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RESUMO 
Cal é adic ionada ao concentrado produzido na unidade industrial de Germano antes do bombeamento, por 396 km, até a 
unidade industrial do.: Ubu. o nde acontecem as operações necessárias para produção de pclotas. A adição de cal tem por 
objctivo adequar a reologia da rolpa rara o bombeamento. O efeito da ca l no desempenho da filtragem. fl·cnte a sólidos com 
diferentes superfícies específicas. foi medido através de testes de folha. Foi identificada uma dosagem ótima de cal c fo
ram testadas alternati vas frente as condiçôcs críticas, como baixa dosagem de cal c polpa com elevado pH. Os efei
tos da presença do.: cal na aglomcraçilo do minério de ferro com aglomera nte orgânico foram também investigados. Pclota
mcntos cm escala piloto ti.>ram realizados de modo identificar a influência da cal e do pH da mistura nas propriedades fi
sicas da pelota crua. 

PALAVRAS-CHAVE: cal ; filtragem: pclotamcnto; minério de ferro. 

ABSTRACT 
Lime is addcd to thc conccntratc rroduced at thc Germano industrial sitc and pumpcd for 396 km to the Ubu industrial site, 
whcre pellct production takcs placc. Lime is rcsponsible for adjusting thc pulp rehol ogy at pumping opcration. The eftcct of 
lime addition on thc filtcring proccss was rncasurcd by using lcaf tcsts. Pulps containing solids with different surfàces arcas 
wcrc cvaluatcd. An optirnum lime dosagc was idcntificd. Altcrnativcs that werc considcrcd during the criticai conditions 
such as low lime dosagc or high rH wcrc tcstcd. Lime prcscncc that ertccted the pellet fced agglomeration using organic 
bindcr wcrc also investigated. Balling tcsts wcrc pcrformed in laboratory scale to analyze lime and mixture 's pH influenccs 
in thc physical propcrtics of grccn pcllct. 

KEY WORDS: lime; filtcring. balling. iron ore. 
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L INTRODUÇÃO 

A cal adicionada ao concentrado de Germano, antes do mesmo ser bombeado. a ltera o estado de dis
persão da polpa, garantindo a reologia necessária para que, caso ocorra uma parada no bombeamento, os só lidos 
não ofereçam forte resistência à movimentação durante a retomada do bombeamento. A cal adicionada reage 
com água e forma hidróxido de cálcio, conforme equação Ca0
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• Estes, por sua vez, se 

desassoc iam em Ca '+ e CaOH ' , ·liberando íons OH· e, conseqüentemente. alterando o pH da po lpa. O equilíbrio 
desse sistema é função do pH c da quantidade de cal adicionada, conforme Figura I . 
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Figura I - Diagrama de concentração logarítmica (no equilíbrio) para I x I O ' mo lar C a' · ( Fucrstcnau c Palmer, 1976). 

Estudos conduzidos por Silva (2006) mostraram o efeito da cal no tempo de operação de tecidos filtrantes da 
usina de Ubu. O enfraquecimento das fibras se dava pelo enrijec imcnto das mesmas, causada pela formação de 
carbonatos originados de reaçõcs de íons C a '· com o átomo de oxigênio presente na carbonila da poliam ida. 
Observou-se, ainda, que a elevação do pH minimizava esse efeito . 

Carvalho (2003) verificou que a adição de cal na água de processo ocasionava diminuição do grau de dis
persão quando o pH era superior à I O c para dosagens elevadas de cal, mesmo cm pH menos alcalino. Sam
paio (2002) comprovou, através de estudos de potencial zela, que a adição de cal aumentava o potencial zeta da 
amostra de polpa para valores li ge iramente negativos ou positivos, confirmando o estado de agregação das 
partículas. A adsorção do cálcio na superfície mineral também foi comprovada pela analise química da água. 
Contudo, não foi poss ível identificar qua l espécie era adsorvida. IWASAKI e outros ( 19RO) observaram que 
íons cálcio, na forma CaOH' c em faixa de pH alcalino. eram os responsáveis pelo aumento da instabilidade de 
uma dispersão constituída de polpa de minério de ferro. 

Ahmed e Mohamed (2005) constataram que a adição de hidróxido de cálcio causava a diminuição da re
sistência a compressão, úmida c seca, da pelota crua. Isso ocorria até uma determinada quantidade , onde 
as propriedades de aglomeração do hidróxido de cálcio passava m a prevalecer sob as da benlonita. O efei
to negativo era causado pela substituição dos íons de sódio da bcntonita pelos de cálcio. 

Kawatra e Ripke (2003) observaram a influência da química da água de processo no desempenho do 
pelotamcnto. Os autores identificaram que a concentração de íons cálcio c magnésio, muito maior na tor
ta do que na polpa anterior a filtragem, impactavam fortemente o inchamento da bcntonita c, consequentemen
te, o desempenho do pclotamento. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para os ensaios em laboratório foram utilizados um conjunto de teste de folha , ilustrado na Figura 2, com área 
de filtragem igual à 94 cm2

. O tempo de formação c secagem de torta foram, respectivamente. IS e 45 segundos. 
A pressão de vácuo foi ajustada em 760 mmHg. Durante a formação, a polpa era mantida em agitação manu
al. A umidade foi determinada após secagem da torta cm cstul~l a I 00 "C por uma hora. Um teste consiste na 
média de duas tortas filtradas a partir da mesma amostra com cerca de 5 litros de polpa. Todas as amostras 
para realização dos testes de folha foram coletadas na área industrial cm forma de polpa. Algumas foram co
letadas na chegada do mineroduto em Ubu, ou seja após adição de cal cm Germano, c outras no underflow do 
cspessador de concentrado em Germano, antes da adição de cal. 
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F igura 2 - Imagem e desenho esquemático do teste de folha utilizado no estudo. 

Os ensaios de pelotamento foram realizados em disco piloto, ilustrado na Figura 3. O disco possui um di
âmetro interno de I 00 cm com profundidade total de 20 cm. Os testes foram conduzidos numa rotação de 15 
rpm e inclinação de 45°. A taxa de aUmentação no disco durante a formação das pelotas foi mantida constante 
cm 630 kg/h. 

Figura 3 - Imagem do disco de pelotamento de laboratório. 

O pellet fced utilizado no teste de pelotamento foi coletado na área industrial, após a etapa de filtragem 
e prensagem nas prensas de rolos. Portanto, este material já possuía um teor inicial de CaO, determinado 
por espectrometria de emissão atômica com plasma de acoplamento indutivo (fabricante Spcctro e modelo Ci
ros). A adição de água e insumos na etapa de mistura foi feita por meio de um balanço de massa e com base na 
caracterização química do pellet feed. Com isso, os teores de carbono fixo, calcário, aglomerante orgânico, soda 
cáustica e umidade da mistura foram mantidos constantes durante os ensaios. A etapa da mistura foi realizada 
em duas bateladas de 120 kg, totalizando 240 kg por teste. Apenas o teor de CaO na mistura variou de um tes
te para outro por meio de adições extras de cal no pellet feed na forma de solução aquosa. Um teste padrão, ou 
seja, sem a adição extra de CaO no pellet feed, foi realizado para avaliar os efeitos da cal no pelotamento. As 
pelotas cruas obtidas foram avaliadas pelo seu diâmetro médio e análise qualitativa de seu acabamento super
ficial. As pelotas na faixa granulométrica entre 12,5 e 9,0 mm foram submetidas a testes de compressão (má
quina Kratos da DEK- MP) e a teste de quedas de uma altura de 45 cm. 

As dosagens extras praticadas nos testes de folha e nos pelotamentos são relativas à dosagem média pra
ticada no segundo semestre de 2008, uma vez que a determinação da quantidade de cal contida nas amostras não 
foi passível de determinação. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os testes exploratórios iniciais foram realizados com amostras instantâneas coletadas manualmente 
na chegada do mineroduto. As polpas apresentavam, visualmente, alta estabilidade, e resultaram em desempe
nho insatisfatório na unidade de filtragem industrial. Com o objetivo de comprovar, cm laboratório, o efeito da es
tabilidade da polpa na filtragem, foram realizados os testes da Figura 4. Foi observado que pequenas adições de 
cal melhoravam significativamente o desempenho da filtragem em laboratório. Contudo, foi detectada a existên
cia de um ponto ótimo, acima do quaJ a umidade da torta era prejudicada pela presença de cal. A adição de 
C0

2
, visando a diminuição do pH da polpa para 7, teve efeito na produtividade; contudo, pouco influen

ciou na umidade da torta, comprovando resultados obtidos em outros estudos (Fioriano e outros; 1995). A 
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adição de coagulante também melhorou o desempenho nos testes e não apresenta o efeito negativo da dete
rioração das fibras dos tecidos proposto por Silva (2006). 

Densidade Clt polpa • 2.2 gtcm:t: pH tlltLiral•1 1.2 

rrodul!v.d•o• rt•t tilll r9bJ 

Do- docoagolloototoA) 
Doqg..,. l)dfede c:ll(l.t) 

Figura 4 - Avaliação do efeito da adição de cal, coagulante c C0
2 

na fil~ragem de polpa. 

Para confirmar os rest1ltados em relação ao ponto ótimo de dosagem de cal, foram realizados testes com di
ferentes dosagens extras de cal em novas amostras coletadas na chegada do mineroduto. Os resultados, Figu
ra 5, confirmaram a hipótese que dosagens excessivas de cal contribuíam na piora do desempenho da filtra
gem. Observou-se também que dosagens muito baixas prejudicavam o desempenho da filtragem. Identificou
se que no intervalo de pH acima de 12 começavam a causar um efeito negativo na produtividade e, principal
mente, na umidade. 

o..o ... ..,. .... O!IIII, .. ) .. 

8-IZ:--........ . :z.w..-

üD~ - ~ 

11,l 

F !Nh ..,...,. ,, dU (11 

~fll ...... o.l !gAI .. 
Figura 5 - Avaliação da dosagem de cal em duas difercmes amostras de polpa. 

Cabe ressaltar que o pH da polpa é função da dosagem de cal e da adição de soda nas etapas anteriores de 
processamento. Contudo, o efeito na estabilidade da polpa e, conseqüentemente, no desempenho da filtragem, 
é diferente. Objetivando-se avaliar o efeito desses fatores, foram realizadas novas baterias de testes com amos
tras coletadas antes do ponto da adição de cal no processo. Os resultados desses testes são apresentados na Figu
ra 6. Os gráficos A l e A2 mostram que a produtividade da filtragem é influenciada mesmo para pequenas dosa
gens de cal. Observa-se ainda que existe uma quantidade órima de adição de NaOJl, até obtenção do pH de 
10-10,5, onde o desempenho é otimizado. Fixando-se a quantidade de soda adicionada novamente é possí
vel comprovar a existência de uma dosagem ótima. Além disso, nota-se que pequenas adições de caJ, 21% da 
dosagem média praticada no segundo semestre de 2008, já são suficientes para elevar o pl-1 subs
tancialmente. O material com menor área superficial, gráficos B l e 82, apresentam mesma tendência, con
tudo são menos impactados pela alteração da quantidade de soda e cal. Os resultados mostram, ainda, que o 
material com maior superficic especifica necessita maior quantidade de cal para elevação do pH. 
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Figura 6 - Avaliação da quantidade de soda e cal adicionada a polpa no desempenho da filtragem. 
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Os resultados observados anteriormente podem ser explicados com base na estabilidade da dispersão. A 
concentração das espécies dos fons cálcio irá variar em função do pll do meio, que, por sua vez, também 
afetará a carga superficial do mineral. A dosagem de cal, que determinara a quantidade das espécies solúveis, 
e percentual de finos, mais sensíveis a mudanças no equilíbrio eletrostático do sistema devido a maior carga 
por unidade de massa, também contribuem para o estado da dispersão. ions Ca .... se adsorvem por mecanis
mos eletrostáticos, enquanto os C aO H+ podem se adsorver por ligações de hidrogênio também. Com o exces
so do íon CaOH' pode haver adsorção até que aconteça reversão da carga da partícula mineral e, conseqUente, 
aumento da repulsão entre as mesmas. Situação contrária ocorre com íons Ca++, que, mesmo em excesso, 
não continuarão se adsorvcndo até causar reversão da carga. A alteração da instabilidade da polpa alimenta
da na filtragem, por qualquer das causas descritas anteriormente, ocasionará mudanças na umidade da tor
ta c produtividade, conforme resultados da Figura 6. 

De modo a identificarmos os efeitos da cal na aglomeração do minério de ferro, foram reaüzados testes 
em escala piloto variando-se apenas a dosagem de CaO no peUet fecd. A Figura 7 mostra as condições de 
cada teste c a caracterização mineralógica, química e fisica do pellet feed utilizado. Por ter sido coletado após 
a etapa de filtragem e prensagem, o pellet fccd apresentava um teor inicial de 0,11% de CaO, conforme mostrou 
a caracterização química do Teste I (sem adição extra de cal na etapa de mistura). 

A Figura 8 mostra fotos das pelotas obtidas em cada teste. A Figura 9 mostra os resultados de resiliên
cia, resistência a compressão e diâmetro médio obtido em cada teste. As pelotas produzidas no Teste 1, tes
te padrão, apresentaram um acabamento superficial bom, uma umidade superficial alta (desejável na formação 
das pelotas) e uma boa homogeneidade no crescimento. O Teste 2, com teor de CaO no pellet feed em 0,14%, 
apresentou resultados qualitativos similares ao teste padrão. Este segundo teste produziu pelotas com bom aca
bamento superficial e com boa umidade aparente. O pH da mistura no Teste 2 estava cm I 0,62, próximo ao pH 
da mistura obtido durante o Teste I. 

No Teste 3 observou-se a formação de pelotas com acabamento superficial ruim, comprometendo a quali
dade da pelota. A adição extra de 500 glt elevou o pH da mistura para próximo de li , aumentando a disper
são das particulas de minério de ferro c prejudicando o pelotamento. Nos Testes 4, 5 e 6, com teores de CaO 
no pellet feed em 0,21 %, 0,27% e 0,41 %, respectivamente, as pelo tas apresentaram um crescimento não ho
mogêneo e com acabamento superficial gradativamente pior. Cabe ressaltar que nos Testes 5 e 6 não foi pos-
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sível obter pelotas em quantidade suficiente na faixa de 12,5 a 9,0 mm para os testes de resiliência e resistência 
a compressão. Neste caso, os elevados teores de CaO no pellet feed e o alto pH da mistura prejudicaram o de
sempenho do aglomerante. 

I AHM.IIES OU ... ICAS ('III) TESTES FisiCOS 

GRAHll.OIIETRIA (V.) 

ftT 17.00 +10U 0.2 

I -10001 • 2DCIIf 1,7 
f.O 1,12 

·200" •l25Jf 7,2 

atO, O.t3 
-3251 ...,., 1.5 

-4001f 82.4 

~~ o.~ 
-3251 110~ 

SlPERÁCIE ESPEÓFICA 2000 (cm1 /ol 
c .o 0.11 

P.E.(O/cm•l U15 

ligO o.o:s IJIIIOADE I"' I 

-ERALOGIA 

PftC 2, .. HEIIAmA ESPECll.AR (V.) 0,2 

H91AmAPOROSA(%) 36.4 , 0.0.0 
GOETtiTA 1U 

TESTE I 2 3 4 5 6 

Dosagem extra relativa de cal(%) o 29 71 114 214 429 

pH do pellet feed antes da adição 
9,65 9,32 9,32 9,65 9,65 9,65 

extra de cal 
pH do pellct feed após da adição - 10,47 10,89 11,92 12,37 12.7 

extra de cal 

pH da mistura 10,45 10,62 11,03 I 1,97 12,33 12,71 

Análise quinúca do pellet fced após adição extra de cal(%) 

CaO 0,11 0,14 0,17 0,21 0,27 0,41 

Si02 
0,93 1,01 0,94 0,98 0,94 0,97 

AIP] 0,34 0,34 0,4 0,36 0,33 0,34 

MgO 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Figura 7 - Caracterização do pellet feed ulilizado nos testes de pelotamcnto em escala piloto. 

Figura 8 - Foto das pelotas obtidas em cada teste (Teste I ao Teste 6, da esquerda para a direita). 

Os resultados apresentados nas Figuras 8 e 9 mostram que há um teor máximo de cal no pellet feed acima do 
qual a etapa do pelotamento é prejudicada, mais especificamente o desempenho do aglomerante orgânico. Quan
do isso ocorre, os íons Ca++ interagem diretamente com as cadeias do pollmcro controlador de água presen
te no aglomerante. Isto altera a carga dos grupos carboxílicos do CMC, tomando-os ügeiramente negativos. 
Com isso, parte do polímero presente no aglomerante precipita na superficie das partlculas de minério. Ql1ando 
esta precipitação ocorre, o CMC deixa de interagir com as moléculas de água para aumentar sua viscosidade. 
O aglomerante perde então parte de suas características, o que leva a uma maior dificuldade no controle da umj

dade superficial das pelotas e queda na qualidade das pelotas produzidas. 
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Figura 9 - Resultados de resistência a compressão, diâmetro médio e resiliência. 

Em teores baixos de cal no pellet feed, os aglomerantes apresentam um desempenho que possibilita a ob
tenção de pclotas com boa qualidade. Uma vez que este limite máximo de CaO é atingido, nenhuma adição ex
tra de aglomerante resultará cm melhora no pclotamento. Por possuírem ativadores na sua composição, como 
si licato de sódio ou soda cáustica, adições extras de aglomerantes prejudicarão ainda mais a qualidade da pe
lota por aumentarem o pH da mistura e a dispersão das partículas do minério. 

4. CONCLUSÕES 

Conclui-se que a dosagem de cal afeta o pH da polpa c, consequentemente, da mistura através da interação 
dos íons cálcio com as particulas minerais c aglomerante orgânico. 

A filtragem é otimizada quando soda é adicionada até pH I O-I 0,5 e cal é adicionada até pH 11 ,5-12, ou seja, 
em dosagens relativas de cal de 7 I a I I 4%. O pelotamento, por sua vez, teve seu desempenho comprometido 
para teores de CaO e pH medidos na mistura superiores a, respectivamente, 0,17 e 11 ,03. 
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