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RESUMO 
 

O uso de aglomerantes orgânicos na pelotização de minério de ferro vem sendo 
avaliado em uma série de trabalhos voltados à resolução dos problemas da 
utilização de bentonita no processo de aglomeração. Os dois tipos principais de 
aglomerantes orgânicos são à base de celulose e de poliacrilamidas. Este trabalho 
teve como objetivo entender a ação de um aglomerante à base de 
carboximetilcelulose no ganho de resistência mecânica de pelotas, por meio da 
avaliação da influência do aglomerante Peridur® 330, de uso comercial, no conteúdo 
de finos e na interação entre a superfície mineral de dois concentrados tipo pellet 
feed brasileiros. O método proposto e desenvolvido no presente trabalho permitiu 
comprovar que um mesmo aglomerante atua de maneira diferenciada dependendo 
do tipo de minério de ferro empregado. Isto reforça a importância do entendimento 
de como cada produto, utilizado como aglomerante no processo de pelotização, age 
nos constituintes do minério de ferro para promover o incremento necessário de 
resistência mecânica das pelotas.  
 

PALAVRAS-CHAVE: pelotização; minério de ferro; aglomerante; interação. 
 
ABSTRACT 
 

The usage of organic binders in iron ore agglomeration is related by several studies, 
which aim was to solve the problems of using bentonite in such process. The two 
main types of organic binders are derived from cellulose and polyacrylamide. The 
goal of this work was to improve the understanding of how a carboxymethyl 
cellulose-based organic binder acts to enhance the mechanical properties of iron ore 
pellets, by assessing the interaction between the mineral surface of two Brazilian iron 
ore concentrates (pellet feed) and the components present in the commercial binder 
Peridur. The method proposed and developed in this study showed that the same 
binder acts differently depending on the type of iron ore used. This result reinforces 
the importance of understanding how each product used as a binder in the pelletizing 
process acts in the iron ore constituents to promote the required increase in 
mechanical strength of the pellets.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A indústria siderúrgica tem evoluído muito nos últimos tempos, induzindo os 
consumidores a exigirem, entre outros requisitos, teores cada vez menores de sílica 
e alumínio nas pelotas de minério de ferro. Tal exigência leva os produtores a 
esforços enormes no sentido de obter concentrados de minério de ferro tipo pellet 
feed cada vez mais puros.  
 
Porém, ação contrária aos esforços para obtenção de concentrados cada vez mais 
puros a partir de minérios cada vez mais pobres, a adição da bentonita como 
aglomerante na operação de pelotização, torna a incorporar nas pelotas estes 
contaminantes indesejados. Várias tentativas de resolver este problema visam a 
utilização de aglomerantes orgânicos, que apresentam as vantagens de não 
inserirem contaminantes durante o processo, serem utilizados em menor quantidade 
e de poderem ser eliminados de forma substancial durante a queima das pelotas, 
produzindo basicamente dióxido de carbono e vapor de água. Os dois principais 
tipos de aglomerantes orgânicos são os à base de celulose e de poliacrilamidas. 
 
No entanto, não é claro o entendimento dos fenômenos associados à mineralogia do 
minério de ferro, bem como a sua interação com os aditivos e suas alterações 
durante o processo de tratamento térmico, tendo como foco o seu desempenho 
técnico e econômico.  
 
Um levantamento de estudos realizado por Moraes (2014), referentes ao uso de 
aglomerantes orgânicos no processo de pelotização de minério de ferro, mostra que 
a ação do aglomerante está sempre associada à sua interação com algum sal 
inorgânico ou dispersantes de caráter ácido ou básico. Observam-se ainda pelas 
patentes e artigos levantados que muitos desenvolvimentos são realizados com 
certo grau de empirismo, ou seja, não se constata uma fundamentação teórica da 
ação destes materiais nos mecanismos de formação e, consequentemente, sua 
influência nas propriedades mecânicas das pelotas produzidas.  
 
Neste contexto, no presente trabalho, vislumbrou-se o melhor entendimento dos 
mecanismos da ação de agentes aglomerantes na aglomeração das pelotas de 
concentrado de minério de ferro por meio da avaliação do conteúdo de finos e da 
interação entre as partículas de minério e os aglomerantes. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram estudados dois concentrados de minério de ferro brasileiros tipo pellet feed, 
denominados Minério A e Minério B, sendo que o Minério B (P80 = 43,8 µm) é mais 
fino que o Minério A (P80 = 54,4 µm). O aglomerante estudado foi o orgânico de uso 
comercial Peridur® 330, fabricado pela Akzo Nobel, usado na proporção de 0,04% 
em peso sobre a massa de concentrado de minério de ferro.  
 
A variação do conteúdo de finos pela ação do aglomerante foi avaliada por meio de 
análise granulométrica por dispersão de laser das misturas de minério com o 
aglomerante. No caso do minério A, avaliou-se também a utilização do aglomerante 
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Peridur em conjunto com NaOH, na proporção de 0,02% em peso sobre a massa de 
concentrado de minério de ferro, como um possível aditivo do aglomerante.  
 
Os ensaios de dispersão foram realizados utilizando 2,5 g de mistura (minério de 
ferro+aglomerante). Após agitação manual por 15 segundos e repouso por 7 minutos 
para sedimentação do material em proveta, o material sobrenadante e o 
sedimentado foram retirados separadamente e secos. O grau de dispersão foi obtido 
a partir da equação: D=100*Ms/Mr, onde, Ms é a massa do sobrenadante após 
secagem e Mr é massa do sedimentado após secagem.  
 
Os ensaios de pelotização foram realizados em escala de bancada com alíquotas de 
concentrado de minério de ferro de cerca de 5 kg utilizando-se o disco de 
pelotização marca Lurgi, com velocidade 17 rpm e inclinação 45°. A mistura dos 
componentes a pelotizar foi realizada em misturador intensivo de laboratório marca 
Eirich Indústria Ltda., modelo R02E. 
 
As composições dos minérios A e B foram determinadas por difração de raios-X em 
equipamento Shimadzu, modelo XRD 6000, com radiação Kα do Cu e varredura de 
1o/min. As fichas do Joint Committee for Powder Diffraction Standards (JCPDS) 
utilizadas para a identificação das fases foram: 81-0464 (FeO(OH)), 77-1545 (Fe3O4) 
e 87-1165 (Fe2O3). 
 
A avaliação da interação partícula-aglomerante foi realizada por meio de espectros 
de infravermelho, obtidos em espectrofotômetro marca Thermo Scientific, modelo 
Nicolet 6700 FT-IR. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Avaliação do uso de aglomerantes nas propriedades dos concentrados de 
minério de ferro: conteúdo de finos e grau de dispersão  
 
A Tabela 1 traz um resumo dos resultados obtidos pela diferença de conteúdo de 
finos por faixa granulométrica em relação ao minério tal qual, tomando como base a 
porcentagem retida simples em cada faixa. Os resultados negativos significam que 
houve redução de material naquela faixa, enquanto que o valor positivo indica que 
houve aumento. 
 
Tabela 1. Diferença de conteúdo de finos das misturas avaliadas, por faixa granulométrica, nas 

dosagens indicadas. 

 
Distribuição 

granulométrica  
Diferença de conteúdo de finos 

Diâmetro 
(µm) 

Minério A 
(100%) 

Minério B 
(100%) 

Minério A + 
Peridur 
(0,04%) 

Minério B + 
Peridur 
(0,04%) 

Minério A + NaOH 
(0,02%) Peridur 

(0,04%) 

356,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
295,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
80,07 7,43 4,66 -6,26 2,04 -3,16 
26,15 47,92 37,49 -15,77 -1,09 -11,42 
4,048 37,36 41,52 25,14 12,05 18,21 
1,097 5,16 9,38 -2,40 -8,00 -2,91 
0,393 2,10 6,77 -0,67 -5,11 -0,70 
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Observa-se que, em ambos os minérios, a ação do aglomerante Peridur se dá na 
retirada de partículas finas presentes nas várias faixas granulométricas, propiciando 
sua aglomeração e acúmulo na faixa entre 26 µm e 4 µm. Tal ação é tão mais forte 
quanto maior for a presença de conteúdo <4 µm liberado na mistura. A análise da 
ação do aglomerante Peridur+NaOH indica que o NaOH atua na liberação dos finos 
<4 µm disponibilizando-os para uma maior ação do aglomerante Peridur. 
 
Pelos dados da Tabela 1 é possível notar que o aglomerante orgânico Peridur tem 
ação intensa sobre as partículas de minério de ferro, a qual é notada desde a fração 
80 µm. No caso do minério A, há uma redução da fração entre 80 µm e 26 µm de 
cerca de 22% e um consequente incremento de partículas na fração entre 26 µm e 
4 µm, da ordem de 25%. A adição de NaOH juntamente com o aglomerante orgânico 
não altera esta condição, no entanto, reduz a ação nessas faixas para cerca de 18 e 
14%, respectivamente. Em ambos os casos há uma diminuição de cerca de 3% do 
conteúdo de finos na fração <4 µm. 
 
Os resultados dos ensaios para determinação do grau de dispersão das misturas 
estão apresentados na Tabela 2. O minério A apresenta um grau de dispersão cerca 
de três vezes menor que o apresentado pelo minério B, o qual é da ordem de 9%.  
 
O aglomerante Peridur reduz o grau de dispersão de ambos os minérios de ferro 
estudados. O grau de dispersão se altera de 3% para 2%, no caso do minério A, e 
de 9% para 2% no caso do minério B. Observa-se uma correlação do grau de 
dispersão com a quantidade de finos <4 µm liberados na mistura, ou seja, quanto 
maior o conteúdo de finos nesta faixa, maior o grau de dispersão. 
 
Tabela 2. Resultados grau de dispersão e conteúdo de finos das misturas de minério de ferro 

tal qual com adição de aglomerante nas concentrações indicadas. 

Composição Grau de dispersão D (%) 
Conteúdo de finos (%) 

<26 µm <4 µm 

Minério A (100%) 3,33 44,61 7,26 
Minério B (100%) 9,42 57,68 16,16 
Minério A + Peridur (0,04%) 2,02 22,07 -3,07 
Minério B + Peridur (0,04%) 2,24 -1,06 -13,10 
Minério A + NaOH (0,02%) Peridur (0,04%) 1,21 14,60 -3,61 

 
3.2. Avaliação do uso de aglomerantes nos mecanismos de aglomeração de 
pelotas de minério de ferro  
 
A Tabela 3 apresenta os resultados de resistência à compressão obtidos nos 
ensaios de pelotização de concentrado de minério de ferro em função da 
composição utilizada. Em relação ao aglomerante Peridur, percebe-se que há 
correlação da resistência à compressão a verde com o conteúdo de finos <26 µm. 
Isto é, a resistência à compressão a verde aumenta com o aumento do conteúdo de 
finos <26 µm presentes na mistura. No caso do Peridur, o aumento da resistência a 
verde pode ser atribuído à ação de retirada das partículas finas da superfície das 
partículas mais grossas e ao processo de aglomeração dessas partículas na faixa 
entre 26 µm e 4 µm, o que causa maior plasticidade da pelota. Observa-se um 
incremento de resistência de cerca de 56% na pelota seca quando do uso de 
Peridur+NaOH. 
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Tabela 3. Resultados dos ensaios de pelotização em função do aglomerante utilizado nas 
concentrações indicadas. 

Composição 
Conteúdo de finos (%) 

Verde Seca 

Minério A + Peridur (0,04%) 1,01±0,10 1,59±0,12 
Minério B + Peridur (0,04%) 1,78±0,21 6,86±0,74 
Minério A + NaOH (0,02%) Peridur (0,04%) 1,58±0,11 6,57±0,67 

 
Embora o aglomerante Peridur tenha proporcionado a estabilidade da pelota verde 
utilizando o minério A, o mesmo não foi capaz de garantir o ganho de resistência à 
compressão da pelota na etapa de secagem para o concentrado de minério de ferro 
avaliado. No entanto, o emprego do Peridur em conjunto com o NaOH proporcionou 
um incremento significativo da resistência à compressão da pelota seca (6,58 
kgf/pelota), a qual é cerca de 1,58 vezes superior ao mínimo estipulado.  
 
Conforme já abordado, o Peridur tem uma forte atuação sobre a superfície das 
partículas grossas diminuindo a quantidade de finos presentes na faixa de 80 µm a 
26 µm e aumentando a quantidade de finos entre 26 µm e 4 µm, condição tal que 
não é significativamente alterada pela adição de NaOH. Neste caso, não é possível 
atribuir o fenômeno de remoção/aglomeração dos finos ao ganho da resistência da 
pelota seca ao uso do NaOH em conjunto com o aglomerante Peridur.  
 
Contudo, as pelotas confeccionadas com o minério B, utilizando Peridur na dosagem 
de 0,04%, apresentam resultados de resistência à compressão das pelotas verde e 
seca significativamente superiores às obtidas com o minério A. Estes resultados são 
similares aos obtidos quando do uso de Peridur+NaOH e o minério A. Tal fato pode 
estar associado ao maior conteúdo de finos presentes no minério B, o qual amplia a 
ação das forças inter-partículas, principalmente as de van der Waals (HARTLEY et 
al., 1985). No entanto, a interação partícula-aglomerante pode ter influenciado a 
obtenção deste resultado. 
 
3.2.1. Avaliação da interação partícula aglomerante 
 
A Figura 1 apresenta o difratograma dos minérios de ferro A e B. Como é possível 
observar, a distribuição dos picos nos difratogramas dos minérios de ferro A e B 
aponta a presença de três diferentes tipos de óxidos de ferro na sua composição, 
quais sejam: hematita (Fe2O3), goethita (FeO(OH)) e magnetita (Fe3O4). Porém, os 
picos relacionados à goethita são mais alargados no difratograma do minério B em 
comparação ao difratograma do minério A, indicando que a goethita está presente 
em maior quantidade no minério B. 
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Figura 1. Difratograma de raios-X dos minérios de ferro A e B. 

 
Os espectros de infravermelho do Minério A e do Minério B são apresentados na 
Figura 2. Para o Minério A (Figura 2(a)), as bandas de absorção encontradas em 
466 cm-1 e 546 cm-1 correspondem às vibrações das ligações Fe–O. Outra banda 
em destaque está em 3.448 cm-1 e pode estar relacionada às vibrações do grupo      
–OH da água ou à presença de grupos –OH na superfície (JONES et al., 1998).  
 
No caso do Minério B, cujos espectros são apresentados na Figura 2(b), foram 
encontradas bandas de absorção correspondentes à ligação Fe–O em 463 cm-1 e 
em 544 cm-1 (FARMER, 1974). Outras duas bandas de absorção principais 
localizadas em 895 cm-1 e 800 cm-1 podem corresponder às vibrações das ligações 
Fe–O–H na goethita (FeO(OH)). Além destas, são observadas outras duas bandas 
de absorção nas regiões de 3.440 cm-1 e 3.125 cm-1. A banda de absorção na região 
de 3.440 cm-1 pode ser correspondente às vibrações do grupo OH da água ou à 
presença de grupos –OH na superfície, e na banda na região de 3.125 cm-1 pode ser 
atribuída às vibrações do grupo –OH na estrutura da goethita (JONES et al., 1998; 
GOTIC e MUSIC, 2007). 
 

   
Figura 2. Espectro de infravermelho. (a) Minério A, (b) Minério B e (c) Peridur. 

 
Na Figura 2(c) é apresentado o espectro de infravermelho do aglomerante orgânico 
utilizado. Cabe ressaltar que o aglomerante orgânico Peridur é composto por uma 
mistura de carboximetilcelulose (CMC), carbonato de sódio (Na2CO3) e cloreto de 
sódio (NaCl). Como é possível observar na Figura 2(c), as bandas de absorção 
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localizadas em 702 cm-1 e 881 cm-1 correspondem às vibrações da ligação do 
carbonato de sódio (HUANG e KERR, 2007). As outras bandas de absorção são 
principalmente correspondentes às ligações da CMC. A banda de absorção em 
1.159 cm-1 pode ser atribuída às vibrações das ligações C–O e dos grupos C–O–C. 
A absorção na região de 1.770 cm-1 refere-se às vibrações do grupo C=O. Assim 
como nos minérios, observa-se absorção na região de 3.462 cm-1 que pode ser 
originada das vibrações do grupo –OH da água. Além disso, pode-se observar nas 
regiões de 1.617 cm-1 e 1.448 cm-1 a absorção das variações simétricas e 
assimétricas dos grupos COO-, respectivamente (AHEMEN et al., 2013). 
 
Em relação ao estudo da interação entre os dois tipos de minério de ferro com o 
aglomerante orgânico, as principais variações observadas foram nas bandas de 
absorção do grupo COO- simétrico. A Figura 3 apresenta os espectros de 
infravermelho das amostras de Minério de ferro A com Peridur (Figura 3a), Minério A 
com Peridur e adição de NaOH (Figura 3b) e Minério B com Peridur (Figura 3c).  
 

   
 

Figura 3. Espectro de infravermelho correspondente à região das bandas de absorção do 
grupo COO- nas misturas de minério com o aglomerante orgânico. (a) Minério A+Peridur; (b) 

Minério A+Peridur+NaOH; e (c) Minério B+Peridur. 

 
A banda de absorção atribuída ao grupo COO- é deslocada para 1.636 cm-1 para as 
composições de minério de ferro A e B com Peridur sem adição de NaOH, e para 
1.592 cm-1 para a composição do Minério A com Peridur+NaOH. Estas variações na 
localização das bandas sugerem interações entre a superfície do minério de ferro A 
e o grupo funcional COO- (MORAIS et al., 2013). Os Minérios de ferro A e B 
apresentam goethita com ligações Fe-O-H. No entanto, como mostram os 
difratogramas de raios-X de ambos (Figura 1), o Minério B apresenta o pico situado 

em 21,2o (2), característico da goethita, em maior intensidade que o mesmo pico no 
difratograma do Minério A. Esta observação pode ser um indicativo de que o Minério 
B apresenta maior quantidade de FeOOH. Se a aglomeração ocorre devido às 
interações dos grupos –OH da superfície do minério com o grupo funcional =O-C-O- 
da carboximetilcelulose, espera-se maior número de interações entre os mesmos, 
formando ligações de hidrogênio com o grupo funcional COO-, que podem ser 
representadas como na Figura 4. 
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Figura 4. Representação esquemática da interação de moléculas de CMC com a superfície de 

minério de ferro. 

 
A adição de NaOH no Minério A, durante o processo de aglomeração, pode 
contribuir para a formação de mais sítios –OH na superfície deste minério. Com 
maior número de ligações entre os grupos –OH do minério e de COO- da 
carboximetilcelulose, há maior interação entre minério e aglomerante, conferindo 
maior resistência aos aglomerados, cuja composição é formulada com adição de 
hidróxido de sódio. 
 
Um fato interessante observado no espectro da mistura de Minério A+Peridur+NaOH 
(Figura 3b) é que a banda relacionada ao grupo COO- desloca-se para frequência 
menor (1.592 cm-1) em relação a mesma do espectro do aglomerante Peridur 
(1.632 cm-1). Esta banda é relacionada ao estiramento assimétrico de COO-. Se 
muitos sítios –OH são formados na superfície e muitas moléculas de CMC formam 
ligações com os mesmos, pode ocorrer aproximação entre as moléculas de CMC, 
dificultando a vibração do estiramento assimétrico, demandando maior energia. 
 
A maior interação entre o Minério A e o aglomerante orgânico se deu pela adição de 
grupos –OH na estrutura superficial do minério.  A adição de grupos –OH possibilitou 
a formação de ligação entre os grupos –OH na superfície do minério e os grupos 
COO- do aglomerante. Atribui-se a essa maior interação os melhores resultados de 
resistência à compressão. Já o Minério B possui maior quantidade de grupos –OH 
em sua estrutura, devido a presença mais acentuada de goethita (FeO(OH)) em sua 
composição. A presença natural de grupos –OH na superfície do Minério B promove 
uma interação com os grupos COO- do aglomerante orgânico de tal forma que 
dispensa a utilização de NaOH na mistura.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Pelo presente trabalho foi possível comprovar que os aglomerantes orgânicos atuam 
sobre os finos presentes no minério de ferro. Sua ação consiste na dispersão dos 
finos presentes nas partículas mais grosseiras seguida de uma floculação dos finos, 
na qual agrupará as partículas coloidais na faixa entre 26 µm e 4 µm, sendo sua 
atuação mais intensa em função da quantidade de finos disponíveis no sistema.  
 
O grau de interação partícula-aglomerante depende das características do minério 
empregado que, no caso dos minérios estudados, está associada à quantidade de 
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grupos OH existentes na estrutura dos minerais. No caso avaliado, a interação 
partícula-aglomerante possibilitou a formação de pontes de hidrogênio entre os 
grupos OH da superfície dos minerais e os grupos COO- simétricos do aglomerante. 
 
Os diferentes resultados apresentados neste trabalho reforçam a necessidade de se 
entender melhor como cada aglomerante utilizado exerce influência na promoção de 
ganho de resistência das pelotas durante o processo de pelotização por tipo de 
minério empregado, especialmente na etapa de processo da pelota crua. 
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