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RESUMO
O inchamento de pelotas ácidas de baixa ganga (de basicidades compreendidas entre
0,3-0,5) foi avaliado sob diferentes condições de redução, levando em consideração a
sua evolução microestrutural bem como as alterações de composição química das
fases de escória durante a redução. Os resultados obtidos confinnaram a relação direta
entre as transformações de fase hematitalmagnetita e wustitalferTO e o fenômeno do
inchamento; às altas temperaturas de redução, o inchamento e a deterioração das
ligações granulares dos óxidos de ferro são intensificados pela dissolução do FeO
pelas fases escória, associada a contradifusão do CaO da escória para a fase wustita.
A formação de ferro metálico de características não topoquimicas só seria considerado
um mecanismo imponante de destruição granular, se o seu efeito sobrepujasse os
mecanismos de plastif1cação e sint erizaçào do ferTo metálico. Ensaios de redução
denominados dilatom&trico s, principalmente associados aos estágios mais avançados
da redução, evidenciaram que os mecanismos de plastificaçào/sinterizaçào do ferro
metáii co tomam-se muito mai s impo11antes .
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INTRODUÇÃO
É de conhecimento geral que a redução de minérios de ferro está
associada a variações de volume da amostra . Estudos utilizando vários tipos pelotas de
minério de ferro de distintas composições, sinalizam para o crescimento de
fibrosidades de ferro como a principal causa do inchamento e a sua consequente perda
de resistência mecânica (I-3). Além desse mecanismo, a influência das condições de
queima (4-6), da composição do gas redutor (5,7,8) e do teor de ganga (3). Schluter &
Carriere (9) sugeriram que a adição de minério de manganês na pelotização poderia
ser uma solução interessante, principalmente em pelotas para altos fomos . No caso de
pelotas para redução direta, esse procedimento não seria recomendável em virtude de
não haver condições termodinamicamente viáveis para a redução do óxido de
manganês a manganês metálico.
Silva & Ogasawara (10) investigaram o papel das adições simultâneas de
mineral de olivina e minério de manganês às pelotas de minério de ferro, tentando
simular a composição química das pelotas Carol Lake de reconhecido baixo
inchamento. Neste caso, os baixos inchamentos observados, estavam relacionados aos
elevados teores de ganga ácida presente nessas pelotas.
O presente trabalho se propôs a avaliar a influência das condições de queima e
de redução sobre o inchamento de pelotas ácidas de baixa ganga com e sem adições de
minério de manganês utilizado como aditivo de pelotização. Os testes de inchamento
( redução livre e redução dilatométrica) viabilizaram o acompanhamento das
variações de volume das pelotas ao longo da redução, bem como possibilitaram
correlaciona-las com as características macro e microestruturais desenvolvidas durante
a queima e durante a redução.
METODOLOGIA ADOTADA
A composição química média do minério de manganês (% em peso) utilizado
como aditivos na pelotização é mostrada a seguir: Si0 2 = 12,80; Al 20 3 = 10,28; FeO =
I 0,90 e MnO = 41, I O. Esse minério é basicamente constituído de silicato de alumínio,
ferro e maqnganês. As composições químicas das pelotas de minério de ferro sem
adição (P-0) e com adição de minério de manganês (P-I) estão mostradas na Tabela I.
As microestruturas das pelotas com adição de minério de manganês queimadas
em pot-grate na faixa de temperatura compreendida entre 1523,15 e 1623,15K,
foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, a partir de um pequeno
testemunho retirado de sua superficie , tendo-se tido o cuidado de não danificar a
pelota. A definição do estado de ligação entre as partículas a pa11ir do padrão de
estruturas das pelo tas não reduzidas (li), possibilitou correlacionar o inchamento
com a estrutura pós queima das pelotas individuais.
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Tabela I - Composição química do minério de manganês utilizado como aditivo na
pelotização.
Teor(%)
12,80
10,20
10,90
41,10

Fases Presentes no Minério
Si02
Ah01
FeO
MnO

Tabela 2 manganês.
Pelota

Composição química média das pelotas com adição de minério de

Fe
total
(%)

p

Si02 AhO
(%)
3
(%)

CaO
(%)

(%)

P-0

66,70

2,03

0,52

0,96

0,020

P-1

66,90

2,15

0,70

0,60

0,015

Mn
(%)

Basicidade
Ca0/Si02

Min. Mn
(%)

0,47
0,43

0,30

2,0

Após a queima, as pelotas foram reduzidas isote1micamente às temperaturas de
1073,15, 1173,15 e 1273,15K, utilizando como redutor gasoso misturas CO/C0 2 em
condições de não depositabilidade de carbono.
Ao té1mino da redução, à
temperatura ambiente, detenninou-se a variacão de volume das pelotas utilizando-se
um densímetro de mercúrio. Os testes de inchamento com acompanhamento
denominados testes dilatométricos, foram realizados num fomo ve•tical, nas mesmas
condições de redução dos testes de redução livre, onde uma haste de sílica apoiada
sôbre a pelota e solidária a um relógio comparador, viabilizava o acompanhamento de
suas variações dimensionais ao longo da redução; esse procedimento, além de
promover o acompanhamento do inchamento linear da pelota, aplicava
simultaneamente uma pequena carga de compressão sobre a mesma, associada ao
peso da haste e a força necessária para deslocar o ponteiro do relógio comparador
(II).
A evolução da composição química das fases de escória durante a redução,
foram acompanhadas através das técnicas de concentração de escória, microanálise
por dispersão de energia e difração de raios- X.
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
O primeiro estágio do trabalho foi a avaliação do comportamento isolado do
minério de manganês em condições oxidantes e redutoras, simulativas das condições
de queima e redução a que as pelotas seriam submetidas.
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Em condições oxidantes, o minério de manganês (silicato de alumínio, ferro e
manganês) se fundiu quando aquecido a temperaturas superiores a 1473,15K. Neste
caso, a formação dessas fases líquidas no interior das pelotas de minério de ferro,
tenderia a aumentar o volume dessas fases, acmTetando em consequência na melhoria
do grau de ligação entre as partículas de hernatita. Em condições redutoras, o minério
de manganês se apresentou praticamente i1Tedutível.
Com o intuito de acompanhar a evolução do inchamento e a identificação dos
parâmetros que efetivamente interferem nesse fenômeno, realizou-se ensaios de
redução isotérmica com pelotas individuais, buscando correlacionar os índices de
inchamento dessas pelotas com determinados fatores rnicroestruturais e
microquímicos.
A Figura 1 mostra a evolução do inchamento volumétrico com o avanço da
redução, nos ensaios de redução isotérmica das pelo tas P-1 a I 073,15K. Pode-se
observar que as pelotas apresentaram um cornpo11arnento n01mal, isto é, o máximo de
inchamento situou-se entre 10 e 30% de redução, o que coJTesponde basicamente a
presença de magnetita com alguma wustita. Para os estágios rnis avançados da
redução, não se observou a influência de outro mecanismo de destmição além daquele
relacionado a transformação hematitalmagnetita.
A Figura 2 mostra a evolução do inchamento volumétrico com o avanço da
redução nos ensaios de redução isotérmica das pelotas P-1 a 1173,15K. Pode-se
observar que as pelotas apresentaram um máximo de inchamento entre 30 e 40% de
redução, o que corresponde a predominância de wustita com algum ferro metálico.
Com o avanço da redução, as pelotas apresentaram dois cornp011arnentos distintos :
Um acompanhado de uma diminuição de volume com o avanço da redução e um outro
com um novo aumento de volume, se superpondo ao inchamento n01mal, oriundo da
transformação hematita-magnetita.
A Figura 3 mostra a evolução do inchamento volumétrico com o avanço da
redução nos ensaios de redução isotérmica das pelotas P-1 a 1273,15K. Pode-se
observar que as pelotas apresentaram dois comportamentos bastante distintos a partir
de 40% de redução. O aparecimento de um novo ramo da curva associado a
inchamentos elevados associados aos estágios mais avançados da redução, seria um
indicativo de que o crescimento não topoquímico do ferro metálico poderia ser
responsável pelo inchamento anormal.
Com o intuito de interpretar as discrepâncias observadas nos testes de
inchamento das pelotas P-1, procedeu-se o levantamento de urna série de correlações
entre parâmetros micro e macroestruturais e os inchamentos observados.
A Tabela 3 ilustra a correlação entre a percentagem de pelotas que apresentam
inchamento volumétrico pronunciado (I> 30% I I < 30%) e a sua respectiva estrutura
pós-queima, para as diferentes temperaturas de redução; I representa o inchamento
volumétrico das pelotas, e FL e BL as estruturas pós-queima, identificadas como
fracamente ligada e bem ligada, respectivamente, segundo padrão de estruturas de
pelotas pós-queima (II). Neste caso, a COJTelação entre a estTutura pós-queima e o
inchamento indica que estruturas bem ligadas estão associada~ a altos índices
inchamentos, principalmente às mais altas temperaturas de redução. O baixo volume
de escória presente nas pelotas e a predominância das ligações granulares hematitahematita, tenderiam a agravar a destruição das ligações granulares durante a
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transformação hematitalmagnetita. No caso de pelotas que apresentassem uma
estrutura pós-queima de característica fracamente ligada (FL), a existência de vazios
(porosidade intergranular elevada), viabilizaria uma certa acomodação das partículas
durante a transformação hematitalmagnetita, promovendo deste modo um efeito
controlador do inchamento.
A Tabela 4 mostra a correlação entre as pelotas que apresentaram inchamentos
superiores a 30% (I >30%) e o grau de n·incamento macroscópico dessas pelotas. C
representa trincamento macroscópico pronunciado (trincas grossas) e A trincamento
leve (trincas finas), segundo padrão de lineamento macroscópico das pelotas
reduzidas ( 11 ). O grau de trincamento e a consequente deterioração granular,
crescem com o aumento da temperatura de redução .
A Tabela 5 mostra correlação entre o n·incamento macroscópico e a estrutura
pós-queima das pelotas.
Tabela 3 - Correlação entre a estrutura pós-queima e o inchamento das pelotas P-1,
para as diferentes temperaturas de redução.

Temp. redução
(K)

I > 30%/ I <30%,
Esn1.1tura pós-queima
(FL)
(%)

1073,15
1173,15
1273,15

I > 30% I I < 30%,
Estrutura pós-queima
(BL)
(%)
3,0
24,0
70,0

Tabela 4 - Correlação entre o grau de trincamento macroscópico e o inchamento das
pelotas P-1, para as diferentes temperaturas de redução.

Temp. redução
(K)

I > 30%
Trincas grossas (C )
(%)

I > 30%
Trincas finas (A )
(%)

1073,15
1173,15
1273,15

80,0
80,0

20,0
20,0
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Tabela 5 - Correlação entre a estrutura pós-queima das pelotas e o grau de
trincamento macroscópico das pelo tas P-1, representado pela relação percentual C/A,
sendo C representativo de trincamento grosseiro e A de trincamento suave, a
diferentes temperaturas de redução. Estrutura pós-queima das pelotas - FL fracamente ligada e BL - bem ligada.

Temp. redução
(K)

Estrutura pós-queima
fracamente ligada (FL)
C!A
(%)

1073,15
1173,15
1273,15

Estrutura pós-queima
bem ligada (BL)
C!A
(%)
18,0
30,0
38,0

Pode-se observar que a intensificação do trincamento, o qual está associado ao
inchamento, cresce acentuadamente com a intensificação das ligações granulares pósqueima. No caso de pelotas ácidas de baixa ganga, as ligações granulares do tipo
bem ligada (BL) sendo basicamente constituídas de ligações hematita-hematita,
tenderiam a sofrer trincamentos mais pronunciados e em consequência inchamentos
mais elevados, principalmente às mais altas temperaturas de redução.
Comparando-se as microestruturas das pelotas de alto inchamento com
as de baixo inchamento, no caso específico das pelotas P-1 reduzidas a 1273, 15K no
estágio de transformação wustita/ferro metálico, obse1vou-se uma certa alteração na
morfologia do ferro metálico A partir dos ensaios dilatoméh·icos, principalmente a
1273, l5K, verificou-se que se a formação de feiTO metálico de características não
topoquímicas vier a ser responsabilizado pelos altos índices de inchamento nos
estágios mais avançados da redução, a sua eficiência como mecanismo de destruição
virtude
dos
fenômenos
de
granular não deverá ser elevada em
plastificação/sinterização do ferro metálico.
Em consequência, como os maiores inchamentos foram observadas para as
mais altas temperaturas de redução e para os estágios mais avançados da redução,
deverá existir algum outro mecanismo de destruição granular que somado ao aumento
de volume associado a tranformação hematita-magnetita, possa ser o responsável pelos
altos índices de inchamento observados. É importante ressaltar que o mecanismo de
deposição de carbono no interior da pelota, não está sendo considerado como um
possível agente intensificador do inchamento, em virtude das condições de redução
adotadas terem inviabilizado essa reação.
Com o intuito de avaliar se efetivamente a presença do minério de manganês
nas pelotas teve um papel relevante sobre o inchamento, utilizou-se para fins de
comparação o lote de pelotas P-0 sem adição de minério de manganês, porém de
composição próxima das pelotas P-1. Comparando os inchamentos a 1273, 15K por
faixas de graus de redução, verificou-se que ambos os lotes de pelotas apresentaram
elevados índices de inchamento, principalmente nos estágios mais avançados da
redução, como pode ser visto na Tabela 6.
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Com base nessa constatação, realizou-se uma análise química das pelotas P-1
por faixas de inchamento volumétrico, visando identificar, se ocorreram possíveis
flutuações de composição química que pudesse justificar esse comportamento
anormal. Como pode-se observar através da Tabela 7, esses resultados não
conduziram a diferenças significativas de composição química que pudessem justificar
as acentuadas diferenças no compm1amento das pelotas durante a redução.
Comparando a basicidade dessas pelotas com a das pelotas P-0 sem adição de minério
de manganês, verificou-se que os altos índices de inchamento não estariam
diretamente
relacionados
a presença do minério de manganês,
mas sim
principalmente a basicidade das pelotas. Resultados anteriores obtidos por Silva, F.T.
( 11 ), indicaram que em pelo tas ácidas de baixa ganga, os inchamentos tendem a
crescer mais elevados índices de inchamento estão associados às basicidades mais
elevadas.
Tabela 6 - Médias de inchamentos volumétricos por faixas de graus de redução das
pelotas P-1 e P-0 reduzidas a 1273, 15K, em condições de não depositabilidade de
carbono.

Tipo de
pelota
P-1
P-0

Média de inchamentos volumétricos por faixas de redução(%)
o - 15
15 - 25
25 - 40
40 - 60
60 - 80
80 - 100
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
16,7
16,8
41,0
63,0
52,7
27,7
54,3
34,7
34,0
34,6
40,2

Tabela 7 - Composição química média das pelotas P-I reduzidas situadas em duas
faixas distintas de inchamento . Na tabela não se incluiu os teores de ferro metálico e
de seus óxidos inferiores.
Faixas de
Inchamento
volwnétrico
<35%
>55%

Si02
(%)

AI20J
(%)

CaO
(%)

Mn
(%)

Basicidade
CaO/Si02

1,95
2,04

1,04
1,25

0,66
0,77

I, 17
I, 19

0,33
0,38

Quanto a influência da ação da escória na deterioração/dissolução das ligações
granulares dos óxidos de ferro durante a redução, investigou-se as alterações de
composição dessas fases durante a redução, através do método de análise por
dispersão de energia. As análises quantitativas de FeO., , CaO, Si0 2 e AI 2 03 ,
presentes nas pontes de escória na pelo tas reduzidas a I 073,15 e 1273,15K nos
diferentes estágios da redução, podem ser vistas na Tabela 8.
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Tabela 8- Análises quantitativas das pontes de escória das pelotas P-1 reduzidas a
1073,15 e 1273,15K, nos diferentes estágios da redução .
( Condição de queima - 1623,15K, 20 minutos; basicidade - 0,35)
Estágio da
Redução
magnetítico
magnetítico
wustítico
wustítico
wust./ferro
wust./ferro

Temp.
Redução(K)
1073,15
1273,15
1073,15
1273,15
1073.15
1273.15

C aO
(%)
22,80
20,90
20,80
18,80
21,50
17,40

FeO.
(%)
4,50
11,60
6,90
23,80
7,80
29,20

Si02
(%)
67,20
64,40
69,17
55,20
68,40
52,60

CaO +FeO
/Si0 2
0,40
0,50
0,40
0,77
0.43
0.88

Como pode-se observar, o teor de FeO das pontes de escória cresce com a
temperatura de redução e principalmente com o avanço da redução. Por outro lado, o
teor de CaO decresce na mesma direção do crescimento do teor de FeO; a basicidade
das pontes de escória, em termos da relação CaO+FeO/Si0 2 , cresce com a
temperatura da redução e com o avanço da redução. Este resultado sugere que o
aumento da temperatura de redução e a presença da wustita em contato com as pontes
de escória, tendam a favorecer a difusão do cálcio das pontes de escória para a rede
da wustita em contraposição a difusão do feiTO da wustita para as pontes de escória.
Sob condições de equilíbrio, a evolução das reações de incorporação do FeO as fases
de escória, principalmente às temperaturas de redução próximas a 1273. 15K,
poderia dar origem além das fase amorfas, aos compostos cristalinos CaO.FeO.Si0 2 (
olivina cálcica) e em alguns casos ao composto 2Fe0.Si0 2 (faialita), nas regi ões de
contato entre a wustita e um grão de sílica. Este mecanismo poderia ser um dos
responsáveis
pelos altos índices de degradação intergranular
associados ao
inchamento, principalmente das pelotas reduzidas a 1273.15K; isto porque, ao mesmo
tempo que a fase escória tendesse a promover a dissolução das ligações granulares
pela incorporação do FeO, viabilizaria as condições de nucleação e crescimento de
ferro metálico de características não topoquímicas .
Não levando em consideração a cinética da reação de incorporação do FeO pela
fase escória, a mesma pode-se dar através de uma reação no estado sólido ou líquido.
O que importa, na realidade, é a aptidão da fase de escória em reagir com o FeO.
Avaliando a evolução da temperatura de fusão das escórias ácidas, observou-se que
ela se aproxima de 1273 .15K, principalmente se a mesma contivesse um mínimo teor
de alcalis. Como no caso das pelotas utilizadas no presente trabalho, os teores de
alcalis foram inferiores a 0,05%, não seria prudente afirmar-se que a reação entre a
fase escória e a matriz de óxidos envolvesse a formação de fases líquidas. Em
consequência, os altos inchamentos observados às mais altas temperaturas de redução
e nos estágios mais avançados da redução durante os ensaios de redução livre, deverão
estar associados efetivamente a composição dos seguintes mecanismos : aumento de
volume durante a transformação hematita/magnetita associado aos mecanismos de
dissolução das ligações granulares pela escória e/ou crescimento de fibrosidades de
ferro .
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CONCLUSÕES
- O inchamento normal das pelotas ácidas de baixa ganga está associado a
transformação hematita!magnetita. O inchamento anormal que se superpõe ao normal
ocorre preferencialmente a temperaturas de redução superiores a 1173,15K, estando
associado a transformação wustita/ferro metálico;
- A influência da estrutura pós-queima sobre o inchamento das pelotas de baixa ganga
ficou claramente evidenciada; estruturas bem ligadas (BL) acarretaram elevados
índices de inchamento durante a redução a 1273,15K, principalmente associado a
transformação wustita/ferro metálico. Em contraposição, estmturas fracamente
ligadas (FL) acarretaram, nas mesmas condições de redução supracitadas, baixos
índices de inchamento;
- A influência do inchamento sobre a estrutura pós-redução bem como sobre o grau
de trincamento macroscópico, somente se toma sensível a temperaturas de redução
superiores a 900°C; o grau de trincamento é tanto maior quanto maiores forem os
inchamentos observados;
- Ensaios de redução livre e ensaios dilatométricos apresentaram uma excelente
correlação às baixas temperaturas de redução. Às temperaturas mais elevadas, com o
avanço da redução e com o aparecimento do ferro metálico, os testes dilatométricos
sofreram
a
interferência
principalmente
dos
mecanismos
de
plastificação/sinterização do ferro metálico;
- O inchamento anormal das pelotas ácidas de baixa ganga está associado às altas
temperaturas de redução e aos estágios mais avançados da redução. O mecanismo de
destruição granular relacionado a transformação hematita!magnetita somado a ação de
dissolução das ligações granulares restantes pela fase escória em associação a
formação de fibrosidades de ferro, seriam os principais responsáveis pelos elevados
índices de inchamento.
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Figura 1 - Grâfico de inchamento volumétrico X % de redução das
pelotas P-1 reduzidas a 1073.15K, utilizando misturas CO/C0 2 em
condições de não depositabilidade de carbono.
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Figura 2 • Grâfico de inchamento volumétrico X % de redução das
pelotas P-1 reduzidas a 1173.15K, utilizando misturas CO/C0 2 em
condições de não depositabilidade de carbono.
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Figura 3 - Gráfico de inchamento volumétrico X % de redução das
pelotas P-1 reduzidas a 1273.15K, utilizando misturas CO/C0 2 em
condições de não depositabilidade de carbono.
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THE INFLUENCE OF MANGANESE ORE ADDITION
SWELLING OF LOW GANGUE IRON ORE PELLETS

OVER

THE

Flavio Teixeira da Silva
The swelling of low gangue iron ore pellets with and without additions, was evaluated
dealing with the microstructural evolution and the chemical changes of th e slag phases
at the different reduction steps. The results indica te a direct relation between thc phase
transfonnations hematite/magnetite and wustite/iron and thc swclling phenomena. At
high reduction temperatures, the swelling is intensified by the incorporation of FeO
from the wustite to the slag phases, associated to the counter diffusion of CaO from
the slag phase to the wustite grain. The fonnation of non topochemical metallic iron
will be considered an important destructive mechanism, only when its effect is more
significant then plastification/sintering mechanism. Dilatometric reduction tests at high
temperatures, have shown that, metallic iron plastification/sintering is indirectly the
main mechanism to control swelling.
Key-Words- Iron ore reduction, swelling and cracking during reduction
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