
Contribuição ao Estudo 
da Pelotização de 
Minério de Manganês 

1. Introdução 

Fernando Freitas Lins 
x João Battista Bruno 

A pelotização é um dos processos de aglomeração de finos mais atraente devido 
principalmente a economicidade do processo e as propriedades altamente satisfatórias 
alcançadas pelas pelotas. 

Em linhas gerais, a pelotização consiste em misturar o minério moído finamente com 
substãncia aglutinante, sendo a mistura submetida a um processo de pelotização com 
água através de rolamento contínuo e quedas repetidas da massa úmida em aparelhos 
próprios . Obtidas as pelotas elas são submetidas a um cozimento em forno. 

Esse estudo abrange a confecção das pelotas , bem como testes posteriores que 
possibilitam a sua utilização em alto-forno. 

2. Descrição Mineralógica do Concentrado 

2.1 Minerais Presentes 

São os seguintes os minerais presentes no concentrado. 

Composição: Mn02 

Propriedades: 
Cor: preto cinzento 
Brilho: metálico 
Clivagem: (11 O) perfeita 
Fratura: irregular 
Densidade: 4.7 
Dureza: 4.5 (mohs) 

Pirolusita 
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Composição: Fe203 

Propriedades : 
Cor: castanha 
Brilho: metálico 
Clivagem: rara 
Fratura: irregular ou conchoidal 
Densidade: 4.5 
Dureza: 4.0 (mohs) 

Composição: Feo .oH.nH20 

Propriedades: 
Cor: castanha amarelada 
Brilho: ferroso 
Clivagem : ausente 
Fratura: irregular ou conchoidal 
Densidade: 3.5 
Dureza: 3.0 (mohs) 

Composição: (K Na) (Mns015) 

Propriedades: 
Cor: cinza escuro 
Brilho: metálico 
Clivagem : ausente 
Fratura: irregular 
Densidade: 3.9 
Dureza: 6.0 (mohs) 

Composição: Si02 

Propriedades : 
Cor: branca 
Brilho: Vítreo 
Clivagem : ausente 
Fratura: conchoidal 
Densidade: 2.5 
Dureza: 7.0 (mohs) 

2.2 Composição Química 

Hematita 

Limonita 

Crlptomelana 

Sílica 

Pela análise química do concentrado chegou-se aos seguintes resultados : 

Mn 
Fe 
Na20 
K20 
Si02 

36.42% 
17.67% 
0.20% 
0.30% 
2.04% 
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3. Pelotização 

3.1 Fluxograma 

As pelotas foram obtidas segundo o fluxograma abaixo. 

CONCENTRADO 

[ 1------. 
MOAGEM 

CLASSIFICAÇÃO I 

DISCO PELOTIZA
DOR 

PELOTAS 
CRUAS 

SECAGEH 

CALCINAÇÃO 

PELOTAS 
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3.2 Preparação do Concentrado 

3.2.1 Moagem 

A moagem foi realizada em moinho de bolas de Laboratório da "DENVER" de 2" x 5" , 
com as seguintes condições operacionais: 

Diâmetro das bolas .. .. d = 1" 
Velocidade critica de rotação do moinho .. . n = 77 r.p.m. 
Velocidade de rotação utilizada .... n = 46 r.p .m. 
Regime de trabalho ... moagem fina em cascata 
Relação Água x Sólido ... A/S = 1/2 
Tempo de moagem .... t = 2 horas 

3.2.2 Análise Granulométrica do Material Obtido Após Moagem 

Peneiração: RO-TAP 
Umidade: 0% 
Tempo: 30 minutos 
Peso: 115g 

Fl~ÇÃO 

+ 270 

270 X 325 

Fundo 

PESO (g) 

2,0 

9,4 

103,6 

3.2.3 Superfície Específica 

FRAÇÃO Pêso DMJ:lDIO (cm) 

+ 270 1,7 6,3 x lO 
-3 

270 X 325 8,2 4,8 x lO 
-3 

Fundo 90,1 2 ,2 x lO 
-3 

% RETIDA 

1,7 

8,2 

90,1 

K 

1,8 

1,8 

1,7 

Densidade do Concentrado: ~ = 2,6 

(Nas condições) 

Se = SuperfÍcie Especifica 

n 
Se ~- _l_ E Kn % Pn 

~ 100 l Dn 

Se = 1688 cm2/g 
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% ACUHULADA 

1,7 

9 ,9 

100,0 



3.2.4 Umidade 

Foi determinada a umidade óiima do material através da variação de peso de 
concentrado contido num rec ipiente de volume determinado, obtida pelas diferentes 
percentagens de água no concentrado . 

Com este ensaio chegamos a conclusão que a umidade ótima do material está em 
torno de 8.5% 

3.2.5 Aglomerante 

O aglomerante desempenha na pelotização as funções de dar resistência mecânica a 
pelota crua necessária ao seu transporte e imprimir propr1edade de boa resistência ao 
choque térmico, choque este que se produz a entrada das câmaras de s~cagem e 
queima. 

O aglomerante utilizado no caso fo i a Bentonita com quantidades na ordem de 0,5 %, 
pois goza da propriedade de se dispersar espontaneamente, devido à separação das 
suas lâminas constituintes. Este fenômeno, devido ao íon Na, faz com que a Bentonita 
se disperse na água contida no sistema, preenchendo os vazios entre as finas partículas 
do material. 

3.3 Condições de Pelotização 

Para pelotizarmos o minério usamos um disco com as seguintes características : 

Diâmetro: 60 cm 
Altura: 12,5 cm 
Inclinação: 40° 
Rotação: 16 r.p.m. 

3.3.1 Resultados Obtidos (Pelotas Cruas) 

Os resultados abaixo foram obtidos com pelotas dentro de uma faixa de 5/8" a 3/8" 
de diâmetro, que é a granulometria das pelotas para uso em siderurgia. 

1) Resistência à compressão: 1,1 Kg/ pelota 
2) Ruptura por quedas repetidas de uma altura de 45 cm: n. o de quedas = 5,2 

Obs: Resultados obtidos pela média de 10 ensaios. 

3.3.2 Secagem 

Esta é uma etapa entre a pelota crua e a final necessária para se evitar a decrepitação 
da pelota pela brusca vaporização da água nela contida , além dos efeitos do choque 
térmico. 

As pelotas secas a uma temperatura de 200° C em estufa apresentaram uma 
resistência à compressão média de 2,3 Kg por pelota. 

3.4 Calcinação das Pelotas 

Esta etapa objetiva dar às pelotas a resistência necessária para sua utilização em 
siderurgia. 

A resistência de uma pelota vem das interligações entre as partículas que ' a 
constituem ; entre elas destacamos: 

- lntercrescimento de cristais entre partículas de contato , em decorrência da tempe
ratura elevada. 
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Formação de compostos entre os óxidos metálicos e aglomerantes. 
Ligação por escorificação entre a sílica e aglomerantes. 

3.4.1 Gráfico de Calcinação 

As pelotas foram calcinadas em forno tipo HERAUS segundo o gráfico de calcinação 
abaixo onde podemos notar um aquecimento lento nas faixas críticas: 500-600 °C e 
1000-1100 °C; devido as reações de dissociações dos óxidos de manganês possíveis 
nestas temperaturas segundo o diagrama de Ellingham. 

4 Mn0 2 2 Mn2o3 + 02 T > 5109C 

6 Mn 2o3 + 4 Mn3o4 + o2 T > 10009C 

te!f.pc;> Chl 

4 

3 

2 

1 

I 
I I I 

v ~ ... l.__l_ __ ;,:._..~_..._____..,. 
soo 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

3.5 Resultados Obtidos 
TEMP. (9C) 

Após calcinação, as pelotas foram resfriadas ao ar e obtivemos os seguintes 
resultados: 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

137 126 122 112 116 112 97 108 112 96 

~édia = 113.8 Kg/cm2 

0Média das Pelotas = 112 " 

Rpelota E 142,3 Kg/Pelota 
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Resistência à Compressão: 

Foram realizados 10 (dez) ensaios com os seguintes resultados: 

Resistência à Abrasão: 

4,2% do material abaixo de 28 mesh. 

4. Cone I usões 

As pelotas obtidas através do fluxograma elaborado apresentar:;>m todas as condi
ções para sua utilização em alto-forno, como foram demonstradas através dos testes 
realizados. 

Por outro lado novas condições de pelotiza'ção serão realizadas visando a obtenção 
de pelotas reduzidas, de tal forma, que aume11temos o teor de Mn nas mesmas. 

Finalmente, acreditamos que a pelotização destes tipos de minério será largamente 
empregada tendo em vista a necessidade de fragmentação fina para a concentração de 
minérios de baixo teor. 
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