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RESUMO 
 
A pelotização surgiu da necessidade de aproveitamento de finos de minério de ferro 
que não poderiam ser utilizados em outros processos de aglomeração, como a 
briquetagem e a sinterização. Utilizando-se de água, cal, calcário, carvão mineral e 
outros insumos, este processo fornece às pelotas características interessantes para 
sua utilização em processos subsequentes - entre elas, resistência mecânica ao 
manuseio e transporte. O calcário é uma rocha industrial abundante em território 
brasileiro e possui ampla utilização nos mais diversos setores da indústria moderna, 
sobretudo na agricultura, como corretor da acidez do solo. Considerando-se que as 
partículas finas de calcário diminuem a percolação de gases nos altos-fornos e 
possuem sedimentação lenta, ou inexistente, quando empregadas na agricultura 
(causando problemas ambientais), o objetivo deste trabalho foi pelotizar finos de 
calcário (92% abaixo de 500#, ou 25 µm) gerados no processamento do mesmo, 
variando as dosagens de água e cal virgem (utilizada como agente aglomerante). O 
calcário utilizado era proveniente de Lagamar (MG) e foi classificado quimicamente 
como sendo um calcário dolomítico tipo D. As pelotas foram submetidas a 
tratamentos térmicos distintos após sua conformação (em estufa a 100 °C ou em 
mufla a 700 °C). A resistência mecânica das pelotas foi avaliada através do teste de 
queda (shatter test) a uma altura de 30 cm. Os melhores resultados obtidos para 
pelotas sem aglomerante foi com 16% de água (média de 22 quedas). Para as 
pelotas com cal virgem obteve-se média de 14 quedas (30% de cal virgem e 40% de 
água). Os resultados obtidos com as pelotas submetidas ao tratamento térmico 
mostraram que este não agregou resistência mecânica significativa às pelotas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pelotização; calcário; cal virgem; finos. 
 
ABSTRACT 
 
The pellet from the need of recovery of fine iron ore can not be used in other 
agglomeration processes, such as briquetting and sintering. Using water, lime, 
limestone, coal and other inputs, this process provides the pellets interesting features 
to use in subsequent proceedings - including mechanical resistance to handling and 
transport. Limestone is an abundant industrial rock in Brazil and has extensive use in 
various sectors of modern industry, especially in agriculture as soil acidity broker. 
Considering that the fine particles of limestone decrease the percolation of gas in the 
blast furnace and have slow sedimentation, or no, when employed in agriculture 
(causing environmental problems), the objective was to pelletize fine limestone (92% 
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below # 500, or 25 microns) generated in the processing of the same, varying 
amounts of water and quicklime (used as a binding agent). The limestone used was 
from Lagamar (MG) and was classified as a chemically dolomitic limestone Type D. 
The pellets were subjected to different heat treatments after its conformation (in an 
oven at 100° C or in an oven at 700° C). The mechanical strength of the pellets was 
evaluated by the drop test (shatter test) at a height of 30 cm. The best results 
obtained for pellets without binder was 16% water (average of 22 falls). For pellets 
with lime was obtained average of 14 falls (30% lime and 40% water). The results 
obtained with the pellets subjected to the heat treatment showed that this is not 
significant added strength to the pellets. 
 
KEYWORDS: pelletizing; limestone; quicklime; fine.  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

1. INTRODUÇÃO 
 
Os processos de aglomeração de finos de minério surgiram em virtude da 
necessidade de aproveitamento dessas frações granulométricas (tamanho inferior a 
1,0 mm), sobretudo do minério de ferro. O resultado desses processos, que incluem 
o tratamento térmico a elevadas temperaturas, são agregados com excelentes 
características físicas e químicas adequadas ao uso na metalurgia e siderurgia. 
 
As primeiras técnicas de aglomeração desenvolvidas foram a briquetagem e a 
sinterização. Esta última aproveitava apenas parte dos materiais finos (aqueles com 
granulometria entre 1,0 mm e 0,15 mm, segundo CAMPOS e CAMPOS (2010)), já 
que a parcela ultrafina do minério não apresentou boa produtividade quando 
submetida ao referido procedimento. 
 
Nesse contexto a pelotização foi criada com a finalidade do aproveitamento de 
minérios com granulometria inferior a 0,149 mm (CAMPOS e CAMPOS, 2010), 
denominados ultrafinos. A designação de pelota foi dada ao produto desse processo 
devido ao formato esférico dos aglomerados, que é conseguido através do 
rolamento da mistura dos componentes (minério, insumos e água) em tambores ou 
discos - principais equipamentos pelotizadores. 
 
Baseando-se nas experiências do minério de ferro, busca-se a aplicação do conceito 
de pelotização a materiais ultrafinos de outros minerais como é o caso do calcário. 
Encontrado em abundância no território brasileiro, este é matéria prima para 
diversas indústrias, entre elas cerâmicas e cimenteiras, além de ser elemento 
fundamental para a agricultura, atuando como corretivo de solos. 
 
O calcário é uma rocha sedimentar extremamente relevante no cotidiano da 
sociedade por ser utilizado em diversas indústrias, entre elas na fabricação de papel, 
tintas, vernizes, cerâmicas, plásticos e no tratamento de água (NAHASS e 
SEVERINO, 2008). Além dessas, possui ainda a capacidade de corrigir a acidez do 
solo que é uma de suas principais aplicações conforme NAHASS e SEVERINO 
(2008). Essa afirmação é feita com base no fato que a maior parte das terras 
brasileiras necessita de calagem e a utilização do calcário possibilita o aumento da 
produtividade do cultivo, incrementando a eficiência de nutrientes, de fertilizantes e 
de alguns herbicidas, além de melhorar as propriedades físicas, químicas e 
biológicas do solo e reduzir a toxicidade de alguns elementos. 
 
No entanto, no processo de beneficiamento do calcário pode ocorrer a geração de 
material fino (com tamanho inferior a 400 mesh), que não possui viabilidade 
econômica nos setores produtivos agrícola e metalúrgico. Isso ocorre porque essa 
granulometria de partícula diminui a percolação de gases nos altos-fornos e possui 
sedimentação lenta ou inexistente quando empregada na agricultura, podendo ser 
transportada pelo vento, e consequentemente configurando um passivo ambiental. 
Nesse contexto, a produção de pelotas com a fração granulométrica em questão 
soluciona a problemática ambiental e econômica. 
 
Dessa forma, este trabalho tem por objetivo estudar a viabilidade técnica da 
aglomeração de finos de calcário, através da utilização de diferentes dosagens de 
água e cal virgem como agentes aglomerantes, em diferentes condições de 
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ambiente/temperatura, bem como compreender e comparar os resultados obtidos 
pela utilização de cada concentração das referidas substâncias. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Os experimentos deste trabalho foram realizados no Laboratório de Modelamento e 
Pesquisa em Processamento Mineral da Universidade Federal de Goiás - Regional 
Catalão, utilizando calcário (92% das partículas com granulometria passante na 
peneira de 500 #), proveniente da região de Lagamar/MG. 
 
O calcário utilizado nos experimentos teve sua massa específica determinada 
através de picnometria e sua análise química foi realizada pelo Instituto de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia. A análise granulométrica do 
mesmo foi realizada por peneiramento a úmido em triplicata, utilizando-se uma 
massa de 50 g de material e solução de metassilicato de sódio à concentração de 
1% como dispersante. 
 
Os testes de pelotização avaliaram o potencial de aglomeração do calcário por meio 
da utilização de água e cal virgem como agentes aglomerantes, adotando-se uma 
massa de calcário de 300 g em cada composição elaborada. 
 
Nos testes iniciais apenas água foi adicionada ao calcário, nas dosagens de 10; 15; 
16; 17,5 e 20% da massa de calcário. Os ensaios subsequentes ocorreram 
acrescentando-se água e cal virgem nas respectivas concentrações de 3 e 20, 15 e 
40, e 30 e 40%, sendo que a quantidade de cal foi calculada sobre a massa de 
calcário, e a de água, com base na massa total obtida (calcário e cal). A quantidade 
de água foi aumentada nesses últimos ensaios, visto que a cal sofre um processo de 
hidratação e absorve grande parte desta substância. 
 
Quanto à ordem de adição dos componentes, a água só foi adicionada depois de já 
medidas e misturadas as devidas proporções de cal virgem e calcário. Após 
homogeneização a mistura foi pelotizada manualmente (vide figura 2). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. (a) Mistura de calcário e água a ser pelotizada e (b) pelotas de calcário. 
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As pelotas elaboradas apenas com água como agente aglomerante foram 
submetidas ao teste de queda imediatamente após a pelotização. Já as pelotas que 
tiveram adição de cal em sua composição foram divididas em três grupos: 
 
 Grupo A: pelotas submetidas ao teste de queda diretamente; 

 Grupo B: descanso de sete dias antes do teste de queda; 

 Grupo C: tratamento em estufa a 100 °C, durante aproximadamente quatro 

horas. 

 
Foi elaborada ainda uma mistura com composição de 30% de cal virgem e 40% de 
água cujos aglomerados foram levados ao teste de queda após serem submetidos a 
tratamento térmico em mufla, a 700° C, por um tempo aproximado de 40 minutos (30 
minutos para atingir a temperatura e mais 10 minutos estáveis em 700° C). 
 
O teste de queda foi realizado utilizando-se um suporte metálico composto por uma 
base e uma haste, à qual foi conectada uma garra e sobre esta, um prato plástico 
serviu de suporte para as pelotas antes da queda. Na base do referido suporte foi 
colocada uma cobertura plástica sobre a qual as pelotas caiam, facilitando o 
recolhimento dos fragmentos. As quedas ocorreram de uma altura fixada em 30 cm, 
medidos com o auxílio de uma trena, até o aglomerado perder 5% de sua massa 
original. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A massa específica média do calcário determinada por picnometria foi de 2,76 
g/cm³, confirmando-se os valores encontrados na literatura, de 2,72 a 2,87 g/cm³ 
(SAMPAIO e ALMEIDA, 2008). Os resultados da análise química do calcário são 
apresentados na tabela 1. 
 

Tabela 1. Resultado da análise química do calcário. 

CaO CaCO3 MgO MgCO3 PN ER PRNT Sílica e insolúveis 

33,6 59,8 11,1 23,3 100,0 99,6 99,6 ns 

 
Dessa forma o calcário foi classificado como dolomítico do grupo D, por ter um teor 
de MgO acima de 5% e Poder Relativo de Neutralização Total superior a 90%, e 
tendo o parâmetro (ns) como não significativo, ou seja, possuindo baixos valores de 
sílica e insolúveis dessa forma não influenciando na analise.  
 
Os resultados da análise granulométrica das amostras de calcário são vistos na 
figura 1. Nota-se que mais de 90% do calcário são passantes em 25 μm. 
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Figura 2. Gráfico da análise granulométrica do calcário. 

 
3.1. Pelotas de calcário utilizando apenas água 
 
A pelotização utilizando apenas água como agente aglomerante foi testada em cinco 
porcentagens de umidades distintas (10; 15; 20; 17,5 e 16%, nessa ordem).  
 
Para a umidade de 10% viu-se uma mistura sem consistência significativa. O teste 
de queda foi realizado, no entanto nenhuma das pelotas suportou mais de uma 
queda, gerando inúmeros fragmentos pequenos. 
 
O teste de queda das pelotas feitas com 15% de água resultou em fragmentos 
maiores em alguns aglomerados, mas outros se fragmentaram completamente e 
nenhum suportou mais de uma queda. 
 
Com 16% de água houve maior dificuldade na homogeneização da mistura que em 
umidades maiores. No entanto a aglomeração mostrou-se possível, resultando em 
aglomerados com superfície bastante lisa, que suportaram várias quedas. 
 
Na umidade de 17,5% observou-se excesso de água na mistura o que faria com que 
as pelotas apenas se deformassem com a queda, sem que houvesse perda de 
massa significativa. Assim, foi adicionada uma massa de calcário formando uma 
camada de material (como uma "crosta") na superfície da pelota. Durante o teste de 
queda de algumas pelotas, essa foi a primeira parte a se desprender, configurando a 
perda dos 5% de massa logo nas primeiras quedas. 
 
Com 20% de água percebeu-se o excesso de umidade e o procedimento de adição 
de calcário foi necessário mais uma vez. O número médio de quedas, suportado 
pelas diferentes composições já citadas, é mostrado no gráfico abaixo. 
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Figura 3. Média do número de quedas de cada composição com água. 

 
3.2. Pelotas de calcário utilizando água e cal virgem 
 
As pelotas formadas com utilização de água e cal virgem como agentes 
aglomerantes, foram divididas em três grupos, sendo que o primeiro foi submetido 
ao teste de queda diretamente (A), o segundo foi levado ao descanso de sete dias 
(B) e o terceiro foi à estufa a 100° C (C). 
 
Para a composição de 3% de cal virgem e 20% de água, o grupo A não suportou 
tantas quedas como em umidades já testadas sem a utilização de cal. O grupo B 
não teve resistência significativa no teste de queda, sendo que todos os 
aglomerados suportaram apenas uma queda. O grupo C apresentou aspecto 
quebradiço após o tratamento térmico e no teste de queda nenhum dos 
aglomerados suportou mais de uma queda. 
 
Na mistura feita com 15% de cal virgem e 40% de água, foi observado excesso de 
umidade, o que requisitou a adição de calcário. O grupo A apresentou resultados 
muito discrepantes entre seus aglomerados (variando de uma queda para alguns, 
até cinquenta quedas para outros), sendo aconselhável a repetição destes ensaios - 
não realizados devido à limitação do tempo. O grupo B suportou um número máximo 
de duas quedas. O grupo C também não mostrou resultados satisfatórios, pois a 
maioria das pelotas suportou apenas uma queda. 
 
Com 30% de cal virgem e 40% de água as pelotas apresentaram excesso de 
umidade, sendo adicionado calcário novamente. O grupo A apresentou resultados 
muito discrepantes quando realizado o teste de queda entre seus aglomerados 
(algumas pelotas suportaram duas quedas e outras, 44), sendo aconselhável a 
repetição destes ensaios. O grupo B suportou até cinco quedas, mas no grupo C 
nenhum aglomerado suportou mais de uma queda. 
 
O número médio de quedas suportado por cada composição, e para os diferentes 
tratamentos térmicos, é mostrado no gráfico a seguir. 
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Figura 4. Média do número de quedas de cada composição com cal virgem e água. 

 
Foi elaborada também uma mistura com 30% de cal virgem e 40% de água que foi 
submetida ao tratamento térmico em mufla, já descrito. No entanto, entende-se que 
a cal virgem não sofreu hidratação, pois houve excesso de água na mistura (o que 
não aconteceu antes quando se utilizou a mesma composição) e esta não aqueceu 
quando o líquido foi adicionado. Devido o excesso de umidade, adicionou-se calcário 
aos aglomerados. Apesar de não terem saído fraturadas da mufla, a maioria das 
pelotas suportou apenas uma queda, sem a geração de muitos fragmentos. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Com a realização dos testes descritos percebeu-se que é possível o processo de 
pelotização de finos de calcário, realizado manualmente através da utilização de 
água e cal virgem como aglomerantes. 
 
Para as pelotas elaboradas apenas com água como agente aglomerante, foram 
obtidos resultados satisfatórios com a mistura constituída por 16% de umidade. 
 
Com a utilização da cal virgem, a melhor composição que pôde ser avaliada foi 
aquela com 30% dessa substância e 40% de água, submetendo os aglomerados ao 
descanso de sete dias antes da realização do teste de queda de 30 cm de altura.  
 
Outro aspecto importante é que o tratamento térmico, seja ele utilizando a estufa 
(100° C) ou a mufla (700° C), não gerou ganho significativo de resistência mecânica 
das pelotas. 
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