
CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE MINÉRIO
DE FERRO ATRAVÉS DE CICLOCLASSIFICAÇÃO.

Mayara Félix SANTANA (Unileste); Bruna Alves  LAGE (Unileste); Mariane Cristina Calixto  LAGE

(Unileste); Danieli da Silva IMACULADA (Unileste)

Introdução: Atualmente nas usinas siderúrgicas se faz necessária a utilização de
matéria-prima a partir de minérios de ferro ultrafinos, com partículas menores que 44
&#956;m e com alto teor de impurezas. A utilização de material com essas
características tornou-se necessária devido à exaustão das reservas de minério de ferro
com alto teor, às legislações ambientais e à necessidade de redução de custo na
produção. O uso desse minério ultrafino depende de sua caracterização físico-química,
mineralógica e microestrutural. Para iniciar essas caracterizações, a classificação
granulométrica é imprescindível e, para faixas consideradas ultrafinas, menores que 44
&#956;m, a cicloclassificação através do cyclosizer. Objetivo: Apresentar as
vantagens da utilização do cyclosizer para a classificação de minério de ferro
ultrafinos, e assim suas características.
 Metodologia: Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se a literatura
especializada a fim de relacionar trabalhos cuja proposta era estudar a classificação
granulométrica de minérios de ferro ultrafinos a partir da cicloclassificação utilizando
o cyclosizer e compará-lo com outras técnicas de classificação granulométrica.
Resultados: A revisão bibliográfica indicou que a difração a laser não é indicada por
ser mais cara (Sampaio et al., 2007), pouco representativa devido a quantidade de
amostra utilizada para análise ser pequena e ser incompatível com os modelos
matemáticos existentes nas plantas minerais (Bazin et al., 19960).
O outro método seria o peneiramento a úmido, que apesar de apresentar resultados
satisfatórios, a separação na fração mais fina (menor que 10 &#956;m) não é tão
eficiente, por apresentar aglomeração das partículas, o que dificulta diferenciar o
aglomerado de partícula grande (Wolff, 2009). Portanto, o método que utiliza o
cyclosizer apresenta melhor qualidade no resultado. O cyclosizer é uma das técnicas
mais empregadas devido ao baixo custo (Sampaio et al., 2007), simplicidade da
metodologia e da operação do equipamento.O cyclosizer pode proporcionar medições
precisas e, como vantagem adicional, pode separar as partículas abaixo de 45 &#956;m
até cerca de 9&#956;m (Wolff, 2009). Conclusão: O Cyclosizer é mais eficiente que o
peneiramento a úmido por separar melhor as partículas abaixo de 9 &#956;m; mais
barato que o método de difração a laser; simples de interpretar os resultados, já que é
semelhante ao peneiramento convencional – mais utilizado nas plantas minerais.
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