
Resumo 

O trabalho será dividido em três partes.  

A I parte constitui um aspecto nalguns domínios bem conhecido. No entanto, os progressos 

realizados nos últimos anos, são extremamente importantes quanto a técnicas e construção de novos 

aparelhos. A actualização dos conhecimentos neste domínio, com o fim de melhor poderem apreciar-

se as diversas soluções possíveis na resolução de alguns problemas, ou modificação das já 

existentes, pareceu-nos ser de grande interesse.  

Tratar-se-ão com maior amplitude, os processos modernos que melhor tenham provado e cuja 

aplicação se vai generalizando e aqueles, cujos resultados obtidos nos estudos às escalas 

laboratorial e piloto, parecem susceptíveis de vir a tomar grande desenvolvimento.  

Na II parte abordar-se-ão os múltiplos aspectos da operação de aglomeração sobre grelha. Dedicar-

se-á por fim, um capítulo ao estudo da composição mineralógica dos aglomerados. As técnicas 

usadas neste domínio vêm sendo melhoradas e numerosos investigadores, suecos, americanos, 

franceses, russos, ingleses, etc., se lhe vêm dedicando. É preciso, no entanto, que para cada caso 

seja feita uma investigação particular. Sendo inúmeros os factores em jogo, pode dizer-se, que não 

se encontram dois «sinters» perfeitamente iguais. Além disso, como para cada forno é necessário 

uma carga de características próprias, os estudos realizados terão sempre um certo interesse.  

Na III parte estudar-se-á um processo de aglomeração relativamente recente à escala industrial, cujo 

incremento se faz sentir de dia para dia. A existência em Portugal de uma instalação de peletização e 

também a existência de jazigos de ferro, cujo bom aproveitamento conduzirá, por certo, ao fabrico de 

«pellets», levaram-nos a fazer numerosos ensaios neste domínio, usando para isso pequenos 

aparelhos à escala laboratorial. No texto, encontrar-se-ão referências aos trabalhos realizados e aos 

resultados conseguidos. Tal como na sinterização, dedicar-se-á um capítulo ao estudo mineralógico 

das «pellets».  

Nesta parte do trabalho, esboçar-se-á o estudo do fabrico de «pellets» pré-reduzidas. Os ensaios por 

nós realizados, tanto no IRSID como na Faculdade de Engenharia, são de particular interesse.  


