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RESUMO 

 

Este trabalho consistiu em criar um banco de dados para identificação automática de fases 

cerâmicas, contemplando suas imagens por microscopia eletrônica de varredura, juntamente com 

suas composições químicas, obtidas por microssonda eletrônica. A obtenção dos dados foi feito 

por um sistema automático de aquisição, instalado no Nanolab da REDEMAT, especificamente o 

sistema denominado TIMA-MIRA, composto de um programa de controle de varredura e análise 

de dados fases/minerais (TIMA – Tescan Integrated Mineral Analizer) e um microscópio 

eletrônico de varredura, com canhão de elétrons de emissão de campo, associado a dois 

detectores de dispersão de energia de raios X característicos (MIRA – nome comercial). Como o 

banco de dados do analisador mineral é padrão do próprio sistema e composto por um conjunto 

finito de espectros fases/minerais, para uma parte substancial da análise foi realizada a construção 

de uma nova base de dados para os materiais específicos utilizados nas cerâmicas. Isso permitiu o 

estabelecimento de um método totalmente automatizado para a caracterização das fases 

cerâmicas. A obtenção de valores mínimos e máximos de intensidade de picos de elementos 

químicos por meio desse sistema permitiu estabelecer regras de classificação para cada espécie 

selecionada, sendo, posteriormente, inserida ou modificada no banco de dados do sistema. Os 

procedimentos de definição e readequação de regras forneceu dados mais precisos à classificação 

das fases. Para a calibração dos resultados foi utilizado técnicas complementares como 

microscopia óptica, difração de raios X, fluorescência de raios X e MEV-EBSD. Com a 

otimização do banco de dados do sistema TIMA foi possível, uma caracterização precisa, rápida 

e a baixo custo dos mais variados tipos de cerâmicas vermelhas e pavers com e sem adição de 

resíduos de processamento de minerais e de cerâmicas refratárias.  

 

Palavras Chaves: Caracterização quantitativa de fases, Tescan Integrated Mineral Analizer 

(TIMA), Mineralogia quantitativa eletrônica, Cerâmicas, Pavers. 
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ABSTRACT 

 

This work studies the mineralogical and chemical characterization of ceramics and consisted in 

create a database  for automatic identification of ceramic phases, covering your images by 

scanning electron microscopy, along with their chemical compositions, obtained by electron 

microprobe.  Data collection will be done by an automatic acquisition system, installed in the 

Mining Metallurgical Center the REDEMAT, specifically the system called TIMA-MIRA, 

composed of a scan control program and analysis of mineral data (TIMA - Tescan Integrated 

Mineral Analyzer ) and scanning electron microscope, with cannon field emission of electrons 

associated with two energy dispersive detector characteristic X-rays (MIRA - trade name). Thus, 

to study the physical, chemical, optical and morphological properties of mineralogical phases 

present in the ceramics, they were characterized by an Integrated Mineral Analyzer, associated to 

a field emission SEM. As the built-in mineral analyzer database is composed of a finite set of 

mineral spectra, based on data collected from samples originated in deposits outside the Brazilian 

territory, a substantial part of the analysis was performed constructing a new database for the 

particular materials used in the ceramics. This allowed the establishment of a fully automated 

method for characterization of ceramics phases. For the calibration of the results, the data 

obtained was cross checked with optical microscopy, X ray diffraction, X ray fluorescence, 

Scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDX), Electron 

backscatter diffraction (EBSD). The database optimization TIMA system made possible a precise 

mineral characterization of all kinds of red ceramics and pavers with or without addition of 

mineral processing waste and for refractory ceramics, with a low cost.   

 

 

Keywords: Automatic quantitative characterization of phases, Tescan Integrated Mineral 

Analizer (TIMA), Ceramics, Pavers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de máquinas e equipamentos para identificar, caracterizar e gerar 

imagens de um determinado material vem crescendo de forma acelerada, fornecendo assim, 

informações mais rápidas e precisas dentro do campo da nanociência e nanotecnologia.  

Dentro deste cenário surgem as técnicas de analisadores integrados de imagens minerais 

que permitem a identificação, quantificação e a caracterização. Essas técnicas de analisadores 

integrados podem vir a substituir ou complementar várias técnicas utilizadas hoje para 

caracterizar materiais, como por exemplo, a difração de raios-X, fluorescência de raios X, 

microscopia óptica, MEV-EBSD-EDS. Os referidos sistemas executam análises através da 

conjugação das técnicas de microscopia eletrônica de varredura e espectrometria de energia 

dispersiva de raios X e geram dados consideravelmente mais robustos que os métodos 

anteriormente citados, no que diz respeito às composições mineralógicas e químicas, às 

distribuições de elementos e partículas e à determinação dos espectros de liberação mineral 

(Petruk 1989, Sutherland & Gottlieb 1991).  

O sistema denominado TIMA-MIRA, é composto de um programa de controle de varredura 

e análise de dados minerais (TIMA – Tescan Integrated Mineral Analizer) e um microscópio 

eletrônico de varredura, com canhão de elétrons de emissão de campo, associado a dois 

detectores de dispersão de energia de raios X característicos (MIRA – nome comercial). Tal 

sistema tem por objetivo fazer automaticamente a análise mineralógica de amostras, por 

comparação dos espectros de raios X característicos de cada partícula, com os espectros 

característicos de um banco de dados (Tescan, 2015-2019). Especificamente, o equipamento 

conta com uma interface que permite acrescentar fases minerais e outros materiais a seu banco de 

dados básico, o que é fundamental para a acurácia dos resultados. O banco de dados original do 

equipamento foi criado apenas com amostras minerais oriundas de outros países, de maneira que 

não são identificados de imediato todas as fases minerais presentes em nosso território com seus 

característicos elementos majoritários e minoritários 

O sistema TIMA-MIRA do Nanolab foi o primeiro instalado em nosso país, e, devido a 

vasta gama de recursos do sistema, tornou-se fundamental que se crie um banco de dados para 
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identificação e tratamentos adequados para materiais como, os cerâmicos, assim como, 

procedimentos para utilização da técnica e dos equipamentos. Nesse contexto, o presente trabalho 

versa sobre o desenvolvimento de uma metodologia para otimização do banco de dados do 

sistema TIMA fabricado pela TESCAN™ e, que foi aplicado à análise microestrutural e à 

caracterização mineralógica de amostras de cerâmicas vermelhas e pavers com e sem adição de 

resíduos de processamento de minerais e cerâmicas refratárias. 

Dentre as atividades desenvolvidas no Mestrado, as amostras de cerâmicas vermelhas e os 

pavers com e sem adição de resíduos de processamento de minerais foram estudados, seus 

comportamentos físicos e mecânicos foram investigados e também foram caracterizadas através 

do TIMA-MIRA com o objetivo de  fornecer informações tanto da mineralogia quanto dos 

elementos em massa. Portanto, viu-se necessário criar um banco de dados no sistema TIMA, uma 

vez que, o sistema não classificou todas as fases das cerâmicas e dos pavers. 

Em função do elevado número de fases mineralógicas, cristalinas ou não, a caracterização 

de cerâmicas vermelhas, cerâmicas refratárias e pavers são complexas, sendo necessário, o 

desenvolvimento de uma metodologia adequada às necessidades do sistema, que permitam a 

identificação isolada de cada fase. São raríssimas ou escassas as publicações relacionadas à 

caracterização dessas cerâmicas utilizando sistemas de mineralogia automatizada, que por sua 

vez apresentam-se como uma boa alternativa. Meyer et al. (2013) descreve que a análise TIMA 

não apenas permite identificar melhor essas fases menores, como também fornece estimativas 

mais precisas da abundância mineral, com erros de 3% ou menos em comparação com 5 a 10% 

usando técnicas de contagem padrão. 

O banco de dados do sistema TIMA foi então adequado para a caracterização das cerâmicas 

e para aferir os dados foram utilizadas técnicas complementares como já citadas. Após a 

confirmação das identificações das fases cerâmicas, foi construído o banco de dados com suas 

imagens e espectros de raios X característicos, obtidos pelo sistema TIMA. 

A criação do banco de dados para a caracterização quantitativa automática de fases 

cerâmicas vai contribuir, com o desenvolvimento de muitas teses e dissertações que visam o 

estudo de cerâmicas dos mais diversos tipos obtendo resultados rápidos e confiáveis. 

 

 

 



 

3 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

Criar banco de dados e desenvolver uma metodologia para análise e caracterização 

quantitativa automática de fases cerâmicas, contemplando suas imagens por microscopia 

eletrônica de varredura, juntamente com suas composições químicas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Aferir os dados fornecidos pelo sistema TIMA-MIRA utilizando técnicas 

complementares como microscopia óptica, difração de raios X, fluorescência de 

raios X e MEV-EBSD; 

 Apresentar as características mais relevantes de cada um dos materiais estudados;  

 Associar e comparar as características das fases mineralógicas das amostras; 

 Estender o banco de dados para não minerais; 

 Operacionalizar o sistema TIMA-MIRA; 

 Criar base de conhecimentos na identificação automática de fases cerâmicas; 

 Proporcionar contribuições relevantes para a literatura sobre a caracterização 

quantitativa automática, visto que, são ainda pouco exploradas.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste Capítulo será feita uma breve apresentação das informações relevantes disponíveis na 

literatura sobre os sistemas de mineralogia automatizada, do sistema TIMA-MIRA, alvo do 

principal do trabalho, assim como, das cerâmicas vermelhas e os pavers com e sem adição de 

rejeitos de processamento mineral e das cerâmicas refratárias. 

 

3.1. Caracterização Quantitativa Automática de Fases 

Na caracterização de uma amostra a quantificação das fases minerais é extremamente 

importante, uma vez que, é mais complexa que a simples qualificação destas, e fortemente 

dependente da mineralogia da amostra e dos recursos analíticos disponíveis. Segundo Neumann 

(2002), os procedimentos de quantificação mais comumente aplicados são: 

 

 Cálculos estequiométricos a partir de análise química e da composição 

mineralógica da amostra; 

 Método de refinamento de espectro de difração de raios X multifásico total, ou 

apenas método de Rietveld; 

 Análises termogravimétricas, quando uma ou mais fases perdem ou ganham massa 

com aumento da temperatura; 

 Análise de imagens. 

 

Neste contexto será abordado a Análise de Imagens que é um dos métodos mais antigos de 

quantificação de fases, sendo que, a contagem de pontos em microscópios ópticos de luz 

transmitida ou refletida (análise modal) é utilizada há muitas décadas. A contagem de pontos 

consiste numa análise, com incremento fixo (depende da magnificação) nos eixos X e Y da 

platina, onde se conta o número de interceptos de cada mineral que é identificado com o 

cruzamento dos fios, no centro do campo de observação (Lessa, et al, 2007). A quantificação por 

microscópio ótico torna-se inviável quando a granulometria da amostra é muito fina. 

Gomes (2001) e Júnior (2009) explicam que, as técnicas de Processamento Digital de 

Imagens (PDI) utilizam de operações matemáticas para alterar os valores dos pixels de uma 

imagem digital, modificando-a, para facilitar sua visualização, ou preparar a imagem para ser 
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analisada pelo próprio computador (Análise Digital de Imagens). A Análise Digital de Imagens 

(ADI) consiste na extração e tratamento de dados quantitativos de imagens digitais podendo 

assim realizar medições mais rápidas, precisas e acuradas, possibilitando ainda a realização de 

medidas impossíveis de se executar manualmente.   

No desenvolvimento de analisadores de imagens, as técnicas de PDI desempenham um 

papel fundamental sendo que, nos dias atuais, é uma das áreas que mais oferecem avanços 

tecnológicos, principalmente em termos de possibilidades de aplicações como: industriais, 

médicas, militares, etc. Ainda pouco utilizadas na indústria mineral, as técnicas de analisadores 

integrados de imagens fases/minerais permitem a identificação, quantificação e a caracterização 

das formas de associação. 

As imagens mais utilizadas são as de microscopia eletrônica de varredura e ópticas. No 

caso do MEV, que é o mais utilizado em tecnologia mineral, são utilizadas as imagens de elétrons 

retro-espalhados, onde o nível de cinza de casa pixel é proporcional ao peso atômico médio da 

fase naquele ponto. Já a análise de imagens ópticas existem dois tipos de identificação de fases 

minerais por microscopia ótica: luz transmitida e luz refletida. A luz transmitida é utilizada em 

minerais transparentes como silicatos, carbonatos, e consiste na confecção de uma lâmina 

delgada que permita a passagem de luz. Os minerais são então identificados e quantificados 

segundo suas características óticas tais como: extinção, cor, birrefringência, relevo, clivagem e 

etc. Essas características óticas necessita que a platina seja girada. Por isso, este método depende 

da experiência do operador, e não é feita de maneira automática por imagem. Já os minerais 

opacos, como óxidos e sulfetos, são identificados através da luz refletidas. Esses sim são mais 

facilmente identificados por processos automatizados, uma vez que uma das principais 

caracteríticas de distinção é a cor. 

De acordo com Neumann (2002) se as fases a serem medidas tiverem contraste suficiente 

para serem distinguidas num software de processamento de imagens, basta fazer as contagens em 

números pixels, para a faixa de nível de cinza correspondente a cada mineral. A primeira Lei da 

Estereologia estabelece que TP=TL=TA=TV, ou seja, que os teores de ponto (pixel), linha 

(intercepto linear, ou cordas) e área são iguais entre si, e todos eles iguais ao teor de volume, 

basta a conversão com as respectivas densidades, para obter o teor de massa na amostra. Porém 

essa lei só pode ser aplicada quando secções são transversais e randômicas.  
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Neumann (2002) explica também que, a quantificação de fases, por análise de imagens, tem 

a sua limitação fundamental quando não há contraste entre as fases que possa ser detectado no 

processamento da imagem. No caso das imagens de elétrons retro-espalhados, os dois exemplos 

são: a separação da hematita e magnetita, e de calcopirita e esfalerita. As fases dos minerais 

hematita e magnetita são basicamente idênticos quimicamente, e somente análises químicas 

pontuais quantitativas poderiam detectar a diferença pela sua estequiometria. Já o par calcopirita- 

esfarelita pode ser facilmente separado com informações de EDS qualitativas mínimas, como a 

presença de Zn ou Cu, por exemplo. Baseado nessa ideia, os primeiros sistemas automatizados 

para caracterização mineralógica foram desenvolvidos em 1970 por: Jones - Imperial College 

(Reino Unido), Petruk em CANMET (Canadá) e pela Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation (CSIRO) na Austrália. Porém, mais tarde, em 1996 foi desenvolvido o 

MLA (Mineral Liberation Analysis) pelo Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) 

na Austrália. Esta técnica abrange muitas áreas e é usada em várias indústrias de minerais, órgãos 

governamentais, pesquisadores e universitários (Lastra, 2006; JKMRC, 2008). 

 

3.1.1. Sistema de Mineralogia Automatizada 

 

A mineralogia automatizada é um termo recorrentemente utilizado em soluções analíticas e 

corresponde à técnica automática de análises mineralógicas quantitativas, executável através de 

um sistema integrado, constituído de três equipamentos: um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) um espectrômetro de energia dispersiva de raios X (EDS) e um programa de análise de 

imagem. O sistema em questão é referenciado na literatura de diversas formas, dentre as quais 

pode-se citar: sistema de mineralogia automatizada, sistema de mineralogia quantitativa 

automatizada, sistema de análise de imagem automatizada, sistema integrado de análise de 

imagem ou analisador mineral integrado (Goodall & Scales 2007; Sutherland & Gottlieb1991; 

Nery et al. 2014; Oliveira 1988; Silva 2014). 

Haberlah (2011) efetuou uma compilação de dados através de um software específico de 

gerenciamento de referências e identificou cerca de cem publicações técnico-científicas, em 

inglês, relacionadas a sistemas de mineralogia automatizada até o ano de 2011, conforme 

ilustrado na Figura 3.1. Essa produção inclui capítulos de livros, artigos científicos de periódicos 

e conferências, relatórios públicos, teses e dissertações. Atualmente, estima-se que, 
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aproximadamente, cem sistemas encontram-se instalados em universidades e centros de pesquisa, 

sendo responsáveis por um grande número de publicações anuais e registrando a crescente 

tendência de utilização desses sistemas.  

Baseando-se na criação de novas tecnologias, no desenvolvimento de metodologias, na 

ocorrência de importantes eventos científicos e na influência de notáveis pesquisadores, Malvik 

(2014) divide o histórico da mineralogia de processo em quatro fases, dentre as quais, o Período 

da Mineralogia Automatizada ocorre posteriormente ao ano 2000. Oliveira (1988) relata que, o 

grande avanço desses sistemas em relação aos seus percussores, deve-se à utilização de um 

detector de elétrons restroespalhados (BSE – backscattering Electron), em substituição à imagem 

óptica, que possibilita uma melhor distinção mineralógica, através de uma associação entre o 

número atômico médio do mineral e uma tonalidade de cinza na escala de referência; e de um 

EDS, que viabiliza a caraterização química do material em questão. 

 

 

Figura 3.1. Relação anual do número de publicações técnico-científicas sobre sistemas de mineralogia 
automatizada disponíveis até 2011. Fonte: modificado de Haberlah (2011). 

 

Após o ano de 2000, o MP-SEM-IPS (Microprobe-Scanning Electron Microscope-Image 

Processing System) foi desenvolvido pela CANMET, Canadá, e o QEM*SEM (Quantitative 

Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy) foi desenvolvido pela CSIRO, 

Austrália. Esses sistemas constituíam-se, respectivamente, de uma microssonda e de um 

microscópio eletrônico de varredura, equipados com EDS e um programa de análise de imagem 

(Petruk 1989; Miller et al. 1982). Além das restrições quanto à limitação na identificação 

mineralógica e à incompatibilidade dos resultados obtidos em técnicas complementares, nenhum 
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desses sistemas encontrava-se comercialmente disponível, sendo seu uso restrito às instituições 

com significativos recursos financeiros e científicos (Malvik, 2014). 

Os avanços tecnológicos obtidos no final da década de 1990, essencialmente, nas ciências 

computacionais e nas engenharias, com a disseminação das técnicas de processamento digital de 

imagens e o aperfeiçoamento de hardwares, resultaram na melhoria da qualidade dos dados 

gerados, em termos de resolução espacial e espectral, propiciando maior precisão e velocidade na 

identificação mineral e na produção de informação quantitativa dos sistemas de mineralogia 

automatizada. Nesse contexto, diversas tecnologias foram comercialmente disponibilizadas: o 

QEMSCAN (Qualitative Evaluation Minerals by Scanning Microscope) e o MLA (Mineral 

Liberation Analyzer), ambos atualmente comercializados pela FEI®, o PTA (Particle Texture 

Analysis), desenvolvido pela NTNU (Norwegian University of Science and Technology), o TIMA 

(Tescan Integrated Mineral Analyzer), fabricado pela TESCAN® e INCAMineral, fabricado pela 

Oxford Instruments®. 

A nova geração de instrumentos automatizados de mineração baseia-se nos conceitos 

originais introduzidos no início da década de 1970, mas proporciona benefícios adicionais devido 

às melhorias nos modos de análise, integração total do EDS quantitativo, disponibilidade de 

poder computacional e programação complexa (Hrstka, 2018). 

Gu (2014) relata que, o custo dos sistemas de mineralogia automatizada e trabalho de testes 

metalúrgicos totalizam menos de US$ 2 milhões ao ano, uma quantidade insignificante 

comparado com o retorno, pois, a mineralogia automatizada irá fornecer informações que 

reduzirá as incertezas ou até mesmo o risco de um projeto fracassar e maximizará o retorno do 

investimento. 

3.1.2.  Aplicações dos Sistemas de Mineralogia Automatizada 

As perspectivas do setor de mineração são, concomitantemente, prósperas e desafiadoras, 

devido à crescente demanda por metais-base e metais preciosos e à diminuição dos teores dos 

minérios, que resultam em substanciais incrementos nos custos de produção desses recursos.  

Os sistemas de mineralogia automatizada encontram-se amplamente difundidos na indústria 

de mineração. Tais sistemas são aplicados à caracterização do minério, aos testes metalúrgicos e 

contribuem, significativamente, para a otimização dos processos e para resolução de problemas 

no processamento mineral, a partir de informações sobre a distribuição estatística do tamanho dos 

grãos e da associação mineralógica de interesse, que constituem atributos críticos na exploração 
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mineral (Fandrich et al 2006; FEI 2015). A tecnologia se estende à prospecção de óleo e gás – na 

qual visa a redução de riscos e o aperfeiçoamento da extração a partir de microanálises em cortes 

e núcleos de perfuração, à indústria de carvão – na qual visa a compreensão do processo de 

combustão e do aproveitamento dos resíduos gerados, à geociências – auxiliando interpretações 

acerca dos estudos de rochas e sedimentos, materiais como cerâmicas, cimento e cinzas volantes, 

às investigações arqueológicas e forenses – caracterizando amostras de solos e vestígios de 

evidências materiais (Haberlah, 2011; Pirrie et al., 2003; Pirrie et al., 2004; Pirrie et al., 2009a; 

Pirrie et al., 2009b). 

Knappett et all (2010) realizaram um estudo a fim de identificar a proveniência das 

matérias-primas utilizadas na fabricação de cerâmica antigas de Akrotiri (Sítio Arqueológico da 

Idade do Bronze da Ilha Grega de Santori). Várias metodologias foram utilizadas para análise de 

cerâmicas antigas tais como microscopia óptica, difração de raios-X, microscopia eletrônica de 

varredura manual, ICP-MS, etc., no entanto, os resultados não foram conclusivos. Com os 

avanços na microscopia eletrônica de varredura automatizada com espectrômetros dispersivos de 

energia (MEV-EDS) criaram o potencial de oferecer uma combinação perfeita de dados texturais 

e mineralógicas com base na aquisição de espectros de dispersão de energia. Usando a tecnologia 

QEMSCAN® para este estudo-piloto os autores obtiveram uma melhor compreensão das fases 

mineralógicas das cerâmicas com base no sistema automatizado MEV-EDS, além de obterem as 

fotomicrografias das texturas das cerâmicas por meio do mapeamento de composição. Este 

trabalho realizado por Knappett et al. (2010) foi a primeira aplicação da tecnologia QEMSCAN® 

na análise de cerâmicas antigas. Treze amostras de jarros de armazenamento de cerâmicas foram 

analisadas e, com base na análise automatizada QEMSCAN®, quatro grupos de composições das 

cerâmicas (Tabela I) e a mineralogia modal (Tabela II) foram definidos. 
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Tabela III.1. Resumo dos grupos mineralógicos reportados pelo sistema QEMSCAN® - Fonte Knappett 

et al (2010). 

 

 

Tabela III.2. Dados da mineralogia modal para as amostras analisadas com base na aquisição de dados 

MEV-EDS automatizado utilizando o QEMSCAN® - Fonte Knappett et al (2010). 

 

Para os autores os resultados das análises foram fundamentais, e o estudo piloto mostrou 

que QEMSCAN® fornece dados que são compatíveis com as técnicas mineralógicas existentes, e 

ao mesmo tempo estendendo-se às possibilidades de alta resolução dados. Em especial, eles citam 

que, as principais vantagens da Análise automatizada MEV-EDS são: o sistema de análise é 

independente e cientificamente robusto, sendo, ambos altamente reprodutíveis e preciso, grãos 
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finos e fases amorfas são todos medidos em uma única análise e inclusões na matriz são todas 

medidas em conjunto com a mesma resolução.  Os autores explicam também que, os conjuntos 

de dados resultantes são inteiramente quantitativos e a capacidade de usar a mesma seção fina 

reduz o tempo de preparação da amostra, os custos e facilita ainda mais a integração dos 

resultados da petrografia e QEMSCAN®. Outra vantagem do método é a criação mapas visuais 

de composição da área medida como pode ser observado na Figura 3.2 e o fornecimento da 

Mineralogia Modal em porcentagem (Figura 3.3) das amostras de cerâmicas antigas. 

 

 

Figura 3.2. Mapas visuais de composição da área medida das treze amostras dos jarros de cerâmicas 

antigas obtidas no QEMSCAN® - Fonte Knappett et al. (2010). 
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Figura 3.3. Mineralogia Modal (%) das amostras de cerâmicas antigas - Fonte Knappett et al (2010). 

Como qualquer outra metodologia, Knappett et al. (2010) citam que existem algumas 

limitações. A Análise MEV-EDS não pode diferenciar fases/minerais que são muito semelhantes, 

por exemplo, calcita e aragonita e polimorfos como os Al-silicatos (cianite, sillimanite e 

andaluzita) ou de minerais com químicas muito semelhantes (por exemplo, gesso e anidrita). Este 

problema pode ser resolvido pelo uso de uma técnica complementar como o DRX. 

Por fim, os autores relatam que, o estudo piloto, usando o QEMSCAN® foi inegavelmente 

valioso em diferenciar as matérias primas usadas na confecção dos jarros de cerâmicas antigas. 

Como exemplo, o efeito da redução da queima que pode mascarar muitos recursos de diagnóstico 

petrográficos dentro da matriz (cerâmicas do Grupo B). Mesmo nesta circunstância, as imagens 

do QEMSCAN® forneceram de imediato a comparação mineralógica da matriz e da fração fina 

das inclusões. Outra questão, é a mistura de argila, neste estudo houve uma sugestão de mistura 

de argila na Amostra 6, que exibiu picos discretos de caulinita no interior da matriz como 

mostrado nas fotomicrografias (Figura 3.2) fornecidas pelo sistema QEMSCAN, o que não foi 

possível de ser observado em análises químicas anteriores. Outra aplicação tecnológica para o 

sistema QEMSCAN® é a identificação dos vários tratamentos de superfície para vasos de 

cerâmica, ou seja, deslizamentos, tintas e vários outros pigmentos, e a capacidade de distinguir 
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geologicamente distintas matérias-primas que estão sendo usados para a pasta cerâmica que é um 

passo importante na caracterização e reconstrução das produções tradicionais.  

Ward (2018) em seu estudo piloto caracterizou sedimentos de perfis de escavações 

arqueológicas na Boodie Cave, Barrow Island, Austrália Ocidental, utilizando o TIMA. Esses 

sedimentos possuem várias granulometrias variando desde fração fina até mais grosseira e que 

apenas utilizando a análise petrográfica não seria o suficiente. O autor demonstrou os benefícios 

da aplicação de técnicas automatizadas de mineralogia na caracterização e interpretação de 

processos naturais e antropogênicos dinâmicos que compõem o registro em um sítio arqueológico 

de importância global. Também demonstrou que utilizando a técnica de caracterização 

desenvolvida para este estudo de sedimentos de cavernas é de natureza genérica e pode ser 

igualmente aplicada à avaliação da mineralogia de sedimentos escavados em outros sítios 

arqueológicos, servindo como uma excelente ferramenta na geociência. 

Outro trabalho utilizando o sistema MLA (Mineral Liberation Analyzer) foi o de Kahn et 

al. (2014) e Ulsen (2011) objetivando estudar alternativas para a produção de areia reciclada a 

partir do processamento integral de resíduos de construções e demolições da região metropolitana 

de São Paulo. Os autores relatam que, a principal dificuldade na produção de areia reciclada está 

relacionada à quantificação da pasta de cimento proveniente de construções anteriores que se 

mantém aderida à superfície das partículas e aumenta a porosidade e área de superfície específica 

dos agregados reciclados. Sendo, portanto, a caracterização e quantificação dessas fases 

essenciais para a aplicação deste produto e uma das ferramentas, ora proposta, é por meio da 

caracterização microestrutural. Para o estudo os autores obtiveram cinco produtos de densidades 

em cinco frações granulométricas. Essa separação por densidade foi interessante para a separação 

de partículas de diferentes massas específicas e, portanto, porosidades distintas, pois quanto 

maior a porosidade, menor a massa específica aparente e assim, menor a resistência mecânica da 

partícula. A caracterização por MLA neste estudo mostrou que as principais fases identificadas 

nas amostras são em média 53% de quartzo, 23% de feldspato, 10% pasta de cimento, 3,5% de 

carbonato (calcita + dolomita), 3,5% micas, 3,4% cerâmica, 2,2% (piroxênio + anfibólio), 1,1% 

são representados por outros minerais (hematita, apatita, ilmenita, titanita e zircão), como 

mostrado na Figura 3.4. Os autores notaram também que, a redução do conteúdo de pasta de 

cimento é mais expressiva acima da densidade de 2,5g/cm3 e que a composição dos produtos está 

diretamente relacionada com a densidade da separação, tal como ilustrado pelo mapeamento 
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fornecido pelo MLA na Figura 3.5. Os resultados obtidos pelo sistema MLA estavam de acordo 

com as informações químicas e mineralógicas obtidas por outras técnicas. 

 

Figura 3.4. Distribuição das fases nos produtos por densidade – Fonte Kahn et al. (2014). 

 

 

Figura 3.5. Imagens representativas das associações caracterizadas pelo MLA - Fonte Ulsen (2011). 
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3.2. O Sistema TIMA – MIRA  

 

O Analisador Mineral Integrado da TESCAN (TIMA) recentemente desenvolvido e 

fabricado pela TESCAN™, é totalmente automatizado, possuindo alto rendimento e, foi 

especificamente projetado para a indústria de mineração e permite rápidas análises mineralógicas 

quantitativas de rochas, minérios, concentrados, rejeitos, resíduos de lixiviação e produtos de 

fundição. O sistema constitui-se de um software de controle de varredura e de análise de dados 

fase/minerais, denominado TIMA, e de um hardware MEV/FEG-EDS integrado, comercialmente 

conhecido como MIRA, composto por um microscópio eletrônico de varredura, com canhão de 

elétrons por emissão de campo (FEG – Field Emisson Gun), associado a dois detectores de 

dispersão de energia de raios X característicos (TESCAN 2015), o que resulta em resultados 

rápidos, precisos, repetíveis e confiáveis. O sistema possui várias versões sendo a mais recente 

nesta pesquisa a versão 1.6.68.  

Como a TESCAN™ é uma empresa de origem tcheca o banco de dados padrão do software 

do sistema TIMA-MIRA apresenta um número limitado de fases/minerais, cuja ocorrência está 

associada a um contexto geológico regional e a maioria das fases minerais apresenta apenas um 

espectro artificial simulado a partir da composição química de sua fórmula teórica, importada do 

banco de dados Webmineral. Por conseguinte, essa restrição mineralógica não abrange a 

diversidade de fases/minerais existentes, inclusive as de ocorrência brasileira, e os espectros 

simulados são pouco representativos, uma vez que não contemplam as diversas variações 

químicas decorrentes dos processos geológicos, que levam à substituição, à adição ou à exclusão 

de elementos químicos com propriedades semelhantes da estrutura interna dos minerais. Portanto, 

o banco de dados padrão não representa uma condição natural, surgindo, dessa forma, a 

necessidade de sua otimização, através do desenvolvimento de um banco de dados com espectros 

reais, não simulados, obtidos a partir de análise direta dos minerais em questão.  

As amostras para análise no TIMA, como todas as de natureza não condutora destinadas a 

estudos no MEV, precisam ter suas superfícies polidas, lisas e revestidas com uma fina película 

condutora, geralmente de carbono. O suporte de amostras padrão aceita 7 amostras por rodada, 

com 30 milímetros de diâmetro embutidas em resina epóxi ou no, caso de lâminas petrográficas,  

existe um suporte específico que comporta 2 lâminas  que podem ter  uma espessura normal de 

30 micrometros. 
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Por se tratarem de sistemas relativamente novos no mercado, o número de publicações 

técnico-científicas que utilizam as tecnologias TIMA, PTA e INCAMineral são poucas ou 

inexistentes, mas se assemelham em termos de aplicações e resultados. 

 

3.2.1. Princípio e Funcionamento 

Em termos funcionais, o MEV/FEG gera um campo eletrônico, a partir do qual se produz 

um feixe de elétrons, que é focalizado por um conjunto de lentes eletromagnéticas e projetado 

sobre uma área da amostra, na condição de um vácuo da ordem 10-3 Pa. Os diversos sinais 

produzidos na interação feixe-amostra permitem uma individualização de partículas inicial, 

efetuada através do nível de BSE e reproduzida em uma imagem com uma escala de tons de 

cinza, que estão associados ao contraste dos números atômicos médios. Uma varredura pontual, 

segundo um grid pré-definido, é executada em cada partícula individualizada, para obtenção do 

espectro de raios X característicos no EDS. A identificação da fase mineral é realizada no 

software TIMA, através da comparação das intensidades dos picos dos elementos químicos do 

espectro obtido com os dados computados no programa, possibilitando a construção pontual de 

uma imagem da partícula em questão. Quando todas as partículas da área têm suas medidas 

adquiridas, o procedimento se repete em um novo campo (Sylvester, 2012; Ferreira, 2013). A 

Figura 3.6 sumariza a sequência de operações do sistema TIMA-MIRA, descritas, que são 

basicamente as mesmas operações realizadas pelo sistema QEMSCAN.  

A coleta da imagem de BSE no MEV e dos espectros de raios X no EDS pode ser efetuada 

simultaneamente ou em etapas subsequentes, a depender da definição dos parâmetros Analysis 

type e Acquisistion mode. O parâmetro Analysis type dispõe das opções Modal analysis, 

Liberation analysis e Bright Phase Search, determinando os aspectos qualitativos dos dados 

coletados, enquanto o parâmetro Acquisistion mode dispõe das opções High resolution mapping, 

Point spectrometry e Line mapping e determina os aspectos quantitativos dos mesmos (TIMA 

2015). 
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Figura 3.6. Sequência das etapas executadas em uma análise no sistema TIMA-MIRA e QEMSCAN. 
Fonte: modificado de Haberlah et al. (2011). 

 

 Hardware MIRA 

 Uma vantagem oferecida pela configuração do hardware MIRA é presença do FEG, que 

proporciona a produção de um feixe de elétrons com maior coerência e brilho e menor diâmetro, 

qualitativamente superior àqueles gerados por fontes termiônicas, resultando em significativas 

melhoras da resolução espacial e do índice de sinal-ruído do sistema. Outro benefício é o 

procedimento automático de calibração, executado a partir de um padrão constituído por uma 

gaiola de Faraday de platina e por quartzo e elementos de manganês, cobre, carbono e ouro, que 

auxiliam, respectivamente, no desempenho do sinal de BSE e do detector de EDX ou EDS. Este 

procedimento, juntamente com o design do porta amostras, disponíveis para sete seções polidas 

ou duas lâminas delgadas como mostrado na Figura 3.7, garantem uma aquisição de dados em 

iguais condições (Hrstka 2018; TESCAN 2015; TIMA 2015). 
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Figura 3.7. Hardware MIRA, com dois porta amostras, disponíveis para sete seções polidas ou duas 

lâminas delgadas – Fonte TESCAN (2015). 

 Software TIMA 

 O TIMA é destinado à aquisição, ao gerenciamento, ao processamento e à apresentação 

dos dados, por integração ao hardware MIRA. Em sua versão mais completa, o programa 

encontra-se estruturado em dois módulos principais, Data acquisition e Data management, e em 

uma feramenta, Spectrum Tools. A Figura 3.8 ilustra uma estrutura simplificada do software. A 

aquisição dos dados é efetuada através do módulo Data aquisition e deve obedecer à sequência 

de etapas estabelecida pelo software: identificação das amostras, procedimento de calibração, 

ajuste do foco, definição dos parâmetros de medidas e aquisição, necessariamente nesta ordem. 

Na definição dos parâmetros de medida, três modos de aquisição estão disponíveis: o Modal 

analysis, que é projetado para classificar os pixels e determinar a frequência das fases, 

fornecendo uma avaliação detalhada dos minerais e de suas proporções na amostra, através da 

detecção de pequenas variações no mineral ou na composição química; o Liberation analysis, no 

qual algoritmos de segmentação de imagem são utilizados para detectar partículas individuais, 

com distinção de fases efetuada através de uma combinação do nível de BSE com os espectros de 

raios X característicos; o Bright Phase Search que opera de forma semelhante ao anterior, 

utilizando o nível de BSE, entretanto, para filtrar as partículas que contenham um mineral ou 

elemento de interesse, como metais pesados e elementos terras raras, que em função do número 

atômico elevado, apresentam maiores níveis de BSE, e, por consequência, apresentam-se mais 
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brilhantes (TESCAN, 2015; TIMA, 2015). O gerenciamento, o processamento e a apresentação 

dos dados é realizada através do módulo Data management. 

Um conjunto de dados adquiridos é armazenado em um projeto, no qual a informação, além 

de visualizada, pode ser manipulada através de ferramentas de edição e seleção de partículas ou 

de alterações no esquema de classificação mineral. Um esquema de classificação mineral 

constitui-se de uma lista de fases/minerais, cada qual associado às suas regras de classificação e 

aos seus espectros de referência (Hrstka 2018, Ward 2018). As fases minerais e seus atributos, 

que incluem propriedades como fórmula química, densidade e composição química, podem ser 

importados do um banco de dados Webmineral, que contém mais 4700 registros. As regras e os 

espectros, por sua vez, devem ser obtidos a partir dos dados adquiridos. 

As regras de classificação são definidas com base na intensidade dos picos dos elementos 

químicos que compõem a amostra. Os resultados obtidos são exibidos em relatórios individuais, 

expressos na forma de Tabelas, gráficos e imagens. Um conjunto de relatórios compõe o 

Workbook do projeto. A Tabela III sumariza os tipos de relatórios disponibilizados e suas 

respectivas descrições. O Spectrum Tools constitui uma ferramenta de identificação e correlação 

de espectros de raios X, obtidos do Spectrum acquisition tool ou de um conjunto de dados já 

adquirido, permitindo ainda simulá-los a partir das concentrações relativas de elementos 

químicos em uma análise semi-quantitativa, armazená-los em um diretório e importá-los como 

espectros de referências, desde que totalizem um número mínimo de contagens (TIMA 2015, 

2019).  
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Figura 3.8. Estrutura simplificada do software TIMA representada pelas principais guias de navegação do programa. Os módulos 
Data acquisition, Data management e a ferramenta Spectrum tools são acessados, respectivamente, pelas guias Acquisition, Project 
e Tools. As linhas pontilhadas delimitam guias com acesso silmutâneo.  
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Tabela III.3- Relação dos tipos de relatórios e suas respectivas descrições no software TIMA (2019). 

RELATÓRIOS DESCRIÇÃO 

Element mass Fração em massa dos elementos químicos 

Elemental deportment Distribuição dos elementos químicos selecionados nas fases 

Elements maps Distribuição de todos os elementos químicos 

Mineral associations Relação espacial entre os minerais ou grupos minerais dentro das partículas 

Mineral liberation Distribuição das fases, elementos ou partículas em categorias de liberação 

Mineral locking 
 
Mineral properties 

Dados quantitativos sobre os minerais no qual um mineral de interesse está 
trancado. 
 
Dados quantitativos sobre as fases minerais presentes naquela amostra 

Mineral release Liberação do mineral de interesse por fração de tamanho 

Grade-recovery curve 
Recuperação máxima do mineral ou elemento em um nível do processo de 
flotação 

Grain size 
Distribuição da população de grãos dos minerais selecionados em categorias 
de tamanho 

Particle size Divisão de partículas em categorias de tamanho 

Particle density Divisão de partículas em categorias baseada na densidade relativa média 

Phase specific surface area 
Valores da área de superfície específica da população de grãos dos minerais 
selecionados 

Particle viewer  Vizualização de partículas individuais 

Category viewer 
Distribuição das fases, grupos minerais ou elementos químicos em uma 
Tabela por categorias de partículas definida pelo usuário 
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3.3. Cerâmicas Vermelhas (a base de Argila) 

 

As matérias primas com as quais se podem fabricar produtos cerâmicos são minerais ou 

acumulação de rochas a partir do seu estado natural ou com tratamento prévio. De acordo com 

Santos (1975) as matérias primas utilizadas na preparação das massas cerâmicas raramente são 

puras, podendo ser constituídas por minerais argilosos (illita caulim, etc.) e não argilosos 

(feldspatos, quartzo, talco, etc.) cujas características plásticas ou não plásticas são determinadas 

pelas quantidades predominantes dos mesmos na amostra. Os principais grupos de argilominerais 

são caulinita - Al4(Si4 O10)(OH)8,  Montmorilonita - (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O e Ilita 

- (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O] o que os diferencia é o tipo de estrutura e as 

substituições que podem ocorrer do alumínio para o magnésio ou ferro, e do silício por alumínio 

ou ferro, dentro da estrutura e consequente neutralização das cargas residuais geradas pela 

diferença de cargas elétricas dos íons por alguns cátions. 

Alguns fatores são extremamente importantes para obter melhor qualidade de cerâmicas a 

base de argila tais como: granulometria, análise microestrutural e mineralógica, forma das 

partículas, cor e a sinterização. A granulometria influi nos processos de secagem e de sinterização 

assim como também, nas propriedades finais dos corpos cerâmicos: plasticidade, tensão ou 

módulo de ruptura à flexão. A cor que define a classificação das cerâmicas é obtida após a 

queima do material a temperatura de aproximadamente 950oC, e muitas vezes responde pelo 

comportamento físico e mecânico. O tamanho das partículas influencia diretamente na cor da 

cerâmica, na sua durabilidade, na sua tendência à dissolução no vidrado, na aglomeração de 

partículas que interfere na dissolução e no aspecto final da superfície de cerâmicas vidradas. Na 

sinterização ocorre a densificação (ou seja, a diminuição da porosidade), resultando em menor 

absorção de água e maior resistência mecânica (Alves, 1987; Gomes, 2005; Cargnin et al., 2011). 

Em relação a análise microestrutural Borba (2000) cita que, a quantidade do teor das fases 

cristalinas presentes nos materiais cerâmicos é um parâmetro importante para o controle de 

microestruturas, bem como para as correlações das propriedades associadas ao processo e ao 

produto final. Como o processo térmico gera quantidades diferenciadas de fases cristalinas e de 

fase amorfa residual, determinar essas quantidades é um parâmetro importante para correlacioná-

las com as propriedades mecânicas e com estudos de cinética de cristalização (Angerer et al., 

2008; Marinoni et al., 2011). 
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3.3.1. Cerâmicas Vermelhas com Adição de Rejeitos de Processamento de Minerais 

 

Há séculos a mineração movimenta a economia de vários países, e não se nega a sua 

importância para o desenvolvimento sócio econômico. Porém com o aumento produtivo, estudos 

e desenvolvimento de novas tecnologias a exploração mineral tem causado muito impacto 

também no meio ambiente (Silva et al., 2014, 2015). Os resíduos do processamento de matérias-

primas minerais da mineração acumulam-se tradicionalmente em barragens ou pilhas de resíduos 

e, como regra, afeta negativamente o meio ambiente. (Boltakova et al.,2017). 

De acordo com a UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento) e U.S. Geological Survey com base na produção de minério de ferro utilizável, 

a Austrália e o Brasil são alguns dos maiores produtores do mundo. O ferro é o metal mais 

comumente usado, é a espinha dorsal do mundo que construímos à nossa volta. Utilizado 

principalmente pela indústria da construção, engenharia, automotiva e máquinas, geralmente 

como o principal ingrediente do aço. O ferro pode ser misturado com outros metais para produzir 

uma variedade de ligas ainda mais fortes e que não enferrujam com facilidade e podem ser 

transformadas em produtos como: de carros a alfinetes, eletrodomésticos a edifícios, pontes, 

ferrovias, latas de comida, ferramentas. Em suma, confiamos no ferro (como aço) para produzir 

quase tudo o que precisamos para viver no século XXI. Hoje usamos vinte vezes mais ferro (na 

forma de aço) do que todos os outros metais juntos. Aproximadamente 98% da produção mundial 

de minério de ferro é usada para fazer ferro na forma de aço. O ferro fundido tem muitos usos 

específicos (por exemplo, tubos, conexões, blocos de motor), mas o ferro puro é bastante macio. 

A adição de uma pequena quantidade de carbono (geralmente inferior a 1%) transforma o ferro 

em aço, que é significativamente mais duro e extremamente versátil. Existem muitos tipos 

diferentes de aço feitos adicionando carbono juntamente com outros elementos, como cromo, 

manganês, níquel, molibdênio para formar uma variedade de ligas com propriedades diferentes 

(por exemplo, aço inoxidável). Alterando as proporções desses elementos adicionais, é possível 

tornar os aços adequados para uma grande variedade de usos (Geoscience Australia, 2019). O 

fornecimento de minério de ferro é um fator importante para a economia global. Em 2018, a 

Austrália produziu cerca de 900 milhões de toneladas de minério de ferro, enquanto a produção 

brasileira chegou a 490 milhões de toneladas (M. Garside, 2020). 
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Segundo dados do Internacional Manganese Institute, os maiores fornecedores de 

manganês para o mercado mundial se localizam no hemisfério sul, com Austrália, Brasil, Gabão e 

África do Sul sendo responsáveis por quase 90% de todo mercado mundial. O manganês é o 

quarto metal mais utilizado na terra em termos de tonelagem, atrás do ferro, alumínio e cobre. 

Possui inúmeras aplicações, incluindo objetos de aço, baterias portáteis ou latas de bebidas de 

alumínio, na indústria de vidro e cerâmica. Em cada caso, o manganês desempenha um papel 

vital na melhoria das propriedades das ligas e compostos envolvidos em cada aplicação 

específica. Dentre os usos metalúrgicos o manganês, está principalmente na formulação de aço 

carbono comum e em aço alto manganês. O manganês é adicionado ao aço em forma de ferro-

liga e dentre as mais de 20 formulações, as mais importantes são as ferro-manganês 

(International Manganese Institute, 2020).  

As indústrias em geral produzem certa quantidade de rejeitos em cada etapa do seu 

processo produtivo, em maior ou menor quantidade. O problema geralmente é o seu destino, nem 

sempre ecologicamente correto. Os rejeitos gerados nessas etapas causam impactos no meio 

ambiente, e com a mineração não é diferente (Silva et al., 2015). Esses impactos podem ser 

minimizados de diversas maneiras. Uma é a utilização dos rejeitos em outra cadeia produtiva, 

diminuindo o consumo de outra matéria prima e assim diminuindo os rejeitos depositados na 

natureza (Castro, 2011). Pesquisas científicas estão aumentando o volume de informações e a 

velocidade de inovações tecnológicas. Muitas destas pesquisas se aprofundam no tema da 

reciclagem de resíduos sólidos industriais, buscando uma aplicação ambiental e economicamente 

viável para destinar esses rejeitos (Silva et al., 2014, 2015; Marvila et al.,2019,; Lay et al.,, 2009; 

Fontes et al., 2019; Mendes et al, 2019, Menezes et al., 2005).  

Os materiais cerâmicos argilosos tem grande potencial de aplicação na utilização de rejeitos 

industriais, como por exemplo, o rejeito proveniente do beneficiamento do minério de manganês 

e do minério de ferro (Castro, 2012; Silva, 2014). Cerâmicas vermelhas são escolhas comuns para 

o aproveitamento de rejeitos oriundos de outras atividades produtivas por ser um material 

naturalmente inerte, isolando possíveis contaminações do meio ambiente (Silva et al., 2015). 

Como a cerâmica é largamente consumida pela construção civil, as possiblidades de consumo de 

rejeitos seriam altos, implicando em diversos estudos na fabricação de tijolos, blocos maciços e 

telhas (Fontes et al.,, 2019; Mendes et al, 2019) . 
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O Brasil é o terceiro maior produtor e consumidor mundial de ladrilhos cerâmicos 

(ACIMAC, 2017), sendo os desafios atuais do setor a melhoria contínua da qualidade do produto, 

o desenvolvimento do design nacional, a implementação de estratégias de marketing para uma 

maior penetração das marcas brasileiras no mercado internacional e suprimento de minerais de 

forma sustentável (Cabral et al., 2010; Fontes et al., 2019). 

A indústria cerâmica utiliza material natural variado, sem maior preocupação com 

tecnologias utilizadas. A cerâmica vermelha no Brasil é pouco padronizada dada o baixo 

processo da matéria prima e a diversidade encontrada da mesma. Sempre utilizou basicamente 

argila pura como base de seus produtos, sem grande complexidade, com tecnologia milenar. 

De acordo com Boltakova et al., (2017) os resíduos industriais podem conter substâncias 

minerais que aumentam a resistência da cerâmica, fornecem uma cor interessante, otimizam a 

absorção de água e a resistência ao gelo ou reduzem o consumo de energia durante a queima. O 

gerenciamento hábil nessa esfera pode resolver vários problemas importantes como: utilizar 

resíduos sem danificar o meio ambiente, melhorar a qualidade e a extensão de produtos 

cerâmicos através do uso de resíduos locais e estabelecimento de novos empreendimentos 

cerâmicos, considerando as propriedades de fontes locais de argila e resíduos.  

O uso de diferentes aditivos na argila, via de regra, requer estudo científico e tecnológico 

preliminar, conforme apresentado em diversas publicações (Boltakova et al., 2017). Os estudos 

relacionados as fases mineralógicas  e a microestrutura dessas cerâmicas com adição de rejeitos, 

foram pouco explorado em artigos científicos. 

Nos últimos cinco anos, foram desenvolvidos trabalhos referentes à síntese e ao estudo das 

propriedades físicas e mecânicas das cerâmicas e Pavers com adição de resíduos de 

processamento de minerais, destinadas ao aproveitamento de parte desses resíduos para obtenção 

de cerâmicas. Estes trabalhos contemplam: 

 

 Estudo do aproveitamento de Rejeitos do Beneficiamento do Manganês 

pela Indústria Cerâmica (Castro, 2011); 

 Aproveitamento e Reciclagem de Resíduos da Concentração de Minério de 

Ferro para Produção de Pavers e Cerâmicas (Silva, 2014). Recycling of Concentration 

Tailings of Iron Ore for the Production of Concrete Block (Pavers), Materials Science 

Forum – 2014 (Silva et al., 2014); 
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Assim como os rejeitos gerados no beneficiamento do minério de ferro, os rejeitos de 

manganês também já foram submetidos a uma caracterização tecnológica por muitos 

pesquisadores, a fim de avaliar características e propriedades relevantes à sua reutilização em 

diversas aplicações (Wolff et al., 2011). Visando o setor da construção civil e da indústria de 

cerâmicas, esses rejeitos em substituição de parte da matéria-prima utilizada se mostraram 

eficientes na obtenção do produto final (Silva, 2014; Castro, 2011). Silva (2014) e Castro (2011) 

fizeram a análise química via ICP-OES e por via úmida para determinação do Fe total e FeO dos 

rejeitos e da argila utilizados em seus trabalhos, os resultados são mostrados nas Tabelas IV, V e 

VI. Além disso, fizeram análise de difração de raios X dos rejeitos e da argila e comprovaram que 

os resultados estão de acordo com os encontrados na análise química.  

Além das análises químicas as autoras fizeram análises granulométricas, ambas foram 

determinantes para tirar informações relevantes das propriedades químicas e físicas dos rejeitos. 

Segundo as autoras esses rejeitos possuem características físicas e químicas benéficas para a 

massa cerâmica. Castro (2011) observou em seu estudo que, a adição dos teores propostos de 

incorporação de rejeito de lama de manganês à massa cerâmica provocou um aumento 

significativo em relação a resistência à flexão das cerâmicas e concluiu que, para a produção de 

cerâmicas vermelhas esse rejeito mostrou-se altamente viável do ponto de vista técnico. Silva et 

al., (2014, 2015) obteve excelentes resultados no comportamento físico e mecânico das cerâmicas 

e dos pavers com adição de rejeitos do beneficiamento de minério de ferro. A autora comenta que 

é necessário ter conhecimento de todos os processos envolvidos desde a preparação até a 

sinterização das cerâmicas para que se possa de fato obter cerâmicas dentro dos padrões exigidos, 

sendo assim, possível caracterizá-las.  

 

Tabela III.4. Composição química de rejeitos do beneficiamento de minério de ferro – Fonte: Silva, 2014. 
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Tabela III.5. Composição química de rejeitos do beneficiamento de manganês – Fonte: Castro, 2011.  

 

 

Tabela III.6. Composição química da argila da empresa de cerâmicas Braúnas – Fonte: Silva, 2014. 

SiO2 Al2O3 CaO TiO2 MgO K2O Na2O Fe P Mn Cr2O3 PF 

% % % % % % % % % % % % 

43,9 32,2 0,09 1,11 0,68 1,73 <0,1 3,65 0,124 <0,008 0,01 15,05 

 

Os estudos relacionados à microestrutura e fases mineralógicas das cerâmicas foram pouco 

explorado, pelas autoras, o que de fato é o objetivo desse trabalho. São raríssimas ou escassas as 

publicações relacionadas à caracterização dessas cerâmicas utilizando técnicas como: MLA, 

QUEMSCAN e TIMA o que torna este trabalho um referencial na literatura.   
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3.4. Cerâmicas refratárias 

 

Refratários são materiais com alta resistência térmica, química e mecânica, fabricados a 

partir de minerais com ponto de fusão superior a 1.800ºC e mesmo quando expostos a condições 

extremas de temperatura, corrosão, abrasão e reações químicas, não perdem suas propriedades 

físico-químicas. Materiais refratários são essenciais para a proteção de equipamentos em 

indústrias que dependem de processos em altas temperaturas (superior a 1200º), como: 

siderurgia, cimento, vidro, não ferrosos, químicos, etc. (Callister, 2012). Para suportar estas 

solicitações e em função da natureza das mesmas, foram desenvolvidos inúmeros tipos de 

produtos, a partir de diferentes matérias-primas ou mistura destas.  

Os produtos refratários podem ser classificados quanto a matéria-prima ou componente 

químico principal em: sílica, sílico-aluminoso, aluminoso, mulita, magnesiano-cromítico, 

cromítico-magnesiano, carbeto de silício, grafita, carbono, zircônia, zirconita, espinélio e outros. 

As principais matérias-primas são: magnesita, sílica, alumina e dolomita, além destes, há outros 

componentes utilizados em menor escala na produção dos refratários como grafita, cromita, 

zircônia, ligantes, etc., (Associação Brasileira de Cerâmica, 2015).  

O desempenho de uma cerâmica refratária depende em grande parte de sua composição,e 

com base nesse critério existem várias classificações como: argila refratária, de sílica, básica e 

refratários especiais (Callister, 2012).  

Os refratários de argila são de alta pureza contendo misturas geralmente com 45% de 

alumina e 25% de sílica. São utilizados tanto no segmento de aço (alto fornos, carros torpedos, 

convertedores, panelas de aço, entre outros) como no segmento industrial, como indústria de 

cimento (pré-aquecimento, resfriamento e nos fornos rotativos). O processo de fabricação do 

refratário inicia-se com a dosagem e mistura das diversas granulometrias de matérias-primas e 

continua com a conformação, que pode ser em prensas de até 2500t. Os produtos podem ainda, 

dependendo da aplicação, passar pelo processo de cura, onde são colocados em carros de queima 

e levados a fornos com temperatura de até 1700ºC (Callister, 2012; Magnesita, 2015). 

Nos refratários à base de sílica o principal componente é a sílica. Essas cerâmicas possuem 

grande capacidade de suportar cargas em temperaturas elevadas, são usadas normalmente nos 

tetos em arco dos fornos para fabricação de aços e vidros. A presença de concentrações de 

alumina, mesmo pequenas, tem influência negativa sobre o desempenho desses refratários, uma 
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vez que, quantidades substanciais de líquido podem estar presentes em temperaturas acima de 

1600oC. Essas cerâmicas não são resistentes ao ataque por escórias com alta proporção de CaO 

e/ou MgO. 

Os refratários básicos são ricos em periclásio ou magnésio (MgO). Mas, eles podem conter 

também compostos de cálcio, cromo e ferro. Já a presença da sílica é prejudicial ao desempenho 

dessas cerâmicas em temperaturas elevadas. Em relação ao ataque por escórias com elevadas 

concentrações de CaO e/ou MgO essas cerâmicas são bem resistentes e uma extensa aplicação 

como em alguns fornos de soleira aberta empregados para a fabricação de aços (Garcia, 2018; 

Magnesita, 2015). 

Já os refratários especiais são englobados os produtos de controle de fluxo e lanças. Estes 

produtos tem como matérias-primas a zircônia, grafita e alumina, etc. O controle de fluxo são 

produtos que controlam o fluxo de vazão do aço para o processo de refino e laminação, exigem 

tecnologia avançada para atingir as necessidades demandadas, já que não permitem defeitos em 

sua fabricação, pois falhas podem provocar graves acidentes e danos (Garcia, 2018). 

Os refratários em geral, ficam sujeitos às condições extremas no ambiente para os quais 

foram destinados, por isso, demandam troca frequente, portanto, sua vida útil dependerá do 

processo ao qual é submetido. O consumo depende do desempenho do refratário, que é 

influenciada por fatores como: qualidade da matéria-prima, tecnologia empregada no refratário, 

processo siderúrgico, qualidade da instalação, entre outros fatores (Bragança, 2012). Na 

siderurgia, por exemplo, os refratários são necessários em todos os equipamentos dentro da usina, 

desde o alto forno, até a etapa final no lingotamento contínuo como mostrado na Figura 3.9 

(Magnesita, 2015). 

Estudos realizados por Freedonia em 2013 indicam que, a siderurgia corresponde à 

aproximadamente 60% do consumo mundial de refratários, seguido por 15% dos não metálicos e 

15% dos não ferrosos (Figura 3.10). A grande evolução para o desenvolvimento tecnológico dos 

refratários foi devido a necessidade de fabricar aços de alta qualidade e de baixo custo de 

produção. Tal esforço vem exigindo volume considerável de investimentos por parte das 

indústrias de refratários, para obtenção de produtos de maior vida útil e melhor desempenho. 

Atualmente as indústrias de refratários geram produtos de tecnologia avançada e superior 

desempenho (Pascoal, et al., 2000). 
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Figura 3.9. Fluxograma das etapas de uma usina siderúrgica que utilizam refratários. Fonte: Magnesita, 

2015. 

 

Figura 3.10. Consumo de refratários por indústria. Estimativa global – Freedonia, 2013. 

 

Neste estudo pretende-se então, explorar a microestrutura e a mineralogia dessas cerâmicas 

refratárias usando o sistema de mineralogia quantitativa eletrônica (TIMA) e assim criar um 

banco de dados para caracterizá-las de modo rápido e eficiente.  
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3.5. Blocos de Concreto (Pavers) 

 

Os blocos de concreto para pavimentação também conhecidos como pavers compõem os 

pavimentos intertravados e constitui uma solução eficaz para uso em ruas, calçadas, praças, etc. 

Esses blocos intertravados compostos de material cimentício possuem características como 

versatilidade, qualidades estéticas, facilidade de estocagem e homogeneidade além de fácil 

execução que fazem com que sejam largamente difundidos no Brasil (Santos, 2012; Hallack, 

2001). 

A resistência à compressão dos pavers é o principal parâmetro para determinar a sua 

qualidade, portanto, o efeito dos rejeitos ou resíduos ao cimento deve ser efetivamente estudado 

como feito por Silva (2014) e Santos (2012), verificando qual a melhor proporção para obter um 

produto com propriedades mecânicas satisfatórias. As propriedades físicas e químicas dos 

agregados podem influenciar diretamente na qualidade dos blocos de concreto, por isso, é 

necessário ter conhecimento da natureza destes. Segundo Hewlett (2003) as características do 

concreto afetadas pela influência do agregado são: resistência à compressão e a flexão, 

trabalhabilidade do concreto fresco, resistência ao desgaste, reação álcali-agregado, retração e 

expansão do concreto, resistência química, resistência à ciclagem térmica e fogo.  A forma, a 

textura superficial, a porosidade, a massa específica e a composição granulométrica dos 

agregados são fatores essenciais e que devem ser estudadas para obter uma melhor pasta 

cimentícia, proporcionado assim qualidade tanto no estado fresco quanto no estado endurecido do 

concreto.  

Os pavers estudados por Silva (2014) foram obtidos utilizando em parte rejeitos de minério 

de ferro em substituição aos agregados. Esses rejeitos são os mesmos apresentados na Tabela IV, 

que mostra a composição química de rejeitos do beneficiamento de minério de ferro para 

incrementar na massa cerâmica. Os resultados em termos de resistência mecânica foram 

satisfatórios para cinco tipos de pavers de composições diferentes. Já em termos de absorção de 

água somente dois pavers apresentaram-se dentro da norma NBR 6136, os outros três tiveram 

uma discrepância de 5%. Neste estudo pretende-se, caracterizar esses pavers através do sistema 

TIMA-MIRA assim como as cerâmicas vermelhas e as refratárias e então conhecer a 

microestrutura, as fases presentes e a coesão das partículas. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

A metodologia empregada neste trabalho consistiu na seleção e preparação física de 

amostras de cerâmicas e pavers, na identificação por microscopia óptica, difratometria de raios 

X, fluorescência de raios X, Espectrometria de Energia Dispersiva de raios X, Difração de 

Elétrons Retroespalhados, na aquisição de dados e no desenvolvimento do banco de dados no 

sistema TIMA-MIRA. Os procedimentos de preparação foram executados nos Laboratórios da 

Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no Nanolab da REDEMAT e 

na Fundação Gorceix. A microscopia óptica foi realizada no laboratório de mineralogia da 

Fundação Gorceix, as demais operações no Nanolab da REDEMAT.  

A Figura 4.1 ilustra de forma esquemática as etapas envolvidas no processo. As análises no 

TIMA-MIRA foram realizadas em todas as cerâmicas, pavers e matérias primas destas. Foram 

estudadas todas suas fases e levantados mais de 1400 pontos de espectros de cada fase 

classificada ou não pelo sistema. As análises para aferição dos dados foram realizadas em 

bancada por técnicas complementares: microscopia óptica, difratometria de raios X, fluorescência 

de raios X, MEV-EBSD. Após confirmação das identificações das fases dos materiais estudados, 

foram construídos bancos de dados com suas imagens e espectros de raios X característicos, 

obtidos pelo sistema TIMA-MIRA e desenvolvidos protocolos para seus usos em suas respectivas 

classes de materiais.   
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Figura 4.1. Esquema simplificado das etapas envolvidas na metodologia. 
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4.1. Seleção das amostras de Cerâmicas 

 

Parte das amostras para o estudo foram obtidas durante o Mestrado na REDEMAT que são 

os pavers e as cerâmicas vermelhas com e sem adição de rejeitos da concentração de minério de 

ferro sinterizadas a 950oC, (Silva, 2014 e 2015). Além dessas, outras amostras de estudo foram as 

cerâmicas vermelhas com adição de rejeitos do beneficiamento de manganês (Castro, 2011) 

também sinterizadas a 950oC e as cerâmicas refratárias cedidas pela empresa Magnesita, situada 

no estado de Minas Gerais. Todas as cerâmicas selecionadas são apresentadas na Figura 4.2 e 

identificadas na Tabela VII.  

A seleção por essas cerâmicas vermelhas foi devido ao fato de que já foram realizados 

estudos do comportamento mecânico e físico das mesmas e os efeitos da adição dos resíduos nas 

propriedades (físicas e mecânicas) dos blocos e das cerâmicas. Já a escolha das amostras 

sinterizadas à 950oC é porque nessa temperatura, ocorrem algumas das principais mudanças de 

fases e cristalização dos componentes argilosos (Oliveira, 2004). 

 

          

 

 

Figura 4.2. Fotos dos corpos de prova das cerâmicas e dos pavers selecionadas para o estudo. 
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Tabela IV.1. Amostras selecionadas para estudo. 
 AMOSTRAS   CERÂMICAS  

Argila com adição de 

rejeito (minério de 

Manganês) 

sinterizadas a 950oC 

Argila com adição de 

rejeito (minério de 

Ferro) sinterizadas a 

950oC 

 

Blocos de Concreto 

(Pavers) após cura 28 

dias 

  

Refratárias 

RM 2,5% de rejeito do 

beneficiamento de 

manganês 

RF - 5% de rejeito da 

flotação 

A - 100% de areia 

comercial, 100% pedriscos e 

cimento 

BEM10 - Básico 

espinelizado M10 

RM 5% de rejeitos do 

beneficiamento de 

manganês 

RSF - 5% de rejeito da 

separação magnética finos e 

deslamagem  

B - 100% de areia 

comercial, 100% rejeito 

grossos e cimento 

BEM30 - Básico 

espinelizado M30 

RM 10% de rejeitos do 

beneficiamento de 

manganês 

RSG - 5% de rejeito da 

separação magnética dos 

grossos  

C - 100% de rejeito finos, 

100% pedriscos e cimento 

MM30 - Magnesiano 

M30 

RM0% - Sem adição de 

rejeito 

R0% - Sem adição de 

rejeito 

D - 100% de rejeito finos, 

100% rejeito grossos e 

cimento 

MC - Magnésia carbono 

 

 

------------------------------ 

 

 

----------------------------------- 

E - 50% de areia, 50% 

pedrisco, 50% rejeito 

grosso, 50% rejeito finos e 

cimento 

MCC - Magnésia 

carbeto carbono 

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ CC - Cromita carbono 

 

As matérias- primas utilizadas para se obter as cerâmicas como: os rejeitos de minério de 

ferro, o rejeito de manganês, a argila e os produtos e minerais das cerâmicas refratárias, também 

foram objetos de estudo (APÊNDICE I). A caracterização desses materiais é importante para a 

construção do banco de dados no sistema TIMA, sendo mais fácil identificar ou classificar 

determinada fase mineral que não tenha sofrido nenhuma transformação depois da queima das 

cerâmicas. 
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4.2. Preparação Física e Caracterização das Cerâmicas  

 

As amostras de cerâmicas citadas na Tabela VII foram submetidas ao processo de 

caracterização visando a investigação de caráter microestrutural e ótico. Para isso, foram cortadas 

secções finas de cada cerâmica e paver e assim, confeccionadas lâminas delgadas para análises 

no microscópio óptico, no MEV-EBSD e no TIMA-MIRA. Após a análise no microscópio 

óptico, as lâminas foram passadas novamente por polimento (“mais fino”) na alumina para a 

etapa de análise no MEV-EBSD. Depois de realizado a etapa no MEV-EBSD as lâminas foram 

recobertas com uma película de carbono de modo a torná-las condutoras e adequadas para análise 

no TIMA-MIRA.  

As amostras que sobraram do corte foram pulverizadas e, posteriormente, enviadas para a 

análise por difração de raios X e fluorescência de raios X. Já para as matérias- primas utilizadas 

para se obter as cerâmicas, foram reduzidas abaixo de 0,25mm (60mesh). Assim foram feitas 

pastilhas para análises no microscópio óptico, MEV-EBSD e no TIMA-MIRA o restante das 

sobras das amostras foram enviadas para a análise por difração de raios X e fluorescência de raios 

X. 

4.2.1. Microscopia óptica 

 

A Microscopia óptica é extremamente útil no estudo de caracterização microestrutural de 

um material. As lâminas e as pastilhas foram observadas em um microscópio óptico com o 

objetivo de identificar fases e minerais presentes nas cerâmicas e nos seus produtos como, por 

exemplo, silicatos dos grupos dos feldspatos, piroxênios, anfibólios e micas, que apresentam 

grande similaridade composicional e estrutural, e que são perfeitamente identificáveis ao 

microscópio óptico. Importante salientar também que, a granulometria das amostras é 

fundamental na analise na microscopia ótica, pois materiais muito fino, torna-se impossível a sua 

identificação. As análises foram efetuadas no microscópio óptico, modelo Leica, foram utilizadas 

lentes objetivas de (5x e 10x).  

 

4.2.2. Difração de raios X 

 A técnica de difração de raios X foi utilizada para a caracterização estrutural básica das 

cerâmicas e é a mais indicada na determinação das fases cristalinas presentes em materiais 
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cerâmicos, pois, na maior parte dos minerais, os átomos se ordenam em planos cristalinos 

separados entre si por distância da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos 

raios X (Albers, et al., 2002). Ao incidir um feixe de raios X em um cristal, o mesmo interage 

com os átomos presentes, originando o fenômeno de difração. A difração de raios X ocorre de 

acordo com a Lei de Bragg, equação:  

               nλ = 2dsenϴ                                            (4.1) 

n: número inteiro 

λ: comprimento de onda dos raios X incidentes 

d: distância interplanar 

ϴ: ângulo de difração 

 

A composição mineralógica das amostras pulverizadas foi obtida qualitativamente através 

da difração de raios X, pelo método do pó. As análises foram efetuadas no difratômetro modelo 

Empyrean (PANalytical, Inglaterra), usando tubo de cobre (Cu). Sendo que as varreduras foram 

efetuadas entre 2° e 70°, respectivamente, com step size de 0,017°, o tempo de análise foi de 

aproximadamente 30 minutos. As fases cristalinas foram identificadas e interpretadas pelo 

software X’Pert HighScore.  

Para a caracterização das cerâmicas, a utilização da técnica de difração de raios X torna-se 

ainda mais indicada, pois uma análise química reportaria os elementos químicos presentes no 

material, mas não a forma como eles estão ligados. Essa técnica tem como vantagens a 

caracterização de fases, a simplicidade e a rapidez do método, a confiabilidade dos resultados 

obtidos e a identificação dos componentes mineralógicos, tendo informações precisas, mesmo 

quando se tem misturas de fases ou com outras espécies minerais.  

 

4.2.3. Espectrometria de Fluorescência de raios X 

 

Na espectrometria de fluorescência de raios X, uma fonte de radiação de elevada energia 

provoca a excitação dos átomos da substância que se pretende analisar. Quando o átomo no 

estado fundamental fica sob a ação de uma fonte externa de energia (raios X), ele absorve esta 

energia, promovendo elétrons a níveis mais energéticos, ficando no “estado excitado”. O átomo 

excitado tende naturalmente a retornar ao seu estado fundamental, ocorrendo uma emissão de 
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energia. Os espectros de energia emitidos são específicos de cada elemento químico, permitindo a 

sua identificação e correspondente quantificação (Mikus, et al., 2013).  

A técnica de fluorescência de raios X tem como objetivo identificar os elementos presentes 

nas amostras de cerâmicas, assim como estabelecer a proporção em que cada elemento se 

encontra presente na amostra. A grande vantagem do uso dessa técnica é a rapidez e nos fornece 

a análise química média dos elementos majoritários das amostras (Wastowiski, et al., 2010). Por 

outro lado, como desvantagem, tem-se a limitação de sensibilidade para elementos minoritários e 

leves. As análises foram efetuadas no Espectrômetro de fluorescência de raios X por energia 

dispersiva modelo (PANalytical Epsilon3x), do NanoLab da Redemat. 

 

4.2.4. Microscopia Eletrônica de Varredura e Difração de Elétrons Retroespalhados 

(MEV-EBSD) 

O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é um equipamento que possibilita a 

captação e a medição dos diversos tipos de emissão provenientes da interação elétron-material e 

que resultam em informações sobre morfologia e topografia. 

 A Espectrometria de Energia Dispersiva de raios X (EDS) é um acessório essencial no 

estudo de caracterização microscópica de materiais, auxiliando na identificação de minerais 

através da determinação da composição química e do mapeamento da distribuição dos elementos. 

Ao incidir um feixe de elétrons sobre um material, os elétrons mais externos dos átomos e os íons 

constituintes são excitados, mudando de níveis energéticos. Ao retornarem para sua posição 

inicial, liberam a energia adquirida, a qual é emitida em comprimento de onda no espectro de 

raios X. Um detector instalado na câmara de vácuo do MEV mede a energia associada a esse 

elétron. Como os elétrons de um determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no 

ponto de incidência do feixe, determinar quais os elementos químicos estão presentes naquele 

local, o que permite sua imediata identificação. O diâmetro reduzido do feixe permite a 

determinação da composição mineral em amostras de tamanhos muito reduzidos, permitindo 

análise quase que puntual. Com o EDS acoplado ao MEV, é possível determinar a composição 

química puntual das fases minerais que compõem os minérios. Elementos como Al, P, Mn, entre 

outros contaminantes, podem muitas vezes estar presentes em fases minerais de tamanho muito 

reduzido, o que torna impossível sua identificação em microscopia ótica sendo, no entanto, 

identificáveis através do MEV-EDS (DEGEO, 2015).  
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Já o EBSD, permite a determinação de orientações de qualquer plano ou direção 

cristalográfica em regiões muito pequenas ou em todo o agregado cristalino. Essa técnica consiste 

em colocar uma amostra com superfície perfeitamente plana inclinada a 70º com o feixe de 

elétrons incidente. Os elétrons retroespalhados geram um padrão de difração, que aparece na 

forma de raias (raias de Kikuchi), que pode ser visualizado em um monitor de vídeo junto com a 

imagem MEV do local de incidência do feixe. Quando o EBSD é usado juntamente com o EDS, 

este permite a identificação de qualquer material cristalino a partir dos elementos constituintes, 

da simetria e dos parâmetros do retículo cristalino (Barbosa, 2012). 

As análises no MEV-EBSD tornam o sistema uma poderosa ferramenta na completa 

caracterização de materiais policristalinos, como as amostras de cerâmicas deste estudo. Além 

disso, garantem alta resolução espacial, caráter não destrutivo, mútua análise morfológica e 

composicional, elevadas magnificações e um processo rápido e preciso (Álvares e Lagoeiro 

2010).   

O equipamento utilizado nesse estudo para leitura dos padrões de difração de elétrons 

gerados, assim como para a identificação das fases minerais através da determinação da 

composição química e do mapeamento da distribuição dos elementos foi o modelo da Tescan 

VEGA 3, do Nanolab da REDEMAT, que possui o MEV, o EDS e o EBSD integrados. 

 

4.2.5. Mineralogia Quantitativa Eletrônica 

 

Neste estudo, os procedimentos de análise microestrutural e de caracterização mineralógica 

das cerâmicas, bem como, o desenvolvimento do banco de dados, foram executados no 

analisador mineral integrado modelo TIMA 3 (TESCAN, República Tcheca) do Nanolab, com 

hardware MIRA Schottky field emission e software TIMA versão 1.6.68. Em termos 

operacionais, o MIRA utilizou-se de uma energia 25 kV x 200 nA-1 pA. . O tempo de análise 

para cada lâmina delgada das amostras de cerâmicas variou de aproximadamente 370 a 720 

minutos. Já se tratando das pastilhas confeccionadas para as matérias-primas, o tempo de análise 

para cada uma foi variado ocorrendo entre de 30 a 50 minutos aproximadamente.  

A Figura 4.3 apresenta um fluxograma esquemático de uma análise feita em uma lâmina 

através do TIMA-MIRA, usando o modo de análise de liberação de resolução.  

 



 

40 

 

 
                       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Fluxograma esquemático de uma análise feita em uma lâmina através do TIMA-MIRA. 

Adaptado de Ward et al., 2018. 
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Observa-se que, pelo fluxograma da Figura 4.3 que uma imagem eletrônica retroespalhada 

(BSE) e EDX são geradas a partir de uma lâmina delgada para identificar grãos minerais 

individuais. Vários detectores de raios X dispersivos em energia (EDX) examinam cada partícula 

mineral com uma resolução predefinida (espaçamento de pixels). Os espectros EDX resultantes 

são analisados automaticamente em relação ao esquema de classificação TIMA e cada grão 

recebe uma fase mineral específica a partir de um arquivo de definição mineral, permitindo que 

mapas mineralógicos precisos sejam gerados para cada partícula mineral. 

 

4.2.5.1. Desenvolvimento do Banco de Dados no TIMA para Análises das Cerâmicas 

 

Silva (2014) realizou análises de cerâmicas vermelhas e pavers em seu trabalho utilizando 

o TIMA-MIRA versão 1.4.1, porém, algumas fases não foram identificadas/classificadas pelo 

sistema TIMA-MIRA. Segundo a autora, isso ocorreu devido ao fato do banco de dados original 

do equipamento ter sido criado apenas com amostras minerais oriundas de outros países, de 

maneira que não são identificados de imediato todos os minerais presentes em nosso território 

com seus característicos elementos majoritários e minoritários e nem mesmo pronto para 

caracterizar outros tipos de materiais como, por exemplo, as cerâmicas. Além disso, a maioria das 

fases minerais apresenta apenas um espectro artificial, simulado a partir da composição química 

de sua fórmula teórica, importada do banco de dados Webmineral. Os espectros simulados são 

pouco representativos, uma vez que, não contemplam as diversas variações químicas decorrentes, 

que levam à substituição, à adição ou à exclusão de elementos químicos com propriedades 

semelhantes da estrutura interna dos minerais ou compostos.  

Portanto, o banco de dados padrão apresenta limitações, surgindo, dessa forma, a 

necessidade de sua otimização, através do desenvolvimento de um banco de dados com espectros 

reais, não simulados, obtidos a partir de análise direta das fases minerais ou compostos em 

questão. Com isso, a partir dessa necessidade, foram realizadas também as análises por técnicas 

complementares para obter todas as informações referentes às cerâmicas.  

Atualmente o sistema TIMA possui três bancos de dados, desenvolvidos nos estudos 

realizados no Nanolab. Sampaio (2016) realizou sua pesquisa na criação de um banco com 

registro de 195 diferentes espécies e associações minerais, resultando em um banco de dados 

(Nanolab-all) com minerais de procedência brasileira e constantes nos diversos depósitos 
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geológicos. Pires (2018) desenvolveu o banco específico para caracterizar rejeitos de minério de 

ferro, que levou em consideração apenas a presença de Fe, Si e Al na constituição dos principais 

minerais. E o outro banco que está em desenvolvimento no Nanolab da Redemat para 

caracterização de vários tipos de minérios. 

O desenvolvimento do banco de dados foi executado em diversos estágios, gerenciados 

cada qual a partir de um módulo específico do sistema TIMA-MIRA. O fluxograma da Figura 4.4 

sumariza a sequência dos estágios envolvidos nessa etapa.  

O primeiro estágio foi comum a todas as amostras e consistiu na definição dos parâmetros 

de análise. A combinação dos parâmetros Analysis type, Acquisition mode e Pixel spacing 

selecionados, respectivamente, como Liberation analysis, High resolution mapping e 5 µm, 

determinaram a aquisição de dados mais precisos, por fornecerem individualização de partículas, 

por algoritmos de segmentação, e a distinção de fases, por associação entre EDX e níveis de BSE, 

ambos em resolução de 5 µm. Além dos parâmetros anteriormente descritos, foram definidas as 

intensidades mínimas e máximas de brilho de BSE, respectivamente, 15% e 100%, e o número de 

contagens de raios X, 1000 por pixel, sendo que todos os ajustes são feitos automaticamente no 

TIMA-MIRA .  

Com os parâmetros de análise adequadamente definidos as aquisições foram executadas. 

Por conseguinte, seguiu a avaliação das fases, tomando-se como base os resultados obtidos pela 

técnica de difratometria de raios X, fluorescência de raios X, microscopia óptica e MEV-EBSD, 

que serviram como confirmação das espécies ou composições selecionadas das cerâmicas. Foi 

então, realizado um cruzamento de dados com todos os bancos que o sistema possui, a fim de 

garantir a precisão dos resultados. As fases não classificadas foram inseridas no banco de dados 

chamado Nanolab ceramicas, juntamente com suas propriedades importadas do Webmineral, por 

meio de suas regras de classificação, definidas pelas intensidades dos picos dos elementos 

químicos.  
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Figura 4.4. Fluxograma representando o processo de desenvolvimento do banco de dados do sistema 
TIMA-MIRA, modificado de Uliana (2010). 
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A Tabela do Apêndice II apresenta os requisitos para a classificação dessas novas fases 

minerais criadas e suas respectivas densidades calculadas. Foram estudadas com precisão as 106 

fases que compõem o banco após o ajuste. O ajuste do banco de dados minimizou a quantidade 

de partículas de fases não classificadas. A obtenção de valores mínimos e máximos de 

intensidade de picos de elementos químicos por meio desse sistema permite estabelecer regras de 

classificação para cada espécie selecionada, sendo, posteriormente, inserida ou modificada no 

banco de dados do sistema. 

Observa-se pela Tabela do Apêndice II que, as densidades das fases minerais apresentadas 

foram calculadas pela participação dos minerais presentes em cada fase. Com os limites dos 

teores apresentados, determinou-se os picos de intensidade mínimo e máximo de cada elemento 

na fase, através da regressão linear.  

A classificação das fases levou em consideração a participação, mínima e máxima, dos 

elementos em suas composições. Os espectros de raios X característicos e a composição química 

dos minerais presentes no banco de dados foram os fornecidos pela TESCAN. Esses possuem 

espectros de raios X característicos de referência para comparação e classificação dos espectros 

gerados. Com o ajuste da participação dos elementos nas principais fases, pode-se determinar os 

picos de intensidade mínimo e máximo de cada elemento na fase, por meio de análise estatística 

de regressão linear. Os pontos que não apresentaram um espectro similar a algum dos espectros 

presentes no banco de dados foram classificados como fase não classificada (Pires, 2018). 

Partindo dessas premissas adotadas para caracterizar as cerâmicas e pavers foi possível 

obter informações quanto às fases presentes nas amostras, à distribuição do tamanho das 

partículas, suas associações com os minerais e a estimativa da medida de densidade das amostras. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos através da caracterização 

estrutural, ótica, morfológica e composicional das cerâmicas vermelhas, refratárias e dos pavers. 

Além disso, serão feitas discussões relevantes a respeito dos dados obtidos. 

 

5.1. Cerâmicas vermelhas com e sem adição de rejeitos de manganês  

 

Os mapas das fases e suas respectivas composições referentes a cerâmica convencional e as 

cerâmicas com adição de rejeito de minério de manganês são exibidos na Figura 5.1. A 

caracterização na MQE neste estudo mostrou que, as principais fases identificadas na cerâmica 

convencional (sem adição de rejeitos) são em média 93% de caulinita, 1.5% de quartzo e 

aproximadamente 3% de fases não identificadas como pode ser visto na Figura 5.2. Já para a 

cerâmica com adição de 2.5% de rejeito de minério de manganês as principais fases identificadas 

são caulinita 64%, quartzo 22% e ortoclásio 6%, sendo que, aproximadamente 4% das fases não 

foram identificadas (Figura 5.3). O gráfico da Figura 5.4 mostra a cerâmica com adição de 5% de 

rejeito de minério de manganês, as principais fases identificadas são caulinita 59%, quartzo 20% 

e ortoclásio 12% sendo que, aproximadamente 5% das fases não foram identificadas. E por fim, 

para a cerâmica com adição de 10% de rejeito de minério de manganês as principais fases 

identificadas são caulinita 58%, quartzo 22% e ortoclásio 6.5% sendo que, aproximadamente 7% 

das fases não foram identificadas, como mostrado na Figura 5.5.  

Observa-se que a medida que aumenta-se a quantidade de rejeito de manganês a fase 

caulinita diminui e aumenta as porcentagens de outras fases como o  quartzo e ortoclásio. 

As outras fases presentes nas composições das cerâmicas estão abaixo de 2% e mesmo 

assim, foi possível caracterizá-la através da MQE. A MQE apresenta dificuldades para distinguir 

as fases magnetita e hematita, pois estes possuem mesmos números atômicos e seus espectros de 

raios X característicos são muito próximos. Por isso, decidiu-se por caracterizar conjuntamente 

uma fase hematita/magnetita assim como Pires (2018, 2019) e Sampaio (2016).  

Os pontos que não apresentaram um espectro similar a algum dos espectros presentes no 

banco de dados foram definidos como fase não classificada. De acordo com a Tescan (2017), 

análises com menos de 10% (em massa) de fases não classificadas são consideradas aceitáveis, se 
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tratando de materiais como as cerâmicas desse estudo, apresentando várias fases. O software 

considera a relação volume (%) da fase e volume de todas as fases igual a relação área (%) da 

fase e área de todas as fases. Se o volume de pixels não classificados é baixo, este não 

compromete os resultados para outras fases minerais (Tescan, 2017).  

As análises realizadas nas cerâmicas deste estudo utilizando o banco original do sistema 

(antes do ajuste) TIMA, mostrou que a fração de fases não classificadas foi em torno de 47%. 

Após o ajuste do banco de dados a fração de fases não classificadas foi minimizada, ficando 

abaixo de 7% para essas cerâmicas, tendo, portanto 93% a 98% das fases classificadas. 

Todas as informações referentes às composições e condições que foram gerados os 

panoramas das cerâmicas se encontram também no Apêndice V. 
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Figura 5.1. Mapas das fases obtidos por MQE referentes as cerâmicas RM. 
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Figura 5.2. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica RM 0%. 

 

Figura 5.3. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica RM 2.5%. 



 

49 

 

Figura 5.4. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica RM 5%. 

 

Figura 5.5. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica RM10%. 
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Como citado no capítulo 4, foram feitas análises através de técnicas complementares a fim 

de comparar e identificar fases, visto que, são essenciais para a confirmação das fases 

classificadas pela MQE.  

As análises químicas semi-quantitativa das cerâmicas vermelhas com e sem adição de 

rejeitos do beneficiamento de manganês, após queima à 950OC, são apresentadas na Tabela VIII 

e IX. Observam-se, maiores teores de silício, alumina, ferro e potássio em todas as composições 

das cerâmicas. O manganês aumenta à medida que é adicionado maior quantidade de rejeito à 

composição das cerâmicas.  

 

Tabela V.1. Análise química (semi-quantitativa - Elementos) das cerâmicas vermelhas com e sem adição 

de rejeitos do minério de manganês (depois da queima à 950OC). 

 

 

Tabela V.2. Análise química (semi-quantitativa - Óxidos) das cerâmicas vermelhas com e sem adição de 

rejeitos do minério de manganês (depois da queima à 950OC). 

 

 

A Figura 5.6 mostra os difratogramas de raios X para as cerâmicas vermelhas com e sem 

adição de rejeitos do beneficiamento de manganês, depois da queima a 950OC.  

Seguindo as normas de abreviaturas para os e minerais constituintes das rochas (Whitney e 

Evans, 2010), nas figuras referentes aos difratogramas de raios X desse manuscrito foi adotado 

esses símbolos como forma de simplificação.   

Para todas as composições das cerâmicas notam-se, picos mais intensos da Caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4) e do quartzo (SiO2). Para a cerâmica RM0% e RM2,5% picos menos intensos 

do ortoclásio (KAlSi3O8), microclínio (KAlSi3O8), hematita (Fe2O3) e da dolomita (CaMg 

Cerâmicas Si Fe Al K Ti Mn Ca Pb Mg Zr P Zn S

vermelhas % % % % % % % % % % % %

RM 0% 48,12 18,68 23,16 6,67 1,35 0,12 1,25 0,11 0,13 0,07 0,20 0,14
RM 2.5% 48,12 7,73 36,53 3,78 0,66 1,53 0,69 0,16 0,36 0,45
RM 5% 42,73 8,30 40,06 3,43 0,69 3,17 0,69 0,21 0,66 0,07

RM 10% 50,27 9,65 23,48 4,99 0,75 7,00 1,18 0,64 0,20 0,06 1,76 0,01

Cerâmicas SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O TiO2 MnO CaO PbO MgO ZrO2 P2O5 ZnO SO3 LOI

vermelhas % % % % % % % % % % % % %

RM 0% 53,38 13,85 22,69 4,16 1,17 0,08 0,91 0,06 0,08 0,09 0,13 0,18 3,03
RM 2.5% 49,33 5,30 33,07 2,18 0,53 0,95 0,46 0,08 0,21 0,54 7,25
RM 5% 30,13 3,91 24,95 1,36 0,38 1,35 0,33 0,08 0,27 0,06 37,12

RM 10% 31,81 4,08 13,12 1,78 0,37 2,67 0,49 0,20 0,10 0,04 0,65 0,01 44,53
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(CO3)2). Já as cerâmicas com 5% e 10% apresenta picos intensos também do ortoclásio 

(KAlSi3O8), anortoclásio ((Na,K)AlSi3O8) e menos intensos da hematita (Fe2O3). Observa-se 

também que os resultados de difração de raios X estão de acordo com os resultados encontrados 

na análise química, pois os minerais citados apresentam composições semelhantes com os dados 

relatados referentes a análises de fluorescência de raios X das Tabelas VIII e IX. 

 

 

Figura 5.6. Difratogramas de raios X para as cerâmicas depois da queima. Onde, Kln é a 

caulinita, Qz é quartzo, Hem é Hematita, Mc é o microclínio, Dol é Dolomita, Ort é ortoclássio e 

Ano é o anortoclásio. 

 

É importante ressaltar que na difração de raios X notou-se que os picos das fases da 

Caulinita, por exemplo, possuem uma convolução (sobrepostos) e somente fazendo o 

refinamento através do método de Rietveld é possível fazer essa distinção. Já pela MQE foi 

facilmente observada essa distinção dos picos das fases. Assim também foi observado para 

demais fases como: quartzo, ortoclásio, goethita e hematita/magnetita. Por isso, optou-se em 

classificar na MQE essas fases como Caulinita, Caulinita A, Caulinita M, Caulinita (Fe, Mn+), 
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Quartzo, Quartzo (A), Quartzo (M), Ortoclásio, Ortoclásio (A), Ortoclásio (M), Goethita, 

Goethita (M), Hematita/Magnetita, Hematita/Magnetita(A) e Hematita/Magnetita (M). 

A Figura 5.7 apresenta as fotomicrografias das cerâmicas com 0%, 2,5%; 5%; 10% de 

rejeitos do beneficiamento de manganês. Os minerais possíveis de serem identificados na 

microscopia óptica para todas as composições das cerâmicas, após a sinterização à 950OC, são o 

quartzo e a hematita, imersos em uma matriz argilosa, sendo, portanto, impossível de identificar 

os componentes dessa matriz argilosa através da microscopia óptica.  

 
Figura 5.7. Microscopia óptica das cerâmicas com e sem rejeitos de manganês, sinterizadas a 950OC. Luz 

refletida, 100x.  
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5.2. Cerâmicas vermelhas com e sem adição de rejeitos do beneficiamento do 

minério de ferro 

 

As análises realizadas por Silva (2014) utilizando o banco original do sistema TIMA, 

mostrou um grande número de fases não classificadas em torno de 30% para as cerâmicas 

vermelhas. Após o ajuste do banco de dados e inúmeros pontos/partículas levantados e 

devidamente estudados, a quantidade de fases não classificadas foi minimizada.  

Os mapas das fases e suas respectivas composições referentes a cerâmica convencional e as 

cerâmicas com adição de rejeito de minério de ferro são exibidos na Figura 5.8. O gráfico da 

Figura 5.9 mostra a caracterização na MQE para a cerâmica R0% (sem adição de rejeitos), as 

principais fases identificadas são em média 92% de caulinita e 5,3% de quartzo. As outras fases 

que aparecem abaixo de 0,5% são hematita/magnetita, goethita e ortoclásio e aproximadamente 

2% de fases não identificadas. 

As composições das fases para a cerâmica RF5% (com 5% de rejeito da flotação do 

minério de ferro) são mostradas na Figura 5.10. As principais fases identificadas são em média 

91% de caulinita e 5% de quartzo. As outras fases com baixas composições são 0,2% de 

hematita/magnetita, 0,7% de goethita e aproximadamente 2% de fases não identificadas. 

Para a cerâmica RSF5% (com 5% de rejeitos finos da separação magnética do minério de 

ferro), as principais fases identificadas nessa cerâmica são em média 91,5% de caulinita e 3,5% 

de quartzo. Outras fases em menores composições são 0,65% de hematita/magnetita, 1% de 

goethita e aproximadamente 3% de fases não identificadas como pode ser visto pela Figura 5.11. 

Por fim, o gráfico da Figura 5.12 mostra as composições para a cerâmica RSG5% (com 5% 

de rejeitos grossos da separação magnética do minério de ferro), as principais fases são 90% de 

caulinita e 6% de quartzo. Outras fases em menores composições são 0,15% de 

hematita/magnetita, 0,5% de goethita e aproximadamente 3% de fases não identificadas.  

Na síntese das cerâmicas foram utilizados os rejeitos referentes às composições químicas da 

Tabela IV, observa-se que, para os rejeitos finos da separação magnética do minério de ferro, são 

os que possuem maior teor de ferro. Portanto, a cerâmica RSF5% também apresentou uma 

quantidade de fase hematita/magnetita maior que as demais cerâmicas, o que de fato é mostrado 

pela MQE nesse estudo. 
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Figura 5.8. Mapas das fases obtidos por MQE referentes as cerâmicas R0%, RF5%, RSF5% e RSG5%. 
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Figura 5.9. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica vermelha R0%. 
 
 

 
 
 

Figura 5.10. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica vermelha RF 5%. 
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Figura 5.11. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica vermelha RSF 5%. 

 

 

 
Figura 5.12. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica vermelha RSG 5%.
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As análises químicas semi-quantitativa das cerâmicas vermelhas com e sem adição de 

rejeitos da concentração de minério de ferro, após queima à 950OC, são apresentadas na Tabela X 

e XI. Observam-se, maiores teores de alumina, sílica, ferro, potássio e titânio em todas as 

composições das cerâmicas, os demais elementos, mesmo com baixos teores, foram relevantes 

para a determinação das fases presentes.  

 

Tabela V.3. Análise química (semi-quantitativa - Elementos) das cerâmicas vermelhas com e sem adição 

de rejeitos da concentração de minério de ferro (depois da queima à 950OC). 

 
 

Tabela V.4. Análise química (semi-quantitativa - Óxidos) das cerâmicas vermelhas com e sem adição de 

rejeitos da concentração de minério de ferro (depois da queima à 950OC). 

 

 

A Figura 5.13 mostra os difratogramas de raios X para as cerâmicas vermelhas com e sem 

adição de rejeitos da concentração de minério de ferro, antes da queima. Para todas as 

composições das cerâmicas nota-se a presença dos picos característicos dos minerais: quartzo 

(SiO2), caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e muscovita (KAl2Si3AlO10(OH,F)2).  

Já a Figura 5.14 mostra os difratogramas de raios X para as cerâmicas vermelhas com e 

sem adição de rejeitos da concentração de minério de ferro, depois da queima a 950oC, além dos 

picos característicos das fases quartzo (SiO2), caulinita (Al2Si2O5(OH)4) mostra  o aparecimento 

de algumas fases como da hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4) e anatasio (TiO2). O anatasio é 

secundário por isso pode incorporar impurezas, sendo, portanto, uma fase mineral que surgiu no 

processo de queima. 

 

 

Cerâmicas Si Fe Al K Ti Mn Cu Cr Mg P V S

vermelhas % % % % % % % % % % % %

RF 5% 45,47 12,25 34,89 4,74 2,22 0,03 0,02 0,04 0,07 0,20 0,05 0,02
RSF 5% 43,77 14,92 33,97 4,64 2,12 0,06 0,02 0,04 0,14 0,24 0,05 0,02
RSG 5% 43,36 15,37 32,98 5,37 2,41 0,03 0,02 0,06 0,02 0,29 0,06 0,02

R0% 45,70 10,98 36,59 4,26 1,88 0,03 0,01 0,04 0,24 0,20 0,05 0,01

Cerâmicas SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O TiO2 MnO CuO Cr2O3 MgO P2O5 V2O5 SO3 LOI

vermelhas % % % % % % % % % % % % %

RF 5% 37,93 6,83 25,70 2,23 1,45 0,02 0,01 0,02 0,05 0,18 0,03 0,02 25,46
RSF 5% 46,26 10,54 31,71 2,76 1,75 0,04 0,01 0,03 0,11 0,27 0,05 0,03 6,32
RSG 5% 47,32 11,21 31,78 3,30 2,05 0,02 0,01 0,05 0,02 0,34 0,06 0,03 3,70

R0% 48,32 7,76 34,17 2,54 1,55 0,02 0,01 0,03 0,19 0,22 0,04 0,02 5,03
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Figura 5.13. Difratogramas de raios X para as 

cerâmicas antes da queima. Onde, Kln é a caulinita 

e Qz é o quartzo e Ms é muscovita. 

 

Figura 5.14. Difratogramas de raios X para as cerâmicas 

depois da queima. Onde, Qz é quartzo, Hem é Hematita, 

Mag é magnetita, Kln é caulinita e Ant é Anatasio.  

 



 

59 

 

Na difração de raios X percebe-se que os picos de Caulinita, foram identificados somente 

por Caulinita, assim como para o quartzo, goethita e hematita/magnetita.  Por outro lado, na 

MQE essa mudanças dos picos foi facilmente identificadas o que acredita-se, que talvez seja uma 

distinção estequiométrica assim como observado nas cerâmicas com rejeitos de minério de 

manganês. Contudo, optou-se em classificar essas fases como Caulinita, Caulinita A, Caulinita 

M, Caulinita (Fe, Mn+), Quartzo, Quartzo(A), Quartzo(M), Goethita, Goethita(M), 

Hematita/Magnetita, Hematita/Magnetita(A) e Hematita/Magnetita(M). 

Os resultados da difração de raios X para as cerâmicas vermelhas com e sem adição de 

rejeitos da concentração de minério de ferro, antes e após queima à 950OC são comprovados 

quantitativamente pelas análises da MQE e da fluorescência de raios X. 

Em observações no microscópio óptico das cerâmicas verifica-se que, os minerais possíveis 

de serem identificados para todas as composições das cerâmicas, após a sinterização à 950OC são 

o quartzo e a hematita, imersos em uma matriz argilosa, sendo, portanto, impossível de identificar 

os componentes dessa matriz argilosa através da microscopia óptica.  

A Figura 5.15 apresenta as fotomicrografias das cerâmicas RF5%, RSF5%, RSG5% e 

R0%. Percebe-se que, a hematita está em maior quantidade na cerâmica RSF5%, se comparada 

com as outras cerâmicas. Já o quartzo apresenta-se em menor quantidade na cerâmica com R0% 

se comparada com as outras cerâmicas. Nota-se que, assim como as cerâmicas com rejeitos de 

manganês, foi impossível identificar os componentes da matriz argilosa através da microscopia 

óptica.  
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Figura 5.15. Microscopia óptica das cerâmicas com e sem rejeitos de minério de ferro, sinterizadas a 
950OC. Luz refletida, 50x.  
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5.3. Pavers 

 

Assim como para as cerâmicas vermelhas com e sem adição de rejeitos de minério de ferro, 

as análises realizadas por Silva (2014) utilizando o banco original do sistema TIMA, mostrou um 

grande número de fases não classificadas em torno de 55% para os pavers.  Após o ajuste do 

banco de dados e todos os estudos realizados de cada fase e inúmeros pontos/partículas 

levantados, a garantia correta da classificação das fases foram obtidas e a quantidade de fases não 

classificadas devidamente minimizadas.  

 Os mapas das fases identificadas referentes aos blocos A, B, C, D e E são exibidos na 

Figura 5.16 e 5.17. A caracterização na MQE neste estudo mostrou que, após o ajuste do banco 

de dados, as principais fases identificadas no bloco A são: 46% de portlandita, 20% de quartzo, 

16% de wiluita, 6% de ortoclásio e 4,5% de calcita, Figura 5.18. As outras fases classificadas 

estão em menor quantidade abaixo de 1%.  

Já para o bloco B, o gráfico da Figura 5.19 mostra as principais fases presentes são: 60% de 

quartzo, 13.5% de wiluita, 8,5% de ortoclásio, 3% de portlandita, 2% de calcita e 2% de 

hematita/magnetita. Outras fases presentes como a goethita, gibbisita e pumpelita estão abaixo de 

2%. Porém, tanto para o paver A, quanto para o paver B a MQE não classificou em torno de 

2,5% das fases o que para sistemas automatizados é aceitável. 

A caracterização na MQE para o bloco C não foi tão satisfatória, mesmo após o ajuste do 

banco de dados, o sistema não classificou em torno de 22% das fases o que para sistemas 

automatizados esse valor é acima do recomendado. O gráfico da Figura 5.20 mostra que as 

principais fases identificadas foram: 18% de quartzo, 14% de wiluita, 11% de goethita e calcita, 

7% de sadanagaita, 5% de pumpelita, 4% de portlandita e 2,5% de hematita/magnetita. As outras 

fases classificadas pela MQE estão abaixo de 2%. Como já foi abordado nos capítulos anteriores, 

a classificação de uma fase é efetuada por comparação do espectro do banco com o espectro 

coletado em cada grão durante a busca automatizada.  O paver C é composto por 100% de 

rejeitos finos, 100% pedriscos e cimento, acredita-se que, os rejeito finos incorporados à matriz 

tenha passado por reações/transformações e formado compostos com espectros na qual não 

consta no banco de dados e nem mesmo na literatura, o que pode explicar o fato da alta 

porcentagem de não classificados. 
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O gráfico da Figura 5.21 mostra que a caracterização na MQE referente ao paver D, 

também não foi satisfatória mesmo após o ajuste do banco de dados. A porcentagem de fases não 

classificadas é em torno de 23%. As principais fases identificadas pela MQE para esse paver são: 

41% de quartzo, 11% de goethita, 8.5% de hematita/magnetita, 7.5% de wiluita, 4.5% de 

sadanagaita, 3% de pumpellita e 2% de caulinita. O paver D é composto por 100% de rejeitos 

finos, 100% rejeitos grossos e cimento, assim como aconteceu na caracterização do paver C, os 

rejeitos finos podem ter sido a causa da alta porcentagem de fases não classificadas. 

Por fim, o paver E foi caracterizado pela MQE, após ajuste do banco de dados, observa-se pelo 

gráfico da Figura 5.22 que o sistema não classificou em torno de 10% das fases o que para 

sistemas automatizados esse valor é aceitável, uma vez que, o material desse estudo apresenta 

variações contínuas.  As principais fases que foram possíveis de identificar são: 36% de quartzo, 

11,5% de wiluita, 11% de portlandita, 6.5 de ortoclásio, 6% goethita, 5% de hematita/magnetita, 

3% de sadanagaita e pumpellita. O paver E tem em sua composição, 50% de areia, 50% pedrisco, 

50% rejeito grosso, 50% rejeito finos e cimento, diferentemente dos pavers C e D este apresenta 

uma porcentagem 50% menor de rejeitos finos, o que nota-se uma redução no valor de fases não 

classificadas se comparado aos resultados da MQE para estes blocos. A fração de fases não 

classificadas pela MQE para os pavers C, D e E é ainda alta e isso significa que temos varias 

fases ainda para serem identificadas. 

O Silicato de Cálcio Hidratado (CSH) e a Portlandita irão atuar como uma fase de união, 

que aglutina quimicamente agregados particulados para formar uma única estrutura. Sendo, 

portanto, as principais fases da hidratação do cimento e responsáveis pela resistência química e 

física dos pavers (Callister, W.D., 2012).  Observa-se que a fase Portlandita aparece na maioria 

dos pavers devido ao fato de utilizar o cimento como matéria prima.  

Após o ajuste do banco de dados a fração de fases não classificadas foi minimizada, ficando 

abaixo de 3% para os pavers A e B, e abaixo de 22% para os pavers C, D e E.  
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Figura 5.16. Mapas das fases obtidos por MQE referente aos pavers (A e B). 
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Figura 5.17. Mapas das fases obtidos por MQE referente aos pavers (C, D e E). 
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Figura 5.18. Composições obtidas por MQE referente ao paver A. 

 

 

Figura 5.19. Composições obtidas por MQE referente ao paver B. 
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Figura 5.20. Composições obtidas por MQE referente ao paver C. 

 

 

Figura 5.21. Composições obtidas por MQE referente ao paver D. 
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Figura 5.22. Composições obtidas por MQE referente ao paver E. 

 

Todas as informações referentes às composições e condições que foram gerados os 

panoramas das cerâmicas se encontram também no Apêndice V. 

As análises semi-quantitativa dos pavers para as composições A, B, C, D e E, são 

apresentadas na Tabela XII e XIII. Notam-se, maiores teores de cálcio, sílica, ferro e alumínio em 

todas as composições dos pavers. 

 

Tabela V.5.  Análise química (semi-quantitativa - Elementos) dos pavers com e sem adição de rejeitos da 

concentração de minério de ferro. 

 

Si Fe Al Mn Ca K Cr Na Sr Mg Eu Ti S
PAVERS % % % % % % % % % % % % %

A 17,32 2,20 4,95 0,20 64,87 1,11 0,09 0,33 8,15 0,21 0,58
B 63,59 7,46 6,32 0,25 17,80 2,69 0,15 0,27 0,07 1,03 0,07 0,30
C 15,69 21,25 5,05 0,42 55,52 0,16 0,07 0,22 0,72 0,06 0,13 0,72
D 32,84 43,78 3,87 0,66 17,70 0,63 0,13 0,07 0,21 0,10
E 33,56 24,11 3,53 0,46 35,81 1,59 0,15 0,09 0,11 0,28 0,32
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Tabela V.6. Análise química (semi-quantitativa - Óxidos) dos pavers com e sem adição de rejeitos da 

concentração de minério de ferro. 

 
 

A Figura 5.23 mostra os difratogramas de raios X para os pavers com e sem adição de 

rejeitos da concentração de minério de ferro.  

 

 
Figura 5.23. Difratograma de raios X para os pavers. Onde, Cal é a calcita, Qz é o quartzo, Ort é 

o ortoclásio e Hem é hematita. 

 

Conforme apresentado nos difratogramas, observa-se que para o bloco A e B, as fases 

presentes são: calcita (CaCO3), quartzo (SiO2) e ortoclásio (KAlSi3O8). Sendo que a calcita 

SiO2 Fe 2O3 Al2O3 MnO CaO K2O Cr2O3 Na2O SrO MgO Eu2O3 TiO2 SO3 LOI

PAVERS % % % % % % % % % % % % % %

A 14,52 1,23 3,66 0,10 35,57 0,52 0,05 0,15 5,29 0,14 0,57 38,14
B 59,22 4,64 5,20 0,14 10,84 1,41 0,10 0,16 0,04 0,74 0,03 0,22 17,14
C 12,49 11,30 3,55 0,20 28,89 0,07 0,04 0,10 0,44 0,02 0,08 0,67 42,10
D 36,02 32,09 3,75 0,43 12,69 0,39 0,10 0,06 0,18 0,13 13,89
E 34,53 16,58 3,21 0,29 24,10 0,92 0,11 0,07 0,06 0,23 0,38 19,44
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apresenta picos mais intensos no bloco A. Para os pavers C, D e E nota-se, a presença dos picos 

predominantes correspondente as fases do quartzo (SiO2), calcita (CaCO3) e hematita (Fe2O3). 

Assim como visto nos resultados da MQE para as cerâmicas vermelhas, a mudança dos 

picos das fases apresentados na MQE para os pavers apresenta distinção estequiométrica das 

fases se comparado a DRX. Entretanto, com os dados obtidos pela DRX é possível fazer essa 

distinção de fases, ou seja, um refinamento usando o método de Rietveld, mas para isso seria 

necessário, conhecimento e capacitação mais aprofundado para se obter um resultado confiável, 

por se tratar de um método matemático de alta complexidade de quantificação de fases. Percebe-

se então que, a MQE tem a vantagem sobre a DRX de ser mais rápida e com menor risco de 

análise.  

Portanto, na MQE optou-se em classificar essa distinção de fases como: portlandita, 

portlandita(A), portlandita(M), quartzo, quartzo(A), quartzo(M), goethita, goethita(M), 

hematita/magnetita, hematita/magnetita(A) e hematita/magnetita(M), ortoclásio, ortoclásio(A), 

ortoclásio(M), wuilita, wuilita (A), wuilita(M), calcita, calcita(A), calcita(M), caulinita, caulinita 

(A), caulinita(M), caulinita (Fe, Mn+). 

Na DRX não é possível identificar diferentes silicatos de cálcio hidratado (CSH), o que 

ainda é muito discutido na literatura, que é o teor CSH (que é uma fase amorfa e/ou com baixa 

orientação cristalina), ou seja, a quantidade de cálcio sobre a quantidade de silício. Essa relação 

cálcio /silício vai abaixar e na DRX não é possível ver isso, já na MQE é possível a identificação 

dos CSHs formados. A priori a MQE mostra nesse estudo essa grande vantagem sobre a DRX.  

A microscopia óptica permitiu observar os minerais constituintes para cada composição dos 

pavers após a cura de 28 dias. A Figura 5.24 mostra as fotomicrografias que foram realizadas 

utilizando luz transmitida com polarizadores e luz refletida. 

Para a composição A e B, observa-se que, grande parte dos minerais presentes são calcita, 

quartzo e ortoclásio. Isso se deve devido as fases minerais presentes na areia (quartzo), no 

pedrisco (ortoclásio) e no cimento (calcita). O mineral ortoclásio é mais evidente pelo seu hábito 

prismático alongado e a geminação. Já para as composições C, D e E as fotomicrografias 

apresentam cristais de hematita, calcita  quartzo e ortoclássio. O mineral hematita é mais evidente 

nessas composições, devido ao fato de que, o maior teor de ferro, provém dos resíduos da 

concentração magnética dos finos que fazem parte desses pavers, como já visto nos resultados da 

análise química. 



 

70 

 

 

Figura 5.24. Microscopia óptica dos pavers. Esquerda: luz transmitida com polarizadores; Direita luz 
refletida,50x. 
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5.4. Cerâmicas refratárias 

 

A compreensão das microestruturas das cerâmicas refratárias é essencial de modo, a saber, 

selecionar e aprimorar cada fator que será determinante para aumentar a vida útil do material, 

especificamente, adaptado às condições operacionais de cada indústria. Por isso, para essas 

cerâmicas refratárias a MQE demonstrou ser uma técnica eficaz, confiável e rápida.  

Os mapas de distribuição de fases e suas composições referentes às cerâmicas refratárias 

são mostrados nas Figuras 5.25 e 5.26. A caracterização na MQE neste estudo mostrou que, após 

o ajuste do banco de dados, as principais fases presentes na cerâmica refratária BEM10 são: 

90.5% de periclásio e 4% de óxido de magnésio como pode ser visto no gráfico da Figura 5.27. 

As outras fases identificadas pela MQE estão abaixo de 0.5% e as fases não identificadas em 

torno de 3.5% respectivamente. 

Para a cerâmica refratária BEM30 percebe-se pelo gráfico da Figura 5.28 que as principais 

fases presentes são: 79% de periclásio, 17% de óxido de magnésio e 1% de gibbsita. As outras 

fases identificadas estão abaixo de 1% e as fases não identificadas em torno de 1.5%. 

Observa-se no gráfico da Figura 5.29, que assim como as cerâmicas BEM10 e BEM30, a 

cerâmica MM30, tem como principais fases identificadas 90% de periclásio e 5% de óxido de 

magnésio. As outras fases identificadas estão abaixo de 1% e as fases não identificadas em torno 

de 2.5%. 

Já a cerâmica MC, as principais fases identificadas pela MQE são: 76% de periclásio, 13% 

de óxido de magnésio, 4.5% de gibbsita e aproximadamente 1.5% de espinélio e boehmita. As 

outras fases identificadas estão abaixo de 1% e as fases não identificadas em torno de 2% como 

mostra a Figura 5.30. 

O gráfico da Figura 5.31 mostra as composições da cerâmica MCC, como pode ser visto, 

diferentemente das outras cerâmicas citadas anteriormente, as principais fases identificadas pela 

MQE são: 72% de boehmita, 10% de akdalaita, 5% de gibbsita, 4% de periclásio e 2% de 

coríndon e Aluminium. As outras fases identificadas estão abaixo de 1% e as fases não 

identificadas em torno de 2.5%. 

Na cerâmica CC, como pode ser visto pelo gráfico da Figura 5.32, esta apresenta como 

principais fases identificadas 52% de óxido de magnésio, 22% de periclásio e 20% de magnésio-



 

72 

 

cromita. As outras fases identificadas estão abaixo de 0.5% e as fases não identificadas em torno 

de 4%. 

As fichas técnicas realizadas pela empresa Magnesita (2011) referentes às cerâmicas 

refratárias BEM10 e MM30 estão no Apêndice III. Nessas fichas é possível, obter informações 

sobre a descrição do produto, propriedades físicas, químicas e principais aplicações. Observa-se 

que, os dados fornecidos pela empresa apontam que a principal fase mineral constituinte dessas 

cerâmicas é o periclásio, o que de fato, foi obtido nos resultados da MQE para essas cerâmicas.  

As análises realizadas nas cerâmicas refratárias deste estudo utilizando o banco original do 

sistema (antes do ajuste) TIMA, mostrou que a fração de fases não classificadas foi em torno de 

40%. Após o ajuste do banco de dados a fração de fases não classificadas foi minimizada, ficando 

abaixo de 4% para essas cerâmicas, tendo, portanto 92% a 96% das fases classificadas. 

Informações referentes às composições e condições que foram gerados os panoramas das 

cerâmicas refratárias se encontram também no Apêndice V. 
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Figura 5.25. Mapas das fases obtidos por MQE referentes as cerâmicas refratárias (BEM10, BEM30,MM30). 
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Figura 5.26. Mapas das fases obtidos por MQE referentes as cerâmicas refratárias (MC, CC,MCC).
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Figura 5.27. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica refratária BEM10. 

 

  

Figura 5.28. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica refratária BEM 30.
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Figura 5.29. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica refratária MM30.  
 
 

 
 

Figura 5.30. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica refratária MC. 
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Figura 5.31. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica refratária MCC. 

 

 

Figura 5.32. Composições obtidas por MQE referente a cerâmica refratária CC.  
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As análises químicas média das cerâmicas refratárias são apresentadas na Tabela XIV e 

XV. Observam-se, maiores teores de magnésio e alumina para composições MC e BEM30. Na 

cerâmica MM30 tem-se, praticamente o magnésio. Para as cerâmicas de composições BEM10 

tem-se maiores teores de magnésio, sílica e ferro. Já para a cerâmica de composição MCC os 

maiores teores são de alumina, sílica e magnésio. Nota-se também, maiores teores de cromo, 

magnésio, ferro e alumina na composição CC. Para os demais elementos presentes nas cerâmicas, 

mesmo com baixos teores, foram também relevantes para a determinação das fases presentes. 

 

Tabela V.7. Análise química (semi-quantitativa - Elementos) das cerâmicas refratárias. 

 
 

Tabela V.8. Análise química (semi-quantitativa - Óxidos) das cerâmicas refratárias. 

 
A Figura 5.33 mostra os difratogramas de raios X para as cerâmicas refratárias. Para as 

cerâmicas MM30, MC, CC, BEM10 e BEM 30 nota-se picos mais intensos da fase mineral 

periclásio (MgO).  A fase espinélio (MgAl2O4) apresenta nas cerâmicas BEM30 e MC e a fase 

magnésio-cromita (FeCr2O4) aparece somente na cerâmica CC, isso está relacionado diretamente 

com a química como pode-se observar na Tabela XIV e XV.  

Já a cerâmica MCC apresenta picos mais intensos da fase mineral Gibbsita (Al(OH)3) e 

menos intenso do periclásio (MgO), espinélio (MgAl2O4) e Lepidolita 

((KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2)), o que também pode ser visto no resultado da análise química, 

apresentando alto teor de alumina. Observa-se que pela difratometria de raios X que a estrutura 

cristalina é da Gibbisita (monoclínico) e, no entanto no ponto de vista químico se apresentou 

Cerâmicas Si Fe Al Mn Ca K Cr Mg Na P Ti Cu Ni
 Refratárias % % % % % % % % % % % % %

BEM10 7,09 3,88 0,77 1,44 1,47 0,07 84,76 0,49 0,03 0,01
BEM30 0,64 0,87 11,69 0,15 1,47 0,04 84,64 0,35 0,01 0,13
MM30 0,46 0,81 0,25 0,17 1,31 0,02 96,68 0,30
MC 0,68 1,02 22,16 0,14 1,89 0,02 73,71 0,37
MCC 7,12 1,02 86,48 0,03 0,03 0,09 0,13 3,89 0,51 0,33 0,36 0,01
CC 1,50 13,51 4,67 0,57 1,61 31,29 46,30 0,27 0,11 0,18

Cerâmicas SiO2 Fe2O3 Al2O3 MnO CaO K2O Cr2O3 MgO Na2O P2O5 TiO2 CuO NiO LOI

 Refratárias % % % % % % % % % % % % % %
BEM10 8,62 3,16 0,83 1,06 1,17 0,06 79,95 0,64 0,03 0,01 4,42
BEM30 0,79 0,71 12,59 0,11 1,17 0,04 80,04 0,46 0,01 0,09 3,87
MM30 0,53 0,62 0,25 0,12 0,99 0,01 86,14 0,37 10,87
MC 0,76 0,76 21,76 0,10 1,38 0,02 63,33 0,44 11,37
MCC 7,12 0,68 76,40 0,02 0,19 0,05 0,09 3,02 0,32 0,35 0,28 0,00 11,36
CC 1,94 11,68 5,34 0,45 0,97 27,67 46,45 0,37 0,11 0,14 4,75
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como Boehmita (estrutura cristalina ortorrômbico) na classificação por MQE. O Al2O3 possui 

diversas estruturas cristalinas e uma dela é denominada Coríndon (α-Al2O3) é a fase mais estável 

e comum da alumina. É o produto final da calcinação de hidróxidos ou oxihidróxidos de alumínio 

a temperaturas acima de 1273 K, que podem variar com o precursor. Esta transformação dos 

hidratos de alumínio ao produto final óxido não é direta e uma série de fases intermediárias 

podem ser detectadas para cada combinação de composto de partida e tratamento térmico 

(Ferreira, 2011). O precursor utilizado na síntese das fases da alumina foi a gibsita (γ-Al(OH)3), 

por isso, os picos da cerâmica MCC foram identificados como dessa fase mineral. Portanto, uma 

forma de diferenciar a boehmita da gibbsita nessa cerâmica seria através da análise 

termogavimétrica. 

 
Figura 5.33. Difratogramas de raios X para as cerâmicas refratárias. Onde, Qz é quartzo, Spl é o 

espinélio, Per é o periclásio, MChr é magnésio-cromita, Lpd é Lepidolita  e Gbs é Gibbsita. 

 

Assim como discutido para as cerâmicas vermelhas e pavers na difração de raios X notou-

se que os picos das fases foram identificados somente considerando uma fase única. Já na MQE 
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para as cerâmicas refratárias também, foi observado facilmente uma pequena mudança nesses 

picos das fases, o que acredita-se que talvez seja uma distinção estequiométrica. Por isso, optou-

se em classificar essas fases como: periclásio, periclásio(A), periclásio(M), forsterita, 

forsterita(A), forsterita(M), espinélio, espinélio(A), espinélio(M),  quartzo, quartzo(A), 

quartzo(M), magnésio-cromita, magnésio-cromita(A),  magnésio-cromita(M) e mulita, mulita(A),   

mulita(M).  

Observa-se também que outra vantagem da MQE em relação ao DRX foi que essa 

possibilitou diferenciar as fases do periclásio das fases do óxido de Magnésio dopadas por 

alumínio. Na DRX é quase impossível de ver essa diferenciação mesmo trabalhando com o 

refinamento através do método Rietveld. 

A Figura 5.34 apresenta as fotomicrografias das cerâmicas refratárias. As fases minerais 

possíveis de serem identificadas para as cerâmicas MM30, MC, CC, BEM10 e BEM 30 são o 

periclásio e quartzo. Para a cerâmica MCC foi possível identificar somente o mineral gibbsita. 

Muito dos minerais presentes na matriz dessas cerâmicas não foi possível identificá-los através da 

microscopia óptica.  
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Figura 5.34. Microscopia óptica das cerâmicas refratárias. Luz refletida, 100x. 

 

Nota-se pelas fichas técnicas do Apêndice III que os resultados da análise química e da 

microscopia óptica (microestrutura) são semelhantes aos resultados encontrados neste estudo para 

as cerâmicas refratárias BEM10 e MM30.  

De acordo com a literatura e com base nos resultados da MQE, da fluorescência de raios X, 

da difração de raios X e do MEV-EBSD foi possível classificar as cerâmicas refratárias desse 

estudo. Para as amostras BEM10 e BEM30 a fase dominante é o periclásio sendo considerados 

refratários básicos magnesíticos se diferenciando pela quantidade de alumina que a cerâmica 

BEM30 possui e pela quantidade de sílica que a cerâmica BEM10 apresenta. As amostras MM30 

e MC por possuirem porcentagem maior das fases do periclásio em sua composição são 

denominadas refratários básicos magnesíticos, estas cerâmicas se diferenciam na quantidade de 

alumina. Já a amostra CC é denominada refratário básico de magnésio-cromita, por possuir 
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porcentagem maior da fase do periclásio e teor de Cr2O3 maior que 14% em sua composição. E 

por fim, a cerâmica MCC é considerada refratário de alta alumina possuindo teor de alumina 

maior que 95%.  Alto teor de alumina na microestrutura é devido as fases como boehmita, 

gibbsita, coríndon e também do chamote rosa (matérias-primas presentes na síntese desse 

refratário, dando origem com o processamento às fases coríndon e mulita). 
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5.5. Matérias Primas 

 
Os mapas das fases e suas respectivas composições referentes às matérias-primas são exibidos na 

Figura 5.35 e 5.36. A caracterização na MQE neste estudo mostrou que, a principal fase presente em 

cada material está de acordo com a classificação de Dana (1981) e com a literatura (Mineralogical 

Database). 

Observa-se pelas Figuras 5.37, 5.38 e 5.39 que as principais fases minerais que compõem a 

maioria das matérias-primas se apresentam acima de 90%, consideradas, portanto, bem homogêneas. 

Somente as matérias-primas: aluminoso, cimento e coque fogem a essa regra. Nota-se pelo gráfico da 

Figura 5.37 que a matéria-prima aluminoso apresenta variedades de fases em sua composição, apesar 

da MQE não identificar 9% das fases, considerado aceitável pela Tescan, se tratando, portanto desse 

tipo de material. O aluminoso é uma matéria-prima de nomenclatura interna e exclusiva da empresa 

Magnesita. 

Assim também, o cimento apresenta uma variedade de fases como pode ser visto no gráfico da 

Figura 5.38.  A MQE não classificou 11% das fases. Cada fase é responsável por um espectro de raios 

X, a presença de várias fases resulta na sobreposição de diversos espectros dificultando a análise das 

informações. De acordo com Folgueras (2003), em função do elevado número de fases, cristalinas ou 

não, presentes no cimento, sua caracterização mineralógica torna-se complexa, sendo necessário, 

portanto o desenvolvimento de uma metodologia, adequada às necessidades do sistema, que permitam 

a identificação isolada de cada fase. 

Já para o coque, a MQE não classificou 50% das fases isso se deve porque este material é 

constituído principalmente por carbono, sendo assim, o sistema não conseguiu detectar as fases, pois o 

sinal BSE é abaixo de 10% na maior parte dos campos analisados.  

Assim como observado por Knappett (2010), as principais inconsistências identificadas nesse 

estudo, utilizando a MQE, relacionam-se com a distinção das fases/minerais polimorfos, caracterizados 

pela mesma composição química, como cianita - andalusita, que não apresentam diferenças 

substanciais de intensidades dos picos dos elementos químicos e, portanto, não são identificados 

distintamente, sendo agrupados em uma única fase. Portanto, não foi possível efetuar qualquer 

distinção entre minerais que apresentassem essa característica, uma vez que, a mesma composição 

química não produz diferenças nas intensidades dos picos dos elementos e no nível de brilho BSE. 
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Figura 5.35. Mapas das fases obtidos por MQE referentes as matérias-primas: alumina branca, alumina 

calcinada, aluminoso, andesita, carbeto, cianita, cimento, chamote rosa e coque. 
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Figura 5.36. Mapas das fases obtidos por MQE referentes as matérias-primas: cromita, escória, espinélio, 

hematita, magnesiocromita, magnesia eletr. LG, magnesia eletr. HG, mulita e quartzo. 
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Figura 5.37. Composições obtidas por MQE referente as matérias-primas: alumina branca, alumina calcinada, 

aluminoso, andesita, carbeto e cianita. 
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Figura 5.38. Composições obtidas por MQE referente as matérias-primas: cimento, chamote rosa, coque, cromita, 

escória e espinélio. 



 

88 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Figura 5.39. Composições obtidas por MQE referente as matérias-primas: hematita, magnesiocromita, magnesia eletr. 

LG, magnesia eletr. HG, mulita e quartzo.
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Os resultados das análises químicas das matérias-primas que foram utilizadas para obtenção 

das cerâmicas vermelhas estão mostrados nas Tabelas IV, V e VI, e os produtos das cerâmicas 

refratárias e dos pavers se apresentam na Tabela XVI. Já os resultados da difração de raios X e 

microscopia óptica referente às matérias- primas das cerâmicas vermelhas e dos pavers estão no 

Apêndice I e das cerâmicas refratárias são mostrados nas Figuras 5.40 e 5.41. Todos os dados 

referentes às matérias-primas foram inseridos no banco de dados do sistema TIMA, para que este 

seja eficaz em reconhecer qualquer fase referente às cerâmicas. 

 

Tabela V.9. Análise química média das matérias-primas das cerâmicas refratárias. 

  SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO MnO TiO2 SO3 K2O V2O5 CaO Cr2O3 ZrO2 P2O5 NiO SrO ZnO LOI 

Matérias-
primas  

% % % % % % % % % % % % % % % % % 

Alumina 
Calcinada 

2,17 96,01 0,04       0,08 0,10   0,05 0,01   0,05       1,46 

Alumina 
Branca 

6,63 86,97 3,17   0,03 0,03 0,13 0,07   0,45     0,07       2,42 

Aluminoso 
70 

29,48 60,59 3,46 0,02 0,02 4,67 0,10 0,26 0,10 0,19 0,16 0,21 0,07       0,51 

Andaluzita 
Kerfalit 

43,32 47,28 2,54   0,02 0,83 0,21 1,22 0,02 0,39 0,24   0,10       3,77 

Carbeto de 
silício 

83,34 1,37 2,14 0,18 0,02 0,20 0,05     0,16 0,04           12,45 

Chamote 
rosa 

19,89 64,40 1,18   0,46   0,09 0,16   0,15     0,03       13,59 

Cianita 
Natural 39,42 45,95 3,82     1,69 0,24 0,63     0,05   0,09       7,81 

Cimento 
Portland 

10,60 2,20 3,05 0,05 0,09 0,26 2,40 0,69 0,01 64,53   0,01     0,34 0,01 15,73 

Coque 
Petróleo 

8,28 1,35 14,74     0,09 27,46   1,71 0,45 0,24     1,57     43,82 

Cromita 
Concentrada 

5,84 6,37 19,23 2,13 0,60 0,19 0,05 0,33 0,10 0,49 52,20   0,03 0,25   0,05 12,11 

Escória 
Aluminosa 

3,03 88,85 1,91 3,18 0,03 0,31   0,34   0,33       0,01     1,93 

Espinélio 
eletr. 

3,59 62,35 2,50 23,49 0,06 0,02 0,33 0,03   1,69             5,78 

Hematita 2,60 1,59 89,93 0,26 0,04   0,11     0,16             5,09 

Magnesia 
Cromita 

9,14 1,70 5,63 68,43 0,23 0,05 0,25     7,62     0,57       6,36 

Magnesia 
eletr. HG 

8,23 1,24 4,61 74,25 0,27 0,03 0,69   0,03 6,37     0,33       3,96 

Magnesia 
eletr. LG 

7,34 1,00 4,87 69,32 0,20 0,03 0,41     6,46     0,51       9,81 

Mulita 
Sinterizada 

35,26 31,89 3,16 0,04   2,47 0,11 0,40 0,05 0,12 0,04   0,08       26,30 

Quartzo 89,84 1,80 1,87 3,31   0,03 0,11 0,06   0,13             2,75 

 

A Figura 5.40 mostra os difratogramas das matérias-primas, onde as respectivas fases 

foram identificadas. As fases da maioria das matérias-primas foram fáceis de serem identificadas, 
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por se tratar de amostras homogêneas. Somente o cimento e o aluminoso, que possuem uma 

variedade de fases apresentaram complexidade na identificação. 

 

 

Figura 5.40. Difratogramas de raios X das matérias-primas das cerâmicas refratárias. Onde, 

*Hatrurite (Ht), Portlandita (Pt) e Moissanite (SiC), Zeolite (Zeo), Portlandita (Pt), Anortita (An), 

Cristobalita (Crs), Mulita (Mul), Cianita (Ky), Andaluzita (And), Muscovita (Ms), Anatase (Ant) 

Periclásio (Per), Quartzo (Qz), Mul (Mulita), Goethita (Gth), Magnetita(Mag), Espinélio (Spl), Gibsita 

(Gbs), Hematita (Hem). 
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Figura 5.41. Microscopia óptica das matérias-primas das cerâmicas refratárias. Luz refletida, 100x. 
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A microscopia óptica permitiu observar os minerais constituintes em cada matéria-prima. 

Observa-se pela a microscopia óptica da Figura 5.41 que, as composições da maioria das 

matérias-primas vistas nas imagens são bem homogêneas, sendo, portanto, fáceis de serem 

identificadas. 

Os resultados encontrados na MQE, fluorescência de raios X, difração de raios X e 

microscopia óptica para as matérias-primas apresentam consistência, mostrando confiança no 

principal objetivo desse estudo que é utilizar a técnica de caracterização quantitativa eletrônica. 
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5.6. Comparação MQE x Técnicas Complementares 

 

A partir da otimização do banco de dados foi possível qualificar e quantificar as principais 

fases, que constituíam as cerâmicas e os pavers em questão. Antes da criação do banco de dados 

a fração de fases classificadas pela MQE foram em torno de apenas 35% a 60%. Após o ajuste do 

banco, foi possível identificar 55% a mais das fases nas cerâmicas, pavers e matérias-primas 

desse estudo.  

Segundo Pureza et al. (2007), a análise do comportamento individual de cada fase fornece 

informações que são úteis na avaliação de sua influência nas diversas caracterizações. Ainda de 

acordo com Angélica (2002), além da composição química de um determinado material, a 

composição das fases minerais presentes é também um fator de grande importância nos controles de 

qualidade e do processamento. 

Para todas as amostras selecionadas foram obtidas imagens das partículas analisadas no 

sistema, através do relatório de análise particle viewer disponibilizado pelo software TIMA, onde 

a distribuição das partículas pode ser estabelecida por diversos parâmetros, a critério do objetivo 

do estudo, diferentemente do mapa de distribuição de fases, onde todas as partículas são exibidas 

em sua real posição na amostra. A investigação individual das partículas permite obter sua análise 

microestrutural, uma técnica normalmente executada através da microscopia ótica e da 

microscopia eletrônica de varredura, onde as propriedades óticas e químicas são exploradas para 

caracterizar propriedades texturais associadas à morfologia, à composição e à porosidade. 

A MQE se mostrou completa se comparada às outras técnicas utilizadas nesse estudo. A 

Tabela XVII mostra um quadro comparativo referente às vantagens e desvantagens da MQE se 

comparado com as outras técnicas para as cerâmicas e pavers desse estudo. 

Na microscopia óptica não foi possível determinar as fases das matrizes argilosas das 

cerâmicas vermelhas e algumas fases referentes aos pavers e às cerâmicas refratárias. Na análise 

de difração de raios X, não foi possível detectar fases minerais abaixo de 7%. Já a fluorescência 

de raios X foi possível obter a análise química média dos elementos majoritários das amostras, 

tendo a limitação de sensibilidade para elementos minoritários e leves.  
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Tabela V.10. Quadro comparativo da MQE x Técnicas Complementares referentes as análises das 

cerâmicas e pavers.  

TÉCNICA VANTAGENS DESVANTAGENS 

MQE - Faz automaticamente a análise das 

fases mineralógicas de amostras, por 

comparação dos espectros de raios X 

característicos de cada partícula, com os 

espectros característicos de um banco 

de dados; 

- Aquisição de imagens colorizadas em 

campos; regularmente espaçados, 

através da varredura da amostra e 

focalização automática.  

- Mútua análise morfológica e 

composicional; 

- Processo rápido e preciso; 

- Alta resolução espacial; 

- Caráter não destrutivo; 

- Elevadas magnificações. 

- Alto custo do instrumento 

- Ferramenta de elevada complexidade, 

exige grande capacitação técnica na 

operação; 

 

Microscopia óptica - Baixo custo; 

- Possibilidade de rápida análise. 

- Caráter não destrutivo 

- Magnificação até 1000x; 

- Impossibilidade de detectar fases em 

matrizes argilosas. 

- Forte influência do operador. 

Fluorescência de raios X - Processo rápido; 

- Caráter não destrutivo; 

- Análise química média dos elementos 

majoritários das amostras. 

- Limitação de sensibilidade para 

elementos minoritários e leves. 

 

Difração de raios X - Processo rápido; 

- Utilização de pouca amostra; 

- Preparação simples da amostra; 

-Grande especificidade de picos. 

-Análise não pontual; 

-Complexidade de quantificação das 

fases. 

 

MEV-EBSD - Processo rápido e preciso; 

- Alta resolução espacial; 

- Caráter não destrutivo; 

- Mútua análise morfológica e 

composicional; 

- Elevadas magnificações. 

- Não detecção de elementos leves; 

- Complexidade na preparação das 

amostras de cerâmicas; 

- Conhecimento prévio de todas as fases 

pelo operador; 

- Alto custo do instrumento. 
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Em relação aos resultados da análise no MEV-EBSD os resultados não foram satisfatórios. 

Somente algumas cerâmicas refratárias mostraram resultados coerentes ao estudo, como pode ser 

visto no Apêndice IV. Segundo Álvares (2010), em um sistema EBSD entende-se por fase, o 

constituinte que se deseja indexar, tais fases devem estar presentes na amostra e devem ser 

conhecidas pelo operador, para que a indexação seja concluída. Por isso, as análises anteriores ao 

EBSD como difração de raios X, fluorescência e microscopia ótica, foram essenciais para obter 

informações em relação às amostras. Mesmo sabendo das possíveis fases que compõem as 

cerâmicas e pavers outros fatores também influenciam na análise no EBSD como, por exemplo, o 

preparo das amostras. Os procedimentos de preparo são complexos, além disso, é comum 

trabalhar com várias fases em uma mesma amostra, tendo em vista que, para cerâmicas e pavers 

desse estudo, estes possuem várias fases com durezas diferentes, que dificultam a preparação da 

amostra, bem como a indexação dos padrões de difração. Álvares (2010) relata que, o 

comportamento de uma mesma fase pode ser anisotrópico dentro de uma única amostra, em 

decorrência do contexto térmico/difusional/deformacional no qual essas cerâmicas foram 

geradas. A ideia de preparação dessas amostras para análise no EBSD foi aplicar um 

procedimento adequado para a fase de menor dureza. Mesmo seguindo todos os procedimentos 

da preparação das amostras para análise no EBSD, os resultados não foram confiáveis, não 

gerando, portanto, padrões de indexação de qualidade principalmente, se tratando das cerâmicas 

vermelhas, uma vez que estas possuem granulometria muito fina/fração argila (argilominerais 

como a caulinita).  

Uma grande vantagem da MQE é que para realizar a caracterização das amostras não houve 

necessidade de fazer uma partição granulométrica, nem mesmo análise química e mineralógica 

separada para cada fração granulométrica e não houve dificuldades em identificar partículas na 

mineralogia abaixo de 10 microns. E uma vez identificadas as fases das cerâmicas pela MQE, foi 

possível obter automaticamente dados em relação ao grau de liberação, granulometria por fase 

individual, o que não é possível utilizando outras técnicas individuais. 

Pires (2018) em seu estudo “Caracterização mineralógica de rejeitos de flotação de 

itabiritos do Quadrilátero Ferrífero utilizando mineralogia quantitativa eletrônica” e Sampaio 

(2018) “The formation of Brazilian Minerals database for integrated SEM-EDS system applied to 

the gold ore characterization” concluíram que a MQE mostrou-se como uma ferramenta 

confiável para a identificação e quantificação automática de minerais.  
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Assim como Knappett et al. (2010), Kahn (2014) e Ulsen (2011) relatam que, os sistemas 

de mineralogia automatizada fornecem dados que são compatíveis com as técnicas mineralógicas 

existentes, possuindo um sistema de análise cientificamente robusto, com alta resolução, sendo, 

altamente reprodutíveis e precisos, com algumas limitações facilmente resolvidas utilizando uma 

técnica complementar.  

Hrstka et al. (2018) cita em sua pesquisa que os sistemas de mineralogia automatizada 

podem ser usados não apenas em seu domínio clássico de processamento mineral, monitoramento 

de plantas, otimização e design, mas podem fornecer informações valiosas em uma ampla 

variedade de ciências da Terra e materiais. Demonstraram também, o alto potencial do TIMA na 

ampliação das ferramentas cotidianas para pesquisa em geociência por uma série de estudos de 

casos.  

Contudo, com o ajuste e desenvolvimento do banco de dados, as análises das cerâmicas e 

pavers pela MQE demonstrou ser eficaz e mais precisa do que cada técnica separadamente, 

tendo, portanto, uma boa correlação existente entre as principais fases presentes nas amostras. 
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6. CONCLUSÕES  

 

O desenvolvimento do banco de dados no sistema TIMA foi essencial para a classificação 

de fases das cerâmicas e dos pavers. Os resultados encontrados dão subsídios necessários para 

conhecer as composições e estruturas das cerâmicas, porém, informações das técnicas 

complementares foram fundamentais para conhecimento de todas as fases presentes. 

A MQE identificou e classificou corretamente as fases quando comparado a análise por 

difração de raios X, mostrando-se uma técnica mais precisa na identificação de fases minerais 

minoritárias. Apresentou boa concordância com as composições químicas medidas por 

fluorescência de raios X, divergências sempre inferiores a 2%. Comparado às análises no MEV-

EBSD se mostrou bem mais eficiente na identificação de fases, visto que, a grande dificuldade  

da técnica MEV-EBSD é atingir um ponto do processo de preparação que atenda as necessidades 

de polimento de todas as fases envolvidas. Se tratando das cerâmicas vermelhas através da   

técnica MEV-EBSD foi impossível identificar as fases presentes na matriz argilosa, uma vez, que 

essa tem granulometria muito fina o que torna impossível a geração das raias de Kikuchi. 
Comparado a análises em MEV-EBSD, que também caracteriza as partículas individuais, para a 

identificação de fases por partícula, o MQE apresenta as vantagens de identificar fases não 

cristalinas, ser mais rápido no processamento e aquisição de dados e, por fim,  ter uma preparação 

de amostra muito mais rápida, fácil e barata. 

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia específica para otimização do banco de 

dados de minerais do sistema TIMA-MIRA, tendo como objetivo uma abordagem mais 

abrangente nas fases presentes nas cerâmicas e pavers. Essa metodologia envolveu uma 

sequência de etapas, desde a seleção, a preparação e análise de amostras minerais até o 

desenvolvimento sistemático do banco de dados, que tornou possível a identificação de novas 

fases minerais e a distinção de fases minerais anteriormente não efetuadas com as limitações do 

banco de dados padrão do sistema, especialmente, no que diz respeito às espécies pertencentes à 

classe dos óxidos, que compõem um grande número de reservas minerais brasileiras.  

As fases minerais foram inseridas no banco de dados, em função de suas composições 

químicas definidas, que caracterizavam picos de intensidades de elementos químicos específicos, 

possibilitando a definição direta de suas regras de classificação.  
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No que diz respeito as fases de composições químicas muito próximas, eventualmente, foi 

possível efetuar a distinção através do nível de BSE, uma vez que as regras de classificação se 

sobrepunham, ou ainda, através da inclusão de elementos que não integrem a composição 

química do mineral na regra de classificação, já que variações na intensidade do pico dos mesmos 

foram identificadas. Salvo às restrições, a metodologia empregada na otimização do banco de 

dados foi eficiente no objetivo proposto.  

Estudos envolvendo o aproveitamento de rejeitos de minério de manganês como 

ecoprodutos são raros na literatura. E este estudo mostra que assim como diversos estudos para o 

aproveitamento dos rejeitos de minério de ferro que mostram ser tecnicamente viável, o rejeito de 

minério de manganês apresentam características semelhantes de composição e fases 

mineralógicas. A caracterização dessas cerâmicas através da MQE mostrou uniformidade, tanto 

em tamanho e forma das partículas, bem como na mineralogia e composição química. Tal a 

uniformidade é de grande importância para o uso em escala industrial. 

No desenvolvimento de qualquer metodologia ou ferramenta de análise, o processo de 

otimização é sempre contínuo e passível de mudanças. Consequentemente, o desenvolvimento do 

banco de dados do sistema TIMA deve continuar em estudos que contemplem novas fases, 

respeitando, entretanto, as limitações do equipamento, que foi especificamente projetado para a 

indústria de mineração.  

A caracterização mineralógica, utilizando mineralogia quantitativa por microscopia 

eletrônica automatizada se mostrou uma técnica unificada para a quantificação de fases minerais.  

Contudo, poderá contribuir significativamente para otimizar as rotas de processamento mineral e 

até mesmo viabilizar o aproveitamento de matérias-primas, rejeitos/resíduos de mineradoras e   

siderúrgicas  na produção de ecoprodutos como as cerâmicas vermelhas e os pavers desse estudo. 
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7. CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS AO CONHECIMENTO E 

RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS 

 

As pesquisas bibliográficas realizadas revelaram que a utilização da tecnologia dos 

sistemas de mineralogia automatizada está cada vez mais recorrente na indústria de mineração 

tanto na caracterização mineralógica de minério e rejeitos, quanto nos estudos de liberação 

mineral. Em função da rapidez que proporcionam na aquisição dos dados, da análise totalmente 

automatizada e da potencialidade na geração estatística de dados quali-quantitativo, que resultam 

em substanciais benefícios de ordem econômica e científica.  

Portanto, este trabalho agregou potencial conhecimento na área da Ciência e Engenharia de 

Materiais, uma vez que houve toda uma investigação referente a caracterização de fases das 

cerâmicas vermelhas, refratárias e pavers.  Por sua vez, a criação desse banco de dados específico 

para as cerâmicas, pode auxiliar na otimização da aquisição de dados em termos de tempo de 

análise e precisão de resultados gerados, já que o sistema irá comparar os dados adquiridos com 

um menor número de informações. 

É válido enfatizar que o método desenvolvido não deve ser utilizado unicamente no estudo 

dos materiais de interesse, uma vez que em qualquer método de caracterização de fases 

mineralógicas, a qualidade dos resultados obtidos é dependente da experiência e do conhecimento 

técnico-científico do operador, prescindindo, pois, de validações subsequentes por técnicas 

complementares.  

Com o desenvolvimento do banco de dados para as cerâmicas no sistema TIMA novos 

campos de caracterização de materiais (compósitos, metálicos, diversas escórias metálicas e até 

materiais biológicos, onde haja uma diferenciação química que possa ser detectada pelo sistema) 

podem ser estudados e explorados. É importante salientar que até o momento não foram 

realizados trabalhos científicos, que apresentam a caracterização relacionada às fases de 

cerâmicas vermelhas, refratárias e pavers através da otimização/criação do banco de dados da 

MQE. Informações a respeito da composição de fases reduzem a incerteza, sobre as decisões que 

tem consequências tecnológicas e econômicas, particularmente, para a avaliação dos processos de 

síntese e processamento das cerâmicas.  

Este estudo inova em apresentar dados e informações relevantes que podem estimular 

parcerias entre instituições governamentais, de fomento à pesquisa e empresas privadas. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Em trabalhos futuros será desenvolvido uma metodologia para facilitar e melhorar o 

polimento para os refratários de alta alumina como a amostra MCC para análise no MEV-

EBSD. 

 

 Realizar análise quantitativa para as cerâmicas, pavers e matérias- primas, utilizando o 

método de Rietveld que é uma técnica robusta para identificação/confirmação de fases 

minerais em menores proporções, através da difração de raios X. 

 
 Identificar fases do cimento hidratado na MQE. 

 

 Realizar estudo mais profundo em relação a caracterização na MQE para os pavers cuja 

as fases não classificadas ficaram acima do que é permitido para sistemas automatizados 

da TESCAN. 

 

 Correlacionar as quantidades de fases cristalinas e amorfas encontradas nas cerâmicas e 

pavers com as propriedades mecânicas e com estudos de cinética de cristalização. 

 

 Caracterizar outros tipos de cerâmicas e pavers, com o objetivo de alimentar o banco de 

dados do sistema TIMA. 
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APÊNDICE I 

Matérias-primas das cerâmicas e dos pavers (rejeitos de minério de ferro) 

 

Nota-se que, nas fotomicrografias dos os resíduos da separação magnética dos grossos (RSG), da 

separação magnética dos finos e deslamagem (RSF) e da flotação (RF) a presença dos minerais 

quartzo, e hematita.  

 

 Microscopia óptica das matérias-primas das cerâmicas vermelhas com rejeito de minério de 
ferro. Luz refletida, 100x. 

 

Nota-se também, nos difratogramas de raios X, que os picos característicos são do mineral 

quartzo, caulinita e da hematita.  O pico do mineral quartzo é o mais evidente em todos os 

rejeitos, e o rejeito com maior quantidade de hematita é o da separação magnética dos finos e 

deslamagem (RSF). Observa-se que os resultados de difração de raios X estão de acordo com os 

resultados encontrados na análise química. No difratograma da argila (matéria-prima das 

cerâmicas vermelhas) verificam-se a seguinte composição mineralógica: caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4), goethita (FeO(OH)), quartzo (SiO2), muscovita (KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2) e 

dolomita (CaMg(CO3)2). 
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Difratogramas de raios X dos rejeitos (RSG, RSF e RF), (Silva, 2014). 

 

Difratograma de raios X da argila (Silva, 2014). 
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Matérias-primas das cerâmicas refratárias e cerâmicas vermelhas 

 

 

Amostras embutitas para análise no Microscópio óptico, MEV-EBSD e TIMA-MIRA. 

 

 

Amostras para Difração de raios X e fluorescência de raios X. 
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APÊNDICE II - Banco de dados criado (Nanolab cerâmicas) no Sistema TIMA - Picos de intensidade mínimo e máximo para cada fase. 

 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min.Máx.Min.Máx.Min. Máx.Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min.Máx.Min.Máx.Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.
Actinolite 41 102 309 363 0 39 75 116 0 30 75 146 0 30 0 39 2,98
Aegirine 123 217 226 349 3 30 23 78 3,5
Akdalaite 626 672 3,68
Albite 385 439 112 158 50 91 0 56 2,62
Aluminium 694 1200 2,7

Alumoakermanite 0 74 220 327 26 123 0 67 2 74 209 325 0,1
Alunite 166 291 73 153 158 266 2,59
Andesine 329 383 154 200 25 56 45 116 2,66
Anhydrite 246 388 259 396 2,97
Ankerite 90 150 15 56 198 369 5 48 2,97
Anorthite 245 299 216 263 0 28 133 204 2,72

Anorthite(A) 219 325 191 288 0 44 111 227 2,72

Anorthoclase 387 441 104 150 36 76 20 92 2,57
Apatite 343 500 163 285 0 18 3,15
Baryte 79 173 268 406 4,48
Boehmite 0 50 497 645 3,3
Bornite 40 102 147 244 151 253 5,1

Burangaite (M) 0 111 156 305 0 73 0 74 0 112 119 269 3,05
Calcite 433 504 2,71
Calcite  (M) 388 549 2,71
Chalcocite 0 21 98 190 179 291 5,97

Chalcopyrite 120 216 229 418 4,2

Chalcopyrite+As 57 132 205 324 95 181 7 44 4,2
Chlorite - 
Clinochlore 9 53 114 219 63 143 171 282 2,65
Chromatite 0 1 0 1 3,14
Chromite 132 218 283 384 4,5
Chromite  
(Al,Mg)(M) 50 180 269 397 4,5

Chromite(M) 119 230 269 397 4,5
Corundum 649 695 4
Covellite 1 41 160 271 157 260 4,63

Cryptomelane (M) 0 159 378 477 4,36
Cuprite 0 22 233 375 6,1
Diopside 312 367 9 47 188 259 3,25
Dolomite 0 19 92 189 337 490 2,8
Dravite 130 231 141 239 48 118 9 49 3,09
Enstatite 0 17 302 435 154 258 3,1
Fayalite 308 418 102 260 4,39

Ferro-Actinolite 169 229 276 331 71 229 3,04
Fluorite 534 693 29 96 3,13

Forsterite (M) 182 341 276 395 3,21
Galaxite 0 81 300 425 0 55 173 244 4,23
Garnet - 
Andradite 95 182 130 229 1 35 237 355 3,7

Garnet - Pyrope 38 107 161 286 72 169 64 166 0 22 1 34 3,74
Gibbsite 0 50 364 513 4
Goethita 383 444 0 105 0 48 25 350 4,64

Goethita  (M) 330 469 0 105 0 48 20 350 4,64
Hatrurite 134 189 577 647 3,02
Hematita/ 
Magnetita 428 489 0 28 0 22 0 21 0 24 0 35 5,13

Hematita/ 
Magnetita (A) 415 501 0 30 0 25 22 0 25 0 37 5,13

Hematita/ 
Magnetita (M) 403 514 0 32 0 28 0 23 0 26 0 39 5,13

Ti
Primary phases

Fe Si Al Mg Na Ca K S Ba Mn
Densidade 

(g/cm3)

ZnP F Cr Cu As Al-K+Si-K



 

116 

 

 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min.Máx.Min.Máx.Min. Máx.Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min.Máx.Min.Máx.Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.
Hornblende 70 150 105 203 44 109 19 72 50 131 54 132 2,9
Ilmenite 219 280 294 352 4,72

Ilmenite     (A) 207 292 274 372 4,72

Ilmenite    (M) 194 305 254 391 4,72
Kaolinite 0 30 258 308 241 287 0 30 2,6
Kaolinite(A) 0 30 232 338 215 313 0 30 2,6
Kaolinite  
(Fe,Mn,+) 0 150 160 364 150 338 0 150 2,6

Kaolinite(M) 0 30 206 364 190 338 2,6
Kurchatovite           
( M) 0 93 21 140 188 380 23 122 3,02
Kyanite 30 148 307 348 496 0 30 3,56
Lepidolite 268 492 59 109 98 167 0 1000 2,8
Magnesiochromit
e 64 183 200 500 4,2
Merwinite 197 251 52 93 394 464 3,15
Moissanite 700 1200 3,22

Monticellite  (M) 156 315 223 385 3,2
Mullite 80 253 408 556 3
Muscovite 0 36 240 304 233 280 92 165 2,77
Oligoclase 361 415 130 176 39 80 12 82 2,64
Olivine 79 140 213 267 226 267 3,32
Orthoclase 369 423 98 144 143 215 2,56

Orthoclase (A) 343 449 73 170 119 239 2,56

Orthoclase (M) 317 476 47 195 95 263 2,56

Oxido Mg(Al) 50 407 200 564 3,67

Oxido Mg(Cr,Fe,+) 20 300 150 600 20 300 4,2

Oxido 
Mn(Zn,Al,Si,Ca,+) 20 60 20 60 250 400 15 45 2,7
Periclase 0 50 564 700 3,67

Periclase(M) 0 50 510 644 3,67
Plagioclase 380 434 101 148 18 58 61 132 2,68
Portlandite 593 664 2,23

Portlandite (M) 547 709 2,23

Pseudorutile 164 224 337 396 3,8

Pumpellyite-(Fe) 35 146 148 307 65 214 120 282 3,2

Pumpellyite-(Mg) 155 314 50 218 11 110 126 287 3,2
Pyrite 139 529 376 529 5,01
Pyrrhotite 224 347 265 400 4,58
Quartz 584 638 2,62
Quartz (A) 558 664 2,62
Quartz (M) 532 690 2,62
Rutile 536 673 4,25

Sadanagaite 57 168 158 316 25 173 0 98 0 61 30 191 0 134 0 91 3,3
Schorl 57 129 132 233 161 274 4 39 1 33 1 27 3,15
Sphalerite 0 82 158 308 130 326 4,05
Spinel 458 504 146 187 3,57
Spinel(M) 407 555 107 300 3,57
Titanite 3 34 123 214 4 40 208 326 130 227 3,48
Trilithionite 197 356 139 287 45 212 0,1

Vesuvianite (A) 180 286 46 143 0 74 275 392 3,35
Vidro 310 492 20 124 55 217 0 103 2,5

Vuagnatite (A) 156 262 144 242 213 330 3,2
Wiluite 0 71 140 280 31 129 0 80 251 367 0 66 3,36
Wiluite (M) 0 84 120 306 6 154 0 99 228 390 0 86 3,36

Wollastonite 0 31 289 344 303 430 2,8

Ti
Primary phases

Fe Si Al Mg Na Ca K S Ba Mn
Densidade 

(g/cm3)

ZnP F Cr Cu As Al-K+Si-K

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.
Biotite 148 297 37 128 66 170 122 230 3,09
Galena 192 318 41 125 325 470 7,4
Monazite 59 146 81 179 13 101 186 412 5,15
Zircon 155 256 266 382 4,64

La-L+Ce-L Mg-K +Fe-K Densidade 

(g/cm3)
Pb-L Pb-M Zr Nd ThPK SPrimary 

phases
Si Al



 

117 

 

APÊNDICE III  

Ficha Técnica Cerâmica Refratária BEM10 
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Ficha Técnica Cerâmica Refratária MM30 
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APÊNDICE IV  

Electron Backscattering Diffraction (EBSD) - Cerâmicas com rejeito de minério de 

manganês 

RM 0% 

 
 

RM 2,5% 

 

 

 

 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Kaolinite 1A 3.46 
Quartz 0.78 
Magnetite 0.07 
Hematite 0.47 
Chromite 0.05 
Orthoclase 2.86 
Calcite 0.42 
Dolomite 1.62 
Corundum 0.08 
Anorthoclase high 3.44 
Lepidolite 1M 4.84 
Periclase 0.07 
Spinel 0.05 
Muscovite 4.07 
Anatase 0.56 
Ilmenite 1.12 
Kyanite 5.13 
Ferrocarpholite 3.82 
Schorl 2.65 
Microcline 7.42 
Illite 2M1 4.95 
Zero Solutions 52.08 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Kaolinite 1A 3.07 
Quartz 11.63 
Magnetite 0.05 
Hematite 0.39 
Chromite 0.05 
Orthoclase 3.00 
Calcite 0.48 
Dolomite 1.71 
Corundum 0.11 
Anorthoclase high 2.65 
Lepidolite 1M 4.00 
Periclase 0.06 
Spinel 0.07 
Muscovite 4.84 
Anatase 0.52 
Ilmenite 1.26 
Kyanite 5.21 
Ferrocarpholite 2.04 
Schorl 1.81 
Microcline 8.21 
Illite 2M1 3.68 
Zero Solutions 45.16 
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RM 5% 

 

 

RM 10% 

 

 

 

 

 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Kaolinite 1A 3.23 
Quartz 15.86 
Magnetite 0.06 
Hematite 0.51 
Chromite 0.05 
Orthoclase 3.62 
Calcite 0.55 
Dolomite 1.83 
Corundum 0.14 
Anorthoclase high 2.90 
Lepidolite 1M 3.82 
Periclase 0.08 
Spinel 0.08 
Muscovite 4.45 
Anatase 0.53 
Ilmenite 1.41 
Kyanite 5.39 
Ferrocarpholite 1.91 
Schorl 1.70 
Microcline 9.47 
Illite 2M1 3.63 
Zero Solutions 38.76 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Kaolinite 1A 3.20 
Quartz 7.18 
Magnetite 0.06 
Hematite 0.45 
Chromite 0.04 
Orthoclase 2.78 
Calcite 0.45 
Dolomite 1.58 
Corundum 0.20 
Anorthoclase high 3.02 
Lepidolite 1M 4.02 
Periclase 0.06 
Spinel 0.06 
Muscovite 5.00 
Anatase 0.48 
Ilmenite 1.41 
Kyanite 4.75 
Ferrocarpholite 2.75 
Schorl 2.58 
Microcline 7.78 
Illite 2M1 4.41 
Zero Solutions 47.74 
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Electron Backscattering Diffraction (EBSD) - Cerâmicas vermelhas 

RF 

 

 

 

RSF 

 

 

 

 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Kaolinite 1A 3.92 
Quartz 3.95 
Magnetite 0.06 
Hematite 0.61 
Chromite 0.06 
Orthoclase 4.65 
Calcite 0.64 
Dolomite 2.27 
Corundum 0.25 
Anorthoclase high 3.55 
Lepidolite 1M 4.78 
Periclase 0.07 
Spinel 0.09 
Muscovite 6.12 
Anatase 0.78 
Ilmenite 1.70 
Kyanite 6.49 
Ferrocarpholite 2.45 
Schorl 2.05 
Zero Solutions 55.50 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Kaolinite 1A 2.26 
Quartz 1.63 
Magnetite 0.03 
Hematite 0.29 
Chromite 0.02 
Orthoclase 2.17 
Calcite 0.15 
Dolomite 0.98 
Corundum 0.05 
Anorthoclase high 2.34 
Lepidolite 1M 3.20 
Periclase 0.02 
Spinel 0.03 
Muscovite 3.25 
Anatase 0.37 
Ilmenite 0.70 
Kyanite 3.34 
Ferrocarpholite 2.76 
Schorl 2.03 
Microcline 5.62 
Illite 2M1 3.05 
Zero Solutions 65.70 
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RSG 

  

 

 

 

R0% 

  

 

 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Kaolinite 1A 3.78 
Quartz 5.25 
Magnetite 0.07 
Hematite 0.52 
Chromite 0.08 
Orthoclase 3.25 
Calcite 0.62 
Dolomite 2.06 
Corundum 0.17 
Anorthoclase high 2.86 
Lepidolite 1M 4.12 
Periclase 0.08 
Spinel 0.06 
Muscovite 5.01 
Anatase 0.59 
Ilmenite 1.57 
Kyanite 5.88 
Ferrocarpholite 2.41 
Schorl 2.07 
Microcline 8.92 
Illite 2M1 4.16 
Zero Solutions 46.46 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Kaolinite 1A 2.42 
Quartz 1.81 
Magnetite 0.03 
Hematite 0.30 
Chromite 0.00 
Orthoclase 1.97 
Calcite 0.17 
Dolomite 0.81 
Corundum 0.04 
Anorthoclase high 2.22 
Lepidolite 1M 2.86 
Periclase 0.02 
Spinel 0.03 
Muscovite 2.93 
Anatase 0.25 
Ilmenite 0.66 
Kyanite 2.86 
Ferrocarpholite 2.66 
Schorl 1.75 
Microcline 5.17 
Illite 2M1 2.70 
Zero Solutions 68.35 
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Electron Backscattering Diffraction (EBSD)- Pavers 

 
A Figura mostra uma região do Paver A, na qual observa-se que, a porcentagem da fase em 

maior quantidade é da Calcita, seguido por menores porcentagens de outras fases Lepidolita,  

Magnetita, Ortoclásio e Caolinita como já visto nos resultados da difração de raios X e da 

fluorescência. A taxa de indexação das fases foi da ordem de 85%, considerada aceitável.  

 
Paver A 

 
 
 
  
Pela Figura notou-se que a maior quantidade de fase observada na amostra do Paver B foi de 
quartzo. 
Paver B 

 
 
 
 
 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Quartz 0.30 
Lepidolite 1M 1.63 
Alumina 0.50 
Hematite 0.28 
Rutile 0.25 
Spinel 0.12 
Periclase 0.15 
Chromate-apatite 0.31 
Mullite 0.92 
Magnetite 1.55 
Moissanite  0.21 
Hatrurite 0.46 
Portlandita 1.33 
Calcite 74.22 
Orthoclase 1.10 
Kaolinite  1.89 
Zero Solutions 14.78 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Quartz 39.83 
Lepidolite 1M 2.45 
Alumina 0.45 
Hematite 0.36 
Rutile 0.45 
Spinel 0.08 
Periclase 0.06 
Chromate-apatite 1.42 
Mullite 0.96 
Magnetite 0.17 
Moissanite  0.68 
Hatrurite 0.74 
Portlandita 0.29 
Calcite 1.15 
Orthoclase 5.13 
Kaolinite 2.30 
Zero Solutions 43.48 
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Paver C 
 

 
 
 
 
 
 
Paver D 
 

 
 
 
 
 
 

Phase Name Phase Fraction 
(%) 

Kaolinite  1.71 
Quartz 0.28 
Magnetite 0.05 
Hematite 0.20 
Chromite 0.05 
Orthoclase 1.43 
Calcite 60.13 
Dolomite 13.49 
Corundum 0.06 
Anorthoclase high 0.97 
Lepidolite  1.87 
Periclase 0.05 
Spinel 0.10 
Zero Solutions 19.61 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Kaolinite  3.46 
Quartz 12.97 
Magnetite 0.15 
Hematite 1.51 
Chromite 0.05 
Orthoclase 3.87 
Calcite 0.69 
Dolomite 1.69 
Corundum 0.80 
Anorthoclase high 3.49 
Lepidolite  5.39 
Periclase 0.09 
Spinel 0.16 
Zero Solutions 65.68 
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Paver E 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Kaolinite 1A 3.43 
Quartz 20.57 
Magnetite 0.12 
Hematite 1.68 
Chromite 0.06 
Orthoclase 3.67 
Calcite 0.61 
Dolomite 1.81 
Corundum 1.11 
Anorthoclase high 2.92 
Lepidolite 1M 4.81 
Periclase 0.06 
Spinel 0.08 
Zero Solutions 59.06 
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Electron Backscattering Diffraction (EBSD) - Cerâmicas Refratárias 

 

A Figura ilustra uma região da amostra da cerâmica MM30, na qual observa-se que, a 

porcentagem da fase do periclásio e magnetita está presente em maior quantidade, seguido por 

menores porcentagens de outras fases, alumina e lepidolita, como também já visto nos resultados 

da difração de raios X. A taxa de indexação das fases para a cerâmica MM30 foi da ordem de 

75%, considerado aceitável, tendo em vista que, para materiais refratários, estes possuem várias 

fases com durezas diferentes, que dificultam a preparação da amostra, bem como a indexação dos 

padrões de difração. 

 

MM30 

 

 

 

A Figura  abaixo mostra o mapa da amostra de cerâmica refratária MC, na qual foi possível obter 

uma indexação de aproximadamente 87%, visto que, a porcentagem da fase do periclásio está 

presente em maior quantidade, seguida de menores porcentagens de alumina e lepidolita. Esses 

resultados também estão de acordo com o que foi obtido na química e na difração de raios X.  

 

 

 

 

 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Quartz 0.26 
Lepidolite  1.59 
Alumina 1.97 
Hematite 0.17 
Rutile 0.15 
Spinel 0.18 
Periclase 50.04 
Chromate-apatite 0.76 
Mullite 0.47 
Magnetite 13.10 
Moissanite  0.21 
Hatrurite 0.46 
Portlandita 5.07 
Zero Solutions 25.58 
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MC 

 

Para o mapa da cerâmica CC a indexação foi da ordem de 80% também considerada aceitável 

para cerâmicas refratárias. Observa-se maior quantidade das fases periclásio e magnetita, seguido 

de em menores porcentagens como alumina e espinélio. Resultados estes para a cerâmica 

refrataria CC, estão em conformidade com a química e a difração de raios X. 

CC 

 

 

O mapa da Figura abaixo mostra que a taxa de indexação para a amostra BEM 10 é da ordem de 

aproximadamente 75%. Os resultados encontrados no EBSD estão de acordo também com a 

química e a difração de raios X. Percebe-se maior quantidade da fase do periclásio e da 

magnetita, seguido por quantidades menores de alumina, lepidolita e cromatita-apatita. 

 

 

 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Quartz 0.23 
Lepidolite  1.74 
Alumina 2.04 
Hematite 0.08 
Rutile 0.16 
Spinel 0.19 
Periclase 81.88 
Chromate-apatite 0.57 
Zero Solutions 13.12 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Quartz 0.29 
Lepidolite  1.97 
Alumina 2.98 
Hematite 0.33 
Rutile 0.13 
Spinel 2.89 
Periclase 40.51 
Chromate-apatite 0.78 
Mullite 0.52 
Magnetite 19.85 
Moissanite  0.17 
Hatrurite 0.55 
Portlandita 8.57 
Zero Solutions 20.46 
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BEM 10 

 

 

 

 

Já o mapa da cerâmica BEM30, mostra que a taxa de indexação é da ordem de aproximadamente 

83%. Os resultados encontrados no EBSD estão de acordo também com a química e a difração de 

raios X. Percebe-se maior quantidade da fase do periclásio e da alumina, seguido por quantidades 

menores de lepidolita e cromatita-apatita. 

 

BEM 30 

 

O mapa referente a amostra de cerâmica refratária MCC,  mostra os resultados da  análise por 

difração de eletrons retroespalhados (EBSD) não foram satisfatórios, tendo uma taxa de 

indexação de aproximadamente 65%. Durante a etapa de polimento dessa cerâmica notou-se uma 

grande dificuldade, isso pode ser devido à diferença de dureza das fases. Portanto, o polimento 

dessa amostra foi insuficiente para produzir padrões de difração de qualidade na superfície. Os 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Quartz 0.32 
Lepidolite  2.26 
Alumina 2.37 
Hematite 0.28 
Rutile 0.28 
Spinel 0.20 
Periclase 47.91 
Chromate-apatite 0.79 
Mullite 0.59 
Magnetite 8.83 
Moissanite  0.57 
Hatrurite 0.76 
Portlandita 9.33 
Zero Solutions 25.51 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Quartz 0.28 
Lepidolite 1M 2.90 
Alumina 12.22 
Hematite 0.33 
Rutile 0.24 
Spinel 0.33 
Periclase 64.19 
Chromate-apatite 1.62 
Zero Solutions 17.88 
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resultados da química mostraram que a amostra MCC possui alto teor de alumina em torno de 

97%, isso mostra a presença das fases coríndon e mulita. O coríndon apresenta valor 9 na escala 

de Mohs e por isso, o polimento é mais díficil e trabalhoso.  

 

MCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras de cerâmicas refratárias MM30, CC, BEM 10 apresentaram uma fração da fase 

portlandita com valor considerável, em torno de 5% a 9%.  

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

Phase Name Phase Fraction (%) 
Quartz 0.39 
Lepidolite  2.3 
Alumina 0.35 
Hematite 49.58 
Rutile 1.83 
Spinel 0.08 
Periclase 0.08 
Chromate-apatite 0.43 
Mullite 1.13 
Magnetite 1.04 
Moissanite  0.49 
Hatrurite 0.69 
Portlandita 0.2 
Calcite 0.55 
Orthoclase 1.12 
Kaolinite  1.55 
Gibbsite 1.46 
Goethite 1.07 
Zero Solutions 35.64 



 

130 

 

APÊNDICE V 

Tabelas de composições Cerâmicas Vermelhas com e sem Rejeito de minério de Manganês e 

Cerâmicas Vermelhas com e sem rejeito de  minério de Ferro – realizadas no TIMA-MIRA. 

Primary phases RM 0% RM 2,5% RM 5%  RM 10%  R0% RF 5% RSF 5% RSG 5% 

Kaolinite(Fe,Mn,+) 37,8 58,41 52,41 54,36 26,21 25,06 45,88 28,96 
Kaolinite 17,94 2,03 2,65 2,38 38,98 40,08 29,02 37,65 
Vidro 0,13 0,06 0,15 0,09 0 0 0 0,07 
Kaolinite(A) 25,55 1,75 2,67 2,08 23,41 22,93 14,51 20,55 
Quartz 1,34 21,29 17,22 12,54 3,91 3,74 2,35 3,89 
Kaolinite(M) 11,38 0,85 1,18 0,8 3,21 3,2 2,25 2,98 
Quartz (A) 0,43 0,49 0,61 9,68 0,71 0,73 0,55 0,93 
Quartz (M) 0,46 0,44 0,53 0,49 0,67 0,68 0,52 1,01 
Orthoclase  0 2,42 6,8 3,16 0,01 0,01 0,01 0,02 
Orthoclase(A) 0,14 3,83 4,8 3,34 0,02 0,03 0,03 0,05 
Goethita 0,03 0,99 1,57 0,7 0,13 0,37 0,64 0,33 
Hematita/Magnetita 0,01 0,88 0,84 0,74 0,01 0,23 0,34 0,15 
Oligoclase  0 0,6 1,66 0,73 0 0 0 0 
Goethita(M) 0,52 0,55 0,48 0,37 0,17 0,17 0,23 0,17 
Gibbsite(M) 0,17 0,1 0,15 0,11 0,12 0,14 0,17 0,17 
Albite  0 0,21 0,38 0,34 0 0 0 0 
Sadanagaita(M)  0 0,28 0,19 0,26 0 0 0 0,01 
Anorthoclase  0 0,25 0,18 0,21 0 0 0 0 
Orthoclase(M)  0 0,14 0,2 0,21 0 0,01 0 0,01 
Schorl 0,12 0,01 0,01 0,01 0,12 0,08 0,09 0,05 
Oxido Mn(Zn,Al,Si,Ca,+)  0 0,09 0,18 0,21 0 0 0 0 
Pumpellyite-(Fe)(M)  0 0,08 0,1 0,09 0 0 0 0 
Boehmite(M) 0,06 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 
Muscovite(A) 0,02 0,03 0,05 0,02 0 0,01 0,01 0,02 
Zircon  0 0,02 0,04 0,04 0,02 0,01 0,01 0 
Fayalite(M)  0 0,02 0,01 0 0 0,02 0,03 0,02 
Kyanite  0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 
Pumpellyite-(Mg)(M)  0 0,03 0,03 0,02 0 0 0 0 
Trilithionite  0 0,01 0,02 0,02 0 0 0 0 
Ilmenite(M)  0 0,04 0 0,01 0 0 0 0 
Ilmenite(A)  0 0 0 0,03 0 0 0 0 
Biotite  0 0,02 0,01 0,01 0 0 0 0 
[Unclassified] 3,72 3,99 4,82 6,84 2,24 2,44 3,29 2,87 
The rest 0,18 0,06 0,05 0,09 0,02 0,01 0,01 0,02 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabelas de composições Pavers – realizadas no TIMA-MIRA. 

Primary phases Paver A Paver B Paver C Paver D Paver E 
Quartz 18,41 39,36 9,47 32,45 23,15 
Boehmite(M) 0,04 0,49 0,01 0,03 0,18 
Portlandita 44,74 2,02 3,53 0,04 10,83 
Quartz (A) 1,81 19,68 4,06 6,36 11,66 
Wiluita(A) 13,47 11,08 8,41 4,77 8,37 
Oxido Mg(Al) 0 0 0,01 0,01 0 
Vidro 0,27 0,53 0,07 0,11 0,56 
Orthoclase 4,03 7,33 0 0 4,59 
Wiluita(M) 2,79 2,47 5,29 2,61 3,09 
Sadanagaita(M) 0,11 0,19 6,43 4,45 2,72 
Hematita/Magnetita 0,08 2,02 2,28 8,35 4,88 
Goethita 0,09 0,97 5,5 6,55 3,54 
Pumpellyite-(Mg)(M) 0,85 1,71 4,15 2,93 3,06 
Gibbsite(M) 0,07 1,44 0,05 0,16 0,35 
Quartz (M) 0,13 0,23 4,72 2,38 1,4 
Goethita(M) 0,06 0,4 5,14 4,42 2,47 
Calcite(M) 2,81 1,02 7,37 0,2 0,76 
Orthoclase(A) 1,88 1,06 0,02 0,02 1,92 
Kaolinite(Fe,Mn,+) 0,24 0,46 1,61 2,1 1,29 
Calcite 1,74 0,64 3,41 0,1 0,47 
Portlandita(M) 1,2 0,97 0,57 0,06 0,35 
Pumpellyite-(Fe)(M) 0,01 0,03 1,01 0,26 0,21 
[Unclassified] 2,41 2,71 24,08 18,37 11,24 
The rest 2,78 3,2 2,81 3,27 2,9 
Total 100 100 100 100 100 
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Tabelas de composições Cerâmicas refratárias – realizadas no TIMA-MIRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primary phases BEM_10 BEM_30 CC MC MCC MM_30
Periclase 85.36 76.91 4.67 75.03 3.73 88.11
Boehmite 0.03 0.04 0.07 1.41 68.82 0.14
Oxido Mg(Cr,Fe,+) 0.01 0.03 70.38 0.00 0.00 0.00
Oxido Mg(Al) 3.92 17.25 0.50 12.73 0.68 5.21
Magnesiochromite(M) 0.00 0.00 19.31 0.00 0.00 0.00
Periclase(M) 5.61 2.01 1.45 0.73 0.11 1.58
Akdalaite 0.00 0.00 0.00 0.11 10.23 0.00
Gibbsite 0.15 1.19 0.45 4.47 1.09 0.54
Aluminium 0.00 0.00 0.00 0.90 2.09 0.00
Vidro 0.70 0.16 0.38 0.44 1.35 1.35
Corundum 0.00 0.00 0.00 0.12 1.98 0.00
Moissanite 0.01 0.02 0.01 0.01 1.48 0.01
Spinel(M) 0.05 0.65 0.01 1.28 0.16 0.11
Mullite(M) 0.00 0.00 0.00 0.02 1.81 0.01
Kyanite 0.00 0.00 0.00 0.01 1.29 0.01
Forsterite(M) 0.31 0.05 0.14 0.02 0.02 0.07
Quartz (A) 0.02 0.03 0.02 0.03 0.43 0.01
Monticellite(M) 0.04 0.00 0.13 0.10 0.00 0.00
Kaolinite(Fe,Mn,+) 0.02 0.03 0.03 0.07 0.15 0.06
Calcite(M) 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 0.01
Quartz (M) 0.01 0.02 0.01 0.03 0.22 0.01
Kaolinite(M) 0.00 0.01 0.01 0.03 0.23 0.03
Kaolinite(A) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.10 0.03
Wiluite(M) 0.00 0.01 0.01 0.08 0.00 0.00
Chromite(Al,Mg)(M) 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
Dolomite 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.02
Calcite 0.00 0.01 0.00 0.06 0.00 0.01
Pumpellyite-(Mg) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Kaolinite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01
Chromatite 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01
Spinel 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00
Rutile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Wiluite(A) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Fayalite(M) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
[Unclassified] 3.73 1.54 2.24 2.03 3.89 2.62
The rest 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Tabelas de composições Matérias-primas – realizadas no TIMA-MIRA. 

 

 

 

 

Primary phases Cimento Alumina branca Mulita Chamote rosa Alumina calcinada Aluminoso Cianita Magnesia eletr. LG
Boehmite 0.01 96.26 0.10 0.08 93.38 9.96 0.00 0.01
Kyanite 0.00 0.04 2.05 0.89 0.09 5.57 88.27 0.00
Periclase 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.62
Mullite(M) 0.00 0.31 94.88 0.10 0.10 57.79 1.24 0.07
Kaolinite(M) 0.03 0.03 0.09 76.18 0.03 8.97 0.26 0.00
Hematita/Magnetita 0.00 0.20 0.09 0.21 0.00 0.12 0.07 0.11
Moissanite 0.00 0.09 0.01 0.00 0.01 0.03 0.01 0.00
Chromite(Al,Mg)(M) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quartz (A) 0.33 0.08 0.01 0.11 0.03 0.20 3.24 0.00
Oxido Mg(Al) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.23
Calcite 43.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
Oxido Mg(Cr,Fe,+) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
Kaolinite(A) 0.00 0.02 0.02 16.39 0.02 4.27 0.56 0.01
Ca(Si,Al,Fe) 26.62 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kaolinite(Fe,Mn,+) 0.04 0.03 0.12 2.43 0.01 0.70 0.68 0.00
Calcite(M) 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.36
Quartz (M) 0.03 0.04 0.01 0.02 0.02 0.02 0.37 0.00
Gibbsite 0.08 1.32 0.03 0.05 3.36 0.80 0.00 0.01
Magnesiochromite(M) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kaolinite 0.00 0.00 0.00 1.20 0.01 0.81 0.05 0.00
Periclase(M) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36
Goethita(M) 0.00 0.16 0.03 0.08 0.00 0.18 0.57 0.13
Goethita 0.00 0.13 0.03 0.12 0.00 0.05 0.47 0.07
Akdalaite 0.00 0.02 0.00 0.00 2.26 0.61 0.00 0.00
Hematita/Magnetita(A) 0.00 0.07 0.03 0.08 0.00 0.07 0.17 0.02
Wiluite(M) 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
Spinel(M) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
Hematita/Magnetita(M) 0.00 0.11 0.01 0.06 0.00 0.03 0.12 0.22
Portlandite(M) 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wiluite(A) 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biotite 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumpellyite-(Mg) 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monticellite(M) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66
Dolomite 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.24
Albite 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fayalite(M) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
Chlorite - Clinochlore 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutile 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.52 0.00
Portlandite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[Unclassified] 11.46 1.03 2.46 1.57 0.42 9.64 2.90 4.24
The rest 0.49 0.06 0.01 0.37 0.25 0.09 0.46 0.07
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Primary phases Hematita Cromita Magnesiocromita Andalusite Espinelio Quartzo Carbeto Escoria Coque Magnesia eletr. HG
Boehmite 0.00 0.01 0.00 0.01 0.05 0.41 0.03 84.48 0.59 0.00
Kyanite 0.00 0.01 0.00 92.90 0.00 0.01 0.05 0.03 0.07 0.00
Periclase 0.00 0.00 0.64 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 93.35
Mullite(M) 0.00 0.00 0.00 0.58 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.00
Kaolinite(M) 0.00 0.03 0.02 0.60 0.01 0.04 0.53 0.01 3.93 0.03
Hematita/Magnetita 90.91 0.04 1.20 0.01 0.15 0.11 0.30 0.17 2.80 0.02
Moissanite 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.18 86.74 0.05 5.14 0.00
Chromite(Al,Mg)(M) 0.00 90.02 0.04 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
Quartz (A) 0.04 0.01 0.01 1.88 0.02 70.59 1.65 0.04 9.76 0.01
Oxido Mg(Al) 0.00 0.17 0.03 0.00 87.60 0.00 0.00 0.08 0.19 0.50
Calcite 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00 0.21 0.00 0.74 0.32
Oxido Mg(Cr,Fe,+) 0.00 0.47 73.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Kaolinite(A) 0.00 0.01 0.02 0.76 0.00 0.25 0.24 0.02 0.90 0.01
Ca(Si,Al,Fe) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0.08 0.01
Kaolinite(Fe,Mn,+) 0.01 0.11 0.02 0.45 0.02 0.06 0.83 0.03 4.58 0.11
Calcite(M) 0.00 0.01 0.04 0.01 0.05 0.00 0.26 0.01 0.82 0.35
Quartz (M) 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 26.09 1.08 0.02 2.06 0.00
Gibbsite 0.00 0.09 0.01 0.01 3.96 0.09 0.03 6.44 2.27 0.02
Magnesiochromite(M) 0.00 1.70 19.47 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Kaolinite 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
Periclase(M) 0.00 0.00 1.14 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78
Goethita(M) 1.10 0.19 0.71 0.02 0.05 0.32 0.39 0.05 5.31 0.10
Goethita 1.21 0.03 0.01 0.00 0.06 0.08 0.53 0.04 4.43 0.02
Akdalaite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 1.98 0.00 0.00
Hematita/Magnetita(A) 4.47 0.03 0.03 0.00 0.02 0.06 0.13 0.36 0.92 0.01
Wiluite(M) 0.00 0.02 0.08 0.01 0.09 0.00 0.27 0.00 0.78 0.10
Spinel(M) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
Hematita/Magnetita(M) 1.64 0.02 0.01 0.00 0.03 0.05 0.13 0.07 0.97 0.01
Portlandite(M) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.02 0.00
Wiluite(A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.17 0.00 0.21 0.02
Biotite 0.00 1.61 0.00 0.05 0.00 0.02 0.00 0.00 0.39 0.00
Pumpellyite-(Mg) 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.71 0.03
Monticellite(M) 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.12
Dolomite 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.76 0.21
Albite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00
Fayalite(M) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.18 0.00 0.51 0.00
Chlorite - Clinochlore 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Portlandite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
[Unclassified] 0.53 4.43 1.87 1.63 4.17 1.36 4.80 1.72 48.99 1.75
The rest 0.05 0.26 0.02 0.67 0.01 0.19 0.58 0.35 1.10 0.07
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Panoramas das Cerâmicas Vermelhas com Rejeito de minério de Manganês – imagens 

realizadas no TIMA-MIRA. 
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Panoramas das Cerâmicas Vermelhas com Rejeito de minério de Ferro – imagens 

realizadas no TIMA-MIRA. 
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Panoramas dos Pavers – imagens realizadas no TIMA-MIRA 
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Panoramas das Cerâmicas Refratárias feitas no TIMA-MIRA. 
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