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RESUMO 

Devido à enorme importância dos minérios de ferro brasileiros e ao aumento da demanda de qualidade, tem sido 
necessário desenvolverem-se estudos mais detalhados para prever o comportamento dos minérios e evitar possíveis 
problemas. Mineralogia, composição química, granulometria, microestrutura, grau de alteração e de liberação dos 
minerais úteis e de ganga são parâmetros importantes a serem determinados. Neste trabalho, foi realizado um estudo de 
caracterização em amostras de minério de ferro da Mina de Alegria, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, de concessão 
da SAMARCO Mineração S.A, visando conhecer as características mineralógicas e microestruturais. Foram estudadas 
as tipologias K e N. As amostras apresentaram uma mineralogia semelhante, sendo constituídas por: hematita, goethita, 
magnetita, quartzo e minerais terrosos. O tipo K era composto predominantemente por hematita martítica e lamelar. 
O tipo N, além destes dois minerais, tinha ainda a goethita como constituinte importante. As feições microestruturais 
identificadas para os dois tipos estudados foram: hematita martítica com porosidade variada, resultante do processo 
de martitização; hematita lamelar; goethita botrioidal; goethita maciça microporosa; goethita terrosa, cuja composição 
química mostrou teor de Fep

3 
dominante, com teores baixos de Alp

3 
(máximo de 5.0%) e de Si0

2 
(máximo de 4.0%); 

magnetitas em diferentes estágios do processo de martitização; minerais argilosos (com teores elevados de Alp
3 

e Si0
2
). 

Os estudos realizados no MEV/EDS revelaram os seguintes aspectos importantes: o intercrescimento entre a hematita e a 
goethita; a presença ocasional de material argiloso nos microporos da hematita martítica; a ocorrência de goethita terrosa, 
fina, criptocristalina, preenchendo microporos e interstícios entre os grãos de hematita (martítica e lamelar), ou associada 
à hematita como crostas; a formação de hematita nos planos octaédricos da magnetita. A detenninação destes aspectos 
microestruturais vem, junto com os parâmetros já tradicionalmente estudados, contribuir para o melhor conhecimento do 
minério, possibilitando a definição de novas alternativas para o seu processamento. 

PALAVRAS-CHAVE: minério de ferro, microestrutura, composição mineralógica, caracterização. 

L INTRODUÇÃO 

Para se obter uma boa avaliação do minério, definir alternativas para o processo de beneficiamento ou para a sua 
otimização, visando adequar características de concentrados ou aumentar a recuperação, são necessárias informações 
sobre a natureza do minério e produtos obtidos. Os estudos realizados para minérios de ferro, ao longo dos anos, têm 
dado mais ênfase aos parâmetros químicos e granulométricos. Em função das mudanças nas características das reservas 
disponíveis e das exigências de qualidade do mercado atual, a avaliação de novos aspectos vem sendo necessária para 
se obter melhores resultados e se adequar o produto a estas exigências. A identificação, quantificação e determinação da 
composição química das fases mineralógicas presentes, estudo de sua microestrutura, grau de alteração e liberação dos 
minerais úteis são parâmetros importantes a serem considerados. Estes resultados são usualmente obtidos através de 
estudos de caracterização mineralógica/tecnológica, com o emprego de diversas técnicas de análise. 

Estudos de caracterização mineralógica realizados em amostras de minérios de ferro vêm mostrando uma grande 
diversidade mineralógica e microestrutural, determinada pelos diferentes processos de formação e evolução destes 
minérios até atingir sua forma atual (Rosiérie et ai. , 1993). Outro aspecto importante relativo à microestrutura dos minérios 
é a associação de materiais finos, terrosas com as diversas fases presentes nos minérios de ferro (Santos e Brandão, 2002) 
apresentando várias formas de ocorrência. A relação entre materiais terrosos e/ou aluminosos e os minérios de ferro 
brasileiros tem sido sempre citada na literatura (Araújo, 1982; Silva, 1999). i 

i 
O objetivo deste trabalho foi realizar estudos comparativos em amostras que apresentavam comportamento diferenciado l 
frente ao processo, com enfoque nos aspectos mineralógicos e microestruturais de seus constituintes. r 

! 

110 



r 

XIX ENTMME- Recife, Pernambuco - 2002. 

2. METODOLOGIA 

Foram estudadas duas tipologias (tipos K e N) de minério de ferro do complexo das Minas de Alegria, localizado nos 
municípios de Mariana e Ouro Preto, MG, de concessão da Samarco Mineração S.A, consideradas potencialmente 
problemáticas, correspondentes a amostras de diferentes frentes de lavra escolhidas para a realização de estudos 
comparativos. Foram estudadas as alíquotas representantes do ROM (run of mine), da alimentação da flotação e do 
concentrado final, nas seguintes granulometrias: 
• ROM (britado e peneirado): retido em lmm, retido em 425flm, e passante em 425flm; 
• Alimentação da flotação: retidos em I 06flm, 75!lm e 45!lm e passante em 45flm; 
• Concentrado final, com mais de 80% do material abaixo de 45flm. 

Foram escolhidas frações grossas do ROM para garantir a preservação da microestrutura e das relações entre os minerais 
presentes, viabilizando a realização dos estudos da mineralogia e da microestrutura. As amostras do ROM (após britagem 
em 9.52mm) foram peneiradas manualmente em peneira de malha 3.36mm, com o retido sendo quebrado usando-se 
um gral. Só aí então foram peneiradas nas frações estudadas. As amostras da alimentação da flotação foram escolhidas 
para se observar, após a deslamagem (retirada do material superfino) e em um material com uma granulometria menos 
fina, o material que iria para o concentrado final, já que este é obtido em uma granulometria muito fina, o que dificulta a 
observação dos aspectos microestruturais. As amostras foram homogeneizadas, quarteadas e subdivididas em alíquotas 
destinadas à caracterização. Uma parte das amostras foi pulverizada para a utilização em análises químicas via úmida 
e análises por difração de raios-X. Foram confeccionadas secções polidas, utilizando-se o material granulado, para 
observação no microscópio óptico de luz refletida (MOLR) e no microscópio eletrônico de varredura (MEV) com 
microanalisador EDS associado, através da técnica de embutimento em resina com posterior polimento com pasta de 
diamante. As secções foram confeccionadas para todas as frações granulométricas de cada uma das amostras. 

A caracterização mineralógica e microestrutural destas amostras foi realizada utilizando-se de diversas técnicas: I) 
análises químicas que forneceram a composição química percentual das amostras, ou seja, teores de ferro, silício, fósforo, 
alumínio, titânio, manganês e perda por calcinação (PPC); 2) difração de raios-X feita no difratômetro de raios-X da 
marca Philips, modelo PW 3710, com trocador de amostras automático; 3) MOLR, utilizando-se microscópio da marca 
Leitz, modelo Orthoplan com câmara fotográfica acoplada, que permitiu a identificação das fases mineralógicas presentes 
nas amostras e a caracterização das microestruturas; 4) MEV da marca JEOL, modelo JSM-5410, sendo as microanálises 
obtidas através do equipamento da marca Noran, modelo TN-M3055, composto de EDS (espectrômetro dispersivo em 
energia com janela especial que permite a detecção de todos os elementos de número atômico igual ou superior ao boro), 
que possibilitou a correta identificação das fases mineralógicas e ainda um melhor detalhamento de áreas ou feições 
específicas nas amostras, assim como a determinação de sua composição química; é uma ferramenta que permite uma boa 
análise de aspectos microestruturais finos, devido a sua excelente resolução espacial (Goldstein et al., 1992). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As amostras mostraram a seguinte composição mineralógica: hematita, quartzo, goethita, magnetita e minerais terrosos. A 
tabela I mostra a distribuição destes minerais nas duas amostras em cada uma das frações estudadas e as análises químicas 
correspondentes. 

Tabela 1: Resultados de difração de raios-X e análises químicas dos tipos K e N 

Amostra Frações 
DRX Análise Química %) 

A M p T Fe Si O AIO p MnO FeO PPC 
T +I mm H Q,G Mg - 62,41 9,28 0,31 0,025 0,020 0,49 1,10 
i 

ROM 
+425!lm H Q,G - - 61,71 10,06 0,46 0,027 0,020 0,54 1,17 

p -425!lm Q,H - G - 45,09 34,70 0,23 0,017 0,010 0,35 0,55 
o +I0611m Q H,G K - 7,07 89,12 0,35 0,010 0,010 1,03 0,39 

+75!lm Q H G - 32,61 52,68 0,16 0,015 0,010 0,44 0,50 
K AI. Flot. +45!lm H Q G - 54,07 22,02 0,12 0,014 0,020 0,59 0,51 

-45!lm H Q - - 59,59 14,52 0,16 0,013 0,010 0,49 0,51 
Cone. * H G Mg Q 68,45 1,15 0,15 o 014 o 020 I 38 0,79 

+I mm H G - Q 66,05 1,50 0,35 0,047 0,010 0,31 3,63 

ROM 
+425!lm H G Q Mg 64,37 3,71 0,45 0,049 0,020 0,47 3,36 

T -425!lm H Q G - 59,10 13,14 0,33 0,035 0,010 0,45 1,94 
po +I0611m H Q,G - - 50,23 24,79 0,26 0,040 0,010 0,58 3,04 

+75!lm H Q G - 52,00 23,13 0,24 0,032 0,010 0,38 2,21 
N AI. Flot. +45!lm H G Q - 63,00 7,94 0,23 0,030 0,010 0,21 1,68 

-45!lm H Q G Mg 64,70 6,08 0,18 0,025 0,020 0,77 1,16 
Cone. * H - G Q 67,31 1,32 0,19 0,027 0,030 1,71 2 21 
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Legenda: 
A - mineral predominantemente abundante 
M - mineral medianamente abundante 
P - mineral pouco abundante 
T - Mineral traço 
* - 80% abaixo de -45~-tm 
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H- hematita 
G - goethita 
Q - quartzo 
Mg - magnetita 
K - caulinita 

Os teores de ferro das amostras do tipo N apresentam em média, valores mais altos que o tipo K, no ROMenas amostras 
da alimentação da flotação . No concentrado, o tipo K é que apresenta valor mais alto. A PPC e o fósforo são mais altos no 
tipo N, que coincide com o aumento da goethita nesta amostra. 

Foram realizados estudos mineralógicos, microestruturais e microquímicos nas amostras, utilizando-se como ferramentas 
o microscópio óptico e o microscópio eletrônico de varredura com microanalisador EDS associado. As amostras 
mostraram uma grande diversidade de aspectos microestruturais. A utilização do MEV/EDS como ferramenta para a 
análise dos aspectos microestruturais finos das diversas feições presentes nos minérios estudados revelou ainda aspectos 
interessantes de algumas das feições estudadas, além de fornecer análises químicas localizadas. A tabela II resume as 
principais feições microestruturais observadas nas duas tipologias estudadas. 

O tipo K é composto predominantemente por hematita lamelar e hematita martítica, que apresentam valores próximos. O 
tipo N apresenta, além destes dois minerais, a goethita como constituinte importante. 

A hematita martítica apresenta microporos resultantes de processos de martitização (hematita martítica pouco e muito 
porosa - figura I A), algumas vezes até mesmo esquelctal. O processo de martiti zação pode ser observado em diferentes 
intensidades, desde o seu estágio inicial caracterizado por grãos de magnetita bem preservados (figura I B), até os 
estágios avançados onde este mineral apresenta-se como relictos ou está ausente. Neste último caso, a dissolução das 
fases intermediárias formadas no processo origina poros de maior tamanho. A hematita martítica microporosa pode 
ainda apresentar a estrutura em treliça típica do processo. O pseudomorfismo, caracterizado por hematitas microporosas 
apresentando seções losangulares e outras formas típicas da magnetita, é certamente um indicador da ocorrência da 
marti tização. 

Tabela 11: Principais fases mineralógicas e feições microestruturais observadas nos tipos K e N 

Fases mineralógicas Feições microestruturais 

Hematita Martítica microporosa contendo outros tipos de poros 
Lamelar 

Goethita Botrioidal I 

Maciça com porosidade (microporosidade) variada I 

Terrosa I 

Intercrescida com a hematita 
Ma2netita Bem preservada 

Relictos na hematita 
Material ar2iloso Crostas ou preenchendo cavidades 

Interior dos microporos da hematita martítica 
Quartzo Cristais eqüiaxiais anédricos 

Poros de tormas e tamanhos d1versos, pnnc1palmente 
mi, tS 

Algumas vezes observa-se a presença de um material terroso criptocristalino, de diHcil identificação nos microporos 
das hematitas, envolvendo seus grãos (figura 2A) ou ocupando espaços vazios entre agregados de grãos. O processo de 
martitização pode originar hematitas e goethitas como produtos (Morris, 19!15). Uma feição comumentc observada nestas 
amostras é a de intercrescimento, formada por lamelas de hematita e goethita (figura 28). 

A hematita lamelar ou especular apresenta lamelas de tamanhos variados ocorrendo como partículas individuais ou 
formando agregados de grãos. Podem estar associadas à hematita martítica e à goethita (figura 3A ). 

A goethita ocorre nas seguintes formas: botrioidal; maciça com porosidade variada; terrosa. Elas podem ocorrer como 
grãos individuais ou associadas às demais fases presentes nas amostras . 

A goethita botrioidal apresenta a estrutura fibrorradiada-concêntrica típica. Pode ocorrer envolvendo grãos de hematita 
martítica (figura 38), em estágio de martitização avançado, envolvendo grãos de magnctita, em etapa inicial do processo 
de martitização, ou ainda associada à hematita lamelar e ao quartzo (figura 4A). 
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A goetbita maciça apresenta uma porosidade variada, que vai desde microporos, resultantes do processo de martitização, 
a poros de maior tamanho, caracterizando as goethitas esqueletais. 

A goethita terrosa, assim classificada levando-se em conta tanto o seu aspecto tipicamente terroso quanto os resultados das 
microanálises obtidas que apresentou sempre teor de Fep

3 
dominante, com teores baixos a medianos de Alp

3 
(máximo 

de 5.0%) e de Si02 (máximo de 4.0%), aparece como uma fase muito fina, criptocristalina, associada aos grãos de bematita 
(figura 4B). Esta associação pode ser na forma de finas crostas ao redor dos grãos, preenchendo espaços entre agregados 
de grãos ou cavidades e reentrâncias existentes nos grãos, e ainda no interior de microporos das hematitas martíticas. 

A magnetita ocorre tanto como relictos nas hematitas, como na forma de grãos maiores, bem preservados, euédricos a 
subédricos, onde o processo de martitização é ainda incipiente, mostrando a formação de raras lamelas de hematita nos 
planos octaédricos da magoetita. Neste último caso, a magnetita pode estar envolvida pela goethita botrioidal. 

O material argiloso pode ocorrer na forma de agregados criptocristalinos envolvendo bematita lamelar fina, preenchendo 
os microporos da hcmatita e goethita martíticas, em cavidades nas bordas dos grãos ou como finas crostas envolvendo os 
grãos, e ainda formando partículas individuais. A presença ocasional deste material argiloso nos microporos da hematita 
martftica, é de dificil detecção, devido ao diminuto tamanho dos poros. A composição química caracterizou-se por 
apresentar teores elevados de ~03 e Si0

2
, frequentemente próximos da estequiometria da caulinita, com quantidades 

variáveis de ferro como pode ser observado na microanálise 8 da figura 3B. 

O quartzo ocorre como partículas livres ou associado às demais fases presentes nas amostras. Mostra-se como grãos 
irregulares, angulosos, podendo apresentar fraturas e corrosão em suas bordas. 

Deve-se ainda destacar a presença de poros, que são uma importante feição microestrutural, que aparecem entre os 
agregados de grãos das diversas fases presentes, ou no interior dos grãos, principalmente de hematitas e goethitas. 
Apresentam tamanhos diversos, com dimensões que variam de micrômetros até um milímetro. 

A 

Figura 1: ROM do tipo K, MOLR. A - Fração +425j.llll. Partícula de hematita martitica(Hm) composta por duas 
porções: uma mais porosa e outra menos porosa contendo relictos de magnetita(Mg). B - Fração + I mm. Grãos de 
magnetita(Mg) bem preservados em início do processo de martitização, com formação de hematita martitica(Hm) e 

goethita associada(G). Apenas polarizador (AP). 

B 
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A 8 

Miniárea Fe o. AJ,O, Si O P,O. I nterprctação 
l 90.18 5.02 4.80 0.00 Goethita terrosa 
2 99.02 0.31 0.67 0.00 Hematita martítica 
3 98.28 0.21 1.51 0.00 Goethita microporosa I 

I 

Figura 2: Alimentação da flotação do tipo N, fração + I 06~, MEV, imagem de elétrons retroespalhados(JER). A 
-Partícula mista formada por hematita martítica e goethita microporosa, com a goethita terrosa preenchendo cavidades 

e fonnando crostas em sua volta. B Ampliação da área marcada em A mostrando as áreas analisadas no EDS. 
Observam-se lamelas de hcmatita e goethita intercrescidas 

Miniárea FcO Al,O, SiO, P,O. TiO Interpretação 
L 99.66 0.00 0.34 0.00 0.00 Hematita martítica 
2 95.73 0.75 3.17 0.35 0.00 Goethita botrioidal 
3 99.42 0.03 0.09 0.00 0.46 Hematita lamelar 
4 73.57 0.00 25.25 0.20 0.98 Quartzo incluso na hematita 
5 99.34 0.30 0.37 0.00 0.00 Hematita martítica 

6 99.58 0.13 0.28 0.00 0.02 Hematita martítica 
7 98.18 0.28 0.24 0.00 1.30 Hematita lamelar 
8 52.03 13.55 34.42 0.00 0.00 Material argiloso 
9 99.23 O.Ll 0.67 0.00 0.00 Hematita martítica 
lO 95.27 4.00 0.72 0.00 0.00 Goethita botrioidal 

Figura 3: ROM do tipo K, fração +L mm, MEV, lER. A- Hematita martítica, lamelar e goethita associadas. Observam
se ainda inclusões na hematita lamelar. B hematita martítica com estrutura em treliça bem evidenciada e fonnaçào de 

microporos. Presença de material fino nos microporos da hematita martitica (miniárea 8). 
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A B 

Figura 4: A- ROM do tipo N, fração + l mm, MOLR. Agregado de grãos de hematita lamelar (Hl), e goethitas 
(maciça microporosa (G) e botrioidai(Gb )). B - Alimentação da flotação do tipo N, fração + 106!-lm, MOLR. Hematita 

martítica(Hm) associadas à goethita maciça( O) localmente com porções mais terrosas(Gt). AP. 

4. CONCLUSÕES 

A caracterização mineralógica de minérios de ferro complexos requer o uso de diversas técnicas, para a obtenção 
de resultados satisfatórios, devido à grande variabilidade que eles apresentam. Os resultados obtidos oeste trabalho 
forneceram dados para um bom conhecimento dos minérios, no que diz respeito a sua constituição mineralógica e 
microestrutural. 

As tipologias estudadas apresentaram uma mineralogia semelhante, sendo compostas por: hematita, goethita, magnetita, 
quartzo e minerais argi losos. O tipo K é composto predominantemente por hcmatita martítica e lamelar. No tipo N, além 
da presença destes dois minerais, observa-se ainda a goetbita, como constituinte importante. 

Apesar da relativa simplicidade mineralógica apresentada por estas amostras, foram identificadas diferentes feições 
microestruturais para um mesmo mineral. Os estudos realizados no MEY/EDS revelaram aspectos interessantes e de 
maior detalhe destas feições, devido à sua melhor resolução e à informação química adicional. As feições microestruturais 
identificadas para os dois tipos estudados são: 
• hematita martítica com porosidade variada; 
• hematita lamelar; 
• magnetitas, em diferentes estágios do processo de martitização; 
• a formação de hematita nos planos octaédricos da magnetita durante o processo de martitização; 
• goethita maciça microporosa, produto da martitização; 
• goetbita botrioidal; 
• goetbita terrosa (fina, criptocristalina) preenchendo intersticios entre os grãos de hematita martítica, hematita lamelar, 
ou associada a elas, frequentemente como crostas, apresentando teores baixos a medianos de Alp3 e Si02; 

• material argiloso, ocorrendo como grãos individuais, em borda de grãos, preenchendo espaços entre os grãos das outras 
fases mineralógicas e cavidades, como crostas e ainda nos microporos da hematita martítica, cuja composição química 
caracterizou-se por teores elevados de Alp

3 
e Si0

2
, com quantidades variáveis de ferro; 

• a feição de intercrescimento entre a hematita e goethita resultantes da martitização. 

O estudo detalhado dos aspectos mineralógicos e microestruturais dos constituintes dos minérios, que são ainda 
pouco discutidos, somado às abordagens clássicas (granulometria, química, liberação), é de grande importância 
para o conhecimento de suas características, e contribui na compreensão do seu comportamento frente às etapas de 
processamento, podendo até prever possíveis problemas. 
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