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RESUMO 

Testes de Pot Grate foram realizados na planta piloto da SAMARCO produzindo-se 
pelotas contendo Si02 entre 2,0% e 2,2% em uma ampla faixa de basicidade para 
serem usadas como carga de alto forno. 
Essas pelotas foram submetidas a testes no laboratório da SAMARCO e em outro 
laboratório na ALEMANHA para avaliação dos parâmetros de qualidade metalúrgi -
cos. As pelotas na faixa de basicidade binária (CaO : Si02) de 0,87 a 0,95 fo
ram as que apresentaram os melhores resultados nos testes de Pot Grate. Basean 
do-se nesses resultados, essas pelotas estão sendo produzidas rotineiramente 
em escala industrial confirmando os resultados observados nos ensaios de Labo
ratório. 

ABSTRACT 

Pot Grate tests were performed in the pilot plant of SAMARCO producing pellets 
with Si02 content between 2,0 and 2,2% in a wide range of basicities to be 
used as a feed of the Blast Furnace. 
These pellets have been submitted to testa in the laboratory of SAMARCO and 
other laboratory in GERMANY to evaluate the metallurgical quality. The pellets 
with a binary basicity (CaO : Si02) range from 0,87 to 0,95 have been the ones 
which showed the best resulte in the Pot Grate tests. Based on these results , 
these pellets are being routinely produced in the industrial plant confirming 
the results observed in the laboratory tests. 

(1) EngQ de Minas e Metalurgia, Chefe do DeptQ de Controle de Qualidade e Pes
quisa da Samarco Mineração S.A. 

(2) EngQ Qu!mico, EngQ Nuclear M.S.c., Chefe da Divisão Metalúrgica da Samarco 
Mineração S.A. 

(3) Bacharel em QuÍmica, Supervisor do Laboratório Químico da Samarco Minera -
ção S.A. 

(4) EngQ QuÍmico, Supervisor do laboratório FÍsico-Metalúrgico da Samarco Mine 
ração S.A. 



731 

INTRODUÇÃO 

Desde a entrada em operaçao da Usina de Pelotização de Ponta Ubú- E.S., a 

Samarco Mineração S.A. tem produzido pelotas para uso nos processos de redu

çao direta e alto forno sendo que do total de pelotas produzidas 65% são pel~ 

tas destinadas ao processo de alto forno. A TABELA I mostra a produção de 

pelotas para alto forno desde o inÍcio de operação da usina de pelotização da 

Samarco. 

Os componentes principais da ganga da pelota: Óxido de cálcio, Óxido de magn~ 

sio, sÍI ica e alumina devem ser dosados em quantidades adequadas para garan

tir a resist~ncia mecánica da pelota a quente sob as condiç;es de redução do 

alto forno. 

As pelotas produzidas pela Samarco até recentemente possuíam teores de sÍlica 

entre 2,5% e 2,7% e uma basicidade binária variável preferencialmente entre 

0,80 e 0,85. 

Por outro lado, a crescente geraçao de rejeitos industriais em usinas siderúr 

gicas motivada pelo aumento contínuo de produção de aço tem levado alguns pal 

ses a estudarem e colocarem em prática, medidas para a redução do volume de 

escÓria gerada no alto forno. 

Buscando o objetivo de criar uma alternativa para a diminuição do volume de 

escória gerada no alto forno, foi desenvolvido o presente trabalho no qual é 
mostrado que é possível diminuir-se a ganga das pelotas pela diminuição do 

seu teor de sílica até cerca de 2,0% mantendo inalterados os parámetros meta 

lÚrgicos de qual idade das pelotas. 

Para os efeitos de que trata este trabalho, chamaremos as pelotas Samarco com 

Si02 entre 2,5% e 2,7% de pelotas com sílica alta e as pelotas com Si02 entre 

2,0 e 2,2% de pelotas com sílica baixa. Ambas denominadas parcialmente fu~ 

dentes pela faixa de variação de basicidades, Ca0/Si02 de 0,80 a 0,95 durante 

a produção. 
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1. TESTES EXPERIMENTAIS EM ESCALA PILOTO 

O desenvolvimento dos trabalhos foi iniciado em dezembro de 85 no Lab0ra 

tório do Pot Grate da Samarco com o fim de obter-se dados preliminares que i~ 

dicassem a viabilidade do projeto, bem como para formar uma base sólida para 

a extensão dos estudos a testes em escala industrial de produção de pelotas 

para alto forno. A FIGURA 1 mostra o desenho esquemático do Pot Grate da 

Samarco. 

Devido a que os testes dependem de várias etapas executadas sequencialmente 

as quais podem influir nos resultados do teste, alguns critérios para restri~ 

giro número de variáveis do processo foram adotados de modo a facilitar a 

análise dos resultados, conforme explicitado a seguir: 

Usar concentrado de minério de ferro proveniente do mesmo lote em todos 

os testes e com características físicas e químicas compatíveis com as do con

centrado tÍpico usado na planta industrial. 

Utilizar aditivos e aglomerantes das fontes que abastecem a usina normal

mente e provenientes de lotes separados para esta final idade. 

Manter dentro de faixas estreitas as variáveis de pelotamento e queima das 

pelotas de modo a diminuir sua influência nos parâmetros de qual idade. 

Na TABELA 2 sao apresentadas as caracterfsticas qu1m1cas do concentrado e 

aditivos utilizados nos testes de laboratório e industrial. 

t sabido que a basicidade tem uma influência marcante sobre as propriedades 

metalúrgicas da pelota a qual já é bastante conhecida para as pelotas produzi 

das pela Samarco com teor de sílica entre 2,5% e 2,7%. 

Embora se esperasse para as pelotas com sílica baixa, um comportamento meta

lúrgico análogo ao observado nas pelotas com sílica alta produzidas rotineir~ 

mente, foi necessário estudar a variação dos parâmetros de qual idade dessas 

pelotas em uma ampla faixa de basicidades de modo a delimitar com precisão, 

uma faixa de trabalho que garantisse a manutenção dos dados de qual idade das 

pelotas no âmbito das variações admissíveis atualmente pelo mercad~-:~ · 
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InÚmeros testes de queima foram realizados em escala piloto para amostras com 

basicidade gjnárias variando entre 0,80 a 0,95. 

Estas amostras apos analisadas quimicamente, foram separadas em 05 grupos de 

basicidades binárias diferentes. Cada um desses grupos de amostra foi quar

teado sendo uma parte para testes metalúrgicos no Laboratório da Samarco e a 

outra para ser avaliada em um Laboratório de Testes MetalÚrgicos na Alemanha. 

Previamente à realização dos testes de avaliação de qualidade das pelotas nos 

dois Laboratórios foi combinado que os testes seriam realizados conforme os 

procedimentos ISO para ter-se uma base comum de análise dos resultados. 

Após terminados os testes de avaliação da qual idade das pelotas, verificou-se 

que havia uma concordância muito boa entre os resultados obtidos nos dois La

boratórios conferindo-se assim uma boa confiabil idade aos resultados. 

A TABELA 3 é um resumo dos resultados dos testes químicos e físicos realiza 

dos no Laboratório da Samarco. 

4. PROOUÇÃO EM ESCALA INDUSTRIAL 

A análise dos resultados dos testes em escala piloto em conjunto com o 

cliente, conduziu em primeiro lugar a realização de um teste industrial de 

produção de pelotas em novembro de 1987 para atender a um carregamento experi

mental. 

TESTE INDUSTRIAL 

Para o controle da qual idade das pelotas durante o teste na planta indu~ 

trial, foi escolhido como representativo da melhor qual idade das pelotas, o 

intervalo de basicidades binárias entre 0,90 e 0,95 e essa escolha foi feita 

tomando-se como base o comportamento dos parâmetros de qual idade, inchamento 

e pressao diferencial (redução sob pressão), os quais conforme pode ser visto 

na TABELA 3, apresentam os melhores resultados nessa faixa de 

binárias. 

basicidades 

O teste industrial teve uma duração de 03 dias com uma produção de pelotas de 

aproximadamente 50.000 tons., realizando-se os ensaios de avaliação da quali

dade da produção diariamente, conforme a rotina usual adotada na planta. 
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Os resu ltados médios das características qu1micas e físicas encontram-se na 

Tabela abaixo: 

QUTMICA FÍSICA METALÚRGICO 

Fe 66,38 Compressão ( Kg/pe I) : 310 In chamento(%) : 13 ,o 

Si02 2,01 Tamboramento: LTD: 

Al203 1,05 + 6.3 mm (%) 94,0 + 6.3 mm (%): 83,2 

C aO I, 90 - 0.5 mm (%) 5,0 - 0.5 mm (%): 14,5 

MgO o, 14 f::::..P (mm H20) : lO 

B (2a.): 0,95 Contração (%): 08 

(Dr/Dt)4o I, lO 

O que se observa de imediato nesse s re su ltados, é que o inchamento e a pres-

sao diferencial (redução sob pressão) apresentam um comportamento parecido 

com o das pelotas de LaboratÓri o, o que não ocorre com a degradação dinâmica 

cujos valores (% -0.5mm) são muito superiores aos obtidos em Laboratório . 

As pelota s com sÍI ica baixa oriundas de s te lote experimental de produção fo-

ram submetidas a testes no alto forno ex ibindo um comportamento metalúrgico 

sati s fatório e que foi conside rado equivalente àquele das pelotas com sílica 

alta. A constatação desse fato conduziu à decisão de produzir-se rotineira

me nte as pelotas com sílica baixa o que tem sido feito a partir de janeiro de 

1989. 

PRODUÇÀO INDUSTRIAL 

As características química s e físicas típicas das pelota s parcialmente 

fundentes com sí l icã baixa em comparação com as características das 

com s ílica alta encontram-se na TABELA 4. 

pelotas 

Os parâme tros de qual idade meta lÚrgicos das pelotas com si I ica baixa produzi 

das desde janeiro de 1989 até atualmente, foram analisados em computador sen

do a partir daÍ, obtidos gráficos correlacionando esses parâme tros com a basi 

cidade binária. As FIGURAS 2, 3 e 4 representam esses gráficos nos quais f~ 

ram t ambém incluídos dados de qu a l idade de pelotas com si I ica a lt a para fins 

de comparação. 

Essas figuras mostram as faixa s de variação real das propriedade s estudadas 
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as quais sao consequência de variaçÕes ocorridas nos parâmetros de processo 

1 i gados principalmente à queima das pelotas. 

A FIGURA 2 mostra a variação do LTD (% -O.Smm) em função da basicidade biná

ria, e indica claramente que as pelotas com sil ica baixa apresentam uma ten

dência a um maior espalhamento dos dados em comparaçao com as pelotas com si-

1 ica alta. Alêm disso, a ~IGURA 2 indica que os valores de LTD para as pe

lotas com sil ica baixa são maiores do que os valores para pelotas com sílica 

alta nas respectivas faixas de basicidades binárias. Em têrmos práticos i~ 

so significa uma maior dificuldade de se controlar o LTD das pelotas com sill 

ca baixa devendo para isso, manter-se a basicidade estritamente no intervalo 

dei imitado, bem como as condiçÕes de queima o mais homogêneas possível. Dessa 

forma fica assegurado que os valores de LTD fiquem dentro dos limites de acei 

tação do produto. 

Nas FIGURAS 3 e 4 apresenta-se a influência da basicidade no inchamento e na 

pressão diferencial (redução sob pressão) respectivamente. 

Nesses dois casos as curvas são decrescentes com o aumento da basicidade tan

to para pelotas com si I ica baixa como para pelotas com si I ica alta o que favo 

rece a melhoria dessas propriedades pelo aumento da basicidade. No entanto 

qualquer aumento exagerado na basicidade das pelotas em estudo, faz crescer 

o LTD e portanto, para garantir o controle dessas três propriedades metalúr

gicas simultaneamente ê necessário manter-se a basicidade em torno de 0,90. 

Outro fator de grande importancia para assegurar a qual idade das pelotas ê 

conforme já foi dito, a homogeneidade da queima o que tem sido conseguido pe

la melhoria dos sistemas de adição e mistura, e pela utilização de carvão me

talÚrgico de mais alto poder calorífico (6.400 Kcai/Kg) no lugar do carvão e

nergêtico (4.400 Kcai/Kg). 

Devido aos fatores mencionados a queima tem sido mais homogênea o que tem pr~ 

piciado um consumo de energia mais baixo pelo melhor aproveitamento do calor 

contido no leito de pelotas. 

A 7abela a seguir, indica a evolução do consumo de energia para pelotas de 

alto forno nos dois últimos anas, sendo que em 1988 os valores referem-se a 

operação com utilização de carvão energêtico. 
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ANO Kg/ton. 

1988 16,3 

1989 13' 5 

NOTA: 

Mcal/ton. 

153,50 

126,90 

CONSUMO 

736 

CARVIIO 

Mcal/ton . 
=-==,-== 

17 '2 94' 1 o 

1 5' 3 97,70 

CONSUMO TOTAL DE 

ENERGIA 

Mca l/ton. 
~--'---=--==-+- - -

247,60 

224,60 

Para o ano de 1989 os valore s sao acumulados até o mes de se tembro. 

Além disso, desd e que o carvao metalúrgico tem baixo co nt e údo de cin zas (me

nor sílica) êle é adequad o pura a produção das pelota s de s ílica b<l iX d sem 

que seja necessário fazer- se modificações na especificação do concentrado pr~ 

duzido normalmente pela plant a de concentração. 

3. CONCLUSÁO 

Pelotas Samarco parcialmente fund e ntes para alto forno com sílica ba_i_ 

xa (entre 2,0% e 2,2%) podem ser produzidas com qual idade metalÚrgica equiv~ 

lente ãs das pelotas Samarco convencionais com sTI ica mais alta com a vanta

gem de obter- se maior porcentagem de Fe na pelota. 

A fração -0.5mm do LTD das pelotas de sÍlica baixa(entre 2,0% e 2,2%) 

é mais senslvel à variaçÕes na basicidade binària exigindo um controle mais 

rÍgido para garantir a qual idade das pelotas. 

/igs. 
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TABELA 1 - PELOTAS PRODUZIDAS PARA ALTO FORNO 

ANO T M S 

1977-78 2.663.100 

1979 2.823.010 

1980 3.032.480 

1981 2.119.410 

1982 2.174.230 

1983 1. 419.780 

1984 3.306.300 

1985 2.102.500 

1986 1.996.620 

1987 3' 186 .780 

1988 3.465.517 

1989 * 3.600.000 

TOTAL ................. 31.889.725 

( *) PLANEJADO 



TABELA 2 - CARACTERlSTICAS QUlMICAS DO CONCENTRADO E 
ADITIVOS 

TEORES {%) 

CARBONO 
PRODUTO ~ âlQL AL203 ~ ~ ...EEL FIXO VOLATE IS CINZAS 

CONCENTRADO 67130 1,77 0,73 0107 0103 1,11 

BENTONITA 5100 56 I 15 19190 0193 2156 7180 
'-J 

CAL HIDRATADA - 2100 - 65150 4151 26 I 18 - -
w 

- -o 

CARVÃO METALÚRGICO - 6120 3190 0112 0104 - 71170 17,00 11100 

CARVÃO ENERGtTICO - 25140 12110 0130 0120 - 40120 18150 41130 



TABELA 3 - CARACTER1STICAS FTSICAS E QU1MICAS DAS 
PELOTA$ DE POT GRATE 

PROPRIEDADES QU1MICAS 

CAD I SI02 0,80 0,84 0,87 0,90 0,95 
FE (%) 66,30 66,27 66,18 66,15 66,10 
SI02 (%) 2,08 2,01 2,12 2,09 2,06 
AL203 (%) L25 1,20 L21 L23 L25 
CAO (%) L66 L70 L85 L89 L95 
MGO (%) o} 16 0,19 0,19 0,16 0,15 

PROPRIEDADES METALÚRGICAS .. , 
.l> 

INCHAMENTO (%) 25,1 14,3 13,8 9,2 6,9 & 

L.T.D. 
+ 6.3 MM (%) 94,1 92,9 93,3 92.4 93,7 
- 0.5 MM (%) 5,6 6,0 5,3 5,8 6,2 
b,.P (MM H20) 62 10 12 07 03 

CONTRACÃO (%) 13 13 11 09 10 
' 

( g~ )40 (%/MIN) L10 Ll3 L15 L19 L19 
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TABELA 4 - CARACTE~(STICA S TfPICAS DAS PELOTAS COM srLICA ALTA 
E COM SI LI CA BAIXA 

PELOTAS COM PELOTAS COM 
DESCRI CÃO SI LI CA BAIXA S1LICA ALTA 

FE 66,13 65,60 
FEO 0,22 0,25 
Sr02 2,10 2,60 
AL203 1,00 1,00 
CAO 1,92 2,10 
MGO o, 15 0,20 
p 0,03 0,03 
NA20 0,02 0,02 
K20 0,02 0,02 
CA0/Sr02 0,91 0,81 

COMPRESSÃO (KGIPEL,) 300 310 

TAMBORAMENTO: 
+ 6.3 MM (%) 94,0 94,0 
- 0.5 MM (%) 5,0 5,0 

INCHAMENTO (%) 11,0 16,5 

L, T, D,: 
+ 6.3 MM (%) 80,0 83,0 
- 0,5 MM {%) 13,0 10,5 

6P (MM H20) 7,0 10,0 

CONTRAÇAO (%) 9,0 9,0 

( g~ )40 (%/MJN,) 1,10 1,10 
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FIGURA 1 - DESENHO ESQUEMÁTICO 
DO POT GRATE 
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PELOTAS C/ 
Si02 BAIXA 

0,7 0,8 0,9 1,0 

FIGURA 2- INFI,.U~NCIA DA BASICIDADE_ 
BINARIA SOBRE A DEGRADAÇAO 
DINÂMICA DAS PELOTAS 

CaO/Si02 
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PELOTAS C/ 
Si02 ALTA 

0,7 0,8 0,9 1 Ca O/Si o2 

FIGURA 3- INFL,U~NCIA DA BASICIDADE 
BINARIA SOBRE O INCHAMENTO 
DAS PELOTAS 
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PELOTAS C/ 
Si02 BAIXA 

0,70 0,80 0,90 1,00 

FIGURA 4 - INFLU~NCIA DA BASICIDADE 
BINÁRIA SOBRE A PRESSÃO 
DIFERENCIAL DAS PELOTAS 

CaO/Si02 


