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estas minerações de minério de ferro.

Resumo
Foi feita uma avaliação preliminar das
causas da poluição provocada pelas
minerações nas bacias do rio das Velhas e
do rio Paraopeba, assim como a ~ali~
de aproveitamento dos finos gerados, por

Através de uma visão panorâmica da
produção de gusa em fornos a carvão vegetal,
é · sugerido que o processo mais indicado
para aproveitamento de finos de minério de
ferro, em termos regionais, é o <E pelotiZação
a frio.

1. Introdução

Tabela I - Resumo da situação da poluição
dos rios na região de
Belo Hori.zonte

1.1. Situação atual da poluição dos rios
pelas minerações

E:<TENSI\0 DA POLUIÇ.lo
FONTE
1. Mina e planta de
beneficiamento
a. Beneficiamento a
Ümido sem barra9BDI
de rejeitas.
3. Sistema de e l i minação de rejeites
LBarraqem d<t reja!
tos
2. Empilhamento a
seco
• Concentrado

A região de Belo Horizonte é o centro de
mineração no Brasil. Cerca de 50 a 60
minas se localizam nos vales dos rios
Paraopeba e das Velhas, sendo que 30
delas se encontram atualmente em
operaçao.
O principal produto da região é o

minér~

.Finos (tejeitalbl

de ferro,. e quase todas as minas operam
a céu aberto nas encantas de montanhas9

• So1o de

cape~~~~~ntiO

• ft;x:has de capei1111!11tl0

4. kea da trabalho
• ·Atual

Pequenas quantidades de poluentes
solúveis são detectadas nos rios
originários de plantas de cianetação e de
minas de minério de manganês, sendo que
o maior impacto ambiental está associado
às atividades de mineração e à emissão
de partículas finas das minas ferríferas •

, Antiqa
• Beneficiomenf"O e
outros
S. Deposição de
rejeitas nos ca-

nals de cscoame!!

P O

I.

UE NT E

Materiais solüveu
(CN-, Mn,As)
Finos. de miné~:io
de .ferro

Finos de minério
de ferro
Fino• de lli.nédo
de ferro
Finos de ..tnério
de ferro ·
Solo
Rochas latedticas
Finos de
de fe"ro
Finos de
de ferro

minério
e solo
minério
e solo

Finos de ::tinério

de ferro e solo

ESi~~O

~~;r,eg~

Média

Média

Séria

Séria

Pequena

Mldia

llenhiiU

P.eqUen•

llenhiiiiUI
Nenhuma
llenh~

séria
Séria
Pequena .

Nenllwoa

.Média

Nenhuma

Média

Nenhuma

.Média

Pequena

Séria

Finos de minério

de ferro e solo

to fl'Jvial

Finos de minério de ferro sem valor
comercial,gerados no processo de
beneficiamento, e finos originários da
erosão ãe pilhas de minério durante as
chuvas_são as mais importantes fontes de
J:IOluiçao. Por cutro lado, antigos
depósitos na bacia de escoamento fluvial
causam séria turbidez da água durante ·
as chuvas mais pesadas. Um sumário da
poluição da água é mostrado na tabela I,

Grandes quantidades de minério fino é
gerada e enpil.hada na região, sendo que
topografia montanhosa não permite
suficiente espaço para P controle da
poluição.

Para controlar estes problemas, as
seguintes mediaas são recomendáveis:
- redução do rejeito
melhorar a razão rejeito/concentrado
atr~vés da utilização dos tinos
do
mine rio;

Levando em conta esta situação, a primei~a
providência a ser tomada deverá ser um
estudo visando diminuir a quantidade de
poluente e a construção adequada de
represas de rejeitas. A pelotização a frio
do minério fino é uma das mais promissoras

- controle do poluente
adequado plano de drenagem, tanque
decantação e reprêsa de rejeitas.
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de

a

medidas para o controle da poluição desta
região.

Por outro lado, dificuldades técnicas na
operação de cura de pelotas verdes em
larga escala impede uma maior apli~
visando a exportação pela indústria de
pelotização.

1.2. Perspectivas da utilização do
processo de palatização a frio na
região de Belo Horizonte

No entanto, quando se aplica esta
tecnologia para produção de gusa em
escala regional novas perspectivas se
apresentam:

A produção de pelotas a frio utilizando
como ligante cimentos hidráulicos não é uma
tecnologia nova. Ela tem sido utilizada há
muito tempo, em várias áreas.

- a pequena distância entre as minas e
os produtores de gusa diminuem a
degradação da pelota durante o
transporte (geralmente o transporte é
feito a distâncias inferiores a lOOkm);

Na indústria de aço, a elevaxão do preço do
Óleo combustível estimulou varios estudos
na área de pelotização a frio como
alternativa à pelotização convencional
(queima), sendo que alguns aspectos
fundamentais do assunto já estão resolvidos.

- o tamanho dos altos-fornos a carvão
vegetal locais são pequenos (~150 ton/
dia), implicando num peso de carga
bastante inferior que a dos altos~
de grande porte;

O CETEC (Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais) tem realizado uma série de
testes, em escala de laboratório, de
Pelotas a frio, utilizando finos de minério
de ferro da re~ião de Belo Horizonte. Estes
estudos, que sao financiados pela FINEP
(Financiadora de Estudos e Projetes) tem
confirmado a sua viabilidade técnica, sendo
que os Eesultados, estão em fase de
discussao neste momento.

-da!,deduz-se que a.resistência máxima
requerida da pelota para um pequeno
alto-forno é de cerca de 50kg/cm2
comparada com 100-150kg/cm2 para um
alto-forno de grande porte (a resis~a
mecânica do carvão vegetal que é
utilizada atualmente na região é de
cerca de 30kg/cm2) 1
teoricamente, no alto-forno a carvão
vegetal, a basicidade (Ca0/Sio >
·
2
necessária para um bom controle de
escória se situa na faixa de 0,7- 0,9,
o que assegura uma grande tolerância
quanto ao teor de Si02 do minério
alimentado.

Apesar da viabilidade técnica só se tem
noticia de uma planta em escala industrial,
implantada em Grangesberg, na Suécia. Ela
foi constru!da com a capacidade de l,SMton/
ano de pelotas em 1970, utilizando como
matéria-prima finos de magnetita.
Os principais obstáculos para uma aplicação
mais abrangente desta tecnologia situam-se
no lado econômico. A utilização do process~
visando a exportação de matéria-prima para
ser utilizada em alto-forno de grande porte,
ainda não conseguiu superar os seguintes
obstáculos:
- alto grau de degradação durante um
transporte a longa distância;
- insuficiente resistência mecãnica para
alimentar altos-fornos de grandes
dimensões.

Considerando estes fatores, os alto-fornos
a carvão vegetal locais proporcionam
condições favoráveis para o uso de pelotas
a frio. Por outro lado, o fácil suprimento
de cimento, as condições climáticas
favoráveis à cura da pelota verde,
favorecem consideravelmente a aplicação da
tecnologia.

2. Avaliação do potencial dos
finos de minério de ferro na
região

Estas desvantagens podem ser superadas
com a adição de uma maior quantidade de
Cimento na pelota, que por outro lado
acarretará outros problemas:

2.1 . Produção de finos de minério de fe.rro

- diminuição do teor metálico da pelota;
aumento no teor de Si02 e Al203 ca~
efeitos negativos no controle da
escória em altos-fornos a coque.

A tabela

II sumariza a produção de finos
nos Últimos 05 anos (1978-1982) das
principais minas, que são subdivididas em
02 grupos.

~

Tabela II- Produção de rejeites (5 anos - 1978 - 1982)

PRODUTO (A)
MINAS

N9

REJEITO (B)

CAPEAMENTO
ROCHOSO

10 3 t

%

10 3 t

%

10 3 t

%

B/A

C/A

B +
A

Pequena-Média
Escala

12

17905

15

15300

37

12260

17

0,85

0,68

1,54

Grande Escalél

6

104225

85

25805

63

59055

83

0,24

0,57

0,81

18

122130

100

41105

100

71315

'100

0,34

0,58

0,92

TOTAL
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Um fato notável é o alto valor da razão de
produção de rejeito das pequenas
minerações. Elas produzem 15% dos produtos
e geram 37% dos rejeitas. Cerca de 03 vezes
do valor da razão de produção das minas de
maior porte. Estes fatos mostram a
dificuldade do controle da poluição das
pequenas minas, tanto técnica como
economicamente.

2.3. Potencial do material rejeitado petas
minerações
A produção de finos não é c~nhecida com
exatidão e maiores informa.çoes se f~zem
necessárias para se ter uma avaliaçao
segura. No entanto ela é estimada em
cerca de 3 x 106 toneladas/ano, sendo
que os finos possuem teore& médios em
torno de 60% de Fe e 5% de Si02 e
gramüometria adequada ao processo de
Pelotização (cerca de 50% passante em
60 ~).

2.2; Propriedades dos finos
Exceto as minas que adotam a separação
magnética no processo quase todas as minas
utilizam o peneiramento em 1/4", sendo que
a fração de material fino (undersize) é
geralmente depositada e classificada como
material sem valor comercial.

Estes materiais são armazenados em
pilhas nas encostas de montanhas e ca~
sérios problemas de poluição, princi~te
na estação chuvosa.

A distribuição granulométrica deste material
não-é conhecida em detalhes, mas estima-se
que cerca de 40-50% deste esteja abaixo de
60 ~, sendo que esta fração é crítica na
poluição de águas.
A análise química dos "finos" também não
é conhecida, mas pode ser estimada através
dos relatórios anuais das minas, junto ao

3. Produção de ferro gusa em
altos-fornos a carvão vegetal
na região de Belo Horizonte
3.1. Um panorama da indústria
siderúrgica brasileira

DNPM.

A tabela III mostra esta estimativa.

estatísticas sobre a indústria
no Brasil em 1982 são
mostradas na figura 1.
&~derúrgica

Tabela III-Propriedades estimadas do
minério descartado
TEORES
MINAS

~~

Mina F *
Mina c
MinaM
Mina Fa*
Média

I§

Mina
Mina
Mina
Mina
Mina

E
I*
C
R
IF

DOS

TEORES DO MAT~
RIAL DESCARI'AIJO
(FINO)
% Sj.02 % Fe
% SiO?

PRlX1l'OS (oon: .}

% li'e
57-67 1,5-2,6
65-66 2,0-2,3
60-67 1,2-1,7
65-66 1~6-2,0
64

1,9

60
8
62-65 2,5-7,0
65-67 1,1-3,5
1,5
64
62-67 1,1-8,5

60
67
54
66
62
57
59
57-63
64
65

11

64

4,2

61

5,4

4,2

61

5,8

61

97550

Itabiritq*

I

exportação

uso

interno
16706

80844 (1847)

,.,., . ;. ''il

9
Itabirito*
13
0,3-7·,5
1,5
1,2

64

3,1

·minério

6,4

Média

64

produção de

OBS.

3,4
2,8
8,3 Sep. nagnética

Média Total (A)
Média <.Exceto* >
(B)

Figura 1 - Aspectos gerais da siderurgia
brasileira

J

c.arvao. nunera
(358}

p r o d u ç ã o
coque
6702

3,7

I
I

d e

f

e r r o

carvao vegetal
3918

exportação
667

Pode-se observar que, com exceção da mina
que utiliza separação magnética e
pelotização a quente e das duas outras
minas que extraem, principalmente,
Itabirito (alto teor de Si02), a diferença
de teores entre o concentrado e o rejeito
(finos) é relativamente baixa. Isto é, o
conteúdo da sílica do material fino é 3,7%
e do concentrado 3,1%. Esta tendência é
mais pronunciada nas operações de minas
de pequena escala.

_l

I

g ·u s a

outros
207

uso interno

(88)

10105

produção

de

aço
12995

exportação
2346

(725)

uso interno

10649

Estes resultados mostram que o
beneficiamento atualmente utilizado é
na maioria das vezes uma classificação
granulométrica e praticamente não
modifica a composição química dos
materiãis.

Legenda
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Com relação à produção de gusa, as grandes
usinas integradas produzem 9080xlo3 t
(84% da produção), sendo que as usinas
independentes (principalmente aquelas que
Possuem alto-forno a carvão vegetal)
contribuem com 1740xl03 t
(16%). Os
pequenos produtores_utilizam basicamente
altos-fornos a carvao vegetal de pequeno
porte (50-100 t/dia) e consomem em média
1,68t
de minério de ferro por tonelada
de gusa produzida.
Isto significa que
cerca de 3000 x 103 t
de minério de
ferro são consumidas anualmente pelos
pequenos guseiros. Estes dados coincidem
com a produção anual de finos de minério
de ferro na região.

importado. ~sto
~mportante para a
economia local, uma vez que todos os
insumos são gerados na região.
Os resultados operacionais dos pequenos
guseiros, segundo estudos realizados pelo
BDMG em 1974, são mostrados a seguir.
3.2.1. RESULTADOS OPERACIONAIS DOS
PEQUENOS GUSEIROS
a) Matérias-primas consumidas por t
de gusa
carvão vegetal ..•.••••.•••. 3,78 m3
minério de ferro •..••••....• 1680 kg
calcário .••••.•.••••••••.•.• 104 kg
quartzi to ••.•..••.•...••...•
67 kg
minério de manganês •••••••..
13 kg

3.2. Principais características da
produção de gusa em altos-tornos a
carvão vegetal

~ interessante observar que o consumo
de quartzito para se obter uma escória
ácida é de 67kg, o que equivale a um
teor de 4% de Si0 em relação ao
minério utilizado.2

As usinas de pequeno porte situam-se na
região delimitada por um raio de lOOkm
de Belo Horizonte, que engloba 24
municípios sendo que o maior número
delas se concentra em Itaúna, Sete
Lagoas e Divinópolis.

b) Estrutura de custos

Segundo um estudo realizado em 1977,
pelo CETEC, 46 companhias operam 85
fornos. Os tamanhos dos fornos variam de
20 a 150 t/dia
sendo que a maior
parte deles está na faixa de 50-70t
dia. A taxa de utilização destes é de
cerca de 50-80%, sendo influenciada pela
demanda do mercado mundial.

i
i
o

@

Uma parte crescente das grandes usinas
integradas produtoras de gusa dominam o
mercado interno e a alternativa para os
pequenos produtores é a procura do
mercado externo.

Mineração

1550

Produção de carvao
Reflorestamento
T O T A L

despesas indiretas
administração
alto-forno
marketing

68
15
7
10

5,6

3,6
2,4
18,4

Este é um importante fator de custo para
se ~azer um estudo económico da
pelotização a frio.

N9 DE
HOMENS
5500

mão-d~ra

outros

47,4
10,2
4,8
7,6

% em relação
ao grupo

A respeito destas duas matérias-primas,
tem-se informaçõe~ não oficiais de que
17% do minério de ferro e 8% do carvão
vegetal sofrem degradação durante o
transporte, o que impede a sua utilização
no alto-forno.

Tabela IV- Mão-de-obra utilizada nas
usinas de gusa a carvão vegetal

P.rodução de gusa

carvão vegetal
minério de ferro

%

Ol:serva-se que duas matérias-primas (carvão
vegetal e minério de ferro) são
responsáveis por 83% dos custos diretos e
60% do custo total.

Uma análise sócio-económica dos pequenos
produtores da região é feita na tabela
IV.

S E T O R

tipo

custos

4

4

~

4. Estudos preliminares para a
produção de pelotas a frio

17600
4100

4

4

4.1 . Processo de produção

28750

As fases do processo de pelotização a
frio são listadas a seguir:

A partir desses dados estima-se que o
setor gera, indiretamente, cerca de
200.000 emp~egos na região.

- preparação das matérias-primas (abaixo
de 60#);
- mistura do material a ser alimentado
(minério, cimento, água e outros);
- pelotização em disco pelotizador comum;
- cura das pelotas verdes.

Fazendo uma análise mais acurada, pode-se
Observar que a produção de gusa (carvão
vegetal) cobre uma larga faixa da
economia local, que se estende da
mineração ao reflorestamento. Ela possui
uma estrutura económico-social diferente
da indústria siderúrgica de grande porte,
que depende do uso de carvão mineral

A resistência mecânica da pelota depende
da quantidade de cimento adicionado. Para
se obter uma pelota com 150kg/pelota,
resistência requerida por um alto-forno
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4

normais, e de um outro que está
supostamente operando com uma carga
pelotas.

de grande porte a coque, cerca de 10% de
cimento é necessário. Para os altos~onxs
a carvão vegetal da região, uma
resistência de 50kg/pelota é suficiente,
e pode ser conseguida utilizando-se 5%
de cimento. A porcentagem de cimento da
pelota é um dos mais importantes fatores
Para que possa se tornar economicamente
viável esta tecnologia.

de

A tabela que expressa estes balanços
(tabela VII foi construída a partir de
dados usuais quanto à composixão química
da carga e supondo a utilizaçao de um
minério e de pelotas com as características
mostradas nas tabelas V e VI.

A operação de estocagem das pelotas
durante as primeiras 24 horas .do período
de cura depende muito da resistência da
pelota únida e esta por sua vez é função
principalmente, da quantidade de cimento.
Em Grangsberg , as pelotas verdes são
recobertas com finos de minério para
evitar
a "colagem" entre as pelotas.
Após o conveniente endurecimento as
pelotas são peneiradas, ocasião em que o
fino é retirado.

Tabela V - Composição química dos minérios
TEORES DOS

MIN~RIOS

Minério comum
Minério de alto teor
Pellet-feed

Fe

Si0 2

Al203

62%
66%
61%

2,9%
2,4%
2;4%

2,6%
1,9%
2,6%

4.2. Matérias-primas
Tabela VI- Constituição da pelota
Para se adequar granulometricamente o
material a ser alimentado nos discos
pelotizadores, tem-se as seguintes
alternativas:
~ separar o material abaixo de 60 #
através de peneiramento;
- moer todo o material, colocando-o abaixo
de 60 =#;
- moer e beneficiar com processos adequados
(separação magnética, etc.).

COMPOSIÇÃO DA PELOTA
CASO
PELLET-FEED

A preparação mais adequada do minério
variará em função de cada caso, embora o
primeiro método de preparação (peneiramento)
aparentemente seja o mais recomendável. O
suprimento das demais matérias-primas não
apresenta dificuldades na região (cimento,
clinker, calcáreo moído, etc.).

CIMENTO

CALCAREO

A

95%

5%

-

B

93%

5%

2%

A tabela VII n:ostra que o SiO , e CaO
adicionados através do cimento praticanente
substituem a adição de fundentes na
operação normal.
Não se levando em conta o consumo de carvão
vegetal, no caso B, a operação com pelotas
é similar à operação usual.

4.3. Propriedades da pelota a frio

4.4. Perspectivas econômicas

4.3.1. PROPRIEDADES F!SICAS E~~
A resistência à compressão, o inchamento
e a redutibilidade são os principais
parâmetros de qualidade.

A avaliação econômica da produção de
pelotas a frio deve ser feita de forma
global, considerando desda a etapa da
mineração até a da produção de gusa,
sem se esquecer dos impactos ambientais
a ela associados.

A resistência pode ser controlada através
da adição de cimento na faixa de 5-10%,
dependendo das exigências operacionais
do forno.

A localização da unidade de- pelotização
junto à mineração ou jtinto ao alto-forno
acarretam consequências que trazem
consigo vantagens e desvantagens, que
são sumarizadas na tabela VIII.

O controle do inchamento está relacionado
com a presença de ~anga na pelota, que é
limitada pela exigencia operacional do
alto-forno.

A opção mais recomendável varia de caso
para caso, no entanto, geralmente a
localização da planta de pelotização junto
ao forno é mais recomendável. A utilização
total dos recursos, bem pomo a
possibilidade de produção durante 24 horas/
dia são fatores de grande peso para
esta escolha.

Devido a sua alta porosidade a
redutibi.lidade da pelota a frio é superior
à da pelota queimada.
4.3.2. COMPOSIÇÃO QU!MICA
A adição de cimento aumenta o teor de
CaO da pelota e lhe dá características
autofundentes, por isso é recomendável
um controle dos materiais adicionados
para que se possa ter uma pelota
autofundente, com uma consequente
economia global.

Embora não se tenha informações suficientes
para se fazer uma avaliação global de um
caso de implantação de uma planta de
pelotização, é feito a seguir um estudo
que nos fornece uma visão das perspecitvas
econômicas da instalação de uma planua
junto a uma mineração.

A seguir é feito um balanço de massas
para um alto-forno, operando em ~~
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Tabela VII-Balanços de massa comparativos para um alto-forno
utilizando carga convencional e outro utilizandopelotas
O P E R A Ç Ã O COM
PELOTAS (ESPERADA)
UNIDADE OPERAÇÃO
MIN~RJ::O

MINf:RIO DE FERRO
CALCÂREO
QUARTZITO
MANGANi!:S
CARVÃO VEGETAL
CIMENTO

o
~
o
rz..

kg
kg
kg

A.t203
CaO

.:C
p:;

H

o

u

ti)

1'4

kg

-

%
%

9,0
3,8
5,4

%

Si0 2

%
%
%

A.t2°3
CaO

1470
75
22
33
2,6

-

5,8
2,5
4,5

42
21
32

-

Basicidade (CaO/Si0 2 )
Quantidade

M;I:N!:RIO RICO (B) CASO A

1512
104
64
13
3,5

~j

Si0 2

(A)

NORMAL

31
17
31

0,76
213

kg

1,02
163

CASO

B

1570

1570
31

13

13

?

?

78

78

-

-

9,3
3,8

9,2
3,7
6,6

5,2
42
20
28
0,66
229

39
18
33
0,83
246

Tabela VIII-Vantagens e desvantagens da localização da unidade de
pelotização

PR0XIMA
VANTAGENS
PEJ:D lADO
DA MINERA-

.
.

LOCALIZAÇAO DA
MINERAÇÃO
DESVANTAGENS

DO AU'ID-

DE PELOTIZ~ÇAO
PROXIMA AO ALTO FORNO
VANTAGENS

diminuição das des . auilellto dos custos
pesas de mineraçao devido à pelotização
fácil ccntrole dos
rejeites

çN:J
PEJ:D lADO

UNIDADE

A

àe

mineração

. possibilidade de elimi- . diminuição
nação do beneficiarcento
fácil controle dos rejeitos

• utilização de um
"minério" (pelota)
autofundente

utilização total dos
recursos

-

FO~O

DESVANTAGENS

• diminuição das despesas
da

flexibilidade
carercial

. aunento dos

custos por
ca~a da pelotizaçao

O estudo económico comparativo entre as 4
alternativas citadas é mostrado na
tabela IX.

O primeiro caso estudado é o de uma
mineração tradicional, que descarta o
,minério fino,,,g,erado, sendo que a sua
produ~ão se situa nos seguintes níveis:
- minerio bruto
2150xl@ t/ano
- capeamento
- 1530x103 t/ano
- minério beneficiado - llOOxl~ t/ano

5. Conclusão e sugestões para
estudos posteriores

Nos outros 03 casos existe o aproveitarcento~
de finos de minério através da pelotizaçao
a frio,em 3 níveis:
- caso 1 - aproveitamento de 40% dos finos
-caso 2 - aproveitamento de 60% dos finos
- caso 3 - aproveitamento de 80% dos finos

o estudo económico comparativo indica

um ligeiro aumento dos custos quando se
aproveita os finos para a produção de
pelotas. No entanto, quando se leva em
conta o aumento da vida da jazida os
efeitos favoráveis no controle ambiental,
a produção de gusa e outros, acredita-se
que vale a pena a realização de um estudo
mais profundo do assunto.

Os custos operacionais estimados (Base
aqosto 1983} são mostrados abaixo:
- escavação
Cr$ 200, 00/t
-beneficiamento
Cr$ 130,00/t
-deposição de rejeites Cr$
70,00/t
- produçao de pelotas
Cr$1.500,00/t
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4
4
4

Tabela IX- Estimativa de custos para o
aproveitamento de finos através
da pelotização a frio

10 't/ano
QUANTIDADES
l. Minério Bruto

2.

Capean1ento

3. Beneficiamento
4. Produção de pelota&
S. Rejeito
DESPESAS ANUAIS (10 6Cr$)
6. J::scavação (1 + 2)
7. Uencficiamenlo (1)

8. Deposição de rejeitos
(2 + 5)
9. Produção de pclotas (4)
T OT

Ml!IERAÇÃO
TRADICIONAL

PRODUÇÃO DE PELOTAS

1050

1690
1200
870
230
590

1380
980
700
400
280

1220
870
630
470
120

736
280

578
220

472
179

418

159
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