (Figura 21). 

 

Figura 20. Imagens por elétrons secundários (SEI) que ilustram partículas da mistura M3993 na fração - 0,045 mm. Partículas de 

hematita tabulares (Tb) e granulares (Gr) desgastadas. Superfinos (Sf) em grande quantidade. 

 

Figura 21. Imagens por elétrons secundários (SEI) que ilustram partículas da mistura M3993 na fração + 0,045 mm. Partículas de 

hematita tabulares desgastadas (Tb) e hematita martítica (HM). 

A mistura M4023 é constituída de partículas granulares com aspecto de fratura e desgaste nas 

bordas. As bordas são bem irregulares para a fração [- 0,045] mm. As partículas superfinas (Sf) surgem em 

menor quantidade em relação a amostra M3993 (Figura 22). Para a fração [+ 0,045] mm, o aspecto de fratura 

de borda nas partículas granulares e tabulares é bem evidente com formas pontiagudas (Figura 23). 

Gr 

Sf 

Tb 

HM 
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Figura 22. Imagens por elétrons secundários (SEI) que ilustram partículas da mistura M4023 na fração - 0,045 mm. Partículas 

tabulares (Tb) e granulares (Gr) com aspecto de fratura e desgaste da borda. Presença de superfinos (Sf). 

 

Figura 23. Imagens por elétrons secundários (SEI) que ilustram partículas da mistura M4023 na fração + 0,045 mm. Partículas  

tabulares (Tb) e granulares (Gr) com evidências de fratura de borda. 

 

4.2.2 Microscópio Óptico 

Amostras de Pellet Feed, Pilhas de Homogeneização e Misturas Experimentais 

O emprego da análise via MO para os produtos e matéria-prima está vinculada às observações 

realizadas ao MEV. A caracterização mineralógica teve como objetivo a separação de tipos morfológicos. O 

emprego de mais de um método permitiu uma complementação entre os resultados, corroborado pela relação 

hematita e magnetita evidenciada ao EBSD (ver item 4.2.3). Cada um dos tipos microestruturais foram assim 

caracterizados (adequado de Graça 2015): 

 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 granular (Gr): caracterizada por grãos equidimensionais de razão axial < 2, exibe superfície 

lisa e livre de poros;  

 hematita martítica (HM): suas características distintivas são vestígios da transformação de magnetita 

para hematita, tais como arranjos triangulares marcando planos octaédricos (111) da magnetita (Dorr 

1969). Em geral seus grãos possuem superfícies rugosas conforme a Figura 24a. No interior desses 

grãos pode ocorrer magnetita residual conforme a Figura 24b; 

Tb 

Gr Sf 

Tb 

Gr 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 85p 

53 

 

   
Figura 24. Fotomicrografias da hematita martitica com superfície rugosa (a) e com magnetita residual (b). 

 

 hematita policristalina (PGrTb):  os grãos que constituem a hematita policristalina apresentam uma 

combinação de variedade morfológica. Com base nas razões axiais, os grãos presentes ocorrem tanto 

granular como tabular; 

 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;  

 goethita (Gth): ao microscópio óptico foi marcada pela cor cinza ou vermelha em grãos de contorno 

irregular ou serrilhado; 

 outros (out): demais materiais não caracterizados como minério de ferro (antracito, calcário, 

bentonita, etc), além do quartzo (Qz). 

As características mineralógicas foram calculadas em termos de área por fração granulométrica 

totalizando 500 grãos e policristais por amostra. A Tabela 10 é o resultado global ponderado pelas massas 

resultantes das quatro frações granulométricas por produto/pilha/mistura selecionadas neste estudo.   

Tabela 10. Dados globais da caracterização ao MO para as amostras analisadas 

características 
mineralógicas 

Produtos (%) pilhas / misturas (%) 
PFBR PFFN PFIT P3993 M3993 P4023 M4023 

Tb 59,81 11,95 50,67 45,34 15,18 52,04 31,29 
Gr 19,46 18,36 40,29 19,67 40,02 37,17 45,20 

HM 8,18 43,64 0,74 16,69 17,82 1,86 3,12 
PGrTb 2,86 0,53 4,93 4,32 0,81 4,62 0,22 
aHG 0,32 0,56 0,07 0,29 0,00 0,11 0,56 
Gth 8,00 24,45 1,16 13,06 17,74 2,19 2,50 
Qz 0,14 0,35 1,98 0,25 1,30 1,70 4,98 
out 1,23 0,16 0,16 0,38 7,13 0,32 12,13 

PFBR – pellet feed de Brucutu; PFFN - pellet feed de Fábrica Nova; PFIT - pellet feed de Itabira; P3993 e P4023 – pilhas 

de homogeneização de minérios de ferro. 

 

A

 

B

 

75µm 75µm 
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Os resultados das amostras dos produtos de cada mina apresentaram o mesmo perfil morfológico 

identificado por Graça (2015). Sendo assim, o produto da mina de Brucutu (PFBR) é caracterizado como 

hematítico tabular, de Fábrica Nova (PFFN) como martítico e de Itabira (PFIT) como hematítico tabular-

granular. É observado nas amostras de Brucutu e Fábrica Nova a presença significativa de goethita e 

hematita martítica perfazendo a análise em questão. Li et al. (2012) e Baker et al. (1973) observaram 

influência dessas variáveis mineralógicas durante o processo de tratamento térmico de pelotas. 

Para as pilhas de homogeneização, a amostra P3993 é caracterizada pela predominância de hematita 

tabular, martítica e goethita (75,09%). O perfil da amostra P4023 é completamente diferente, com a 

predominância de hematita tabular-granular (89,21%).  

Pela visão bidimensional, o resultado das amostras das misturas submetidas ao processo de moagem 

industrial é caracterizado pela redução da partícula tabular na ordem de 39% para a mistura M4023 e 66% 

para a M3993. Neste contexto, a morfologia granular passa a ser a característica principal da matéria-prima 

do teste de queima de pelotas. No entanto, a manutenção do percentual da hematita martítica na amostra 

M3993 corrobora a visão tridimensional qualitativa ao MEV. A elevação do percentual de quartzo (Qz) e 

outros (out) é relacionada à adição de bentonita, calcário e antracito às misturas para preparação da pelota 

verde (Figura 25). 

     

Figura 25. Fotomicrografia por luz refletida da amostra M4023 com presenças de antracito, calcário, bentonita e goethita.  

Amostras de Pelotas  

Foram caracterizadas pelotas representativas dos testes de queima aplicados nas pelotas verdes 

geradas a partir das misturas processadas industrialmente (M3993 e M4023). Para tanto aplicou-se uma 

combinação das técnicas de microscopia ótica e eletrônica de varredura com EBSD acoplado para 

determinação das microestruturas e das fases presentes. Para o âmbito da análise do conjunto 3 de amostras, 

a caracterização da microestrutura da pelota ao MO e ao EBSD foram embasadas por técnicas diferentes. No 

entanto, o desenvolvimento da técnica EBSD possibilitou completar os resultados do MO com a 

estratificação das fases que compuseram os arranjos identificados (ver item 4.2.3). 

A) 

35µm 
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As pelotas representativas foram caracterizadas por mosaico diametral da seção polida. Os poros 

provenientes do processamento térmico foram quantificados e diagramados. A matriz ferrítica foi 

caracterizada pela avaliação do grau de maturação e pela quantificação das fases hematita e magnetita. O 

principal objetivo da caracterização ao MO foi diferenciar a parametrização do processamento térmico das 

pelotas pela relação perfil de temperatura, formação da microestrutura (fases e poros) e os resultados de 

resistência à compressão (RC). Para cada modelo de tratamento térmico (perfil de temperatura padrão e 

suave) foram agrupados os resultados da média de RC das 250 pelotas testadas (Tabela 11).   

Tabela 11. Dados da caracterização de pelotas ao MO (classificação de grau de maturação descrito na pag. 33). 

mistura perfil térmico  

  resultados de pelotas ao MO 

RC 
região da pelota 

maturação  hematita poros magnetita 

[DaN/pel]  [grau]  [%]  [%]  [%] 

M4023 

padrão 342 

casca  C 65,9 26,0 0,9 
manto externo C 58,0 33,2 1,0 

média - 62,0 29,6 0,9 
manto interno C 56,5 34,2 1,1 

núcleo C 54,2 36,8 1,1 
média - 55,3 35,5 1,1 

suave 319 

casca  C 63,6 22,8 1,4 
manto exerno C 56,4 32,0 1,3 

média - 60,0 27,4 1,3 
manto interno D 49,1 39,1 1,6 

núcleo D 47,9 42,0 1,5 
média - 48,5 40,6 1,5 

M3993 

padrão 315 

casca  C 62,4 29,1 1,8 
manto externo C 61,7 29,3 1,8 

média - 62,1 29,2 1,8 
manto interno D 57,3 32,2 2,2 

núcleo D 50,5 40,2 2,6 
média - 53,9 36,2 2,4 

suave 331 

casca  C 65,1 24,3 1,8 
manto externo C 63,6 24,5 1,7 

média - 64,3 24,4 1,7 
manto interno C 57,3 29,2 2,1 

núcleo C 54,3 32,0 2,0 
média - 55,8 30,6 2,0 

Grau A: baixa coalescência da matriz ferrítica; grau B: caracteriza o início do processo de coalescência; grau C: coalescência 

completa; grau D: coalescência intensa. 



Meyer Machado, M, 2016. Processo de moagem e formação de fases em pelotas de minério de ferro 

56 

Para a mistura M4023 é notória a diferença dos resultados de RC com a redução de temperatura – 

dados estatísticos descritos no item 4.4.1. De modo geral, para todas as regiões da pelota, a formação de 

hematita reduziu com a redução do perfil térmico, enquanto que a formação de magnetita e poros foi elevada. 

As Figura 26 e 27 ilustram a densidade de poros. Além disso, a redução do perfil de temperatura 

proporcionou uma heterogeneidade do grau de maturação entre a região externa (casca e manto externo) com 

a região interna (manto interno e núcleo).  A heterogeneidade transcreve a configuração de camada dupla na 

estrutura da pelota - parte externa a interna com diferença de arranjo de fases - apresentada por diversos 

autores: Li et al. (2012); Dwarapudi et al. (2008); Lu (1990). 

 

           Figura 26. Ilustrações do aspecto geral da microestrutura da pelota, do diagrama de poros, diametral da seção polida e grau 

de maturação por região – (a) casca; (b) manto externo; (c) manto interno; (d) núcleo (M4023 – RC = 342 DaN/pel; perfil padrão). 
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Figura 27. Ilustrações do aspecto geral da microestrutura da pelota, do diagrama de poros, diametral da seção polida e grau de 

maturação por região – (a) casca; (b) manto externo; (c) manto interno; (d) núcleo (M4023 – RC = 319 DaN/pel; perfil suave). 

 

O comportamento dos resultados da mistura M3993 foi inverso. A redução de temperatura gerou um 

incremento positivo da RC. A formação de hematita elevou-se com a redução da temperatura, enquanto que 

a quantidade de poros e magnetita reduziu. As Figura 28 e 29 ilustram a porosidade. 
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Figura 28. Ilustrações do aspecto geral da microestrutura da pelota, do diagrama de poros, diametral da seção polida e grau de 

maturação por região – (a) casca; (b) manto externo; (c) manto interno; (d) núcleo (M3993 – RC = 315 DaN/pel; perfil padrão). 
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Figura 29. Ilustrações do aspecto geral da microestrutura da pelota, do diagrama de poros, diametral da seção polida e grau de 

maturação por região – (a) casca; (b) manto externo; (c) manto interno; (d) núcleo (M3993 – RC = 331 DaN/pel; perfil suave). 

 

4.2.3 Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD)  

Amostras de Pellet Feed e Pilhas de Homogeneização 

A partir dos mapas de fases foram obtidas as proporções de hematita e magnetita. Os dados 

apresentados nas Tabelas 12 e 13 foram compilados pela média de quatro regiões analisadas por amostra. A 

quantidade mínima de pontos foi 500 por região a partir de 4µm de tamanho. 
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Tabela 12. Dados da relação mineralógica dos produtos das minas envolvidas.  

produto fração granulométrica participação em massa mineralogia 
(mm)  (%) hematita (%) magnetita (%) 

PFBR 

[-0,045] 32,15 30,69 1,45 
[-0,106 +0,045] 46,47 40,69 5,78 

[-1 + 0,016] 21,28 18,93 2,34 
[1] 0,09 0,00 0,01 
                   Total              100 90,40 9,59 

PFFN 

[-0,045] 44,43 40,87 3,56 
[-0,106 +0,045] 40,74 33,35 7,39 

[-1 + 0,016] 14,55 11,91 2,64 
[1] 0,22 0,22 0,05 
                   Total              100 86,35 13,64 

PFIT 

[-0,045] 45,99 44,12 1,87 
[-0,106 +0,045] 39,12 38,57 0,55 

[-1 + 0,016] 14,39 14,08 0,31 
[1] 0,50 0,50 0,01 
                   Total              100 97,27 2,74 

 

Tabela 13. Dados da relação mineralógica da matéria-prima constituintes das pilhas de homogeneização. 

pilha fração granulométrica participação em massa mineralogia 
(mm)  (%) hematita (%) magnetita (%) 

P3993 

[-0,045] 37,89 31,52 6,36 
[-0,106 +0,045] 44,55 37,14 7,40 

[-1 + 0,016] 17,44 15,99 1,45 
[1] 0,12 0,11 0,01 

Total 84,76 15,23 

P4023 

[-0,045] 43,78 41,52 2,26 
[-0,106 +0,045] 41,76 39,98 1,78 

[-1 + 0,016] 14,26 13,40 0,86 
[1] 0,20 0,19 0,01 

Total 95,09 4,91 

 

Para o produto da mina de Itabira (PFIT) foi observado as menores proporções de magnetita seguida 

pelas amostras de Brucutu (PFBR) e Fábrica Nova (PFFN). A pilha P3993 (70% de PFBR / 30% PFFN) 

manteve a proporção de magnetita em maior quantidade (15,23%) em relação à P4023 (85% PFIT / PFBR). 

A relevância de cada pilha é ilustrada pelas Figura 30 e 31. Para cada amostra serão apresentados os mapas 

de fase das frações granulométricas investigadas. O mapa revela a distribuição de hematita (azul) e magnetita 

(vermelho).  
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Figura 30. Pilha P4023. Ilustrações forscatter (MEV) e respectivos mapas de fase (EBSD). (J1 a J4) fração [-0,045] mm; (K1 a 

K4) fração retida [+ 0,045 - 0,106] mm; (L1 a L4) fração [+ 0,106] mm.  
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Figura 31. Pilha P3993. Ilustrações forscatter (MEV) e respectivos mapas de fase (EBSD). (M1 a M4) fração [-0,045] mm; (N1 a 

N4) fração retida [+ 0,045 - 0,106] mm; (O1 a O4) fração [+ 0,106] mm.   
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Amostras de Pelotas 

A compilação das fases mapeadas ao EBSD serviu como complemento à análise ao MO.  Tanto para 

a amostra M4023 (ver Tabela 14) quanto para a amostra M3993 (ver Tabela 15) os resultados de 

identificação das fases (hematita e magnetita), da porosidade com o comportamento da RC e perfil de 

temperatura foram similares ao MO.  

Adicionalmente, a técnica EBSD permitiu a identificação de outras nove fases, sendo a fayalita a de 

maior relevância. A formação dessa fase acompanhou a redução da RC, situação semelhante à reportada 

pelos autores Lu (1990), Friel & Erickson (1980) e Meyer (1980). As demais fases identificadas (wustita, 

quartzo, cálcio-magnésio silicato, dicalcium silicato, SFCA, cálcio ferrita e dicálcio ferrita) não mostraram 

influencia relevante na RC. 

Os mapas de fase estão ilustrados pelas Figura 32 e 33. Do ponto de vista qualitativo, a formação das 

fases é mais evidenciada na região interna da pelota. A fayalita é a fase mais abundante nesta região. 

Interessante observar que a formação da magnesioferrita está ligada ao surgimento da magnetita conforme 

descrito por Fitton & Goldring (1966).  
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Tabela 14. Resultados da quantificação de fases para amostras de pelotas relativas ao teste tecnológico de tratamento térmico (mistura M4023)  
m

is
tu

ra
 

pe
rf

il 
té

rm
ic

o 
R

C
 

[D
aN

/p
el

] 

região da 
pelota 

poros 
(%) 

fases minerais (%) 
óxido de ferro silicatos ferritos 

hematita magnetita wustita quartzo fayalita 
cálcio-

magnésio 
silicato 

dicalcium  
silicato SFCA cálcio 

ferrita 
dicálcio 
ferrita  

Magnesio- 
ferrita 

M
40

23
 pa

dr
ão

 

34
2 

casca 28,46 66,72 0,45 0,08 0,34 2,61 0,43 0,02 0,04 0,17 0,27 0,41 
manto externo  28,55 66,12 0,28 0,06 0,04 3,80 0,44 0,02 0,04 0,17 0,22 0,27 
manto interno 22,79 73,09 0,18 0,04 0,28 2,58 0,56 0,02 0,03 0,06 0,27 0,10 

núcleo 28,00 67,61 0,13 0,06 0,01 2,99 0,27 0,02 0,06 0,25 0,52 0,08 
média 26,95 68,39 0,26 0,06 0,17 3,00 0,43 0,02 0,04 0,16 0,32 0,22 

su
av

e 

31
9 

casca 29,01 65,11 0,36 0,20 0,03 4,21 0,20 0,03 0,04 0,17 0,25 0,39 
manto externo  30,04 62,62 1,39 0,03 0,05 3,83 0,31 0,02 0,04 0,29 0,22 1,16 
Manto interno 30,00 59,51 2,87 0,05 0,32 3,55 0,49 0,03 0,04 0,22 0,24 2,68 

núcleo 32,92 61,08 0,39 0,02 0,03 4,43 0,02 0,06 0,04 0,16 0,45 0,40 
média 30,49 62,08 1,25 0,08 0,11 4,01 0,26 0,03 0,04 0,21 0,29 1,16 

 

Tabela 15. Resultados da quantificação de fases para amostras de pelotas relativas ao teste tecnológico de tratamento térmico (mistura M3993) 

m
is

tu
ra

 

pe
rf

il 
té

rm
ic

o 
R

C
 

[D
aN

/p
el

] 

região da 
pelota 

poros 
(%) 

fases minerais (%) 
óxido de ferro silicatos ferritos 

hematita magnetita wustita quartzo fayalita 
cálcio-

magnésio 
silicato 

dicalcium  
silicato SFCA cálcio 

ferrita 
dicálcio 
ferrita  

Magnesio- 
ferrita 

M
39

93
 pa

dr
ão

 

31
5 

casca 41,74 52,96 0,35 0,20 0,38 3,23 0,43 0,06 0,04 0,22 0,05 0,34 
manto externo  30,08 62,14 0,36 0,21 1,21 4,33 0,26 0,01 0,04 0,18 0,76 0,42 
manto interno 31,90 62,55 0,50 0,20 0,13 3,53 0,38 0,04 0,04 0,25 0,12 0,36 

núcleo 33,08 60,77 0,47 0,08 0,48 3,74 0,29 0,02 0,04 0,31 0,77 0,22 
média 34,20 59,61 0,42 0,17 0,55 3,71 0,34 0,03 0,04 0,24 0,43 0,34 

su
av

e 

33
1 

casca 34,78 61,10 0,20 0,11 0,04 2,72 0,27 0,02 0,04 0,20 0,33 0,19 
manto externo  35,00 61,58 0,17 0,10 0,14 2,15 0,24 0,02 0,04 0,15 0,29 0,12 
manto interno 26,79 68,43 0,20 0,01 0,12 2,71 0,23 0,02 0,04 0,29 0,70 0,46 

núcleo 28,20 67,24 0,30 0,00 0,03 3,54 0,17 0,01 0,04 0,10 0,07 0,30 
média 31,19 64,59 0,22 0,06 0,08 2,78 0,23 0,02 0,04 0,18 0,35 0,27 
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Figura 32. M4023 / perfil padrão (R1 a R4) e suave (S1 a S4):  mapa de fases da microestrutura das pelotas. Matriz de hematita 

(azul escuro); poros (preto); fayalita (azul aqua); magnetita (vermelho); quartzo (branco); wustita (verde); calcio ferrita (amarelo); 

magnesioferrita (lilás); cálcio-magnésio silicato (marrom).  
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 Figura 33. M3993 / perfil padrão (T1 a T4) e suave (U1 a U4):  mapa de fases da microestrutura das pelotas. Matriz de hematita 

(azul escuro); poros (preto); fayalita (azul aqua); magnetita (vermelho); quartzo (branco); wustita (verde); calcio ferrita (amarelo); 

magnesioferrita (lilás).  
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4.3. TESTE DE MOAGEM 

4.3.1 Escala em Bancada 

Os produtos testados de cada mina apresentaram uma ordem crescente do fator k: Fábrica Nova 

(PFFN), seguido de Brucutu (PFBR) e por último Itabira (PFIT). A pilha P3993, em função da participação 

de PFBR e PFFN, apresentou fator k 42,4% superior à pilha P4023. Os valores do fator k obtidos por pilha, 

bem como de cada uma das amostras de produto, estão listados na Tabela 16.  A massa passante na malha - 

0,045 mm de cada amostra e área superficial específica (SE) de entrada e saída complementaram a 

informação. 

Tabela 16. Resultados do teste de moagem em bancada 

amostras 

escala em bancada 
entrada saída 

fator k 
granulometria SE granulometria SE 
[-0,045 mm] [cm2/g] [-0,045 mm] [cm2/g] [cm2/g.Wh] 

PFBR 32,15% 390,01 92,70% 2.130 1,657 
PFFN 44,43% 459,03 98,10% 3.160 2,572 
PFIT 45,99% 409,53 94,25% 1.780 1,305 
P3993 37,89% 399,57 94,48% 2.380 1,886 
P4023 43.78% 399,44 94,24% 1.790 1,324 

 

4.3.2 Escala Industrial 

As variáveis-resposta granulometria - 0,045 mm, área superficial específica (SE) e o fator B.S.A., 

assim como a produção dos moinhos, foram calculados e registrados na Tabela 17 

Tabela 17. Resultados das variáveis-resposta do teste de moagem em escala industrial 

pilha 
escala industrial  

granulometria SE produção fator  B.S.A. 
[-0,045 mm] σ [cm2/g] σ [t/h] [cm²/g/kWh/t] σ 

P3993 74,60% (3,7) 1668 (60) 340 114,22 (6,09) 
P4023 78,50% (2,3) 1539 (82) 260 83,58 (8,46) 

 

Exceto a produção, mantido set point fixo (sem variação significativa), a comparação da matriz de 

experimentos foi realizada mediante aos testes estatísticos das variáveis-reposta granulometria, SE e fator 

B.S.A. (Tabela 18).  

O teste de Kolmolgorov apontou normalidade na distribuição dos dados compilados (P-valor > 0,05), 

portanto as análises de variância (teste f) e de hipótese (t stundent) foram aplicadas. Foram encontradas 
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evidência, ao nível de significância de 5%, para o teste f. O P-valor > 0,05 aceita a hipótese de nulidade (H0), 

ou seja, não há diferença significativa nas variâncias de cada parâmetro. Esta observação está alinhada com 

os limites do processo industrial, onde a SE é controlada em um intervalo de 1500 a 1700 cm2/g e a 

granulometria entre 75% a 90% < 0,045 mm. Já o fator B.S.A. é uma consequência da SE. 

Para a comparação das médias, o teste t student apontou diferença estatística significativa para essas 

três variáveis-resposta. A hipótese de nulidade para este caso foi rejeitada (H0) em função do P-Valor < 0,05. 

Tabela 18. Resultados das variáveis-resposta do teste de moagem em escala industrial 

pilha variável- 
resposta 

testes estatísticos 
normalidade variância hipótese 

[Kolmolgorov] [teste f ] [teste t stundent] 

P3993 
granulometria  
[-0.045] mm 

* normal 
(P-Valor > 0,150) P-Valor 0,147 

* variâncias iguais 

médias diferentes em 3,22 
pontos percentuais (P-Valor 

0,020) P4023 * normal 
(P-Valor 0,086) 

P3993 
SE 

* normal 
(P-Valor > 0,150) P-Valor 0,315 

* variâncias iguais 
médias diferentes em 129,242 

cm2/g (P-Valor 0) 
P4023 * normal 

(P-Valor  0,105) 

P3993 
fator 

B.S.A. 

* normal 
(P-Valor 0,919) P-Valor 0,272 

* variâncias iguais 
médias diferentes em 30,63 

SE/kWh/t (P-Valor 0) 
P4023 * normal 

(P-Valor  0,409) 

 

A Figura 34, Figura 35 e Figura 36 ilustram os resultados em forma de gráfico dos testes estatísticos 

aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Resultados estatísticos de comparação entre as pilhas P3993 e P4023 da granulometria < 0,045mm.  
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Figura 35. Resultados estatísticos de comparação entre as pilhas P3993 e P4023 da área superficial específica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Resultados estatísticos de comparação entre as pilhas P3993 e P4023 do fator B.S.A. 

4.4. TESTE DE QUEIMA  

4.4.1 Ensaios de Resistência à Compressão 

Os ensaios em 250 pelotas por teste de queima estão registrados na Tabela 19. Do mesmo modo, a 

comparação dos resultados foi realizada com base nas análises estatísticas (Tabela 20). 
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Tabela 19. Resultados de qualidade física de pelota queimada 

mistura perfil de 
temperatura 

qualidade física de pelota 

RC σ 
RC RC RC 

abrasão 
(<250) (<100) (<78) 

[daN/pel]   [%]  [%]  [%] [%] 

M3993 
padrão 315 (93) 22,4 1,6 1,2 3,33 
suave 331 (88) 18 0,8 0,8 3,19 

M4023 
padrão 342 (118) 21,2 1,6 1,2 3,61 
suave 319 (115) 30,6 3,6 2,3 4,37 

 

Tabela 20. Resultados das variáveis-resposta do ensaio de resistência a compressão  

mistura perfil de 
temperatura 

testes estatísticos 
normalidade variância hipótese 
[Kolmolgorov] [teste f ] [teste t] 

M3993 
padrão * normal 

(P-Valor > 0,150)  P-Valor 0,329 
* variâncias iguais 

médias diferentes em  16,51 
daN/pel (P-Valor 0,029) 

suave * normal 
(P-Valor > 0,150) 

 M4023 
padrão * normal 

(P-Valor > 0,150) P-Valor 0,745  
* variâncias iguais 

 médias diferentes em 23,45 
daN/pel (P-Valor 0,001) 

suave * normal 
(P-Valor  > 0,150) 

 

A Figura 37 e Figura 38 ilustram os resultados em forma de gráfico dos dados estatísticos da 

comparação da RC entre o perfil padrão e suave aplicado para cada mistura analisada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Resultados estatísticos de comparação entre as o perfil padrão e suave para a mistura M3993. 
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Figura 38. Resultados estatísticos de comparação entre as o perfil padrão e suave para a mistura M4023. 

 

O teste t student aplicado comprovou diferença estatística nas médias dos resultados de RC por perfil 

de temperatura – distribuição dos dados normais e com variâncias iguais. A característica mais importante é 

a inversão de RC entre as misturas, onde o maior resultado foi obtido com maior aporte de temperatura para 

a mistura M4023 e com menor aporte para a M3993. O comportamento dos resultados de RC menores que 

250, 100, 78 DaN/pel e de abrasão mantiveram alinhados com o fenômeno da inversão. Adicionalmente, a 

Figura 39 ilustra a distribuição dos 250 resultados das melhores médias de RC por mistura, onde o menor 

desvio foi obtido na queima da mistura M3993 com menor aporte de energia térmica. 

 

Figura 39. Distribuição normal para os melhores resultados de RC por mistura.  
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CAPÍTULO 5 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A discussão dos resultados está descrita de acordo com os processos estudados nesta pesquisa. 

Efeitos das microestruturas foram verificados nos processos de moagem e o de tratamento térmico de 

pelotas. 

5.1.1 Efeitos da Morfologia do Minério de Ferro no Processo de Moagem 

A partir da combinação das técnicas utilizadas foi possível caracterizar os produtos de minério de 

ferro de cada mina. Com base nas variações morfológicas determinadas foram discriminados três tipos de 

produtos: 

 tipo tabular (pellet feed de Brucutu); 

 tipo martítico (pellet feed de Fábrica Nova); 

 tipo granular-tabular (pellet feed de Itabira). 

Em relação à caracterização física, a maior massa foi observada na fração -0,045 mm. Uma exceção 

é o produto da mina de Brucutu que apresentou inversão de massa entre a fração -0,045 mm com a fração -

0,106 +0,045 mm. A morfologia de grãos alongados e finos (< 0,020 mm) descreve a inversão de maior 

massa observada. A passagem do grão com a referida morfologia por uma dada malha de peneira requer uma 

posição espacial específica, conforme ilustrado na Figura 40.  

 

 

Figura 40. Relação entre a posição espacial da morfologia tabular retida (a) e passante (b), em uma hipotética malha de 

peneira. 

 

(a) 
(b) 
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Do mesmo modo, as respectivas pilhas utilizadas na matriz de experimentos foram caracterizadas e 

descriminadas da seguinte forma: 

 tabular-martítica (P3993); 

 tabular-granular (P4023). 

A inversão de maior massa entre as malhas de peneiramento foi observada na pilha P3993 em função 

da maior participação do produto da mina de Brucutu (ver Tabela 3). 

 No processo de moagem em escala de bancada foram obtidos diferentes valores do fator k por 

produto e, consequentemente, por pilha. Os resultados obtidos nesta pesquisa por produto corroboraram o 

estudo realizado por Graça et al. (2015), evidenciando uma escala crescente deste fator com a morfologia da 

hematita. Sendo assim, o maior fator k foi atrelado à morfologia martítica, seguido da tabular e tabular-

granular com menores valores. A pilha P3993 em função de ser caracterizada pelas morfologias tabular fina 

e martítica atingiu um valor de 42,4% mais elevado do fator k em relação a pilha P4023. 

O scale-up do teste de moagem envolvendo as pilhas de homogeneização gerou resultados 

importantes para o processo industrial, que foi atrelado aos tipos morfológicos das misturas. Para a pilha 

P3993, a obtenção de área superficial específica (parâmetro industrial de 1.650 cm2/g (50)) foi com produção 

dos moinhos de 30,7% superior à produção com a pilha P4023, que não atingiu o patamar mínimo de SE em 

função da limitação de produção mínima de 260 t/h por moinho. A P4023 foi caracterizada como sendo do 

tipo tabular-granular, o que dificulta a eficiência do processo de moagem (Graça et al. 2015). Além disso, os 

resultados mostraram relação com o fator B.S.A. (Donda et al. 2007), onde a pilha P3993 gerou 36,7% a 

mais de área superficial específica, por energia elétrica consumida por tonelada de minério moído em relação 

a pilha P4023. Em outras palavras, para uma mesma área superficial específica, a matriz de minério tabular-

martítica proporciona uma maior produção com menor consumo de energia elétrica.  

A massa retida na malha de 0,045 mm é outra variável de controle após o processo de moagem - 

parâmetro industrial de mínimo 78% de massa retida. Industrialmente, a pilha P3993 resultou em uma média 

estatística inferior a pilha P4023, que está em linha com o fenômeno ilustrado na Figura 40.  

5.1.2 Efeito da Composição Mineralógica no Processo de Tratamento Térmico de 

Pelotas 

Por meio da aplicação da técnica EBSD foi possível determinar a relação dos teores de hematita e 

magnetita para os produtos de cada mina. O pellet feed de Fábrica Nova apresentou maior teor de magnetita, 

seguido da mina de Brucutu e Itabira. Por consequência da mistura destes produtos (ver Tabela 3), a pilha 

P3993 apresentou hematita e magnetita, respectivamente de 84,76 % e 15,23%, enquanto que a P4023 foi de 

97,27% e 2,74%. A presença de magnetita teve relação direta com o tipo morfológico descrito como 

hematita martítica.  
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A relação entre hematita e magnetita é uma das principais variáveis de parametrização do processo 

de tratamento térmico (Li et al 2012; Jiang et al. 2008). Os resultados da resistência à compressão obtidos 

nos testes de queima corroboraram o fenômeno descrito pelos autores. Estatisticamente as médias de 

resistência à compressão foram diferentes entre os perfis aplicados por mistura, sendo constatado um 

fenômeno de inversão desta propriedade com o aporte de energia versus o teor de magnetita.  

Para a mistura M4023, a aplicação de um ciclo térmico com o perfil padrão  ̶  industrial atual com 

maior aporte de energia térmica  ̶  proporcionou uma maior resistência à compressão em relação ao perfil 

suave. Esta observação é atrelada à particularidade do processo de sinterização da hematita (em maior 

quantidade nessa mistura), determinado basicamente pela coalescência das partículas, que por sua vez 

demanda energia térmica para se desenvolver. Segundo os autores, de outra forma, é necessário temperatura 

entre 1.300 e 1.350°C e tempo de ciclo superior a 20 min, o que foi pré-determinado no ciclo térmico com 

perfil industrial (ver Tabela 7).  O processo de sinterização adequado está retratado pela homogeneidade do 

grau de maturação da microestrutura ao longo da seção transversal da pelota queimada e a geração de poros 

em menor percentagem em relação ao outro teste (ver Tabela 10). Essas características foram constatadas ao 

microscópio óptico (ver Figuras 26 e 27). Por outro lado, no teste com perfil suave foi observada a presença de 

magnetita, proveniente da mistura que não foi oxidada, poros em maior quantidade e grau de maturação 

diferente entre a região interna e externa das pelotas. Essas evidências foram relacionadas à formação de uma 

estrutura duplex de menor resistência descrita por Li et al. (2012), Dwarapudi et al. (2008), Lu (1990). Para 

este tipo de mistura, a formação dessa estrutura representa um processo ineficiente de sinterização das 

partículas de hematita e de oxidação das partículas de magnetita para hematita (Meyer 1980). 

O fenômeno de inversão da resistência à compressão foi constato pelo teste de queima das pelotas 

processadas com a mistura M3993. Neste caso, a obtenção de resistência à compressão mais elevada foi ao 

perfil suave em comparação ao padrão. Essa inversão pode ser atrelada à particularidade da formação da 

hematita secundária, transformada durante o início do ciclo (temperatura de 875 °C, ver Tabela 2) a partir da 

magnetita presente em maior quantidade nessa mistura (15,23%). Segundo Li et al. (2012), Jiang et al. 

(2008) e Li et al. (2009) essa inversão transcreve um processo diferenciado de ativação da sinterização e 

coalescência das partículas hematita secundária durante a etapa de queima do tratamento térmico. A energia 

gerada a partir da transformação da magnetita (processo exotérmico) unida a porosidade intragranular da 

nova microestrutura (hematita secundária) potencializam o crescimento e a recristalização de todas as 

partículas de hematita. Este fenômeno possibilitou a redução do aporte térmico – parâmetro definido para o 

perfil suave. Da mesma forma, a constatação via microscópio óptico do grau de maturação homogêneo ao 

longo da seção transversal da pelota e a menor percentagem poros (Figura 28 e 29) corroboram o controle 

adequado do processo de sinterização ao ser aplicado este perfil com temperaturas reduzidas nas etapas de 

pré-queima e queima do processo de tratamento térmico (comparar Tabela 7 e Tabela 8). Foi observada 
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também a estrutura duplex na pelota com resultado de compressão inferior. A razão principal está na 

identificação da magnetita residual na região interna da pelota, que configura temperatura superior de 

tratamento (temperaturas > 1.345 °C, ver Tabela 2).  Segundo os autores, a razão principal é atrelada a 

redução da velocidade de oxidação da magnetita ao maior aporte térmico que ficou preservada no grão de 

hematita secundária. 

5.1.2 Formações de Fases em Pelotas Tratadas Termicamente 

A compilação das fases mapeadas ao EBSD foi complementar ao microscópio óptico no que tange a 

determinação das fases hematita, magnetita e porosidade. Adicionalmente, esta técnica evidenciou o 

surgimento de outras nove fases corroborando os relatos de diversos autores: Fitton & Goldring (1966), 

Meyer (1980), Friel e Erickson (1980), Sá et al. (2004), Dwarapudi et al. (2008) e Li et al. (2009). Esses 

arranjos de fases foram agrupados como óxidos de ferro, silicatos e ferritos (ver Tabela 14 e 15). 

A partir dos mapas de fases gerados pela indexação de diversos arranjos cristalinos que compõem a 

microestrutura, pode-se afirmar que uma pelota é constituída por hematita e poros, em valores acima de 92%. 

Os demais 8% são representados por mais dez fases determinadas como magnetita, wustita, quartzo, cálcio-

magnésio silicato, dicalcium silicato, SFCA (silício ferro cálcio alumínio), fayalita, cálcio ferrita, dicálcio 

ferrita e magnesioferrita. Como observado via microscópio óptico, a evolução dos poros representa a baixa 

eficiência no processo de sinterização, reflexo direto da constatação de menores valores de resistência à 

compressão para os perfis de temperatura testados (Fonseca 2004 e Sá et al. 2004). Por outro lado, a hematita 

detectada em maiores quantidades representa a eficiência do processo de oxidação da magnetita, que reflete 

diretamente em valores mais elevados de resistência à compressão. Entretanto, a identificação de magnetita 

residual significa a baixa eficiência deste processo. Essas evidências do comportamento da resistência à 

compressão foram observadas por Jiang et al. (2008) e Li et al. (2009). 

Nos últimos anos, foi concebido uma ênfase especial a respeito das características dos silicatos 

obtidos na microestrutura das pelotas submetidas ao processo de tratamento térmico de endurecimento. É um 

consenso comum, em algumas circunstâncias, que a formação das escórias siliciosas é um bom indicador da 

ligação entre os grãos de óxidos de ferro, à temperatura adequada, que, em seguida são formadas estruturas 

resistentes. Assim, a resultante é a obtenção de uma resistência à compressão das pelotas tratadas 

termicamente a níveis superiores (Friel & Erickson 1979; Meyer 1980; Dwarapudi et al. 2008). A adição de 

componentes fundentes, tais como a cal e a magnésia, às misturas de minérios para a formação de pelotas 

verdes contribuem, em conjunto com sílica proveniente dos minerais de minério, para a formação de escória 

siliciosa a partir do melt, as quais foram distribuídas uniformemente entre os cristais da matriz hematítica. 

No presente estudo, uma pequena porcentagem de fases siliciosas foi quantificada como cálcio-magnésio 

silicato, dicalcium silicato, SFCA. No entanto, não foi possível estabelecer uma relação entre as essas fases 

formadas e os resultados de resistência à compressão. Por outro lado, a presença de um silicato específico 

parece influenciar nos resultados de resistência à compressão. Isto é mais sensível à presença de fayalita 
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contribuindo com no máximo 4% da composição da microestrutura. Neste contexto, como relatado por 

Meyer (1980) e Lu (1990), a presença de fayalita na microestrutura tem um efeito negativo na resistência da 

pelota tratada. O mesmo comportamento foi observado durante nossos testes, onde a redução de resistência à 

compressão ocorreu na proporção que a fayalita elevou em linha com a identificação desta fase em maiores 

quantidades (Tabelas 14 e 15). 

A geração de uma atmosfera redutora, principalmente no núcleo das pelotas tratadas, por meio do 

monóxido de carbono proveniente da combustão do antracito introduzido nas misturas e a sílica livre irá 

fomentar uma fragilidade na estrutura pela formação de magnetita e a fayalita como discutido por 

Panigraphy et al. (1990) e Dwarapudi et al. (2008). Estas fases relacionadas, embora não presentes em 

grandes quantidades, podem funcionar como uma rigidez ao stress e ao esforço de carga aplicada à pelota 

durante transporte e carregamento dos reatores de redução, o que é desejável em certo ponto uma vez que 

possui interface de ligação entre os grãos de óxido. Mas, ao mesmo tempo, pode atuar como elemento de 

fragilização que torna o agregado propenso a entrar em colapso após esses processos de manipulação. Isto 

pode ter um efeito sobre a reatividade das pelotas tratadas termicamente. Materiais frágeis tendem a fraturar 

facilmente. Assim, este fenômeno pode estar relacionado com a elevação da proporção dessas fases citas 

(Tabelas 14 e 15; Figuras 32 e 33). Outro aspecto importante está relacionado com a transformação de fase, 

bem como a transformação cristalina a partir estrutura hexagonal da hematita para a cúbica da magnetita. A 

mudança dimensional anisotrópica leva ao stress acentuado por diferentes gradientes de calor, resultando em 

trinas na matriz frágil. O efeito é particularmente acentuado no limite do grão como relatado por Dwarapudi 

et al. (2008). Finalmente, como relatado pelos próprios autores, a liberação de dióxido de carbono a partir da 

formação de fayalita interfere negativamente na estrutura de sedimento (ver Tabela 2). 

O grupo de ferrito é o menos abundante entre todas as fases. Foi contabilizado na composição da 

pelota em quantidades menores do que os grupos de óxidos e silicatos. O componente principal é a magnésio 

ferrita seguido por dicálcio ferrita. Os agentes de fluxantes presentes são calcinados em temperaturas entre 

600 e 875°C que formam uma matriz de grãos finos de óxidos simples e reativos (MgO e CaO). Neste 

processo, parte do Fe2+ é oxidado para Fe3+. Entre 875 e 1200°C a maior parte da reação ocorreu. Acima 

dessa faixa de temperatura uma fase líquida é formada. A fase líquida presente nos contornos de grão eleva a 

mobilidade dos elementos e uma intensa troca de cátions ocorre. Mg2 + substitui o Fe3+ em sites octaédricos 

cristalográficos em uma estrutura de espinel, então a magnésio ferrita é formada. Além disso, Fitton e 

Goldring (1966) relataram que a formação da magnésio ferrita foi acompanhada pela formação da magnetita 

não oxidada, consonante com o presente estudo. No estágio de resfriamento do processo de endurecimento, 

silicatos de cálcio de variadas composições são formados, dependendo da química local. O CaO primeiro 

combina com a ganga para formar a escória de silicato de cálcio de baixo ponto de fusão. Por sua vez, se a 

basicidade for suficientemente elevada (B2> 0,80), o cálcio combina com o óxido férrico para formar as 
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cálcio e dicálcio ferrita (Panigrahy et al. 1990; Umadevi et al. 2011). No presente trabalho, menos de 1% das 

ferrites foram identificadas, que por sua vez está relacionado com o baixo B2 (<0,60). Além disso, o 

conteúdo dessas fases não permitiu uma conclusão em termos da influência sobre o comportamento dos 

resultados de resistência à compressão. 
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5.2. CONCLUSÕES  

A combinação de diversas técnicas de microscopia proporcionou uma caracterização detalhada dos 

produtos das minas envolvidas, assim como da matriz de experimentos tecnológicos aplicados nesta 

pesquisa, representada pelas pilhas de homogeneização. Os produtos e as pilhas foram caracterizados de 

acordo com a morfologia e mineralogia do minério, proporcionando uma separação criteriosa por 

características geométricas e físicas. As técnicas aplicadas via microscópio óptico foram fundamentais para 

caracterizar a microestrutura das pelotas tratadas termicamente em termos da densidade de poros e 

identificação das fases hematita e magnetita. Adicionalmente, o desenvolvimento da técnica EBSB permitiu 

a determinação de outras nove fases cristalinas, além da hematita e magnetita, que estabelece uma forma 

inédita de observação dessa microestrutura.  

Os testes de moagem em bancada confirmaram valores mais elevados de fator k para o produto com 

presença marcante de hematita martítica, característico da mina de Fábrica Nova. Em seguida, a morfologia 

tabular fina da mina de Brucutu e finalmente da mina de Itabira, onde ocorre a combinação de hematita 

granular e hematita tabular, sendo essa com espessuras superiores a 20 µm. Indiferentemente das 

características dos produtos, a pilha composta por uma combinação das morfologias tabular-martítica 

apresentou valor do fator k superior à combinação tabular-granular. Em escala industrial, a performance 

superior da mesma pilha correspondeu aos mais elevados valores do fator industrial B.S.A., que por sua vez, 

retratou a relação morfológica das pilhas com ganhos de produção e consumo energético. Em outras 

palavras, a combinação da porosidade da hematita martítica com a hematita tabular fina proporcionou os 

melhores resultados industriais. 

Por meio dos resultados dos testes de queima foi possível estabelecer o controle da resistência à 

compressão a partir da adequação do perfil térmico no formo, utilizando como base as características 

mineralógicas que constituem a mistura a ser tratada no processo industrial da pelotização. Os resultados 

evidenciaram a relação inversa entre o teor de magnetita na mistura com o consumo de energia térmica. O 

processo de oxidação da magnetita para hematita secundária foi confirmado como a principal variável de 

parametrização do perfil térmico. Todo este processo pode ser antecipado durante a etapa inicial da queima e 

otimizado ao seu final, assim, a resistência da pelota pode ser obtida demandando menor aporte de energia e 

consequentemente menor consumo de combustível. O grau de maturação final da pelota também teve seu 

controle no perfil térmico do forno, pois reflete diretamente a coalescência da matriz ferrítica, que por sua 

vez, reflete os resultados de resistência à compressão.  

O desenvolvimento da técnica EBSD foi determinante de forma inédita ao identificar outras nove 

fases cristalinas além da hematita e magnetita. A determinação dos teores de fayalita, magnetita não oxidada 

também sugerem uma relação inversa com a resistência à compressão.    
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