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ABSTRACT 

It wu carried out a reaearch on the etfect of the mixing 
aequence of addition of additivea and binder over the propertiea of 
cold-bonded pellet. The resulta obtained ahowed tbat the initial 
compreaaive strength ia a~fected by the mixing aequenoe . 
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EFEITO DA SEQUeNCIA DE MISTURA DE ADITIVOS E 

AGLOMERANTES NA PELOTIZAÇlto 

INTBOOUÇ)Io 

A resistência mecânica inicial em processos de pelotização a frio é da 
grande importância, Wlla vez que distintamente do processo de queima de 
pelotas, as pelotaa a frio passam por Wll pedodo de cura, e por serem 
manuseadas e estocadas, necessitam atingir determinados níveis de reais 
tincia. Em geral, o periodo mais critico para reaisténcia i as primei 
ras 24 horas após a pelothaçásl. -

Dentre as operações unitárias dos proce .. os de aglomeração, uma daa 
mais relevantes é a. da mistura de materiais. Apesar de sua 1mportãn 
cia não se encontra na literatura, muitos trabalhos sobre esta operaçãõ. 

Estudos têm sido realizadoa, principalmente na área de pelotização a 
frio, utilizando como aglomerantea, cl.mento, melaço, alcatrão, amido 
e outros aditivos, cujos resultados poderiam ser, talvez, mais favorá
veis se maior atençio fosse dada a etapa de mistura de materiais. 

Este trabalho tea como objetivo apresentar um estudo simplificado do 
efeito da sequincia de mistura de materiais aglomerantes em processo de 
pelotização a frio, sobre a resistência inicial das pelotas. 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Os materiais utilizados DO estudo do efeito da sequência da adição em 
mistura, foram: minéri~ de ferro, cimento ARI (Alta Resistência Ini
cial), quartzito moldo e água. 

A análise granulom6trica do minério de ferro (Pellet feed) se encontra 
na Tabela 1. Metade da amostra do minério foi molda 100• a -325 ~ . 
As quatro grenulo-trias de lldnêrio utilizadas na pesquisa foram obti 
das através das seguintes composições: -

Ct 30, pellet feed moldo + 70\ pellet feed 

c1 100\ pellet feed moido 
c, 50\ pellet faed moido + 50\ pellet fead 

c .. 70\ pellet feed moido + 30\ pellet feed 

O cimento ARI (Alta Resistência Inicial) e o quartzito moido fossuiam 
respectivamente, as superfícies especificas (Blainel de 4050 CD /g e 
2700 cra2/q. 

o tambor de pelotização utiliz ado, foi baseado no modelo desenvolvido 
por Sastry da Universidade de Berkeley, Calif6rnia, e descrito por Mar 
tina, J. (1). Deve-se r .. saltar que a•utilização deste equ!pamentõ 
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eliaina o efeito das variáveis uaidade da pelota, tempo de 
ção e produção de pelota (fator humano na operação>. 

peloUZ! 

As matériu-primu foram misturadas em Ulll aústurador intensivo 
do tipo R02, de laboratório, com recipiente de aço inox e com 
dade para 10 litros. 

EIRICH, 
capaci-

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Os ensaios foram programados de modo a se poder estudar as 
va.riáveis: 

seguintes 

l- sequência de mistura- 4 n!veis (a 1 , a2 , 83 e 8o 

2 - qranulo-tria do lllinério - 4 níveis (C 1 ,Cz ,c, e c-) 

3 - adição de quartzito moldo - 2 n!veia (com e sem adição) 

A percentagem de cimento ARI adicionado to1. constante (10\) e a 
sll1ca/c1mento nos ensa!os em q~e houve ad!ç!o de s!lica foi de 
Como se trata de um tambor de pequ.ena dimensao, o tamanho de 
produzidas ficou na faixa 6,7 e 9,5 mm. 

As sequências de misturas foram: 

1. COm adição de sllica 

a 1 - (C+ S) 11 + A11 + M5 ' 

a2- (C+ S) 1 ' + (l/2 A) 3 ' + (l/2 A+ H) 5 ' 

8 ] - (C+ S) I ' + Ml' +AS' 

relação 
0,3. 
pelo tu 

a- - (C+ S) 1 ' + (1/2 H) 2 ' + l/2 A3' + 1/2 (M + A) 3 ' 

2. Sem adição de sílica 

81- (C+ A) 3 ' + M
50 

82 - (C+ l/2 A) 3 ' + (l/2 A+ M)
51 

3 • s• a3 - (C + M) + A 

a~ - (C +.l/2 M)
20 

+ l/2 A3' + 1/2 (M + A) 3 ' 

8 - sequência de lllistura 

c . cimento 
s - sllica 
A . áqua 
M . minério 

Os números nas equações de sequênc.ia de mistura se referem ao 
(em minutos) gasto para cada etapa do processo de mistura. 

tempo 

Na Tabela 2 i mostrado os resultados de resistência após o 19 dia de cu 
ra. Através destes resultados foi posslvel a~licar o método estat!sti= 
co fatorial para analisar os efeitos das variave.is ordem de mistura , 
qranulo-tria e ad.ição de silica sobre a resistência das pelotu. Na 
Tabela 3 encontramos a análise da variança, resultante do procedimento 
anal!tico rotineiro deste aétodo. 
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Através do Teste F , comparamos se alguma das varianças obtidas devido 
a interações de primeira ordem são signilicativamente maiores que a va
riança devido ao erro experimental (residual) • A única variança não 
significante é a da interação se. Daí calculamos o novo residual, so 
mando os valores da soma dos quadrados da interaçio se com o do resi-
dual e dividindo o resultado pela soma dos graus de liberdade. O novo 
valor do Iesidual é 0,9, com 12 graus de liberdade. 

Através de uma tabela oom valores de ! , encontrai!IOs que: 

Fo.os, 1.12 4,75 Fo.OI, I. 12 9,33 

Fo.os, 3. 12 3,59 Fo.o1, 3.12 5,95 

Fo.o6, 9. 12 2,80 Fo. O l, 9-12 4,39 

e que o teste F , comprova qus as varianças ac, SB e c não são signifi 
cativemonte dil'erentes da variança do residual, enquanto que as variá= 
veis S e B são significantes ao nível de 1\. Os melhores resultados, 
ou seja, aqueles que aeresentaram resistência à compressão mais elevado 
foram obtidos oom adiçao de sílica (S 1 ) e com a ordem de mistura a 1 • 

DISCUSSJ'\0 

O efeito da sequência de mistura dos materiais (minério, cimento, aditi 
vo e água) para a palatização parece realmente afetar a resistência ã 
compressão das pelotas após o primeiro dia de cura. 

Fitzpatrio (2) em seus esbudoa do efeito da ordem de mistura sobre a 
resistência de concreto, chegou à conclusão que resistências mais elev! 
das poderilllll ser obtidas se: 

1) cimento e areia fossem separadamente misturados; 
2) água adicionada posteriormente; 
3) e o agregado fosse adicionado à mistuPa água-cimento

areia. 

El!l trabalho anterio~nte realizado por Martins (3), foi observado que 
na bri9uetagem a frio de minério de ferro, os testes que apresentaram 
resistenctas mais elevadas foram aqueles em que cimento e sílica foram 
misturados separadamente depois de adicionar água e finalmente minério 
era também adicionado. 

O problema que pode ocorrer ao se adicionar a água <10 agregado, ou pior 
ainda, ao minério (iranulometria mais fina), ê que pode acontecer de 
haver uma falta de agua disponível para a hidr~tação do cimento, enqu~ 
to que, adicionando o cimento "molhado" ao minerio, evita-se que isto 
aconteça. 

e interessante observar qu.e oa resultados obtidos coindicam com os an 
terioremnte obtidos por Martins (3), utilizando outros materiais e ou
tro equipamento de aistura. Naquela oportunidade, a dlica foi adioi2 
nada com o objetivo de controlar a basicidade da pelota, mas constatou
·~ que as pelotas com adição de_sllica não só havi~ apresentado reei! 
tencias mais elevadas, mas também que, esta resietencia havia se deaen 
volvido mais rapidamente, ou seja, a adição de quartzo finamente moldo~ 
acelerava a reaçio de hi~atação do cimento. No mesmo trabalho obse~ 
vou-se que a melhor sequencia de mistura de materiais para a palatiza 
çio a frio, era a de misturar cimento e sllioa separadamente, adicionar 
agua o finalmente, adicionar o minério. 
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CONCLUSX() 

A ordeJft de Mistura de materiais aglomerados a frio, aLeta a 
cia a compressão após o primeiro dia de cura. 

resisti~ 

Se o aditivo aglomerante for cimento, a melhor sequência de mistura se 
rã llli.sturar inicialmente ci111e11to com água e logo ap6s, adicionar o mi 
nirio para completar a operação. -
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TABELA l - Análise Granulométrica 

(to Retida Acumulada) 

Malha 100 150 2000 325 

Pellet feed 4,5 13,1 27,9 59,5 

---- ··--- --
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TABELA 2 - Variação da Resistincia à Compressão para o Primeiro 
Dia de Cura (Sequência de Mistura) - kg/Pelota 

COM S!LICA (5 1) SEH S lLICA (52) 

SOMA 

a, 82 83 a. a, 82 a, a. 

c, 10,1 5,8 5,5 6,4 10,0 4,9 5,4 6,5 54,6 

c2 11,3 7,9 8,3 7,6 5,6 5,7 6,8 6,8 60,0 

c, 8,7 5,3 7,6 7,1 4 ,9 5,3 6,9 5,9 51,7 

c. 8,3 6,9 8,2 7,3 6,1 5,7 7,1 7,0 56,6 

SOHA 38, 4 25,9 29,6 28,4 26,6 21,6 26,2 26,2 -

TABELA 3 - Mál.he da Variância para a Resistência Após o 
Primeiro Dia de Cura (sequência de Mistura) 

SOHA DOS GRAU DE VARIANCIA 
NATUREZA ORICEH 

QUADRADOS LIBERDADE ESTIMADA 

s 14,7 1 14,7 

EFEITO 
PRINCIPAL 8 19,4 3 6,5 

c 4,6 3 1,5 

58 7,0 3 2,3 

INTERAÇJ.O 
DB DOAS se 5,4 3 1,8 

VARIA VEIS 

BC 18,9 9 2,1 

EMO Residual 5,4 9 0,6 
EXPERIMENTAL 

TOTAL - 75,4 31 -
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