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RESUMO

Com os recursos gradativamente mais escassos torna-se necessário aproveitar ao máximo as matérias primas. Através dos estudos feitos por William Easby, em 1848, sobre

briquetagem, surgiu a ideia de aglomerar os finos de minério de ferro. As tentativas de recuperação dos finos no processamento mineral iniciaram-se quando percebeu-se a

grande perda de material na alimentação dos altos-fornos. Neste contexto, com o intuito de aproveitar melhor os finos de minérios o trabalho em questão objetivou buscar formas

de aglomerar esses finos para produção de pelotas. Os finos não são utilizados nos processos de redução devido à dificuldade em manusear, transportar e, principalmente, por

diminuir a permeabilidade dos gases redutores no interior dos altos-fornos. Além disso, com a formação desses aglomerados é possível agregar valor econômico ao minério que

não seria utilizado e, consequentemente, diminuir os impactos ambientais. Buscou-se, também, a aplicação do cimento como aglomerante para os finos com o intuito de se evitar

a utilização dos fornos de queima, diminuir os custos com energia elétrica e aumentar a resistência das pelotas. Para isso, amostras de minério de ferro menores que 10,00mm de

diâmetro foram moídas em moinho de disco até alcançarem 0,150mm de diâmetro (pellet feed). A granulometria foi aferida utilizando peneiras com o auxílio de vibradores. Sendo

assim, em uma próxima etapa, a matéria-prima para o processo seguinte (aglomeração) será produzida com o auxílio de um disco pelotizador de escala laboratorial. Caso seja

possível formar os aglomerados em forma de pelotas serão realizados os testes de tamboramento e análises químicas para comprovar se o processamento em questão

realmente possui viabilidade. 
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