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PREPRAÇAO DE MINtRIOS PARA PELOTIZAÇ~O 
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O trnbalho em questão visa dar um conhecimento descritivo do 

que se está fazendo, no Departamento de Palatização, da CVRO, 

para atender às necessidades de suas duas usinas em Tubarêo • 

no tocante à preparação de minérios para a produção de três 

diferentes tipos de paletas: para Redução Direta, de AltaS!

lica e Normais. 

ABSTRACT 

The present study aims to describe everything that we are 

doing, in the Preparation Section of CVRD Pelletizing Planta, 

to produce three diferents types of pellets: to Direct Re -

duction, High Silica and Normals. 

I - HIST!1RICO 

Da necessidade de se aproveitar a grande quantidade de finos 

de minério de ferro, resultantes do tratamento mec~nico por 

que passava o material extraído das minas, a fim de se obter 

um produto dentro das especificações granulomtericas para ser 

utilizado em altos fornos, e que não se prestavam para a sin

terização, a CVRD houve por bem implantar um complexo para o 

~ seu pelotamento, em Tubarão - E.S. 

Na ~rimeira fase, seria construida uma usina para produzir 2 

milhÕes de toneladas - ano. Em 1969 ela entrava em operação. 

(1) Engenheiros do Depto. de Palatização da CVRO-Tubarão,E.S. · 
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Posteriormente, face ã crescente procura de paletas, no mer

cado internacional, e o início de operação de uma planta pa

ra concentração de itabirito, Itabira- M.G., ee justificou 

a instalação de uma segunda unidade. Em 1973, com capacidade 

para 3 milhSes de toneladas - ano, ela começou a funcionar. 

II - INTROOUÇAO 

Este trabalho mostra, descritivamente, as diferentes fases 

do processo pelas quais passa o minério, desde o seu recebi

mento e estocagem, até o seu misturamento com o aglomerante 

e posterior envio para Seção de Palatização. 

Também contém algumas informaçSes à respeito das novas un~

dades, em construção e em fase final de detalhamento, para 

uma produção conjunta, em 1978, de 17 milhSes de toneladas. 

III - ALIMENTAÇAO 

Atualmente, sao produzidos três diferentes tipos de paletas: 

a - Pelotas Normais 

b - Paletas de Alta Sílica 

c - Pelotas para Redução Direta 

E, para isso, é necessirio que se tenha minér~os com composi

ç5es químicas diferentes (a fim dé atender às especificaçSes 

desses tipos de paletas), mais um ou dois tipos de aglomeran

tes, isto é : 
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PELOTAS NORMAIS 

+ 67,7- 0,5 

3,0 ± 0,5 

PELOTAS OE ALTA SILICA 

65,6 ± 0,3 

+ 5,7- 0,2 

PELOTAS PARA REOUÇ~O DIRETA 

68,4 ± 0,3 

1,8 ± 0,3 

E os seguintes aglomerantes: 

Pelota 

+ 63,6- 0,7 

3,0 ± 0,5 

+ 64,6 - 0,3 

+ 5,5 - 0,2 

67,8 ± 0,5 

1,8 ± 0,3 

O,?± 0,2 

.. 
a - Cal Hidratada, cuja composição quÍmica deve ser a seguinte: 

b - Bentonita, que possui a seguinte composição quÍmica: 

PAAAIBA (BRASIL) WYOMING ( EBJU) 
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Para efeitos de produtividad~ a Bentonita oferece melhores qualida

des. No entanto, devido ao seu preço, a sua composição quÍmica (sÍlica-· 

aluminosa), e as características fÍsicas das pelotas, não pode ser util! 

zada individualmente, uma vez que a basicidade das paletas, um dos prin

cipais fatores de sua qualidade, seria prejudicada, assim como o Índic~! 

de resistência apÓs a redução. 

Já no tocante à cal hidratada, o Departamento possui duas unidades 

de hidratação, uma com capacidade de lD t/h e outra de 36 t/h, o que eu-

pre totalmente as necessidades atuais. 

Uma terceira unidade, para atender as usinas futuras, se encontra ' 

em fase de aquisição. 

Atualmente recebe-se cal virgem da região de Cachoeiro do Itapemi

rim e de Minas Gerais (Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, etc.). 

Assim é que, previamente e de acordo com as necessidades de produ

ção, solicita-se ao Departamento das Minas, através do Departamento do 

Porto, que seja enviado o tipo especÍfico de minério. 

Esse material, vindo em composiçÕes de até 80 vagÕes, é descarrega

do nos "Car - Dumpers" do Departamento do Porto e, através de um sistema 

de correias transportadoras, é enviado à este Departamento e aqui estoc! 

do. 

Existem dois pátios de estocagem com capacidade, cada um, de 100 

mil toneladas. 

Para que haja uma homogeneização dos diversos lotes de minério rec! 

bidos, esse material é empilhado segundo o metodo CHEVRON (de prismas ~ 

perpostos) e recuperado por uma recuperadora de caçambas (BUCKET - WHEEL) 

sobre esteiras, com capacidade nominal de 9?5 t/h; segundo uma seção 

tra~sversal da pilha. 

Através de novo sistema de correias transportadoras, segue esse ma

terial para os silos de estocagem, na área da moagem, com uma capacidade 

de aproximadamente 700 t cada (são em número de quatro). 

Abaixo de cada silo existe uma mesa alimentadora, com 3 m de diâme-

tro que transfere o material para uma correia transportadora, sob a qual 
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existe uma balança. Além de enviar um sinal para o registro da tonelagem 

horária que se está alimentando nos moinhos, essa balança permite o con -
trole da adição de água de processo, a fim de atender aos padrÕes de op! 

... 
raçao. 

IV - MOAGEM E CLASSIFICAÇ~O 

~ no setor de moagem que o minério sofre o primeiro tratamento. 

Ai, o material recebido (cuja granulometria se situa entre O e 12 

mm) é moido, à umido, em 4 moinhos de bolas, (dois para cada usina) pa

ra se obter um produto com 9oYa menor que 325 mesh e uma superfÍcie espe

cÍfica entre 1350 e 1550. Para isso, utilizam-se corpos moedores (30 mm 

de diâmetro) de diferentes tipos e fornecedores. 

são usadas, para o revestimento desses moinhos, placas de borracha 

e de Ni-Hard. 

Esses moinhos trabalham com uma velocidade de 14,3 rpm (Usina I) e 

13,4 rpm (Usina II), que corresponde à 69io da velocidade crÍtica. 

Consome-se atualmente 1,8 kg de bolas por tonelada de pelota prod~ 

zida e, aproximadamente, 15 kwh/t em ambas as usinas. 

O material, depois de moido, é descarregado em um tanque (pump-sump) 

e, como possui perto de ?~/o de sÓlidos, recebe água de diluição e essa 

percentagem é baixada para 4ff/o. O material é então bombeado para os 
3 

grupos de hidrociclones, através de bombas com uma capacidade da ?46 m / 
3 

~ (Usina I) e de 1032 m /h (Usina II). 

Para cada moinho existe um grupo de hidrociclonas, sendo que os 

da Usina I possuem 10 unidades e os da Usina II 15. Esses grupos traba-

- I 2 lham com uma pressao interna de 1,5 kg cm e cada hidrcciclone tem 350mm 

\ de diâmetro interno, 89 mm no VORTEX e 55 mm no APEX. 

~ nesse estágio do processo que o minério passa pela 11 classific! 

ção. O overflow, com 29% de sÓlidos é enviado para o espessador e o • 

underflow retorna para o circuito de moagem. Com isso, tem-se uma carga 
• 

de recirculação entre 260 e 30~/o. 
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V - :::sP~SSP 'ENTO 

r.::m decorrência de se ter optado pela moagem a Úmido com circuito f ' 

chado para a cominuição do minério, teve-se que prover um setor de espe 

sarnento para a s eção de preparação, a fim de se poder obter uma polpa 

com uma percentagem de sÓlidos suficien ,emente grande, permitindo assi 

uma melhor eficiênc.:ie do setor de filtração . 

Assirr (. ·w e, parti ndo de algumas amos t~ras do minério que seria por 

nos utilizado, a EI MCO COFlP ORATION, através de seu CENTRO DE PESQUISA E 

DESENVOLVIME~JIO, efetuou alguns t estes de sedimentação e filtração pare. 

a determinação do tamanho ideal do espessador a ser construido para s U

sina I. 

Parê·lelarnente, a LURGI CHEMIE UNO HUTTENTECHNIK, desenvolveu testes 

com o mesmo minério e com a mesma finalidace. 

Os r esultados obtidos indicaram um diâmetro de 45 m como sendo o ta -
manha ideal para as nossas condiçÕes de operação. 

Para a determinação das caracterÍsticas ideais das bombas de polpa 

espessada, teve-se que, durante a fase pré-operacional, efetuar certos ! 

certos, pois as características teÓricas das mesmas não coincidiam com ! 

quelas realmente necessárias. 

Já no tocante à Usina II isso tudo tornou-se fácil e chegou-se a um 

valor de 50 m para a fixação do diâmetro ideal do espessador, e -nao se 

teve problemas semelhantes aos da Usina I, relativamente às bombas de 

polpa. 

Como uma diferença fundamental entre um e outro espessador, além do 

tamanho, podemos citar o dispositivo que permite a elevação das pás e ~ 

dicação do torque das mesmas. Dispositivo esse adaptado ao espessador ' 

da Usina II e que permite uma maior flexibilidade de operação quando de 

1 ;robh~rr.as com o acionarnento das pá.s ou mesmo quando de sobrecarga, evi-

!;ando--se as.s im a descarga no mar de todo o material que se encontrar no 

mesmo. 

A polpa pr u veni ent;e dr:Js hidrociclones e contendo 2$, em peso,de s,2 
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lidos, alimenta uma caixa na lateral ~.· .:J espessador e c3sta, através de um 

condutor (tubulão ou canaleta) vai até ao centro do mesmo. AÍ,distribui~ 

se em todas as di~Õea e tem inÍcio então, a sedimentação dos sÓlidos "! 

la contidos. 

~ O material sedimantado vai ter ao fundo do espessador a da1, arrast! 

do palas pás, cuja velocidade é de 0,052 rpm, é levado ao centro do mesmc 

onda é descarregado em um colator. Essa polpa, contendo : 7~ da sÓlidos . 

a uma densidade entre 2,3 e 2,4 kg/1 é então bor:~ beada para os tanques de 

homogeneização. 

Para se controlar a densidade de descarga do material sedimentado, a 

fim da mantê-la prÓximo aos valores operacionais estabelecidos, dotaram-

se as bombas de polpa espessada de dispositivos para tal fim. Esses dis-

positivos diferem de uma para outra usina. 

Assim é que, pela leitura contínua da densidade da polpa (através de 

medidores de densidade instalados em cada tubulação de alimentação dos 

tanques de homogeneização) e pela fixação prévia do valor desejado, manu

almente, atua-se na velocidade dos motores das bombas da Usina I e, auto

maticamente, sobre um acoplamento hidráulico nos motores das bombas da U-

sina II. Com isso, o material bombeado possui uma densidade com apenas ' 

1,~ de variação, para mais ou para menos. 
3 3 

Essas bombas possuem uma capacidade de 167 m /h e 245 m /h, respecti 

vamente. 

A água do espessador é descarregada por transbordamento em uma calha 

periférica que a conduz para um tanque coletor denominado "BACIA OE ÁGJA 

PROCESSO". 

Essa água tem quatro destinos diferentes: 

a - Enviada para a seção de moagem onde será adicionada aos moinhos; 

b - Uma parte é bombeada para o setor de peneiramento e recuperação 

de pÓ a fim de permitir um melhor bombeamento do material para o 

s etor de moagem; 

c - Parte é utilizada como água de diluição da polpa que deixa os hg 
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magen'i~~ciores ; e 

ci - Calo haja excesso, este é enviada para a drenagem interna. 

VI - HOMOGENEIZAÇ~O 

A palpa que deixa as espessadores, antes de ser enviada para a se

ter de filtração~ é estocada nas tanques de homogeneização, a fim de e

qualizar a densidade e a composição quimica em toda a seu voluma, a com 

isso obter um nelhor rendimento naque.~u :;;etal·. 
3 

Os homogeneizadores da Usina I possuem um volume total de 1.800 m, 
3 3 3 

(900 m cada), enquanto que os da Usina II possuem 2.200 m (1.100 m • 

cada). 

Entre as tanques de cada usina existe um pequeno recipiente, sobre 

rodas que permite a direcianamenta da polpa ara para um dos tanques, o

ra para outro, em casos excepcionais (como a de densidade abaixo do pa

drão) para a mesmo espessador de ande veio. 

Esses tanques são datadas de agitadores (eixo central com impelidg 

res na sua extremidade), cujas pás com 3, 7 de diâmetro, provocàm o re

volvimento da polpa e, consequentemente, a homogeneização de sua densi

dade e de sua composição quÍmica. 

No caso de alguma falha no sistema de agitação (estando a tanque ' 

com material) e a fim de se evitar a sedimentação dos sÓlidos em suspe!! 

são, cada tanque é provida de um sistema de injeçãa de ar comprimido ou 

água sob pressão para que a polpa possa ser revolvida. E nas casos ex

cepcionais de acorrer também a falha deste sistema, a polpa pode ser 

drenada para a mar. 

Existe também, a possibilidade de se interligar as tanques de uma 

mesma usina e/ou um de uma usina com um de outra. 

Uma outra função, bastante importante, destes tanques de homogene! 

zação, é permitir que se tenha um volante de material (para umas sete ' 

horas, aproximadamente) para o caso de acorrer algum problema com aqui-

:.>'úC :;\:o ,é., . •. ·,te~J ou depois drJs mesmos que, não fossem eles, ocasionariam 

uma interrupção na processo. 
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A polpa que deixa os homogeneizadores e vai para o setor de filtra-

ção, a fim de atender aos padrões operacionais, tem sua densidade centro -
lede através de injeção de água de diluição nas tubulaçÕes de alimenta-

.. 
çao. 

VII - FILTRAGEM 

Esta também é uma fase do processo de preparação que existe devido 

à opçao por moagem a Úmido com circuito fechado. 

Tem a finalidade de reduzir a quantidade de água na polpa, até va~ 

res compatíveis com as necessidades e os padrÕes que regulam a formação• 

das pelotas. 

Os estudos técnicos-econômicos conduziram à escolha de filtros de 

discos verticais para a realização dessa tarefa e assim, a Usina I foi ' 

provida de cinco dessas unidades enquanto que a Usina II o foi de sete. 
2 

Cada um possui uma área de filtragem de 75 m , distribuída em dez 

discos de 2,5 m de diâmetro com dezasseis setores por disco. 

Duas caracter{sticas fundamentais diferenciam os filtros de uma e 

outra usina. Enquanto que nos da Usina I existem compartimentos indivi

duais de polpa para cada disco, na Usina II só existe um compartimento ' 
, 

que e comum para todos os discos. Isso levou a que, devido .ao maior vo-

lume de polpa nesse compartimento, se dotassem esses filtros de um sist! 

ma para mantê-la em agitação, impedindo que ocorra deposição de sÓlidoe'· 

e, consequentemente, haja diferença de densidades nas diversas profundi-
... 

dadas do compartimento, prejudicando a operaçao. 

A polpa recebida dos homogeneizadores, devido ao seu volume, antes 

de alimentar os filtros, passa por um tanque de distribuição e o excesso, 

que por ventura haja, retorna para aqueles tanques. 

Nos filtros, utilizando-se vácuo comum (preferencialmente), produz,! 
3 . 

do por bombas cuja capacidade individual é de 7.600 m /h (680 mm Hg -~ 

vácuo), reduz-se o teor de água da polpa, que é de 3~ aproximadamente,• 

para os valores padrões que regulam a formação das pelotas. são, também, 
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, 
em numero de 12 e permitem uma grande versatilidade de utilização. 

3 
Para o "sopro" utilizam-se compressores de 2.400 m /h na Usina I e 

de 3. 360 m 
3 
/h . na Usina II ( do:ls para cada). 

Essa polpa retida, com a sua umidade residual, é então enviada para 

a Última etapa da preparação, isto é, para o setor de adição de aditivos 

e misturamento, enquanto que o filtrado pode ser enviado ou para a moa

gem (água de diluição) ou para o espessador. 

VIII - MISTURAMENTO 

Para maior facilidade de formeção das paletas e, também para aten

der as especificaçÕes qufmicas das mesmas, antes de se enviar a polpa ~ 

tida pare a Seção de Pelotização, adiciona-se um certo teor de aglomere~ 

te. Teor esse que é função do tipo de pelota que se deseja produzir e 

que é regulado pela sua prévia fixação, atuando-se sobre as balanças do

sadoras dispostas superiormente às correias que conduzem o material da 

filtragem para o misturamento. 

Finalmente a mistura polpa retida e aglomerante passa para a Última 

fase da preparação que é o misturamento. 

Esse misturamento tem a finalidade de fornecer uma melhor distribui -
ção do aglomerante na massa da polpa retida e também uma melhor hOmoge

neização dessa polpa. 

Nesse setor existem quatro misturadores de tambor (PEKAY MIXER), 

dois para cada usina, que se prestam para essa tarefa. 

Aqui também existe uma interligação entre os equipamentos das duas 

usinas, permitindo que se utilize a filtragem da Usina 1 para produzir 

polpa retida para o pelotamento da Usina II e vice-versa. 

Depois dessa seção a mistura polpa retida/aglomeramento está pronta 

para a palatização. 
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IX - EXPANS~O 

Com a procura cada dia maior de paletas e por ser a CVRD um dos maig 

res produtores de minério de ferro do mundo, vários grupos estrangeiros à 

ela se associaram para a implantação de novas unidades de palatização, em 

Tubarão. 

Assim é que, em forma de JOINT-VENTUAES, cujo controle acionario ' 

(51~) pertence à CVRD, estão sendo (e serão) implantadas as seguintes u~ 

dadas: 

1 - ITABRASCO - Cia. !talo-Brasileira de Palatização. 

2 - HISPANOBAAS - Cia. Hispano-Brasileira de Palatização. 

3 - NIBRASCO - Cia. Nipo-Brasileira de Pelotização (2 unidades). 

Todas as citadas já estão definitivamente "acertadas", sendo que a 

primeira já se encontra em montagem e deverá estar funcionando já ém 19?6. 

Tanto a segunda quanto as 2 unidades com o grupo japonês deverão ter seu 

inÍcio de marcha em 19?8. Cada uma das unidades citadas irá produzir 3 

milhÕes de toneladas - ano e diferem sensivelmente da Usina II, já em fun 

cionamento. 

Com esses 12 milhÕes acrescidos aos 5 ora existentes ter-se-á uma ca ... 
pacidade instalada para produzir, em 19?8, 1? milhÕes de toneladas - ano. 

E, além disso, encontram-se em fase final os estudos de viabilidade 

econômica, de uma JOINT-VENTUAE com o grupo Korf, (da Alemanha Ocidental) 

para a produção de 4 milhÕes. Também o Egito já mostrou interesse em as

sociar-se à CVAO. 

Complementando, fala-se na instalação de mais duas (ou tres) unida

des, isoladamente pela CVRO, em Tubarão, e de outras duas, em associação• 

com as tres siderurgicas estatais (USIMINAS, COSIPA, CSN), nas Minas Ge-

reis. 

Com isso, caminha o Brasil para se tornar o maior complexo de pelot! 

zação do mundo • 
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