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ABSTRACT 
The maximum tolerance for phosphorus in iron ore concentrates is very Jow, for use in the 
production of fluxed sinters and pellets for ironmaking, due to the detrimental effects of P. ln 
this study, the microstructural placement of phosphorus was investigated in a sinter and 
pellets, produced from an iron ore concentrate, relatively high in P, from the Alegria mine, a 
property of Samitri, in Mariana, MG .; those materiais were produced by Belga-Mineira and 
Samarco, respective ly. The most useful analytical instrument for the microstructural 
distribution of phosphorus was thc scanning electron microscope, with an energy-dispersive 
X-ray microanalyser attached (SEM/EDS). 
ln the sinter, phosphorus was located almost totally in the silicate phases, with a maximum 
content of0.80% P, and was practically absent in magnetite (the main phase), in hematite and 
in the calcium ferrites. Likewise, in the pellet phosphorus was Jocated mainly in the silicate 
phase, having maximum tenor of 1.80% P; its concentration was negligible in the major phase 
-- hematite -- as well as in magnetite. 

RESUMO 
A especificação máxima de fosforo é muito baixa, nos concentrados de minério de ferro, para 
uso em síntercs e pt:lotas, devido aos efeitos detrimentais do P em produtos siderúrgicos. 
Neste trabalho, foi estudada a localização microestrutural do fósforo em um sínter e pelotas, 
produzidos, respectivamente, pela Belga-Mineira e Samarco Mineração, preparados a partir 
de concentrado de minério, relativamente fosforoso, da mina de Alegria, Mariana, MG, 
pertencente à Samitri. O principal instrumento analítico para a distribuição microestrutural do 
fosforo foi o microscópio eletrônico de varredura, com um sistema acoplado de microanálise 
de raios-X, por dispersão de energia (MEVIEDS). 
No sínter, o fosforo foi localizado quase que exclusivamente em fases silicatadas amorfas, em 
teores máximos de 0,80% de P20 5; este elemento estava praticamente ausente na magnetita 
(principal fase), na hematita e nas cálcio-ferritas. Na pelota, igualmente foi na fase silicatada 
em que o fósforo foi constatado, em teor máximo de 1,80% de P; sua concentração foi nula ou 
não signiíicante na Jase majoritária-- hematita -- bem como na magnetita. 

Palavras-chaves: minério de ferro, sínter, pelota, fósforo, localização mineralógica. 
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INTRODUÇÃO 

O minério de ferro e seus produtos são de indiscutível importância para a economia nacional e 

mundial. O mercado atual exige alta competitividade e aprimoramento/desenvolvimento de 

processos tecnológicos. Produtos com qualidade são fundamentais para manterem as 

empresas mineradoras dentro desse contexto. 

Um dos principais limitantes da produção/comercialização dos minérios de ferro e seus pro

dutos é o fósforo. A presença indesejável desse elemento tem sido exaustivamente pesqui

sada, por empresas e pesquisadores, em muitos países. Os estudos de redução/remoção do 

teor de fósforo envolvem tanto métodos convencionais de tratamento de minérios como 

processos hidrometalúrgicos. Os resultados indicam que processos hidrometalúrgicos podem 

ser tecnicamente viáveis, mas com algumas restrições de viabilidade económica. A caracteri

zação mineralógica tem sido freqüentemente usada como ferramenta de apoio na previsão e 

no entendimento das respostas que são obtidas no decorrer dos trabalhos [1,2,3,4]. 

A forma de ocorrência do fósforo nos minérios de ferro do Quadrilátero Ferrífero ainda está 

sendo discutida, isto é, se ele ocorre como um mineral específico (hipótese pouco provável) 

ou associado aos minerais portadores de ferro (hipótese mais provável) [1 ,2,3). 

Neste trabalho é abordada a caracterização qualitativa do fósforo nos semi-elaborados de 

minério de ferro - sinteres e pelotas, com ênfase no conhecimento das principais formas de 

ocorrência do fósforo e suas associações mineralógicas com os demais constituintes da 

microestrutura dos aglomerados citados. Os estudos de caracterização foram conduzidos 

dentro de uma pesquisa de redução do teor em fósforo contido nos sinteres e pclotas, que foi 

realizada em conjunto pela S.A. Mineração da Trindade e Samarco Mineração S.A., tendo 

sido de muita importância para o entendimento dos resultados que eram obtidos no decorrer 

do projeto. Desta forma, as informações quanto à localização do fósforo em relação às fases 

presentes nos aglomerados queimados mostram-se potencialmente relevantes, para a tão 

discutida caracterização do fósforo nos minérios de ferro e seus estudos de desfosforização. 
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METODOLOGIA 

Os produtos estudados, sínteres e pelotas, são procedentes, respectivamente, da CSBM -

Companhia Siderúrgica Belgo Mineira e Samarco Mineração, tendo sido produzidos a partir 

de concentrados de minério de ferro oriundos de uma composição da mina de Andrade com a 

mina de Alegria -Samitri (sínteres) e da mina de Alegria- Samarco (pelotas). 

As amostras foram criteriosamente coletadas e processadas para gerar as alíquotas para as 

análises químicas e mineralógicas. Os tipos de materiais estudados foram: 

Sínlrn:s: sínter produzido com carvão vegetal, tal qual, (SCV) 

~: pclotas tipo alto-forno (PAF), de alto teor em fósforo, produzidas especificamente 

para os estudos de desfosforização 

Os estudos de caracterização foram conduzidos de forma a interagir com os resultados que 

iam sendo obtidos. As técnicas instrumentais utilizadas foram : 

Análise química quantitativa; 

Difratometria de raios-X; 

Microscopia óptica; 

Microscopia elctrônica de varredura com sistema de microanálise por dispersão de energia 

(EDS) acoplado. 

Os primeiros estudos compreenderam uma análise granuloquímica das amostras tal como 

recebidas na mina de Alegria. Estas análises consistiram em um peneiramento a seco em 

peneiras de malha quadrada de laboratório. Como a granulometria do sínter era bastante 

variável , decidiu-se trabalhar com amostras retidas entre 19 e 1 Omm, para facilitar o 

desenvolvimento dos estudos de desfosforização. As análises químicas foram praticamente 

todas realizadas por espectroscopia ótica de emissão por plasma de acoplamento indutivo 

(!CP), com fósforo sempre dosado cm duplicata. A tabela I apresenta um resumo dos 

objetivos pretendidos com as técnicas instrumentais utilizadas. Além disto, mostra como o 

trabalho de caracterização foi seguido, visando conhecer a localização do fósforo, além de um 

conhecimento geral da microestrutura dos semi-elaborados de minério de ferro. 
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Tabela I - Principais Objetivos das Técnicas Instrumentais Pesquisadas 

Técnica analítica Potencial para Objetivos específicos 
identificação do fósforo 

Análise química Alto Conhecimento geral das amostras 
quantitativa 

Difratometria Pequeno Análise mineralógica qualitativa das 
de raios-X fases cristalinas predominantes 

Microscopia óptica Pequeno Identificação das principais fases e das 
associações mineralógicas 

MEV-EDS Grande Análise microquímica das fases inters-
ticiais, das inclusões nas fases ferríferas 

e a provável localização do fósforo I 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise Química e Difração de Raios-X (DRX) 

A tabela li apresenta os resultados médios das análises químicas e por difração de raios-X das 

amostras de sínter e pelota. 

Tabela II - Resultados das Análises Químicas e por Difração de Raios-X 

Amostra Análise química (%em peso) Difração de raios-X 
1

1 

FeT Si02 Al203 C aO Mgü p Basicid. (minerais identificados) 
binãria 

Sínter 58,08 5,62 1,418 8,70 1,430 0,062 1,55 
Pelota 65,92 2,47 0,60~ 2,30 0,055 0,051 _0,93__ 

Basicidade binãria ~ relação entre o teor de Caü e Siüz- Ca0/Si02; 

FeT ~Ferro total; H~hematita; M~magnetita; CF~cálcio-ferrita. 

Os dados da tabela II permitem as seguintes considerações ( 4): 

M,H,CF I 

H,M 

• O teor de ferro da pelota é sensivelmente mais alto do que o do sínter; a % de FeO da 

amostra de sínter é de ll ,5%, o que indicava um teor aproximado de 37% para a magnetita, 

seria o segundo mineral portador de ferro, logo abaixo da hematita, que ocorreria com 

cerca de 45%. No caso da pelota, não foi realizada a análise de FeO, por dois motivos: 

fechamento satisfatório da análise química e pela análise expedita com ímã de mão, que 

mostrou ser a pelota apenas fracamente magnética. 
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• A basicidade binária é importante para indicar a provável mineralogia do sínter e fazer 

referência às qualidades metalúrgicas/físicas das pelotas. Sínter com basicidade binária de 

1,55 provavelmente terá uma mineralogia do t\po: magnetita, hematita, cálcio-ferritas, 

fases silicatadas de baixa ou nenhuma cristalinidade, além de indicar uma textura 

tipicamente heterogênea. Por outro lado, a basicidade binária da P AF está dentro da faixa 

(0,90 a 0,95) que indica pelotas com ótimas qualidades metalúrgicas [5,6]. 

• Os valores de fósforo encontrados estão relativamente altos, o que facilita a sua detecção 

nos estudos de microssonda eletrônica. 

A difratometria de raios-X mostrou ser um método fácil e ágil para a identificação dos princi

pais minerais constituintes da microestrulura. As primeiras diferenças entre os aglomerados 

puderam ser observadas pelas análises dos difratogramas, que indicaram as fases minerais 

presentes, listadas na tabela I I. 

Sínter 

• Magnetita Fe304 (ficha 19-269 do ICDD) [7]; 

• Hematita Fe203 (ficha 13-534 do ICDD); 

• Cálcio-Ferrita foi detectada em todas as amostras de sínter pesquisadas, porém com picos 

menos intensos que os dos óxidos de ferro. Dentre as fichas consideradas, a que 

apresentou melhor identificação foi a fase tipo CF2 ~CaFq07 (ficha 12-145 do ICDD). 

Os resultados das análises químicas serviram de base na pesquisa dos minerais formadores da 

"escória" do sínter, que são principalmente silicatos de cálcio. Porém, na DRX, nenhuma 

outra fase cristalina foi identificada. Isto pode ser explicado pela baixa ou ne·nhuma 

cristalinidade destes constituintes. 

Pelota 

• A hematita foi identificada como o mineral dominante e principal mineral portador . de 

ferro; sua identificação foi clara e segura em função da existência de todos seus picos 

diagnósticos mais intensos. 

• A magnetita foi o outro mineral detectado, apesar de alguns de seus picos estarem 

superpostos com os da hematita. 
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Os procedimentos descritos acima com o sínter foram seguidos na busca dos demais minerais 

formadores da microestrutura da pelota, porém não foi obtido nenhum sucesso nesta busca, 

pela mesma explicação pertinente à amostra de sínter. 

Análise Microcstrutural - Microscopia Óptica c MEV I EDS 

Os estudQs de microscópio óptico foram conduzidos de forma a facilitar a identificação do 

fósforo via MEV/EDS, com o conhecimento geral da microestrutura. As investigações 

realizadas no microscópio óptico de luz retletida - modelo ORTHOPLAN da LElTZ - foram 

fundamentais para a idcntilicação das várias fases minerais presentes na microestrutura dos 

aglomerados e das suas notáveis associações mineralógicas, além das diversas texturas. As 

secções foram inicialmente polidas com água, mas, no decorrer das análises foram observadas 

algumas alterações nas Ü1ses silicatadas, o que levou ao polimento com qucrosem:, a fim de 

verificar o efeito da água d~ polimento nas fases supracitadas [4). 

Sínter 

A mineralogia típica de um sínter, basicamente, consiste de óxidos de ferro (magnetita e 

hematita) , cálcio-ferritas e silicatos cristalinos e/ou vítreos. Ocasionalmente, são 

identificados, em menores proporções, componentes como wüstita, piroxênios e sílica não 

reagida. Estas fases minerais podem estar associadas ou não, bem como haver a presença dos 

poros, dependendo das características da matéria-prima e também do processo de sintcrização 

[8,9]. As observações obtidas com a microscopia óptica basearam-se nos principais dados 

obtidos a partir da litaatura. Algumas das principais feições dos minerais presentes nos 

sínteres são descritas a s.:guir. 

A magnctita, um dos dois principais minerais portadores de ferro, ocorreu predominante

mente como grãos d~liniJos, cquiaxiais, com grande variação d~ tamanho, desde 20 a 80f!m. 

Quanto à morfologia, os grãos variaram de subédricos a principalmente cuédricos, em regiões 

variadas da microestrutura, com raras observações de grãos anédricos, em faixas elongadas de 

espessura relativamente grande. Pequenas inclusões de hematita ocorreram nas magnetitas 

cuédricas e subédricas (Figura 1). 

A hcmatita ocorreu, geralmente, cm forma de bolsas, erraticamente distribuídas pela micro

estrutura, ctlmo cristais euédricos a anédricos, cm tamanhos semelhantes aos da magnetita, 
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porém cristais menores que 20~m também foram notados. Hematita esqueletiforme 

(arcabouço) foi observada como inclusões em cristais de magnetita (Figura 1). 

A cálcio-ferrita foi observada em cristais pequenos, geralmente subédricos a euédricos. A 

composição da cálcio-fcrrita é bastante variável, dependendo das condições de formação do 

sínter e dos teores de Fe203, CaO, Si02 e mesmo Al203. Assim, explica-se a grande 

variedade de tipos identificados. A formação da cálcio-ferrita é tão diversificada que ela pode 

ser identificada associada tanto com os demais minerais portadores de ferro, como com a fase 

eutética, em intercrescimentos bastante íntimos (Figura 2). 

A fase dita "escória" é formada por diversos constituintes, com grande complexidade de 

associações entre as fases minoritárias c os portadores de ferro. Foi uma fase de grande 

interesse, nos estudos de microscopia óptica, devido à alta probabilidade de associação do 

fósforo com esta tàse, durante a fusão dos constituintes do sínter (minério de ferro e aditivos). 

Ocorreu, freqüentemcntc, como uma massa silicatada contínua, intersticial às fases mais 

abundantes. Em vários locais, observaram-se variações, com a individualização de duas ou 

três subfases. O efeito da úgua de polimento foi notado na fase silicatada e suas subfases e, 

para constatar esta observação, foram preparadas secções polidas com querosene. As 

primeiras análises mostraram a presença preferencial de uma fase silicatada mais contínua. 

Realizou-se um ataque rápido (I a 3 minutos) com água destilada, na secção, para análise 

imediata no microscópio; evidenciou-se, então, a presença de duas fases silicatadas distintas, 

geralmente, intimamente associadas, formando texturas complexas. 

A explicação para estas observações é que uma das fases é parcialmente hidratável, isto é, a 

água do polimento ou do ataque, remove uma película superficial do material constituinte 

desta fase si licatada, tornando-a distingüível da fases similar, não hidratável. Geralmente, a 

fase silicatada possui uma subtextura cutética composta pelas cálcio-fcrritas finas e as duas 

subfases (hidratável e não hidratável) (Figura 2). 

A fase portadora de fosfo ro não toi idéntificada pela microscopia óptica , como era previsto. 

Como, provavelmcnk, o fósforo deveria ser encontrado associado às fases silicatadas, estas 

áreas foram marcadas e levadas para estudo no MEV /EDS. 
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IOO~UD 

Figura 1 Microestrutura ti pica do s lnter. Figura 2 Detalhe das fases si licatadas do sinter. 

Para ambas fotos: microscopia óptica de luz ret1etida; mesmo aumento. 

Legenda: H - hematita; M- magnetita; C- cálcio-ferrita; P- poro; 

S- fase silicatada não hidratável; A- fase silicatada hidratável. 

IOJ.lm 
Figura 3 MEV-EDS. Região típica do sinter: grãos cuédricos de magnetita, asso

ciados a bolsas e filmes de silicatos. Nítida subdivisão das fases silicatadas. 

Região/ Análise ()uimica Scmi-Quaotitativa (%) 
fas-e Ah03 Si O, CaO Fe,O, p CaO/SiO, 

I : sillc.o-bidr. 5,4 30,7 44,4 17,8 0,9 I 45 
2· silic.+ma~. 1,6 57 13,9 78,5 0, 1 ---
3: mall!lctita 0,0 00 2,0 97 8 O I --
4: si,Lic.h.idr. 3,2 24,7 41,0 30 o 06 I 66 
5: silic.hidr. 3,2 26,6 40,6 28,5 0,6 1,52 
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50J.Im 
Figura 4 Microscopia óptica de luz renctida. Microestrutura t!pica da pelota, 

~: H- hematita; S- fase si li catada não hidratável; P- poro. 

I 

IOJ.Im 

t 
') I' . 

r -
Figura 5 MEV-EDS. Regi1io t!pica da pelota: grãos de hcmatita ligeiramente 

coalescidos e principalmente ligados por bolsas de silicatos. Presença mais sibrnili

cativa de fósforo nas fases sihcatadas do que nos óxidos de ferro. 

Região / Análise Química Seoú-Ouantitativa c•;.) 
fuse A h O Si02 C aO Fc10 p Ca0/Si02 

1: hemauta 0,0 0,2 00 99,5 02 --
2: si licato 22 311,4 43 3 16 7 I!! 1,26 
3 · s•lic.+hem. 1,1 20,8 30 o 45,9 I I 1,44 
4 SI h c. fcrri f 2,7 28,0 29.2 37,5 1,3 1,05 
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O sínter mostrou-se bastante poroso, com poros distribuídos ao longo de toda microestrutura, 

com tamanhos variados (I a IOOf!m, a maior parte com 50f!m). Geralmente, encontravam-se 

preenchidos pela resina do polimento e/ou por material fino, arrastado durante o polimento 

das secções. 

Os estudos efetuados por MEV/EDS, via microscópio eletrônico de varredura, marca JEOL, 

com espectrômetro de raios-X dispersivo em energia, tipo EEDS2, marca ORTEC, enfocaram, 

principalmente, a distribuição do fósforo por todos os minerais/fases formadores da 

microestrutura do sínter. Os teores químicos apresentados pelo EDS podem ser considerados 

como semi-quantitativos e por questão da tradição dos estudos siderúrgicos, os elementos 

químicos foram reportados como óxidos, com exceção do fósforo. 

A Figura 3 ilustra uma região típica do sínter, com cristais de magnetita ligados pelas fases 

silicatadas. A distinção das fases silicatadas tornou-se mais fácil pelo aumento de I 000 X da 

fotomicrografia; o constituinte hidratável apresenta-se escuro (regiões 4 e 5), mostrando 

relevo negativo. Os constituintes da fase não hidratável encontram-se tão intimamente 

associados, que as suas finas dendritas se cruzam, até formar subtexturas rendilhadas e/ou 

imbricadas; algumas pequenas agulhas da cálcio-ferrita podem ser observadas, intercrescidas 

com a fase eutética. A distribuição de fósforo foi pesquisada, tanto nos óxidos de fetTo, como 

nas fases silicatadas. Este elemento foi encontrado preferencialmente distribuído pelas fases 

silicatadas; os maiores teores (acima de 0,8% de P) foram obtidos, igualmente, nas subfases 

hidratável e não hidratável. O conteúdo de fósforo presente no óxido de ferro (0, 12% de P) 

foi considerado não significativo, por estar aquém do limite de detecção do espectrômetro 

(consideraram-se como significativos os valores acima de 0,5% para o fósforo). 

Pelaras 

As pelotas geralmente possuem uma microestrutura mais homogênea que a do síntcr, com 

características físicas c mineralógicas que dependem muito dos aditivos utilizados no 

pelotamento e das etapas formadoras do processo de queima ou endurecimento das pelotas. 

As novas fases formadas dependem das condições de temperatura de queima e resfriamento, e 

do tempo gasto nestas etapas (I 0], para que sejam estabelecidas as suas características 

quantitativas e microestruturais. As principais características das pelotas observadas pela 

microscopia óptica estão descritas a seguir. 
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A hematita, principal mineral portador de ferro, predominou na microestrutura (Figura 4), 

formando a maior parte da pelota. Os grãos apresentaram-se geralmente anédricos, 

tipicamente arredondados, e localmente subédricos, com textura fina; o tamanho foi bastante 

variável, de 10 a 50J.!m (tamanho médio em tomo de 20J.!m). Dois tipos de ligações entre os 

grãos de hematita foram observados: ligação direta ou coalescência (hematita-hematita) ou 

através de filmes de silicatos. 

A magnetita foi identificada em proporção bem inferior à hematita, ocorrendo 

preferencialmente em regiões relativamente pequenas, situadas na parte central das pelotas. A 

magnetita mostrou-se em cristais subédricos a euédricos, de tamanho ligeiramente maior que 

os da hcmatita (tamanho médio de 30J.!m). 

A fase "escória" não se apresentou com a mesma variedade de constituintes, como no sínter. 

A sua principal forma de ocorrência foi como uma fase silicatada contínua, e localizada 

intersticialmente aos grãos de hematita, tanto como pequenas bolsas, como também em 

película, ligando grãos vizinhos de hematita. Assim como nos estudos com o sínter, esta fase 

tornou-se a de maior interesse na busca da localização preferencial do elemento fósforo 

(Figura 4). As cálcio-ferritas mostraram-se ausentes ou extremamente raras. 

O fenômeno de hidratação de uma das subfases silicatadas foi observado, porém em menor 

grau. A divisão das subfases silicatadas foi notada apenas nas micro-regiões de maior con

centração de cálcio. As duas subfases silicatadas, hidratável e não hidratável, encontravam-se 

intimamente associadas. A cristaliniclacle destas fases é provavelmente muito baixa, ou 

mesmo chegando a amorbs ou vítreas (como as elo sínter). Esta conclusão provém ele que os 

silicatos não foram detectados pela DRX, apesar do seu teor estar certamente acima do limite 

de detecção desta técnica: cerca de 12% no sínter, e 5% na pelota. 

A porosidade das amostras destacou-se bastante no decorrer dos estudos. Os poros encontram

se distribuídos pela microestrutura em tamanhos e formas extremamente variáveis (0,1 a 50 Jl 

m); em algumas regiões chegam a formar uma rede de porosidade. 

Os estudos de MEV/EDS da pelota seguiram as mesmas premissas que os do sínter. 
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As considerações sobre a localização preferencial do fósforo junto às fases silicatadas foram 

confirmadas. O fósforo foi mais facilmente detectado nas pelotas do que nos sínteres. A sua 

ocorrência principal foi nas fases silicatadas, sem nenhuma concentração preferencial na fase 

hidratável ou na não hidratável. Afigura 5 apresenta uma região típica da pelota, com cristais 

de hematita levemente angulosos envolvidos pelo silicato; o maior teor de fósforo das 

amostras de pelo tas foi detectado nesta figura, na região 2 (I ,8% de P), em uma das bolsas 

;ilicatadas (mais ricas também em cálcio, silício e alumínio), que estavam envolvendo os 

grãos de óxidos de ferro. A presença de fósforo foi novamente considerada como não 

significativa, nos grãos de hematita. 

As observações obtidas com as amostras de sínteres e pelotas (via MEY /EDS) comprovaram a 

hipótese inicial da associação preferencial do elemento fósforo com as fases silicatadas e sem 

nenhuma ocorrência significativa nas fases portadoras de ferro. A explicação para estas 

constatações baseia-se na migração do fósforo durante as etapas de formação dos aglomerados 

(sínter e pelota). O fósforo , nos minérios de ferro da região de Alegria, encontra-se dis

tribuído preferencialmente junto aos minerais hidratados de ferro: goethitas e limonitas. A 

sua ocorrência na hematita é bem menos significativa c mais errática [2). Durante o processo 

·de queima (produção) dos aglomerados, as partículas hidratadas portadoras de ferro e fósforo 

reagem, devido às temperaturas empregadas. Provavelmente, nestas reações químicas, o 

fósforo oriundo das partículas goethíticas/limoníticas (não são a única fonte de fósforo) é 

liberado, tornando-o disponível, para reagir quimicamente com os demais elementos da fase 

líquida. Assim, este demento associa-se preferencialmente aos silicatos de cálcio amorfos. 

CONCLUSÕES 

Os semi-claborados estudados apresentaram características microestruturais bastante diferen

tes, o que era esperado, em virtude das diferentes matérias-primas e processos de produção 

correspondentes. 

O sínter mostrou-se bastante heterogêneo e poroso, com predominância de magnetita e 

hematita na microestrutura, com variações do grau de coalescência dos s~us grãos. As outras 

fases portadoras de ferro identificadas foram as cálcio-ferritas, que ocorreram em mais de um 
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tipo, freqüentemente disseminadas no sínter e formando intercrescimentos com as fases sili

catadas, em texturas complexas. 

A pelota apresentou-se também porosa, porém com maior homogeneidade das fase minerais. 

A hematita foi dominante, sendo <> principal mineral portador de ferro, distribuindo-se de 

forma homogênea pela microestrutura, ocorrendo em grãos arrendondados, com textura fina. 

A ceramização dos grãos de hematita deu-se tanto por coalescência, como por ligações pela 

fase silicática. O outro mineral de ferro identificado foi a magnetita, presente minoritaria

mente em associações, na parte central da pelota. As cálcio-ferritas estavam ausentes, ou 

muito raras . 

As fases acessórias, impropriamente denominadas de escória, mostraram-se bastante variadas 

no sínter, e mais homogêneas na pelota. As fases silicatadas do sínter apresentaram um com

portamento diferente, quanto à resistência à hidratação, ou seja como uma subfase hidratável, 

e outra não. Estas subfases ocorriam em intercrescimentos intrincados, incorporando também 

cálcio-ferritas. Nas pelotas só foi possível detectar esta divisão de fases silicatadas em raras 

regiões. O efeito da hidratação foi bem menos pronunciado na pelota do que no sínter. 

O ponto em comum mais importante entre os aglomerados foi a localização preferencial do 

fósforo junto às fases si I i catadas (valores máximos 0,85% de P no sínter e I ,76% na pelota) 

obtida por microanálise, por dispersão de energia. Também importante foi a ocorrência do 

fósforo ter sido considerada como não significante, nos minerais portadores de ferro, isto é, 

estava sempre abaixo do limite de detecção do microanalisador usado (0,5% em P). 

A identificação da localização preferencial do fósforo nas fases silicatadas dos sínteres e 

pelotas mostra-se importante, no contexto dos processos de redução/remoção do teor de 

fósforo . É interessante notar que, ao longo de todo o processo de produção do aço, apenas no 

estágio dos semi-elaborados, é que o fósforo não se acha associado às fases portadoras do 

ferro. Tanto na etapa inicial (minérios de ferro, nas goethitas), como nas etapas finais (ligas 

metálicas), o fósforo associa-se preferencialmente às fases portadoras de ferro. 
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