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Resumo 
 

A zona coesiva é responsável pela maior parte da perda de carga total no interior do 

alto-forno em decorrência do amolecimento e fusão da carga metálica. O conhecimento dos 

fenômenos envolvidos e das características da carga metálica que afetam o seu 

comportamento nesta região do forno é de fundamental importância para o desenvolvimento 

de produtos que contribuam para a alta performance do reator, principalmente com o advento 

injeção de finos de carvão pulverizado pelas ventaneiras do alto-forno.  

Dois tipos de pelotas, destinadas ao uso em alto-forno, foram selecionados e 

caracterizados para os propósitos deste estudo sendo uma pelota considerada neutra 

(basicidade binária ligeiramente superior a 1) e outra pelota ácida, ou seja, com basicidade 

binária bastante baixa. As duas pelotas apresentaram resistência a compressão similar. A 

pelota neutra (auto-fundente), embora tenha menor porosidade aberta, apresenta maior 

susceptibilidade à redução em temperaturas mais baixas do que a pelota ácida. Também foi 

identificado que redução da pelota ácida é favorecida em temperaturas mais altas. 

Neste trabalho foram mensurados os parâmetros relevantes para o entendimento do 

comportamento dessas pelotas na zona coesiva do alto-forno por meio de duas metodologias 

tradicionais de ensaio. Um terceiro método de ensaio, que leva em conta os principais pontos 

fortes das duas primeiras sistemáticas de ensaio, foi desenvolvido e testado com sucesso. Os 

resultados obtidos indicam que a pelota neutra apresenta melhor permeabilidade na zona 

coesiva do alto-forno. Por outro lado, em altas temperaturas, a pelota ácida exibe um 

comportamento superior em relação ao grau de redução certamente ligado à sua maior 

porosidade. 

A técnica de ensaios interrompidos adotada neste trabalho, aliada à microscopia 

eletrônica de varredura e micro análise com, possibilitou a verificação de fenômenos que 

ocorrem durante do amolecimento das pelotas. A deformação a quente das pelotas, evolução 

da redução durante o aquecimento e formação de fase líquida puderam ser acompanhados em 

momentos distintos do ensaio. 

As técnicas utilizadas neste trabalho mostraram-se adequadas e confiáveis para 

avaliação de propriedades de cargas metálicas em altas temperaturas, fornecendo subsídios 

importantes para a interpretação do comportamento destes materiais no interior do alto-forno.  

Palavras-chave: propriedades a altas temperaturas, amolecimento e fusão, pelota, alto-forno. 
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Abstract 
 

The cohesive zone in the blast furnace, where ferrous burden softens, melts and 

drips, is responsible for great part of the gas pressure loss into reactor. The knowledge of 

these phenomena and burden’s characteristics that affect its behavior in this furnace region is 

fundamental for optimization of blast furnace performance specially when high coal injection 

rates and high productivity are required. 

Two types of blast furnace iron pellets were selected for the propose of this study: a 

neutral pellet, with binary basicity around 1, and an acid pellet in which the binary basicity is 

very low. These two pellets showed similar compression strength but, on the other hand, 

reduction behavior in acid pellet was better in high temperatures because of its higher open 

porosity. 

The most relevant parameters of high temperature evaluation were measured using 

two different methodologies. One of the objectives of this work is the development of a new 

methodology which takes the main advantages of those two previously methods. The results 

obtained showed the fluxed pellet has better permeability in the cohesive although the acid 

pellet exhibits better reduction behavior in high temperatures certainly associated with its 

higher open porosity. 

Additionally, the procedures of interrupted tests, electronic microscopy and micro 

analysis were applied for investigation of the high temperature behavior of the blast furnace 

pellets. The shrinkage, reduction behavior and formation of liquid phase were followed during 

the heating of the samples. 

The methods adopted in this work, including the developed one, can be considered 

suitable and trustable for evaluation of high temperature properties for blast furnace metallic 

burden bringing more information for blast furnace optimization. 

 

 

 

Key words: Softening, melting, dripping, metallic burden, blast furnace and iron ore. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A zona coesiva é responsável pela maior parte da perda de carga total no interior do 

alto-forno, uma vez é nesta região onde ocorre o amolecimento e fusão da carga metálica 

(pelota, sínter e/ou granulado). Entender os fenômenos e mecanismos relacionados à carga 

metálica que ocorrem durante esta etapa, assim como as características dos materiais que 

afetam este comportamento, é de fundamental importância para o desenvolvimento de 

produtos de alta performance que contribuam para a melhores resultados operacionais deste 

tipo de reator. 

Uma das principais alternativas para a redução de custos de produção de gusa, 

empregada por grande parte das empresas siderúrgicas, é a injeção de carvão pelas 

ventaneiras do alto-forno. Nesta situação, o carvão mineral entra substituindo parte do coque 

carregado no reator, o que leva à redução na permeabilidade da carga na zona de preparação e 

diminuição das janelas de coque na zona de elaboração. Aliadas ao maior volume de gases no 

interior do forno, decorrente da liberação dos voláteis dos finos de carvão, estas mudanças 

estruturais internas levam a uma acentuada perda de carga do gás, tornando-se um importante 

fator limitador da elevação da taxa de injeção. Isto faz com que o coque remanescente e a 

carga metálica devam apresentar propriedades superiores para o estabelecimento de condições 

adequadas para o bom desenvolvimento do processo quando comparada com a operação “all 

coke”. Neste contexto, o entendimento das propriedades em altas temperaturas da carga 

metálica fornece subsídios importantes para a sua adequação a esta nova realidade. 

Atualmente os ensaios para avaliação do comportamento em altas temperaturas de 

carga metálica não são padronizados seguindo procedimentos como ISO, ABNT ou JIS. Por 

ser tratar de um aparato relativamente complexo e de custo elevado, as instituições que 

possuem este tipo de recurso desenvolveram metodologias na direção da cultura técnica e 

operacional dominante. Ou seja, existem diferenças tanto no “hardware” quanto no “software” 

entre os diferentes centros habilitados para investigação deste tipo de fenômeno. A 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) possui laboratório com um conjunto de equipamentos 

e procedimentos que possibilitam a avaliação de tal comportamento a quente do minério de 

ferro destinado ao uso em alto-fornos. Basicamente o aparato da CVRD consiste de dois 

fornos do tipo Tammam, acoplados, de alta capacidade de aquecimento com ajustes 

independentes de temperatura e atmosfera controlada. Além disto, é possível analisar 

continuamente os gases de exaustão, aplicar de carga (pressão) no material em estudo e 
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efetuar a medição da variação de volume da carga metálica ao longo do processo de 

amolecimento e fusão. 

Os materiais utilizados neste trabalho foram dois tipos de pelotas de minério de ferro, 

destinadas ao uso em alto-forno, produzidas industrialmente. Cada um destes tipos possuindo 

características específicas e aplicações distintas. 

Neste trabalho são apresentados os conceitos considerados como relevantes para o 

avaliação do comportamento do minério de ferro em temperaturas compatíveis com as da 

zona coesiva do alto-forno. Os ensaios foram feitos seguindo o método originalmente adotado 

no laboratório da Companhia Vale do Rio Doce e por um segundo que é utilizado pelo 

Studien-Gesellschaft für Eisenerzaufbereitung (SGA/Alemanha). 

Um terceiro método de ensaio foi desenvolvido e testado. Esta nova alternativa 

agregar as principais vantagens das metodologias CVRD e SGA com o objetivo oferecer 

maior flexibilidade ao laboratório da CVRD de modo que, no futuro, mais uma metodologia 

de ensaio possa ser executada. Além disso, a nova metodologia de ensaio se presta à 

realização de ensaios destinados a clientes do principalmente ao mercado europeu em virtude 

das semelhanças com o método alemão de ensaio que é bastante difundido neste continente.  

Um estudo macro e  microestrutural sobre aspecto da redução de pelotas de minério de 

ferro em altas temperaturas foi realizado utilizando a técnica de ensaios interrompidos em 

temperaturas pré-definidas e análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

A etapa experimental deste trabalho foi desenvolvida nas instalações da Gerência 

Geral de Tecnologia da Companhia Vale do Rio Doce em Vitória/ES, Laboratório de 

Caracterização Tecnológica do IPT em São Paulo/SP e também nos laboratórios do SGA em 

Liebenburg-Othfresen/Alemanha. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Esta dissertação de mestrado tem os seguintes objetivos: 

 

a) Realizar a caracterização química e avaliar os parâmetros de qualidade física, 

metalúrgica e microestrutural dos dois tipos de minério de ferro selecionados para 

o trabalho. 

 

b) Avaliar os parâmetros de amolecimento e fusão das pelotas de minério de ferro 

segundo os métodos de ensaio adotados pela CVRD e SGA; 

 

c) Desenvolver um novo método de ensaio, baseado nos procedimentos adotados pelo 

SGA, de forma a oferecer maior flexibilidade operacional ao laboratório da 

CVRD; 

 

d) Avaliar os parâmetros de amolecimento e fusão das pelotas de minério de ferro 

utilizando o método de ensaio. 

 

e) Realizar estudo macro e microestrutural, abordando a redução em altas 

temperaturas, de pelotas de minério de ferro. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. O processo de pelotização 

A pelotização é um processo de aglomeração de finos aplicado em diversas áreas do 

desenvolvimento humana. Existem aplicações nos ramo farmacêutico, alimentício, 

fertilizantes, cerâmico, mineral, entre outros. Especificamente no caso do minério de ferro, a 

pelotização gera um produto de ampla aplicação na siderurgia servindo as pelotas de minério 

de ferro como importante matéria-prima para alimentação de reatores siderúrgicos como o 

alto-forno. 

A necessidade de aglomerar finos de minério de ferro tomou maior força na 

segunda metade do século XX a partir do momento em as fontes produtoras deste bem 

mineral passaram a gerar cada vez mais materiais finos cuja aplicação não podia ser 

diretamente direcionada para altos-fornos ou absorvida integralmente pelo processo de 

sinterização de minério de ferro. Com isso, um grande esforço foi despedido pelo setor 

mínero-metalúrgico para possibilitar o aproveitamento da crescente geração destes ultrafinos. 

Partindo da fração abaixo de 15 mm, o processo de pelotização tem como produto 

aglomerados esféricos de tamanho variando no intervalo de 8 a 18 milímetros. As etapas do 

processo de produção consistem de preparação da mistura a ser pelotizada, formação das 

pelotas cruas e processamento térmico. 

Na etapa de preparação o minério de ferro ultrafino, denominado pellet feed, é 

moído juntamente com outros insumos como calcário, bentonita, cal hidratada e combustível 

sólido (carvão mineral, por exemplo) de maneira a produzir uma mistura ainda mais fina que 

será aglomerada. Em seguida a mistura segue para a etapa de formação das pelotas em discos 

de pelotização ou tambores rotativos de onde saem as pelotas que ainda necessitam de um 

terceiro estágio: o tratamento térmico. 

Na etapa de tratamento térmico as pelotas cruas, denominação do produto oriundo 

da etapa de pelotamento, podem passar por fornos tipo “Shaft”, conhecidos como fornos de 

pelotização vertical sendo muito freqüentes na China, ou também por fornos rotativos , como 

acontece em processos que utilizam a tecnologia “Rotary Kiln” ou ainda em fornos do tipo 

grelha móvel como os utilizados por empresas como CVRD e Samarco no Brasil atualmente. 

Seja qual for a tecnologia utilizada para a etapa de tratamento térmico, via de regra, 

acontecem seqüencialmente as seguintes etapas: a secagem, sinterização (em temperaturas da 
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ordem de 1300 °C) e posterior resfriamento. A Figura 1 mostra o fluxograma simplificado do 

processo de pelotização mais comumente adotado em usinas de pelotização no Brasil, mais 

especificamente de uma das unidades produtoras do Complexo Industrial de Tubarão, em 

Vitória/ES, onde as pelotas utilizadas neste estudo foram produzidas. A Figura 2 apresenta 

um detalhamento do forno de grelha móvel e seu fluxo de operações. 
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FIGURA  1 - Diagrama com as etapas do processo de pelotização. 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PE

350 °C

375 °C 30 °C

205 °C 525 °C

325 °C

885 °C

PE

Pelotas
Cruas

Pelotas
Queimadas

SA SD PrQ Q PoQ Resf

 SA - Secagem Ascendente PrQ - Pré-Queima PoQ  - Pós-Queima

 SD - Secagem Descendente  Q - Queima Resf  - Resfriamento

 
FIGURA  2 - Fluxo de operações do forno de grelha móvel processo de pelotização. 



6 

 

3.2. Processo de produção de gusa em alto-forno 

O alto-forno é essencialmente um reator que trabalha em contra corrente com troca de 

calor e oxigênio entre a carga sólida descendente e os gases ascendentes. O propósito do 

processo de alto-forno é reduzir os óxidos de ferro carregados a partir das cargas metálicas, 

resultando na produção de ferro metálico (gusa) de qualidade específica, em condições de 

elevada produtividade e a baixo custo. 

O comportamento de um alto-forno, ou seja, a maneira como ele realiza a sua função, 

é determinado por muitos fatores os quais incluem as propriedades da carga metálica e do 

coque utilizados, as características de sopro e de injeção de combustíveis, etc. 

A seguir, com base em informações da literatura, será feita uma revisão sucinta dos 

principais conceitos ligados ao processo de produção de ferro primário via alto-forno. 

3.2.1. O alto-forno e a carga metálica 

LU, W-K (1990)e POVEROMO, J.J (1995) descrevem o alto-forno como sendo 

dividido em regiões como mostra a Figura 3. Em cada uma destas regiões ocorrem reações 

físico-químicas e condições termoredutoras distintas que agem de maneira diferenciada sobre 

os materiais carregados. Para o bom desempenho do reator, são exigidas dos constituintes da 

carga metálica e do coque propriedades específicas e adequadas às solicitações impostas. A 

Figura 3 será tomada como base para esclarecimento dos fenômenos e reações comentados 

nos itens e subitens 3.2 e 3.3. 

Durante o tempo em que permanecem dentro do alto-forno, os componentes da carga 

metálica passam através dessas regiões cada qual com uma temperatura específica variando 

desde a temperatura no topo do alto-forno (zona granular), em torno de 140°C até altas 

temperaturas na zona de combustão da ordem de 1800 a 2000°C. Um perfil típico de 

temperatura do alto-forno também apresenta uma região intermediária na qual a temperatura é 

praticamente constante. Esta região situa-se entre as duas mencionadas anteriormente e 

apresenta temperatura em torno de 900° para o caso de coque utilizado como redutor. 

A seguir, discute-se brevemente sobre os principais fenômenos físico-químicos 

envolvendo a carga metálica nas diferentes regiões do forno. 
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FIGURA  3 - Divisão esquemática do alto-forno em zonas de reação (LU, 1990 e 

NOGUEIRA, 2003). 

Zona granular 

A zona granular é a região superior do forno na qual a carga metálica encontra-se 

sólida, ou seja, livre de escória ou metal líquidos. É constituída por camadas alternadas de 

carga metálica e coque, que constituem o leito sólido do reator. O contato do gás redutor, 

produzido nas regiões inferiores, com os óxidos de ferro promove a sua redução, indireta ou 

diretamente. 

Por se tratar de um reator que trabalha com fluxos de carga metálica e gases em contra 

corrente, o fator permeabilidade é bastante importante para a melhor eficiência do processo e 

todas as ações que levem a geração de finos no interior do reator devem ser minimizadas. 

Além da degradação mecânica a que a carga metálica é submetida, alguns fenômenos físico-

químicos também ocorrem nesta região do alto-forno promovendo a degradação 

granulométrica deste material. 

O comportamento da carga metálica na zona granular foi objetivo de numerosos 

estudos ao longo dos últimos anos dentre eles o estudo de CARDOSO, M.B. (1981) na área 

de crepitação de minério de ferro e o trabalho de PIMENTA, H.P. (1992) na linha de 

investigação da degradação sob redução do minério de ferro no alto-forno. Outros aspectos 
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importantes em relação à qualidade da carga metálica nesta região são a ocorrência colagem e 

inchamento especialmente quando se trata de pelotas. Em resumo, na zona granular a carga 

metálica é submetida a esforços mecânicos (abrasão e impacto), crepitação e degradação 

durante a etapa de redução hematita/magnetita provocando a geração de finos trazendo como 

conseqüência a diminuição da permeabilidade no alto-forno. 

A eficiência de redução da carga metálica pelos gases ascendentes é outro fator de 

extrema importância para o bom desempenho do reator, uma vez que está diretamente 

relacionada ao consumo de combustível e à produtividade. Neste contexto, a redutibilidade, 

que é a capacidade da carga metálica em ceder oxigênio ao gás redutor, é a propriedade de 

maior interesse. Por representar a superfície disponível de contato entre a partícula e o gás, a 

porosidade intrínseca da carga metálica torna-se um aspecto importante neste caso. Materiais 

com maiores porosidades apresentam, de maneira geral, maior nível de redutibilidade. 

Todos estes fenômenos são hoje bastante conhecidos sendo continuamente 

monitorados a partir de ensaios padronizados. No entanto, estes ensaios possuem limitações 

quanto à simulação das reais condições a que a carga metálica é submetida durante sua 

permanência completa no interior do alto-forno. 

 

Zona coesiva 

Segundo HIGUCHI, M. (1975), a zona coesiva é responsável por grande parte da 

perda de carga no interior do alto-forno, ou seja, é a região de menor permeabilidade. A 

Figura 4 representa esquematicamente a perda de carga nas principais regiões do alto-forno. 

Delimitada no topo pelo início de amolecimento dos constituintes da carga metálica e 

na base pela fusão de ferro e escória, a zona coesiva é constituída por camadas alternadas de 

carga metálica impermeável, por estar no estado de amolecimento e fusão, e camadas 

permeáveis de coque, que funcionam como janelas, permitindo que o gás ascendente 

atravesse esta região. A maior parte do oxigênio remanescente, combinado com o ferro da 

carga metálica, é removida pelo carbono do coque/carvão nesta região por reação de redução 

direta. Os fenômenos envolvidos nesta etapa do processo vêm sendo estudados a mais de três 

décadas e, apesar de todos os avanços conseguidos, ainda está longe o domínio do 

conhecimento sobre o tema, principalmente em função da dificuldade de simulação das 

condições internas do alto-forno. 
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FIGURA  4 - Representação da perda de carga do ar soprado no alto-forno (HIGUCHI, 1975). 

Por tratar-se da região de interesse do presente estudo, um maior detalhamento dos 

fenômenos físicos e químicos envolvidos e do comportamento da carga metálica nesta região 

será feito na seção 4.5. 

 

Zona de gotejamento 

Situada imediatamente abaixo da zona coesiva, a zona de gotejamento é constituída 

por um empilhamento de coque parcialmente reagido através do qual percolam o metal e a 

escória líquidos, em contracorrente com os gases ascendentes. Pode ser dividida em duas sub-

regiões: a zona de coque ativo, que alimenta a zona de combustão, e a zona de coque inativo 

ou estagnante (homem morto). Nesta etapa, o metal líquido absorve enxofre, silício e outras 

impurezas do coque, e completa-se a redução dos óxidos de ferro. 

 

Zona de combustão 

A zona de combustão (“raceway”) é a região localizada em frente as ventaneiras, onde 

ocorre a combustão do carbono do coque com o oxigênio do ar soprado. O “raceway” pode 
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ser descrito como uma cavidade formada pelo efeito do jato de ar soprado, na qual as 

partículas de coque estão em alta turbulência. A formação e características dessa cavidade são 

governadas pelas propriedades do coque e parâmetros de sopro (velocidade, temperatura, 

pressão, composição e diâmetro de ventaneiras). A Figura 5 mostra um esquema da zona de 

combustão do alto-forno com destaque para os tipos de partículas de coque presentes. 

 
FIGURA  5 - Detalhe da zona de combustão e interação com as partículas de coque (HUR, 

1994). 

Cadinho 

Esta região localiza-se na base do reator onde ficam armazenados a escória e ferro 

gusa produzidos na forma líquida, até que sejam removidos através dos furos de corrida. A 

coluna de coque inativa, homem morto, fica suspensa no metal líquido, em função da 

diferença de densidades entre o coque e o metal. 

A Tabela 1 apresenta os principais requisitos de qualidade para a carga metálica nas 

diferentes regiões do alto-forno descritas neste tópico. 
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TABELA 1. Requisitos de qualidade da carga metálica nas diversas regiões do alto-forno. 

Esquema da região interna Propriedades requeridas 

Zonas Fenômenos Sínter Pelotas Granulado 

Distribuição Granulométrica 

Resistência 

Mecânica 

Resistência 

Mecânica 

Resistência 

Mecânica e  

Finos aderidos 

RDI 

 

RDI 

Inchamento 

RDI 

Crepitação 

Zona Granular Pré-aquecimento 
Redução 

Redutibilidade 

Zona de 
amolecimento e 

fusão 

Amolecimento 
Fusão 

Redistribuição do 
fluxo gasoso 

Propriedades em Altas Temperaturas 

Zona de 

Gotejamento 
Gotejamento 
Carbonização  

Zona de 

Combustão 
Combustão Propriedades da Escória Primária e Escória Final 

Cadinho 
Dessulfuração 

Separação 
Metal/Escória 

 

3.2.2. Reações de redução dos óxidos de ferro 

Dentro de seu propósito de reduzir os óxidos de ferro da carga metálica para a 

produção de ferro primário diversas reações e transformações ocorrem dentro de um alto-

forno. BISWAS (1981) e LU, W.-K. (1990) descrevem as principais reações que acontecem 

nas regiões do alto-forno conforme mostrado na Figura 6. 

Na região 1, que coincide com a zona de pré-aquecimento da carga no alto-forno, 

podem ocorrer as seguintes reações de redução no estado sólido: 

3Fe2O3 (s) + CO (g) → 2Fe3O4 (s) + CO2 (g)                                                 (1) 

Fe3O4 (s) + CO (g) → 3FeO (s) + CO2 (g)                                                  (2) 
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Na região 2, quando a carga metálica entra na zona de reserva térmica, ocorrem as 

reações abaixo: 

FeO (s)+ CO (s)→ Fe (s) + CO2 (g)                                                       (3) 

C (s) + CO2 (g)→ 2CO (g)                                                            (4) 

A soma de (3) e (4) resulta na reação (5), que é a relação estequiométrica da reação 

global, considerando-se que a capacidade do sistema em consumir CO2 pela reação (4) é 

muito maior do que a produção de CO2 na reação (3). 

FeO(s) + C(s) → Fe(s) + CO(g)                                                                          (5) 
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FIGURA  6 - Perfil de temperatura idealizado do alto-forno e principais reações químicas 

(BISWAS, 1981) 
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A condição que define a fronteira entre as regiões 2 e 3 é a consideração que a 

reação (5) ocorra na região 2, mas não na região 3, devido à escória líquida formada no 

interior das partículas. Esta, por efeito de capilaridade, migrará para as regiões mais externas 

da partícula, como a camada de ferro porosa, obstruindo-lhe os poros e reduzindo a extensão 

em que a reação gás-sólido se desenvolve. As reações químicas de redução voltarão a ocorrer 

após a fusão completa na fronteira entre as regiões 3 e 4, quando o óxido de ferro 

remanescente na escória líquida entrará em contato com agentes redutores, CO e/ou carbono. 

A redução do óxido de ferro na escória primária terá a seguinte relação estequiométrica: 

(FeO)escória + C(s) → Fe(l,s) + CO(g)                                                                        (6) 

A diferença entre as reações (5) e (6) está no estado do óxido de ferro e onde a 

reação ocorre. A reação (5), isto é, as reações (3) e (4), é a reação gás/sólido antes do 

amolecimento do minério de ferro na zona coesiva. Por outro lado, a reação (6) ocorre após a 

fusão do material e na região abaixo da zona coesiva, podendo ser do tipo gás/líquido ou 

sólido/líquido, dependendo se o agente redutor é o CO ou o carbono sólido, respectivamente.  

Para facilidade de entendimento, duas situações distintas podem ser definidas no 

que tange à redução dos óxidos de ferro: 

Situação A – sem fusão redutora 

Quando o óxido de ferro é metalizado nas regiões 1 e 2 e, posteriormente, 

carburizado e fundido nas regiões 4 e 5. 

Situação B – com fusão redutora 

Quando o óxido de ferro não é metalizado nas regiões 1 e 2 e, assim, torna-se parte 

da escória primária nas regiões 4 e 5, sendo metalizado posteriormente. 

3.2.3. A fusão redutora 

Em comparação à metalização na região 2, a fusão redutora da escória primária nas 

regiões 4 e 5 não é desejável, pois traz prejuízos à permeabilidade. A escória líquida, no 

momento de sua formação, pode ter alta viscosidade e a redução dos óxidos de ferro resultará 

em um intenso consumo localizado de calor (reação endotérmica) e carbono, acarretando em 

um resfriamento e podendo levar até à solidificação da escória, uma vez que a redução do teor 

de FeO leva ao aumento de seu ponto de fusão. Na Figura 7 é mostrado o comportamento do 

ponto de fusão da escória primária quando o teor de FeO é reduzido (YI, 1999). Além disto, a 
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redução da escória diretamente pelo carbono promove uma degradação granulométrica 

excessiva do coque. Todos estes aspectos contribuem para a perda de permeabilidade, criando 

problemas para a distribuição de gases, escoamento de líquidos, maiores níveis de silício no 

gusa, além de todos os outros atributos da redução direta. A única maneira de reduzir a 

participação da fusão redutora no processo de redução da carga metálica é promovendo a 

redução da carga enquanto ela ainda está nas regiões 1 e 2. 

 
FIGURA  7 - Diagrama ternário CaO – SiO2 – FeO (YI et al., 1999). 

3.3. A cinética de redução da carga metálica 

A avaliação tradicional de redutibilidade é feita em ensaios laboratoriais isotérmicos 

( a 900°C ou 1000°C dependendo da norma) e reflete apenas a influência de parâmetros como 

a distribuição granulométrica, a porosidade e a estrutura de poros dos materiais e desconsidera 

os teores de ganga e sua composição. O efeito da ganga, que se torna escória líquida em mais 

altas temperaturas e causa o retardamento da taxa de redução na região 3, foi estudado em 

muitos laboratórios com variações de temperatura e composição do gás. Com a descida da 

carga, os sólidos são aquecidos por gases quentes ascendentes. Considerando-se que a 

fronteira entre as regiões 2 e 3 está a uma temperatura constante, independente da sua posição 

radial no forno, a taxa de aquecimento de sólidos no centro será mais alta do que próximo às 

paredes. No caso de altos-fornos com estado térmico mais elevado, isto é, com a região 3 

deslocada mais para cima no forno, a taxa de aquecimento dos sólidos também será mais alta, 
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com um menor tempo de residência nas regiões 1 e 2, considerando-se constante a velocidade 

de descida da carga. 

A seguir, são analisados alguns aspectos importantes ligados à cinética de redução 

da carga metálica. 

3.3.1. Amolecimento da carga metálica e o retardamento da taxa de redução 

Segundo LU, W-K. (1987), a escória líquida formada a partir da carga metálica 

parcialmente reduzida é geralmente binária constituída por sílica e wustita. Esta escória, como 

já comentado, forma-se inicialmente na região central da partícula, rica em wustita, e, por 

capilaridade, desloca-se através dos poros, preenchendo-os e impedindo o desenvolvimento 

da redução. Assim, considerando-se que sempre existirá wustita suficiente no centro das 

partículas da carga metálica, seja ela minério de ferro granulado ou aglomerado, a solução 

para impedir a formação da escória primária líquida seria controlar a quantidade de sílica 

disponível para reagir com a wustita. Isto pode ser feito fisicamente durante o beneficiamento 

dos minérios de ferro e/ou quimicamente, pelo favorecimento da formação de silicato de 

cálcio em aglomerados, tornando a sílica indisponível para reagir com a wustita. 

Obviamente, a solução fundamental para a eliminação dos efeitos adversos das 

escórias primárias ricas em óxido de ferro é a metalização completa do material, antes que 

atinja as regiões de alta temperatura. Existem diferentes maneiras de favorecer a redução 

completa da carga: i) através do aumento do tempo de residência nas regiões 1 e 2, pela 

redução da velocidade de descida da carga, com perda de produtividade e ii) utilização de 

cargas metálicas de alta redutibilidade, de gases de maior poder redutor (menor N2 e maior 

H2) e pelo deslocamento da zona coesiva para regiões inferiores no forno, aumentando, por 

conseqüência, as regiões 1 e 2. 

3.3.2. Fusão das camadas coesivas 

Não se deve imaginar que a fusão das camadas coesivas para ferro e escória 

líquidos ocorra apenas no limite entre as regiões 3 e 4. O arco formado pela camada coesiva é 

suportado principalmente pela ligação de escória, portanto de baixa resistência. No caso de 

colapso nas janelas de coque e da fluidização parcial de coque na região 4, pode ocorrer que 

blocos de camada coesiva se soltem e avancem para dentro dos limites da região 4, antes de se 

liquefazerem satisfatoriamente. Estes blocos podem vir a ser reduzidos e fundidos apenas nas 
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proximidades da zona coesiva e do homem morto. Este fenômeno prejudica a estabilidade do 

reator, trazendo prejuízos como maior consumo de combustíveis e menor produtividade. 

3.3.3. Consumo de combustível 

A redução indireta requer aproximadamente três moles de CO para cada mol de 

FeO reduzido, devido a limitações de equilíbrio, mas a redução direta (reações (5) e (6)) 

requer apenas um mol de carbono para reduzir um mol de FeO. A redução direta é altamente 

endotérmica. Segundo BISWAS, A (1981) e LU, W-K. (1987), o estudo dos balanços de 

massa e térmico indica que uma combinação entre redução indireta e direta a levaria a um 

consumo mínimo de carbono por tonelada de ferro produzida tendo o carbono como redutor e 

maior fonte de calor. conclui-se que uma combinação de ambos os tipos de reações. 

Deve ser salientado que uma carga metálica que apresente elevada redutibilidade 

poderá levar a eliminação da redução direta. A metalização incompleta na região 1 pode ser 

devida às seguintes razões: 

(a) fornecimento insuficiente de gás redutor, resultando na formação de 

uma zona de reserva química; 

(b) redução do óxido de ferro cineticamente lenta, resultando em baixa 

utilização de CO e H2; 

(c) baixo tempo de residência da carga na região 1, e 

(d) a baixa temperatura média na região 1. O melhoramento da 

redutibilidade da carga favoreceria a cinética de redução (item b), mas 

não resolveria o problema da falta de gás redutor (item a). 

 

3.3.4. A redução direta e a fusão redutora 

Conforme abordado anteriormente, para um mínimo consumo de carbono no alto-

forno, é interessante que a metalização completa ocorra na região 1, mesmo que isto 

signifique maior consumo de calor em altas temperaturas. Entretanto, existe uma diferença 

muito grande entre ter a redução direta pela reação (5) ou pela reação (6), fusão redutora. A 

princípio, para se ter um menor consumo de combustível e evitar os efeitos adversos da fusão 

redutora, deve-se promover as reações gás/sólido na região 2, seja através de cargas mais 

redutíveis (menor tamanho médio, maior porosidade e mais altas temperaturas de 
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amolecimento), alargamento da região 2, cargas com baixa ganga e mais altas temperaturas de 

fusão, e, ainda, elevação do poder redutor do gás (mais H2 e menos N2). 

Para YANG e LU (1985), os efeitos de variáveis como taxa de aquecimento, 

tamanho e porosidade das partículas (pelotas) sobre a taxa de redução são demonstrados nas 

Figuras 8 e 9(4). Na Figura 8, duas taxas de aquecimento foram consideradas, 400°C/h e 

200°C/h, indo de 700°C a 1300°C. A taxa de aquecimento até 700°C foi de 500°C/h em 

ambos os casos. As amostras foram mantidas em 1300°C por 30 minutos. Percebe-se que o 

grau de redução final da pelota A3 caiu significativamente com a elevação da taxa de 

aquecimento. Os teores de sílica nas pelotas ácidas A3 e A2 são, respectivamente, 6,62% e 

3,43% em peso, o que significa maior quantidade de escória líquida para a pelota A3. A 

quantidade de óxido de ferro não reduzida será incorporada na escória primária. Na Figura 9, 

está evidente o efeito positivo da melhor distribuição granulométrica e maior porosidade da 

pelota sobre o grau final de redução. 

 
FIGURA  8 - Influência da taxa de aquecimento e teor de sílica da carga metálica (pelota) 

sobre a eficiência de redução (LU, 1990). 

 
FIGURA  9 - Influência da distribuição granulométrica e porosidade da carga metálica 

(pelota) sobre a eficiência de redução (LU, 1990). 
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3.3.5. A fusão do ferro esponja 

O alto-forno, nas condições atuais, tem excesso de capacidade de fusão e poder de 

redução insuficiente, razão da metalização da carga vir a ocorrer apenas a partir da fusão 

redutora. O sucesso obtido nas últimas duas décadas com o uso de aglomerados de mais altas 

temperaturas de amolecimento está na redução da extensão da fusão redutora. 

Com altos níveis de injeção de carvão e enriquecimento de oxigênio, o poder 

redutor do gás de alto-forno tem sido fortemente aumentado e a velocidade de descida da 

carga diminuída. Isto significa que, conceitualmente, para uma mesma produtividade de ferro, 

a extensão da fusão redutora foi diminuída. A temperatura de fusão de minérios de ferro 

completamente metalizados antes da zona coesiva é elevada, mesmo para pelotas ácidas, pois 

a sílica da ganga dos minérios tem ponto de fusão superior ao do ferro. Isto leva à formação 

de metal de baixo silício e ao alargamento da zona granular. Este melhoramento não leva 

necessariamente ao aumento do consumo de coque porque a diminuição na extensão da fusão 

redutora deve ser acompanhada pelo aumento na redução indireta na região 2 da Figura 3. 

A taxa de fusão máxima para as camadas de carga completamente metalizada 

deverá ser muito maior do que aquela limitada pela fusão redutora. A limitação se deve a 

dificuldade de deslocamento da fase líquida em um leito em contra corrente. Assim, no caso 

da redução ser completada ainda na região 2, o volume de escória líquida será menor, em 

função do FeO não estar disponível, e, por conseqüência, o coque estará granulometricamente 

mais preservado nas regiões do homem morto e zona de combustão. É razoável esperar que a 

camada coesiva, nessa condição, seja menos coesiva e apresente uma melhor permeabilidade, 

facilitando a transferência de calor e a fusão. Além disto, eventuais blocos da camada coesiva 

que possam soltar-se e avançar para a região 4 serão menores e mais fáceis de serem 

absorvidos nas regiões 4 e 5, em função da ausência da reação endotérmica de redução do 

óxido de ferro na escória. Certamente, fluxos mais estáveis de gás e líquidos serão possíveis 

nestas condições. 

 

3.4. A redução da escória primária 

3.4.1. A cinética de redução 

De acordo com estudo sobre a cinética de reação de redução da escória primária de 

cargas metálicas comerciais, realizado por LAKSHMANAN, V.K. (1988), previamente 
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reduzidas, em cadinho de coque e em atmosferas gasosas inerte e redutora, demonstrou 

comportamentos diferenciados entre sínter de alta basicidade e pelotas ácidas. Conforme 

Figura 6, no caso do sínter a ocorrem de duas reações em níveis de temperaturas distintos: i) 

reação escória primária/coque e ii) reação escória primária/metal, em mais altas temperaturas. 

A observação do cadinho de coque, após os ensaios, mostra a existência de duas camadas 

sólidas, uma de metal próxima ao coque e outra de escória próxima ao metal. Justifica-se que 

a escória líquida ao reagir com o coque tenha seu ponto de fusão aumentado, pela diminuição 

de FeO, ocorrendo então sua solidificação. Esta escória é de elevada basicidade. Ao final são 

observadas as duas camadas: escória e metal. A segunda reação, escória primária/metal, 

ocorre em mais altas temperaturas, quando a nova escória, de baixíssimo FeO, se funde, e está 

associada à transferência de silício para o metal, que será discutida posteriormente. 

No caso de pelotas ácidas, a reação escória primária/coque é também evidente, o 

que não acontece com a reação escória primária/metal. Isto se deve ao fato da escória primária 

de pelotas ácidas ser rica em FeO e apresentar baixo ponto de fusão. Assim, a escória primária 

ao ser reduzida não se solidifica, não tornando evidente a separação entre as duas reações, 

escória líquida/coque e escória líquida/metal. 

3.4.2. A taxa de carburização 

A carburização do metal durante a redução da escória primária, originada a partir de 

pelotas ácidas, ocorre em temperaturas mais baixas e a uma taxa mais elevada que os sínteres 

básicos segundo LU, W-K. (1987). A Figura 10 mostra resultados de experimentos 

interrompidos com pelotas ácidas e sínteres básicos demonstrando a evolução da carburização 

do metal. 
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FIGURA 10 - Evolução da carburização do metal durante redução de aglomerados 
previamente reduzidos (LU, 1990 e LAKSHMANAN, 1988). 

3.4.3. A taxa de transferência de silício 

O pré-requisito da transferência de silício a partir da escória ou do gás para o metal 

é a disponibilidade de fase líquida Fe – C. É necessário reduzir a atividade do silício no ferro 

para tornar a transferência termodinamicamente favorável e para aumentar a taxa de 

transferência de massa na interface tornando-a cineticamente significativa.  

As reações de transferência podem ser divididas em duas etapas. Na primeira têm-

se 

(SiO2)s + Fe(l) → [Si] + 2[O] 

{SiO}g + Fe(l) → [Si] + [O] 

e na segunda etapa, a reação que irá assegurar a continuação da reação é 

[C] + [O]→ {CO}g 

LAKSHMANAN, V.K. (1988) mostrou que cargas metálicas comerciais 

parcialmente reduzidas e com escória sintética, o teor final de silício está relacionado às 

características de fusão do ferro esponja e indiretamente à temperatura de fusão da ganga. 
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Quanto mais cedo é formada a fase líquida Fe – C, maior é o tempo para a reação de 

transferência ocorrer, resultando em mais alto silício no gusa. 

 

3.5 O fenômeno relacionado ao início do amolecimento 

Em um determinado momento durante a sua descida dentro do forno, a carga 

metálica entra na zona de amolecimento. Neste momento, as partículas da carga consistem de 

um núcleo de óxido de ferro revestido por uma camada de ferro metálico. Pode ser mostrado, 

baseado na existência das zonas de reservas térmicas e químicas na parte inferior da cuba, que 

o núcleo tem que estar em equilíbrio com a camada externa de ferro metálico. Abaixo desta 

zona de reserva, as condições termodinâmicas, temperatura e atmosfera gasosa, favorecem o 

crescimento da camada metálica a partir da redução do núcleo oxidado.  

O amolecimento está associado com um certo tipo de mecanismo de deformação 

mecânica. Nos ensaios experimentais, o amolecimento é macroscopicamente refletido pela 

diminuição gradual da altura do leito durante aquecimento. Conseqüentemente, em muitos 

casos, o início de amolecimento é identificado quando uma determinada contração do leito é 

atingida. Algumas vezes a contração inicial é atribuída à sinterização da camada de ferro 

metálico. Além deste mecanismo de pseudo-amolecimento inicial, com relação ao processo de 

amolecimento duas abordagens são identificadas na literatura, uma envolvendo o conceito da 

viscosidade de amolecimento e outra envolvendo um mecanismo de formação de fase líquida. 

O mecanismo de viscosidade de amolecimento é discutido por IWANAGA, Y. 

(1989), baseado em trabalho anterior de NAKAMURA, M., SEKI, Y. e KONDO, S. (1971). 

Este mecanismo se baseia na observação de que ao se aplicar uma carga constante a uma 

amostra a altas temperaturas, uma taxa de deformação constante é estabelecida. A deformação 

continua com o tempo e então exibe as características de fluxo viscoso. Com base na 

quantidade relativa das fases presentes e suas viscosidades de amolecimento individuais, 

IWANAGA, Y. (1989) descreveu as taxas de deformação como uma função da temperatura. 

Nenhuma distinção foi feita quanto ao estado das fases presentes, sólido ou líquido. De 

acordo com o conceito da viscosidade de amolecimento, a taxa de amolecimento de um 

material está diretamente relacionada à temperatura. 

Por outro lado, com base na hipótese de que o amolecimento esteja relacionado à 

formação de fase líquida, o processo de amolecimento só será iniciado com a formação de 
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fase líquida em uma certa temperatura. Acredita-se que esta fase líquida inicial favoreça a 

deformação.  

Em ensaios de laboratório observou-se que a presença de camada metálica mais 

espessa envolvendo as partículas oferece uma resistência ao amolecimento. 

Conseqüentemente, o mecanismo elementar do amolecimento foi relacionado ao núcleo 

oxidado da partícula. Por esta razão, alguns trabalhos desenvolvidos nesta área foram 

dirigidos para a identificação deste mecanismo. 

BAKKER e HEEREMA (1998) verificaram a importância da deformação no estado 

sólido com base no comportamento de deslocamento da wustita. Estes mesmos autores 

avaliaram ainda a influência da fase líquida na microestrutura em um sistema wustita/fayalita. 

Os resultados foram comparados às taxas de amolecimento encontradas durante experimentos 

laboratoriais. De acordo com estes autores o amolecimento é desencadeado pela formação de 

fase líquida no interior da microestrutura no núcleo da partícula reduzida e não pela 

deformação no estado sólido. A contração do leito, observada previamente à formação da fase 

líquida, se deve provavelmente à sinterização tanto de wustita, ferro ou ambos. Em amostras 

representando o núcleo, mas sem a camada metálica externa, os autores mostraram que a 

presença de fase líquida fortemente favorece a deformação, onde o aumento da quantidade de 

fase líquida no interior da amostra leva ao aumento das taxas de deformação. O mecanismo de 

deformação está diretamente relacionado à microestrutura típica formada após a fusão. A 

disseminação da fase líquida atua como um lubrificante entre os glóbulos de wustita, 

facilitando a deformação. Entretanto, este mecanismo de deformação com base na fase líquida 

não é ativo durante amolecimento na presença de camada metálica externa. 

 

3.6 O fenômeno relacionado à transferência de fase líquida 

De acordo com BAKKER e HEEREMA (1998), na presença simultânea de um 

núcleo oxidado e uma camada externa metálica, a fase líquida formada rapidamente é 

transferida do núcleo para o exterior através da porosidade do material. Com o aumento da 

temperatura aumenta-se a quantidade de fase líquida e a porosidade da camada externa é 

gradativamente ocupada. Essa transferência é motivada pela energia de superfície e nenhuma 

força mecânica é necessária. Em um ambiente redutor, a penetração da fase líquida na 

estrutura de poros da camada metálica externa leva a densificação da camada metálica, pela 
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redução quase instantânea da fase líquida, ocasionando o mecanismo de retardamento da 

redução descrita na literatura. 

A taxa de amolecimento, como observada nos ensaios de laboratório, 

provavelmente está relacionada à quantidade de fase líquida formada, como uma função da 

temperatura. A transferência de fase líquida do centro para as camadas externas gera um vazio 

no núcleo da partícula e à diminuição de seu suporte mecânico, resultando posteriormente no 

colapso da estrutura. Este colapso é refletido pela deformação intensa do material, isto é, a 

contração abrupta. A avaliação do aspecto micro-estrutural de amostras de minérios que 

foram submetidas a ensaios interrompidos de amolecimento e fusão suporta o mecanismo 

sugerido da transferência de fase líquida do núcleo para a camada externa. 

Este mecanismo de amolecimento sugerido joga por terra outro mecanismo 

alternativo defendido por DAWSON (1986) e SHIGAKI et al. (1990), segundo o qual a 

deformação se deve a uma combinação de um núcleo mecanicamente fraco, pela presença de 

fase líquida, e uma camada externa relativamente resistente. Esta afirmativa se baseou nas 

discrepâncias encontradas na comparação entre as taxas de deformação de amostras 

parcialmente fundidas, revestidas por uma camada de ferro metálico, e as taxas de deformação 

típicas dos ensaios de laboratório com cargas metálicas, apresentadas na literatura. 

 

3.7 O fenômeno da exsudação e da fusão 

A exsudação da fase líquida, a partir do material da carga, é usualmente atribuída à 

diminuição da viscosidade da fase líquida com o aumento da temperatura, facilitando seu 

fluxo através da camada metálica. No entanto, com base em avaliações laboratoriais, 

BAKKER e HEEREMA (1998) observaram que alguns materiais avaliados, mesmo quando 

submetidos a temperaturas de até 1400°C, não apresentaram nenhuma exsudação de fase 

líquida e apenas quando associado a elevado grau de deformação mecânica é que alguma 

exsudação foi observada. Esses resultados fizeram com que estes autores propusessem a teoria 

de que o fenômeno da exsudação esteja relacionado à disponibilidade de porosidade na 

camada metálica externa da partícula. Após a saturação da camada de ferro teria início, então, 

a exsudação da fase líquida para o exterior, preenchendo os vazios do leito de partículas. Com 

a exsudação, a fase líquida será imediatamente reduzida. A redução do teor de FeO elevará a 

sua temperatura de fusão levando a solidificação e a uma marcante diminuição da 

permeabilidade do leito.  
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O início da fusão está relacionado à temperatura de fusão da escória reduzida e do 

ferro metálico. A temperatura de fusão do ferro metálico pode potencialmente ser diminuída 

pela carburização. As relações “solidus”, como uma função da composição, de sistemas 

representando a fase escória são importantes para a quantificação da temperatura de fusão, 

tendo o teor de FeO papel de destaque. 

Assim, a previsão das trajetórias de formação da fase líquida é uma meta para o 

melhor entendimento dos fenômenos de amolecimento e fusão. A formação inicial da fase 

líquida é de vital importância no início do amolecimento, retardamento da redução e 

gotejamento da fase líquida. Atenção deve ser focada nas relações “solidus/liquidus”, como 

exemplificado no sistema FeO – CaO – SiO2. 

3.8 Fatores que afetam o comportamento da carga metálica na zona coesiva 

De acordo com BARNABA (1986), RITZ et al. (1998), e BAKKER (1999) as 

variáveis mais importantes que atuam sobre o fenômeno de amolecimento e fusão são o grau 

de pré-redução da amostra, basicidade, teor de MgO e teor de Al2O3. Discutiremos a seguir o 

impacto de cada uma delas. 

 

Grau de pré-redução da amostra 

O significado físico desta variável corresponde à quantidade de ferro metálico 

formado previamente ao estágio de amolecimento e fusão. Usualmente este nível de pré-

redução pode variar entre 30 e 60%. Uma das maneiras de conseguir isto é submeter o 

material a uma atmosfera com condições redutoras controladas, antes do ensaio de 

amolecimento e fusão e por um tempo fixo, de forma a obter um valor de pré-redução que 

dependerá das características da amostra. A outra opção é reduzir a amostra até um valor 

estipulado de redução, ou seja, mantém-se a amostra sob condições redutoras até que se 

consiga atingir o grau de redução desejado. 

Segundo CLIXBY (1980) e HEDGE et al. (1990), quanto maior for o grau de pré-

redução maior será a resistência ao amolecimento. Mas devemos atentar que a quantidade de 

ferro metálico presente na amostra não tem muito efeito sobre a temperatura de início do 

amolecimento e sim na taxa de deformação do material durante o ensaio. Um efeito benéfico 

materiais que chegam ao estágio de amolecimento com altos valores de pré-redução é a de 

formar menos fase líquida (menor quantidade de wustita disponível para formação de fase 
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líquida). Com existe a tendência de melhorar a permeabilidade com reflexões positivas sobre 

o valor S que pode ser associado a queda de pressão na zona coesiva. 

 

Basicidade 

 O efeito da basicidade sobre as propriedades em altas temperaturas da carga metálica 

para alto-forno é amplamente reconhecido tanto meio siderúrgico quanto pela comunidade 

científica que estuda este assunto. Percebe-se na literatura que o intervalo de basicidade 

(CaO/SiO2) investigado com mais freqüência é entre 1,6 e 1,8. A razão para isto é que esta é a 

faixa de basicidade mais comum para o sínter quando o mesmo é utilizado como carga 

majoritária de grandes altos-fornos. 

 Segundo CLIXBY, G. (1986), Materiais com basicidade menor que 1 (ácidos) 

caracterizam-se por possuírem temperaturas de amolecimento mais baixas. Isto, aliado a um 

menor grau de pré-redução, faz com materiais deste tipo formem fase líquida mais cedo 

provocando gotejamento prematuro. Por outro lado, para altas basicidades (acima de 1,8) é 

comum observar-se nos ensaios de amolecimento e fusão a presença de material residual após 

a finalização do ensaio em 1550-1600°C devido a formação de compostos de alto ponto de 

fusão. Para CaO/SiO2 acima de 2,0 praticamente todo material permanece retido dentro do 

cadinho após a finalização do ensaio. 

BARNABA, P. (1986) e BAKKER, T. (1999) indicam intervalo o valor de basicidade 

compreendido entre 1,6 e 1,78 como o que mais favorece o comportamento de amolecimento 

e fusão. 

 

Teor de Al2O3 

 Para teores entre 1,3 a 2,0% a Al2O3 na carga metálica BARNABA, P. (1986) 

cita que o efeito da basicidade sobre as propriedades em altas temperaturas não é relevante. 

Para YAMAGUCHI et al. (1994) baixos teores como 1,50 a 1,85 no sínter atuam de forma 

benéfica sobre o comportamento a quente do sínter. Contudo este efeito positivo não pode ser 

atribuído diretamente ao Al2O3 e sim como conseqüência de uma melhora na redutibilidade 

do sínter. Isto como conseqüência de menores teores de FeO, devido a menor dosagem de 

combustível sólido na mistura de sinterização, em função de níveis mais baixos de Al2O3 

favorecerem a resistência mecânica do sínter. 
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Teor de MgO 

 Em trabalhos de HEDGE (1990), BAKKER (1999), SUGIYAMA et al. (1983) A 

presença de MgO na carga metálica é reconhecida como um benefício para as propriedades 

em altas temperaturas. A razão para isto é que o MgO geralmente trás um um aumento da 

temperatura de fusão do material. Analisando o diagrama de fases CaO-MgO-SiO2-FeO 

observa-se que a adição de MgO provoca um aumento a temperatura de solidus. A presença 

de MgO melhora sensivelmente as propriedades em altas temperaturas de pelotas destinadas 

ao uso em alto-forno com ganho significativo na temperatura de amolecimento. Ou seja, a 

adição de MgO na carga metálica é bem vinda quando tratamos de propriedades em altas 

temperaturas mas devemos sempre estar atentos para os efeitos colaterais que podem advir 

desta adição principalmente para o caso sínter. 

 

3.9 O fenômeno experimental do amolecimento e fusão de cargas metálicas 

As investigações realizadas sobre o comportamento de cargas metálicas a altas 

temperaturas com base em ensaios laboratoriais, revelam a presença de uma seqüência de 

eventos típicos, os quais são descritos por BAKKER e HEEREMA (1998). A Figura 11 

ilustra os quatro estágios pelos quais a carga metálica passa durante o ensaio em altas 

temperaturas. 

Em um primeiro estágio, prévio ao amolecimento, a carga metálica é inicialmente pré-

reduzida ao nível de wustita (O/Fe ≈ 1,05). Após o período correspondente ao tempo de 

permanência nas zonas de reserva térmica e química, condições termodinâmicas favorecem a 

formação de uma camada externa de ferro metálico. Assim, sobre um núcleo oxidado é 

formada uma camada de ferro metálico que posteriormente passa por uma etapa de 

densificação podendo resultar em ligeira contração do leito. 

No segundo estágio de amolecimento, uma deformação mais significativa do leito 

ocorre, sendo usualmente acompanhada por uma diminuição na taxa de redução. Apesar desta 

contração, de um modo geral, a perda de pressão no leito não se eleva significativamente. Isto 

é atribuído ao fato que, embora os componentes do leito deformem-se individualmente, a 

macro porosidade do leito permanece aberta. Ou seja, a deformação nesta etapa está 

intimamente ligada à formação de fase líquida no interior das partículas. 
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FIGURA 11 - Seqüência de eventos tipicamente observados durante os ensaios de 

amolecimento e fusão com cargas metálicas (BAKKER, 1999). 

O terceiro estágio é o chamado “estágio de exsudação de líquidos”. Neste momento 

continua a ocorrer formação de fase líquida relacionada a presença de escória contendo 

quantidades significativas de FeO que passa a preencher a macro porosidade do leito. Com 

isto, eleva-se a taxa de redução devido ao contato direto desta escória com gases redutores ou 

mesmo o coque. A redução do FeO da escória leva ao aumento da sua temperatura de fusão e, 

por conseqüência, à sua solidificação. O que se percebe então é a elevação abrupta da queda 

de pressão devido à redução da porosidade do leito. 

Finalmente, no quarto estágio de fusão, fase líquida constituída por ferro, escória ou 

ambos começa a gotejar, resultando em uma forte contração do leito. Essa contração é 

dependente da quantidade de fase líquida formada nesta faixa de temperatura. Associado a 

este gotejamento observa-se a diminuição da queda de pressão do leito e a diminuição gradual 

da taxa de redução. 
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3.10 Parâmetros derivados do ensaio de amolecimento e fusão 

Autores como NOGUEIRA, P.F (2003), BAKKER e HEEREMA (1998), RITZ, V., 

KORTMANN, H., KOCH, K (1998), IWANAGA, Y (1989), MU, J., BI, X., XI, G (1989) e 

BARNABA, P. (1986) discutem sobre os parâmetros considerados relevantes na avaliação de 

propriedades em altas temperaturas. Constata-se que a literatura apresenta coerência entre os 

índices considerados como importantes para avaliação destas propriedades sendo que os de 

uso mais freqüente pelas instituições que fazem este tipo de avaliação são: 

 

• Temperatura de início de amolecimento: relacionada à temperatura na qual a 

contração do leito de carga metálica tem início. Usualmente a queda de pressão no 

leito não apresenta valores significativos nesta temperatura podendo ser associada a 

uma contração de 10% do leito. Na Figura 11 esta temperatura situa-se na fronteira 

dos estágios 1 e 2 na região R1. 

• Temperatura de 50% de contração: definida como a temperatura na qual a 

contração do leito atinge 50% da altura inicial da carga metálica. RITZ, V., 

KORTMANN, H. e KOCH, K. (1998) relacionam esta tempeeratura caracteística dos 

ensaio como um índice de controle da evolução da contração do leito e também 

convencionam-na como uma referência para a temperatura de amolecimento da 

amostra. 

• Temperatura de início da zona coesiva: identificada como a temperatura na qual a 

queda de pressão no leito começa a se elevar de maneira significativa passando a ser 

controlada pela crescente presença de líquido no mesmo. Este ponto situa-se no início 

do estágio 3 nas proximidades do ponto A. 

• Temperatura de final da zona coesiva: usualmente definida como sendo a 

temperatura na qual a queda de pressão no leito retorna aos níveis de valores 

apresentados ano final de amolecimento e início da zona coesiva. Analisando a Figura 

11, podemos localizar esta temperatura na região final de fusão no estágio 4 próximo 

ao ponto B. 

• Temperatura de gotejamento: é a temperatura na qual o material fundido (fase 

metálica + escória) inicia sua saída do leito formado por coque/carga metálica/coque. 

Esta temperatura pode ser muito próxima à temperatura de final da zona coesiva, em 

certos caso até mesmo coincidente, quando a carga metálica apresenta características 
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que favorecem o rápido escoamento do metal e escória formados. Para cargas 

metálicas cujas características de composição química, principalmente, não permitem 

a formação de metal e escória com viscosidades suficientemente baixas para que 

ocorra o escoamento, a temperatura de gotejamento pode apresentar maiores valores 

em relação á temperatura de final de fusão. 

• Intervalo de amolecimento: neste intervalo de temperatura a fração de vazios do leito 

da amostra diminui gradualmente com conseqüente retardamento da taxa de redução 

após o início do amolecimento. No entanto a queda de pressão experimentada pelo 

leito ainda permite a redução da carga seja feita predominantemente pelo gás redutor. 

• Intervalo de temperatura da zona coesiva: tem como objetivo medir de maneira 

indireta e qualitativa da espessura da zona coesiva do alto-forno. Corresponde à 

diferença entre as temperaturas nas quais a queda de pressão saiu de níveis 

considerados baixos, passou pelo máximo valor de queda de pressão e retornou a 

valores baixos. O valor desta diferença está associado ao gradiente de temperatura 

experimentado pela carga metálica na zona coesiva do alto-forno. Usualmente de o 

intervalo de temperatura da zona coesiva corresponde à diferença entre a temperaturas 

correspondentes aos pontos A B da Figura 11. 

• Valor S: Este índice representa a perda de carga acumulada durante o ensaio, ou seja, 

é um indicador da permeabilidade global do leito e está diretamente associado à perda 

de carga na zona coesiva do alto-forno. Na Figura 11 o valor S é representado pela 

área abaixo da curva de queda de pressão no intervalo entre os pontos A e B. Sua 

quantificação pode ser obtida pela solução da integral definida: 

dTTP
TB

TA∫ ∆ )(  

onde ∆P(T) representa a queda de pressão no leito em função da temperatura entre os pontos 

A e B. A unidade de medida é kg.°C/cm2. 

• Queda máxima de pressão: é o valor do pico de queda de pressão do gás atingido 

durante o ensaio de amolecimento e fusão e está representado na Figura 11 pelo ponto 

C. Assim como o valor S, este é um parâmetro utilizado para avaliar, de forma 

indireta, a permeabilidade do leito durante o ensaio. 
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• Grau de redução em altas temperaturas: corresponde ao grau de redução 

instantâneo da amostra nas temperaturas especificadas. A determinação é possível por 

meio da análise contínua dos gases de exaustão do forno. 

3.11 Métodos experimentais para avaliação do amolecimento e fusão em laboratório 

A partir de trabalhos realizados por ROCHA, G.T. (1982), RITZ et al. (1998) e MU et 

al. (1989) percebe-se as metodologias para a avaliação de propriedades em altas temperaturas 

de carga metálica para alto-forno possuem alguns pontos em comum. De maneira geral, 

buscam reproduzir em laboratório as condições que mais se aproximam do que realmente 

acontece dentro do reator industrial a respeito de: 

- Perfil de temperatura; 

- Ambiente gasoso (composição de gases - atmosfera redutora) e 

- Solicitações mecânicas a que a carga metálica pode vir a ser submetida. 

Com a manipulação adequada do perfil de temperatura e composição de gases é 

possível conseguir condições em que ocorre redução indireta similarmente ao que acontece na 

região superior do alto-forno. Outro ponto em comum neste tipo ensaio é a presença de 

material redutor (usualmente coque) juntamente com a carga metálica. Graças a isto é 

possível também simular o mecanismo de redução direta a que o material portador de ferro, 

seja ele sínter, pelota ou minério em natura é submetidos a partir da zona de amolecimento e 

fusão. 

Devido ao fato deste não ser um ensaio padronizado como outros ensaios metalúrgicos 

“convencionais” que seguem, por exemplo, as normas ISO, ABNT ou JIS uma atenção 

especial sempre será necessária ao analisar resultados oriundos de diferentes laboratórios. 

Particularidades de cada entidade de pesquisa assim como a cultura operacional das principais 

áreas de redução que suporta/apóia cada um destes centros de pesquisa naturalmente levam a 

um tipo de personalização de cada equipamento assim como os parâmetros de saída. 

Por esta razão, o comitê internacional da ISO que discute tanto modificações em 

normas existentes quanto criação de novos procedimentos decidiu, por hora, não abordar este 

ensaio. 

Apesar do exposto no parágrafo anterior podemos identificar elementos comuns a 

todos os diferentes métodos de avaliação. Os principais são: 



31 

 

- forno com alta capacidade de aquecimento (tanto taxa de aquecimento 

quanto temperatura máxima); 

- aplicação de carga sobre a amostra durante o ensaio; 

- mistura de gases contendo pelo menos dois gases base para o ensaios (CO2, 

CO, N2 e H2); 

- empacotamento da amostra de carga metálica entre duas camadas de 

redutor, usualmente coque metalúrgico . 

A Figura 12 mostra os principais fatores que influenciam os resultados de 

propriedades em altas temperaturas. 

Composição dos gás redutor
Vazão
composição

Temperatura
Taxa de aquecimento

Aplicação de Carga
Constante
Variável

TIPO DO MATERIAL SINTERIZAÇÃO
basicidade
quantidade de escorificáveis Altura do leito

Queda de pressão
Química MgO Valor máximo

Al2O3 Área abaixo da curna (S)

Alcalis Grau de Redução

Tipo de adições Gotejamento
detecção/amostragem

Condições operacionais do ensaio Monitoramento do leio por Raio-X
 Grau de Pré-Redução Ensaios interrompidos

Arranjo e Geomoetria da amostra
massa da amostra
empacotamento da amostra
altura do leito

Composição Química
Contato com carbono
Contato com Al2O3

Tipo de carga: individual x ou mistura

ENSAIO

 
FIGURA 12 - Variáveis da avaliação de propriedades em altas temperaturas. 

RITZ, V., KORTMANN, H. e KOCH, K (1998) relaciona uma série de métodos para 

avaliação do comportamento em altas temperaturas adotados por diversas instituições. A 

Tabela 2 apresenta um resumo das condições adotadas para o ensaio de amolecimento e fusão 

em 11 diferentes instalações ao redor do mundo capazes de realizar a avaliação de 

propriedades em altas temperaturas. Nesta tabela também são listadas as condições de ensaio 

utilizadas na universidade de Wuhan (China) segundo MU, J., BI, X., XI, G (1989). 
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Técnicas baseadas na utilização de raios-X, como abordado por NOGUEIRA P. F. 

(2003), também são utilizadas para o estudo dos aspectos fundamentais presentes nos 

mecanismos de amolecimento e fusão de cargas metálicas. Por meio desta técnica é possível a 

visualização macroscópica dos fenômenos envolvidos, em especial a determinação da 

temperatura de gotejamento que, nos ensaios de amolecimento e fusão, é determinada por 

meio de detectores de material fundido ou alteração da composição do gás de exaustão. 

Outro recurso muito útil para avaliação do comportamento a quente de minério de 

ferro são os ensaios interrompidos. Após aquecimento e até uma determinada temperatura, 

normalmente sem a aplicação de carga, interrompe-se o fluxo da mistura de gás redutor, 

corta-se o suprimento de calor e submete-se a amostra a um congelamento com nitrogênio 

gasoso. O recipiente contendo a amostra do ensaio interrompido é impregnado em resina, 

cortado (sentido transversal ou longitudinal) e embutido para análise metalográfica. Este tipo 

de trabalho foi utilizado nos trabalhos realizados por BAKKER, T. (1999) e NOGUEIRA, P. 

F. (2003). 

Duas sistemáticas de ensaio para avaliação do comportamento da carga metálica em 

altas temperaturas serão apresentadas a seguir: o método de ensaio adotado pela área de 

pesquisa e desenvolvimento da Companhia Vale do Rio Doce, no Brasil, e o utilizado pelo 

Studien-Gesellschaft für Eisenerzaufbereitung na Alemanha que também é uma tradicional 

instituição alemã de pesquisa, amplamente reconhecida no meio siderúrgico europeu. 
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TABELA 2. Condições de realização de ensaios de amolecimento e fusão segundo RITZ et al. (1998) e MU et al. (1989). 

  CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO 
Grupo Laboratório/Origem Amostra Cadinho T máx. Aquecimento Composição do Gás Vazão Carga 

  Massa 
(g) 

Granulometria 
(mm) 

Diâmetro 
(mm) 

Altura 
(mm) 

 
(°C) 

Faixa Temp.
 (°C) 

Taxa 
 (°C/min) 

Temp.  
(°C) 

N2 

 (%) 
CO 
 (%) 

CO2  

(%) 
H2 

 (%) 
 

(Nl/min) 
 

(kg/cm2) 

(1) 

A) BHP Austrália 
(Controle Qualidade) 

87 -12,5 
+9,7 

42 42 1600 Toda 10 Toda 70 30 - - 7,2 1,0 

 B) Japão (Pesquisa) 100 -13,0 
+10,0 

42 35 1600 Toda 10 Toda 70 30 - - 5,4 0,5 

(2) 

C) BHP Austrália 
(Pesquisa) 

Variável
F(carga)

-12,5 
+10,0 

75 75 1600 200-600 
600-900 

900-1200 
>1200 

10 
4,3 
2 
5 

Toda 70 30 - - 15 1,0 

 

D) NSC - Japão 
 

Variável
F(carga)

-15,0 
+10,0 

100 70 1650 200-600 
600-900 

900-1200 
>1200 

10 
4,3 
2 
5 

Toda 70 30 - - 8cm/s 
(CNTP) 

1,0 

(3) 

E) Dofasco - Canadá 500 -12,7 
+9,5 

75 - 1850 Toda 5 <400 
400-600 
600-800 

800-1000 
>1000 

100 
60 
60 
60 
60 

- 
18 
24 
28 
40 

- 
22 
16 
12 
- 

- 20 0,5  
ou  
1,0 

(4) 

F) Wuhan University - 
China 

Variável
F(carga)

-5,0 
+3,0 

nd 50 1500 <1300 
1300 
1300 
1300 

>1300 

10 
0 min (1º) 
30min (2°)
60min (3º)

5 

<400 
400-1500 

100 
69 

 

- 
31 

 

- - 10 1,0 

 G) Pohang – Coréia 100 
(Sinter) 

-10,0 
+8,0 

42 nd 1515 0-300 
300-900 

900-1100 
>1100 

3 
8 
2 
8 

<300 
>300 

100 
70 

- 
30 

- - 5,4 0,5 
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TABELA 2. Condições de realização de ensaios de amolecimento e fusão segundo RITZ et al. (1998) e MU et al. (1989) -  (continuação). 

  CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO 
Grupo Laboratório/Origem Amostra Cadinho T máx. Aquecimento Composição do Gás Vazão Carga 

  Massa 
(g) 

Granulometria 
(mm) 

Diâmetro 
(mm) 

Altura 
(mm) 

 
(°C) 

Faixa Temp.
 (°C) 

Taxa 
 (°C/min) 

Temp.  
(°C) 

N2 

 (%) 
CO 
 (%) 

CO2  

(%) 
H2 

 (%) 
 

(Nl/min) 
 

(kg/cm2) 
 H) SGA – Alemanha Variável

f(carga) 
-12,5 
+10,0 

80 60 1550 20-450 
450-900 

900 
900-1550 

5 
10 

- (100min)
5 

<450 
450-900 

900 
900-1550 

100 
60 
60 
60 

- 
25 
35 
40 

- 
15 
5 
- 

- 
 
 

30 1,0 

(4) 
cont. 

I) Kawasaki Steel - 
Japão (Pesquisa) 

1000 -15,0 a +10,0 
(p/sinter) 

-13,0 a +10,0 
(p/pelota) 

100 90 1500 200-800 
800-1000 

1000-1500 
 

5 
2 
5 

<200 
200-600 
600-900 

900-1000 
>1000 

100 
55 
55 
55 
55 

- 
25 
30 
35 
45 

- 
20 
15 
10 
- 

- 30 0 - 1,0 
(<960°C) 

1,0 
(>960°C) 

 J) British Steel - 
England (HTSM) 

Variável
f(carga) 

-12,5 
+10,0 

60 60 1550 <700 
700-1550 

3,3 
6,6 

<400 
400-600 
600-800 

800-1000 
> 1000 

100 
60 
60 
60 
60 

- 
18 
24 
28 
40 

- 
22 
16 
12 
- 

- 15 1,0 

(5) 

K) British Steel - 
England (ASAM) 

Variável
f(carga) 

-12,5 
+10,0 

65 60 1550 <900 
900-1000 

1000-1550 

6,6 
1,25 
6,6 

<250 
250-600 
600-800 

800-1000 
> 1000 

100 
43 
43 
44 
46 

- 
30 
35 
41 
44 

- 
22 
16 
07 
- 

- 
05 
06 
08 
10 

15 0,34 
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3.11.1 Método de ensaio CVRD 

A metodologia de ensaio adotada na CVRD tem origem na escola japonesa de 

pesquisa de desenvolvimento em carga metálica para alto-forno. Baseada em mais de 30 anos 

de pesquisa voltada para o conhecimento dos aspectos internos de altos-fornos, empresas 

siderúrgicas japonesas desenvolveram uma série de dispositivos, tanto industriais quanto 

laboratoriais, para a investigação dos fenômenos e respectivos mecanismos presentes na zona 

úmida do alto-forno. 

O procedimento de ensaio do Laboratório de Propriedades em Altas Temperaturas da 

CVRD, identificado neste trabalho por “Método CVRD 1”, é derivado de um dispositivo 

semelhante existente na Nippon Steel Corporation no Japão. No entanto, no aspecto referente 

ao “hardware”, o novo aparato construído incorporou melhorias no sistema supervisório, 

componentes eletrônicos e layout. Ensaios interlaboratoriais relatados por NOGUEIRA, P. F. 

(2005) provaram que a reprodutibilidade e repetibilidade do novo equipamento foram bastante 

satisfatórias o que referenda a realização deste tipo de ensaio no Brasil. 

Uma vez que esta técnica foi uma das utilizadas na realização deste trabalho, os 

detalhes a respeito da metodologia e equipamentos utilizados pela CVRD serão abordados no 

item 4.3.1. 

3.11.2 Método de ensaio SGA 

Assim como no ensaio realizado na CVRD, no ensaio feito pelo SGA a amostra é 

carregada entre duas camadas de coque. No entanto, a faixa granulométrica da amostra de 

carga metálica a ser avaliada é ligeiramente diferente sendo de 10 a 12,5 mm. 

O método de ensaio adotado pelo SGA possui duas variações básicas: grau de redução 

da amostra pré-fixado ou tempo fixo de redução. 

O primeiro tipo de ensaio considera a utilização de amostras com valores pré-fixados 

de grau de redução que podem ser de 50%, 65%, 75%, 80 ou 85% sendo obtidos previamente 

por meio de aquecimento e atmosfera redutora controlada. Uma vez atingindo o grau de pré-

redução desejado, o fluxo de gás redutor é interrompido e apenas gás inerte, no caso 

nitrogênio (N2), e injetado no forno até a temperatura máxima de ensaio.A Tabela 3 mostra o 

esquema de ensaio para os ensaios deste tipo. 
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TABELA 3. Controle de temperatura e composição gasosa durante ensaios na metodologia 
SGA com grau de redução pré-definido. 

Ensaios com grau de redução pré-definido: RI50, RI65, RI75, RI80 e RI85 

Controle de Temperatura Controle da mistura de gás redutor (RI) 

Temperatura Taxa de Aquecimento Composição do Gás Tempo 

20°C – 450°C 

450°C – 900°C 

900°C 

900 – Tmax 

 

5°C/minuto 

10°C/minuto 

patamar até 100 minutos 

5°C/minuto 

100% N2 

25% CO, 15% CO2 e 60% N2 

35% CO, 5% CO2 e 60% N2 

40% CO e 60% CO2 

100% N2 

 

55 minutos 

até 100 minutos* 

caso necessário 

até o final do ensaio 

* tempo necessário para que seja alcançado o grau de pré-redução desejado. Após este tempo 100 N2 

Aplicação de carga constante de 105 Pa durante todos os ensaios. 

 

A segunda variação básica dos ensaios de amolecimento e fusão feitos no SGA 

considera o tempo fixo de redução da amostra. Ou seja, a amostra é submetida a tempo de 

redução por tempo pré-determinado podendo ser de 100, 150 ou 210 minutos. Passado o 

tempo de redução, fluxo de gás redutor é interrompido e apenas gás inerte (N2) entra em 

contato com a amostra até o final do ensaio. Na Tabela 4 são encontrados os controles de 

temperatura e composição gasosa durante esta variação de método de ensaio realizado no 

SGA. 
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TABELA 4. Controle de temperatura e composição gasosa durante ensaios na metodologia 
SGA com tempo de pré-redução definido. 

Ensaios com tempo de pré-redução definido: t90, t150 e t210 

Temperatura Taxa de Aquecimento Composição do Gás Tempo 

Ensaio com tempo de redução de 90 minutos (t90) 

20°C – 450°C 

450°C – 900°C 

900°C 

900 – Tmax 

5°C/minuto 

10°C/minuto 

patamar até 90 minutos 

5°C/minuto 

100% N2 

25% CO, 15% CO2 e 60% N2 

35% CO, 5% CO2 e 60% N2 

100% N2 

 

55 minutos 

35 minutos 

até o final do ensaio 

Ensaio com tempo de redução de 150 minutos (t150) 

20°C – 450°C 

450°C – 900°C 

900°C 

900 – Tmax 

5°C/minuto 

10°C/minuto 

patamar até 150 minutos 

5°C/minuto 

100% N2 

25% CO, 15% CO2 e 60% N2 

35% CO, 5% CO2 e 60% N2 

100% N2 

 

55 minutos 

95 minutos 

até o final do ensaio 

Ensaio com tempo de redução de 210 minutos (t210) 

20°C – 450°C 

450°C – 900°C 

900°C 

900 – Tmax 

 

5°C/minuto 

10°C/minuto 

patamar até 210 minutos 

5°C/minuto 

100% N2 

25% CO, 15% CO2 e 60% N2 

35% CO, 5% CO2 e 60% N2 

40% CO e 60% CO2 

100% N2 

 

55 minutos 

100 minutos 

55 minutos 

até o final do ensaio 

Aplicação de carga constante de 105 Pa durante todos os ensaios. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

A Figura 13 apresenta um resumo com as etapas experimentais deste trabalho. 

Foram utilizados recursos laboratórios da CVRD em Vitória/ES, Laboratório de 

Caracterização Tecnológica da USP em São Paulo/SP e SGA na Alemanha. 
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FIGURA 13 - Fluxograma desenvolvido na etapa experimental. 
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4.1 Materiais 

As pelotas selecionadas para o trabalho passaram por etapas de análise química, 

avaliação de parâmetros físicos de qualidade como resistência à compressão, ensaio de 

resistência ao tamboramento e abrasão além de comportamento metalúrgico. Todos estes 

ensaios objetivaram conhecer como estes parâmetros se relacionam às suas propriedades a 

altas temperaturas. 

Duas amostras de pelotas de minério de ferro foram selecionadas para realização 

deste trabalho. Os materiais foram coletados diretamente de uma instalação industrial de 

pelotização por meio de incrementos de amostragem durante 24 horas quando tanto os 

parâmetros de processo quanto à qualidade estiveram estáveis. O ponto de amostragem foi na 

descarga de pelotas queimadas após a etapa de resfriamento. 

O primeiro tipo de pelota selecionado para o trabalho, deste ponto em diante 

denominado como tipo 1, é uma pelota cuja aplicação é trabalhar como complemento de carga 

do alto-forno. Em outras palavras, esta pelota foi desenvolvida para ser utilizada em conjunto 

com altas proporções de sínter. 

A segunda pelota também é um material de complemento de carga utilizado 

principalmente em alto-fornos europeus cuja natureza química é bastante distinta da primeira 

pelota. Este tipo de pelota é identificado como tipo 2 neste trabalho. 

4.2. Caracterização/avaliação dos materiais envolvidos 

A caracterização convencional dos materiais que são objeto deste trabalho teve o 

objetivo de mostrar as principais diferenças entre as pelotas escolhidas no que diz respeito aos 

aspectos químicos, microestruturais, físicos (resistência mecânica) e metalúrgicos. 

4.2.1. Análise química 

A análise química das pelotas foi realizada segundo procedimento interno da 

CVRD. Foram determinados os seguintes componentes: Fetotal, FeO, SiO2, Al2O3, P, Mntotal, 

CaO, MgO, TiO2, S, K2O, Na2O, e perda por calcinação (PPC). 

Os teores de ferro total e óxido de ferroso (FeO) foram determinado por via úmida 

devido à maior precisão dos resultados. Para os compostos alcalinos como K2O e Na2O foi 

utilizada análise por plasma e para os demais elementos a técnica de fluorescência de raios-x e 

o teor de enxofre será obtido por análise instrumental (LECO). 
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4.2.2. Análise da microestrutura das pelotas 

A análise da estrutura interna das pelotas, previamente aos ensaios em altas 

temperaturas, foi realizada em microscópico ótico de luz refletida nas instalações do 

laboratório de caracterização de materiais ferrosos da CVRD em Vitória/ES. 

4.2.3. Ensaios físicos 

A avaliação da resistência mecânica das pelotas foi feita por meio do ensaio de 

resistência à compressão conduzido em prensa automatizada seguindo os procedimentos da 

norma ISO 4700. 

4.2.4. Porosimetria por injeção de mercúrio 

A porosimetria por injeção de mercúrio tem sido extensivamente utilizada como 

uma técnica experimental para se caracterizar vários aspectos dos materiais porosos. Por meio 

desta técnica é possível se obter a distribuição de diâmetros de poros a partir dos dados 

pressão-volume durante a penetração de um material poroso pelo mercúrio. 

A técnica se baseia no fato de que o mercúrio se comporta como um fluido não-

molhante em relação à maior parte das substâncias. Por conseqüência, não penetra 

espontaneamente em pequenos furos ou fissuras destes materiais a menos que se aplique uma 

pressão sobre ele. 

Se uma amostra de um sólido poroso é encerrada num recipiente dotado de um 

capilar, sendo feito o vácuo sobre a mesma e sendo preenchido o recipiente e o capilar com 

mercúrio, ao se aumentar a pressão sobre o líquido este penetrará nos poros da amostra 

reduzindo seu nível no capilar. 

Registrando-se a redução do nível de mercúrio no capilar é juntamente com a 

pressão aplicada, uma curva porosimétrica é obtida informando que volume de poros do 

material foi penetrado pelo mercúrio a uma dada pressão. 

 

4.2.5. Comportamento metalúrgico (RDI e Redutibilidade) 

Os ensaios metalúrgicos foram realizados com o objetivo de analisar o 

comportamento das pelotas na zona de preparação do alto-forno quanto a redutibilidade e a 

conseqüente geração de finos. Para isto, os ensaios foram os seguintes: 
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• RDI: ISO 4696-2 
- temperatura: 550°C 
- fração de material < 2,83 mm 

• Redubilidade relativa (grau de redução): ISO 7215 
- temperatura: 900°C 

composição do gás redutor: 30 % CO e 70 % N2 

• Redutibilidade (taxa de redução): ISO 4695 
- temperatura: 950°C 

- composição do gás redutor: 40 % CO e 60 % N2 
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4.3. Avaliação do comportamento das pelotas em altas temperaturas 
 

Para avaliação do comportamento das pelotas em altas temperaturas foram 

realizados ensaios nas seguintes modalidades: 

Metodologia CVRD 1; 

Metodologia SGA e 

Metodologia CVRD 2. 

4.3.1 Metodologia CVRD 1 

Equipamento 

O trabalho de CASTRO, A., PIMENTA, H. e CARNEIRO, R. (2004) descreve o 

aparato da CVRD para avaliação de propriedades de minério de ferro em altas temperaturas. 

Este equipamento, mostrado na Figura 14, é baseado em dois fornos do tipo Tamman sendo o 

inferior com potência de 55 kW e superior de 45 kW. 

No forno inferior a mistura gasosa é pré-aquecida e injetada no forno superior que 

pode atingir a temperatura máxima de até 1700 °C. A amostra a ser avaliada é posicionada no 

interior do forno superior onde então é submetida ao perfil térmico previamente estabelecido. 

Além de um termopar em cada forno, também há um termopar localizado no interior do pistão 

que aplica a carga na amostra. Cada forno é controlado separadamente por um controlador 

PID. O forno superior é controlado pelo termopar colocado próximo à amostra. O sistema de 

controle é do tipo cascata. 

Conforme a Figura 15, a amostra é carregada entre duas camadas de coque em um 

cadinho de grafite (100 mm de diâmetro e 180 mm de altura) posicionado na região central do 

forno superior. A quantidade de amostra é definida pela altura da amostra no cadinho (70 

mm) e pela densidade de cada material (sínter, pelota ou minério granulado). As camadas de 

coque têm uma espessura de 20 mm sendo que o fundo do cadinho é projetado de forma a 

permitir o gotejamento do material fundido. 

No procedimento padrão da CVRD, inicialmente a amostra é aquecida em uma 

atmosfera de nitrogênio a uma vazão de 34 NL/minuto sob uma taxa de aquecimento de 

10°C/minuto até atingir a temperatura de 800°C. A partir deste ponto uma pressão de 98 kPa é 

aplicada na amostra e inicia-se a injeção do gás redutor (CO: 29,5%, H2: 3,5% e N2: 67,0%), 

também a uma vazão de 34 NL/minuto. Ao atingir 1000°C a taxa de aquecimento do forno 
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superior é alterada para 5°C/minuto e o aquecimento prossegue até atingir 1600°C. O 

aquecimento do forno inferior prossegue a 10°C/minuto até 1700°C. De 800°C em diante.o 

gás de saída é analisado continuamente permitindo a determinação contínua do grau de 

redução da amostra. 

A Figura 16 mostra o perfil de temperatura típico do ensaio na metodologia CVRD 

assim como as taxas de aquecimento envolvidas. 

 

 
FIGURA 14 - Forno de Amolecimento e Fusão da CVRD (CASTRO, A. et al., 2004). 

Um sistema permite monitorar o deslocamento do pistão de grafite, registrando a 

redução de volume decorrente das etapas de amolecimento e fusão da amostra. A Figura 17 

mostra o sistema de aplicação de carga e medição do deslocamento (contração) da amostra 

durante o ensaio. 

Como é visto na Figura 18, o material gotejado é coletado em recipientes existentes 

em uma mesa giratória posicionada na região inferior do equipamento, cujo giro é iniciado 

automaticamente com a detecção do início do gotejamento. A velocidade do giro da mesa é 

ajustada de acordo com o interesse da amostragem. As composições químicas do material 

gotejado gerado nos ensaios de amolecimento e fusão fornecem informações a respeito da 

história do processo de fusão, que podem servir para justificar algumas propriedades 

específicas observadas. 

 



44 

 

(Controle de Aquecimento Tipo Cascata)
Forno Superior 45 kW

Entrada de Gás Redutor

Amostra

Aplicação de Carga

Saída de Gás Redutor

Coletor Giratório de Amostra
Sensor para detecção do 
Gotejamento

Forno Inferior 55 kW
(Aquecimento Controlado)

(Controle de Aquecimento Tipo Cascata)
Forno Superior 45 kW

Entrada de Gás Redutor

Amostra

Aplicação de Carga

Saída de Gás Redutor

Coletor Giratório de Amostra
Sensor para detecção do 
Gotejamento

Forno Inferior 55 kW
(Aquecimento Controlado)

Coque (20 mm)

Coque (20mm)

Sínter (70mm)

Fluxo de 
Gases

(CO+H2+N2)

C
A
R
G
A

Coque (20 mm)

Coque (20mm)

Sínter (70mm)

Fluxo de 
Gases

(CO+H2+N2)

C
A
R
G
A

 
 

FIGURA 15 - Esquema do forno de amolecimento e fusão, e montagem da amostra 
(CASTRO, A.et al., 2004). 
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FIGURA 16 - Esquema do procedimento experimental CVRD 1. 
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FIGURA 17 - Sistema de aplicação de carga sobre a amostra e medição da contração da 

amostra durante ensaio. 

 

 

 

FIGURA 18 - Mesa coletora giratória e detalhe dos receptores de material gotejado. 

O equipamento apresenta flexibilidade para a simulação de diferentes condições de 

operação de um alto-forno por meio de ajustes nas condições termo-redutoras do ensaio, a 

partir de alterações no programa de controle do perfil térmico e da composição do gás redutor. 

Durante o ensaio são monitoradas as seguintes informações: temperatura do forno 

inferior, temperatura do forno superior, temperatura da amostra, temperatura de gotejamento, 

vazão de entrada de mistura de gases (gás redutor), composição do gás de exaustão (CO, CO2, 

H2, N2 - % em volume), contração da amostra, queda de pressão na amostra (∆P), grau de 

redução instantâneo da amostra, redutibilidade, e massa de material gotejado. 

Cilindro 
Pneumático 

Medição de 
Deslocamento

Material 
Gotejado

Visor

Sistema de 
Aplicação de 
Carga 



46 

 

De acordo com os conceitos apresentados no item 3.10, o método CVRD 1 possui os 

seguintes parâmetros para caracterizar o comportamento de carga metálica em altas 

temperaturas: 

Índices do Ensaio 

• Temperatura de início de amolecimento (TSh10): correspondente temperatura no 

momento em que a contração do leito é de 10%. 

• Temperatura de 50% de contração ( TSh50 ): definida como a temperatura na qual a 

contração do leito atinge 50% da altura inicial da carga metálica. 

• Temperatura de início zona coesiva ( TS ): temperatura correspondente ao instante 

em que a queda de pressão atinge 200 mmca durante o aquecimento da amostra 

representada pelo ponto A no Figura 11. 

• Temperatura de final da zona coesiva ( TE ): temperatura correspondente ao instante 

em que a queda de pressão atinge novamente 200 mmca após ter passado pelo pico de 

queda de pressão. Na Figura 11 correspondente ao ponto B. 

• Temperatura de gotejamento (TD): a temperatura de início de gotejamento 

(“dripping”) TD é determinada por meio de um sensor de adaptado logo acima da mesa 

giratória que coleta o material gotejado. Ou seja, assim que a primeira gota de material 

líquido é detectada pelo sensor a temperatura correspondente é associada a início do 

gotejamento. 

• Intervalo de temperatura da zona coesiva (∆T): a determinação deste parâmetro 

está diretamente associada ao intervalo de temperaturas utilizado para cálculo do valor 

S. Corresponde ao aumento de temperatura experimentado pela carga metálica na 

região de queda de pressão mais significativa na zona coesiva do alto-forno. 

• Valor S: de acordo com o que foi apresentado no item 3.10, o valor S é um indicador 

da permeabilidade global do leito durante o ensaio. Para sua quantificação calcula-se a 

área abaixo da curva de queda de pressão no intervalo correspondente ao instante em 

que a queda de pressão atinge 200 mmca passa por um máximo e novamente passa por 

200 mmca. Ou seja, os pontos A e B mostrados na Figura 11 correspondem a 200 

mmca. A avaliação do  valor S foi feita considerando a variação da queda de pressão 

tanto com a temperatura (S) quanto com o tempo (S’). 

• Queda máxima de pressão ( ∆Pmax) : é o valor máximo de queda de pressão do gás 

atingido durante o ensaio. 
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• Grau de redução em altas temperaturas ( RTs, R1000, R1100 e R1200 ): corresponde ao 

grau de redução instantâneo nas temperaturas TS, TSh50, 1000°C, 1100°C e 1200°C. 

Sua determinação foi feita utilizando os resultados da análise contínua dos gases de 

exaustão do forno, por meio de um balanço de massas, conforme mostrado no anexo 

D.  

4.3.2 Ensaios Metodologia SGA 

Equipamento 

O equipamento para avaliação do comportamento a quente de carga metálica consiste 

de um forno com aquecimento elétrico que pode atingir temperaturas de até 1550°C. Uma 

carga constante de 1 kg/cm2 é aplicada sobre a amostra durante o ensaio. A vazão de gás 

durante o ensaio é de 1800 L/hora sendo utilizado os gases N2, CO e CO2. 

O esquema de funcionamento do aparato utilizado pelo SGA pode ser visto na Figura 

19. Fundamentalmente os equipamentos da CVRD e SGA apresentam muita semelhança em 

seus principais componentes. 

 

FIGURA 19 - Esquema de funcionamento do aparato para avaliação de propriedades em altas 

temperaturas utilizado pelo SGA (RITZ, V. et al., 1998). 

Dentre as variações previstas pelo método de ensaio do SGA, conforme apresentada no 

item 3.7.2, a realização deste trabalho baseou-se na modalidade de ensaio com tempo de 

redução fixo. A razão para esta escolha está no fato deste tipo de ensaio ser o mais utilizado 
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pelo SGA para avaliação dos produtos da CVRD ao longo do tempo e, por esta razão, já 

existir um histórico de medições e formação de parâmetros de referência dentro para os 

diferentes materiais estudados. 

Durante o ensaio são monitoradas as seguintes informações: temperatura do forno, 

temperatura da amostra, temperatura de gotejamento, vazão de entrada de mistura de gases 

(gás redutor), composição do gás de exaustão (CO, CO2, - % em volume), contração da 

amostra, pressão diferencial queda de pressão, grau de redução instantâneo da amostra e 

massa de material gotejado. 

Os principais índices do ensaio são definidos como: 

- Temperaturas de amolecimento: 

TE => temperatura na qual a altura da amostra corresponde a 50% da altura inicial 

T∆Pmax  => temperatura no ponto de máxima queda de pressão que, no caso do ensaio 

SGA, corresponde ao momento em que a ∆P atinge 200 mmca.. 

- Temperatura de fusão da escória primária (TSS): descrita como sendo a temperatura na qual 

ocorre a formação inicial de fase líquida. Usualmente está associada ao acontecimento reação 

química endotérmica, perceptível na curva de temperatura e também no aumento de %CO  no 

gás de exaustão. 

- Temperatura de gotejamento (TA1): indicada pela temperatura correspondente ao momento 

em ocorre o gotejamento do o material fundido. O valor de TA1 é obtido por interpolação na 

curva de temperatura. 

- Temperatura de fusão da fase metálica (TBF2): representa a temperatura na qual acontece a 

fusão da fase metálica rica em ferro. É caracterizada por uma forte reação endotérmica 

acompanhada de um aumento imediato na quantidade de material gotejado e aumento 

significativo na quantidade de CO no gás de exaustão. Também ocorre rápida contração da 

amostra neste momento. 

4.3.3 Metodologia CVRD 2 

Buscando obter mais flexibilidade laboratorial ao laboratório da CVRD, a metodologia 

CVRD 2 alia o conhecimento já consolidado na realização de ensaios para avaliação de 

propriedades em altas temperaturas disponível atualmente na CVRD com aspectos capturados 
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nos ensaios feitos pelo SGA. Tanto os equipamentos utilizados quanto os índices adotados 

nos ensaio realizados pelo método CVRD 2 foram os mesmos utilizados no método CVRD 1. 

Foram monitoradas as mesmas informações do método CVRD 1, ou seja, temperatura 

do forno inferior, temperatura do forno superior, temperatura da amostra, temperatura de 

gotejamento, vazão de entrada de mistura de gases (gás redutor), composição do gás de 

exaustão (CO, CO2, H2, N2 - % em volume), contração da amostra, queda de pressão na 

amostra (∆P), grau de redução instantâneo da amostra, redutibilidade, e massa de material 

gotejado.  

Os índices temperatura de início de amolecimento (TSh10), temperatura de 50% de 

contração ( TSh50 ), temperatura de início de fusão ( TS ), temperatura de final de fusão (TE), 

temperatura de gotejamento (TD), intervalo de amolecimento e fusão ( ∆T=TE-TS ), valor S, 

queda máxima de pressão ( ∆Pmax) e grau de redução em altas temperaturas ( RTs, RTsh50, 

R1000, R1100 e R1200 ). 

A razão para a utilização dos mesmos índices reside no fato deste novo procedimento 

de ensaio estar focado na busca de possíveis diferenças de comportamento da carga metálica 

quando submetida a um perfil de temperatura e atmosfera de gases diferentes daqueles 

adotados atualmente. 

Outra diferença do método CVRD 2 é o início da redução a partir de 450°C com a 

existência de um patamar de temperatura a 900°C, durante 100 minutos, com uma atmosfera 

redutora mais intensa do que no trecho de 450 a 900°C.  

Para o ajuste do foi necessário um novo acerto de PID tanto do forno inferior quanto do 

superior de forma a obedecer ao novo perfil de temperatura estabelecido. A atmosfera 

redutora também contou com gás carbônico (CO2) e o hidrogênio foi retirado ficando a 

mistura redutora composta por CO2 + CO + N2. 

O ANEXO F mostra as diferenças para acerto operacional do forno de amolecimento e 

fusão para os dois métodos de ensaio CVRD. 

4.4 Ensaios interrompidos 

A interrupção dos ensaios de amolecimento e fusão antes da finalização dos 

mesmos foi realizada com o objetivo de investigar, por meio de análise microscópica, a 

evolução do fenômeno de amolecimento e fusão. O método selecionado para realização dos 

ensaios interrompidos foi o CVRD 1. 
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O critério para a primeira interrupção do ensaio com as pelotas foi quando a 

temperatura do termopar que monitora a amostra atingisse um valor próximo, mas não 

superior ao ponto correlacionado ao início de amolecimento deste material, ou seja, uma 

temperatura próxima a Ts. 

A segunda condição de interrupção do ensaio foi quando a temperatura coincidisse 

com o pico da queda, ou seja, uma temperatura próxima a ∆Pmax. 

Após a interrupção do ensaio nos pontos selecionados, os cadinhos de grafite com as 

amostras de pelotas foram submetidos às seguintes operações: 

• Resfriamento dentro do próprio forno com fluxo de nitrogênio; 

• Impregnação em resina epóxi; 

• Primeira etapa de corte (sentido longitudinal); 

• Segunda etapa de corte: para extração de amostras de pontos específicos do 

corte longitudinal. 

• Embutimento em resina e polimento para análise em microscópio. 

A Figura 20 mostra os passos para obtenção das amostras para observação em 

microscópio. 

Resfriamento com 
nitrogênio

Impregnação com 
resina epoxi Corte longitudinal

Corte secundário Embutimento Preparação da 
superfície

Ensaios Interrompidos - Preparação de Amostras

Resfriamento com 
nitrogênio

Impregnação com 
resina epoxi Corte longitudinal

Corte secundário Embutimento Preparação da 
superfície

Ensaios Interrompidos - Preparação de Amostras

 
FIGURA 20 - Etapas de preparação das amostras de ensaios interrompidos. 

O segundo corte longitudinal tem como objetivo gerar uma “fatia” que servirá para o 

corte de peças menores para posterior embutimento e preparação para observação em 

microscópio. 

A definição das áreas de corte para geração dos tabletes foi feita após observação 

macroscópica do primeiro corte. A Figura 21 apresenta de forma esquemática a seqüência de 

cortes para as amostras das pelotas com ensaios interrompidos. 
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Microscópio  
FIGURA 21 - Seqüência de corte dos cadinhos para microscopia. 

 A próxima etapa foi o embutimento em resina epóxi das peças para observação em 

microscópio. Cada ensaio interrompido gerou um grupo de amostras que foram 

posteriormente selecionadas. A título de exemplo, na Figura 22 pode-se ver um grupo de 

amostras (corpos de prova) já embutidas prontas para análise. 

 

 

FIGURA 22 - Corpos de prova para observação em microscópio. 

4.5 Microscopia eletrônica de varredura 

A microscopia eletrônica de varredura é a técnica de caracterização microestrutural 

versátil, encontrando aplicações em diversos campos do conhecimento, mais particularmente 

engenharia e ciências de materiais, engenharia metalúrgica e a de minas, geociências e 

ciências biológicas, dentre outros.  

40 mm



52 

 

A interação de um fino feixe de elétrons focalizado sobre a área ou o microvolume a 

ser analisado gera uma série de sinais que podem ser utilizados para caracterizar propriedades 

da amostras, tais como composição, superfície topográfica, cristalográfica, etc. 

Com a incidência de um feixe fino de elétrons de alta energia incide na superfície da 

amostra, uma parte do feixe é refletida e coletada por um detector que converte este sinal em 

imagem. Há uma interação entre o feixe incidente e a superfície analisada e uma das 

conseqüências é a produção de raios-X que fornecem a composição química elementar de um 

ponto ou região da superfície, possibilitando a identificação de praticamente qualquer 

elemento presente. A microscopia eletrônica de varredura possui uma ampla gama de 

aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento tendo se tornado cada vez mais comum 

em nosso cotidiano. Na área mínero-metalúrgica, em especial na área de caracterização de 

mineral e de cargas metálicas destacam-se como aplicações importantes: 

- Análise morfológica de superfícies de materiais sólidos e particulados; 

- Mapeamento químico, micro-análise qualitativa e quantitativa e; 

- Identificação de fases minerais. 

As análises em MEV foram conduzidas no Laboratório de Caracterização Tecnológica da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LCT/USP). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Análise química 

As amostras das pelotas coletadas para este trabalho foram submetidas à determinação 

de sua composição química e os resultados de análise foram organizados na Tabela 5. 

TABELA 5. Análise química, basicidade e escorificantes das amostras de pelota. 

 TIPO 1 TIPO 2 

FeT 65,22 63,96 

FeO 0,36 0,61 

SiO2 2,29 4,78 

Al2O3 0,58 0,81 

P 0,022 0,027 

Mn 0,06 0,18 

CaO 2,35 1,29 

MgO 0,08 0,48 

TiO2 0,05 0,09 

S 0,007 0,002 

K2O 0,0082 n.d. 

Na2O 0,0074 n.d. 

2SiO
CaO  1,03 0,27 

2SiO
MgOCaO +  1,06 0,37 

322 OAlSiO
MgOCaO

+
+  0,85 0,32 

Quantidade de 
escorificantes 5,46 7,66 
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5.2 Microestrutura das pelotas 

Pelota tipo 1  

Como pode sr visto na Figura 23, a análise microestrutural da pelota do tipo 1 verifica-

se que existe um volume de escória muito pequeno, porém bem distribuído. Poucas partículas 

de quartzo estão presentes. Não foram observadas partículas de fundentes (calcário calcítico 

ou dolomítico), sugerindo assimilação pela escória. O arredondamento das partículas de 

hematita indica uma evolução microestrutural significativa. Não foi verificada a presença de 

magnetita. 

(a) (b) 
FIGURA 23 - Imagem de microscópio ótico de uma pelota da amostra TIPO 1 com densidade 

aparente de 3,58 g/cm3. (a) Borda da pelota, (b) Centro da pelota. 

Pelota tipo 2 

A observação da pelota do tipo 2 no microscópio, mostrada na Figura 24, mostrou que 

este material apresenta uma microestrutura bastante diversa do tipo 1. O tipo 2 apresenta 

partículas de hematita ainda com formato rugoso, sugerindo uma baixa evolução 

microestrutural. Nota-se a presença de partículas de quartzo significativamente maior neste 

material. Em ambas amostras foi observada a presença significativa de magnetita no centro 

das amostras de todas as pelotas observadas. 

25µm 25µm 

Quartzo

Hematita 
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(a) (b) 
FIGURA 24 - Imagem de microscópio ótico da pelota tipo 2 com densidade aparente de 3,32 

g/cm3. (a) Borda da pelota, (b) Centro da pelota. 

5.3 Ensaios físicos e metalúrgicos 
Nas Tabelas 6 a 8 são apresentados os resultados dos ensaios físicos e metalúrgicos 

das amostras das pelotas estudadas. A Tabela 6 apresenta os resultados do ensaio de 

compressão realizado de acordo com a norma ISO 4700. Neste ensaio são utilizadas 250 

pelotas. 

TABELA 6. Resultados do ensaio de compressão - norma ISO 4700 (250 pelotas/amostra). 

 Média Desvio % -100 Máximo Mínimo 

TIPO 1 286 112 4,8 556 43 

TIPO 2 293 97 9,0 578 66 
 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados do ensaio de RDI segundo a norma ISO 

4696-2. Além do resultado do material com tamanho inferior a 2,8mm, a fração de material 

com tamanho maior que 6,3mm também é apresentada nesta tabela, mesmo não constando da 

norma por ser um parâmetro de qualidade notadamente reconhecido no meio industrial. As 

tendências obtidas com estas amostras estão dentro do esperado. 

TABELA 7. Resultados do ensaio de RDI segundo a norma ISO 4696-2. 

  TIPO 1 TIPO 2 

Média 98,2 97,9 
%+6,30mm 

Desvio 0,92 0,28 

Média 1,15 1,65 
%-2,80mm 

Desvio 0,35 0,21 

25µm 
25µm 

Quartzo Hematita 
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 A Tabela 8 mostra os resultados de porosidade das duas pelotas estudadas. Foi 

utilizada a técnica de porosimetria de mercúrio. Percebe-se que a pelota 2 apresenta maior 

porosidade que o tipo 1. 

Os ensaios de redutibilidade foram realizados seguindo duas normas: ISO 4695 que 

mede diretamente a taxa de redução (dR/dt40) e ISO 7215 referente à redutibilidade relativa 

(GR => grau de redução final da amostra). Os resultados são apresentados na Tabela 9. Nota-

se que a pelota com a menor redutibilidade é o tipo 2 nos dois procedimentos de ensaio. A 

norma ISO 7215 mede o grau de redução após 180 minutos, enquanto que a norma ISO 4695 

mede a taxa de redução média entre 30 e 60% de grau de redução. 

Nos ensaios de amolecimento e fusão, o grau de redução é medido instantaneamente 

através do monitoramento dos teores de H2, CO e CO2 e do volume do gás de saída. Estes 

resultados serão discutidos novamente juntamente com os resultados obtidos nos ensaios de 

amolecimento e fusão. 

TABELA 8. Resultados de porosidade das pelotas de minério de ferro utilizando a técnica de 
porosimetria de mercúrio. 

Pelota Porosidade, (%) 

Ensaio A 30,6 
TIPO 1 

Ensaio B 30,4 

 Média 30,5 

   

Ensaio A 33,9 

Ensaio B 34,4 TIPO 2 

Média 34,2 
 

TABELA 9. Resultados dos ensaios de Grau de Redução, Resistência Após Redução (ISO 
7215) e redutibilidade (ISO 4695). 

Pelota ISO 7215, (GR- %) ISO 4695, ( dR/dt40) 

Média 67,6 1,085 
TIPO 1 

Desvio 2,51 0,049 

    

Média 61,0 0,500 
TIPO 2 

Desvio 0,21 0,014 
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5.4 Amolecimento e Fusão 

Os ensaios para avaliação das propriedades em altas temperaturas das amostras foram 

realizados nas seguintes etapas: 

1. Ensaios no laboratório na CVRD seguindo o atual procedimento de ensaio, método 

CVRD 1; 

2. Ensaios nas instalações do SGA adotando o procedimento de ensaio baseado em 

tempo fixo de redução e 

3. Ensaios no laboratório da CVRD segunda um novo procedimento de ensaio, método 

CVRD 2, que tem como premissa básica fazer todo acerto operacional do forno para 

que as condições de ensaio se aproximem ao máximo dos ensaios feitos no SGA. 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata e um resumo dos mesmos é apresentado 

na Tabela 10. 

5.4.1 Método CVRD 1 

 Estes ensaios foram realizados nas instalações da CVRD em Vitória/ES seguindo o 

procedimento usual de trabalho mencionado no item 4.3.1. 

A Figura 25 mostra os perfis de temperatura a que as amostras de pelotas foram 

submetidas na metodologia CVRD 1. 
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FIGURA 25 - Perfis de temperaturas durante o ensaio de amolecimento e fusão para pelotas 

tipo 1 e 2. 
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Nota-se que o perfil de temperatura para cada ensaio teve uma repetibilidade muito 

boa já que as variações foram muito pequenas. Abaixo de 60°C os perfis mostram uma ligeira 

variação devida, principalmente a temperatura inicial de ensaio, já que o interior do forno não 

chega a temperatura ambiente com menos de 72 horas. Pode-se afirmar que, de forma alguma, 

os resultados finais não foram afetados por esta razão. 

 

A Figura 26 mostra o gráfico da contração das pelotas durante o ensaio de 

amolecimento e fusão. 
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PELOTA TIPO 2 - Contração Durante Ensaio
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FIGURA 26 - Curvas de alteração do volume do leito de pelotas tipo 1 e 2 durante o ensaio de 

amolecimento e fusão. 
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Observando os dois grupos de curvas, percebe-se que a pelota tipo 2 sistematicamente 

apresenta maior contração da amostra a medida que a temperatura é elevada. A composição 

química da pelota 2 certamente foi o fator determinante deste comportamento. As diferenças 

entre as pelotas de cada tipo são consideradas bastante pequenas indicando boa qualidade do 

controle e execução dos ensaios. 

A Tabela 10 apresenta os valores médios para as temperaturas características do ensaio 

de amolecimento e fusão (início e final da zona coesiva, 10 e 50% contração do leito e 

gotejamento). O intervalo de temperatura da zona coesiva também é mostrado nesta tabela 

assim como os desvios padrão medidos com os dois tipos de pelotas avaliados. 

A diferença de massa carregada nos ensaios das pelotas 1 e 2 é devida ao fato do 

carregamento do cadinho ser realizado por volume constante e, como a pelota 1 apresenta 

maior densidade a granel (maior teor de ferro e menor quantidade de ganga), sua massa 

contida no cadinho foi maior. 

 

TABELA 10. Valores médios dos parâmetros de temperatura do ensaio de amolecimento e 
fusão e desvios padrão para os dois tipos de pelotas no método CVRD 1. 

Temperatura (°C) 

Pelota Massa (g) TS 

200 mmca 

TE 

200 mmca 

∆T 

para valor S 

TSh10 

10% contr. 

TSh50 

50% contr. 

TD 

Gotejamento 

Tipo 1 864,7 1227 1338 111 1125 1291 1341 

Desvio Padrão 2,4 8,9 1,5 7,7 8,5 10,1 9,4 

        

Tipo 2 803,7 1100 1367 268 1063 1207 1363 

Desvio Padrão 3,7 1,2 3,3 4,4 2,0 7,4 8,5 

 

 A pelota tipo 2 apresenta capacidade de redução quando submetida a ensaios 

convencionais como os apresentados na Tabela 9. Em temperaturas elevadas  pode-se associar 

este fato à da maior presença de FeO nas amostras. Sendo assim, sua conseqüente combinação 

com SiO2 acontece resultando na formação de compostos com ponto de fusão mais baixos 

levando a amolecimento mais prematuro em relação à pelota 1 que pode ser verificado pelo 
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valor de TSh10. Por estes motivos temos, para a pelota 2, menores temperaturas de 

amolecimento (TSh10 e TSh50) e maior valor de ∆T nesta amostra. 

 O maior valor de ∆T para a pelota tipo 2 sugere uma maior espessura de zona coesiva 

quando este material for submetido a aplicação industrial. 

 A Tabela 11 apresenta os resultados dos parâmetros diretamente ligados a 

permeabilidade a quente dos materiais estudados. O valor S corresponde à área abaixo da 

curva de queda de pressão em função da temperatura. Da mesma forma, o valor S’ também 

representa a área abaixo da curva de queda de pressão, mas neste caso em função do tempo. É 

nítida a diferença de valores S entre as pelotas. Assim, a pelota 1 apresenta permeabilidade 

significativamente melhor do que a pelota 2, pois os respectivos valores S são menores 

traduzindo uma menor resistência do leito, quando em altas temperatura, à passagem do fluxo 

gasoso. 

TABELA 11. Parâmetros S, S’ e perda de carga máxima (∆Pmax), dos ensaios realizados com 
as pelotas tipo 1 e tipo 2 no método CVRD 1. 

 

S 

(kg*C/cm2) 

S' 

(kg*min/cm2)
∆Pmax 

(mmH2O) 

Tipo 1 9,3 2,2 1933 

Desvio Padrão 2,0 0,4 341 

    

Tipo 2 97,3 19,7 6724 

Desvio Padrão 5,5 1,3 488 

 

Na Figura 27 estão representadas as curvas de queda de pressão em função da 

temperatura para cada um dos tipos de pelotas estudado. Os ensaios foram realizados em 

triplicata. 

A diferença de permeabilidade entre os dois tipos de pelota também justifica os 

valores de temperatura final da zona coesiva mostrado na tabela 7. Em conseqüência disto, a 

pelota 1 apresenta temperatura de gotejamento mais baixa que a pelota 2. 

Uma informação interessante, ou no mínimo curiosa, é o fato da pelota 2 apresentar 

temperatura de gotejamento média 4°C menor que a temperatura média final da zona coesiva. 

O motivo para isto é que as condições de fluidez do material fundido no interior do cadinho 
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Queda de Pressão durante o Ensaio CVRD
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FIGURA 27 - Queda de pressão ao longo do aquecimento das pelotas tipo 1e tipo 2 no 

método de ensaio CVRD. 

favoreceram o gotejamento da pelota 2 antes mesmo que a queda de pressão voltasse a atingir 

o valor de 200 mmca que é a condição indicativa para determinação da temperatura final de 

amolecimento. 

Os resultados do grau de redução instantâneo em temperaturas consideradas 

importantes no ensaio de amolecimento e fusão são apresentados na Tabela 12 e o 

comportamento das duas pelotas em relação à redução dos óxidos de ferro é mostrado nas 

curvas de redução das Figuras 28 e 29 representando, respectivamente as pelotas tipo 1 e tipo 

2. 

TABELA 12. Grau de redução corrigido em Ts, 50% do deslocamento e a 1000, 1100 e 
1200°C para pelotas tipos 1 e 2. 

Grau de redução corrigido (%) 

 RTs R50% 1000°C 1100°C 1200°C 

Tipo 1 63,7 66,1 31,1 50,2 62,3 

Desvio Padrão 1,5 1,8 0,5 1,0 1,5 

      

Tipo 2 54,8 66,6 33,2 55,1 66,6 

Desvio Padrão 2,0 2,3 1,0 1,8 2,9 
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PELOTA TIPO 1
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FIGURA 28 - Curvas de redução em função da temperatura durante o ensaio de 

amolecimento e fusão das amostras de pelota do tipo 1. 
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FIGURA 29 - Curvas de redução em função da temperatura durante o ensaio de 

amolecimento e fusão das amostras de pelota do tipo 2. 

São apresentados os valores de grau de redução instantâneo nas temperaturas que 

representam o início da zona coesiva (RTs), metade da contração do leito de pelotas (R50%). 

Também são apresentados os valores do grau de redução nas temperaturas de 1000, 1100 e 
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1200 graus centígrados. Até atingir a temperatura de início de amolecimento (TSh10), em que 

ocorre 10% da contração do leito, a pelota tipo 1 é reduzida preferencialmente. Após esta 

temperatura a pelota tipo 2 possui comportamento de redução ligeiramente superior ao tipo 1. 

 

5.4.2 Método SGA 

 Após a realização dos ensaios para avaliação do comportamento em altas temperaturas 

da pelotas dos tipos 1 e 2 pelo método de ensaio atual da CVRD, amostras dessas mesmas 

pelotas foram enviadas para o SGA. O objetivo foi conhecer os resultados obtidos neste 

método de ensaio para posterior desenvolvimento de um novo método de ensaio na CVRD. 

Os principais resultados destes ensaios encontram-se na Tabela 13. Resultados 

complementares obtidos no SGA são mostrados no anexo E sendo que os gráficos dos 

parâmetros mais relevantes estão no item anexo F. 

TABELA 13. Valores médios dos parâmetros de temperatura do ensaio de amolecimento e 
fusão e desvios padrão para os dois tipos de pelotas. 

 Temperatura (°C) 

Ensaio TE T∆Pmax TSS TA1 TBF2 

 50% contração 200 mmca F. Fase Liq Gotejamento Fusão Metal 

Tipo 1 1300 1315 1330 1340 1350 

Tipo 2 1215 1205 1245 1270 1290 

 

 A Tabela 14 mostra informações a redução das amostras de pelotas. São apresentados 

o tempo de redução, o valor do grau de redução antes dos estágio de redução indireta da 

amostra assim como o grau de redução após a redução isotérmica da amostra. 
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TABELA 14. Parâmetros de redução durante o ensaio no método SGA. 

 Redução 

Ensaio GR1 GR2 

 Antes da Redução Isotérmica Após Redução Isotérmica 

Tipo 1 22 57 

Tipo 2 26 60 

 

5.4.3 Método CVRD 2 

 De posse dos resultados realizados no SGA iniciou-se um trabalho de desenvolvimento 

de uma nova metodologia que agregasse os pontos positivos dos métodos CVRD 1 e SGA. 

 Dentre outras razões, podemos citar as principais justificativas para este 

desenvolvimento: 

- Consolidar a linha de pesquisa de propriedades em altas temperaturas junto a 

clientes da CVRD principalmente na Europa; 

- Criar a opção de um método de ensaio alternativo ao originalmente utilizado; 

- Aumentar a similaridade dos ensaios obtido em laboratório com a realidade 

industrial e 

- Reduzir custos com a realização de ensaios em outras entidades de pesquisa. 

Uma vez que o aparato de ensaio para propriedades em altas temperaturas oferece boa 

flexibilidade, tanto para o ajuste de parâmetros térmicos quanto de controle de atmosfera no 

interior do cadinho, foram feitos os ajustes necessários conforme a Tabela 15. 

Somente as dimensões do cadinho não foram ajustadas devido a razões construtivas do 

equipamento CVRD. Uma modificação mecânica para isto seria demasiadamente cara e seu 

impacto sobre os resultados, muito provavelmente, seria pequeno porque o volume de 

material ensaiado é bastante próximo nos dois métodos. Além disso, o fato do cadinho CVRD 

acondicionar uma quantidade maior de amostra certamente aumenta a representatividade do 

ensaio. 
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A Figura 30 mostra os perfis de temperatura a que as amostras de pelotas foram 

submetidas na metodologia CVRD 2. 
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FIGURA 30 - Perfis de temperaturas durante o ensaio de amolecimento e fusão para as 

pelotas tipo 1 e 2 no método CVRD 2. 

Assim como no método CVRD 1, a consistência do perfil de temperatura foi muito 

boa. Os perfis praticamente se sobrepuseram a partir dos 90°C favorecendo a repetibilidade 

dos ensaios. 

A Figura 31 mostra o gráfico de deslocamento do êmbolo (alteração de volume do 

leito de pelotas) durante o ensaio de amolecimento e fusão. 

Observando os dois grupos de curvas, percebe-se que a pelota tipo 2 sistematicamente 

apresenta maior contração da amostra a medida que a temperatura é elevada. A composição 

química da pelota 2 certamente foi o fator determinante deste comportamento. As diferenças 

entre as pelotas de cada tipo são consideradas bastante pequenas indicando boa qualidade do 

controle e execução dos ensaios. 
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TABELA 15. Condições de ensaios nas metodologias CVRD 2 e SGA. 

Parâmetro CVRD SGA 

Amostra Faixa 
Granulométrica 10 a 15 mm 10 a 12,5 mm 

Cadinho Material Grafite Grafite 

 Diâmetro interno 100 mm 80 mm 

 Altura de amostra 70 mm 60 mm 
Composição 
Gás Redutor Temperatura,°C < 800 > 800 < 450 450-

900 900 900-
1550 

 N2, % vol 100 67 100 60 60 100 

 CO, % vol - 29 - 25 35 - 

 CO2, % vol - - - 15 5 - 

 H2, % vol - 4 - - - - 

 Vazão 34 NL/min 34 NL/min 30 30 30 30 
Redução da 
amostra Modalidade Tempo de redução Fixo  

 Temperatura inicial 800  

 Temperatura final Fim do ensaio  
Esforço 
mecânico Carga 98 kPa 98 kPa 

Aquecimento Taxa de 
aquecimento 200 a 1000°C → 10°C/min 20 a 450°C →    5°C/min 

  1000 a 1550°C → 5°C/min 450 a 900°C →   10°C/min 

    900°C 
 

→  100 min 

     900 a 1550°C →    5°C/min 

 Temperatura Max 1650 1550 

 Patamar Isotérmico Não Sim = 900°C 

 

A Tabela 16 apresenta os valores médios de temperatura: inicial e final da zona 

coesiva, a 10 e 50% do contração e de gotejamento, a diferença de temperatura entre o início e 

o final da zona coesiva assim como os desvios padrão medidos com os dois tipos de pelotas 

avaliados. 

Assim como na metodologia CVRD 1, a diferença de massa carregada nos ensaios das 

pelotas 1 e 2 é devida ao fato do carregamento do cadinho ser realizado por volume constante 

e, como a pelota 1 apresenta maior densidade a granel (maior teor de ferro e menor 

quantidade de ganga), sua massa contida no cadinho foi maior. Como a maneira de 
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carregamento do cadinho foi a mesma nos dois casos, as diferenças de massa contida no 

cadinho também situou-se no mesmo patamar. 
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Pelota 1 - Método CVRD 2 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Temperatura, (°C)

C
on

tr
aç

ão
, (

%
)

Ensaio A

Ensaio B

Ensaio C

 

Contração do Leito
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FIGURA 31 - Curvas de alteração do volume do leito de pelotas tipo 1 e 2 durante o ensaio de 
amolecimento e fusão – Método CVRD 2. 

As temperaturas características do ensaio de amolecimento e fusão medidas pelo 

método CVRD 2 mantiveram as mesmas tendências observadas no caso do método CVRD, 

mas os valores de temperatura, de forma geral, situaram-se em um patamar um pouco superior 

aos observados no primeiro caso. 
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O valor de ∆T encontrado para a pelota tipo 1 foi menor do que a pelota tipo 2, 

indicando melhor condição de permeabilidade para o tipo 1. 

TABELA 16. Valores médios dos parâmetros de temperatura do ensaio de amolecimento e 
fusão e desvios padrão para os dois tipos de pelotas – Método CVRD 2. 

  Temperatura (°C) 

Ensaio Massa (g) 
TS 

200 mmca 

TE 

200 mmca 

∆T 

para valor S 

TSh10 

10% contr. 

TSh50 

50% contr. 

TD 

Gotejamento 

Tipo 1 862,8 1307 1363 56 1119 1280 1381 

Desvio Padrão 3,5 2,5 5,8 7,7 3,2 2,9 30,2 

        

Tipo 2 800,2 1204 1359 155 1048 1170 1383 

Desvio Padrão 1,1 4,6 4,8 8,8 12,1 6,7 26,9 

 

A Tabela 17 e Figura 32 apresentam os resultados dos parâmetros diretamente ligados 

a permeabilidade a quente dos materiais estudados. Podemos observar que tanto o valor S 

quanto S´ são sistematicamente inferiores em relação ao método CVRD 1 confirmando a 

indicação de melhor permeabilidade na zona coesiva para a pelota tipo 1. 

TABELA 17. Parâmetros S, S’ e perda de carga máxima (∆Pmax), dos ensaios realizados com 
as pelotas tipo 1 e tipo 2. 

Ensaio 

S 

(kg*C/cm2) 

S' 

(kg*min/cm2)
dPmax 

(mmH2O) 

Tipo 1 6,7 1,7 2812 

Desvio Padrão 1,1 0,3 386 

    

Tipo 2 40,5 8,8 5498 

Desvio Padrão 8,5 1,9 900 
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Perda de Carga
Pelotas 1 e 2 - Método CVRD 2
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FIGURA 32 - Queda de pressão ao longo do aquecimento das pelotas tipo 1e tipo 2 no 

método de ensaio CVRD 2. 

 

As diferenças nas temperaturas características e parâmetros de permeabilidade 

certamente tem explicação no maior tempo de redução isotérmica a 900°C a que as amostras 

do método 2 são submetidas. Como os materiais foram reduzidos por um tempo maior, a 

formação de compostos a base de FeO e SiO2 foi inibida pelo menor presença de FeO 

resultados em redução mais intensa. A Tabela 18 e Figura 33 apresentam os resultados de 

grau de redução nas temperaturas características do ensaio de amolecimento e fusão e Figura 

33 as curvas de redução para as pelotas tipo 1 e 2. 

 

TABELA 18. Grau de redução corrigido no início da zona coesiva, a 50% do deslocamento e 
a 1000, 1100 e 1200°C dos ensaios realizados com as pelotas tipos 1 e 2. 

Grau de redução corrigido (%) 

Ensaio RTs R50% 1000°C 1100°C 1200°C 

Tipo 1 69,5 68,6 66,7 67,3 67,9 

Desvio Padrão 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 

      

Tipo 2 69,5 69,2 68,2 68,8 69,5 

Desvio Padrão 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 
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Grau de Redução
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Grau de Redução
Pelota 2 - Método CVRD 2
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FIGURA 33 - Curvas de redução em função da temperatura durante o ensaio de 

amolecimento e fusão das amostras de pelotas tipos 1 e 2 – Método CVRD 2. 
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5.5 Estudo Macro e Microestrutural 
 

Ensaios interrompidos 

O estudo macro e microestrutural foi realizado com as pelotas tipo 1 e tipo 2 na 

metodologia de ensaio as CVRD 1. Foi utilizada a técnica de ensaios interrompidos 

obedecendo aos critérios mencionados no item 5.4. 

Para a pelota tipo 1, foram feitos ensaios com interrupção nas temperaturas de 1200°C 

(temperatura anterior ao valor máximo de queda de pressão), 1295°C (temperatura próxima 

ao valor máximo de queda pressão) e 1303°C (temperatura após ao valor máximo de queda de 

pressão e anterior ao gotejamento). 

Para a pelota tipo 2, a interrupção dos ensaios foi feita com os mesmos critérios 

utilizados anteriormente, ou seja, temperatura anterior ao valor máximo de queda de pressão 

(1100°C), temperatura próxima ao valor máximo de queda pressão (1200°C) e temperatura 

após ao valor máximo de queda de pressão e anterior ao gotejamento ( 1300°C). 

Preparação de amostras para microscopia 

Uma vez obtidas as amostras foi realizada a primeira etapa de preparação das amostras 

conforme indicado na Figura 20: o corte longitudinal dos cadinhos ao meio.  

 
FIGURA 34 - Seções longitudinais dos cadinhos com as pelotas tipos 1 e 2 em ensaios 

interrompidos antes do pico de queda de pressão. 
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A Figura 34 mostra as seções longitudinais destes corte para as pelotas tipo 1 e 2 para os 

ensaios interrompidos a 1200°C e 1100°C antes da ocorrência do pico de queda de pressão . 

Pode ser visto na Figura 34 que, no momento da interrupção dos ensaios, ainda existia 

condição de permeabilidade razoável para passagem dos gases através das amostras e que a 

pelota tipo 1 apresentou maior contração do leito. Percebe-se ainda que existe a formação de 

uma camada metálica envolvendo as pelotas caracterizando o mecanismo de redução 

topoquímico em ambas as amostras. A macrografia da pelota tipo 1 mostrou de forma mais 

nítida a camada metalizada formada no exterior das pelotas. Contudo, deve-se observar que o 

ensaio com a pelota tipo 2 foi interrompido em uma temperatura de 100°C e mesmo assim a 

macrografia deste tipo de pelota também apresenta uma clara formação da camada metálica. 

Com a observação destas macrografias e das curvas de redução para as duas pelotas, 

apresentadas anteriormente, fornece fortes indícios que a pelota tipo 2 é mais redutível em 

altas temperaturas do que o tipo 1. 

A Figura 35 apresenta os cortes para os ensaios interrompidos em temperaturas 

próximas ao valor máximo de queda de pressão no leito. 

 
FIGURA 35 - Seções longitudinais dos cadinhos com as pelotas tipo 1 e 2 em ensaios 

interrompidos nas proximidades do pico de queda de pressão. 

Para a pelota tipo 1 a temperatura selecionada foi 1295°C e para a pelota tipo 2 o 

ensaio foi interrompido a 1210°C. Neste caso a condição de permeabilidade é extremamente 

baixa, pois a formação de um filme composto por metal e escória no sentido transversal 

dificulta significativamente a passagem dos gases pelas amostras configurando a queda de 

pressão máxima. Neste momento ainda não aconteceu o gotejamento da escória ou metal, mas 

as regiões mais escuras mostradas no corte da pelota tipo 2 estão associadas a presença de um 
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maior volume de material escorificável com altos teores de FeO e SiO2. Na macrografia da 

pelota tipo 1 observa-se no canto inferior direito a presença nítida de pelotas onde a fase 

escória foi completamente exsudada restando assim um núcleo com ausência de material. 

A Figura 36 apresenta os cortes para os ensaios interrompidos a 1300°C após o pico de 

queda de pressão e antes do gotejamento. 

 

 
FIGURA 36 - Seções longitudinais dos cadinhos com as pelotas tipo 1 e 2 em ensaios 

interrompidos antes do gotejamento. 

 Neste momento já ocorreu uma evolução da macroestrutura de ambas as pelotas com o 

aumento da contração do leito. Isto ocorre em razão da compressão com posterior 

achatamento das pelotas onde a escória foi completamente exsudada. Com os dois materiais a 

1300°C, a condição de permeabilidade da pelota tipo 2 é consideravelmente inferior à pelota 

tipo 1 o que está ligado à quantidade e natureza da escória formada. A razão para a 

macrografia da pelota tipo 1 apresentar-se mais nítida é porque este corte passou por uma 

etapa de impregnação com resina epóxi o que conferiu um aspecto mais límpido à superfície. 

Microscopia eletrônica de varredura 

 Após a preparação dos corpos de prova, uma peça de cada conjunto de representante 

de um ensaio interrompido foi selecionada para observação em microscópio eletrônico em 

diferentes aumentos. Foram feitas imagens eletrônicas das seções polidas como em aumentos 

de 20, 100 e 1000 vezes. 

 A identificação das fases presentes nas seções polidas foi suportada por microanálise 

por EDS. 
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 A Figura 37 é referente ao ensaio interrompido a 1200°C com a pelota tipo 1. O 

aspecto visual da seção polida sugere a presença de uma “casca” metálica envolvendo um 

núcleo de material em processo de redução indicando um mecanismo de redução topoquímica 

das partículas. Com um aumento na magnitude de 20 vezes já é possível notar presença de 

escória (fase mais escura) em meio a fase mais clara formada predominantemente por ferro 

metálico. 

 

Corpo de Prova Pelota 1 a 1200°C Pelota 1 a 1200°C – aumento 100X 

Pelota 1 a 1200°C – aumento 20X Pelota 1 a 1200°C – aumento 1000X 

FIGURA 37 - Aspectos da microestrutura da pelota tipo 1 a 1200°C. 

 Ao analisar a borda de uma pelota com um aumento de 100 vezes, região que foi 

inicialmente suposta como metálica, identifica-se a coexistência de uma fase escória com 

metal. No entanto a predominância é da fase metálica. Na verificação mais detalhada desta 

região (delimitada pelo retângulo branco) com o aumento de 1000 vezes, observa-se uma 

microestrutura formada por uma matriz metálica (C) composta por ferro, correspondendo à 

fase mais clara, envolvendo uma fase intergranular de escória rica em SiO2 e FeO (A1) e 

C

A1 

B1

Pelota 1-1200-H Pelota 1-1200-H

Pelota 1-1200-H



75 

 

wustita (B1). A região de cor preta representa espaços vazios preenchidos por resina. A 

presença destes vazios confere porosidade à pelota permitindo assim a difusão dos gases 

presentes no processo de redução. 

 

 

 

Corpo de Prova Pelota 1 a 1295°C Pelota 1 a 1295°C – aumento 100X 

Pelota 1 a 1295°C – aumento 20X Pelota 1 a 1295°C – aumento 1000X 

FIGURA 38 - Aspectos da microestrutura da pelota tipo 1 a 1295°C. 

Na Figura 38 são mostradas imagens da pelota tipo 1 submetida ao ensaio com 

interrupção a 1295°C na região próxima ao valor máximo de queda de pressão. Tanto a 

observação a olho nu da seção polida quanto à análise microscópica reforçam claramente a 

teoria, exposta no item 4.5, a respeito dos mecanismos envolvidos no fenômeno de 

amolecimento e fusão de cargas metálicas. 

Identifica-se a deformação da pelotas, diretamente ligada à contração do leito durante 

o ensaio e também a ocorrência do fenômeno de exsudação da fase escória. Outro ponto 

V 

C

A1 

B1

Pelota 1-1295-F

Pelota 1-1295-F Pelota 1-1295-F



76 

 

importante a ser comentado é que a região V é uma região com ausência de material que foi 

preenchida por resina durante a etapa de preparação das seções polidas. A fase escória 

“migrou” para a região mais externa misturando-se à fase metálica e deixando um vazio no 

interior das pelotas. O aumento da temperatura propiciou a coalescência das partículas 

conferindo um aspecto mais arredondado à microestrutura como mostrado nos aumentos de 

100 e 1000 vezes. A região C é formada essencialmente por ferro metálico enquanto as 

regiões mais escuras, A1 e B1, são fases identificadas, respectivamente, como escória e 

wustita. 

Ao atingir temperatura de 1303 a pelota tipo 1 apresentou o aspecto visual conforme a 

Figura 39. A aparência da seção polida observada a olho nu indica que já ocorreu uma 

contração considerável. 

 
 

Corpo de Prova Pelota 1 a 1303°C Pelota 1 a 1303°C – aumento 100X 

Pelota 1 a 1303°C – aumento 20X Pelota 1 a 1303°C – aumento 1000X 

FIGURA 39 - Aspectos da microestrutura da pelota tipo 1 a 1303°C. 
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O efeito da ocorrência da exsudação da escória para a região intergranular (local entre 

as pelotas – fração de vazios do leito) também pode ser notado aqui. A região escolhida para 

observação com maiores aumentos corresponde a uma espécie de “fronteira”. De um lado 

tem-se uma microestrutura com predominância de fase metálica co-existindo fase escória e de 

outro praticamente a ausência de fase metálica com praticamente duas fases: wusita e um fase 

escória formada por CaO, SiO2 e FeO. 

A pelota tipo 2 apresenta aspecto macroscópico bastante distinto da pelota tipo 1 como 

já foi visto nas Figuras das seções transversais. A Figura 40 mostra as imagens para uma 

região selecionada no interior (centro) de uma pelota da seção polida. 

 

Corpo de Prova Pelota 2 a 1100°C Pelota 2 a 1100°C – aumento 100X 

Pelota 2 a 1100°C – aumento 20X Pelota 2 a 1100°C – aumento 1000X 

FIGURA 40 - Aspectos da microestrutura da pelota tipo 2 a 1100°C. 

Na temperatura de 1100°C a presença de ferro metálico ainda é reduzida e existe 

predominância de escória e wustita para a pelota tipo 2. Além disso, a observação no aumento 

de 20 e 100 vezes indica a presença de grande quantidade de vazios fazendo com que nesta 
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temperatura a queda de pressão no leito ainda seja pequena. A análise das fases presentes 

indica a presença de uma matriz de escória (A2) com bastante wustita (B1) e pouca 

quantidade de ferro metálico (C). Também foi identificada a ocorrência de mais uma fase 

escória com presença significativa de alumina (E). 

O ensaio interrompido nas proximidades do pico de queda de pressão (1210°C) para a 

pelota tipo 2 gerou uma microestrutura com presença significativa de ferro metálico e também 

abundancia de fase escória. Na seção polida analisada selecionou-se uma área onde a imagem 

do microscópio em um aumento de 20 vezes apresenta o encontro de duas pelotas. Nesta 

região nota-se um aspecto de baixa permeabilidade devido ao preenchimento da fração de 

vazios do leito por deformação das pelotas em função da temperatura e pressão aplicadas. Na 

Figura 41 são apresentadas a seção polida e demais imagens da microscopia eletrônica para 

este caso. 

 

 Pelota 2 pico queda de pressão – aumento 100X 

Pelota 2 pico queda de pressão – aumento 20X Pelota 2 pico queda de pressão – aumento 1000X 

FIGURA 41 - Aspectos da microestrutura da pelota tipo 2 nas proximidades do valor máximo 
de queda de pressão. 
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A microestrutura da pelota tipo 2 próxima ao pico de queda de pressão apresenta 

predominância de uma fase metálica (C) homogeneamente misturada com wustita (B1) e uma 

fase escória (A3) com presença significativa de CaO e SiO2. Em menor quantidade, outra fase 

escória (E) rica em Al2O3 também está presente. 

De maneira geral pode-se notar que, a 1300°C, a pelota tipo 2 possui uma 

microestrutura com grãos bastante arredondados, presença de grande quantidade de fase 

metálica e baixa porosidade fazendo que nesta temperatura a queda de pressão no leito ainda 

tenha um valor elevado em relação ao valor atingido no pico. A Figura 42 apresenta as 

imagens para esta condição incluindo a seção polida e imagens eletrônicas nos aumentos de 

20, 100 e 1000 vezes. 

 

 

 Pelota 2 a 1300°C – aumento 100X 

Pelota 2 a 1300°C – aumento 20X Pelota 2 a 1300°C – aumento 1000X 

FIGURA 42- Aspectos da microestrutura da pelota tipo 2 a 1300°C. 

C
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A2 

Pelota 2-1300-E

Pelota 2-1300-E Pelota 2-1300-E
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Para a análise da microestrutura da pelota tipo 2, na temperatura de 1300°C (após o 

pico de queda de pressão), foi selecionada uma região na confluência de 5 pelotas onde a 

borda de uma delas foi o ponto escolhido para análise. 

Um outro aspecto interessante na nesta temperatura foi a identificação de frentes de 

redução, em outras palavras, regiões onde a redução do óxido de ferro é mais intensamente 

transformado em metal. Este fenômeno pode ser associado ao contato preferencial do gás 

redutor com a pelota de minério de ferro que acontece na base do leito de amostra, dentro do 

cadinho, próximo à interface com a camada de inferior de coque. Na Figura 43, que apresenta 

imagens deste fenômeno, identifica-se uma fase metálica (M), de grande extensão e na 

eminência do gotejamento, em contato com a camada de coque (F). 

 

 

  

  

FIGURA 43 - Aspectos da microestrutura da pelota tipo 2 a 1300°C na frente de redução. 
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Pelota 2-1300-E Pelota 2-1300-E
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Uma região onde é possível identificar a transformação de óxido em metal também foi 

analisada. Neste caso, percebe-se uma região na qual existe predominância de material 

completamente reduzido (C) misturado a wustita (B), escória rica em SiO2 e FeO (A2) e uma 

outra fase escória com presença de CaO, MgO, SiO2, Al2O3 e FeO. 

 

5.7 Critérios para seleção do método de ensaio 

 Em uma situação em que já existe uma referência de resultados de propriedades em 

altas temperaturas é bastante razoável que se queira usufruir desta base de dados quando se 

analisa um novo material. O método CVRD 1 mostra-se mais adequado quando se pretende 

comparar resultados com aqueles obtidos por sistemáticas de ensaio semelhantes à adotada 

pela Nippon Steel. Já para comparações com ensaios que tomam por base o método da SGA, 

a melhor opção é o CVRD 2. 

O método CVRD 1 possui como uma vantagem o uso de hidrogênio na composição de 

gás redutor. Por este motivo é possível fazer uma melhor extrapolação para operações 

industriais de altos-fornos que operam com altas taxas de injeção de carvão pulverizado pelas 

ventaneiras. Por outro lado, o CVRD 2 adota uma curva de aquecimento bastante semelhante 

ao perfil de temperaturas ao longo da altura relatado por autores como POVEROMO, J. J. 

(2002), LU. W. K. (1987), SUGIYAMA et al. (1983) e HIGUCHI, M. et al. (1975). 

A seleção do método de ensaio a ser adotado é uma questão altamente dependente do 

contexto em que esta decisão será tomada. O importante é que, seja pelo método CVRD 1, 

CVRD 2 ou mesmo nos ensaios realizados no SGA, as pelotas avaliadas apresentam as 

mesmas tendências de resultados e com variabilidade bastante satisfatória. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A caracterização química, física, metalúrgica e microestrutural possibilitou uma 

diferenciação das duas pelotas selecionadas para este trabalho confirmando que estes 

materiais possuem aplicações distintas no processo de redução principalmente quando 

observados os requisitos necessários à carga metálica na região superior (zona seca) do alto-

forno. A pelota identificada como tipo 1 apresentou menor quantidade de escorificáveis, 

resistência à compressão similar ao tipo 2, menor porosidade e, apesar disto, maior 

susceptibilidade à redução na zona granular do alto-forno 

No caso da zona coesiva, os principais parâmetros indicados para avaliação do 

amolecimento e fusão de cargas metálicas são as temperaturas características (início de 

amolecimento, 50% de contração, início da zona coesiva, temperatura de final da zona 

coesiva, temperatura de gotejamento),a queda de pressão durante o ensaio e a composição 

gasosa pós-redução. A partir deles é possível estimar o intervalo de amolecimento e fusão dos 

materiais, a permeabilidade na zona coesiva e o grau de redução em altas temperaturas. 

Foi possível desenvolver um novo método de ensaio e testá-lo com sucesso. Este 

método agrega os pontos fortes das sistemáticas de ensaio atualmente utilizadas na CVRD e 

SGA como, por exemplo, a associação da permeabilidade na zona coesiva com o valor S e a 

aplicação de um perfil de temperatura bastante similar ao de um alto-forno.  

A pelota tipo 1 apresenta propriedades em altas temperaturas bastante distintas das do 

tipo 2. Para o tipo 1 estima-se menores valores de queda de pressão durante o amolecimento e 

fusão e menor intervalo de temperatura na zona coesiva do alto-forno. A pelota tipo 2 

apresenta graus de redução em altas temperaturas ligeiramente superiores ao tipo 1, muito 

provavelmente devido a sua maior porosidade. 

Com a técnica de ensaios interrompidos, aliada ao uso da microscopia eletrônica de 

varredura e análise com microssonda, foi possível verificar fenômenos que ocorrem durante 

do amolecimento e fusão das pelotas estudadas em escala laboratorial. A deformação a quente 

das pelotas, evolução da redução durante o aquecimento e formação de fase líquida puderam 

ser acompanhados em momentos distintos do ensaio. Este procedimento, em conjunto com os 

parâmetros obtidos no ensaio de amolecimento e fusão, facilita a extrapolação do 

comportamento observado em laboratório para a escala industrial. 
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Pelotas de minério de ferro foram utilizadas neste trabalho, no entanto é totalmente 

viável a aplicação do novo método de ensaio para a avaliação de outros tipos de carga 

metálica como, por exemplo, minério de ferro granulado e sínter. 

As técnicas de ensaio utilizadas pela Companhia Vale do Rio Doce e SGA mostraram-

se adequadas e confiáveis para avaliação de propriedades de cargas metálicas em altas 

temperaturas. A confiabilidade nestes resultados ainda é reforçada pelas pequenas variações 

encontradas. 
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7. SUGESTÃO DE PRÓXIMOS TRABALHOS 
 

Como sugestões para trabalhos futuros propõem-se os seguintes temas: 

 

• Estudo comparativo do comportamento de outros materiais, por exemplo, 

sínter e minério de granulado utilizando as duas metodologias de ensaio da 

CVRD; 

• Desenvolvimento de método de ensaio semelhante à CVRD 2 porém com a 

utilização de hidrogênio no gás redutor para simulação de operação de altos 

fornos com altas taxas de injeção de carvão; 

•  Estudo com ensaios interrompidos na metodologia CVRD 2 e  

• Investigação da qualidade do material gotejado utilizando-se as duas 

metodologia de ensaio da CVRD. 
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ANEXOS 
 

 

Os anexos apresentados detalham informações relacionadas aos seguintes tópicos: 

 

a) Cálculo para determinação do grau de redução a partir da análise dos gases; 

b) Resultado detalhado dos ensaios realizados na CVRD – Método CVRD 1; 

c) Resultado detalhado dos ensaios realizados na CVRD – Método CVRD 2; 

d) Resultado dos ensaios de amolecimento e fusão obtidos no SGA; 

e) Gráficos dos ensaios realizados seguindo o método SGA; 

f) Aparato experimental de preparação das seções polidas; 

g) Telas do Sistema supervisório do forno de amolecimento e fusão e 

h) Ajustes operacionais para fornos para os métodos de ensaio CVRD 1 e CVRD 2. 

 

 A razão para deslocar as informações acima para a seção de ANEXOS é manter a 

objetividade do texto principal, deixando para o leitor a opção escolha de verificar estes itens 

para a o busca de algum possível detalhe da parte experimental. 

 

 O corpo do texto principal trás todas as informações necessárias para a compreensão e 

do trabalho realizado. 



89 

 

ANEXO A - Cálculo para determinação do grau de redução a partir da análise dos gases 
 

O grau de redução é calculado segundo a fórmula: 
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ANEXO B - Resultado detalhado dos ensaios realizados na CVRD – Método CVRD 1. 

TABELA 19. Resumo dos ensaios de amolecimento e fusão para a pelota do tipo 1. 

Material Massa Ts(200) Te(200) ∆T T10% T50% Td S S' Rs200 R50% R1000 R1100 R1200 ∆Pmax

Pelota 1 866,16 1235 1339 104 1119 1288 1352 7,885 1,907 62,3 64,1 30,6 49,2 60,7 1734

Pelota 1 866,00 1217 1336 119 1126 1293 1335 11,530 2,697 63,6 66,5 31,3 50,4 62,5 2326

Pelota 1 862,00 1228 1339 111 1130 1293 1337 8,482 1,990 65,3 67,6 31,5 51,1 63,6 1738

Média 864,7 1227 1338 111 1125 1291 1341 9,299 2,198 63,7 66,1 31,1 50,2 62,3 1933

Desvio Padrão 2,4 8,9 1,5 7,7 5,6 2,9 9,4 1,955 0,434 1,5 1,8 0,5 1,0 1,5 341

Temperaturas Grau de redução corrigidoValor S

 
 
 

TABELA 20. Resumo dos ensaios de amolecimento e fusão para a pelota do tipo 2. 

Material Massa Ts(200) Te(200) ∆T T10% T50% Td S S' Rs200 R50% R1000 R1100 R1200 ∆Pmax

Pelota 2 805,50 1098 1371 273 1064 1214 1369 102,164 20,732 53,8 65,3 32,7 54,5 64,6 7257

Pelota 2 799,40 1100 1365 265 1062 1202 1368 98,447 20,126 53,6 65,2 32,6 53,6 65,2 6617

Pelota 2 806,12 1101 1367 266 1062 1205 1354 91,268 18,289 57,1 69,3 34,4 57,1 69,9 6298

Média 803,7 1100 1367 268 1063 1207 1363 97,293 19,716 54,8 66,6 33,2 55,1 66,6 6724

Desvio Padrão 3,7 1,2 3,3 4,4 1,2 6,2 8,5 5,539 1,272 2,0 2,3 1,0 1,8 2,9 488

Temperaturas Valor S Grau de redução corrigido
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ANEXO C - Resultado detalhado dos ensaios realizados na CVRD – Método CVRD 2. 

TABELA 21. Resumo dos ensaios de amolecimento e fusão para a pelota do tipo 1. 

Material Charge Ts(200) Te(200) dT T50% Td S S' Rs200 R50% R1000 R1100 R1200 dPmax

Pelota 1 858,7 1308 1356 48 1278 1356 7,511 1,909 68,4 67,5 65,4 66,0 66,7 3189

Pelota 1 864,5 1304 1367 64 1279 1414 7,180 1,837 70,3 69,3 67,4 68,0 68,5 2829

Pelota 1 865,0 1308 1364 56 1284 1372 5,520 1,386 69,9 69,1 67,3 67,8 68,4 2417

Média 862,8 1307 1363 56 1280 1381 6,737 1,710 69,5 68,6 66,7 67,3 67,9 2812

Desvio Padrão 3,5 2,5 5,8 7,7 2,9 30,2 1,067 0,284 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 386

Temperaturas Grau de redução corrigidoValor S

 
 

TABELA 22. Resumo dos ensaios de amolecimento e fusão para a pelota do tipo 2. 

Material Charge Ts(200) Te(200) dT T50% Td S S' Rs200 R50% R1000 R1100 R1200 dPmax

Pelota 2 799,2 1199 1361 162 1174 1365 50,021 10,936 69,9 69,6 68,7 69,2 69,9 6524

Pelota 2 801,4 1205 1362 158 1174 1369 37,794 8,306 69,7 69,4 68,4 68,9 69,7 4844

Pelota 2 800,1 1208 1354 145 1162 1414 33,622 7,198 69,0 68,6 67,6 68,2 69,0 5125

Média 800,2 1204 1359 155 1170 1383 40,479 8,813 69,5 69,2 68,2 68,8 69,5 5498

Desvio Padrão 1,1 4,6 4,8 8,8 6,7 26,9 8,523 1,920 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 900

Temperaturas Valor S Grau de redução corrigido
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ANEXO D - Resultado dos ensaios obtidos com o método SGA. 

TABELA 23. Resultados dos ensaios de amolecimento e fusão realizados no SGA. 
AS No. 938 937 
Grade Unidade 

Pellet 1 Pellet 2 

Chemical analysis    

Fetot. % 65,92 64,08 
FeO % 1,68 0,06 
SiO2 % 2,40 5,05 
Al2O3 % 0,58 0,84 
CaO % 2,55 1,40 
MgO % 0,09 0,52 
Na2O % 0,006 0,019 
K2O % 0,015 0,029 
CaO / SiO2  1,06 0,28 
(CaO + MgO) / (SiO2 + Al2O3)  0,89 0,33 
MgO / SiO2  0,04 0,10 

Reduction behaviour during gas reduction    
R40-value %/min 0,40 0,36 
Time until end of ind. reduction min 150 150 
Red.-index at end of ind. reduction % 57 60 
Max. reducibility and %/min - 0,38 
Temperature at 1. maximum (Magnetite-step, measured) °C - 590 
Max. reducibility and %/min 0,50 0,63 
Temperature at 2. maximum (Wustite-step, measured) °C 730 745 
Red.-index at start of isothermal phase (after 60 min) % 22 26 

Permeability specific data    
Time for increasing of dif. pressure    

50 --> 100 mm WG min 7 5 
100 --> 200 mm WG min 5 5 
Temperature at dp/H 0.5 (measured) °C 1190 1115 
Temperature at dp/H 5.0 (measured) °C 1310 1200 
Temperature at dp max. (200 mm WG, measured) °C 1315 1205 
Softening temperature - TE (50 % shrinkage, 
measured) °C 1300 1215 

Melting specific data    
TS 0.5 (0.5 % CO in offgas, measured) °C 1290 1190 
TS 1.0 (1.0 % CO in offgas, measured) °C 1300 1200 
Melting temperature - TSS (measured) °C 1330 1245 
Dripping temperature - TA1 (interpolated) °C 1340 1270 
Dripping temperature - TA2 (measured) °C 1310 1260 
Melting temperature slag - TBS (measured) °C 1330 1245 
Melting temperature iron - TBF 1 (interpolated) °C 1400 1335 
Melting temperature iron - TBF 2 (measured) °C 1350 1290 

Solid-solid reduction data    
Red.-index at end of test % 90 91 

   

Dripping specific data    
Viscosity (low, medium, high)  low high 
Dripping mass total g 393 380 
Dripping mass total % 86,4 86,3 
Dripping mass primary slag g 25 51 
Dripping mass primary slag % 5,5 11,6 
Melting temperature primary slag (measured) °C (1330) (1245) 
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ANEXO E - Gráficos dos ensaios realizados seguindo o método SGA 
 

 

FIGURA 44 - Ensaio SGA pelota tipo 1. Estágio 1: temperaturas entre 450 e 1050°C - Intervalo de redução indireta. 
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FIGURA 45 - Ensaio SGA pelota tipo 1. Estágio 2: temperaturas entre 1050 e 1550°C - Intervalo de redução direta (a). 
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FIGURA 46 - Ensaio SGA pelota tipo 1. Estágio 2: temperaturas entre 1050 e 1550°C - Intervalo de redução direta (b). 
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FIGURA 47 - Ensaio SGA pelota tipo 1. Estágios 1 e 2: temperaturas entre 450 e 1550°C - Intervalo de redução indireta e direta. 
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FIGURA 48 - Ensaio SGA pelota tipo 2. Estágio 1: temperaturas entre 450 e 1050°C - Intervalo de redução indireta. 
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FIGURA 49 - Ensaio SGA pelota tipo 2. Estágio 2: temperaturas entre 1050 e 1550°C - Intervalo de redução direta (a)..  
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FIGURA 50 - Ensaio SGA pelota tipo 2. Estágio 2: temperaturas entre 1050 e 1550°C - Intervalo de redução direta (b). 
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FIGURA 51 - Ensaio SGA pelota tipo 2. Estágios 1 e 2: temperaturas entre 450 e 1550°C - Intervalo de redução indireta e direta. 
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ANEXO F – Aparato Experimental de preparação das seções polidas. 

Os equipamentos abaixo foram utilizados para a preparação das seções polidas 

analisadas no microscópio eletrônico de varredura. 

 

 

Corte Embutimento 

  

Preparação para Polimento Polimento 

FIGURA 52 - Aparato experimental de preparação de seções polidas. 

 

F 
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ANEXO G - Telas do Sistema Supervisório do Forno de Amolecimento e Fusão. 

 
FIGURA 53 - Tela do sistema supervisório do forno de amolecimento e fusão CVRD – Vista 

geral da malha de controle. 

 
FIGURA 54 - Tela do sistema supervisório do forno de amolecimento e fusão CVRD – 

Visualização de funcionalidades. 
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ANEXO H – Ajustes operacionais dos fornos para os métodos CVRD 1 e CVRD 2. 

a) Valores para ajuste geral do sistema: 

 
FIGURA 55 - Ajustes do sistema supervisório do forno de amolecimento e fusão para método 

CVRD 1 

 

 
FIGURA 56 - Ajustes do sistema supervisório do forno de amolecimento e fusão para método 

CVRD 2 

Método CVRD 2

Método CVRD 1 
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b) Valores para ajuste da curva de temperatura do forno inferior. 

 

 
FIGURA 57 - Padrão de aquecimento do forno inferior para método CVRD 1 

 

 
FIGURA 58 - Padrão de aquecimento do forno inferior para método CVRD 2 

Método CVRD 2

Método CVRD 1
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c) Valores para ajuste da curva de temperatura do forno superior. 

 

 
FIGURA 59 - Padrão de aquecimento do forno superior para método CVRD 1 

 

 
FIGURA 60 - Padrão de aquecimento do forno superior para método CVRD 2 

Método CVRD 1

Método CVRD 2
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d) Valores para controle da atmosfera do forno no método CVRD 1. 

 

FIGURA 61 - Controle de atmosfera do forno para método CVRD 1. 

Método CVRD 1

Método CVRD 1

Método CVRD 1
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e) Valores para controle da atmosfera do forno no método CVRD 2. 

 

FIGURA 62 - Controle de atmosfera do forno para método CVRD 2. 

Método CVRD 2

Método CVRD 2

Método CVRD 2


