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RESUM) 

As ra:~ções de inoo.q:oraxâo da ganJa ácida foran investigédas a fim 
de caracterizar as alteraçoes micrcquimicas das fases esa5ria durante 
a queima dos aglanerados de minério de ferro. Dentro deste contexto , 
verificou-se a viabilidade da utilização de um analisador de energia 
não dispersiva, principa..l.Irente na identificação das fases presentes 
via análises fA.Ultuais de natureza quantitativa . As limitações do pro
cedimento prop:lSto são cx:mentadas. 

ABSmlCI' 

'lhe microchenical alterations of the slag );hases dur~ng haroening 
prooess of iron ore agglanerates were investigated by quantitative 
p:>int analysis using a non-dispersive analyser . The goals ard the 
limitations of this procedure were evaluated. 

1. mrncro:;íip 

Os primeiros estucks de caracterização das p:>ntes de esa5ria an 
aglanerados de minério de ferro, mais especificamente pelotas de mi 
nério de ferro , foram ra:~lizadas p:>r FDrtmann et al < 4) e Halbach et 
al ( 5) , u tilizardo uma microssorxla eletrônica. Os resul t:.OOos obtidos 
eviden::iaram as teroências do cálcio, silicio e alutú.nio em segregar
se na fase esa5ria. Nekrasov et al(l) e Shatalov et al(2), procedendo 
de maneira similar, observaram variações significativas nas ~ 
sições quimicas das fases esa5ria fo:rmadas durante a queima de pel~ 
tas magnet!ticas. 

Portanto cerco se p:>de verificar, os resulta:los disp:>níveis na li
teratura não resporrlem as necessidades de um estudo sistanáti~ de e~ 
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lução das reaçõ -s de esoorifie&]ão. ~tro deste oontexto,procu.rou-se. 
verificar a v1.a•Jilidade da análise na:> dis~iva o::J1l) liTI IXoc:eiinen
to mais ext-edito do '1Ue a mic.rossondagan cawerv::i.onal. 

2. MA'IERIAIS E Mt:'roX>s 
Can a finalidade de oorrelacionar as reações desenvolvidas CXJl\ a evo 

lução microestrutural, utilizou- se briquetes cil!OO.rioos prensaàce ã 
únido e quei.rrados à temperatura de 13009C durante 5 minutos . A cx:np::si 
ção quimica das diferentes misturas briquetadas, oonstam da tabela .r:
A identificação das fases presentes foi realizada utilizando-se os dia 
granas de equilibro existentes m literatura, associados à difração & 
raios-x e a microanálise. tb caso atual1a microanálise foi oonsiderada 
fwl:lanental na deteimimçào da a:mposição quimica das fases presentes 
e das p:>ssíveis interfaces de reação associadas à fotmação das pentes 
de escx5ria. 

O procedimento de microanálise baseou-se na utilização de un analisa 
à:>r de energia não dispersiva, possuinà:> un cristal analisaà:>r de sT 
(Li). As ClllOStras p:>lidas metalogtaficamente, foran recci:>ertas CXJl\ 
uma película de carbono para torná-las condutoras. Foram realizadas 
análises de mapeamento, a fim de caracterizar a distribuição dos ele 
mentes nuna detenni.nada região da amostra, bem cx:rno análises puntuais 
de natureza quantitativa utilizard:>-se cx:rno padrão os respectivos ÓXi 
à:>s puros . As condições de análise for;;m mantidas oonstantes an todas 
as determinações, quais sejan: Tensão de aceleração- lOKV; Distância 
de trabalho-19-20 nm; Inclinação da aoostra-109. 

3, APRESEm'@ OOS RESULTAOOS E DIOCUSSlD 

As reações a altas tenperaturas ébs ccmp::>stos binários Fe O -cao e 
ternários Fe o -cao-siO , tan sido investigadas CXJl\ o in~tA de iden 
tificar as f~~ presentes e correlacioná-las can a CO!Il?Osição quimi.éã 
média da mistura inicial. Este tip:> de abordagem, ap:>iada nos diagran.3S 
de fase, fica oo entanto bastante CXJI\prometida,principalmente devioo 
ao fato das reações se desenvolverem an oondições fora de equilíbrio. 
Outro pcnto imp:>rtante que não tan sioo levaéb CXJl\ a devida aten;:ão , 
está relacionado a influência da tenperatura e do tanp:> de queima 
sôbre a evolução das reações de esoorificação. 

A fim de p:>ssibilitar a identificação das reações de fonna inequÍvo 
ca , proc-.edeu-se a ébis tipcs de análise. Inicialmente realizoo-se un 
rnapeêlllento qualitativo a fim de caracterizar a distribuição ó::ls elanen 
tos an una detenninada região da annstra. Posterionnente foran reallzã 
das análises oontuais de natureza quantitativa,utilizarxlo padrÕes & 
óxià:>s puros . A tabela I apresenta a a::mposição quimica média das mis 
turas e os resultaébs das análises puntuais an diferentes fases destaS 
é!l\OStras. A figura 1, ilustra o mapeamento da éllOStra MA-6,referente 
a mis~ura quaternária-re2o3-eaO-Si02-Al201 • Paralelanente a_ esta' inv~ 
tigaçao CXJll briquetes sinteticos, proceoea-se a identificaçao da OOllfX:> 
sição quÍmica das pontes de escória an pelotas de minério de ferro de 
baixa ganga. A a:mposição química média das pelotas está apresentada 
na tabela II. 
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\D 
0'1 
0'1 

Fe2o3 cao Si02 Al203 Ca0/S102 IA120iCaO 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

96,20 0,70 2 ,10 0,56 0,34 0,80 

Tabela II - canposição qufmi.ca média das pel.otas queimadas em foroo tubular 
de l.alx>ratório à temperatura de l3509C, cbrante 30 minutos. Res 
frianento no interior Cb foroo. -

ANJU.ISE CUIMICA MEDIA 00 BRI ANALISE QUlMICA PUN'IUAL IDENI'IFICI\Çl\0 DA REGIAO 

CUETE 
Il::ENriFICl\ÇN:> Fe2o3 cao Al203 Si02 

Fe2o3 CaO Al203 S102 ANALISADP.. 

MA-l 

MA-2 

MA-4 
MA-5 
~-6 

MA-7 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

75,0 25,0 - - 90,70 9,30 - - Região rica em ferro 
6,0 94,0 - - Re9-ião rica em cálcio 

91,40 7 10 .se - Matriz • ("';> 

95,0 1,50 3,30 76,50 11,20 2 20 - Ferri ta de cálcio e alun!nio - 52,20 147,30 0,50 - Ferri ta de cálcio 
2~,40 IJ9 ,HO 3H,HO - Aluninátode cálcio e ferro 

95,0 1 25 1,25 250 5 45 55, 50 5,50 33,60 Silicato de cálcio 
95,0 080 1,70 2 50 8, 10 45 20 8 70 38,10 Silicato de cãlcio 
95,0 1,70 1,70 1_L_70 5 70 50 10 3,50 40,70 Silicato de _cálcio 
95, 0 1 lO 2,20 1,70 14 30 37 o 4 50 44,30 Silicato de cálcio 

Tabela II- Análises quimicas médias e análises punb.lais quantitativas de diferentes 
fases CXXlStituintes dos briquetes quei.JnaOOs a l3009C durante 5 minutos. 



A tabela III apresenta os resultados das análises p.mtuais das 
txJntes de escória, variando-se a temperatura de queima na faixa de 
125Q-13509C. As figuras 2 e 3 roostram respectivamente os mapeamentos 
de alunínio, sil!cio, cálcio e ferro, de re;riões ronstituintes <E pelotas 
de minério de ferro de basicidade O ,33 queimadas às ~aturas de 
1250 e 13509c,durante 30 minutos. A figura 2 possibilitou a observação 
da existência de uma interface entre os grãõs de hanatita e sílica, a 
qual é basicarrente constituída de silicatos de elevada acidez .Análises 
puntuais destas regiões, e11idenciaran una canposição química média: 
Fe203= 0,00% CaO= 12,71% Si02= 87,06% A1,~1= 0,23% . 
A figura l ~sibili tou caracterizar a _ exist:êtícia de heterog~dades 
de cx:mposiçao química em txJntes de esooria oont!guas .A .irnportancia do 
mapearrento neste caso,sedeva.t à :impossibili.déde darealização<Eél1ál.ises 
puntuais em regiões àe diJrensÕes extrenamente reduziàas ,àel'Oiinadas 
"pontes finas" (;;; O,S).llll) em relação ~s pentes grossas (2-SJ.llll) , no_?M! 
mente encontradas nas pelotas de minerio de fer.ro .Baseado nesta analise , 
verificou-se que as pontes de maiores dimensÕes eram basicarrente 
oonstituídas de silicatos de cálcio de elevada aciãez, enquanto que as 
"pontes finas" seriam oonstituídas de silicatos de cálcio de b:lsicidade 
mais elevada • 

Carp:lranCb-se os resultados obtidos na microanálise das txJntes o:::rn 
os resultados da litera~, pÔde-se verificar discrepâncias 
bastante significativas quanto a c:x::rtlpOSiçoo qu!mica destas fases . 

A tabela N JroStra alguns dados para fins de <XIT{laração. 
(_ fM' 7!\ ,. DA FJ.ISE 

TEM'. 'I'Er-11?0 Feon cao Si02 -Ar203 CaO/Si02 CaO/Si02 Referência~ 
QUEII-9\ kx,En?\ (%) (%) (%) (%) (ESCÓu:A) (FEI.DI'A) 

BibliográfJ 
~O(' fn1in\ cas 

140,80 115,20 41,80 .~.F. o 36 o 30 
1250(*) 20 12"8" ;7o 31.20 í3"6 , 20 N.F. 0,86 080 (2) 

123,40 46,5() 1~5,40 N.P . 1,83 1 30 
N.F. 116,28 . 23,60 146,96 3,82 o 50 0,40 

1280(*) N.F. 115,23 29,00 141,65" í2:-57 o 70 o 70 
N.F. ID;84 -:r4;~9 139,47 2 42 0,87 LOO (1) 
N.F. 118,16 16,28 60 ,45 5,10 o 27 o 50 
N.F. n-s- o3" -J5,91 44.70 4 34 o.so 1 00 

1280(*) N.F. 21 50 138,30 39.80 N.F. o 96 0.80 (3) 
N.F. 19,70 141,20 37 30 N. F. 1 10 1 30 

T250\+) 30 ~,56 ~4,01 59 ,66 2, 78 0 , 57 0,33 
1300(+) 30 5,99 24,39 65,92 3,66 0,37 0,33 (**) 
1350(+ 30 5.39 21 80 64 . 84 5 33 o 37 0, 33 
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;>.l <JI.IMS discrepâncias, principalmente quanto ao teor de óxido de 
fern , dissolvido na esa5ría, pcx:leriam estar relach.ma:ias aos seguintes 
faro,: 

I - DifeJ:enças quanto ao ciclo tél'llli.co de queima . 
II - Diferenças quanto à superfície específica dos diferentes consti 

tuintes da mistura. 
III - Diferenças quanto à natureza oo minério. 

IV - Diferenças quanto às condições experimentais de deteiminação da 
análise microqulmica. 

O:m relação às diferenças entre os ciclos térmicos de queina, cx:m:> 
viste anterionnente, o ciclo témU.co de una planta industnal ou de 
un peot-grate, são distintos de um fomo tubular ou de um fomo de mu -
fla, mesrro que se procure simular as taxas de aquecirrento e o tanpo de 
resiêência à terrperatura da q.Jeima. segurrlo diferentes pesquisadores 
(1,2) o teor de óxioo de ferro dissolvido na esa5ria cresce o:111 a 
climinuição de tercperatura de queima e da basicida:le. os resultados 
da tabela IV no entanto, carecan de infonnações quanto ao ciclo t.énnim 
utilizado; deste nodo torna-se difÍcil una ocnparação direta entre os 
resultados da mesma. 

A natureza oo minério de ferro (hematítico ou magnet!ticoiinflurocia 
marcantanente o teor de ÕXioo de ferro dissolvido na fase esa5ria.0Xido 
ferrcso é bastante mais solúvel nuna mistura de siUcato de cálcio fun 
<lido do que o ÓXido férrico. Consa:)uentanente, se à tenperatura de for= 
mação das fases sl.licatadas houver a presen;a de FeO, o teor de áxicb 
de ferro dissolvich na esa5ria deverá ser bastante mais elevado {~,2) 

Na presente investigação os teores de ÓXido de ferro dissolvido na 
escória, situaréll\-se an percentuais bastante inferiores àqueles apre 
sentado na tabela IV. Estes resultados teriam sido influenciados basT 
carente pelo ciclo térmico da que.ima, pela ineKistência de óxido ferro 
so durante a queima e, t:essivelmente, pelas condições experimentais de 
microanálise. 

Através cbs resultacbs da literatura verifiooo-se a inexistência de 
una nítida correlação entre o teor de alumina nas esa5rias silicatadas 
e a basicidade das pelotas; existem indicações no entanto, que a d:1mi. 
nuiçã:;l da basicidade favorece a dissoll.ção da alumina na fase escó= 
ria l?J Esta tendência tanbém foi verificada no presente trabalho. ~ 
to à influência da tatperatura de queima na inco~ração da aluminã 
na fase escória, verificou-se que o aunento da tenperatura de queima 
favorecia a inCXJriX)ração, principalmente a temperaturas superiores a 
l3009C. Este resultado sugere que o ÓXido de alunínio presente na ganga 
do minério (alunina ou silicato de alunínio) , seja solubilizaoo pre 
ferrocialmente nesta faixa de tarperatura. -

Tocbs os trabalhos de microanálise quantitativa (tabela IV), utili
zaran una tensão de ac:eleração igual ou superior a 20 Kev· Resul 
tados exploratórios na presente investigação evidenciaram ainadaptabilT 
dade desta tensão de aceleração em investigação microanallticas de 
pelotas de minério de ferro, devido principalmente a elevada penetra -
ção do feito eletrônico, o ~ tx)deria acarretar à excitação Cb ferro 
das regiões ccntl.guas às t:entes de esa5ria. Deste nodo cptou-se pela 
utilização de lO Kev, que seria uma tensão suficiente para excitar 
os elementos de interesse e que pranoveria uma menor penetração do fei 
xe eletrônico. -
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4 . CCNCUJs:íES 

1) As investi;Jaçõe~ microanal.Ít~ PQr dispersão d~ ~~a, eviden
ciaran a i.rrq;nrtancia da dete.oninaçao da CXIllfOSiçao qu.imica da fase 
eso5ria, a::rn um parâmetro de contrôle oo processo de queilra oos 
aglanerados de minério de ferro. 

2) A prática operacional da microanál.ise por dispersão de energia, de 
monstrou a marcante influência da tensão de aceleração nos resui 
sultados obtidos. A utilização ·de 10 I<eV an substituição a 20 I<ev-; 
praroveu a diminuição da penetração oo feiXe eletrônioo na região 
sob análise,minimizando consequentemente a pcssível excitação do fer 
ro nas regiões cx;ntíguas as p:>ntes de eso5ria . -

3) Foi possível quantificar através da microanálise,a acidificação da 
fase escória ocm o aunento ua ~ratura de queilra . Os teores de 
alunina e de áxioo de ferro dissolvidcs ra escória,depenàan marcan
tanente do ciclo téonioo da queina e da basicidade da mistura . 
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Figura 1 : Dnagem eletrônica (al e mapeam.:mtos de Al (b), Si (c), oa [d), e F'e (e), cà arrostra MA- 6 queimada 
- a 13009C durante 5 minutos. 
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Figura 2: Imagem eletrônica (a) e mapeamentos de Al (b) , Si (c) 1 ca (d) e Fe (e) 1 em pelota quejmada a 

12509C
1 

durante 30 min..1tos em forno mufla de laooratório. 
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Figura 3: Ima~~ ... ~letrõnica (a) e ma!:>eanentos de Si (b), Ca (c) e Fe (d)!. de ~lota de basicidade 0,33 
que:uuaaa a 135QÇC durante 30 minutos an forTXl nufla de laboratorio . 
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Figura 2: Jroagen eletrônica (a) e mapeamentos de Al (b) 1 Si (c) 1 ca (d) e Fe (e) 1 em pelota queimada a 

l2509C1 durante 30 min..1tos em forno mufla de laboratório. 
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Figura 3: Dnagem eletrônica (a) e I!la[XX~l~Emtos de Si (b), Ca (c) e Fe {d)!. de pelota de basicidade 0 ,33 
queimada a 13509C durante 30 minutos em fortl:) mufla de laboratorio. 


