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RESUMO 
 
Neste trabalho foi realizada a caracterização química e mineralógica de resíduos de 
mineração de minério de ferro da região do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. 
Com base nos resultados desta caracterização foi avaliado o potencial de 
aproveitamento deste matrial como matéria prima secundária para a fabricação de 
materiais cerâmicos, concretos e argamassas de cimento. Os rejeitos utilizados são 
provenientes dos processos de jigagem (R-JIG) e de separação magnética (R-BAR), 
sendo este último disposto em barragens. A caracterização do material foi realizada 
por microscopia eletrônica de varredura, difração de raios X em conjunto com a 
metodologia Rietveld e por fluorescência de raios X. Os resultados de difração de 
raios X e refinamento Rietveld mostraram que a amostra R-JIG é composta por 
34,1% de hematita, 43,4% de quartzo, 8,4% de caulinita, 7,4% de gibbsita e 6,7% de 
goethita e a amostra R-BAR é composta por 16,9% de hematita, 71,6% quartzo e 
11,5% de caulinita. Os resultados de fluorescência de raios X mostraram que ambas 
as amostras possuem mais de 70% de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, sugerindo rejeitos com 
propriedades pozolânicas.    
 
PALAVRAS-CHAVE: resíduo de mineração; minério de Ferro; método Rietveld. 
 
ABSTRACT 
 
In this work was performed the chemical and mineralogical characterization of iron 
ore mining tailings from the Iron Quadrangle region of Minas Gerais. Based on the  
characterization results, it was evaluated the potential use of this material as a 
secondary raw material for ceramics manufacture, concrete, and cement mortars. 
The tailings samples came from the jigging process (R-JIG) and magnetic separation 
(FAB-R). The characterization of the material was performed by scanning electron 
microscopy, X-ray diffraction combined with the Rietveld method and X-ray 
fluorescence The results of X-ray diffraction and Rietveld refinement showed that the 
R-JIG sample is composed of 34 1% hematite, 43.4% quartz, 8.4% kaolinite, 7.4% 
gibbsite and 6.7% goethite. R-BAR sample is composed by 16.9% hematite, 71 6% 
quartz and 11.5% kaolinite. The fluorescent X-ray results showed that both samples 
presented more than 70% of SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, suggesting that these tailings 
present pozzolanic properties. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Na atividade de mineração grandes volumes de materiais são extraídos e 
movimentados. A quantidade de resíduos gerada depende do processo utilizado 
para extração e concentração do minério. Existem dois tipos principais de resíduos 
sólidos: os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são os materiais gerados pelas 
atividades de lavra e no decapeamento da mina. Os rejeitos são resíduos 
resultantes dos processos de beneficiamento do minério. Em geral, os estéreis e os 
rejeitos são descartados em barragens e em pilhas dentro ou ao redor das 
mineradoras, podendo causar danos ambientais (Silva et al, 2011). 
 
A quantificação do volume de resíduos sólidos gerados pela atividade de mineração 
é difícil devido à diversidade das operações e das tecnologias utilizadas nos 
processos de extração e beneficiamento. Entretanto, sabe-se que no decênio 1996-
2005, a geração de rejeitos aumentou 1,4 vezes, passando de 202 milhões de 
toneladas em 1996 para 290 milhões de toneladas em 2005, sendo que a mineração 
de ferro contribuiu com 35,08% desse montante. Vale ressaltar que o estado de 
Minas Gerais realizou inventários nas minerações de médio e grande porte nos anos 
de 2008 e 2009 sobre a geração de resíduos sólidos na atividade de mineração. As 
quantidades de rejeitos gerados, no caso de Minas Gerais, corresponderam a 101 
milhões de toneladas e 123 milhões de toneladas em 2008 e 2009, respectivamente. 
Com relação ao cenário futuro sobre a geração de rejeitos, estima-se que a 
quantidade anual irá praticamente dobrar, passando de 348 milhões de toneladas 
em 2010 para 684 milhões de toneladas em 2030. De acordo com o cenário 
trabalhado, o ferro continua também como a principal substância geradora de 
rejeitos, contribuindo com 41% desse montante (Silva et al. 2011). 
 
A caracterização química e mineralógica do rejeito é importante para identificar seus 
componentes e assim avaliar uma solução adequada para sua reutilização, como 
por exemplo, em substituição parcial aos agregados naturais empregados em 
concretos, argamassas, massas cerâmicas, blocos, pavers, barreiras de contenção e 
bases para pavimentação (Costa et al. 2014).  
 
Nos últimos anos, o método Rietveld (Rietveld, 1969) tem se firmado como uma 
ferramenta fundamental na análise estrutural de materiais cristalinos e na análise 
quantitativa de fases (Rietveld, 1969). O refinamento Rietveld baseia-se no ajuste 
matemático de um padrão real (modelo experimental) com um padrão calculado 
(modelo teórico), minimizando a diferença entre pontos medidos e calculados 
utilizando-se para isto o método dos mínimos quadrados. O padrão calculado é 
obtido nos bancos de dados cristalográficos (ICSD, LPF, NIST, CSD). Esses bancos 
de dados fornecem a simetria do grupo espacial, posições atômicas, posições de 
ocupação e parâmetros de rede.  
 
Dentro desse contexto, esse estudo visa mostrar o potencial da aplicação da 
difração de raios X (DRX) associada ao método Rietveld na quantificação das fases 
presentes, buscando adequar a reutilização desse tipo de rejeito. Além da técnica de 
quantificação, este trabalho também apresenta resultados de microscopia eletrônica 
de varredura (MEV) e fluorescência de raios X (FRX). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
As amostras foram coletadas na região do Quadrilátero Ferrífero, localizada no 
centro-sul do estado de Minas Gerais. Foram coletados 30 kg de dois tipos de 
rejeitos: rejeito grosso de jigagem (R-JIG) e rejeito fino de barragem (R-BAR). As 
amostras foram homogeneizadas e quarteadas; subamostras de 1 kg foram secas 
em uma estufa a 60ºC durante 24 h. Após secagem, foram montadas pilhas 
horizontais de onde foram retiradas alíquotas de 10 g e 200 g para a caracterização 
mineralógica e análise granulométrica.  
 
A alíquota de 200 g da amostra R-JIG foi destinada à análise granulométrica em um 
peneirador mecânico, durante 15 min seguindo a NBR 7181, com a seguinte série 
de peneiras: 4,75 mm, 2 mm, 0,42 mm, 0,29 mm, 0,15 mm e 0,075 mm. Para a 
análise granulométrica da amostra R-BAR foi utilizado o Analisador de Partículas a 
Laser (CILAS modelo 1090).  
 
As análises no MEV foram realizadas no equipamento Shimadzu SSX-550. As 
amostras foram recobertas com ouro e as análises foram realizadas com um 
aumento de 300X. A determinação química semiquantitativa das amostras por FRX 
foi executada no equipamento Shimadzu EDX-720. As análises foram conduzidas 
sob vácuo. 
 
As análises de DRX, pelo método do pó, para identificar as fases presentes foram 
realizadas no equipamento Shimadzu 7000 nas seguintes condições de operação: 
Radiação Cu Kα (35 KV/ 40 mA), velocidade do goniômetro 0,02° em 2θ por passo, 
com tempo de contagem de 5 segundos por passo e varredura de 7° a 80° em 2θ. 
As interpretações dos espectros foram efetuadas por comparação com padrões 
contidos no banco de dados PDF 02 (ICDD, 2003). Para o refinamento foi utilizado o 
programa GSAS (Larson and Von Dreeler, 2001) com a interface EXPGUI (Toby, 
2001) utilizando a função de perfil pseudo-Voigt de Thompson-Cox-Hastings, sendo 
a radiação de fundo ajustada pelo polinômio de Chebyschev. Os valores de Rp, Rwp 

e 2 foram aferidos para verificação da qualidade do refinamento. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Distribuição granulométrica 
 
A Figura 1 mostra o resultado da análise granulométrica para a amostra R-JIG. 
Cerca de 50% das partículas possuem diâmetro menor que 1 mm e 100% das 
partículas são menores que 10 mm. A quantidade passante da peneira de 0,075 mm 
foi, em torno de, 6,5% da amostra total.  
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Figura 1. Curva granulométrica obtida por peneiramento para a amostra R-JIG. 

 
A Figura 2 mostra o gráfico da distribuição de frequência de tamanhos para a 
amostra R-BAR, bem como a curva de distribuição acumulada das partículas em 
função dos diâmetros das mesmas obtidas no granulômetro a laser. Observa-se que 

50% das partículas tem um diâmetro menor que 25 m e o diâmetro médio das 

partículas nessa amostra foram de 29 m.  
 

 
Figura 2. Curva granulométrica obtidas no granulômetro à laser para a amostra R-BAR. 

 
Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 
A Figura 3 mostra as imagens obtidas no MEV para as amostras R-JIG e R-BAR. 
Observa-se que todas as amostras apresentam grãos irregulares. A amostra de R-
JIG apresentou tamanho médio de partículas superior àquela obtida para a amostra 
R-BAR, corroborando os resultados obtidos anteriormente. De acordo com Pipal et 
al. (2011) a morfologia irregular pode estar associada a presença do Al e do Si.  
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Amostra R-JIC 

 
Amostra R-BAR 

Figura 3. Imagens obtida no MEV para as amostras R-BAR e R-JIG, respectivamente. 

 
Fluorescência de Raios X (FRX) 
 
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos pela fluorescência de raios X. Pode-se 
observar que a amostra R-BAR apresenta o dobro de óxido de SiO2 quando 
comparada com a amostra R-JIG. Observa-se também que a amostra R-JIG contém 
maior porcentagem de Fe2O3 quando comparada com a amostra R-BAR, 
 

Tabela 1. Análise química semiquantitativa obtida por FRX para as amostras R-JIG e R-BAR. 

Óxidos Amostra R-JIG (%) Amostra R-BAR (%) 

Fe2O3 67,6 (0,2)  44,1 (0,3) 

SiO2 24,3 (0,4) 48,9 (0,5) 

Al2O3 7,57 (0,2) 6,4 (0,2) 

Outros 0,5 (0,1) 0,5 (0,1) 

 
Difração de Raios X e refinamento Rietveld 
 
Os resultados de DRX e do refinamento estão apresentados nas Figuras 4 e 5. 
Pode-se observar a presença das fases quartzo, hematita e caulinita nas duas 
amostras, o que já era esperado por se tratar de amostras de rejeitos da mineração 
do ferro. Entretanto, a mineralogia das duas amostras se diferencia pela presença 
da goethita e da gibbsita na amostra R-JIG, provavelmente devido ao fato dos 
pontos de lavras terem sido diferentes. Essas variações, quando correlacionadas 
entre si, podem ser muito úteis na discriminação das amostras.  
 
A qualidade do refinamento pelo método de Rietveld é verificada através dos 
parâmetros estatísticos numéricos (Post e Bish, 1989). Os parâmetros estatísticos 
mais frequentemente utilizados para o programa GSAS são o Rp (fator de perfil), Rwp 

(fator de perfil ponderado) e 2. Pode-se observar na Tabela 2 que os parâmetros de 
ajuste Rp e Rwp para as amostras são um pouco elevados, ou seja, maiores do que 
aqueles normalmente obtidos para refinamentos de fases minerais simples (Weidler 
et al., 1998). Mas esse ajuste para as amostras em estudo está na gama encontrada 
para sistemas contendo mutiminerais naturais (Weidler et al., 1998). O bom 

refinamento para essas amostras pode ser observado pelo baixo valor 2, uma vez 

que o valores do parâmetro 2 menores que 5,0% para amostras contendo mais de 
uma fase remetem a um refinamento otimizado (McCusker et al., 1999).  
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Figura 4. Difratograma mostrando as fases e o refinamento para a amostra R-JIG. 

 

 
Figura 5. Difratograma mostrando as fases e o refinamento para a amostra R-BAR. 
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Tabela 2. Resultados do refinamento Rietveld e valores dos parâmetros de ajustes obtidos no 
refinamento. 

Fases (%) Parâmetros (%) 

Amostras Quartzo Hematita Caulinita Gibbsita Goethita 2  Rwp Rp 

R-JIG 43,4 
(0,08) 

34,1 
(0,1) 

8,4 
(0,1) 

7,4 
(0,2) 

6,7 
(0,2) 

4,2 9,9 8,1 

R-BAR 71,6 (0,06) 16,9 
(0,07) 

11,4 
(0,1) 

-- -- 3,5 9,8 7,2 

 
Em condições adequadas, os óxidos de silício e de alumínio reagem com o hidróxido 
de cálcio formando a reação pozolânica. Essa reação acontece devido à 
vulnerabilidade da sílica e da alumina na presença do hidróxido de cálcio. Dentre 
outras exigências, para um material ser classificado como pozolânico, a quantidade 
de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 deve ser de no mínimo 70% para materiais das Classes N e 
C e de pelo menos 50% para dos da Classe E (NBR 12653/1992). A utilização de 
pozolanas na fabricação de certos materiais é benéfica às suas propriedades, tanto 
em relação à reologia das massas, quanto ao seu comportamento mecânico e a sua 
durabilidade no estado final (Santos, 2006).  
 
Diante dessa afirmação e dos resultados obtidos pode-se sugerir a utilização desses 
rejeitos como substituição parcial do cimento ou de argamassas de cimento Portland 
ou em massas cerâmicas.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O resultado da análise granulométrica mostrou que o rejeito de barragem pode ser 
utilizado sem a necessidade de moagem, o que não ocorre com o rejeito de jigagem.  
 
Os resultados de fluorescência de raios X mostraram que ambas as amostras 
possuem mais de 70% de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, sugerindo rejeitos com 
propriedades pozolânicas.    
 
As amostras R-BAR e R-JIG são compostas por quartzo, caulinita e hematita. A 
amostra R-JIG apreseta ainda gibbsita e goethita em sua composição. 
 
O método de Rietveld apresenta elevado potencial de utilização em quantificações 
mineralógicas de rejeitos gerados durante o processo de mineração do ferro, desde 
que se utilizem modelos de estrutura adequados. A grande vantagem do método 
Rietveld é que ele baseia-se nas propriedades cristalográficas para quantificar os 
minerais presentes em uma amostra sem a necessidade da elaboração de curvas 
padrões, as quais requerem padrões de calibração. Além disso, os modelos 
matemáticos utilizados no refinamento permitem a correção dos erros sistemáticos 
provenientes da geometria do difratômetro de raios X utilizado.     
 
O estudo mineralógico dos rejeitos indica a possibilidade de reutilização de ambos 
em concretos, argamassas de cimento Portland e em massas cerâmicas, devido à 
grande presença de Fe, Al e Si nas amostras, os quais quando associados à cal 
resulta na formação de silicatos e aluminatos hidratados de cálcio que possuem 
propriedades pozolânicas. 
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