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"NOVAS T:E:CNICAS VISANDO AO EMPREGO DE FINOS DE MINgRIO DE FERRO 
NA PRODUÇAO DE SINTJ::R" 

Eduardo Alberto da Costa Pereira (1) 

RESUMO 

As limitações impostas atualmcnte à granulometria de ｭｩｮｾ＠

rios de ferro para sinterização surgem como um ､･ｳ｡ｦｩｯＬ､ｾ＠

vido às expressivas· quantidades de finos produzidos, que 

não podem ser incorporados ao p·roduto. Esta contribuição 
trata de alguns progressos ocorridos recentemente nesse 

campo e da sua aplicação ao caso da Companhia Siderúrgica 

Nacional. 

A B S T R A C T 

The limitations imposed to the sinter feed grain size are 

a defy due to the expressive amounts of ore fines that 

cannot be added to the product. This contribution exposes 

some alternatives and their application to the case of 

Companhia Siderúrgica Nacional. 

(1) Engenheiro Metalúrgico, Mestre em Engenharia Metalúrgica, Pesqu! 

sador do Centro de Pesquisas da CSN, Volta Redonda-RJ. 
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1. ＡＡｉＡｑｄｕￇｾｏ＠

Uaualmente, os minérios de ferro são divididos em três faixas ｧｲ｡ｮｾ＠

lométricas, de acordo com a sua aplicação. A primeira, situada en -

tre 10 e 25 millmetros, destina-se ao carregamento direto em altos

fornos (minério bitolado). A segunda, na granulometria de O, 125 a 5 

millmetros, destina-se l sinterização. A terceira, abaixo de 0,044 

millmetros, destina-se l pelotização. 

Verifica-se que a tolerância de até ＲＰｾ＠ de material abaixo de 

0,125 mm, no caso dos minérios de ferro para sinterização, tem ｬ･ｶｾ＠

do a produção de um excedente na forma de finos, que encontra difi

culdades de ｣ｯｭ･ｲ｣ｩｾｬｩｺ｡￣ｯＮ＠

A companhia Siderúrgica Nacional (CSN) dispõe de uma jazida de ｭｩｮｾ＠

rio de ferro, situada em Congonhas do Campo - MG, que vem fornecen

do à uaina tanto minério bitolado (90 mil toneladas mensais) quanto 

finos para a produção de sinter ( 345 mil toneladas mensais). Entre

tanto, a essas 435 mil toneladas mensais correspondem cerca de 300 

mil de material abaixo de 0,125mm, que são descartadas pela planta 

de beneficiamento da mineração. 

Visando ao aproveitamento desses finos, existe a proposta de reali

zar-se em uma planta de concentração ao ajuste da composição qulmi

ca do material atualmente descartado, seguido da incorporação do 

concentrado obtido ao minério destinado à sinterização. 

Quanto A produção de concentrado, estudos de bancada (1,2) e em 

escala piloto (2) jã demonstraram a sua viabilidade técnica. 

A incorporação do concentrado ao minério para sinterização, sem que 

sejam realizadas adaptações ao processo existente fica bastante ｲｾ＠

trita, sob pena de perdas expressivas de produtividade. Algumas al

ternativas visando a contornar tal problema serão apresentadas ｡､ｾ＠
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diante. 

Os estudos em andamento no Centro de Pesquisas da CSN visam ao for-

necimento de informações que levem à definição ､ｾ＠ uma tecnologia 

que permita a incorporação integral do concentràdo ao minério para 

sinterização. 

2 . O CASO CSN 

Na configuração atual da planta de beneficiamento, para dez milhões 

de toneladas alimentadas anualmente, . cerca de quatro milhÕes são 

descartàdas , apresentando granulometria abaixo de 0,125mm (ver ｴ｡｢ｾ＠

la I) e teores de silica, alumina e fÓSforo incompativeis com os 

processos metalúrgicos ･ｸｩｳｴ･ｮｴｾｳ＠ na Usina (ver tabela Il. 

ｔａｂｾ＠ - Distribuição granulométrica e composição quimica de wna 

amostra de finos de minério de ferro da Mineração Casa 

de Pedra. (Ref. 1). 

PENEIRA 105 44 23 9 -9 TOTAL 
( \l ml 

' RETIDA 7 44 22,62 15 06 34,82 20 06 100 

' Fe 41,78 50 47 58 78 65 71 50 18 56 45 

% Si02 37,81 25,17 12,68 3,60 8,06 13,33 

% Al20 3 1,20 0,98 0,99 1,12 6,71 2,19 

' p 
o 025 o 019 o 035 0,041 o 198 - o 065 

Os testes em bancada e em planta piloto já realizados com amostras 

desses finos mostram a viabilidade da produção de concentrado, . ｣ｯｾ＠

ｦｯｾ･＠ o esquema apresentado na figura 1 . Verifica-se que, devido à 

tolerância existente na especificação do minério para sinterização, 

uma parcela do concentrado pode ser incorporada diretamente a ele. 
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Entretanto, cerca de 80\ do concentrado não poderá ser 

dessa maneira. 

empregado 

A figura 2 ilustra o balanço de uma planta de beneficiamento que, 

através da adequação da granulometria do concentrado, permitisse o 

seu integral aproveitamento como minerio para sinterização.Pode-se 

notar que o rendimento de produto passaria da situação atual de 

58\, para cerca de 80\. 

Na CSN, encontra-se em fase de desenvolvimento a engenharia básica 

da plant·a de concentração. A busca de técnicas que permitam a in -

corporação integral do ｣ｯｮ｣･ｮｾｲ｡､ｯ＠ ao minério para sinterização ･ｾ＠

ti em seu estigio intcial de estudos em laboratório, porém as al -

ternativas a serem apresentadas a seguir, apontam para concretiza

ção dessa hipótese. 

3 , AS NOVAS TtcNICAS 

Diversas inovações foram introduzidas ao longo dos anos no proces

so de sinterização de minério de ferro, no sentido de possibilitar 

o emprego dé misturas mais finas. O emprego de cal, a adoção de e-

xaustores mais potentes, melhoria nos projetos dos 

aio exemplos. 

misturadores 

Mais recentemente, algumas soluções vem permitindo maior ｦｬ･ｸｩ｢ｩｬｾ＠

dade quanto a especificação da granulometria de minério para ｳｩｮｴｾ＠

rização. Podem ser citadas inovações apresentadas em pedidos de 

privilégio de invenção (3, 4,>-S ) e em artigos técnicos (6,7,8) , 

conforme aerã mostrado a seguir. 

Souma e colaboradores (3) propuseram a secagem da parte superior 

､ｾ＠ camada, previamente à ignição, utilizando-se gases pré-aqueci -

dos, provenientes tanto das Últimas caixas de vento quanto do res-
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friador (ver figura 3) •. Tal técnica, já empregada cm máquinas in -

dustriais de . grande altura de camada (até 600mm) possibilita, com 

a redução de cerca de 15\ da umidade total, maior permeabilidade 

ao longo do processo de sinterização. Ela impede uma excessiva de

ｦｯｲｭ｡ｾ￣ｯ＠ plástica· dos grânulos existentes na parte inferior da ca

mada. Essa deformação plástica, devida ao excesso de umidade Ｈｦｲ･ｾ＠

te ｾｭｩ､｡ＩＬ＠ ocorre normalmente no processo de sinterização, mas é 

agravaoa ;-. :s máquinas ｣ｾｭ＠ grandes alturas de camada. 

Sugyama e colaboradores (4) desenvolveram o processo de produção 

de pelotas contendo partlculas de minério acima de O,lmm na faixa 

de 25 a 40\ em peso e menos de 20\ com granulometria entre 0,1 e 

0,4mm. Tais pelotas caracterizam-se ainda por terem menos de 10\ 

de ganga (\CaQ+\Si02+\Al203) na fração abaixo de O,lmm e menos de 

6\ de ganga na fração acima. Segundo os autores, nos processos 

clássicos de pelotização, de 70 a 90\ das partlculas possuem menos 

de 0,4mm, enquanto no processo proposto esse limite é levado a até 

40%. O seu invento apresentou uma redutibilidade superior às pelo

tas produzidas a partir de minérios mais finos, embora os autores 

não façam referência à granulometria das pelotas obtidas. 

Metz e colaboradores (5) produziram micropelotas com minério aba"i

xo de O,lmm adicionando 5% de cal e endurecendo com gás a 2409C , 
ｾ＠

contendo 21% de C02. O material assim obtido foi adicionado à mis-

tura a sinterizar na proporção de 20\ de carga. A pt:odutividade e

levou-se de 36,6 para 40,6 t/m2/dia. Quando as micropelotas, a pr2 

dutividade caiu para 31,6 t/m2/dia. os autores não fizeram ｲ･ｦ･ｲ￪ｾ＠

cia ã granulometria das micropelotas obtidas. 

Shimakawa e colaboradores (6) introduziram um agitador em um mistu-

rador de tambor(ver figura 4) e obtiveram senslvel elevação da per-
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meabilidade da camada, o que levou a melhores nlveis de produtivi-

dade (ver figura 5). 

Haga e colaboradores (7) peneiraram em 3mm um minério de ferro li

monltico, pelotizaram a fração passante, obtendo micropelotas en -

tre 2 e Smm e a reintroduziram na mistura a sinterizar, na propor-

ção de 7' (ver figura 6). ｓ･ｧｾ､ｯ＠ os autores, houve uma elevação 

na redutibilidade do sinter obtido (de 66,5 para 69,1 JIS), com e

conomia de combustlvel (de 42,1 para 40,8 Kg/t). A produtividade 

apresentou elevação menos senslvel (de 37,8 para 38,4 t/m2/dia). 

Deve-se destacar finalmente, o invento de Saito e colaboradores(9). 

Nele, algumas das idéias apresentadas pelos autores precedentes 
t 

combinaram-se para criar uma técnica que representa um salto ｱｵ｡ｬｾ＠

tativo no campo da sinterização de minérios de ferro. Nele, estão 

presentes os recursos de granulação seletiva e de secagem da par-

te superior da camada (ver figura 8). 

Segundo o invento, na etapa primária de pelotização, minério com ｾ＠

té 60\ de granulometria inferior a O,l2Smm, cerca de 60% do calcá

rio necessário e cal (2% da mistura total) são pelotizados durante 

15 a 20 minutos. Na etapa secundária (disco exterior), são ｡､ｩ･ｩｾ＠

nados moinha de coque com mais de 50% abaixo de 0,12Smm (3\ da ｭｩｾ＠

tura total), o restante da cal (3\ da mistura total) e do calcá-

rio, com tempo de residência de 2 a 3 minutos. As micropelotas as

sim obtidas apresentam granulometria de 3 a 9mm, concentrada na 

faixa de 5 a Smm. 

Em seguida, uma camada com altura total de SOOmm, incluindo SOmm 

de proteção de grelha é formada, tendo sua parte superior secada 

durante 5 minutos a 250C, submetida a uma depressão de 300mm H20. 

Efetua-se a ignição, a l0009C, durante l minuto, com uma depressão 

de SOOmmH2 0 (mantida ao longo do processo de sinterização). O tem-
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po de manutenção do pulso térmico no terço inferior da camada é de 

menos de um minuto acima de 12509C, com temperatura máxima de 

12709C. O sinter obtido tem 4% Si02 e 8% cao, aproximadamente. O 

produto é britado, sendo em.seguida peneirado em Jmm. 

Resultados notávéis de redutibilidade e de resistência após redu -

ção foram obtidos. A redutibilidade JIS passou de 67,4 para 86,0 e 

o RDI, de 37,2 para 15,2. O rendimento de produto passou de cerca 

de 70% pã.i!"' mais de 95% •• 

Tal processo deverá ser empregado em uma instalação industrial ja

ponesa com capacidade de produção de 6 milhÕes de toneladas anuais 

(10). o investimento foi estimado em cerca de 4,5 bilhÕes de Yens, 

devendo mudar sensivelmente o perfil de fornecimento de minérios 

mais finos, cerca de 20% mais baratos, na mistura a sinterizar. Se 

gundo o "Tex Report" (10), tal esforço de redução de custos produ

zirá grande influência nas outras siderúrgicas Japonesas e, se tal 

método difundir-se, irá afetar grandemente os seus fornecedores de 

minério. 

4. CONCLUSI\0 

- Os finos de minério de ferro descartados atualmente pela minera-

ção da Companhia Siderúrgica Nacional são passiveis de serem 

transformados em concentrado, através do emprego de processos de 

ciclonagem e flotaçãol 

- De acordo com a especificação existente para minério de ferro P! 

ra sinterização, somente 20% do concentrado a ser produzido ｰｯ､ｾ＠

rã ser a ele incorporado sem prejulzo para a sua qualidader 

- O Centro de Pesquisas da CSN estuda técnicas que venham a possi-
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bilitar a incorporação inteqral do concentrado ao minério de fer

ro para ainterização; 

- Diversas técnicas já divulqadas suqerem que, com alterações na e

tapa de condicionamento da mistura a ainterizar a redução parcial 

da uaidade da camada, é poasivel a produção de sinter de excelen

te qualidade, a partir de minérios mais finos. 
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BENEFICIAMENTO 

1,? 
1,1 M 

t::J. VCONCENTRADO 
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4,i SINTERIZAÇÃO 
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FIG. 1- BALANÇO 1E MASSAS ESTIMADO PARA PLANTA OE 
BENEEJCIAMENTO AO AOOTAR PLANTA DE CONCEN
TRAÇAO OE ANOS (FONTE: REF. 2) 
UNIDADE: Mt/ANO 

., \ \0,1 AL10-FORNO ........... ｾ＠ - ... BENEFICII"mt:." lU 3,4 

ｾＧＥ＠

GRANULADO 

1,1 

S,l SINTERIZAc:lO 

FIG. 2- ESQUEMA EM. ESTUDO PARA A PLANTA OE BENEFICIA
MENTO. UNIDADE: Mt/ ANO 
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FI0.3- ESQUEMA MOSTRANDO A RECUPERAçÃO DE CALOR 
DE CAIXAS 9E VENTO E DO RESFRIADOR DE SINTER 
PARA UM PRE-FORNO (REF. 3) 

FIG.4- VISTA ESQUEMÁTICA DO MISTURADOR 
COM AGITADOR IREF.6l 

FIG. 5- CORTES ESQUEMÁTICOS 
DE TAMBOO ( REF. 8 I 

A: SEM AGITADOR B: COM AGITADOR 
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Al.e-FW)I)GRAMA ESOUEMÁTCO DE MÉ1000 
DE GRANUL/IÇlO SELETIVA . 

(REF. 71 
- L»>MA 0€ ｇｒａｎｕｌｾ＠ SEUTIVA 
-··· IJHttA 0€ 8IWfJL.AÇÃO TRADICIONAL 

AI. 7- ｆｗｘｏｇｒａｾｓｑｕｅｍｔｉｃｏ＠ DE MÉTODO 
OE GRAN SELETIVA. 

(REF. 81 
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FIG.8- ESQUEMA DA ｓｉｎｔｅｒｉｾ＠ DESENVOLVIDA POR 
SAlTO E COLABORADORES ( REF. 9 l 


