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EVOLUÇAO DA PRODUÇAO E DA QUALIDADE DAS PELOTAS DE REDUÇAO 
DIRETA NA SAMARCO MINERAÇAO 

RESUMO 

JORGE ARTURO MONTES CAN0 1 

JOCIEL ｊｏｓｾ＠ MILANEZ 2 

A SAMARCO MINERAÇÃO S/A opera, desde 1977, uma usina de peloti
zação do tipo Lurgi-Dravo, localizada em Ponta Ubu, MunicÍpio 
de Anchieta - ES. com capacidade nominal de produção de 5.000.000 
TMS/ano de pelotas queimadas. 

Durante os 9 anos de operação da Usina de Pelotização, a Samar
co desenvolveu tipos de pelotas de redução direta para o proces 
so Hyl e Midrex. -

Este trabalho apresenta a evolução da produção e da qualidade 
das pelotas de redução direta a oartir de 1977 na Usina de Pelo 
tização da SAMARCO MINERAÇAO S/A. -

As pelotas de redução direta atualmente produzidas têm um grau 
de aceitação elAvado no mercado internacional. o que reflete o 
alto nível de qualidade alaançado. 

1 Chefe do Departamento de Controle de Qualidade & Pesquisa -
SAMARCO MINERAÇAO S/A 

2 Chefe da Divisão de Processo & Controle de Qualidade - SAMAR
CO ｾｉｎｅｒａｾｏ＠ S/A 
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I. INTRODUÇAO 

A Samarco Mineração S/A opera desde 1977 um complexo industrial de 

beneficiamento de minirio de ferro hematitico infegrado com Mina I 

Usina de Concentração, localizada no municipio de Mariana - Estado 

de Minas Gerais e Usina de Pelotização/Porto, localizada em Ponta 

Ubu, munlcipio de Anchieta - Estado do Espirito Santo. 

As duas unidades industriais são interligadas por um mineroduto 

com 396 Km de extensão. 

A capacidade anual de produção do complexo i de 2,2 milhÕes de to

neladas de concentrado finos e 5 milhÕes de toneladas de pelotas 

queimadas; destas, atualmente, 45% correspondem a pelotas para os 

processos de redução direta. 

A Samarco tem concentrado seus esforços em ､･ｾ･ｮｶｯｬｶ･ｲＬ＠ desde o i

nicio da operação atravis de um programa de investigação de manei

ra progressiva, pelotas para serem utilizadas nos processos de re

dução direta; paralelamente dentro deste programa de otimização de 

qualidade, produtividade e redução de custos operacionais, ｯｲｩｧｩｮｾ＠

dos pelas restrições de disponibilidade de petróleo, desenvolveu -

se experiências e implementou-se alternativas energf,ticas para ｲｵ｢ｾ＠

tituir o óleo combustivel empregado em seu forno de pelotização de 

concentrado de minirio de ferro. 

Detalhadas informações das operações e processos das usinas ｍｉｄｒｾ＠

e HYL, utilizando as pelotas da Samarco, têm servido como guia pa

ra atualizar procedimentos e·implantar testes no laboratório pilo

to, utilizando os aditivos e aglomerantes mais adequados para me -

lhorar as propriedades mecãnicas e metalGrgicas destas pelotas, a

plicando-as em escala industrial. 

II. DESCRIÇAO DO PROCESSO 

1) LAVRA 

A lavra i feita a ceu aberto, e devido a natureza friável do mini

rio (itabirito), realiza-se com simples escavação por meio de car

re9adeiras frontais, dispensando-se o uso de explosivos, exceto em 

alguns poucos casos para remoção do estiril. 

As carregadeiras alimentam um sistema de correias transportadoras 

móveis, que descarregam numa correia coletora principal, que por 

sua vez leva o material a uma classificação em peneiras ｶｩ｢ｲ｡ｴｲｩ｡ｾ＠

A fração abaixo de 100 mm i transferida para a pilha de minirio a 

ser concentrado, a qual vem a ter igualmente a fração acima de 100 
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mm, depois de britada. 

2) CONCENTRAÇJI.O 

A concentração do minério consiste de moagem primária, ciclonagem 

para separação do material argiloso e flotação catiônica para re

duzir a sílica do concentrado a níveis que atendam às especi f i ca

çÕes do consumidor. O produto da flotação é s ubmetido a uma moa · 

gem secundária .para se conseguir um concentrado fino, cuja granu

lometria seja apropriada para o processo d e pelotização. Ne ste 

processo de concentração, o minério é enriquecido, elevando-se de 

52 para 68% o teor de ferro. Após a moagem s ecundária, o material 

é levado aos espessadores, para tornar densa a polpa a ser trans

ferida para os tanques de armazenamento e , em s eguida, bombeada ' 

através do mineroduto. 

3) TRANSPORTE PELO MINERODUTO 

Com capacidade de transporte de 12 milhões d e toneladas por ano , 

o mineroduto dispõe de apenas duas estações de bombeamento:uma no 

início da tubulação e a outr.a a 154 Km d e distância. Há também ､ｾ＠

as estações de válvulas que têm o duplo objetivo de reduzir a ca! 

ga estática na tubulação 1 em caso de i nterrup ção do bombearrento , e 

de manter ｣ｯｮｾ｡ｮｴ･＠ a pressão na tubulação e nos pontos te r minais. 

A cota mais alta no perfil do traçado es tá a 1.100 metros , l ogo 

após a segunda estação de bombas. 

Todas as operações ao longo do mineroduto são t e lecomandadas po r 

um controle central, na concentradora, po r meio de um computador 

interligado a um sistema de telecomunicaçõe s com 13 estações de 

rádio. 

4) FILTRAGEM & PELOTAMENTO 

No terminal do mineroduto, em Ponta Ubu , a polp a é descarre gada , 

em geral, nos espessadores, onde s e processa a retirada de aprox. 

10% de água. A polpa assim espessada é bombea da para 3 tanques de 

homogeneização, de onde será transfe rid a pa r a o processo de fil -

tragem na eventualidade de os tanques de homoge ne ização esta rem 

cheios, a polpa é então descarregada di re tamente do mineroduto em 

um lago ou bacia de estocagem, de onde o material é posteriorme n

te recuperado por meio de dragagem. 

A filtragem da polpa já espessada para retir a da do restante d e á

gua empregada no bombeamento, é feita por meio de filtros d e v á-
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cuo, do tipo de discos verticais. Esta operação produz um concen -

trado com cerca de 9,0 a 9,5% de umidade, destinado, em parte, pa

ra a pelotização e o restante para a exportação direta. 

O concentrado a ser pelotizado recebe aditivos, tais corno cal hi

dratada, bentonita e carvão, e a seguir é transportado por correi

as até 8 silos que alimentam os discos de pelotarnento, para a for

mação de pelotas cruas. 

5) ENDURECIMENTO DAS PELOTAS 

Destinadas ao forno de pelotização, as pelotas cruas passam antes 

pelos rolos classificadores, onde são peneiradas para obter-se urna 

granulornetria uniforme entre 9,5 a 16,0 mm. t este produto que ｩｲｾ＠

então, alimentar o forno de endurecimento, do tipo de grelha conti 

nua, com 704 m2 de área útil e 88 caixas de vento. O tempo de pro

cessamento é de aproximadamente 40 minutos, atingindo uma tempera

tura máxima de 1.320QC, obtida por combustão de óleo BPF e carvão. 

As pelotas queimadas são esfriadas e transportadas para o pátio de 

estocagem. As pelotas e os concentrados finos podem ser produzidos 

simultâneamente e estocados em áreas separadas por meio de uma em

pilhadeira e uma empilhadeira-recuperadora, para serem, posterior

mente, exportadas através do terminal oceânico. (Fig. l - ｆｬｵｸｯｧｲｾ＠

ma). 

III. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE PELOTAS DE REDUÇÃO DIRETA 

Percebendo a tendência cada vez mais crescente dos requerimentos 

do mercado de pelotas de redução direta, a Samarco desde o início 

de suas operações dedicou especial atenção à produção de pelotas ｾ＠

dequadas para os processos Hyl e Midrex. 

Estreitas e contínuas trocas de informações técnicas com os consu

midores permitiram montar e desenvolver programas específicos de 

pesquisas que facilitaram a otimização progressiva da qualidade. 

Os níveis de qualidade alcançados foram também gradativamente co -

nhecidos pelo mercado consumidor, o qual permitiu o aumento da pr2 

dução para satisfazer esta demanda. 

A Tabela l mostra a evolução da produção através dos anos. 
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TABELA 1 - Pelotas Produzidas para Processos de Redução Direta-(TMS) 

ANO TIPO HYL TIPO MIDREX TOTAL 

1977/78 438.285 - 438.285 

1979 533.590 386.405 919.995 

1980 330.990 608.060 939.050 

1981 421.360 324.310 745.670 

1982 286.610 377.880 664.490 

1983 - 365.440 365.440 

1984 95.640 449.090 544.730 

1985 426.960 1.053.340 1.480.300 

1986 825.000 1. 280.000 2.105.000 

TOTAIS 3.358.435 4.844.525 8.202.960 
-

IV. CONSIDERAÇOES NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PESQUISA 

ADITIVOS. 

No início da operação da usina o único aditivo utilizado era a cal 

hidratada. Nestas condições as propriedades físicas e metalúrgicas 

das pelotas não eram satisfatórias, partindo-se, então, para os 

trabalhos de pesquisa com utilização de bentonita, outros tipos de 

cal, carvão, etc. com vistas a aprimorar a qualidade das pelotas. 

1) BENTONITA 

A utilização de bentonita em escala piloto e industrial demonstra

va a melhoria na formação e nas propriedades mecânicas das pelotas 

cruas, portanto, foi necessária a montagem de um sistema de manuse 

io, estocagem e dosagem para este aditivo. 

A bentonita utilizada é procedente do Norte do Brasil, a cerca de 

3.000 Km de distância da usina. O consumo atual é de 5 a lO Kg por 

tonelada de pelotas produzidas, dependendo da adição de cal. 

Está em processo de desenvolvimento a utilização de aglomerantes 

orgânicos como substituto da bentonita. 

TABELA 2 - Qualidade da Bentonita Utilizada 

Fe Si02 Al203 C aO MgO P.F. H20 S.E. - 200 MESH l 
% % % % % % % % % 

5,0 60,0 19,0 0,9 2,0 9,0 10,0 5000 88,0 

VISCOSIDADE GRIT TEST COLO IDES ABSORÇÃO D'ÂGUA DENSIDADE I 
(s) % + 325 M % % q/cm 3 

24,0 5,0 45,0 380 0,75 I 
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2) CAL HIDRATADA 

A cal virgem recebida é processada na usina de hidratação. Inicial 

me nte era usada a cal calcítica, mas a partir de 1981 passou-se a 

consumir cal dolomítica. As pesquisas, a nível de laboratório e ig 

dustrial, demonstraram que as pelotas com a cal dolomítica têm me

nos tendência à colagem durante a redução e podem ser reduzidas à 

maior temperatura. A adição de dolomita incrementa o conteúdo de 

MgO nas pelotas e consequentemente o conteúdo de MgO na escória na 

fabricação do aço, o que contribui para uma diminuição no desgaste 

do refratário dos fornos da aciaria. 

A cal virgem dolomítica é oriunda de são Paulo e Espírito Santo, 

transportada por rodovia e ao chegar à usina, os caminhões são a

mostrados e analisados para efeito de controle de qualidade. 

A taxa de consumo é de 11 Kg/ton de pelotas tipo Midrex e 26Kg/ton 

de pelotas do tipo Hyl. 

Estão sendo realizados t es tes industriais com calcário dolomítico 

em substituição à cal hidratada. 

TABELA 3 - Qualidade da Cal Hidratada e Calcário Dolomítico 

I DENS . H20 C aO MgO Si02 P.F. -2,0mm 200 M S.E. 
MATERIAL 

g_/cm 3 % % % % % % % cm 2 /q 
------· 

C.Hidratada 0,68 0,30 49,0 28,0 1,7 17,0 - 86,0 12500 

Calcár.Dol. 1,29 0,50 36,0 19,0 2,2 41,5 0,5 - -

3) CARVAO 

O carvão mineral começou a ser utilizado como aditivo a partir de 

1981 na produção de pelotas para alto forno, com o objetivo de re

duzir o consumo de óleo combustível no forno de endurecimento. 

Este tipo de carvao foi escolhido, ao invés do carvão vegetal, de-
I 

vido à garantia de fornecimento, contando com a fácilidade de remo 

ção da sílica na etapa de concentração, o que assegurava a flexib! 

lidade para o emprego deste tipo de carvão. 

TABELA 4 - Qualidade do Carvão Mineral Recebido 

GRANULOMETRIA PC! H20 CINZAS % % 

-1 1 /2" - 1" -1 / 2" -i I 4' ' K/cal % Si02 Al203 OUTROS TOTAL Cf M.V. 

+ 1" +1/2" +1/4" Kg 

5,0 38,0 28,0 29,0 4400 5,5 21,0 10,0 8,0 39,0 ｾＹＬＰ＠ 22,0 
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O carvão mineral recebido é submetido à moagem para ser adicionado 

e misturado com o concentrado. 

Posteriormente, com a implantação do forno-piloto ("pot-grate") ,em 

1984, foi conduzido um programa de testes de adição de carvão em 

diferentes percentagens nas pelotas de redução direta. O resultado 

dos t 0s tes determinou o uso do carvão a nível industrial começando 

com uma taxa de 6,0 Kg/ton de pelotas no inicio de 1985 e ｩｮ｣ｲ･ｭ･ｾ＠

tando progressivamente até 15 Kg/ton de pelotas desde novembro de 

1985. Acima disto, originava um incremento indesejável de sílica 

nas pelotas. Como era de se esperar, a porosidade teve um aumento 

de 12%; uma melhoria no valor da resistência à abrasão; uma ligei

ra queda na resistência à compressão; uma ligeira diminuição na 

densidade das pelotas e uma significativa .redução no consumo de ó

leo combustível em torno de 26%, gerando um aumento na ｰｲｯ､ｵｴｩｶｩ､ｾ＠

de de 13%. (Fig. 2). 

A combustão do carvão dentro das pelotas distribui mais uniforme 

mente o calor na camada de pelotas dentro da ｧｲ･ｬｨｾ＠ de modo que a 

camada inferior tende a ter ·sua têmpera mais próxima àquela da ca

mada superior, o que torna a qualidade das pelotas mais uniforme. 

TABELA 5 - Resultado dos Testes com Adição de Carvão 

ARACTE- TUMBLE" ABRASÂO COMPRES. POROSID. CONS. OLEO I 
ig_1STICA %+6,3mm %-0,5mm Kg/pel. % Kg / TMN 

:Sem 94,0 5,5 350 26 28 7 ! 

ｾＺＺＢｾＲ｟｟｟＠
I I 

-------- --------- ---------- ---------- -------------! 
.I 

I 
. ｾ＠ I 

arvao: 

0,6% 94,2 5,2 343 27 25,7 

11,0% 94,5 5,0 330 28 23,6 

1,5% 95,0 4,5 322 29 21,2 I 
A utilização de um carvão metalúrgico com menos cinzas está sendo 

estudada, dependendo unicamente da equivalência de custo por kilo

calorias, correlacionado ao Óleo combustível consumido atualmente. 

V. CONSIDERAÇ0ES SOBRE A QUALIDADE 

o atendimento às necessidades do processo e exigências dos clien -

tes é a base primordial para o controle de qualidade das matérias 

primas no processo de redução direta. Para tal uma aproximação es

treita e aberta entre fornecedores e clientes com referência aos 
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critirios de qualidade i a condiçio prãtica e necessir1a. 

Em vista disto a Samarco implantou mitodos e testes que sio utili

zados rotineiramente para avaliar a qualidade das .pelotas produzi

das em concordância com os usuãrios de reduçio direta. 

Obter a qualidade requerida nem sempre i o suficiente, i necessá -

rio tambim que ｾｬ｡＠ seja gerenciada e aperfeiçoada. A Fig. 3 expõe 

as exigências, critérios de qualidade e os testes realizados na Sa 

marco. 

VI. IMPORTÂNCIA DAS CARACTER!STICAS QU!MICAS, F!SICAS E METALÚRGI

CAS DAS PELOTAS PARA REDUÇÂO DIRETA 

1) CARACTER!STICAS QU!MICAS 

Com o avanço da tecnologia nos processos de reduçio direta, a com

posição química das pelotas tem uma grande importância na produçio 

do ferro esponja como matiria prima para os fornos da aciaria na 

composição do aço. 

Devido a que nos fornos de reduçio direta o oxigénio é retirado 

dos óxidos de ferro, todas as impurezas e ganga estario presentes 

no produto reduzido; por esta razio o conteúdo de ferro devia ser 

o mais alto possível e particularmente os constituintes ãcidos de

veriam ser os mais baixos possíveis (Si02 + Al203), assim como ele 

mentos tais quais o fósforo, enxôfre e outros considerados nocivos 

ao aço. 

A composição química das pelotas produzidas no primeiro período 

com cal dolomítica sio mostradas na Tabela 6, a seguir. 

Outro constituinte químico dos óxidos de ferro de relevante impor

tância para alguns consumidores no processo Midrex é o enxôfre li

berado medido no gis de processo do reformador. O valor recomenda

do seria 5,5 ppm, valores mais altos de s-- envenerariam gradual

mente o catalizador provocando uma menor reforma e consequentemen

te menor gãs redutor e menor produçio de ferro esponja. 
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TABELA 6 - Características Químicas das Pelotas 

lO Período 20 Período 

COMPOS. 1977 a 1981 1981 a 1986 

QUÍMICA PELOTAS COM CAL PELOTAS COM CAL 

(%) CALCÍTICA DOLOMÍTICA 

HYL MIDREX HYL MIDREX 

Fe 66,40 67,35 66,95 67,70 

Si02 1,60 1,60 1,30 1,30 

Al203 0,95 0,95 0,90 0,90 

I C aO 2,25 1,00 1,30 0,60 

MgO 0,25 0,15 0,80 0,35 

p 0,030 0,030 0,025 0,025 

s 0,008 0,005 0,005 0,004 

Bas(2) 1,40 0,60 1,00 0,45 

Cu 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 

Mn 0,03 0,03 0,03 0,03 

Ti02 0,05 0,05 0,05 0,05 

V205 0,01 0,01 0,01 0,01 

Na20 0,02 0,02 0,02 0,02 

K20 0,02 0,02 0,02 0,02 

Pb 0,002 0,002 0,002 0,002 

Ni 0,01 0,01 0,01 0,01 

C r 0,01 0,01 0,01 0,01 

Zn 0,002 0,002 0,002 0,002 

2) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

O tamanho das pelotas é um fator importante devido a que elas mag 

tém sua forma através da ｲ･､ｵ￣ｾＬ＠ devendo manter ｳ｡ｴｩｾｦ｡ｴｲｩ｡＠ ｰ･ｾ＠

meabilidade no reatar. A faixa usual está entre 6,3 e 16 mm; sua 

resistência mftcânica à abrasão deve ser suficiente para prevenir 

a degradação e-a formação de finos durante o manuseid e transpor

te. 

Estas características nas pelotas Samarco são mostradas na Tabela 

7. Com o uso do carvão, a abrasão foi melhorada significativamen

te sendo o valor médio atual de 4,5%. 

A Fig. 4 mostra a distribuição da resistência à compressão de pe

lotas queimadas e pelotas reduzidas. 
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.TABELA 7 - Características Físicas das Pelotas 

TAMANHOS TUMBLE ABRASÂO COMPRESSÂO 

+ 16,0 -16,0mm -9,0mm -6,3 +6,3mm -0,5mm l(g /pel. 
mm ;t 9,0mm +6,3mm mm 

6,0 87,0 6,3 0,7 95,0 4,5 322 

Um novo sistema de rolos classificadores a ser instalado em agôsto 

deste ano, com maior área de peneiramento, permitirá a produção de 

pelotas de tamanhos muito mais uniformes e com menor quantidade a-

inda de finos. 

3) CARACTERÍSTICAS METALÚRGICAS 

São de primordial importãncia nos processos de redução direta as 

características metalúrgicas das pelotas para a produção de ferro 

esponja como matéria prima na fabricação de aço. 

As características metalúrgicas das pelotas Samarco atingiran gra-

dativamente um elevado grau de qualidade o qual permite uma boa a-

ce itação pelos consumidores. 

A qualidade metalúrgica é medida através de t estes de laboratório 

e testes industriais em cestas. 

a ) Testes de Laboratório 

A reducibilidade, degradação à redução, inchamento e a tendência a 

aglomerar são medidas no laboratório por meio de tes\:.es simulando 

os processos Midrex e Hyl. A tabela 8 e as Figs. 5 e 6 mostram os 

resultados conseguidos. 

Tabela 8 - Resultados de Testes Metalúrgicos 

PELOTAS MIDREX 

LINDER TEST (7600C) STATIC BED (8160C) REDUCIBILIDADE (7800C) 

Metalização(%) =94,0 Metalização(%) =94,0 R90 (% 0 / min.) = 0,80 

Carbono (%) = 1, 4 - 6 Mesh (%) = 0,5 T90 (minutos ) = 45 

- 6 Mesh = 2,0 -6M(após Tumble)= 5,0 T95 (minutos ) = 65 

Compressão (Kq)= 90 Compressão (Kq) = 90 

-· 
PELOTAS HYL ------

I 
I REDUCIBILIDADE DESINTEGRAÇÂO 

K X 10 2 (min:..l) INCHAMENTO (%) 

8000C I 950QC (%) + 1/4" I - 1 / 8" 

3,3 T 4,4 7,0 73,5 I 24 ,5 
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b) Testes em Cestas 

Os testes em cestas são realizados nos reatares das diferentes usi 

nas em condições normais de operação para comparar as característl 

cas do produto da cesta com a carga total do ｾ･｡ｴｯｲＮ＠ A Tabela 9 

mostra alguns resultados de testes de ｣･ｳｴ｡ｾ＠ reportados pelas usi

nas. 

A Tabela 10 mostra as observações gerais sobre os resultados de o

peração, quando a alimentação dos reatares consiste de pelotas Sa

marco. 

Tabela 9 - Testes de Cesta 

CARACTER!STICA 
REATOR MIDREX REATOR HYL (ESTÂTICO) 

(média) (média dos níveis) 

Metalização ( %) 95,0 91,6 

Carbono (%) 2,0 2,1 

Aglomerados Nenhum Nenhum 
' 

Finos Mínimo Mínimo I Compressão(Kg/p) 90 90 

Tabela 10 - Resultados de Operação com Pelotas Samarco 

CARACTER!STICA REATOR MIDREX 

ｾｾＺＺｾＺｾＺｾＡｾｾｾｾＭＭＭＭＭｴ［ＺＺＺＺＺＭＺｾＺＡｾＺｾＺＭＺＺ］Ｍ

Metalização 

Finos 

Tendência a 

Carburar 

Inchamento 

didos no limpador 

ﾪ ｾ ＭｾｾｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾭ
Alta, alcançando 

ＲｾｾＭｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
Finos contidos no 

limpador de barra 

ｙｾｾＡｾｾｧ Ｒ｟ｑｌｾ］ｾｌﾺｾＭＭＭ

Teor de carbono 

apropriado para o 

･ＺｾｾｾｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

REATO R HYL 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＡｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭ
Mínimo, sem problemas 

Boa 

Geração de finos 

aceitáveis 

Tendência estável, 

Boa 

Variando 4 - 8% 

Ｚｯｾ､ｩ｣￣ｯ＠ de ｾ ｃｯｭｰｯｳｩ ￣ｯ＠ química I Satisfatório para o 

oxldo com alto teor d e processo posterlor, 

f e rro básico e/alto MgO 
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VII. CONCLUSÃO 

1) A qualidade química, física e metalúrgica das pelotas de redu -

ção direta atualmente produzidas pela Samarco reúnem os requisitos 

para seu uso nos fornos de redução e subsequente produção de ferro 

esponja como matéria prima nos fornos de aciaria. 

2) O controle de qualidade, a disponibilidade e utilização do for

no-piloto ("pot-grate") somados aos procedimentos de testes, perm!_ 

tem ã Samarco fabricar produtos de alto grau d e qualidade. 

3) A redução direta como atividade industrial caracteriza a ｮ｡ｴｵｲｾ＠

za dos insumos ferrosos em suas múltiplas formas para seus proces

sos; portanto, se percebe a necessidade que a Normatização Interna 

cional de Testes seja implantada entre consumidores e produtores , 

usando sempre a base científica, tecnológica e laboratorial. 

4) Qualquer que seja o processo utilizado na produção do aço, sua 

performance é altamente dependente da qualidade das matérias pri -

mas utilizadas. Em outras palavras, para uma operação primorosa e 

racional ter-se-á que contar com matérias primas de alta qualida -

de, com características uniformes, suprimento garantido e no momeQ 

to escalonado, afim de se obter segurança e confiabilidade no insu 

mo utilizado e, consequentemente, no processo produtivo . 
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fiGURA 1 
FLUXOGRAMA DE MINA E CONCENTRAC.O 

FLUXOGRAMA DE PELOTIZAÇlO E PORTO 
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FIGURA 2 
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FIGURA 4 
DISTRIBUIÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE PELOTAS 
QUEIMADAS V.S. PELOTAS REDUZií•AS 
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FIGURA 5 

GRAU DE REDUÇÃO DE PELOTAS TIPO MIDREX COM CAL DOLOMÍTICA 
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FIGURA 6 

RESULTADOS DE REDUCIBILIDADE DE PELOTAS TIPO HYL A 800°C E 950°C 
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