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RESUMO 

 

 

ÁVILA, K. S. P. Caracterização mineralógica de rejeitos de flotação de itabiritos do 

Quadrilátero Ferrífero utilizando mineralogia quantitativa eletrônica. Mestrado em 

Engenharia de Materiais (Dissertação). Rede Temática em Engenharia de Materiais – 

REDEMAT, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. 

 

Com o empobrecimento das reservas minerais, as mineradoras buscam alternativas tecnológicas 

para aumentar as recuperações metalúrgicas em suas plantas de beneficiamento, como também 

para mitigar os passivos ambientais gerados. Para tanto, a Mineralogia Quantitativa Eletrônica 

(MQE), uma ferramenta de análise de imagens e composição química, associada a um 

microscópio eletrônico de varredura, fornece informações sobre a composição mineralógica, 

liberação e associações dos minerais, tamanho e forma das partículas, partição dos elementos 

químicos, dentre outras características dos minerais de forma rápida e precisa.  Este trabalho 

tem os objetivos de caracterizar sete amostras de rejeitos de flotação de minérios itabiríticos, 

de diferentes regiões do Quadrilátero Ferrífero utilizando a técnica MQE, comparar os rejeitos 

e embasar estudos futuros de sua aplicabilidade. Neste contexto, foi criado um banco de dados 

de fases minerais para rejeitos de minério de ferro com resultados de MQE, o qual foi validado 

por meio da comparação com resultados fornecidos pelas técnicas de difratometria de raios X, 

fluorescência de raios X, peneiramento, cicloclassificação, granulometria a laser e picnometria 

de hélio. Todas as amostras apresentaram-se constituídas majoritariamente por quartzo e 

hematita/magnetita, com baixa presença de partículas mistas desses minerais, correspondentes 

a menos de 20% da massa das amostras. As frações grossa (+149µm) e intermediária (-149µm 

+74µm) mostraram-se constituídas basicamente por partículas liberadas de quartzo. A fração 

superfina (-37µm) das amostras apresentou maior variabilidade mineralógica, com grande 

participação mássica de minerais portadores de ferro. A MQE se mostrou uma ferramenta 

completa e unificada para caracterização de minerais. A caracterização mineralógica dos 

rejeitos estudados poderá contribuir significativamente para otimizar as rotas de processamento 

mineral e até mesmo viabilizar o aproveitamento desses materiais na produção de ecoprodutos. 

 

Palavras chaves: Caracterização mineralógica, Minério de ferro, Rejeito de flotação, 

Mineralogia quantitativa eletrônica.  
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ABSTRACT 

 

 

ÁVILA, K. S. P. Mineralogical characterization of itabirite flotation tailings from the Iron 

Quadrangle using Eletronic Quantitative Mineralogy. Master of Science (MSc) in Materials 

Engineering (Dissertation). REDEMAT, Federal University of Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. 

 

Mining companies seek technological alternatives to increase metallurgical recovery in 

beneficiation processes, as well as mitigation of environmental liabilities, due to the 

impoverishment of mineral reserves. For this purpose, the Electronic Quantitative Mineralogy 

(EQM), an image analysis tool, provides information on mineral composition, liberation and 

associations with other minerals, particle size and shape, partition of chemical elements, among 

other parameters, in a fast and accurate way. The aim of this project is to characterize seven 

samples of itabyritic flotation ore tailings in different regions of the Iron Quadrangle (Brazil) 

using the EQM technique, to compare these tallings and base future studies on the applicability 

of them. In this context, a database of mineral phases for iron ore tailings was created and 

validated by comparing the EQM results to other results provided by X-ray diffraction 

techniques, X-ray fluorescence, sieving and cycling techniques, laser granulometry and helium 

pycnometry. All samples were mostly composed of quartz and hematite/magnetite, with a low 

presence of mixed particles these minerals, less than 20% of the sample mass. The coarse (+ 

149μm) and intermediate (-149μm + 74μm) fractions are basically constituted by particles 

released from quartz. The superfine fraction (-37μm) of these samples presented bigger 

mineralogical variability, with great mass presence of iron-bearing minerals. EQM has proved 

to be a complete and unified tool for characterization of minerals. The mineralogical 

characterization of the tailings under investigation could contribute significantly to optimize 

mineral processing routes and even enable the use of these materials in production of 

ecoproducts. 

 

Keywords: Mineralogical characterization, Iron ore, Flotation tailings, Electronic Quantitative 

Mineralogy.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A preocupação das mineradoras com o melhor aproveitamento dos seus depósitos 

minerais é crescente. A lucratividade dos projetos é assegurada com um planejamento adequado 

de suas fases. A escolha do método de lavra, dos equipamentos de mina e métodos de tratamento 

de minério a serem utilizados são fatores que garantem a rentabilidade do empreendimento. 

Contudo, a geração, disposição, controle e aproveitamento dos rejeitos e estéreis provenientes 

das minerações são fatores que também afetam a viabilidade econômica dos projetos nos dias 

atuais. 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) é caracterizado por importantes reservas de minério de 

ferro, que ao longo do tempo vêm se tornando gradativamente mais pobres, devido aos itabiritos 

com teores de ferro cada vez menores (Gomes, 2009). Com a crescente diminuição do teor de 

ferro, tornam-se ainda mais importantes os estudos de caracterização de minérios, a fim de 

garantir a produção de concentrados dentro das especificações de qualidade exigidas ao 

processo metalúrgico. Assim, novas soluções tecnológicas estão sendo desenvolvidas para 

aproveitar esses passivos ambientais de maneira sustentável, visando minimizar os seus 

acúmulos em barragens de rejeitos, conforme proposto nos trabalhos de Figueiredo (2017), 

Fontes et al. (2016), Freire (2012) e Tolentino (2010).  

Os estudos de caracterização mineralógica auxiliam nas tomadas de decisões, para 

aproveitar o recurso mineral de maneira otimizada. Porém, esses estudos não são 

imprescindíveis somente pela mineralogia e propriedades intrínsecas ao minério, mas também 

pela necessidade de reduzir os custos e a geração de impacto ambiental (Gomes, 2009). Para 

Neumann, Scheneider e Neto (2004), numa caracterização, a liberação dos minerais de interesse 

em relação à ganga é a informação mais importante. Atualmente, métodos de análises de 

imagens automatizadas fornecem resultados muito mais precisos e completos (Fandrich et 

al.,2007). 

A mineralogia quantitativa eletrônica (MQE) é um método de análise de imagens que 

permite caracterizar minerais. Neste trabalho, a MQE é a principal ferramenta utilizada para 

caracterização mineralógica dos rejeitos de flotação de itabiritos do QF. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

No Brasil, diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas para aproveitar lamas, rejeitos 

arenosos e estéreis de mineração na fabricação de ecoprodutos e conhecer bem as características 

mineralógicas desses materiais é fundamental para o sucesso desses trabalhos. É um primeiro 

passo para avaliar a viabilidade técnica e econômica do reprocessamento dos rejeitos arenosos 

e lamas. A caracterização de rejeitos de flotação de minérios itabiríticos de diferentes regiões 

do QF pode fornecer informações valiosas para potenciais aplicações. 

A caracterização mineralógica, utilizando mineralogia quantitativa por microscopia 

eletrônica automatizada, a MQE, é uma ferramenta de elevada complexidade e custo de 

investimento inicial. Contudo, é um sistema de alta precisão e de rápida análise, comparado a 

outros métodos de análise de imagens (Ulsen, 2011). Os estudos que utilizam esse tipo de 

ferramenta apresentam resultados confiáveis de grau de liberação, características de associações 

minerais presentes, tamanho e forma dos grãos, partição dos elementos químicos de interesse e 

composição mineralógica (Carmo et al., 2014). Por isso, revela-se recomendável o uso da MQE 

para caracterizar amostras de rejeitos do processo de flotação de itabiritos. Ressalte-se que até 

o momento não foram realizados trabalhos científicos, que apresentem de forma conjunta a 

caracterização desses principais rejeitos do QF.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

O principal objetivo deste estudo é realizar a caracterização mineralógica de rejeitos do 

processo de flotação de minérios itabiríticos das diferentes regiões do Quadrilátero Ferrífero 

utilizando a MQE como principal ferramenta.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Para o cumprimento desse objetivo torna-se imprescindível: 

• Ajustar o banco de dados da MQE para caracterizar rejeitos de minério de ferro; 

• Caracterizar as amostras de rejeitos quanto à granuloquímica, densidade e mineralogia; 

• Comparar as técnicas a serem aplicadas ao estudo e validar as informações geradas pela 

MQE; 

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

• Associar e comparar as características mineralógicas das amostras; 

• Avaliar o potencial de recuperação do mineral-minério nos rejeitos.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

4.1 Os minerais de ferro 

 

O ferro é encontrado na natureza presente na constituição de diversos minerais, é um 

dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, juntamente com oxigênio, silício e alumínio. 

Segundo Cristie e Brathwaite (1997) apud Sales (2012), algumas propriedades físicas do ferro 

podem ser descritas:  

• Densidade: 7,87 g/cm³; 

• Boa maleabilidade e ductibilidade; 

• Se comparados a outros metais, como prata e cobre, o ferro é fraco condutor de 

eletricidade; 

• Facilmente magnetizável a baixas temperaturas, mas se aquecido se torna 

gradualmente de difícil magnetização. 

Apesar da diversidade dos minerais de ferro, poucas são as classes economicamente 

exploráveis, devido a quantidade de ferro presente nos minerais ou a concentração destes 

minerais nas rochas constituintes. Eles são agrupados de acordo com a sua composição química, 

nas classes: óxidos, carbonatos, sulfetos e silicatos, sendo esta última de menor expressão 

econômica (Takehara, 2004). A Tabela 4.1 traz alguns minerais representantes de cada classe 

de minerais de ferro. 

 

Tabela 4.1: Principais minerais de ferro e suas classes 

(Modificado de Takehara, 2004) 

 
 

Classe Mineral Fórmula química do mineral puro
Teor de Fe     

(% em massa)

Densidade 

(g/cm³)
Designação comum

Magnetita Fe3O4 72,4 5,18 Óxido ferroso-férrico

Hematita Fe2O3 69,9 5,26 Óxido férrico

Goethita FeO(OH) 62,8 4,27

Lepidocrocita FeO(OH) 62,85 4,00

Carbonato Siderita FeCO3 48,2 3,87 Carbonato de ferro

Pirita FeS2 46,5 5,01

Pirrotita FeS 63,6 3,95

Fayalita Fe2+
2(SiO4) 54,81 4,66

Laihunita Fe2+Fe3+
2(SiO4)2 47,64 4,11

Greenalita (Fe2+,Fe3+)2-3Si2O5(OH)4 44,14 3,08 Grupo da serpentina

Grunerita Fe2+
7Si8O22(OH)2 39,03 3,66

Fe-antofilita (Fe2+,Mn2+)2(Fe2+,Mg)5(Si4O11)2(OH)2 39,03 3,49
Grupo dos anfibólios

Grupo da olivina

Sulfeto de ferro

Hidróxido de ferro

Silicatos

Sulfetos

Óxidos
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Segundo Dana e Hurlbut Jr. (1984) apud Sales (2012), no Brasil, as principais jazidas 

ferríferas possuem como minerais-minério a hematita, a magnetita e a goethita. Sendo a 

hematita e a magnetita representantes da classe dos óxidos e a goethita da classe dos hidróxidos. 

Essas jazidas apresentam os seguintes minerais de ganga: quartzo (principal mineral), caulinita 

e gibbsita, dentre outros silicatos e aluminossilicatos.  

 

4.1.1 Os principais minerais de ferro do QF 

 

Os principais minerais de ferro presentes nas rochas itabiríticas do QF são a hematita, 

magnetita e goethita. Dana e Hurlbut Jr. (1984) apud Sales (2012) aborda as descrições desses 

seguintes minerais-minério de ferro: 

• Hematita 

A hematita de composição química Fe2O3 e densidade 5,26 g/cm³, é constituído por 70% 

de Fe e 30% de O (considerando sua forma cristalina pura), classificada como óxido de ferro. 

Algumas espécies podem conter titânio e manganês na sua estrutura cristalina. A presença de 

sílica e alumina é considerada impureza. Nas jazidas brasileiras de ferro esse mineral é o 

principal mineral-minério. Podendo ser encontrado na forma de hematita especular, hematita 

compacta, hematita granular, hematita porosa e martita (transição da magnetita para hematita).  

• Magnetita 

A magnetita é o mineral que apresenta o maior teor de ferro quando na sua forma 

cristalina pura (Fe3O4), 72,4% de Fe e 27,6% de O. Eventualmente, participam da sua 

composição os elementos: manganês, magnésio, cromo e titânio. Sua granulometria varia de 

grossa à fina, a depender do ambiente de formação. A magnetita apresenta suscetibilidade 

magnética maior que a hematita, comportando como imã natural. Possui densidade de 5,18 

g/cm³. 

• Goethita 

A goethita é nomeada como hidróxido de ferro, ou oxihidróxido de ferro. Sua 

composição química, na forma cristalina pura, FeO(OH), é constituída por: 62,9% de Fe; 27,0% 

de O e 10,1% de H2O. Os elementos manganês, fósforo e as moléculas SiO2, Al2O3, CaO, BaO 

estão muitas vezes presentes na constituição desse mineral. A goethita pode estar associada à 

presença de contaminantes não liberados, tais como: sílica, alumina e fósforo. Devido a comum 

variação na sua composição química sua densidade é considerada no intervalo de 3,3 – 4,8 

g/cm³. 
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A goethita terrosa, FeO.OH.nH2O, é um hidróxido de ferro hidratado de baixa 

cristalinidade ou amorfo. Sua formação é em grãos altamente intemperizados de óxidos, 

silicatos e sulfetos de ferro. Considera sua densidade no intervalo de 3,6 a 4,0 g/cm³. 

 

4.1.2 Os principais minerais de ganga do minério de ferro do QF 

 

Os principais minerais de ganga do minério de ferro presentes nas rochas itabiríticas do 

QF são o quartzo, a caulinita e gibbsita. Dana e Hurlbut Jr. (1984) apud Sales (2012) aborda as 

descrições desses minerais de ganga do minério de ferro: 

• Quartzo 

O quartzo é basicamente composto por moléculas de SiO2 (46,7% de Si e 53,3% de O). 

Raramente apresenta em sua composição impurezas de lítio, sódio, potássio, alumínio, ferro, 

manganês e titânio. Possui densidade de 2,65 g/cm³. É considerado o principal contaminante 

do minério de ferro. 

• Caulinita 

O mineral caulinita é um silicato de alumínio hidratado, com densidade 2,60 g/cm³, 

constituído por 39,5% de Al2O3; 46,5% de SiO2 e 14% de H2O (Al4(Si4O10)(OH)8). Encontra-

se comumente combinado com quartzo e outros materiais do solo ou sob a forma de camadas 

de argilas. 

• Gibbsita 

A gibbsita é um hidróxido de alumínio (Al(OH)3), composta por: 34,6% Al; 30,8% O e 

34,6% H2O, com densidade de 2,34 g/cm³. É um mineral diamagnético (repelido pelo campo 

magnético), assim como o quartzo. Podem ocorrer associadas a goethita terrosa e caulinita 

(Ferreira, 2013). 

 As micas e minerais carbonáticos também compõe os minerais de ganga do minério de 

ferro em menores proporções. 

 

4.2 O Quadrilátero Ferrífero 

 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) está localizado em Minas Gerais, com área de 

aproximadamente 8.000 km². Mariana, Congonhas, Santa Bárbara, Itabira e Belo Horizonte são 

algumas das cerca de 30 cidades que fazem parte do QF, localizado na porção sudoeste do 

Cráton São Francisco (Takehara, 2004). Ainda segundo Takehara (2004), a maioria dos 

depósitos de minério de ferro presentes no QF são classificados geologicamente como depósitos 



 

7 
 

sedimentares acamadados, por possuírem formação ferrífera bandada – BIF´s (Banded Iron 

Formation), que são rochas compostas por finas camadas de minerais de ferro e sílica, 

denominadas itabiritos. 

Considerado um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, o QF é 

responsável por mais de 72% da produção brasileira (Jesus, 2015). É composto por terrenos 

granito-gnáissicos e do cinturão de rochas verdes (greenstone belt) Rio das Velhas, de idade 

Arqueana; por rochas do Supergrupo Minas, formadas por metassedimentos clásticos e 

químicos de idade Paleoproterozóica, contendo as formações ferríferas bandadas; e por 

unidades supracrustais de idade Meso e Neoproterozóica (Rosière, Chemale Jr. e Guimarães, 

1993a; Dorr, 1969).   

Os terrenos granito-gnáissicos foram metamorfizados em condições de fácies anfibolito 

a granulito (Herz, 1978 apud Takehara, 2004). O greenstone belt Rio das Velhas, denominado 

de Supergrupo Rio das Velhas foram formados por uma sequência vulcanosedimentar e são 

divididos em dois grupos: Grupo Maquiné e Nova Lima (Dorr, 1969). O Supergrupo Minas, o 

responsável por definir o contorno do QF, é sobreposto pelo Supergrupo Espinhaço com 

quartzitos, metaconglomerados e filitos (Takehara, 2004).  Divide-se em quatro grupos: Caraça, 

Sabará, Piracicaba e Itabira, nesse último presente os itabiritos desse Supergrupo, mais 

propriamente, os itabiritos da Formação Cauê (Dorr, 1969). Rosière, Chemale Jr. e Guimarães 

(1993a), afirmam que os processos sedimentares e tectono-metamórficos, responsáveis pelos 

arranjos estruturais e texturas das rochas, desenvolveram variações nos óxidos de ferro 

presentes nos itabiritos desse Supergrupo. 

De acordo com Dorr (1969), o Grupo Caraça, de origem clástica, pode ser dividido em 

Formação Batatal composta por filitos e xistos, e Formação Moeda composta por quartzitos e 

metaconglomerados. O Grupo Itabira apresenta origem química e divide-se em: Formação Cauê 

composta predominantemente por itabiritos (de BIF´s) e Formação Gandarela composta por 

carbonatos e filitos. O Grupo Sabará é a porção mais jovem do Supergrupo, corresponde a 

Formação Sabará, é constituído clorita xisto e filitos, metagrauvacas, metaconglomerados, 

quartzitos e raras formações ferríferas (Dorr, 1969). E o Grupo Piracicaba é composto tanto por 

rochas de origem química quanto clásticas. 

A Figura 4.1, apresenta o mapa geológico e de recursos minerais do Quadrilátero 

Ferrífero.   
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Figura 4.1: Mapa geológico e de reservas minerais do QF 

 (Bizzi et al., 2001 apud Dardenne e Schobenhaus, 2003) 
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A estruturação do QF é consequência da interação de dois eventos deformacionais 

principais associados ao tectonismo. Os eventos tectônicos podem ser separados em: zona de 

baixa deformação (ZBD) e zona de alta deformação (ZAD), conforme ilustrado na Figura 4.2. 

Suas alternâncias de intensidade definem a distribuição dos tipos de minérios. Na região oeste 

do QF predominam as ZBD mantendo a mineralogia original de alguns corpos de minérios 

preservada, enquanto que à leste predominam as ZAD com corpos de minérios de estruturação 

variadas (Rosière, Chemale Jr. e Guimarães, 1993a).  

 

 
Figura 4.2: Detalhes das ZAD e ZBD que afetam as rochas do QF (ZTA, ZA, ZC e ZG são zonas com diferentes 

graus de metamorfismo) 

(Modificado de Rosiére e Chemale Jr., 2000) 

 

Segundo Ferreira (2013), estes dois eventos transformaram as formações ferríferas 

sedimentares em itabiritos, vindo a alterar significativamente a textura e estrutura das rochas. 

A alteração destas características numa rocha influencia na liberação dos minerais, uma vez que 

é consequência da fragmentação das partículas. Segundo Pires (1995) apud Ferreira (2013), as 

zonas de metamorfismo podem ser subdivididas em: Zona Grunerita (ZG), Zona 

Cummingtonita (ZC), Zona Actinolita (ZA) e Zona da Tremolita-Antofilita (ZTA), sendo o 

grau de metamorfismo aumentado da primeira para a última. 

O aumento do grau de metamorfismo contribui para um aumento do tamanho dos 

cristais, portanto a variabilidade da granulação dos cristais pode variar entre depósitos 

localizados em diferentes zonas. As zonas de cisalhamento e charneiras de dobras, mesmo que 
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em menores proporções, também podem contribuir para a variação do tamanho dos cristais 

(Ferreira, 2013). 

Além do grau de metamorfismo, deve-se enfatizar que os processos lateríticos também 

influenciam na textura dos itabiritos. Segundo Santos e Brandão (2003) apud Ferreira (2013), 

a goethita pode ocorrer cimentando cristais de outros minerais quando sua formação se dá a 

partir de outros minerais ferrosos e a lixiviação do quartzo aumenta a porosidade das partículas. 

De acordo com Morris (1985) apud Rodrigues (2016) os principais depósitos de minério de 

ferro foram formados por processos de enriquecimento supergênicos, envolvendo substituição 

metassomática dos minerais de ganga por óxidos de ferro hidratados, que se cristalizaram como 

goethita, principalmente. 

 Segundo Ferreira (2013), apesar de cada mineradora possuir suas nomenclaturas 

próprias para classificar os itabiritos, pode-se subdividi-los a partir de 3 parâmetros: 

• Composição mineralógica: itabirito silicoso, itabirito dolomítico, itabirito 

anfibolítico, itabirito manganesífero, itabirito goethítico, dentre outros. 

• Granulometria: itabiritos friáveis, semicompactos e compactos. 

• Teor de ferro: itabiritos pobres e itabiritos ricos. 

 

4.3 Distribuição das principais plantas de flotação de minério de ferro no QF e as 

características geológicas dos seus respectivos depósitos 

 

O QF possui diferentes depósitos minerais de ferro ao longo de sua extensão, cada um 

com suas peculiaridades de formação geológica. O processamento por flotação é o mais 

utilizado para se obter concentrados de minérios itabiríticos. O mapa da Figura 4.3 traz a 

distribuição das principais plantas de flotação de minério de ferro do QF. 
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Figura 4.3: Distribuição das principais plantas de flotação de minério de ferro do QF (plantas de A a G)  

(Modificado de Dorr, 1969) 

 

O minério que alimenta a planta A é proveniente da região noroeste do QF, conhecida 

como Complexo Serra Azul. A região é caracterizada pelo cavalgamento de rochas do grupo 

Itabira sobre rochas mais novas do Grupo Piracicaba, constituídas basicamente por itabiritos 

bandados. Os itabiritos apresentam variados graus de intemperismo, encontram-se enriquecidos 

pela ação de processos supergênicos, que promoveram a lixiviação da sílica favorecendo a 

formação de minérios ricos em ferro (Menezes, 2013). 

O minério que alimenta a planta B provém de uma região de ocorrência de rochas do 

Supergrupo Minas dos grupos Caraça e Itabira. Engloba litologias da Formação Moeda, 

composta por quartzitos de granulometria fina a média, em contato por falha com a Formação 

Batatal, composta por filitos. A Formação Cauê corresponde à unidade economicamente mais 

importante da região, devido a seus extensos depósitos de ferro com predominância de diversos 

tipos de itabiritos e hematita friável e compacta, em zonas de charneiras de dobras (Ventura, 

2009). 

O minério que alimenta a planta C é proveniente de depósito posicionado na Formação 

Cauê em contato tectônico com a sequência de xistos vulcano sedimentares do Grupo Nova 

D 

A B 

C 

E 

G 

F 



 

12 
 

Lima. Apresenta três grandes unidades litoestratigráficas: Supergrupo Rio das Velhas, 

Supergrupo Minas e Complexo Granito-Gnáissico. Possui recristalização parcial do quartzo e 

a formação de bandas alongadas de quartzo. A Formação Cauê é constituída por itabiritos de 

alto teor. São encontrados nesse depósito itabiritos contaminados por minerais argilo-

cauliníticos intercalados com itabiritos pobres silicosos, itabiritos anfibolíticos, itabiritos 

silicosos friáveis e itabirito do tipo “chapinha” (denominação devido à facilidade de 

desagregação em placas de dimensões centimétricas a decimétricas). Há ocorrência também de 

minérios ricos hidratados, formados por agregado de hematita porosa, magnetita martitizada, 

goethita e quartzo (Ortiz, 2014). 

O minério que alimenta a planta D provém da porção nordeste e possui megaestrutura 

fisicamente separada do QF. O contorno de seu depósito é constituído por formações ferríferas 

de rochas do Grupo Nova Lima, em sua maior parte. Envolvido por complexos metamóficos 

do embasamento e seu núcleo é dominado por quartzitos puros a sericíticos do Grupo 

Piracicaba.  Os itabiritos apresentam granulação fina a média, com bandas claras a cinza. 

Bandas claras silicáticas de 0,1cm a 1,2cm e bandas cinza escura à base de hematita de 0,1cm 

a 1,5cm. Os minérios apresentam características distintas quanto a microestrutura e textura, 

devido aos diferentes contextos geológicos que estão inseridos, tais como: zonas de 

cisalhamento, zonas de charneiras de dobras, zonas de falha etc (Oliveira Jr., 2006).   

O minério que alimenta a planta E provém de depósito da Formação Moeda, Batatal e 

Cauê. Engloba as litologias da Formação Moeda, composta por quartzitos de granulometria fina 

a média. A Formação Batatal é constituída por filitos sericíticos, dolomíticos e quartzosos 

(Braga Jr., 2010). A Formação Cauê, hospedeira das mineralizações de ferro, é composta por 

itabiritos friáveis, médios e compactos, com grande variação de consistência e de teores de 

sílica (10 a 55% SiO2), predominando quartzo pouco associado à hematita.  (Fernandes, 2003 

apud Braga Jr., 2010). 

O minério que alimenta a planta F provém de região na qual a geologia local possui 

domínio dos itabiritos da Formação Cauê, encobertos por ganga (conhecida como “Chapéu de 

Ferro”). São encontrados o filito da Formação Batatal e o quartzito da Formação Moeda, podem 

estar intercalados nos falhamentos que cortam os itabiritos (Barcelos e Buchi, 1986 apud 

Takehara, 2004). Os itabiríticos possuem teores variando de 30 a 63,5% de Fe, são friáveis e 

pulverulentos. Estes itabiritos possuem predominância de um ou mais minerais-minérios: 

hematita, goethita e magnetita. São constituídos também de quartzo, argilominerais e minerais 

acessórios. Além disso, ocorrem os itabiritos anfibolíticos que apresentam pseudomorfos de 
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anfibólio da série cummingtonita-grunerita, pseudomorfizados para goethita, contendo 

intercalações e impurezas carbonáticas (Veríssimo, 1999). 

O minério que alimenta a planta G é proveniente de uma região composta por todas as 

estratigrafias que compõe o QF. O Supergrupo Rio das Velhas é responsável pelos afloramentos 

de clorita-xistos e filitos alterados que cavalgam sobre a Formação Cauê, constituída de 

itabiritos silicosos, carbonáticos, anfibolíticos, manganesíferos e de minérios de ferro 

hematíticos de alto teor. Os quartzitos sericíticos do Grupo Caraça, os conglomerados da 

Formação Moeda, os carbonatos da Formação Gandarela e os filitos cinza, sericíticos e 

hematíticos da Formação Batatal também se fazem presentes. As formações Cauê e Gandarela, 

em conjunto, ocupam a maior parte da região (Trzaskos, Alkmin e Zavaglia, 2011). De acordo 

com Trzaskos, Alkmin e Zavaglia (2011), os minérios com teor de ferro menor que 64% são 

denominados itabiríticos, com porosidade próxima dos 16%. São constituídos por: hematita 

(30%), martita (18%), magnetita (4%), goethita (12%), limonita (4%) e quartzo (32%). A 

granulometria dos minérios presentes na região varia aproximadamente de 2µm a 300µm. 

 

4.4 Beneficiamento mineral de minérios itabiríticos 

 

Diferentemente das rochas hematíticas, as rochas itabiríticas exigem um processamento 

composto por cominuição, classificação e concentração. O processo inicia-se com a cominuição 

(britagem e moagem). Tem por objetivo reduzir o tamanho das partículas e liberar os minerais, 

de modo a prepara-los para o processo de concentração. A classificação acontece para garantir 

que as etapas de concentração sejam alimentadas com materiais dentro da faixa granulométrica 

necessária para melhor desempenho dessa operação unitária. A etapa de deslamagem é também 

uma operação de classificação do material de granulometria inferior a 10µm, lama (Nociti, 

2011). 

Após a redução do tamanho e a liberação das partículas somente acontecerá a separação 

dos minerais de interesse se existir uma propriedade que os diferencie um do outro no processo 

de concentração, chamadas propriedades diferenciadoras (Peres et al., 2007). A Tabela 4.2, 

apresenta algumas propriedades que podem diferenciar o mineral-minério da ganga e seus 

respectivos métodos de concentração. 
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Tabela 4.2: Propriedades diferenciadoras dos minerais e seus apropriados métodos de concentração 

(Modificado de Sales, 2012) 

 
 

Segundo Sales (2012) cada método de concentração é apropriado para uma certa faixa 

de tamanho, o que no caso do minério de ferro diferencia os produtos finais em sínter feed e 

pellet feed, respectivamente, frações maiores e menores que 150µm. Para o material com 

tamanho superior a 1000µm é comum o uso de jigagem para obtenção de um concentrado rico 

nessa fração, o sínter feed grosso. Minérios com granulometria entre 1000µm e 150µm, podem 

ser concentrados por espirais concentradoras, entretanto quando nessa mesma faixa o material 

apresenta grande percentual de magnetita a concentração magnética é o método mais indicado 

para seu enriquecimento. Para minérios de ferro com partículas inferiores a 150µm aplica-se o 

método baseado na reatividade de superfície, a flotação (Peres et al., 2007).  

 

4.4.1 Flotação 

 

A flotação é um método de concentração de misturas heterogêneas de partículas 

suspensas em fase aquosa (polpas). A reatividade da superfície é sua propriedade 

diferenciadora, baseada nos fundamentos da físico-química das interfaces. A liberabilidade, 

diferenciabilidade e separabilidade dinâmica são os requisitos necessários à concentração dos 

minerais (Peres et al.,2007). Essas condições são descritas por Peres e Salum (2004): 

• liberabilidade: a liberação dos grãos dos diferentes minerais é obtida através de 

operações de britagem e moagem, intercaladas com etapas de classificação por 

tamanho de partículas; 

Concentração magnética

Líquido denso, meio denso, jigues, mesas vibratórias,

espirais concentradoras, ciclones de meio denso, bateias,

concentradores centrífugos etc.

Reatividade de superfície
Flotação, agregação ou dispersão seletiva, eletroforese,

aglomeração esférica

Hidrometalurgia

Cominuição seguida de classificação ou hidrosseparação

ou peneiramento

Escolha com contador

Separação eletrostática ou de alta tensão

Susceptibilidade magnética

Forma

Condutividade elétrica

Radioatividade

Textura/friabilidade

Reatividade química

Propriedades diferenciadoras Métodos de concentração

Manual ou automática

Densidade

Óticas (cor, brilho, fluorescência)

idem métodos baseados na densidade
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• separabilidade dinâmica: está diretamente ligada aos equipamentos de concentração 

empregados. No caso dos equipamentos de flotação, configuram-se pelos 

mecanismos capazes de conservar as partículas em suspensão e possibilitar a 

aeração da polpa; 

• diferenciabilidade: é o que garante a seletividade do método. A flotação se baseia 

nos distintos graus de hidrofobicidade que a superfície de diferentes espécies 

minerais pode apresentar. No caso da concentração magnética, as partículas devem 

apresentar diferentes níveis de susceptibilidade magnética, e na concentração 

gravítica, diferentes pesos específicos (Sales, 2012). 

De acordo com Monte e Peres (2004), na flotação em espuma, ou simplesmente 

flotação, os minerais podem ser separados de outros minerais através da dispersão em solução 

aquosa contendo reagentes que controlam suas propriedades de superfície para uma separação 

efetiva. Na prática, isto acontece por meio da adição de surfactantes a uma polpa de minério 

cominuido. Em seguida, através da dispersão de ar na célula de flotação, as partículas de certos 

minerais se prendem as bolhas de ar e são levadas por elas à camada de espuma, onde são 

recolhidas sob a forma de uma espuma rica em determinados minerais. A Tabela 4.3 

exemplifica os tipos de equipamentos utilizados para cada tipo de flotação aplicadas a minérios 

de ferro de diferentes regiões do planeta.  

 

Tabela 4.3: Tipos de flotação aplicados a minérios de ferro 

(Modificado de Sales, 2012) 

 
 

As usinas de beneficiamento de minérios de ferro brasileiras aplicam a flotação para 

obtenção de concentrados finos. Os minerais coletados pela espuma são a ganga quartzosa. Os 

minerais portadores de ferro são deprimidos e recolhidos no fundo das células de flotação, esse 

processo é chamado de flotação catiônica reversa. A amina é empregada como coletor de 

quartzo e o amido como depressor dos óxidos de ferro (Monte e Peres, 2004). As aminas atuam 

também como espumantes, devido suas propriedades de dissociação e hidrólise em pH alcalino. 

Onde (exemplos)

Brasil, EUA, 

Canadá, Índia, 

Rússia, Ucrânia, 

Chile, Venezuela

EUA

EUA, China

Classes/Tipos

Flotação catiônica reversa de 

quartzo

Floculação seletiva e flotação 

reversa

Flotação direta

Equipamentos

Colunas, células mecânicas

convencionais, células tipo Smart-cell,

Colunas com aeração externa

Células mecânicas convencionais

Células mecânicas convencionais
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Na flotação catiônica reversa de minérios de ferro a faixa do pH está entre 10 e 10,6 conferindo 

as aminas características de coletor e espumantes (Gomes, 2009). 

Segundo Peres et al. (2007), as lamas contidas no minério de ferro são prejudiciais ao 

processo de flotação devido ao fenômeno de recobrimento da superfície do mineral por lamas 

de outros minerais, chamado de slimes coating, que pode chegar a inibir completamente a 

seletividade na flotação. Por isso, na prática, o processo de deslamagem não possui corte 

necessariamente em 10µm, porque a perda de seletividade no processo e o consumo exagerado 

de reagentes são os parâmetros que definirão o tamanho do corte. 

Os custos da operação e as perdas do mineral-minério confrontados com o menor 

consumo de reagentes e maior seletividade definirão a granulometria de corte. Salienta-se que 

a geração de passivos ambientais ligados ao descarte de rejeitos tem levado as usinas de 

beneficiamento mineral a reduzir o diâmetro de corte na deslamagem (Peres et al., 2007), 

consequentemente menor recuperação metalúrgica dos concentrados. 

 

4.5 Passivos ambientais da mineração de ferro  

 

Toda atividade de mineração causa impacto ao meio ambiente, umas mais e outras 

menos, a depender do bem mineral, da relação estéril/minério, etapas de beneficiamento 

necessárias para obter o mineral-minério e recuperação mássica. Na mineração de ferro os 

primeiros impactos surgem na fase de pesquisa mineral com a supressão vegetal e seguem até 

a última etapa do beneficiamento mineral com a disposição de rejeitos em barragens, pilhas etc. 

Para minimizar ou compensar seus impactos ambientais negativos, as mineradoras são objetos 

de legislações específicas.  

Segundo Kraemer (2003), os danos causados ao meio ambiente são representados pelos 

passivos ambientais, traduzindo-se na responsabilidade social da empresa com os aspectos 

ambientais. O reconhecimento desses passivos é fundamental para uma avaliação correta das 

condições socioeconômicas das empresas tendo em vista que essas devem “promover 

investimentos em prol de ações relacionadas à extinção ou amenização dos danos causados ao 

meio ambiente” (Kraemer, 2003). 

Para Pereira Jr. (2011), a principal fonte de degradação ambiental, nas atividades de 

mineração, é a deposição do resíduo gerado no processamento mineral e do estéril proveniente 

da lavra. O resíduo pode ser classificado em sólidos, lamas e líquidos (água utilizada nas etapas 

do beneficiamento, vazamento de óleos, ácidos e outros).  
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Os resíduos do itabirito são denominados de arenoso e argiloso quando provenientes do 

processo de flotação (Tolentino, 2010). Esse estudo nomeia os resíduos arenoso e argiloso 

simplesmente de rejeito ou rejeito arenoso e, lama, respectivamente. 

 

4.5.1 Estéril 

 

São chamados de estéreis os materiais que envolvem naturalmente a rocha mãe, 

geralmente solo, subsolo e rochas encaixantes que não são aproveitáveis economicamente, mas 

que devem ser removidos da área para lavra do minério (Silva, 2006). Ainda segundo Silva 

(2006), a variação da composição dos estéreis de mina pode ser arenosa, com maior ou menor 

quantidade de nutrientes, a depender de sua origem e condição de intemperismo. 

O aumento do consumo de matérias-primas obriga as mineradoras a lavrar jazidas de 

baixo teor e mais profundas, desde que economicamente viáveis. Com isso, a remoção de 

enormes quantidades de estéril é necessária para que se possa acessar ao corpo de minério. A 

remoção e posterior disposição de estéreis num dado local envolvem custo, planejamento e 

controle de construção (Curi, 2005). O planejamento visa, também, buscar condições seguras e 

ambientalmente satisfatórias. Para Curi (2005), construir adequadamente um depósito de estéril 

é, certamente, menos trabalhoso e oneroso que corrigir um depósito em processo de ruptura 

generalizada, portanto, deve-se dar a devida atenção ao gerenciamento destes depósitos. 

 

4.5.2 Lama 

 

A lama é o material de granulometria inferior a 10μm removido do processo na etapa 

de deslamagem, pode ser partículas naturais do ROM (Run of mine) ou partículas fragmentadas 

nas etapas de britagem e moagem (Nociti, 2011).  Para Peres et al. (2007), as lamas são 

materiais na faixa dos ultrafinos (10μm a 1μm) e colóides (abaixo de 1μm). São 

tradicionalmente conhecidas como partículas deletérias para os processos de concentração, 

principalmente para o processo de flotação (Sales, 2012). 

Apesar das lamas geradas no processamento de minério de ferro possuírem considerável 

teor de ferro, são geralmente descartadas através dos fluxos de overflow dos hidrociclones da 

deslamagem (Sales, 2012). Uma característica das lamas é ter sedimentação bastante lenta, por 

isso são direcionadas aos espessadores de lamas antes de serem depositadas na barragem de 

rejeitos. A água recuperada no overflow dos espessadores recircula nas usinas de processamento 

mineral (Sales, 2012). 
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É importante salientar que estudos estão sendo desenvolvidos para recuperação de lamas 

e aplicação destes materiais em segmentos industriais. São estudos de grande relevância para 

minimizar os impactos ambientais do descarte deste passivo ambiental em barragens de rejeitos. 

 

4.5.3 Rejeito 

 

O rejeito da mineração de ferro é proveniente dos processos de concentração de ferro, 

tais como: espirais concentradoras, separação magnética e flotação. O rejeito caracterizado 

neste estudo é o do processo de concentração por flotação. O material flotado é composto pelos 

minerais de ganga presentes no minério (maior massa de quartzo) e o afundado (concentrado) 

pelos minerais-minérios de ferro. A ineficiência do processo de flotação ou a alta variabilidade 

do ROM pode ocasionar a baixa recuperação metalúrgica do processo (Nociti, 2011). 

Para Tolentino (2010), o rejeito de flotação é constituído em média por 13% de óxido 

de ferro e 70% em massa de material com granulometria inferior a 100# (149µm) características 

semelhantes à areia utilizada em construções, por isso a denominação por muitos autores de 

rejeito arenoso.  

Pereira Jr. (2011) afirma que as características físicas e químicas uniformes deste 

passivo ambiental, associada à grande disponibilidade, torna-o possíveis matérias-primas para 

vários segmentos industriais. A quantidade de ferro que compõe esse material é praticamente 

14% e o restante é basicamente sílica. Cerca de 73% da massa do material apresenta 

granulometria inferior a 150µm. 

É sabido que características dos rejeitos variam de acordo com o material lavrado e dos 

processos utilizados no beneficiamento mineral. Porém a campanha que as empresas estão 

empregando para atender as necessidades dos clientes (maior ou menor percentual de sílica, 

fósforo etc.) também influenciam diretamente nas características do concentrado, rejeito e lama 

(Nociti, 2011). 

Os estudos voltados para aproveitamento de rejeitos de mineração, quer pelo emprego 

de novas tecnologias de tratamento de minérios de baixos teores ou pela utilização dos mesmos 

em outras aplicações, são desenvolvidos devido às grandes preocupações das empresas e da 

sociedade com os impactos ambientais gerados pela deposição destes materiais em barragens 

de rejeitos. Para desenvolver esses estudos as empresas estão investindo na caracterização 

desses materiais, o que até pouco tempo, era pouco aplicada aos passivos ambientais. Sendo 

eles descartados sem maiores conhecimentos de suas características físicas, químicas e 

mineralógicas e de sua resposta ao processo de refino. Mas nos últimos anos, isto vem mudando, 
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não só pela maior preocupação com questões ambientais, como também, devido à escassez e 

empobrecimento dos minérios (Gomes, 2009). 

 

4.5.4 Aproveitamento de rejeitos gerados no beneficiamento de minérios itabiríticos 

 

Toda atividade mineral gera passivos ambientais. As empresas, órgãos ambientais e 

sociedade estão cada vez mais preocupados com a destinação dos resíduos produzidos. O 

aproveitamento dos resíduos da mineração é uma forma de minimizar seu descarte na natureza. 

Para Tolentino (2010), a estocagem de resíduos em barragens é um dos principais problemas 

ambientais e econômicos enfrentados pela mineração. Por isso, torná-los matérias-primas para 

fabricação de diversos produtos, como cerâmicas, vidros, argamassas e pedras compostas, etc., 

é o grande desafio dos estudos com essa finalidade. 

De acordo com Pereira Jr. (2011), o aproveitamento dos minérios itabiríticos no QF, 

para suprir a demanda da indústria siderúrgica, gera uma quantidade de resíduos arenoso da 

ordem de milhares de toneladas diárias. Segundo Freire (2012) há dois benefícios ambientais 

que devem ser considerados ao aproveitar os resíduos do beneficiamento do minério de ferro: 

minimização dos problemas de estocagem destes materiais em barragens e/ou pilhas e a 

substituição da areia de rio, cuja extração gera vários impactos ambientais. O autor busca 

alternativas para utilizar o resíduo arenoso na fabricação de blocos intertravados para 

pavimentação. 

Nociti (2011) apresenta a viabilidade de adicionar certa quantidade de rejeito de ferro 

na massa cerâmica para produção de cerâmica vermelha. Após os testes, verificou que a 

proporção de 7,5% de rejeito arenoso mostrou-se adequada para essa aplicação. Segundo o 

autor, os produtos cerâmicos produzidos podem ser destinados a comunidades carentes para 

serem utilizados em suas obras, reduzindo o custo.  

Figueiredo (2017) realizou estudo de caracterização de areias silicosas e rejeitos de 

mineração para uso em processos de moldagem de fundição. Dos materiais analisados, o rejeito 

de mineração atingiu 93,35% SiO2 e 6,20% Fe2O3, após beneficiamento. Foi o material que 

apresentou o melhor potencial de uso como areia base para a indústria de fundição. Segundo 

Winkler e Bol’Shakov (2000) apud Figueiredo (2017) o teor mínimo de sílica utilizada nessa 

indústria varia de acordo com o metal a ser fundido, 80% para ligas de ponto de fusão mais 

baixos e acima de 90% para ligas de aço e ferro fundido. Portanto, os rejeitos arenosos são uma 

alternativa às areias atualmente utilizadas no processo de fundição.  
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Fontes et al. (2016) aborda o uso de rejeitos de barragens de minérios de ferro como 

matéria-prima para produção de argamassas de colocação e revestimentos. O material utilizado 

foi caracterizado com 46% Fe2O3 e 24% SiO2. Material muito mais fino que o agregado natural, 

mais de 50% da massa passante em 75µm. Os resultados indicam que o uso desse resíduo é 

viável se não ultrapassar a proporção de 20% da composição da argamassa. Ao final os autores 

sugerem maior caracterização quanto a durabilidade e testes de adesão.  

Tolentino (2010) realizou estudo sobre a viabilidade técnica do aproveitamento do 

resíduo arenoso da mineração do itabirito, através da separação de óxidos de ferro e sílica. 

Produtos vítreos, esmaltes e cerâmicas (vermelhas e de revestimento) são os materiais 

produzidos a partir das matérias-primas estudadas. De acordo com o autor, o teor de ferro 

presente na matéria-prima altera a coloração do vidro branco ou cristal, sendo necessário 

rigoroso controle. O teor de 0,5% de Fe (em massa) presente na sílica é o suficiente para o vidro 

exibir cor marrom, utilizado no armazenamento de medicamentos, cosméticos e alimentos. 

Vários são os estudos de aproveitamento dos rejeitos gerados no processamento dos 

minérios itabiríticos. Para tanto, a caracterização dos rejeitos arenosos de diferentes regiões do 

QF é fundamental para identificar suas potenciais aplicações, a depender de suas características 

físicas, químicas e mineralógicas. 

 

4.6 Caracterização de minérios 

 

A caracterização de minérios, em especial nesse estudo, caracterização mineralógica 

pela quantificação automática de minerais por meio de análise de imagens, tem por objetivo 

determinar e quantificar os minerais presentes em uma amostra, caracterizando os minerais de 

valor econômico (minerais-minério) e os minerais sem valor econômico (minerais de ganga) 

presentes no minério. Para Neumann, Scheneider e Neto (2004), a caracterização de minérios 

é uma etapa essencial para otimizar o uso do recurso mineral, pois permite identificar os 

minerais, suas propriedades físicas e químicas com precisão.  

A forma de como caracterizar uma amostra vai variar com a mineralogia e as 

propriedades intrínsecas do minério, bem como com os objetivos da caracterização, com o 

tempo disponível para análise, com as rotas de processamento possíveis e recursos financeiros 

e tecnológicos disponíveis (Neumann, Scheneider e Neto, 2004). 

 Os recursos utilizados neste trabalho para caraterização dos rejeitos de flotação de 

minérios itabiríticos de diferentes regiões do Quadrilátero Ferrífero são a análise química, 

picnometria de hélio, peneiramento a úmido e cicloclassificação, granulometria a laser, 
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difratometria de raios X (DRX) e mineralogia quantitativa eletrônica (MQE). As técnicas 

utilizadas para caracterização das amostras de rejeitos são descritas a seguir. 

 

4.6.1 Análise química 

 

A escolha dos métodos de análise química utilizados para determinar a composição 

química de um minério é uma preocupação que se deve ter para garantir uma eficiente 

caracterização. Segundo Gomes (2009), as técnicas clássicas de análise química são 

gravimetria, volumetria e colorimetria e, as técnicas mais difundidas são a fluorescência de 

raios X (FRX), espectrometria de absorção atômica, espectrometria de plasma e espectrografia 

óptica de emissão. 

A FRX é uma técnica de análise química elementar instrumental muito utilizada ao 

material geológico (Ulsen, 2011). A técnica é um método rápido, preciso e não destrutivo, que 

utiliza, normalmente, amostras sólidas como pastilhas de pó prensado ou fundido para 

identificar os principais elementos presentes. É capaz de determinar uma larga faixa de 

elementos traços até os limites de detecção da ordem de ppm (partes por milhão) (Brandão et 

al., 2007; Nociti, 2011). 

Nessa técnica, o material a ser analisado é atingido por um feixe de radiação 

eletromagnética que interage com os átomos da amostra, resultando na detecção de um espectro 

de emissão de raios X que é característico para cada elemento da amostra (Nociti, 2011).  

A análise química por faixa granulométrica associada à análise mineralógica é essencial 

para os resultados deste trabalho. 

 

4.6.2 Densidade 

 

A determinação da densidade de um material pode ser realizada de diferentes formas, a 

depender do tipo de medição. A picnometria a gás determina a densidade real de uma amostra 

por meio da medida de volume. Os gases mais utilizados são o hélio e o nitrogênio. Neste 

trabalho foi utilizado o hélio, que, devido às suas pequenas dimensões atômicas, pode penetrar 

em trincas e poros de aproximadamente 10-10m (1Å). A principal vantagem deste método reside 

na sua capacidade para medir apenas o volume do material, ou seja, descontar ao volume total 

da amostra todos os poros (a menos que estes sejam fechados ou inacessíveis ao gás) 

(Quantachrome, 2012). 
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4.6.3 Técnicas para determinar o tamanho das partículas 

 

É rotina e essencial às mineradoras conhecer o tamanho das partículas de minério, tanto 

nas atividades de pesquisa e lavra quanto nas de beneficiamento e embarque dos produtos. Para 

Brandão et al. (2007), o tamanho das partículas é importante não somente na especificação da 

finura das partículas do produto, mas também no cálculo da energia necessária para produzi-

las. Portanto, métodos de fácil e rápida análise e baixo custo/benefício são necessários para 

garantir a otimização das atividades. A Tabela 4.4 apresenta as principais técnicas utilizadas 

para determinar o tamanho das partículas. 

 

Tabela 4.4: Métodos de análise granulométrica 

(Wills e Napier-Munn, 2006b apud Ulsen, 2011) 

 
 

O método por peneiramento é o mais antigo, o mais utilizado e o mais barato para 

determinar a distribuição granulométrica das partículas. Segundo Brandão et al. (2007), a 

aplicação do peneiramento é para partículas com tamanhos entre 100.000µm a 37µm, para 

valores inferiores perde sua eficiência. A determinação das faixas de tamanho das partículas é 

feita por meio de uma série de aberturas de peneiras que mantém entre si uma relação constante. 

Associado ao peneiramento a úmido é comum utilizar a cicloclassificação para 

determinar o tamanho das partículas menores que 44µm ou 37µm. 

A cicloclassificação é realizada por hidrociclones ligados em série. A geometria de cada 

hidrociclone favorece a classificação, em decorrência dos diâmetros decrescentes na tubulação 

de saída (vortex) na direção do fluxo. Essa redução dos diâmetros resulta em maiores 

velocidades da suspensão e forças centrífugas com intensidades elevadas no interior dos 

hidrociclones, promovendo um decréscimo do tamanho limite de separação das partículas. A 

fração grossa, resultante do processo de classificação em cada hidrociclone, é armazenada em 

câmeras de amostra, situadas logo acima do apex dos hidrociclones. A fração fina é 
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descarregada pelo vortex do hidrociclone, que alimenta o seguinte e, assim, sucessivamente. 

Após um tempo determinado, o material acumulado na câmara do apex é descarregado secado 

e pesado (CDC, 1999).   

A análise por granulometria a laser é capaz de determinar a distribuição do tamanho de 

pequenas partículas, na faixa de tamanho de milimétricas à nanométricas. A técnica utiliza o 

princípio de difração a laser para medir as distribuições de tamanhos das partículas por medição 

da variação angular na intensidade da luz difundida a partir da interação de um feixe do laser 

com as partículas dispersas da amostra. O diâmetro médio da partícula é calculado como sendo 

o diâmetro de uma esfera de volume equivalente. O método requer conhecimento das 

propriedades óticas (índice de refração e componente imaginário) da amostra e do meio 

dispersante (normalmente, água). Partículas grandes dispersam a luz em pequenos ângulos em 

relação ao feixe de laser e partículas pequenas dispersam a luz em ângulos grandes (Malvern, 

2017).  

Ainda segundo o fabricante do equipamento, caso as propriedades ópticas das amostras 

não sejam conhecidas é possível medir e estimar com base no grau de adequação entre os dados 

modelados e os dados reais recolhidos para a amostra. Porém para partículas abaixo de 50µm 

ou transparentes não se recomenda a estimativa. 

A microscopia eletrônica associada a um software de análises de imagens automatizado, 

também é uma ferramenta que fornece a distribuição granulométrica das partículas. O diâmetro 

médio da partícula é calculado como sendo o diâmetro de um círculo que possui a mesma área 

que a área em seção do grão, ou seja, é o diâmetro aparente do grão. (Tescan, 2017). 

É importante destacar que os resultados de distintas técnicas de determinação de 

tamanho de partículas não podem ser diretamente comparados, porque medem propriedades 

diferentes e referem-se a diferentes diâmetros médios. Apesar de toda sofisticação da técnica 

de granulometria a laser ou dos analisadores automatizados e integrados de imagens, o 

peneiramento é o método mais utilizado (Ulsen, 2011). 

De acordo com a Tabela 4.4, tanto o peneiramento quanto a granulometria a laser podem 

ser utilizados em meios seco ou úmido. No peneiramento, a amostra precisa ser fracionada e 

abrange um intervalo de 5µm a 100.000µm, enquanto que no segundo método não há a 

necessidade de fracionamento da amostra e o intervalo granulométrico varia de 0,1µm a 

9.000µm. Portanto, a escolha do sistema de análise granulométrica deve levar em consideração 

o tamanho das partículas, a necessidade de fracionamento ou não da amostra e o meio 

operacional (Ulsen, 2011). 
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4.6.4 Difratometria de raios X 

 

A difratometria de raios X (DRX) é uma técnica muito utilizada para a identificação de 

minerais. O método baseia-se na interação de ondas na frequência de raios X (usualmente entre 

0,70 e 2,30 Å) com os planos de repetição sistemática do retículo cristalino. O que torna o 

método aplicável somente para materiais cristalinos e não para materiais amorfos (Neumann, 

Scheneider e Neto, 2004). 

A Lei de Bragg fornece a base teórica do método: λ = 2d sen θ, onde λ é o comprimento 

de onda da fonte de raios X utilizado, d são as distâncias interplanares e θ é o ângulo da reflexão. 

Cada mineral possui um conjunto típico de distâncias interplanares. A leitura que se faz são 

contagens refletidas em determinado ângulo θ, convertido para distâncias interplanares d pela 

equação de Bragg (Neumann, Scheneider e Neto, 2004). 

As intensidades relativas dos picos são muito afetadas por orientação preferencial na 

preparação das amostras, pela superposição de picos de diferentes fases, e principalmente, pela 

variação da composição dos minerais, dentre outros fatores. A intensidade e a largura dos picos 

depende da cristalinidade das fases, o que não permite comparar a altura ou a integral da área 

dos picos, não representa quantificação e não permite comparação quantitativa das fases de 

forma direta (Neumann, Scheneider e Neto, 2004). Para quantificação por DRX é necessário 

associá-la a outras técnicas, como o método de Rietveld.  

 

4.6.5 Mineralogia quantitativa eletrônica 

 

A mineralogia quantitativa eletrônica (MQE) é uma técnica que, segundo Gu (2003), 

utiliza um software acoplado a um moderno MEV, equipado com pelo menos um analisador 

EDS, para microanálise química. O sistema emprega ainda, em auxílio às informações de 

composição fornecidas pela microanálise, imagens de elétrons retroespalhados (BSE), nas quais 

o nível de cinza de cada pixel é proporcional ao número atômico médio daquele ponto 

(Neumann, Scheneider e Neto, 2004; Fandrich et al., 2007), permitindo de forma expedita a 

identificação das fronteiras entre diferentes partículas minerais. Nos casos em que os minerais 

apresentam números atômicos próximos (exemplo: esfarelita e calcopirita) e níveis de cinza 

indistinguíveis entre si, a identificação é baseada exclusivamente em espectros de dispersão de 

energia (EDS) (Shimisu, 2012). 
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Os sistemas de análise de imagens automatizados integrados ao MEV, tais como: TIMA 

(TESCAN Integrated Mineral Analyzer), MLA (Mineral Liberation Analyzer) e o QEMSCAN 

(Qualitative Evaluation Minerals By Scanning Microscope), são na verdade ferramentas para a 

aplicação da técnica MQE (Mineralogia Quantitativa Eletrônica). 

O método fornece informações mineralógicas de um material a partir da combinação de 

imagens de elétrons retroespalhados (BSE) e análises de raios X característicos (Ulsen, 2011). 

Os estudos de mineralogia quantitativa utilizando microscopia eletrônica automatizada 

apresentam resultados confiáveis de grau de liberação e associações minerais, partição dos 

elementos químicos de interesse, composição mineralógica, distribuição do tamanho das 

partículas, além da recuperação potencial do mineral-minério (Carmo et al., 2014). 

As funções de análise desses sistemas consistem principalmente em desaglomeração e 

segmentação das fases (Gu, 2003), importantes na análise de liberação. Segundo Souza (2014), 

na etapa de preparação das amostras, as partículas podem se aglomerar. Caso isso ocorra, e se 

a aglomeração não for identificada e tratada, poderá gerar resultados errôneos de liberação. Os 

parâmetros de forma das partículas são utilizados na desaglomeração e, posteriormente, a 

segmentação identifica os minerais (grãos) e determina seus limites em uma imagem de 

partículas (Gu, 2003). 

Para Fandrich et al. (2007) a desaglomeração consiste em separar as partículas que se 

tocam através de um sistema automatizado que detecta partículas aglomeradas e as separam por 

parâmetros definidos pelo operador. Em seguida, o software delimita áreas onde a escala de 

tons de cinza da imagem de BSE é homogênea e corresponde a um mineral – segmentação de 

fases. O mineral correspondente a cada área é identificado com base em espectros de EDS 

coletados através de um ponto ou área escaneada para cada área homogênea ou como um 

mapeamento da seção quando há minerais de números atômicos médios próximos. Quanto mais 

próximos os números atômicos médios dos minerais, ou seja, quanto mais semelhantes os tons 

de cinza na seção mapeada, maior o tempo de coleta. 

O processamento para análise mineralógica quantitativa eletrônica está descrito na 

ilustração da Figura 4.4. Sendo os itens: I) partículas desaglomeradas; II) segmentação em tons 

de cinza homogêneos; III) pontos de coleta de EDS em cada área segmentada; IV) partículas 

após classificação (comparação com banco de dados). 
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Figura 4.4: Descrição do processamento de imagens 

(Fandrich et al., 2007) 

 

Para Sampaio (2016) os analisadores automatizados e integrados de imagens minerais 

ainda são pouco utilizados na indústria mineral. Para identificação, quantificação e 

determinação das formas de associações são aplicadas duas abordagens – análise modal e 

análise de liberação. A análise modal identifica os minerais presentes na amostra e determina 

suas proporções. Enquanto que a análise de liberação determina o tamanho e a distribuição das 

partículas. Se as partículas são constituídas por mais de um mineral, o programa identifica as 

associações dos minerais de interesse com sua ganga. 

Segundo Ferreira (2013), o sistema pode classificar erroneamente minerais ferrosos de 

números atômicos próximos. Afirma ainda que, para minérios pobres e rejeitos do 

beneficiamento de minério de ferro, a MQE pode fornecer informações mais detalhadas com 

relação aos minerais de ganga que a microscopia ótica. Entretanto, para caracterizar minérios 

com elevados teores de ferro e com variedade de minerais ferrosos, a melhor opção de 

caracterização seria uma abordagem que combine análises de imagens automatizadas e óticas. 

 

4.6.5.1 Análise de liberação dos minerais 

 

Para Rodrigues (2016), o grau de liberação é a condição na qual as espécies minerais, 

de um determinado minério, estão livres umas em relação às outras. As partículas constituídas 

por uma única espécie são as livres e as constituídas por mais de uma espécie mineral são as 

chamadas partículas mistas. De acordo com Neumann, Scheneider e Neto (2004), o “método 

de Gaudin” é um dos métodos mais simples para calcular o grau de liberação de um minério. O 

método consiste em uma análise efetuada em microscópio ótico de luz refletida seguida do 

cálculo: relação entre a área das partículas livres e a área das partículas livres somadas as 

partículas mistas. A relação em percentual é o grau de liberação.  Técnicas modernas de análises 
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de imagens automatizadas utilizam o método e fornecem informações mais precisas e completas 

que o microscópio ótico. 

Com as análises por MQE é possível calcular o espectro de liberação, que consiste na 

distribuição das composições mineralógicas de partículas em uma população. Na prática, são 

definidas classes de liberação, como por exemplo: 0%, 0-10%, 10-20%, 20-30%, 30-40%, 40-

50%, 50-60%, 60-70%, 70-80%, 80-90%, 90-100% e 100% para construção do espectro de 

liberação. O mesmo permite quantificar as partículas de ganga e mineral-minério liberadas, bem 

como as quantidades relativas de partículas mistas (Ferreira, 2013). A Figura 4.5 ilustra algumas 

dessas classes. 

 

 
Figura 4.5: Classes de composição de partículas 

(Petruck, 2000 apud Ferreira, 2013) 

 

Para separar o mineral útil é necessária sua desassociação dos minerais de ganga. A 

liberação dos minerais de interesse garante a melhor recuperação metalúrgica e eficiência dos 

processos de concentração. Para tanto, as etapas de cominuição são essenciais. O estudo de 

caracterização mineralógica garante bom conhecimento das associações minerais e do grau de 

liberação dos minerais, com isso é possível otimizar processos de fragmentação e concentração, 

principalmente. Segundo Rodrigues (2016), os custos operacionais da concentração são 

atribuídos ao processo de moagem, pelo elevado consumo energético da operação e pelos 

desgastes de corpos moedores e revestimentos dos moinhos. Portanto, a cominuição deve ser 

realizada no limite necessário para promover o grau de liberação adequado, sem gerar 

sobremoagem do minério. Porque além de elevar o custo da operação, a sobremoagem gera 

partículas ultrafinas que são totalmente indesejáveis aos processos de concentração. 

Por isso, definir o ponto ótimo da fragmentação é tarefa essencial para obter a liberação 

adequada (Rodrigues, 2016). Segundo Ferreira (2013), em muitas usinas de beneficiamento 
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mineral, uma partícula é considerada liberada se sua composição volumétrica for superior a 

90% do mineral de interesse. Enquanto que, para Pereira (2009) apud Rodrigues (2016), com 

grau de liberação superior a 80% é possível ter uma boa separação do mineral-minério da ganga. 

Então, torna-se necessário conhecer os espectros de liberação e a forma de associação dos 

minerais e, não somente a quantidade de partículas completamente livres (Rodrigues, 2016). 

Para Ferreira (2013), o comportamento da partícula mista dependerá da quantidade em 

proporção (massa ou volume) da espécie de interesse presente. Porém no processo de flotação 

o comportamento da partícula dependerá das associações entre os diferentes minerais do 

minério. Segundo Rodrigues (2016), na concentração por flotação é mais importante conhecer 

a superfície exposta da partícula do que a massa ou volume das partículas livres, porque uma 

partícula livre recoberta por outro mineral perde sua propriedade diferenciadora no processo. 

Para explicar e exemplificar, o autor cita que uma partícula de quartzo recoberta por goethita 

em um processo de flotação reversa de minério de ferro não será flotada, pois sua superfície 

não se encontra exposta. 

 

4.6.5.2 Aplicações da MQE 

 

As aplicações da MQE abrangem áreas como petróleo e gás, cimento, avaliação de 

impacto ambiental e outras que demandem análises avançadas de sistemas particulados (Souza, 

2014). A seguir, serão exemplificados o uso dos sistemas de análise por MQE em diferentes 

estudos. 

Carmo et al. (2014) caracterizou amostras de minério de ferro de baixo teor, com o 

intuito de buscar alternativas para ampliar as reservas de mineradoras a partir de minérios 

pobres. Os estudos compreenderam separação de minerais e avaliação dos aspectos minerais 

por MLA.  

Braz et al. (2014) caracterizou amostras mineralizadas de estanho do estado de 

Rondônia. O objetivo foi caracterizar a cassiterita e os sulfetos presentes e suas associações 

com a ganga, através de análises granulométricas, separações minerais e mineralogia 

quantitativa por MLA. Obtendo a composição mineral, as características das associações e 

liberação dos minerais de interesse e as partições dos elementos químicos nos minerais. 

Nery et al. (2014) trabalhou com a mineralogia quantitativa, caracterizando minérios de 

ouro na busca de partículas portadoras de ouro, utilizando o MLA. Os objetivos foram 

identificar os grãos de ouro, conhecer seu tamanho e forma de ocorrência e promover as 

recuperações por cianetação. 
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Shimizu (2012) classificou amostras de minério de cobre da Mina de Sossego (região 

de Carajás) com base nas ferramentas de DRX e análise estatística por agrupamento. Utilizou 

o MLA para complementar o estudo dos grupos de amostras definidos, determinou a 

composição mineralógica e a forma de ocorrência da calcopirita e sua liberação em cada grupo. 

Ulsen (2011) utilizou o MLA como ferramenta de controle de qualidade da eficiência 

dos processos de beneficiamento que visam a remoção da pasta de cimento. Para encontrar 

alternativas para a produção de areia reciclada a partir do processamento integral de resíduos 

de construção e demolições. 

Silva (2014) estudou a viabilidade do uso de resíduos da concentração de minério de 

ferro como aditivos na indústria de blocos de cimento e na indústria de cerâmica. Utilizou o 

sistema TIMA para identificar os minerais que constituem os resíduos gerados no processo de 

concentração e conhecer as associações e liberação do quartzo presente nas amostras. 

A MQE pode ser aplicada em diferentes estudos que visem caracterizar minerais. Para 

Sampaio (2016), dentre as técnicas de caracterização mineralógica, os analisadores 

automatizados fornecem informações quantitativas, de forma automatizada, com rapidez e 

precisão. Ainda segundo o autor, é possível acrescentar minerais ao banco de dados básico do 

equipamento, ou criar um novo banco de dados de outras fases minerais, dando mais acurácia 

aos resultados.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O estudo foi dividido nas seguintes etapas: amostragem e preparação das amostras, 

análises das amostras e resultados e discussões. Foram selecionadas amostras de rejeitos do 

processo de flotação de minérios itabiríticos de diferentes regiões do QF. 

O fluxograma da Figura 5.1 apresenta de forma simplificada as etapas do estudo 

experimental utilizado para caracterizar as amostras. 

 

  
Figura 5.1: Fluxograma simplificado do estudo experimental 

 

Conforme apresentado no fluxograma da Figura 5.1, após a preparação das amostras, 

secagem, homogeneização e quarteamento, foram preparadas alíquotas para os ensaios globais 

de análise química, granulometria a laser, picnometria de hélio e MQE. Uma alíquota também 

foi preparada para o ensaio de peneiramento a úmido de cada amostra. Os materiais retidos em 
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cada peneira foram preparados para os ensaios por faixas de análise química e MQE, bem como 

o material passante na peneira de 37µm. Esse material mais fino foi preparado para ensaio de 

cicloclassificação e DRX. A descrição detalhada da preparação e ensaios das amostras serão 

descritos nos itens 5.1 e 5.2. O total de amostras preparadas e ensaios realizados para as 7 

amostras de rejeitos de flotação de minério de ferro estão representados na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Distribuição das amostras preparadas para os ensaios 

  
 

Foram preparadas um total de 142 alíquotas, sendo 7 para peneiramento a úmido e 

cicloclassificação, 57 para ensaios de análise química, 7 para granulometria a laser, 57 para 

MQE, 7 para picnometria de hélio e 7 para DRX. As amostras AM1 e AM5 totalizam 22 

amostras para os ensaios devido a presença de massa retida na peneira de abertura 210µm, o 

que não acontece nas demais amostras. A amostra AM4 apresentou apenas 0,34% de sua massa 

retida em 149µm, massa essa não representativa para os ensaios, o que justifica os 18 ensaios 

para essa amostra. 

A secagem, homogeneização, quarteamento, peneiramento a úmido, filtragem, 

cicloclassificação, preparação das alíquotas e, ensaios de análise química, granulometria a laser 

e picnometria de hélio foram realizados nos Laboratórios da Fundação Gorceix. Os ensaios de 

DRX e MQE foram realizados no Laboratório de Nanotecnologia (NanoLab) da 

REDEMAT/DEMET-EMUFOP. 

A análise química quantitativa das amostras foi realizada por FRX em equipamento da 

“Panalytical”, modelo “Zetium” com pastilhas fundidas. Para determinação do FeO foi 

realizada por volumetria. O valor de PPC (Perda por Calcinação) foi analisado pelo método 

gravimétrico. Para os ensaios de granulometria a laser os materiais foram dispersos em água, a 

faixa de medida foi de 0,02 a 2000µm e o equipamento utilizado foi o modelo “Mastersizer 

2000”, da “Malvern Instruments”. Para medida de densidade foi utilizado o picnômetro de 

Amostras
Peneiramento/ 

Cicloclassificação

Análise 

química

Granulometria 

a laser
MQE

Picnometria de 

hélio
DRX Total

AM1 1 9 1 9 1 1 22

AM2 1 8 1 8 1 1 20

AM3 1 8 1 8 1 1 20

AM4 1 7 1 7 1 1 18

AM5 1 9 1 9 1 1 22

AM6 1 8 1 8 1 1 20

AM7 1 8 1 8 1 1 20

TOTAL: 7 57 7 57 7 7 142

Ensaios de caracterização dos rejeitos de flotação
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hélio, modelo “Multipycnometer”, da “Quantachrome Instruments” com três ciclos de purga 

com amostra natural.  

No peneiramento a úmido as peneiras utilizadas foram as da série Tyler, sendo elas: 

65#, 100#, 150#, 200#, 270#, 325# e 400#, com respectivos tamanhos de aberturas 210µm, 

149µm, 105µm, 74µm, 54µm, 44µm e 37µm. As partículas classificadas no peneiramento com 

granulometria inferior a 37µm passaram pelo processo de cicloclassificação no 

Cicloclassificador CDC, modelo CL-502, com divisões em 5 faixas de tamanho 

(aproximadamente 32µm, 23µm, 17µm, 8µm e 5µm) definidas pela densidade da amostra, 

temperatura, tempo e vazão de água do ensaio. 

Para identificação qualitativa dos minerais presentes nas amostras foi realizada análise 

por DRX da fração menor que 37µm. Os minerais foram identificados pelo método do pó total 

por meio do difratômetro de raios X Bruker D2PHASER, com radiação CuKα, numa faixa de 

varredura de 2θ entre 6º e 80º. O tubo de raios X operou com 30kV e 10mA. 

O sistema utilizado pela MQE foi o software TIMA versão 1.5.24, associado ao 

MEV/FEG modelo MIRA3 LMH, com energia de excitação para o feixe de elétrons de 25keV, 

diâmetro do feixe de 70nm, magnificação de 180x, resolução de imagens de 3µm, campos 

quadrados com lado de 1500µm e, varredura de 12 campos para as amostras globais e 

fracionadas, e 4 campos para as amostras de fração menor que 37µm e média de 200.000 

partículas analisadas por amostra de rejeito. Para os ensaios as amostras foram embutidas em 

resina epoxy, no formato de pastilhas com 30mm de diâmetro, polidas e recobertas com película 

de carbono. O tempo de análise para cada pastilha foi em média 90 minutos. 

 

5.1 Amostragem e preparação das amostras 

 

Amostragem é um conjunto de operações destinadas à obtenção de uma amostra 

representativa de um todo. O erro de amostragem é a diferença entre o valor de uma certa 

característica de interesse no lote e a estimativa dessa característica na amostra. Portanto, é sem 

dúvida uma das operações mais complexas e passíveis de erros nas indústrias da mineração e 

metalurgia (Góes, Luz e Possa, 2004). 

 As amostras são de diferentes usinas de beneficiamento mineral de mineradoras do QF 

que utilizam flotação catiônica reversa para concentração do mineral-minério de ferro 

proveniente de rochas itabiríticas. As amostras foram coletadas na caixa de saída final do rejeito 

de flotação. As amostras foram denominadas de AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AM6 e AM7. 
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As 7 amostras representam as principais regiões geradoras de rejeitos de flotação de 

minério de ferro do QF (Figura 4.3), por isso da importância de caracterizá-los. Segundo 

Neumann, Scheneider e Neto (2004), o primeiro passo para caracterizar uma amostra é adequar 

suas granulometrias para os ensaios, por meio de britagem ou moagem, se necessário. Em 

seguida, as amostras devem ser classificadas, secadas, homogeneizadas e quarteadas a fim de 

se obter a massa necessária aos ensaios. A massa restante deve ser arquivada para o caso de 

repetição ou futuros testes.  

As amostras coletadas passaram por processo de secagem a temperatura de 100°C, para 

garantir que as moléculas de água presentes nas estruturas dos minerais não se perdessem, 

principalmente das goethítas. Segundo Gu (2003), a microscopia eletrônica automatizada tem 

capacidade de localizar e identificar minerais com grãos na faixa de 1000 a 1μm. Portanto, não 

foi necessário processo de fragmentação para adequação da granulometria das partículas, todas 

as amostras apresentam partículas com tamanho próximos ou inferiores a 150μm, granulometria 

ideal para o processo de flotação.  

Após a secagem as amostras foram homogeneizadas, quarteadas e separadas em 

alíquotas, com aproximadamente 40g cada, para ensaios globais de análise química, 

granulometria a laser, picnometria de hélio e MQE. Outra alíquota com massa média de 350g 

foi preparada para o ensaio de peneiramento a úmido. As massas restantes foram arquivadas. 

As massas retidas em cada faixa de tamanho foram secadas, homogeneizadas, quarteadas 

(quando possível, a depender da massa coletada) e enviadas para confecções de pastilhas para 

análise via MQE e análise química por faixa granulométrica. Somente as amostras AM1 e AM5 

apresentaram massa de material retido na malha de 210µm, respectivamente, 6,66% e 2,33% 

da massa total. A pouca massa de AM4 maior que 149µm, 0,34% da massa total, não é 

representativa e insuficiente para os ensaios de análise química e MQE, portanto essa massa foi 

incorporada ao material retido na malha de 105µm.  

 

5.2 Premissas para caracterização dos rejeitos por MQE utilizando o sistema TIMA 

 

O sistema TIMA, denominado também TIMA-MIRA (Silva, 2014), é composto de um 

programa de controle de varredura e análise de dados minerais e um microscópio eletrônico de 

varredura, com canhão de elétrons de emissão de campo, associado a dois detectores de EDS. 

A Figura 5.2, apresenta o sistema TIMA-MIRA instalado no NanoLab da 

REDEMAT/DEMET-EMUFOP. 
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Figura 5.2: Sistema TIMA-MIRA do NanoLab da REDEMAT/DEMET-EMUFOP 

 

O sistema possui um banco de dados básico com 4.700 minerais cadastrados para 

realizar a análise mineralógica quantitativa eletrônica das amostras, por comparação dos 

espectros de raios X característicos de cada grão, com os espectros armazenados em um banco 

de dados definido pelo operador (Silva, 2014). O banco de dados fornece informações quanto 

a composição química e densidade dos minerais (Sampaio, 2016). Para garantir a precisão dos 

resultados, o sistema aceita acrescentar minerais ou fases minerais a seu banco de dados 

(Sampaio, 2016; Silva, 2014).  

Para garantir uma melhor classificação e identificação das fases fornecidas pelo sistema, 

foi criado um banco de dados 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 

presentes nos minérios de ferro e por isso receberam denominações diferentes dos seus 

respectivos minerais, conforme apresentado na Tabela 5.2. 

 Os teores de Fe, Si e Al das novas fases foram obtidos pela média de no mínimo 20 

grãos de cada uma delas. 
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Tabela 5.2: Composição química das novas fases minerais e associação com mineral conhecido 

 
 

A denominação de fases com sufixo ferroso se dá pelo maior teor de ferro na fase 

mineral criada. O quartzo apesar de presente nos materiais quartzoso e quartzoso ferroso 

também apresenta classificação no banco de dados na sua forma mineral pura de SiO2. Sempre 

que possível, buscou-se associar as novas fases encontradas a minerais conhecidos. Com 

exceção dos minerais considerados na Tabela 5.2, os demais 45 minerais que compõe o banco 

de dados apresentam seus compostos químicos de acordo com sua composição. A Tabela 5.3 

apresenta os 48 minerais comumente encontrados nos minérios de ferro que foram os 

considerados na criação do banco de dados. 

 

Tabela 5.3: Banco de dados para rejeitos de minério de ferro 

 
 

%Fe %Si %Al %O Mineral conhecido

Hematita/Magnetita 67,7 0,3 0,3 31,7 Hematita/Magnetita

Material Goethítico 58,5 1,5 2,0 38,0 Goethita

Material Goethítico terroso 26,5 11,0 10,5 52,0 Goethita terrosa

Material Caulinítico 3,0 17,4 18,9 60,7

Material Caulinítico ferroso 13,0 14,5 15,5 57,0

Material Gibbsítico 2,1 0,6 33,0 64,3

Material Gibbsítico ferroso 12,8 0,8 23,8 62,6

Material Quartzoso 4,0 28,5 5,5 62,0

Material Quartzoso ferroso 16,5 27,8 3,2 52,5

Novas fases minerais

Caulinita

Gibbsita

Quartzo

Actinolita Calcopirita + As Ferro-actinolita Muscovita

Albita Caulinita Fluorita Olivina

Alunita Cianita Galena Ortoclásio

Anidrita Clinocloro Gibbsita Pirita

Ankerita Clorita-clinocloro Goethita Pirrotita

Anortita Covelita Goethita terrosa Plagioclásio

Apatita Cuprita Gorceixita (Fe) Quartzo

Barita Diopsídio Granada-andradita Rutilo

Biotita Dolomita Granada-piropo Titanita

Bornita Dravita Hematita/magnetita Wollastonita

Calcita Egirina Homblenda Zircão

Calcocita Enstatita Ilmenita

Calcopirita Esfarelita Monazita
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O TIMA apresenta dificuldades para distinguir os minerais magnetita e hematita, pois 

além de possuírem mesmos números atômicos, possuem também seus espectros de raios X 

característicos muito próximos. Por isso, decidiu-se por caracterizar conjuntamente uma fase 

hematita/magnetita. Essa fase leva em consideração um pequeno teor de alumina e sílica na sua 

composição, conforme já mencionado. 

Durante a etapa de ajuste do banco de dados, o sistema recebeu nova configuração para 

melhor identificar as fases minerais, por obterem espectros de raios X característicos de melhor 

qualidade. As amostras utilizadas para o ajuste foram as amostras globais e as amostras da 

fração menor que 37µm. A configuração do sistema utilizada foi resolução de imagens de 

0,5µm, campos quadrados com lado de 500µm e, varredura de 18 campos para amostras globais 

e 4 campos para as amostras de fração menor que 37µm. A restrição dessa configuração para 

quantificação das fases minerais para todas as amostras é a baixa representatividade por 

cobrirem uma área menor e, consequentemente, um número menor de partículas é analisado. 

Entretanto, aumentando-se a área analisada, o tempo de análise aumenta de 4min/mm² para 

120min/mm². 

O banco de dados foi ajustado para identificar diferentes fases minerais de rejeitos de 

minério de ferro antes de associá-las aos minerais conhecidos. A Tabela 5.4 apresenta os 

requisitos para a classificação dessas novas fases minerais criadas e suas respectivas densidades 

calculadas. 

 

Tabela 5.4: Requisitos para a classificação das principais fases minerais presentes nas amostras 

 
* Devido à dificuldade do sistema em distinguir os minerais hematita e magnetita por terem espectros de raios X 

característicos muito próximos, designou-se por “Hematita/Magnetita”. 

 

Para os valores que se sobrepõe entre uma fase e outra, foram inseridas condições tais 

como: somatório dos teores de Si e Al para hematita/magnetita e material goethítico; relação 

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

60 - - 3 - 2 5,13

30 68 - 15 - 10 4,64

12 40 4 28 2 16 3,40

- 10 14 24 14 31 2,62

9 30 14 24 12 30 2,96

- 10 - 10 30 51 2,65

9 30 - 10 25 51 2,78

- 10 15 40 - 10 2,33

9 30 15 40 - 10 3,06

Densidade 

(g/cm³)

Gibbsítico ferroso

Quartzoso

Quartzoso ferroso

Goethítico

Goethítico terroso

Caulinítico

Caulinítico ferroso

Gibbsítico

Hematita/Magnetita

Fe Si Al
Fases/teores (wt%)

* 



 

37 
 

entre os teores de Si e Al para os materiais caulinítico, caulinítico ferroso, gibbsítico ferroso, 

quartzoso e quartzoso ferroso. 

As densidades das fases minerais apresentadas foram calculadas pela participação dos 

minerais de Fe, Si e Al presentes em cada fase. Com os limites dos teores apresentados na 

Tabela 5.4, determinou-se os picos de intensidade mínimo e máximo de cada elemento na fase, 

por meio de regressão linear. O ajuste do banco de dados minimizou a quantidade de partículas 

de fases não classificadas. A proporção de fases não classificadas foi inferior a 5% em todas as 

amostras analisadas. 

Com base nas definições de Ferreira (2013) e Rodrigues (2016), as análises de liberação 

realizadas neste trabalho foram distintas para o quartzo e para os minerais portadores de ferro. 

Para o quartzo a análise dependerá da quantidade, em volume, de quartzo presente na partícula. 

Para os minerais portadores de ferro a análise considerará a superfície exposta do mineral na 

partícula. De acordo com Rodrigues (2016), é muito raro encontrar nas mineralizações de ferro 

do QF partículas monominerais de quartzo, haverá, pelo menos, uma inclusão de um grão de 

hematita, magnetita ou goethita, por menor que seja o grão. Sendo assim, para ambos os 

minerais será considerada partícula liberada a partícula que tiver mais de 90% em volume ou 

em superfície exposta do mineral analisado, respectivamente, quartzo e minerais de ferro. 

O estudo de liberação dos minerais de ferro leva em consideração a liberação por 

superfície exposta, aspirando estudos futuros de reprocessamento desses materiais. Enquanto 

que, o estudo do quartzo considera a liberação por volume, uma vez que o grau de pureza das 

partículas de quartzo determinará sua aplicabilidade na fabricação de ecoprodutos nos futuros 

estudos de aproveitamento dos rejeitos arenosos. 

Com essas premissas adotadas para caracterizar os rejeitos de flotação de itabiritos por 

MQE foi possível obter informações quanto à composição mineralógica das amostras, à 

distribuição do tamanho das partículas, à liberação dos minerais de interesse e suas associações 

com os minerais de ganga e estimativa da medida de densidade das amostras. 

A maneira como o sistema calcula e determina a composição mineralógica, as análises 

de liberação mineral, tamanho das partículas e estimativa da medida de densidade são 

apresentadas a seguir. 

 

5.2.1 Composição mineralógica por MQE - sistema TIMA 

 

Após a definição das fases que constitui o banco de dados, a identificação das fases 

minerais por mineralogia quantitativa por microscopia eletrônica automatizada foi realizada por 
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comparação entre os espectros de raios X característicos de cada ponto (pixel) que compõe os 

campos pré-definidos para análise das amostras e os espectros que compõe o banco de dados. 

Depois da identificação de cada ponto são formadas as imagens com os grãos e partículas 

presentes na amostra e suas respectivas fases minerais. 

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

elementos Fe, Al e Si em suas composições. O banco de dados foi chamado de “Rejeitos de 

minério de ferro”. 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. De acordo com 

Tescan (2017), análises com menos de 5% (em massa) de fases não classificadas são 

consideradas boas. 

A composição mineralógica das amostras é obtida através da análise da massa mineral 

que apresenta a fração em massa das fases presentes nas amostras. A participação mássica de 

uma fase na amostra é obtida utilizando a densidade da fase. A densidade é definida para cada 

mineral no sistema de classificação (banco de dados). 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, ele não compromete os resultados para outras 

fases minerais (Tescan, 2017). 

 

5.2.2 Análise de liberação das fases minerais por MQE – sistema TIMA 

 

A análise de liberação das fases minerais por MQE é obtida de diferentes maneiras, a 

depender da aplicação da análise. Este trabalho, utilizou as seguintes: 

 

• Análise de liberação mineral: apresenta a distribuição das fases, elementos ou 

partículas em categorias de liberação, o que será chamado de espectro de liberação. Após definir 

o conjunto de fases minerais que deseja analisar, essas fases passam a ser denominadas fases 

primárias. A Figura 5.3 ilustra os critérios utilizados para cálculo de liberação de uma partícula 

em relação a determinadas fases primárias. 
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Figura 5.3: Critérios para cálculo de liberação de partículas. (a) Liberação por volume e (b) Liberação por 

superfície exposta 

(modificado de Tescan, 2017) 

 

Dois critérios podem ser utilizados para cálculo de liberação das partículas – volume ou 

superfície exposta. Na análise por volume a liberação de uma partícula é a fração da área das 

fases primárias em relação à área total da partícula, em termos de porcentagem. Enquanto que 

na análise por superfície exposta, a liberação de uma partícula é a fração do comprimento do 

perímetro externo da partícula que se encontra coberto por fases primárias em relação a todo o 

perímetro externo da partícula, em termos de porcentagem. A Figura 5.4 e a Tabela 5.5 

exemplificam uma análise de liberação para um mineral qualquer, denominado Cp. 

 

 
Figura 5.4: Ilustração de diferentes partículas contendo o mineral Cp 

(Tescan, 2017) 

 

Na Figura A.2 a fase Cp é a fase primária ou mineral de interesse, a fase Qz é a fase 

secundária ou mineral de ganga e Bg é fase não classificada. A interpretação de liberação de 

cada partícula numerada de 1 a 7 é apresentada na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5: Interpretação da análise de liberação das partículas da Figura 5.4 

(modificado de Tescan, 2017) 

 
 

A Tabela 5.5 caracteriza as partículas da Figura 5.4 quanto a liberação mineral a 

depender do cálculo utilizado para análise. A partícula 1 é considerada liberada no cálculo de 

volume, mas não é classificada quanto a liberação por superfície exposta, porque no cálculo da 

área da superfície leva em consideração a presença de outra fase na composição da partícula. 

Essa partícula será classificada como partícula de superfície livre. 

O espectro de liberação é uma forma de visualizar os resultados da análise de liberação 

mineral. Nesse trabalho, o espectro de liberação leva em consideração a liberação por volume 

para garantir a classificação de todas as partículas. As classes de liberação utilizadas são: 0% - 

10%, 10% - 25%, 25% - 50%, 50% - 75%, 75% - 90% e 90% - 100%. 

• Análise da superfície das partículas livres e mistas: expressa quais minerais de 

interesse são bloqueados por outros minerais. Está relacionada com a análise de liberação 

mineral, mas não apresenta as classes de liberação dos minerais e sim os minerais livres e os 

mistos (bloqueados). Para essa análise o software calcula, para cada partícula, a massa do 

mineral de interesse que compõem a partícula e também determina a área da superfície de cada 

partícula do mineral. A Figura 5.5 exemplifica o mineral bloqueado em relação a fase Cp em 

várias configurações.  

 

Partícula

1

2

3

4

5 e 6

7

100%                                  
(Bg é desconsiderada quando o 

volume é determinado)

50%                                     
(Bg é desconsiderado quando o 

volume é determinado)

100%                                      
(Bg é desconsiderado e superfície da 

partícula é somente Cp)

30%                              
(contorno entre Bg e Qz faz parte da 

superfície da partícula)

100%

0%

50%

Liberação por volume Liberação por superfície exposta

100%

50%

50%

50%
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Figura 5.5: Diferentes configurações de partículas livres e mista 

(modificado de Tescan, 2017) 

 

As partículas de 1 a 9 apresentadas na Figura 5.5, são classificadas quanto a liberação 

de suas superfícies expostas do mineral de interesse (Cp). Qz e Bn são as fases minerais de 

ganga e Bg fase não classificada. A partícula 1 é constituída por uma única fase, portanto, 

partícula livre. A partícula 3 não está bloqueada, mas está associada ao quartzo. Nessa análise 

ela possui 100% de sua superfície exposta, ou seja, é uma partícula de superfície livre. Para 

análise de minério de ferro essa é uma informação valiosa, pois permite avaliar as partículas 

mistas do mineral-minério que possuem superfície exposta. Análise fundamental para o 

processo de flotação que tem como propriedade diferenciadora a reatividade de superfície. 

É possível também definir classes de liberação e quantificar a massa da fase de interesse 

pertencente àquela classe. Nessa análise é possível definir se o estudo de liberação será por 

volume ou por superfície exposta. Quando é realizada a análise de liberação por superfície 

exposta para liberação igual a 100%, as partículas são constituídas somente pela fase de 

interesse, as denominadas partículas livres, também são contabilizadas, junto com as partículas 



 

42 
 

que possuem mais de uma fase, porém com 100% da superfície constituída pela fase de 

interesse, as denominadas partículas de superfície livre. 

• Análise das associações minerais: apresenta as fases das partículas. As partículas 

são divididas em categorias com base no número de fases que constituem. Para partículas 

constituídas por duas fases são as partículas binárias, as por 3 fases as ternárias e as que possuem 

mais de 3 fases são denominadas de partículas complexas. Essa análise é simples e objetiva, 

utilizada para saber se a fase de interesse está associada ou não, independente da forma de 

associação. 

 

5.2.3 Análise granulométrica por MQE – sistema TIMA 

 

O TIMA determina o tamanho das partículas ou grãos através de sua área. Considera 

como tamanho (d) o diâmetro de um círculo com a mesma área da partícula ou grão. De acordo 

com a Equação 5.1. 

 

𝑑 = 2√
𝐴

𝜋
 . 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔   (5.1) 

 

Onde A é a área, em número de pixels e pixel spacing é um parâmetro de análise. Os 

resultados são apresentados na forma de tabelas ou histogramas. O programa determina a massa 

de uma fase ou grupo mineral selecionado, a massa do elemento químico ou número de 

partículas de cada categoria de tamanho. É possível também visualizar imagens das partículas 

ou grãos, para categorias definidas e analisadas. 

 

5.2.4 Densidade por MQE – sistema TIMA 

 

O TIMA fornece informações sobre a densidade relativa média dos grãos das fases e, 

consequentemente das partículas. A Equação 5.2 mostra como o software define a densidade 

relativa média (RD) de uma partícula. 

 

𝑅𝐷̅̅ ̅̅ =  
∑ 𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑖

∑ 𝑎𝑖
                                                             (5.2) 
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Onde rdi é a densidade relativa da fase mineral, definida no banco de dados, que o grão 

i foi classificado e ai é a área do grão. As somas são feitas para todos os grãos que foram 

classificados na partícula. 

 

5.3 Validação dos resultados obtidos por MQE 

 

Devido a necessidade de criação de um banco de dados próprio para caracterizar os 

rejeitos de minério de ferro foi preciso validar os resultados obtidos por MQE comparando-os 

aos resultados fornecidos por outras técnicas. 

A primeira comparação a ser feita é quanto a identificação dos minerais presentes nas 

amostras, para isso foram comparados os resultados de MQE aos resultados de DRX. Em 

seguida, a comparação se deu pela análise composicional das amostras, por meio de análise 

química (FRX e gravimetria) versus MQE. A validação das densidades das amostras foi 

realizada pela comparação entre o valor medido por picnometria de hélio e o valor calculado 

por MQE. A validação dos resultados de tamanho de partículas se deu pela comparação entre 

as técnicas de peneiramento a úmido, cicloclassificação, granulometria a laser e MQE. 

Para validação dos resultados foram utilizadas comparações simples entre os valores 

obtidos pelas técnicas e correlações lineares entre os resultados das diferentes técnicas.   

 

5.4 Simulação do potencial de recuperação do mineral-minério nos rejeitos de flotação 

 

Com os resultados obtidos pela MQE é possível realizar um estudo quanto ao potencial 

de recuperação do mineral-minério nas amostras. Para tanto, foi realizada uma simulação de 

um possível processo de concentração, que teve como premissas a separação das partículas em 

faixa de tamanho (a ser definida após os resultados obtidos por MQE), recuperação das 

partículas liberadas de hematita/magnetita e goethita, um produto com 66% de Fe e recuperação 

metalúrgica de 70%. 

A faixa de tamanho para classificação e possível reprocessamento dos rejeitos, foi 

definida pela partição dos minerais de ferro presentes nas amostras. A recuperação somente das 

partículas liberadas de minerais de ferro foi considerada buscando obter o potencial máximo de 

enriquecimento dos materiais. O teor de 66% de ferro no produto foi considerado para se obter 

um produto comerciável, o pellet feed. A recuperação metalúrgica de 70% foi definida como 

premissa por ser um parâmetro alcançável pelas mineradoras e que viabiliza economicamente 

o reprocessamento de rejeitos.   
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

6.1 Análise das amostras globais 

 

As amostras de rejeitos do processo de flotação das diferentes regiões do QF apesar de 

serem compostas basicamente por hematita/magnetita e quartzo, apresentam distintas 

características de tamanho, forma de grãos e distribuição das fases. O mapa de fases possibilita 

a visualização das características das partículas presentes em cada amostra, conforme 

apresentado na Figura 6.1. 
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Figura 6.1: Mapa de fases das amostras globais de rejeitos arenosos (1 : 500µm) 
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Goethítico

Goethítico terroso

Caulinítico

Quartzoso
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Goethítico terroso

Caulinítico
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AM1 AM2

AM3 AM4 AM5

AM6 AM7

Quartzo

Hematita/Magnetita

Goethítico
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Goethita
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Caulinita
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46 
 

A Figura 6.1 ilustra quão distintas são as amostras. Pelas imagens, as amostras AM1 e 

AM5 possuem os maiores tamanhos de partículas de quartzo, tendo AM5 os grãos mais 

arredondados. AM2 possui maior quantidade de hematita/magnetita mais grossas que as demais 

amostras e também suas partículas são mais alongadas. AM3 apresenta partículas variadas em 

tamanhos e formas, com goethita mais grossa, quartzo grosso e fino e também 

hematita/magnetita. AM4 apresenta uma maior homogeneidade na distribuição do tamanho das 

partículas e grande quantidade de partículas de minerais de ferro mais finas.  AM6 e AM7 

apresentam partículas mais finas de hematita/magnetita e partículas mais grossas são 

predominantemente de quartzo. 

A composição química global das amostras por FRX, volumetria e gravimetria é 

apresentada na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1: Composição química das amostras globais por FRX, volumetria e gravimetria 

  
 

As amostras AM1 e AM5 são as que apresentam maior teor de SiO2, respectivamente, 

81,57% e 79, 36%. O maior teor de ferro está presente nas amostras AM4 (32,77%) e os 

menores em AM1 e AM5, com 11,40% e 12,70%, respectivamente. Os demais elementos e 

compostos apresentam valores mais baixos, destaca-se principalmente o teor de Al2O3 em 

AM2, 2,01%, o valor de PPC em AM3, 2,63% e, o teor de Mn em AM6, 0,128%.   

As composições mineralógicas das amostras de rejeitos globais por MQE com as 

principais fases presentes são exibidas na Tabela 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%Fe2O3 %SiO2 %Al2O3 %CaO %MgO %TiO2 %Fe %Mn %P %FeO PPC

AM1 16,30 81,57 0,41 0,01 0,04 0,04 11,40 0,018 0,008 0,00 0,10

AM2 39,15 57,36 2,01 0,00 0,05 0,08 27,38 0,074 0,036 0,41 1,64

AM3 35,33 60,16 0,76 0,01 0,07 0,04 24,98 0,047 0,056 1,17 2,63

AM4 46,49 51,31 0,90 0,02 0,10 0,07 32,77 0,018 0,027 0,33 0,64

AM5 17,75 79,36 0,82 0,00 0,00 0,04 12,70 0,016 0,022 0,37 1,47

AM6 32,84 64,23 0,50 0,05 0,18 0,08 23,86 0,128 0,020 1,15 0,57

AM7 37,45 57,84 1,26 0,03 0,06 0,05 26,75 0,017 0,008 0,72 0,83
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Tabela 6.2: Composição mineralógica das amostras globais por MQE 

 
 

O quartzo é o mineral predominante em todas as amostras com teores acima de 50%, a 

exceção da amostra AM4 constituída por aproximadamente 47% de hematita/magnetita e 43% 

de quartzo. As demais amostras apresentam mais de 50% em massa de quartzo.  As amostras 

AM1 e AM5 são as que possuem maior participação de quartzo, 83% e 75%, respectivamente. 

As amostras AM3 e AM4 destacam-se pelas maiores presenças de goethita e goethita 

terrosa. As fases não classificadas apresentam maiores participações em AM3 e AM7, em torno 

de 3%. É importante destacar que análises com menos de 5% de fases não classificadas são 

consideradas análises confiáveis. 

A densidade das amostras estimadas por MQE são apresentadas no gráfico da Figura 

6.2. 

 
Figura 6.2: Densidade das amostras globais por MQE 

 

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

83,08 53,77 55,38 42,98 75,29 61,05 50,72

Hematita/magnetita 14,50 42,04 28,91 46,69 18,21 33,95 39,47

Goethita 0,79 1,73 9,66 5,66 3,05 2,13 3,49

Goethita terrosa 0,11 0,23 2,96 1,43 0,97 0,70 1,05

Caulinita 0,39 0,72 0,16 0,63 0,69 0,39 1,98

Gibbsita 0,00 0,21 0,03 0,16 0,03 0,02 0,10

Não classificados 0,83 1,20 2,80 2,32 1,71 1,50 3,02

Outros minerais 0,30 0,09 0,10 0,13 0,05 0,26 0,17
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 A densidade das amostras são bem distintas variando de 2,83g/cm³ a 3,55g/cm³, a 

depender de suas composições mineralógicas. AM1 e AM5 possuem as densidades mais baixas, 

menores que 3g/cm³ e AM4 a densidade mais alta, 3,55g/cm³.  

A distribuição do tamanho das partículas por MQE é apresentada no gráfico da Figura 

6.3. 

 

 
Figura 6.3: Distribuição granulométrica das amostras globais por MQE 

 

Com a análise granulométrica é possível verificar a alta quantidade de partículas com 

tamanho inferior a 37µm presentes nas amostras AM4 e AM7, em torno de 60% e, sendo 10% 

deles abaixo de 8µm. AM3 também possui 10% de suas partículas com tamanho inferior a 8µm, 

enquanto que AM1 e AM2 possuem apenas 2% e AM5 e AM6, 4%. As amostras AM1 e AM5 

possuem maior massa de partículas grossas comparadas às demais amostras com, 

respectivamente, 20% e 14% da massa retida na abertura de 149µm. 

A distribuição granulométrica acumulada das amostras, por MQE, mostra que os D50 

das amostras variam entre 25µm e 80µm. AM4 e AM7 com distribuições mais finas e AM1 e 

AM5 com partículas mais grossas. As curvas de distribuição de AM1 e AM5 são bem 

semelhantes, mesmo sendo amostras de diferentes regiões, assim como AM4 e AM7. 

A frequência das partículas de hematita/magnetita por faixas de tamanho obtida por 

MQE é apresentada no gráfico da Figura 6.4. 
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Figura 6.4: Frequência das partículas de hematita/magnetita das amostras globais por faixas de tamanho obtida 

por MQE 

 

A maioria das partículas de hematita/magnetita apresentam tamanhos entre 5µm e 

37µm, sendo que AM4 e AM6 possuem cerca de 80% de suas partículas nessa faixa de tamanho. 

AM5 possui mais de 47% da massa dessas partículas com tamanhos entre 17µm e 37µm. AM1, 

AM2 e AM3 possuem em torno de 15% da massa dessa fase com tamanho entre 74µm e 149µm. 

AM1 e AM3 são as amostras com partículas de hematita/magnetita mais grossas com 

aproximadamente 20% da massa maior que 74µm. AM7 é a amostra que apresenta as partículas 

mais finas de hematita/magnetita, aproximadamente 50% da massa abaixo de 17µm. Enquanto 

que, AM2 possui a maior massa de partículas mais grossas dessa fase, cerca de 50% acima de 

37µm. 

O grau de liberação das partículas de hematita/magnetita é apresentado no gráfico da 

Figura 6.5. 
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≥17<37 µm 35,08 31,11 31,28 38,93 47,25 43,8 29,59

≥37<74 µm 19,83 35,11 16,31 14,28 17,75 13,3 16,41

≥74<149 µm 16,25 14,68 15,59 2,78 4,35 1,37 4,05

≥149 µm 2,64 1,21 3,55 0,01 0,55 1,55 0,03
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Figura 6.5: Grau de liberação das partículas hematita/magnetita das amostras globais por MQE 

 

As amostras que apresentam a maior quantidade de partículas livres de 

hematita/magnetita são as amostras AM2, AM6 e AM7, com grau de liberação próximo de 

60%. AM3 apresenta o menor grau de liberação 30%. Para as demais amostras, o grau de 

liberação é aproximadamente 50%. 

Além das informações de liberação do mineral-minério, informações sobre as partículas 

mistas também são necessárias. O espectro de liberação apresenta esses dados.  A análise de 

liberação mineral realizada por MQE é apresentada na Figura 6.6, por meio da distribuição 

agrupada das partículas de hematita/magnetita em classes de liberação, ou melhor, do espectro 

de liberação da hematita/magnetita.  

 

 
Figura 6.6: Espectro de liberação da hematita/magnetita das amostras globais por MQE 
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O espectro de liberação da hematita/magnetita nas amostras globais mostra a baixa 

presença de partículas mistas em todas as amostras, menos de 20%. Lembrando que, as 

partículas mistas encontram-se nas classes de liberação maior que 10% e menor que 90%. 

Enquanto as partículas liberadas apresentam mais de 90% do mineral de interesse e as partículas 

com menos de 10% do seu volume correspondente ao mineral de interesse são partículas de 

outros minerais. Neste estudo como já apresentado, as amostras são constituídas basicamente 

por hematita/magnetita e quartzo, portanto as partículas com menos de 10% de 

hematita/magnetita em sua composição são partículas de quartzo. As amostras AM2 e AM4 são 

as que possuem o maior percentual em massa de partículas liberadas de hematita/magnetita, em 

torno de 35%. As amostras AM1 e AM5 apresentam aproximadamente 80% de suas massas 

correspondentes às partículas de quartzo e AM4 é a única que possui menos de 50% desse 

mineral. AM1 além de possuir a menor quantidade de hematita/magnetita liberada (menos de 

10%) é a que apresenta a menor massa dessa fase mineral em sua composição, 14,5%. 

Por se tratar de amostras de rejeitos arenosos de minério de ferro, faz-se necessário 

caracterizar também o quartzo presente nas amostras. A Figura 6.7 apresenta a frequência de 

partículas de quartzo por faixa de tamanho obtida por MQE. 

 

   
Figura 6.7: Frequência das partículas de quartzo das amostras globais por faixas de tamanho obtida por MQE 

 

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

<5,0 µm 0,27 0,16 0,29 0,29 0,1 0,24 0,86

≥5,0<17,0 µm 2,44 2,29 3,52 4,5 1,09 3,79 13,93

≥17<37 µm 8,13 10,71 10,05 22,34 5,08 21,47 32,06

≥37<74 µm 22,01 37,6 31,33 55,87 25,6 46,64 31,27

≥74<149 µm 39,73 47,45 48,4 16,7 49,5 26,44 17,77

≥149 µm 27,42 1,79 6,41 0,29 18,63 1,42 4,1
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Diferente da hematita/magnetita, o quartzo presente nas amostras apresenta tamanhos 

de partículas mais grossos, maior massa na faixa de 17 a 149µm. AM1 e AM5 apresentam em 

torno de 27% e 19% da massa de suas partículas com tamanho superior a 149µm, 

respectivamente. São as amostras que possuem quartzo mais grosso, cerca de 70% acima de 

74µm. AM7 destaca-se pela presença de 15% dessas partículas com tamanho inferior a 17µm, 

enquanto nas demais amostras não chegam a atingir 5% de suas massas. AM2, AM3 e AM5 

possuem cerca de 50% das partículas na faixa de tamanho entre 74 e 149µm. Enquanto que 

AM4 e AM6 apresentam 56% e 47% da massa de quartzo na faixa de 17 a 37µm, 

respectivamente. AM4 é a amostra que possui a maior massa de partículas de quartzo finas, 

mais de 60% abaixo de 37µm.  

O grau de liberação das partículas de quartzo é apresentado no gráfico da Figura 6.8. 

 

  
Figura 6.8: Grau de liberação das partículas hematita/magnetita das amostras globais por MQE 

 

O grau de liberação das partículas de quartzo é bem distinto entre as amostras. AM2 e 

AM7 apresentam grau de liberação próximo de 40%. O quartzo presente em AM3 possui a 

menor massa de suas partículas livres, menos de 10%. AM1, AM4, AM5 e AM6 apresentam 

grau de liberação do quartzo, 24,9%, 23,7%, 18,2% e 38,9%, respectivamente. 

Para melhor caracterizar as amostras de rejeitos de flotação de minério das diferentes 

regiões do QF, as amostras foram analisadas em diferentes faixas granulométricas (retido em 

210µm, 149µm, 105µm, 74µm, 53µm, 44µm, 37µm e passante em 37µm). Após as análises 

individuais, por MQE e análise química, foram agrupadas e denominadas de: 

• Fração grossa: partículas maiores que 149µm (100#); 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

P
a
rt

ic
ip

a
ç
ã
o

 m
á
s
s
ic

a
 d

a
s
 p

a
rt

íc
u

la
s
 l
iv

re
s
 

(%
)

Grau de liberação das partículas de quartzo



 

53 
 

• Fração intermediária: partículas com tamanho entre 149µm e 74µm 

(respectivamente, 100# e 200#); 

• Fração fina: partículas com tamanho entre 74µm e 37µm (respectivamente, 200# 

e 400#); 

• Fração superfina: partículas com tamanho inferior a 37µm. 

A Figura 6.9 apresenta a participação mássica de cada fração que compõe as amostras. 

  
Figura 6.9: Participação mássica das frações de tamanho nas amostras 

 

AM1 e AM5 são as amostras que apresentam a maior massa na fração grossa com 19% 

e 14%, respectivamente. A fração intermediária nessas duas amostras corresponde a 

aproximadamente 35% de suas massas. AM2 é composta pela maior massa de fração fina, mais 

de 35%. AM4 e AM7 apresentam suas maiores massas na fração superfina, aproximadamente 

60%. AM3 e AM6 também apresentam suas maiores massas na fração superfina, com cerca de 

40% e 48%, respectivamente. 

 

6.2 Análise da fração grossa  

 

A fração grossa de todas as amostras foi analisada, com exceção da amostra AM4 que 

não apresentou massa representativa, apenas 0,38% da massa total retida na peneira de 149µm. 

Destaca-se as amostras AM1 e AM5 pela maior presença dessa fração em suas composições, 

19% e 14% em massa, respectivamente. Nas amostras AM2, AM6 e AM7 a fração grossa não 

chegou a atingir 2% de suas massas e em AM3 em torno de 5%. 
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A composição química das amostras é apresentada na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3: Composição química da fração grossa das amostras por FRX e gravimetria 

 
 

A fração grossa de todas as amostras é constituído basicamente por SiO2. A amostras 

AM2 é a que apresenta maior teor de ferro, 16,84%. AM1, AM5 e AM7 possuem mais de 94% 

de SiO2, com destaque para AM5 com aproximadamente 98% de SiO2. 

A composição mineralógica da fração grossa das amostras é apresentada na Tabela 

6.4. 

Tabela 6.4: Composição mineralógica da fração grossa das amostras por MQE 

 
 

A composição mineralógica vem confirmar a presença predominante de quartzo em 

todas as amostras e a baixa variabilidade mineralógica na fração grossa. São constituídas 

basicamente por quartzo e hematita/magnetita, a presença de goethita é baixa, não atingiu 0,9%. 

AM2 é constituída pela maior massa de hematita/magnetita, 29,94% e, as amostras AM1 e AM5 

pelas menores massas, 2,71% e 0,96%, respectivamente. 

Apesar da baixa participação mássica da hematita/magnetita é de extrema valia avaliar 

a liberação dessa fase mineral. A Figura 6.10 traz o espectro de liberação da hematita/magnetita. 

 

%Fe2O3 %SiO2 %Al2O3 %CaO %MgO %TiO2 PPC %Fe %Mn %P

AM1 3,04 96,49 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 2,13 0,009 0,003

AM2 24,07 76,03 0,18 0,00 0,04 0,03 0,27 16,84 0,013 0,008

AM3 10,97 86,11 0,27 0,01 0,06 0,02 0,85 9,62 0,030 0,025

AM5 1,36 97,80 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 1,27 0,000 0,000

AM6 3,47 92,53 0,19 0,01 0,15 0,00 0,00 6,45 0,059 0,012

AM7 2,75 94,52 0,37 0,14 0,09 0,04 0,56 3,60 0,028 0,008

AM1 AM2 AM3 AM5 AM6 AM7

95,50 68,77 90,38 98,08 91,48 91,53

Hematita/magnetita 2,71 29,94 7,90 0,96 5,75 3,91

Goethita 0,10 0,51 0,83 0,66 0,66 0,89

Gibbsita 0,47 0,00 0,17 0,01 0,32 0,32

Não classificados 0,96 0,40 0,40 0,17 1,00 2,85

Outros minerais 0,26 0,38 0,32 0,12 0,79 0,50

Composição 

mineralógica (%massa)

Quartzo
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Figura 6.10: Espectro de liberação da hematita/magnetita na fração grossa 

 

O espectro de liberação mostra a baixa presença de partículas mistas na fração grossa 

de todas as amostras. AM1 apresenta menos de 7% de sua massa constituída por partículas 

mistas, pertencentes as classes -50+25% e -25+10%, com 1,8% e 4,8%, respectivamente. Mais 

de 26% da massa da amostra AM2 é constituída por hematita/magnetita liberada (classe +90%). 

Isso mostra que, praticamente toda a massa de hematita/magnetita presente na fração grossa de 

AM2 encontra-se liberada. As demais amostras são compostas basicamente por quartzo 

liberado, ou seja, partículas constituídas por menos de 10% de hematita/magnetita. 

Como o quartzo é o mineral predominante na composição mineralógica das amostras, a 

Tabela 6.5 apresenta a liberação das partículas de quartzo. 

 

Tabela 6.5: Liberação das partículas de quartzo na fração grossa por MQE 

 
 

Apesar da maioria das partículas de quartzo estarem liberadas, com mais de 90% de seus 

volumes compostos por quartzo, poucas são as partículas livres (100% liberadas) de quartzo na 
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fração grossa. AM2 é a amostra que apresenta a maior participação de quartzo livre, 18,9% da 

massa total de quartzo presente. 

As impurezas presentes nas partículas liberadas de quartzo na fração grossa das 

amostras estão ilustradas na Figura 6.11. 

 

  
Figura 6.11: Partículas liberadas e não livres de quartzo na fração grossa das amostras  

(azul: quartzo; vermelho: hematita/magnetita) 

 

As partículas liberadas de quartzo não livres apresentam minerais inclusos, 

principalmente hematita/magnetita. O tamanho dos grãos de hematita/magnetita varia entre as 

amostras, sendo que AM2, AM3 e AM6 possuem esses grãos mais finos. Em AM1, esses grãos 

estão mais associados a superfície das partículas. 

As imagens das partículas presentes na fração grossa das amostras são apresentadas no 

APÊNDICE A. 

 

6.3 Análise da fração intermediária 

 

A análise da fração intermediária foi realizada para todas as amostras. As amostras com 

maiores participações desses materiais em suas composições foram AM1, AM2, AM3 e AM5 

com aproximadamente 35%, 31%, 32% e 38% em massa, respectivamente. Enquanto que AM4, 

AM6 e AM7 são compostas por 8,8%, 16,8% e 10,4%, respectivamente. 

A Tabela 6.6 apresenta a composição química da fração intermediária das amostras. 
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Tabela 6.6: Composição química da fração intermediária das amostras por FRX e gravimetria 

 
 

Assim como na fração grossa, na intermediária as amostras são constituídas em sua 

maior massa por SiO2. As amostras que apresentam os maiores teores de ferro são AM2, AM4 

e AM7 com 15,84%, 8,88% e 10,41%, respectivamente. As demais amostras apresentam teores 

de ferro menores que 5%. O teor de sílica em AM5 se mantém próxima dos 98% como na sua 

fração grossa. 

Os minerais que constituem a fração intermediária das são apresentados na Tabela 6.7. 

 
Tabela 6.7: Composição mineralógica da fração intermediária das amostras por MQE 

 

 

O quartzo se mantém como o mineral predominante na composição mineralógica da 

fração intermediária das amostras. AM5 e AM6 destacam-se pelas suas maiores massas de 

quartzo, cerca de 97% da massa total da fração intermediária. AM2 é composta por mais 17% 

em massa de hematita/magnetita. A goethita não representa 2% da massa na fração 

intermediária das amostras. 

%Fe2O3 %SiO2 %Al2O3 %CaO %MgO %TiO2 PPC %Fe %Mn %P

AM1 7,15 90,77 0,08 0,01 0,02 0,01 0,01 5,00 0,010 0,003

AM2 22,66 77,57 0,25 0,00 0,04 0,03 0,31 15,84 0,009 0,008

AM3 6,07 88,87 0,08 0,01 0,06 0,01 1,45 4,89 0,009 0,010

AM4 12,21 86,02 0,57 0,02 0,00 0,07 0,48 8,88 0,006 0,016

AM5 1,65 97,63 0,05 0,00 0,00 0,00 0,16 1,43 0,000 0,000

AM6 2,44 93,37 0,12 0,02 0,08 0,01 0,00 3,38 0,029 0,007

AM7 12,66 84,56 0,28 0,05 0,06 0,03 0,25 10,41 0,023 0,002

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

92,38 82,12 87,21 84,22 97,46 96,62 84,91

Hematita/magnetita 6,81 17,17 11,27 11,85 1,88 2,59 13,47

Goethita 0,25 0,31 0,94 1,83 0,29 0,18 0,66

Goethita terrosa 0,06 0,04 0,17 0,36 0,08 0,05 0,17

Caulinita 0,00 0,08 0,05 0,39 0,08 0,04 0,21

Não classificados 0,31 0,19 0,28 0,74 0,18 0,30 0,39

Outros minerais 0,19 0,08 0,07 0,62 0,02 0,21 0,18

Composição 

mineralógica 
(%massa)

Quartzo
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O estudo de liberação das partículas com tamanho intermediário das amostras é 

apresentado no gráfico da Figura 6.12, por meio do espectro de liberação das 

hematitas/magnetitas. 

 
Figura 6.12: Espectro de liberação da hematita/magnetita na fração intermediária das amostras 

 

As partículas com menos de 10% de seus volumes constituídos por hematita/magnetita 

são, em sua maioria, as partículas liberadas de quartzo em todas as amostras. AM5 e AM6 

apresentam em torno de 97% dessas partículas. A presença de partículas mistas é maior em 

AM1, com cerca 10% em massa e, menor em AM5 com 1%. A presença de hematita/magnetita 

liberada é maior em AM2 com 13%. AM3, AM4 e AM7 apresentam cerca de 8% de suas massas 

constituídas dessas partículas.   

A baixa participação de partículas liberadas de hematita/magnetita é esperada por se 

tratar de amostras de rejeitos de minérios de ferro provenientes do processo de flotação. A 

Tabela 6.8 apresenta o estudo de liberação do quartzo. 

 
Tabela 6.8: Liberação das partículas de quartzo na fração intermediária das amostras por MQE 
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A participação de quartzo livre aumenta consideravelmente se comparado ao quartzo 

livre presente na fração grossa. AM2 apresenta a maior massa de quartzo livre, 33,71% e, AM3 

a menor massa, 18,23%. As partículas de quartzo constituídas por mais de 90% em volume 

desse mineral representam mais de 95% de toda massa de quartzo que compõe as amostras, 

sendo que AM5 e AM6 apresentam mais de 99% das partículas liberadas de quartzo. 

A Figura 6.13 traz imagens de partículas liberadas e não livres de quartzo que 

constituem a fração intermediária das amostras. 

 

 
Figura 6.13: Partículas liberadas e não livres de quartzo na fração intermediária das amostras 

(azul: quartzo; vermelho: hematita/magnetita) 

 

As partículas liberadas e não livres de quartzo apresentam minerais inclusos, 

principalmente hematita/magnetita. O tamanho dos grãos de hematita/magnetita varia entre as 

amostras, sendo que AM3 e AM6 possuem esses grãos mais finos. Em AM1, esses grãos estão 

mais associados a superfície das partículas. Pode-se considerar que a fração intermediária é 

constituída por características semelhantes à fração grossa, principalmente quanto às partículas 

liberadas de quartzo. 

As imagens das partículas presentes na fração intermediária das amostras são 

apresentadas no APÊNDICE A. 
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6.4 Análise da fração fina  

 

A fração fina presente nas amostras representa cerca de 20% a 35% da massa total das 

amostras. AM2 destaca-se pela maior presença dessa fração com 35,8% e AM3 com a menor 

massa, 22,7%. AM1, AM4, AM5, AM6 e AM7 são constituídas por 24,5%, 31,4%, 23,0%, 

33,5% e 25,7%, respectivamente de fração fina. 

A Tabela 6.9 apresenta a composição química das amostras da fração fina presentes nas 

amostras. 

 

Tabela 6.9: Composição química da fração fina das amostras por FRX e gravimetria 

 

 

Na fração fina há uma diminuição do teor de sílica se comparada às frações já 

apresentadas, porém se mantém como o composto mais abundante. Dentre as amostras, AM2 

permanece com o maior teor de ferro, 25,59%.  AM7 também apresenta teor de ferro mais alto 

se comparado as demais frações finas dos rejeitos, com 19,85%. AM1, AM3, AM4, AM5 e 

AM6 são constituídas por mais de 80% de SiO2, sendo que AM5 possui mais de 87% de SiO2. 

O teor de alumina aumenta para as amostras AM2, AM5 e AM7 com, respectivamente, 0,61%, 

0,68% e 0,54% de Al2O3. 

A composição mineralógica das amostras é apresentada na Tabela 6.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

%Fe2O3 %SiO2 %Al2O3 %CaO %MgO %TiO2 PPC %Fe %Mn %P

AM1 16,00 82,87 0,27 0,00 0,04 0,04 0,07 11,18 0,012 0,007

AM2 36,58 62,23 0,61 0,00 0,05 0,06 0,55 25,59 0,018 0,012

AM3 13,76 85,33 0,17 0,01 0,06 0,02 0,52 9,63 0,011 0,014

AM4 16,08 82,55 0,28 0,02 0,00 0,04 0,25 11,39 0,000 0,013

AM5 11,55 87,35 0,68 0,00 0,00 0,02 0,54 8,10 0,000 0,004

AM6 12,68 84,06 0,22 0,03 0,13 0,05 0,40 9,40 0,037 0,011

AM7 26,88 69,49 0,54 0,08 0,08 0,03 0,52 19,85 0,021 0,002
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Tabela 6.10: Composição mineralógica da fração fina das amostras por MQE 

 
 

O quartzo é o mineral predominante na fração fina das amostras. A goethita e a goethita 

terrosa estão mais presentes nessa fração, bem como a caulinita. A maior presença de alumina 

em AM2, AM5 e AM7, conforme visto na Tabela 6.9, se dá pela maior participação mássica 

desses minerais, em especial da caulinita (em torno de 1%). Quando somados os minerais 

goethita, goethita terrosa e caulinita representam aproximadamente 1% da composição 

mineralógica de AM1 e AM6, 1,5% de AM2, AM3 e AM4, 2% de AM7 e 3% de AM5. 

Portanto, apesar da maior variabilidade mineralógica na fração fina das amostras, o quartzo e a 

hematita/magnetita são os minerais de maior participação mássica, com mais de 30% de 

hematita/magnetita em AM2 e AM7 e, AM1, AM3, AM5 e AM6 com aproximadamente 80% 

de quartzo. AM4 apresenta em torno de 74% de quartzo e 23% de hematita/magnetita. 

O espectro de liberação da hematita/magnetita na fração fina é apresentado na Figura 

6.14. 

 

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

83,25 59,08 82,47 74,54 79,76 83,58 62,89

Hematita/magnetita 15,24 38,74 15,61 23,07 16,83 14,62 33,95

Goethita 0,31 0,73 0,96 1,17 1,30 0,61 1,01

Goethita terrosa 0,13 0,12 0,23 0,18 0,29 0,19 0,30

Caulinita 0,51 0,71 0,09 0,31 1,32 0,22 0,93

Não classificados 0,36 0,36 0,48 0,49 0,44 0,54 0,70

Outros minerais 0,20 0,26 0,16 0,23 0,06 0,25 0,22

Composição 

mineralógica 
(%massa)

Quartzo
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Figura 6.14: Espectro de liberação da hematita/magnetita na fração fina das amostras 

 

A presença de partículas liberadas de hematita/magnetita e partículas mistas aumentou 

se comparadas às frações grossa e intermediária. As amostras AM2 e AM7 apresentam cerca 

de 30% de partículas liberadas de hematita/magnetita, AM4 massa próxima de 20% e, AM1, 

AM3, AM5 e AM6 em torno de 10%. A presença de partículas mistas é maior em AM1, AM2, 

AM4 e AM7 com massa próxima de 10%. As partículas com menos de 10% em volume de 

hematita/magnetita representam mais de 80% da massa das amostras AM1, AM3, AM5 e AM7, 

mais de 70% de AM4 e aproximadamente 60% de AM2 e AM7. Isso mostra que a fração fina 

das amostras é constituída, em sua maior parte, por partículas liberadas de quartzo. 

Como as partículas de hematita/magnetita estão mais presentes na fração fina é 

importante caracterizá-las quanto a liberação. A Tabela 6.11 apresenta a liberação mineral da 

hematita/magnetita nas amostras. 

 

Tabela 6.11: Liberação das partículas de hematita/magnetita na fração fina das amostras por MQE 
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Classes 
(%superfície 

exposta)

80% 90% 92% 95% 100%

AM1 63,73 57,22 55,33 49,96 41,96

AM2 88,19 83,86 82,02 77,37 59,40

AM3 77,01 70,33 65,92 58,65 42,88

AM4 82,51 76,10 72,91 65,32 45,33

AM5 79,41 72,61 70,66 63,10 44,63

AM6 84,87 78,33 75,51 66,31 44,38

AM7 87,08 79,43 76,03 68,84 50,66
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As partículas com a superfície livre de hematita/magnetita estão presentes em mais de 

40% da massa dessa fase nas frações finas das amostras. Nas amostras AM2 e AM7 constituem 

mais de 59% e 50% da massa, respectivamente. As partículas liberadas de hematita/magnetita, 

com mais de 90% de sua superfície exposta, correspondem a aproximadamente 80% da massa 

da fase para AM2, AM4, AM6 e AM7, 70% para AM3 e AM5 e, 57% para AM1. 

Apesar do aumento da massa de hematita/magnetita na fração fina, o quartzo ainda é o 

mineral predominante nessa faixa de tamanho nos rejeitos de flotação dos minérios de ferro. O 

estudo de liberação das partículas de quartzo é apresentado na Tabela 6.12. 

 

Tabela 6.12: Liberação das partículas de quartzo na fração fina das amostras por MQE  

 

 

Mais de 50% da massa de quartzo presente na fração fina das amostras encontra-se livre. 

Com destaque para AM1, AM2 e AM7 com massa em torno de 60%. As partículas liberadas 

de quartzo representam mais de 95% da massa de quartzo em todas as amostras. 

As imagens das partículas presentes na fração fina das amostras são apresentadas no 

APÊNDICE A. Nessas imagens, pode-se observar a maior presença de partículas livres, tanto 

de quartzo, quanto de hematita/magnetita. 

 

6.5 Análise da fração superfina  

 

A fração superfina presente nas amostras de rejeito de flotação de minério de ferro 

corresponde a maior massa das frações presentes em AM3, AM4, AM6 e AM7, com 

aproximadamente 40%, 60%, 48% e 63%, respectivamente. Em AM1, AM2 e AM5 essa fração 

representa em torno de 21%, 32% e 24% da massa, respectivamente. 

A composição química da fração superfina das amostras é apresentada na Tabela 6.13. 

 

Classes 

(%volume)
80% 90% 92% 95% 100%

AM1 97,21 95,92 95,20 93,49 57,65

AM2 96,23 95,10 94,76 93,61 58,01

AM3 97,87 96,15 95,48 93,16 51,17

AM4 97,25 96,22 95,86 94,74 56,39

AM5 98,55 97,92 97,47 95,91 55,58

AM6 98,84 97,91 97,39 95,34 54,66

AM7 97,78 96,82 96,28 94,14 62,53
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Tabela 6.13: Composição química da fração superfina das amostras por FRX e gravimetria 

 

 

Na fração superfina há um aumento considerável no teor de ferro e nos teores de 

contaminantes, principalmente Al2O3, Mn, P e aumento do valor de PPC. O teor de SiO2 

apresenta-se maior que 40% somente em AM1 e AM7. As amostras AM4 e AM5 são compostas 

por mais de 50% de Fe e as demais por mais de 35% de Fe. AM2 destaca-se pelos seus altos 

teores de contaminantes, 9,08% de Al2O3, 0,271% de Mn, 0,128% de P e valor de PPC de 

6,40%. AM5 apresenta o menor teor de SiO2 na fração fina das amostras, com menos de 18%. 

Seus teores de Al2O3 e P e valor de PPC são elevados, com 3,30%, 0,103% e 6,21% 

respectivamente. AM6 é a única amostra com teor de MgO expressivo, 0,27%, entretanto com 

o menor teor de alumina, 0,90% e teor de P baixo, 0,035%. O teor de Mn essa amostra também 

é mais elevado, com 0,252% de Mn. 

As amostras AM1, AM4 e AM7 destacam-se por possuírem menos de 2% de Al2O3, 

0,050% de Mn e P e, valor de PPC de 2%. AM1 e AM7 apresentam os menores teores de ferro, 

em torno de 37%, enquanto que, AM4 destaca-se pelo mais alto teor, 53,94% de Fe. 

A composição mineralógica da fração superfina das amostras é apresentada na Tabela 

6.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%Fe2O3 %SiO2 %Al2O3 %CaO %MgO %TiO2 PPC %Fe %Mn %P

AM1 52,56 42,33 1,72 0,03 0,12 0,13 0,71 36,76 0,049 0,025

AM2 62,74 20,62 9,08 0,02 0,07 0,26 6,40 43,88 0,271 0,128

AM3 69,24 24,27 1,60 0,01 0,09 0,07 4,66 48,43 0,094 0,114

AM4 76,69 19,97 1,43 0,02 0,00 0,09 0,95 53,94 0,034 0,039

AM5 71,68 17,79 3,30 0,01 0,00 0,18 6,21 50,45 0,075 0,103

AM6 65,85 30,18 0,90 0,08 0,27 0,15 1,26 46,39 0,252 0,035

AM7 52,20 40,89 1,93 0,05 0,09 0,09 2,00 37,07 0,020 0,016
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Tabela 6.14: Composição mineralógica da fração superfina das amostras por MQE 

 
 

A fração superfina comparada com as demais frações das amostras, apresenta maior 

variabilidade mineralógica e massa de hematita/magnetita. As amostras AM2 e AM4 

apresentam mais de 70% de suas massas constituídas por esse mineral, AM5, AM6 e AM7 por 

mais de 60% e AM1 e AM3 por aproximadamente 48%. A presença de goethita não atinge 9% 

da massa nas amostras AM1, AM2, AM4, AM6 e AM7. Já as amostras AM3 e AM5 são 

constituídas por aproximadamente, 31% e 25% de goethita. São também as amostras que 

possuem a maior participação mássica de goethita terrosa, em torno de 4%. A caulinita está 

presente na fração superfina de todas as amostras, com menor participação em AM3 e AM6 

(0,3%) e maior em AM7 (2,9%). 

Como a fração superfina é a mais rica em teor de ferro, é importante conhecer a 

contribuição dos minerais na distribuição do ferro. A Tabela 6.15 traz a distribuição do ferro 

nos principais de minerais de ferro. 

 

Tabela 6.15: Contribuição dos minerais na distribuição do Fe por MQE 

 

 

Na fração superfina, a hematita/magnetita é a principal fase portadora de ferro. Em 

AM2, AM4, AM6 e AM7 essa fase é responsável por aproximadamente 90% do Fe presente. 

A goethita tem participação significativa, principalmente em AM3 e AM4, com 34,4% e 25,1%, 

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

47,63 74,55 48,26 71,5 62,61 63,04 60,69

Quartzo 38,71 13,15 13,74 15,32 6,13 28,23 26,02

Goethita 7,68 7,29 31,22 8,86 25,21 4,61 5,41

Goethita terrosa 1,77 0,45 4,46 2,03 3,48 1,35 1,45

Caulinita 1,98 1,29 0,30 1,09 0,95 0,34 2,90

Gibbsita 0,12 0,94 0,05 0,00 0,05 0,07 0,42

Não classificados 1,39 1,98 1,86 1,07 1,54 1,68 2,97

Outros minerais 0,72 0,35 0,11 0,13 0,03 0,68 0,14

Composição 

mineralógica 
(%massa)

Hematita/magnetita

Distribuição do Fe 

(%)
AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

Hematita/Magnetita 85,0 90,6 61,5 88,6 72,2 92,0 89,5

Goethita 11,8 7,7 34,4 9,5 25,1 5,8 6,9

Goethita terrosa 1,2 0,2 2,2 1,0 1,6 0,8 0,8

Outros minerais 2,0 1,5 1,9 0,9 1,1 1,5 2,8
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respectivamente. O ferro presente na goethita terrosa e outros minerais, quando somados não 

chegam a contribuir com 5% do Fe presente na fração superfina das amostras. 

O espectro de liberação das partículas de hematita/magnetita presentes na fração 

superfina das amostras é apresentado no gráfico da Figura 6.15. 

 

 
Figura 6.15: Espectro de liberação da hematita/magnetita na fração superfina das amostras 

 

Na fração superfina, a participação mássica de partículas mistas e partículas liberadas 

de hematita/magnetita aumentou, se comparada aos outros grupos de tamanhos das partículas. 

A fração superfina das amostras AM2, AM4, AM5 e AM6 é composta por aproximadamente 

60%, em massa, de partículas liberadas de hematita/magnetita. AM7 é composta por cerca de 

50% e, AM1 e AM3 por 40% dessas partículas. As partículas mistas correspondem a 22% da 

massa de AM2, em torno de 17% de AM3, AM4 e AM7, 10% de AM1 e, 6% de AM5 e AM6. 

Como a fração superfina das amostras apresentam maior variabilidade mineralógica não 

se pode afirmar que as partículas com menos de 10% de seus volumes preenchidos por 

hematita/magnetita são de quartzo, como afirmado para as frações mais grossas. As amostras 

AM1 e AM3 são constituídas por mais de 45% de quartzo. Enquanto que, AM5, AM6 e AM7 

apresentam mais de 30% de suas massas constituídas por partículas de quartzo e, AM2 e AM4 

por aproximadamente 20%. 

A liberação das partículas de hematita/magnetita na fração superfina das amostras é 

apresentada na Tabela 6.16. 
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Tabela 6.16: Liberação das partículas de hematita/magnetita na fração superfina das amostras por MQE 

 

 

As partículas com a superfície livre de hematita/magnetita presentes na fração superfina 

das amostras apresentam maior massa em AM6, com aproximadamente de 45% da massa de 

hematita/magnetita e menor massa em AM3, com menos de 12%. Suas partículas liberadas 

constituem mais de 60% da massa em todas as amostras, exceto em AM3 com menos de 35%. 

Portanto, AM3 é a amostra com a menor massa de partículas de hematita/magnetita com 

superfície exposta. 

Para melhor caracterizar as partículas liberadas de hematita/magnetita, a Figura 6.16 

traz o gráfico da frequência dessas partículas por faixas de tamanho. 

 

  
Figura 6.16: Frequência das partículas superfinas liberadas de hematita/magnetita por faixas de tamanho obtida 

por MQE 

 

As partículas liberadas de hematita/magnetita presente na fração superfina dos rejeitos 

estudos apresentam distintos tamanhos. AM2 e AM5 apresentam maior massa dessas partículas 

Classes 
(%superfície 

exposta)

80% 90% 92% 95% 100%

AM1 80,38 61,46 53,52 43,78 18,21

AM2 80,68 68,42 65,17 58,15 38,45

AM3 60,80 34,78 28,81 19,74 11,67

AM4 81,49 62,69 55,36 41,83 21,49

AM5 86,25 65,56 58,88 45,23 28,49

AM6 90,69 79,33 75,46 65,78 45,53

AM7 87,90 78,16 74,24 63,67 36,67

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

<5,0 µm 1,72 1,34 5,76 2,68 0,90 1,14 4,64

≥5,0<8,0 µm 6,28 5,84 10,14 6,72 2,86 5,24 12,88

≥8,0<17 µm 44,52 32,61 42,09 34,29 27,22 39,96 47,82

≥17<23 µm 23,81 21,94 21,47 22,87 29,94 27,02 22,29

≥23<37 µm 23,40 36,90 20,15 32,55 39,07 26,51 12,36
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nas suas frações mais grossas, entre 23µm e 37µm, com aproximadamente 40% de suas massas. 

As demais amostras apresentam suas maiores massas na fração entre 8µm e 17µm. AM7 com 

cerca de 50% da massa, AM1, AM3 e AM6 com 40% e, AM2, AM4 e AM5 com 30%. A 

presença de partículas menores que 8µm em AM3 e AM7 representam mais de 15% da massa, 

em AM5 menos de 4% e as demais amostras massa entre 6% e 10%. As partículas com tamanho 

entre 17µm e 23µm corresponde a mais de 20% da massa das partículas liberadas de 

hematita/magnetita, atingindo 30% em AM5.  

Outra informação relevante nos estudos de caracterização mineralógica é a associação 

dos minerais presentes nas amostras. Como a fração superfina é a única faixa de tamanho que 

apresentou maior variabilidade mineralógica e presença de partículas mistas, o estudo das 

associações minerais foi realizado somente para a fração superfina.  

A Tabela 6.17 apresenta as principais informações das associações da 

hematita/magnetita (H/M) com outros minerais. 

 

Tabela 6.17: Associações minerais da hematita/magnetita na fração superfina por MQE 

 
 

As partículas de hematita/magnetita estão em sua maioria associadas a outros minerais 

nas frações superfinas das amostras. Em AM7 65% dessas partículas estão associadas,  em AM2 

e AM6 em torno de 70%, em AM3 mais de 92% e, nas demais amostras mais de 80% da massa 

das partículas encontram-se associadas a outros minerais. Essas partículas fazem associações 

binárias principalmente com o quartzo, goethita e goethita terrosa. Os demais minerais quando 

somadas representam pouca massa em associações binárias, AM7 apresenta a maior massa com 

3%. 

Somente a amostra AM2 apresenta associações binárias com o quartzo, cerca de 7%. As 

demais amostras apresentam mais associações binárias com a goethita. Essa associação 

representa em torno de 9% em AM3, 7% em AM5, 5% em AM1, AM4 e AM6, 4% em AM7 e 

menos de 2% em AM2. A goethita terrosa representa em torno de 0,5% das associações binárias 

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

Partículas não associadas (livres) 17,31 28,04 7,51 13,61 15,36 30,52 34,92

82,69 71,96 92,49 86,39 84,64 69,48 65,08

H/M + Quartzo 0,87 7,06 0,32 0,31 0,04 0,29 0,77

H/M + Goethita 5,50 1,67 9,02 5,10 7,38 5,43 3,98

H/M + Goethita terrosa 1,16 0,46 0,51 0,57 0,45 0,47 0,43

H/M + Outro mineral 2,45 2,52 1,67 1,75 0,89 2,06 3,00

72,70 60,26 80,98 78,66 75,89 61,23 56,91

Hematita/Magnetita liberada 61,46 68,42 34,78 62,69 65,56 79,33 78,16

Hematita/Magnetita

Associações minerais

Outras associações (ternárias e complexas)
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das partículas de hematita/magnetita nas frações superfinas de todas as amostras, apenas AM1 

apresenta mais de 1% dessa associação. É importante destacar que as partículas superfinas de 

hematita/magnetita das amostras apresentam poucas associações binárias. Essas partículas 

superfinas estão sempre associadas a mais de um mineral. AM3 e AM4 apresentam em torno 

de 80% da massa de hematita/magnetita em outras associações (ternárias e complexas), AM7 

apresenta menos de 57% dessas associações. Em contrapartida, mais de 60% das partículas de 

hematita/magnetita superfinas presentes nas amostras encontram-se liberadas, ou seja, com 

mais de 90% de suas superfícies expostas, independente do tipo de associação extistente. 

 A presença de goethita nas frações superfinas dos rejeitos estudados apresentam 

participação mássica expressiva em suas composições mineralógicas, conforme mostrado na 

Tabela 6.14. Com destaque para as amostras AM3 e AM5, com participação de goethita em 

torno de 31% e 25%, respectivamente. A Tabela 6.18 traz as principais características 

mineralógicas da fração superfina dessas amostras. 

 

Tabela 6.18: Associações minerais da goethita na fração superfina por MQE 

 
 

As partículas de goethita estão mais associadas às hematitas/magnetitas. A presença de 

partículas não associadas (partículas livres) representa cerca de 30% da massa de goethita em 

todas as amostras, com maior massa em AM5 com 43,4%. Suas associações com o quartzo não 

atingiram 3% em nenhuma das amostras. Enquanto que, com a hematita/magnetita representam 

em torno de 12% das associações em AM4, AM6 e AM7, 7% em AM1 e AM3, 5% em AM5 e 

1% em AM2. As associações binárias com a goethita terrosa representam aproximadamente 5% 

das associações.  

Assim como analisado nas associações das partículas de hematita/magnetita, as 

associações das partículas de goethita acontecem principalmente com mais de um mineral, o 

que representa cerca de 50% do total das partículas de goethita presente na fração superfina das 

amostras. Entretanto, diferentemente das partículas de hematita/magnetita, as partículas de 

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

26,94 29,59 39,83 30,39 43,40 27,90 29,95

73,06 70,41 60,17 69,61 56,60 72,10 70,05

Goethita + Quartzo 2,89 2,24 2,78 1,95 0,51 2,65 2,83

Goethita + Hematita/Magnetita 7,13 1,24 6,45 12,50 4,75 12,66 11,01

Goethita + Goethita terrosa 7,10 3,89 5,24 5,98 5,27 6,32 5,68

Goethita + Outro mineral 4,78 4,15 2,08 2,79 2,35 3,52 5,24

51,16 58,89 43,63 46,39 43,72 46,94 45,30

83,99 95,18 89,95 83,85 92,72 94,28 82,65

Partículas não associadas (livres)

Associações minerais

Outras associações (ternárias e complexas)

Goethita liberada

Goethita
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goethita encontram-se em sua maioria com suas superfícies expostas, ou seja, partículas 

liberadas, independente das associações existentes. AM2 e AM6 apresentam, em torno de, 95% 

da massa dessas partículas com superfície livre. AM3 e AM5 com aproximadamente 90%. 

AM1, AM4 e AM7 com cerca de 83%. 

O tamanho das partículas superfinas de goethita é outra informação importante para 

caracterizar esses minerais presentes nos rejeitos arenosos de minério de ferro. A Tabela 6.19 

apresenta a frequência das partículas superfinas de goethita por faixas de tamanho. 

 

Tabela 6.19: Frequência das partículas superfinas de goethita das amostras por faixas de tamanho obtidas por 

MQE 

 
As partículas de goethita superfina são em sua maioria menores que 8µm. Apenas a 

amostra AM2 apresentam partículas mais grossas, com mais de 60% acima de 8µm. AM1, 

AM3, AM4 e AM7 possuem mais de 70% dessas partículas com tamanho inferior a 8µm, sendo 

que mais de 50% delas são menores que 5µm, em AM1, AM3 e AM4. As amostras AM2, AM5 

e AM6 apresentam em torno de 18% dessas partículas com tamanho acima de 17µm, enquanto 

que, AM1 em torno de 10%, AM3 e AM7 aproximadamente 7% e AM4 menos de 3%. 

As imagens das partículas superfinas presentes nas amostras são apresentadas no 

APÊNDICE A. 

 

6.6 Potencial recuperação do mineral-minério dos rejeitos 

 

Como as amostras são constituídas por partículas mistas em pequena quantidade (menos 

de 20% da massa total) e por partículas superfinas de hematita/magnetita, em sua maioria 

liberadas, pode-se prever pelo estudo de caracterização por MQE, o potencial de recuperação 

de ferro nas amostras de rejeitos. A Tabela 6.20 apresenta o cálculo de partição das massas, 

granuloquímica e granulomineralogia para cada uma das amostras, por meio da classificado das 

partículas de tamanhos entre 5µm e 37µm. 

 

 

 

 

Faixa de tamanho / 

massa (%)
AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

<5,0 µm 51,18 18,03 52,78 57,48 36,79 42,37 48,52

≥5,0<8,0 µm 20,79 18,98 19,33 21,31 16,61 17,48 26,17

≥8,0<17 µm 17,23 44,61 21,16 18,29 28,27 22,97 17,93

≥17<23 µm 3,79 12,10 4,82 2,23 11,52 6,85 0,00

≥23<37 µm 7,01 6,28 1,90 0,67 6,80 10,33 7,38
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Tabela 6.20: Partições mássicas e metalúrgicas por análise via MQE 

 
 

O teor de ferro no produto simulado (material entre 5µm e 37µm) das amostras AM1, 

AM2, AM3, AM4, AM5, AM6 e AM7 foram, 41,35%, 29,97%, 35,40%, 33,88%, 44,45%, 

33,99% e 26,57%, respectivamente. A presença de goethita aumenta consideravelmente nas 

frações mais finas, menores que 37µm. Na fração menor que 5µm, a goethita representa mais 

de 80% da massa em todas as amostras. 

Os ganhos potenciais com as recuperações mássicas, em cada amostra, são bem distintos, 

a depender da massa que se encontra na fração -37µm+5µm. AM4 e AM7 apresentam os 

maiores ganhos em massa, com aproximadamente 55%, e teor de ferro de 33,88% e 26,57%, 

respectivamente. A partição do ferro representa os possíveis ganhos de recuperação 

metalúrgica. AM1 e AM5 apresentam os maiores ganhos metálicos, com potencial ganho de 

85% após classificação dessa fração e teor de ferro próximo de 41% e 44%, respectivamente.  

Após cálculo das partições das partículas na fração -37µm+5µm, simulou-se um processo 

de concentração considerando a alimentação com a massa dessa fração. As premissas utilizadas 

na simulação foram: um produto com 66% de Fe (pellet feed), recuperação metalúrgica de 70% 

e recuperação das partículas liberadas de hematita/magnetita e goethita na fração. Essa última 

premissa mostra o potencial máximo de enriquecimento para qualquer que seja o processo de 

concentração utilizado.  A Tabela 6.21 apresenta os resultados da simulação de um possível 

processo de concentração. 

 

 

 

AM1 Massa Quartzo H/M Goethita Outros %Fe Partição Fe

Global 100,00 82,66 14,50 0,79 2,05 9,64 - AM5 Massa Quartzo H/M Goethita Outros %Fe Partição Fe

+37µm 78,67 91,72 6,99 0,77 0,52 4,45 36,30 Global 100,00 75,08 18,21 3,05 3,66 11,18 -

-37+5µm 20,04 11,98 67,63 11,80 8,60 41,35 85,99 +37µm 75,57 88,36 5,18 2,89 3,56 2,98 20,12

-5µm 1,29 2,04 11,92 82,36 3,69 46,31 6,20 -37+5µm 21,50 5,98 73,76 14,97 5,29 44,45 85,50

-5µm 2,93 0,90 11,20 81,18 6,72 45,82 12,01

AM2 Massa Quartzo H/M Goethita Outros %Fe Partição Fe

Global 100,00 53,70 42,04 1,73 2,53 28,27 - AM6 Massa Quartzo H/M Goethita Outros %Fe Partição Fe

+37µm 68,41 66,09 30,38 1,68 1,85 20,18 48,84 Global 100,00 60,73 33,95 2,13 3,19 22,41 -

-37+5µm 30,66 14,11 52,31 28,11 5,46 29,97 32,50 +37µm 51,66 85,14 10,36 2,07 2,43 6,25 14,42

-5µm 0,93 2,34 12,14 83,29 2,23 46,81 1,54 -37+5µm 46,73 18,03 58,99 19,88 3,09 33,99 70,89

-5µm 1,61 1,09 5,14 93,09 0,68 55,68 4,00

AM3 Massa Quartzo H/M Goethita Outros %Fe Partição Fe

Global 100,00 54,44 28,91 9,66 6,99 16,67 -

+37µm 59,76 72,42 15,83 8,92 2,83 9,10 32,63 AM7 Massa Quartzo H/M Goethita Outros %Fe Partição Fe

-37+5µm 33,43 13,27 60,98 18,58 7,17 35,40 71,00 Global 100,00 50,05 39,47 3,49 6,99 25,53 -

-5µm 6,81 1,15 8,69 84,24 5,92 48,60 19,86 +37µm 37,39 70,39 21,39 3,45 4,77 13,18 19,30

-37+5µm 57,17 28,48 46,59 19,96 4,97 26,57 59,49

AM4 Massa Quartzo H/M Goethita Outros %Fe Partição Fe -5µm 5,44 2,37 11,80 83,73 2,10 47,18 10,05

Global 100,00 42,62 46,69 5,66 5,03 29,49 -

+37µm 40,35 74,66 19,17 5,49 0,67 11,19 15,30

-37+5µm 54,77 19,67 58,54 18,59 3,20 33,88 62,92

-5µm 4,88 0,76 8,02 90,19 1,02 52,55 8,70
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Tabela 6.21: Simulação de um possível processo de concentração da fração -37µm+5µm 

 
 

Os resultados mostram uma oportunidade de reprocessamento da fração -37µm+5µm dos 

rejeitos estudados, com aproveitamento máximo de aproximadamente 6% da massa total de 

rejeito gerado para as amostras AM1 e AM3, 7% para AM2 e AM5,13% para AM7 e, 14% para 

AM4 e AM6. 

 

6.7 Comparação das técnicas de análises 

 

Os diversos resultados fornecidos pela MQE podem fazer dela uma ferramenta completa 

de caracterização mineralógica. Para tanto, os estudos comparativos da MQE com as técnicas 

mais utilizadas em caracterização são apresentados a seguir. 

 

6.7.1 Identificação dos minerais por DRX 

 

A técnica de DRX identificou os minerais presentes nas amostras, conforme apresentado 

nos difratogramas da Figura 6.17. 

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

41,35 29,97 35,40 33,88 44,45 33,99 26,57

%Fe concentrado 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Rec. Metalúrgica (%) 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

28,4 24,7 17,9 24,6 33,1 30,0 22,4

5,7 7,6 6,0 13,5 7,1 14,0 12,8

Rec. Mássica das 

partículas liberadas (%)

Massa rejeito total (%)

% Fe Alimentação

Simulação processo de 

concentração                                     

(-37µm+5µm)
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Figura 6.17: Difratogramas da fração superfina das amostras

AM1

1 Quartzo

2 Hematita

AM2

1 Quartzo

2 Hematita

3 Caulinita

AM3

1 Quartzo

2 Hematita

3 Goethita

4 Gibbsita

5 Caulinita

AM4

1 Quartzo

2 Hematita

3 Caulinita

AM5

1 Quartzo

2 Hematita

3 Goethita

4 Caulinita

5 Gibbsita

AM6

1 Quartzo

2 Hematita

AM7

1 Quartzo

2 Hematita

3 Caulinita
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Os difratogramas da fração superfina das amostras mostram a variabilidade 

mineralógica dessas, conforme observado também por MQE. 

 

6.7.2 Análise química versus MQE 

 

A composição química das amostras foi obtida através da análise química por FRX e da 

MQE. Por se tratar de amostras de rejeitos arenosos, constituídas basicamente por minerais de 

ferro e quartzo, o gráfico da Figura 6.18 traz a relação existente entre os teores de Fe e SiO2 das 

duas técnicas. 

 

 
Figura 6.18: Composição química das amostras globais – FRX x MQE 

 

A correlação existente entre as técnicas, para teores de Fe e SiO2 das 7 amostras 

analisadas, mostra a boa concordância entre elas para a composição química. Porém, por este 

trabalho ser um estudo de caracterização mineralógica, a informação mais relevante é a 

composição mineralógica das amostras.  

A análise química fornece informações calculadas quanto a mineralogia das amostras e 

a MQE identifica as fases minerais presentes diretamente. Como a análise química, atualmente, 

é a principal ferramenta de análise composicional utilizada na mineração, faz-se necessário 

comparar as duas técnicas. Na análise química todo o Fe³+ analisado é convertido em Fe2O3. 

Entretanto, é sabido que outros minerais portadores de Fe³+ como as goethitas e as goethitas 

terrosas fazem parte da composição dos minérios de ferro do QF e, portanto, não são 
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identificadas na análise química. Por analisar fases minerais, a MQE possibilita diferenciar e 

quantificar os minerais, com exceção neste estudo da diferenciação dos minerais hematita e 

magnetita, conforme já descrito nos capítulos anteriores.  Portanto, uma boa maneira de 

comparar os resultados das duas técnicas é pelo fechamento das principais composições 

presentes. Os resultados das principais composições das amostras são apresentados na Tabela 

6.22. 

 

Tabela 6.22:  Composições química e mineralógica fornecidas pelas técnicas 

  
 

Comparando os resultados das duas técnicas de análises, observa-se a proximidade dos 

fechamentos, com maior desvio para a amostra AM4, com 1,48%. A MQE considera a presença 

de Fe, Si e Al em todas as principais fases que compõem as amostras e não somente nos minerais 

portadores de Fe, Si e Al, conforme apresentado na Tabela 5.4.  

Com isso, a análise via MQE mostrou-se uma ferramenta confiável para a quantificação 

automática de fases minerais, com boa concordância para as composições químicas, sempre 

inferior a 2%. As comparações das técnicas para os demais elementos e compostos não foram 

abordadas neste trabalho devido a baixa participação dos mesmos nas amostras analisadas. 

 

6.7.3 Picnometria de hélio versus MQE 

 

As densidades das amostras estimadas por MQE e medida por picnometria de hélio são 

apresentadas na Tabela 6.23. 

 
Tabela 6.23: Densidade das amostras globais 

 
 

% Fe2O3 % SiO2 % Al2O3 % FeO Fechamento

Hematita/ 

Magnetita 

(%)

Goethita + 

Goethita 

terrosa (%)

Quartzo (% )
Caulinita 

(% )

Gibbsita 

(% )
Fechamento

AM1 16,30 81,57 0,41 0,00 98,28 14,50 0,90 83,08 0,39 0,00 98,87 -0,59

AM2 39,15 57,36 2,01 0,41 98,93 42,04 1,96 53,77 0,72 0,21 98,71 0,22

AM3 35,33 60,16 0,76 1,17 97,42 28,91 12,62 55,38 0,16 0,03 97,10 0,32

AM4 46,49 51,31 0,90 0,33 99,03 46,69 7,09 42,98 0,63 0,16 97,55 1,48

AM5 17,75 79,36 0,82 0,37 98,29 18,21 4,02 75,29 0,69 0,03 98,24 0,05

AM6 32,84 64,23 0,50 1,15 98,72 33,95 2,83 61,05 0,39 0,02 98,24 0,48

AM7 37,45 57,84 1,26 0,72 97,27 39,47 4,55 50,72 1,98 0,10 96,81 0,45

Diferença 

fechamento

Análise química MQE

Densidade AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7ConceiçãoBrucutu Alegria Vargem GrandePico I CSN Trafigura

Picnometria de 

hélio
2,92 3,30 3,20 3,48 2,93 3,22 3,38

MQE 2,83 3,34 3,26 3,55 2,94 3,19 3,35
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A MQE estimou a medida de densidade próximas aos valores obtidos por picnometria 

de hélio para todas as amostras de rejeitos de flotação de minério de ferro. A Figura 6.18 

apresenta a correlação existente entre as técnicas. 

 

 
Figura 6.19: Densidade das amostras globais – Picnometria de hélio x MQE 

 

O gráfico da Figura 6.19 confirma a concordância existente entre as densidades obtidas 

pelas duas técnicas. Diferenças maiores poderiam ser esperadas, na eventualidade de presença 

de poros fechados nas partículas minerais, o que não é provável nas amostras analisadas, em 

função de sua granulometria já fina, posto que se constituem de materiais previamente 

cominuídos, antes de serem submetidos ao próprio processo de concentração. Isso mostra que, 

a MQE estima precisamente a densidade estrutural das amostras, quando comparada aos valores 

medidos por picnometria de hélio de materiais cominuídos.  

 

6.2.3 Peneiramento e cicloclassificação versus granulometria a laser versus MQE 

 

Foi realizada análise comparativa dos métodos de determinação dos tamanhos das 

partículas para todas as amostras. A Figura 6.19 ilustra essas comparações.
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Figura 6.20: Comparação dos métodos de análise granulométrica
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Cada método de análise granulométrica possui o seu princípio de cálculo para 

determinar o tamanho médio das partículas, por isso não se espera que os métodos admitam os 

mesmos valores. Conforme apresentado nos gráficos da Figura 6.20, todas as técnicas têm a 

mesma tendência de distribuição. Entretanto, a granulometria a laser apresentou maiores 

medidas dos tamanhos das partículas, o que pode ser observado através do deslocamento de sua 

curva dos gráficos para a direita. A MQE e o peneiramento e cicloclassificação mantiveram 

muito próximas suas distribuições, conforme apresentado também no gráfico (a) da Figura 6.21. 

 

 
Figura 6.21: Relação entre os métodos de análise granulométrica 

 

Na Figura 6.21(a) observa-se boa correlação entre as distribuições granulométricas 

obtidas pelo peneiramento/cicloclassificação e a MQE, com R² maior que 0,95. Apenas para a 

fração fina (entre 74 e 37µm), não houve boa correlação (R²=0,82). Isso acontece devido a 

maior ineficiência do peneiramento a úmido para partículas superfinas (menor que 37µm), pois 

essas partículas tendem a se aglomerar durante o peneiramento, ficando parte do material retido 

na peneira de 37µm. A granulometria a laser e MQE (b) e, peneiramento/cicloclassificação e 

granulometria a laser (c) não apresentaram boas correlações. 

 A MQE mostrou-se uma técnica confiável para determinar o tamanho das partículas 

presentes nas amostras de rejeitos arenosos, em concordância com os resultados de 

peneiramento e cicloclassificação, dispensando o uso de outras técnicas. 
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6.7.4 MQE global versus MQE faixa 

 

Todas as frações retidas na série de peneiras utilizadas no peneiramento a úmido foram 

analisadas por MQE, bem como os rejeitos globais que alimentaram a série de peneiras. Essas 

análises foram denominadas de análises das amostras globais e das amostras por faixa. A seguir, 

são apresentadas as análises mineralógicas comparativas entre os valores medidos pelas 

amostras globais e os globais calculados pelas amostras das faixas, tanto para a mineralogia 

quanto para a granulometria. O gráfico da Figura 6.22 traz as correlações existentes entre os 

valores medidos e calculados das principais fases minerais presentes nas amostras de rejeitos 

de flotação. 

 

 
Figura 6.22: Comparativo da composição mineralógica das amostras globais - calculado e medido 

 

O gráfico acima mostra a boa correlação existente entre as principais fases presentes nas 

amostras. As fases portadoras de minerais de ferro, hematita/magnetita e goethita apresentam 

as melhores correlações, R² iguais a 0,97 e 0,98, respectivamente. O R² para o quartzo apresenta 

valor expressivo, 0,96. 

A MQE mediu o tamanho das partículas presentes nos rejeitos estudados através das 

análises das amostras globais e das amostras por faixas. A Figura 6.23 apresenta a correlação 

existente entre os valores medidos nas amostras globais e os valores globais calculados pelas 

faixas. 
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Figura 6.23: Comparativo do tamanho das partículas das amostras globais - calculado e medido 

 

As faixas de tamanho analisadas foram agrupadas em 4 classes. As frações grossa e 

superfina apresentaram coeficiente de determinação de 0,97 e a fração intermediária de 0,95, 

mostrando a boa concordância entre os valores medidos e calculados. Para a fração fina esse 

coeficiente foi menor, R² igual a 0,89. Essa menor relação pode ser proveniente da aglomeração 

de partículas superfinas retidas nas peneiras de malhas mais abertas, quando da preparação das 

amostras, conforme apresentado anteriormente no comparativo das técnicas de determinação 

de tamanho das partículas.  

Desse modo, as análises das amostras globais por MQE também são representativas para 

os estudos de caracterização mineralógica, dispensando as análises das amostras por faixas de 

tamanho.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho atingiu seu principal objetivo, o de realizar a caracterização mineralógica 

dos rejeitos do processo de flotação de itabiritos das diferentes regiões do Quadrilátero Ferrífero 

utilizando a MQE como principal ferramenta.   

Após o ajuste do banco de dados para caracterizar rejeitos de minério de ferro, a MQE 

mostrou-se uma ferramenta confiável para a identificação e quantificação automática de 

minerais. A MQE identificou e classificou corretamente os minerais quando comparado a 

análise por DRX. Mostrou-se uma técnica mais precisa que a DRX na identificação de minerais 

minoritários. Apresentou boa concordância com as composições químicas medidas por FRX, 

divergências sempre inferiores a 2%. Forneceu informações precisas quanto a medida estimada 

de densidade estrutural das amostras, quando comparada às análises por picnometria de hélio 

de materiais cominuídos. Mostrou-se ainda uma técnica confiável para determinar o tamanho 

das partículas presentes nas amostras de rejeitos arenosos, em concordância com os resultados 

de peneiramento e cicloclassificação. 

Os resultados obtidos revelam ser dispensável o fracionamento das amostras em 

diferentes tamanhos para análise via MQE, desde que a desaglomeração das partículas ocorra 

de forma eficiente na etapa de preparação das amostras globais. 

Apesar da dificuldade da MQE em diferenciar hematita e magnetita, classificando-as 

em uma única fase “Hematita/Magnetita”, os resultados da DRX e análise química mostraram 

que essa fase é constituída principalmente por hematita. 

A distribuição granulométrica acumulada das amostras, por MQE, mostrou que os D50 

das amostras de rejeitos de flotação do QF variam entre 25µm e 80µm. As amostras de rejeitos 

são compostas majoritariamente por quartzo e hematita/magnetita, com baixa presença de 

partículas mistas desses minerais, correspondentes a menos de 20% da massa das amostras. As 

partículas de quartzo são geralmente mais grossas, com tamanhos entre 17µm e 149µm. 

Enquanto as partículas de hematita/magnetita são mais finas, com tamanhos entre 5µm e 37µm. 

A maior variabilidade mineralógica está presente em suas frações superfinas. O espectro de 

liberação da hematita/magnetita nas amostras globais mostrou a baixa presença de partículas 

mistas em todas as amostras. Quando comparados, os rejeitos de flotação de minério de ferro 

das diferentes regiões do QF, apresentam características mineralógicas distintas. 

AM1 caracteriza-se pela maior presença de quartzo em sua composição, mais de 80%, 

e apresenta a maior massa da fração grossa. AM2 é a amostra com maior teor dos contaminantes 
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Al2O3, P e Mn e mais alto valor de PPC, há também maior presença de partículas de 

hematita/magnetita mais grossas, mais de 50% da massa da fase maior que 37µm e, liberadas. 

AM3 é a amostra com o menor grau de liberação do quartzo (9,97%). A fração superfina possui 

a maior presença de goethita, 31%. AM4 possui a maior participação mássica de 

hematita/magnetita (46,69%) e baixa presença de contaminantes. Sua fração superfina 

representa 60% da massa da amostra, com 53,94% de Fe e baixos teores de contaminantes. Na 

AM5, as frações grossa e intermediária são constituídas por mais de 97% de quartzo, com 

partículas em sua maioria liberadas. Sua fração superfina apresenta menos de 6% de quartzo, 

mais de 25% de goethita e de 62% de hematita/magnetita. A AM6 é caracterizada pela maior 

presença de Mn (0,128%) e as partículas de hematita/magnetita possuem grau de liberação 

maior que 60%. É a amostra que possui a maior massa de quartzo na fração fina (83%). A AM7 

é a amostra mais fina, 63% de sua massa é constituída pela fração superfina e mais de 50% da 

massa das partículas de hematita/magnetita apresentam tamanho inferior a 17µm. 

A simulação de um processo de concentração da fração -37µm+5µm evidenciou uma 

oportunidade de reprocessamento desses rejeitos, o que pode levar a um aproveitamento em 

torno de 13% da massa de rejeito gerado na AM4, AM6 e AM7 e 6% nas AM1, AM2, AM3 e 

AM5. 

Por fim, cabe salientar que este trabalho não tem por objetivo discutir ou comparar os 

rejeitos de flotação de minério de ferro das diferentes regiões do QF quanto à potenciais 

aplicações, apenas apresenta e compara suas características mineralógicas.  
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

A caracterização mineralógica é o primeiro estudo a ser realizado para viabilizar a 

aplicabilidade dos minerais, sejam eles ROM, produtos ou os passivos ambientais gerados. Para 

tanto sugerem-se os seguintes trabalhos futuros: 

• Identificar e classificar todos minerais provenientes da mineração de ferro, com o 

objetivo de alimentar o banco de dados da MQE. 

• Realizar estudos de caracterização tecnológica para o aproveitamento dos rejeitos, 

adotando como premissa este estudo de caracterização mineralógica. 

• Associar os resultados da caracterização mineralógica a potenciais aplicações de cada 

um dos rejeitos de minério de ferro, tanto para a aplicação na fabricação de ecoprodutos, 

quanto para o reprocessamento desses materiais. 
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APÊNDICE A 

Mapa de fases das amostras globais e por faixas de tamanhos por MQE 
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