INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS E MORFOLÓGICAS
NAS PROPRIEDADES REOLÓGICAS DE POLPAS DE CONCENTRADOS DE
MINÉRIOS DE FERRO
1

Santos, L.D. ,Brandão, P.R.G.

1

,

Sampaio, D.A.

2

I -Departamento de Engenharia de Minas- Universidade Federal de Minas Gerais
Rua Espírito Santo, 35 , sala 702- Belo Horizonte, MG- Brasil- CEP 30160-030
lduarte@demin.ufmg.br ; pbrandao@demin.ufmg.br
2- Pipeline Systems Inc.
460 North Wiget Lane, Walmut Creek- Califomia- USA, 94598-2408.
dsampaio@pipesys.com

O conhecimento e a determinação das variáveis envolvidas no processo de beneficiamento de minérios de ferro
possibilita a identificação de parâmetros que podem ser determinantes na qualidade do minério, permitindo uma
melhor adequação dos seus produtos às especificações de mercado. Neste trabalho foram realizados estudos de
caracterização enfocando a mineralogia, morfologia e a área superficial específica de três tipologias de minério
de ferro (K, N e G), do Quadrilátero Ferrífero, MG. Preliminarmente, foram realizadas análises granulométricas
e análises químicas totais, seguidas pelos estudos de área superficial específica usando-se o método BET nos
concentrados das amostras e de microscopia óptica e eletrônica de varredura. As análises granulométricas
mostraram-se semelhantes para as três amostras (76%<38J..lm para o tipo K, 79%<38J..lm para o tipo N e
77%<38J..lm para o tipo G) . Os resultados das análises químicas também foram semelhantes, porém o tipo N
mostrou valores de Al 20 3, P e PPC mais altos que os tipos K e G. A amostra K foi caracterizada como
especularítica-martítica, devido a predominância da hematita especular e martítica nesta amostra, a amostra N
como martítica-especularítica-goethítica já que apresentou além da hematita especular e martítica, a goethita
como constituinte importante, e a amostra G como especularítica. As amostras mostraram as seguintes feições
microestruturais: goethita nas formas microporosa, botryoidal e terrosa, hematita martítica com porosidade
variada, hematita especular e magnetita observada em diferentes estágios do processo de martitização. Os
estudos de área superficial específica revelaram uma área superficial para o tipo N maior que os tipos K e G,
devido a grande ocorrência de goethita, principalmente a terrosa (material muito fino, criptocristalino que ocorre
na forma de crostas, preenchendo cavidades entre grãos, poros ou microporos), e da martita neste tipo. Estes
minerais contribuem para uma área superficial específica maior que a hematita lamelar predominante no tipo K e
G. Considerando-se aspectos relacionados a reologia da polpa dos minérios estudados durante o processamento
dos concentrados, a área superficial específica elevada no tipo N leva a uma menor relação reagente/área
superficial específica, o que implica em sistemas com uma menor floculação da polpa (mais dispersos), com
menor viscosidade e tensão de escoamento.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O processo de concentração de minérios de ferro requer a ava liação de muitos aspectos relativos à
propriedades fisicas , químicas e mineralógicas. Porém raramente eles são considerados de maneira conjunta, o
que resulta em ambiguidades em alguns casos: amostras com propriedades similares apresentam um
comportamento diferenciado durante o processamento. Assim, tem sido necessário se avaliar um maior número
de propriedades desses minérios para ajudar no entendimento dos fenômenos que ocorrem durante o
processamento e se obter melhores resultados (Cm·nell and Schwertmann, 1996; Santos and Brandao, 2002).
Neste estudo foram avaliadas amostras das Minas de Germano e de Alegria localizadas no Quadrilátero
Ferrífero, MG, que apresentaram distribuição de tamanho de partículas e características químicas similares,
porém mostraram comportamentos distintos durante as etapas de concentração e produziram polpas de
concentrados com características reológicas diferentes (Sampaio e Brandão, 2002).
O objetivo deste trabalho foi se realizar estudos de caracterização para avaliar as causas dos diferentes
comportamentos destas amostras durante e após o processamento, estabelecendo assim relações entre as suas
características e propriedades. Distribuição de tamanhos de partículas (análises granulométricas), área superficial
específica e análises químicas e mineralógicas foram realizadas, visando o entendimento destas diferenças.

DESENVOLVIMENTO

As amostras estudadas correspondem aos concentrados finais das três diferentes tipologias de minério
de ferro obtidas através do método de flotação catiônica reversa, onde o quartzo é o produto flotado e a
hematita/goethita são os concentrados afundados (Lima and Brandao, 1999).
As análises de distribuição de tamanho de partículas e as análises químicas foram feitas inicialmente
nestes concentrados. As análises granulométricas foram feita s via peneiramento (acima de 0,038pm) e usa ndo-se
o analisador de partículas por espalhamento a laser (abaixo de 0,038pm). Os ensaios de área superficial
específica (ASE) foram feitos pelo método BET (Brunauer et ai., 1938) de adsorção de gás nitrogênio, que
envolve as medidas da extensão da adsorção do nitrogênio sobre o sólido como uma função da pressão relativa,
isto é, a isoterma de adsorção (Comell and Schwertmann, 1996).
A caracterização mineralógica foi feita usando-se as seguintes análises instrumentais: difração de raiosX (DRX), microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de varredura com microanalisador EDS acoplado
(MEV/EDS). Para os estudos de microscopia foram utilizadas secções polidas de material granulado, cujo
registro foi feito por meio de fotomicrografias e microanálises. Estas técnicas permitiram a obtenção de dados
sobre a mineralogia, microestrutura, morfologia e microanálises das amostras estudadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados das análises granulométricas estão apresentados na tabela I, e pode-se observar que as
i

amostras apresentaram uma distribuição de tamanhos similar. Os concentrados são muito finos, e isto é devido a
uma etapa de remoagem em moinho de bolas a que estes são submetidos após a flot ação . Esta redução de

t

l
42

l

tamanho é necessária para ajustar a porcentagem de sólidos da polpa às condições ideais para o transporte no
mineroduto que leva o concentrado para uma planta de pelotização, localizada a quase 400Km de distância.

Tabela 1 -Distribuição de tamanhos de partículas
Tamanhos de
partículas (mm)
0.105
0.038
0.020
0.010
0.005
0.001
<0.001

K
(%)retida
0.15
24.10
41.41
20.27
4.49
7.37
2.21

G
(%)retida
0.69
22.09
28.74
21.54
10.19
10.36
6.39

N
(%)retida
0.48
20.79
37.40
20.49
5.56
8.64
6.64

Os concentrados foram obtidos por flotação, mas antes desta separação, uma etapa de deslamagem foi
necessária. Observou-se que o minério tipo N produziu uma grande quantidade de lama comparativamente aos
outros dois tipos. A área superficial específica (tabela 2) deste concentrado foi também muito maior (3.27 m2/g)
que a de K (1.78 m2/g), que por sua vez foi significat ivamente maior que a de G (0.84 m2/g), isto é, os valores de
ASE cresceram aproximadamente em uma série geométrica, enquanto a distribuição de tamanhos de partículas
foram semelhantes. Uma consideração lógica é que este aparente paradoxo foi devido a diferenças na forma e
porosidade das partícul as (Lowell and Shields, 1991) e esta foi mais uma razão para a realização de estudos de
.caracterização mineralógica nas amostras.

Tabela 2- Arca superficial especifica (ASE) obtida pelo método BET
Amostras
ASE (m /g)

G
0.84

K
1.78

N
3.27

Os resultados das análises químicas realizadas inicialmente nos concentrados estão mostradas na tabela
3. As amostras apresentaram composições simi lares, porém os valores do PPC (perda por calcinação) mostraram
diferenças significativas: N (2.21%) mostrou valores muito mais altos que K (0.79%), sendo o valor para o
concentrado do tipo G (0.08%) ainda muito mais baixo. Novamente, a razão para estas diferenças está na
composição mineralógica como será mostrado posteriormente.

Tabela 3- Análises químicas e composição mineralógica obtida por microscopia óptica
Amostra
G
K
N

Fe
68.60
68.45
67.31

Composição
Si0 2 AhOJ
1.34
0.15
1.15
0.15
1.32
0.19

Hm - hematita martítica
Hl - hematita lamelar
G- goethita

química(%)
p
LOI
0.010 0.08
0.014 0.79
0 .027 2.21

Mn0 2
0.01
0.02
0.03

Composição mineralógica (%peso)
Hm
Hl
G
Mg
Q
2.0
94.0
1.0
3.0
0.0
2.0
40.0
54.0
3.0
I. O
0.0
10.0
I. O
51.0
38.0

Mg- magnetita
Q- quartzo

As análises por DRX realizadas nas amostras (tabela 4) mostraram uma composição de fases similar nas
amostras dos concentrados dos três tipos: hematita ocorreu como uma fase abundante e quartzo como uma fase
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minoritária nos três concentrados. Goethita está presente em todas as amostras, mas foi mais abundante cm N
(mineral de média abundância); no tipo G ela também ocorreu, porém somente como mineral traço. A magnetita
apareceu somente no tipo K.

Tabela 4: Composição de .fases obtida por diji·ação de raios-X
DRX

Amostra
G
K
N

A
hematita
hematita
hematita

M

Mi
quartzo
goethita, magnetita

goethita

T
goethita
quartzo
suartzo

Mi - mineral minoritário
T- mineral traço

A - mineral abundante
M- mineral de média abundância

A distribuição das fases mineralógicas (considerando-se as feições microestruturais) obtidas v ta
microscopia óptica (MO) estão mostradas na tabela 3. A hematita lamelar e martítica predominam na amostra do
tipo K com mais rara ocorrência de goethita e magnetita. No tipo N também predominam a hematita martítica e
lamelar, porém a goethita ocorre mais extensivamente que no tipo K. Na amostra do tipo G somente a hematita
lamelar é predominante.
As composições mineralógicas apresentadas pelas tipologias são consistentes com as análises químicas,
principalmente no que se refere aos vares de PPC, que estão quase sempre diretamente associados com os
conteúdos mais baixos ou mais altos de goethita (tabelas 3 e 4).
Os seguintes minerais mostrando diferentes feições microestruturais foram observados nas amostras
estudadas: hematita martítica e lamelar; goethita microporosa, botrioidal e terrosa; magnetita em diferentes
etapas do processo de martitização.
A goethita apresentou uma variedade terrosa que corresponde a um material muito fino, criptocristalino,
o qual ocorre na forma de crostas circundando a hematita martítica ou preenchendo cavidades entre os seus
grãos, poros ou microporos. Esta variedade de goethita foi bem caracterizada neste trabalho pelo MEY que é um
instrumento com uma excelente resolução espacial (Goldstein et ai., 1992) e pelo EDS que complementou as
informações obtidas fornecendo microanúlises químicas . Considerando a textura muito fina e a composição
química (em termos de conteúdo de impurezas), esta goethita foi denominada terrosa (Santos and Brandao,
2003): contém um alto teor de ferro e teores de Al 20

3

(3 a 6%) e Si0 2 (3 a 5%) variáveis, como mostrado nas

tabelas das microanálises obtidas no EDS que estão associadas com as fotomicrografias mostradas neste
trabalho. Esta fase pode ser classificada, de acordo com o seu modo de ocorrência, como goethita intergranular
ou intragranular (Santos and Brandao, 2003) . A goethita intergranular ocorre ao redor dos grãos de hematita
martítica e preenchendo cavidades existentes entre eles (figura I e 2a). A goethita intragranular ocorre dentro dos
microporos da hematita martítica (figura 2a).
Goethita botrioidal pode ser observada envolvendo parcialmente os grãos de hematita martítica como
mostrado na figura 2b, formando agregados fibrorradiados (Klein and Hurlbut Jr., 1985). Goethita mostrando um
aspecto maciço com ou sem presença de microporos (goethita microporosa) também ocorre associada com
hematita. Na figura 2c observa-se goethita associada com hematita martítica formando uma partícula mista com
feições de intercrescimento que consiste em uma estrita associação entre a hematita e a goethita (Santos and
Brandao, 2002). Hematita lamelar e quartzo ocorrem como grãos individuais como mostrado na figura 2d.
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Are a
I
2
3
4
5
6

..,.

Are a
I
2
3
4

Fe20]
92.35
92.37
90.68
94.02
93.12
99.03

Alz01
4.49
3.98
5.94
2.15
1.92
0.34

Si02
3.16
3.65
3.38
3.83
3.96
0.63

Interpretação
Goethita terrosa
Goethita terrosa
Goetbita terrosa
Goetbita botrioidal
Goethita botrioidal
Hematita martítica

Fe203
95.95
97.03
99.86
0.00

AJzOJ
2.43
1.18
0.00
0.00

SiOz
1.62
1.79
0.14
100.00

Interpretação
Goethita microporosa
Hematita martítica
Hematita lamelar
Quartzo

Figura 2: a- hematita martitica mostrando sua rede de lamelas de hematila entrelaçadas (estrutura em treliça),
com alguns poros preenchidos pela goethita terrosa (goethita intragranular) e ainda a goethita intergranular; b goethita botrioidal mostrando sua estrutura fibrorradiada típica em volta de grãos de hematita martítica; c bematila formando feições intercrescimento com a goctbita microporosa; d - forma dos grãos de hematita
lamelar e quartzo. MEV, lER.
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A hematita martítica aparece como grãos muito porosos mostrando a estrutura em treliça típica que
consiste de uma rede angular de finas lamelas de hematita entrelaçadas (figura 1) resultante da oxidação (ou
martitização) da magnetita (Morris, 1985). Esta oxidação pode ocorrer por diferentes processos (Swaddle and
Oltmann, 1980; Morris, 1985) formando hematita com características típicas, incluindo poros com diferentes
tamanhos e quantidades. Ocasionalmente os poros contêm quantidades variáveis de goethita terrosa.
A extensiva presença de hematita martítica porosa e de variedades de goethita friável explica a alta área
superficial específica do concentrado do tipo N e em uma menor extensão do tipo K. Goethita, principalmente a
variedade terrosa, se dispersou das partículas do concentrado principalmente durante a etapa de remoagem
realizada após a flotação, o que também contribuiu para o aumento da ASE. Por outro lado, a hematita lamelar
com seu limite de grão mais linear, menos convoluto e devido a ausência de poros e fissuras (figura 2d)
contribuiu menos para os valores da ASE.
A diminuição dos valores da ASE nas amostras N, K e G tem uma clara dependência dos conteúdos de
goethita e hematita martítica, que juntos crescem na mesma ordem que a ASE para os três concentrados
estudados (61, 43 e 3% como mostrado na tabela 3). Contrariamente, a hematita lamelar influencia os valores da
ASE na ordem inversa. Este efeito é evidente no concentrado do tipo G, que é composto principalmente por
hematita lamelar e mostrou um baixo valor de ASE. O quartzo poderia ter um efeito parecido ao da hematita
lamelar, já que também apresenta contorno grão/partícula suavizado. Entretanto o quartzo é uma fase minoritária
nos concentrados e por isso seu papel não é relevante para aumentar os valores da ASE. A influência da
magnetita na ASE é negligível porque ela também é uma fase escassa e seus efeitos são diluídos pela presença
dominante da hematita martítica, fase originada pelos processos de oxidação da magnetita.
A influência da composição mineralógica quantitativa, forma, porosidade, contorno de grão/partícula
irregular e friabilidade na geração de pós com área superficial específica diferente a despeito de uma distribuição
de tamanho de partículas e mineralogia qualitativa semelhantes, está claramente mostrado para estes importantes
concentrados de minério de ferro .
As diferenças significativas na ASE têm consequências muito importantes sobre as propriedades das
polpas produzidas com estes concentrados (Sampaio e Brandão, 2002). Para ser adequadamente bombeadas no
mineroduto, as polpas com conteúdo de sólidos de 70%, tem que apresentar propriedades reológicas com valores
bem definidos, principalmente a viscosidade e sua variação com o tempo e tensão de escoamento. Também o
grau de compactação do sedimento, no caso de paradas na operação do mineroduto, foi extremamente
importante. Os diferentes valores de ASE causaram variações marcantes nestas propriedades da polpa para os
três concentrados, tornando necessário se fazer medidas corretivas, principalmente com adições de reagentes
com níveis de dosagem bem controlados (Sampaio e Brandão, 2002).

CONCLUSÕES

Este estudo mostrou a importância da caracterização mineralógica e microestrutural como uma
ferramenta suporte para ajudar nos aspectos críticos do processamento mineral, tal como as propriedades
reológicas da polpa dos concentrados.
Somente com a ajuda de ferramentas da caracterização microscópica, foi possível explicar como três
concentrados de minérios de ferro localizados em minas próximas uma da outra e obtidos por meio de processos
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de concentração e moagem semelhantes, apresentando uma distribuição de tamanho de partícula quase idêntica e
composições química e mineralógica próximas, mostraram valores de área superficial específica tão diferentes.
Esta diferença teve uma implicação prática e importante no comportamento das polpas dos concentrados a serem
transportados no mineroduto para uma planta de produção de pelota localizada à distância.
A

influência

sobre

os

valores

da

ASE

altos

foi

justificada

pelos

seguintes

aspectos

mineralógicos/microestruturais, na seguinte ordem crescente:
I)

hematita lamelar e quartzo;

2)

hematita martítica com significante porosidade;

3)

goethita botrioidal e microporosa;

4)

goethita terrosa.
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