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RESUMO 

 

O complexo Minas-Rio da Anglo American iniciou suas operações em agosto de 2014. A usina 

de tratamento produziu, em 2016, cerca de 15,5 milhões de toneladas secas de concentrado. O 

minério, explorado no município de Conceição do Mato Dentro (MG), passa pelas etapas de 

cominuição, classificação, concentração e separação sólido-líquido antes de ser bombeado por 

529 km até o município de São João da Barra (RJ), onde é filtrado, estocado e embarcado para 

exportação. A utilização na rotina de operação de microscopia eletrônica é uma prática nova na 

empresa, apesar de ser consolidada nos centros de pesquisa da mesma. Inicialmente, algumas 

amostras exploratórias foram testadas para definição da rotina computacional que seria adotada. 

Em seguida, amostras da usina e da mina começaram a ser analisadas rotineiramente. Muitos 

minerais que não eram identificados na microscopia ótica, tradicionalmente usada desde a fase  

de projeto, passaram a ser determinados e quantificados, melhorando a qualidade de informação 

usada na avaliação do efeito do minério no desempenho da usina de concentração. 
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ABSTRACT 

 

Anglo American ‘s Minas Rio complex began operations in August 2014. The processing plant  

in 2016, produced approximately 15,5 million tonnes of dry concentrate. The ore, extracted from 

the Conceição Do Mato Dentro (MG) municipality goes through comminution, classification, 

concentration and solid-liquid separation before being pumped for 529 kilometers to the São  

João da Barra (RJ) municipality, where it is filtered, stocked and shipped for export. The use of 

electron microscopy in the operation routine is a new practice in the company, even though it has 
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been consolidated in company’s research center. Initially some exploratory samples were tested 

to define the computational routine to be set. Later, samples collected in the concentrator and in 

the mine were analyzed in a routine basis. Many minerals, which were not identified in the 

optical microscopy, traditionally used in the project phase, started to be determined and 

quantified, improving the information quality used to evaluate the effect of iron ore in the 

performance of the beneficiation plant. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O complexo Minas-Rio da Anglo American iniciou suas operações em agosto de 2014. A planta 

industrial em 2016 produziu acima de 15,5 milhões de toneladas secas de concentrado. O 

minério, extraído na da jazida da Serra do Sapo na cidade de Conceição do Mato Dentro (MG), é 

processado a partir das etapas de cominuição, classificação, concentração e separação sólido- 

líquido antes de ser bombeado por 529 km até a cidade de São João da Barra (RJ), onde é 

filtrado, estocado e embarcado para exportação, conforme figura 1. 
 

Figura 1. Fluxograma do processamento mineral no Minas-Rio. 

 

A caracterização mineralógica é o primeiro passo realizado na caracterização tecnológica de 

minérios, fornecendo informações da estrutura, quantificação dos minerais, minerais associados, 

tamanho dos grãos e liberações, que existe a possibilidade de interferir nos processos 

subsequentes de Técnicas de microscopia ótica e QEMSCAN (microscopia eletrônica de 

varredura automatizada), Aplicadas a diferentes litologias de minério de ferro. 

 

O QEMSCAN possibilita a automatização do MEV (microscópio eletrônico de varredura), 

devido a existencia de um sistema moderno de software e hardware. O microscópio eletrônico 

possue um conjunto de detectores que emite sinais de elétrons retroespalhados e energia 

dispersiva de raios X (EDS), por onde identifica o mineral pelo seu brilho e composição química. 
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As informações captadas são comparadas ao banco de dados minerais pré-definida denominada 
SIP (Species Identification Protocol) que permite a identificação e quantificação do mineral 

atraves da composição química e espectros padrão. A microscopia ótica de luz refletida  é 

inserida na identificação de minerais opacos. Nesta técnica, as propriedades óticas como traço, 

brilho, cor e luminescência relacionadas com a interação da luz nos minerais são utilizadas como 

parametros de identificação mineralógica (Gonçalves,2015). 

 

Trabalhos como de Donskoi et al. (2011) já estudaram os métodos de caracterização 

mineralógica QEMSCAN e OIA (análise de imagens na microscopia ótica), aplicadas aos 

minérios de ferro australianos. Apresentou nesta pesquisa as características específicas de cada 

método e comprovou uma melhor identificação de minerais de ganga pelo QEMSCAN 

comparado ao OIA. 

 

Delbem et al. (2015) verificou que a microscopia de luz refletida trazia problemas na 

identificação mineralógica de amostras de minério ferro, devido a semelhança entre o quartzo e a 

resina epóxi usada para confeccionar as pastilhas. Para contornar esse problema os autores 

desenvolveram uma rotina computacional. Essa rotina foi testada comparando resultados entre o 

microscópio ótico e um MLA (SEM-FEG-Quanta 650 da FEI com EDS Quantax da Bruker, já 

que esse último não apresenta o problema de diferencição entre os minerais e a resina. 

 

Desta forma o presente estudo visou aprofundar a caracterização mineralógica dos minérios da 

Serra do Sapo utilizando estas duas técnicas analíticas empregadas atualmente, microscopia ótica 

e microscopia eletrônica de varredura automatizada (QEMSCAN), figura 2. Possibilitando assim 

suportar as decisoes de processos na planta industrial. 
 

Figura 2. QEMSCAN ZEISS EVO-50 ZEISS no Minas-Rio. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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As amostras foram coletadas em diversos pontos, e foram selecionadas através de amplos testes 

em relação ao desempenho da planta industrial. No caso das amostras da alimentação da 

deslamagem, onde é realizado o composto diário. Fluxo que foi selecionado para analises diárias. 

São coletadas em caso de oscilação do processo ou investigação de problemas um ponto ou todo 

circuito da flotação, que são: alimentação, concentrado, rejeito, carga circulante de ambas as 

células. As amostras do espessador de concentrado, espessador de lamas e rejeito, e batches 

também são analisadas. Também é realizada análise de frente de lavra e furos de sondas, que é 

utilizado informação para melhor planejamento de alimentação da planta industrial. 

 

As etapas de preparação, inicia com a coleta na planta industrial ou mina, em seguida é 

direcionada ao laboratório químico, onde acontece a filtragem para reduzir umidade da amostra 

quando necessário, e identificação da mesma. Após seca, a amostra segue para o Centro de 

Tecnológia Mineral, na qual é encaminhada a estufa com temperatura de no máximo 50º, esta 

temperatura é necessária devido aos minerais alterarem suas estruturas em temperatura elevada. 

Após, amostra está completamente seca é realizado o quarteamento até obtenção de uma alíquota 

entre 0,9 a 1,5 gramas da amostra. Em seguida utilizamos um rolo para garantir que não exista 

grãos agrupados. Logo após, a alíquota é direcionada para o molde e será adicionada a mistura  

de resinas, que são, 5 gramas de Resina Epofiz e 0,5 gramas de Aka Cure com dosagem de 4 a 5 

gramas da mistura em cada bloco. Após inserir a mistura homogeneizar a amostra com as resinas 

e encaminhar o bloco para Kulzer onde acontece a retirada das bolhas geradas pela agitação 

manual. Posteriormente encaminhada para estufa com temperatura máxima de 50º durante 1  
hora. Em seguida inserir etiqueta de identificação e preparar novamente a mistura de resinas com 

as mesmas medidas, que servirá como resina de cobertura, encaminhado a estufa com as mesmas 

configurações anteriores pelo mesmo período de tempo. Iniciando o processo de polimento, onde 

é utilizado dois discos de desbastes e um disco de polimento, além de utilizar três lubrificantes 

que são: 3PM, 6PM e GREEM. Para garantir que o polimento foi realizado com qualidade é 

utilizado o microscópio ótico, caso não esteja dentro do padrão de qualidade para análise no 

QEMSCAN, é realizado mais uma etapa de polimento. Na fase final da preparação, as pastilhas 

são inseridas no Carbon Coater. 

Todos os equipamentos de preparação de amostras para o QEMSCAN são automatizados, figura 

3. 
 

Figura 3. Equipamentos de preparação das pasticulas para QEMSCAN. 
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Após o fim da preparação das pastilhas, as mesmas serão inseridas no QEMSCAN (), e realizada 
as calibrações no equipamento, as principais calibrações são: working distance, iprobe, spot size, 

speciment current, stage Z, filament current, filament lifetime, filament voltage, focus wobble, 

stigmation, detector calibration e BSE calibratio, conforme figura 4. 
 

Figura 4. Parâmetros de calibração do QEMSCAN. 
 

O microscópio, figura 5, tem como função ampliar estruturas pequenas que dificilmente são 

visíveis ou a olho nu. O microscópio óptico é muito demandado em pesquisa e desenvolvimento 

de inúmeras áreas de estudo e conhecimento, além das demais área, tem grande destaque a 

mineração. As principais vantagens na utilização do microscópio ótico são: simplicidade, 

eficiência, validade e a ampla aplicabilidade. Essas técnicas oferecem formas eficientes de 

analisar alguns parâmetros numéricos, como: tamanhos, densidades, volumes e números de 

demais materiais sólidos existentes na seção polida (Oliveira, 2013). 
 

Figura 5. Microsópio Otico OLYMPUS BX51. 
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3 RESULTADOS 

 

Inicialmente, foram testadas algumas amostras para identificação da rotina adotada. Através dos 

resultados obtidos foi determinado a rotina para as amostras da planta industrial e da mina em 

estudos geometalurgicos. 

 

Foi realizado analises em cerca de 50 amostras de diferentes fluxos da planta industrial, com 
intuito de selecionar um fluxo para analises diárias. Foi definido para rotina o composto diário da 

alimentação da deslamagem, além de demandas extras como demais fluxos da planta industrial e 

diversas frentes de lavra que juntas representam 52% das amostras recebidas. 

 

Foi possível confirmar no histórico das amostras a correlação já esperada. No momento que 

aumenta o percentual de hematita, consequentemente o percentual de quartzo diminui, figura 6. 
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Figura 6. Comparação Hematita X Quartzo na alimentação da deslamagem. 

 

É possível observar a oscilação de minerais como Gibbisita, Moscovita, Caulinita e Goethita na 
alimentação da deslamagem no período de seis meses, figura 7. 

 

Figura 7. Minerais contaminantes na alimentação da deslamagem no periodo de dezembro/2016 
a maio/2017. 

 

Abaixo em destaque uma partícula central encontrada na alimentação da deslamagem, que 

representa goethita, figura 8. 
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Figura 8. Particula de goethita Comparação Hematita X Quartzo na alimentação da 

deslamagem. 

 

Apesar da variabilidade em termos de composição mineralógica desses minerais contaminantes 

não ser grande, os mesmos podem estar presentes de diversas formas, conforme figura 9. 
 

Figura 9. Exemplo de partículas de caulinita típicas na alimentação da deslagem, após 

tratamento de imagem pelo QEMSCAN: a) partículas > 40 microns; b) partículas entre 40 -30 

microns; b) partículas entre 30 -20 microns; d) partículas entre 20 - 10 microns; e) partículas 

entre < 10 microns. 

GOETHITA 
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Em linhas gerais não houve alta variação entre os contaminantes, e grande quantidade das 

amostras se concentraram em baixos valores e próximos da média. 
 

Figura 10. Minerais contaminantes encontrados na alimentação da deslamagem 
 

Esses minerais não eram detectados com a metodologia antiga, que utilizava o microscópio  

ótico, conforme figura 5. 

 

Além da utilização do Qemscan na rotina, o mesmo é utilizado para analises de fluxos pontuais. 

Nos resultados abaixo, foram analisadas amostras de espumas coletadas na deslamagem em dois 

momentos distintos. No momento da coleta da primeira amostra, o processo estava passando por 

problemas devido a excessiva formação de espuma. Enquanto que no segundo, essa formação de 

espuma estava bem mais controlada. Isso serviu como indicativo de que a mineralogia teve um 

efeito significativo na formação de espuma. 

 

Foi realizada análise da espuma gerada pela deslamagem, onde foi encontrado excesso de finos e 

contaminantes, a moscovita silicato de alumina predominante em alta quantidade na primeira 

amostra coletada, influenciou diretamente na baixa performance dos filtros cerâmicos, figura 11. 
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Figura 11. Comparação entre as duas amostras de espuma da deslamagem. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Foi possível rastrear novos minerais que não eram identificados pelo microscópio, método 

utilizado desde a fase de projeto, passaram a ser fundamentais podendo determinar e quantificar, 

composições da amostra, trazendo amplas informações em relação ao possível comportamento  

da planta industrial com o minério alimentado. 

 

Confirmou também que o trabalho de mineralogia no microscópio ótico e QEMSCAN se 

completam. Quando necessário uma informação mais ágil e com menor riqueza de detalhes, é 

utilizado o Microscópio, no caso de informações mais profunda na pesquisa de contaminantes e 

análise química, é encaminhada ao QEMSCAN. 
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