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RESUMO

O ferro é o metal mais utilizado no mundo e a principal rocha em que se explora o minério de ferro no Brasil é o Itabirito. O Itabirito pode ser dividido em dois grupos: compactos

(IC) e friáveis (IF). Devido à grande exploração, as reservas de Itabirito friável estão se exaurindo, dessa forma, se faz necessário estudos sobre o beneficiamento das reservas

de IC. Uma etapa importante do processo de tratamento de minérios é a cominuição, sendo que esta engloba os estágios de britagem e moagem, que juntos podem representar

até 80% da energia gasta durante o processo de beneficiamento mineral. Tendo em vista os altos custos da moagem, o engenheiro Fred Bond desenvolveu um método para

quantificar a energia consumida durante a moagem de determinado minério, conhecido como WI (Work Index). O presente trabalho propõe aplicar o método de Bond para gerar

informação quantificada sobre os gastos energéticos envolvidos na moagem do IC, também espera-se verificar a influência de algumas variáveis desse método. Para alcançar

este objetivo, foram coletadas 130 kg de amostras de IC da região de João Monlevade. As amostras foram devidamente preparadas, sendo realizada uma britagem em circuito

fechado para obtenção do material em granulometria abaixo de 3,35 mm para alimentação do teste de Bond. Resultados parciais obtidos indicaram um consumo específico de

energia de 5,84 KWh/t, considerado baixo para minérios itabiríticos compactos sendo necessária uma maior investigação deste resultado. As repetições do teste continuam em

desenvolvimento para obtenção de resultados precisos.
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