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RESUMO 

 

O Sinter Feed é um produto do beneficiamento do minério de ferro destinado à 
sinterização. Esse material pode ser processado via umidade natural ou via úmido, 
este último aumenta a umidade final do produto deixando-a elevada durante o 
transporte e estocagem. O presente trabalho tem como objetivo caracterizar três 
litologias de minério de ferro do quadrilátero ferrífero e estudar a influência das 
diferentes litologias na umidade final do sinter feed. Para tanto, foram caracterizados 
três diferentes litotipos (canga, itabirito friável e itabirito goethítico) utilizando análise 
granulométrica, análise química por florescência, difração de raios-X e determinação 
de umidade. Os resultados mostram que o itabirito goethítico foi o litotipo com maior 
teor de umidade dentre os litotipos estudados, devido à grande quantidade encontrada 
do mineral goethita. 

 

PALAVRAS-CHAVE: sinter feed, umidade, litologia, minério de ferro. 
 

ABSTRACT 
 

Iron ore sinter feed is a beneficiated product obtained by sintering. This material can 
be processed through natural moisture or wet process, this latter increases the final 
moisture leaving it higher during transportation and storage. Present paper aims to 
study the influence of different lithologies in the final moisture of the sinter feed. Three 
different lithotypes (iron ore canga, friable itabirite and goethite itabirite) were 
characterized, using granulometric analysis, fluorescence chemical analysis, X-ray 
diffraction and moisture determination. The results show that the goethite itabirite was 
the lithotype with the highest moisture content among all lithotypes studied, because 
the large quantity found in the mineral goethite. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Sinter Feed (SF) é um produto advindo do beneficiamento do minério de ferro, que, 
na grande maioria, é realizado à úmido aumentando consideravelmente a umidade 
final do produto. 

 
A maioria dos minérios de ferro brasileiros apresenta estrutura complexa e muito 
variada devido às diferentes condições de intemperismo e metamorfismo a que foram 
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sujeitos, ou mesmo, em virtude de sua gênese. Dessa forma, originaram-se minérios 
de ferro com diferentes constituintes mineralógicos, tamanho e morfologia dos cristais, 
tamanho e morfologia dos poros, formas e superfícies das partículas e cores variadas 
(CARIOCA 2010). Como afirmado por LV et al. (2012), em relação às propriedades 
físicas, a umidade aumenta com a diminuição do tamanho das partículas, com o 
aumento da área superficial e com o volume dos poros das mesmas. 

 

A umidade do minério se mantem elevada nas pilhas de estocagem e durante o 
transporte, o que se torna um problema devido às dificuldades de manuseio. Além 
disso, a umidade aumenta o custo final do produto, devido ao custo de transporte da 
água intrínseca no minério e, em alguns casos, acrescenta-se multa, no embarque 
dos produtos para exportação caso a umidade esteja fora da especificação. Dessa 
forma, de acordo com Martins et al 2015, uma série de estudos e ações foram 
executadas pela mineradora Vale ao longo dos anos, na tentativa de se reduzir o 
excesso de umidade, como por exemplo inserção de mantas têxteis nas pilhas de 
estocagem para melhora a eficiência de drenagem. 

 
Ocorreu então, no campo mineração, um despertar para estudos das características 
mineralógicos dos minérios de ferro, devido à complexidade e variedade das 
características físicas do minérios de ferro, e as exigências em qualidade e custo. Para 
tanto, o presente trabalho tem a finalidade de avaliar a influência das diferentes 
litologias na umidade final do sinter feed. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram estudadas 3 amostras de minério de ferro: itabirito friável (I.F), itabirito 
goethítico (I.G) e canga (CG), oriundas do Quadrilátero Ferrífero, estado de Minas 
Gerais. As amostras foram obtidas na umidade natural, através de amostragem de 
canaleta. Foram coletados aproximadamente 20Kg de material de cada litologia. As 
amostras passaram por britagem primária em britador de mandíbulas. O material 
retido em 32mm foi rebritado até 100% passante em 32mm, simulando o processo 
industrial  que  utiliza  as  seguintes  faixas  granulométricas:  -32,0  +19,1mm;  -19,1 
+6,3mm; -6,3 +1,0mm; -1,0 +0,15mm e -0,15mm. Ao peneiramento foi adicionado 
água até que não houvesse sólido passante em -0,15mm. Em seguida peneirou-se 
durante 5 minutos para que o excesso da água fosse retirado. 

 
O material retido nas peneiras foi pesado em balança com precisão de 5g e levado 
para estufa a 100ºC. Em seguida, o material foi pesado novamente para obter a 
umidade (em base úmida) e para determinar a distribuição granulométrica. 

 
As 3 faixas granulométricas que compõem o produto sínter feed (-19,1 +6,3mm, -6,3 
+1mm e -1 +0,15mm) foram submetidas à difratometria de Raios-X (DRX) e análise 
química por fluorescência de raio X (XRF). A análise por DRX foi feita no refratômetro 
X’Pert3 Powder do Departamento de Engenharia de Minas da UFOP e a análise 
química por XRF foi realizada no espectrômetro PW 2606 x-ray spectrometer onde os 
elementos/compostos analisados foram: Fe total, SiO2, Al2O3, P, Mn, CaO, MgO, TiO2 

e PPC. 
 

Com base na tabela 1 e nos resultados das análises XRF e DRX quantificaram-se os 
minerais presentes em cada faixa granulométrica através de simples algebrismo. Para 
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efeito dos cálculos foi considerado que a alumina presente refere-se ao mineral mulita 
e o silício ao mineral quartzo. A goethita, com aquecimento em temperaturas entre 
250 e 350 ºC, se transforma em hematita e água (equação 1). Logo, a perda por 
calcinação (PPC) corresponde a água presente na estrutura molecular da goethita que 
foi evaporada durante o processo de decomposição, (Pérez-Maqueda et al. 1999). A 
hematita foi obtida por diferença dos minerais encontrados. 

 
Tabela 1. % de Fe total, óxido de silício e óxido de alumínio presente na hematita, goethita, 

quartzo e mulita 

Mineral 
 %  

Fe SiO2 Al2O3 

Hematita (Fe2O3) 69,94 - - 
Goethita (FeO(OH)) 62,85 - - 
Quartzo (SiO2) - 100 - 
Mulita (SiO2 – Al2O3) - 37 63 

 

2FeO(OH) Fe2O3 + H2O Equação 1 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados apresentados referem-se às três faixas granulométricas (-19,1 +6,3mm; 
-6,3 +1mm; -1 +0,15mm) que compõem o produto SF, objeto de interesse de estudo. 

 
Pelas curvas de distribuição granulométrica, o I.F e o I.G são minérios mais finos, 
nestas amostras mais de 50% da massa é passante em 0,15mm. Ao contrário, a CG 
que possui mais de 90% do material acima de 0,15mm, como por ser visto na figura 
1. 

 

Figura 1. Distribuição granulométrica do SF das amostras de CG, I.F e I.G 
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Considerando apenas o aspecto granulométrico, os SF gerado pelas litologias I.F e 
I.G tendem a obter uma umidade elevada em relação a CG uma vez que quanto maior 
a área superficial maior quantidade de água na superfície do mineral. 

 
Em termos de ferro total, o I.G demostra-se muito interessante para o mercado, uma 
vez que o teor médio ponderado de Fe chega a 65,02% e os teores de contaminantes 
são relativamente baixos (ex. 1,44% de SiO2), entretanto PPC com 5,41%, devido à 
presença do mineral goethita. A CG por sua vez possui maior quantidade de Al2O3 e 
PPC, 2,83% e 5,88%, respectivamente o primeiro devido a presença do mineral mulita 
e o segundo devido à presença da goethita. Já o I.F é um minério pobre, média de 
39,91% de Fe e 40,65% de SiO2, observa-se que o I.F possui mais mineral de ganga 
do que o mineral de interesse, demandando etapas de beneficiamento para ser 
comercializado. Entretanto as 3 litologias podem ser blendadas, gerando um SF 
atrativo para o mercado, uma vez que o teor exigido de Fe é 62%. Os resultados da 
análise química podem ser vistos na tabela 2. 

 
Tabela 2. Resultado da análise química por faixa granulométrica 

Minerais 
(%) 

Faixa granulométrica (mm) 

-19,1 +6,3 -6,3 +1 -1 +0,15 
CG I.G I.F CG I.G I.F CG I.G I.F 

Fe 62,61 64,46 43,23 62,34 63,92 49,56 56,69 65,94 29,47 
SiO2 1,30 1,43 35,42 1,50 1,48 27,37 2,73 1,33 55,61 
Al2O3 2,49 0,41 0,47 2,78 0,54 0,38 5,39 0,35 0,41 

P 0,20 0,05 0,04 0,23 0,06 0,03 0,26 0,05 0,03 
Mn 0,04 0,04 0,02 0,03 0,04 0,01 0,04 0,04 0,01 

CaO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
MgO 0,14 0,04 0,01 0,13 0,07 0,03 0,13 0,07 0,03 
TiO2 0,40 0,02 0,02 0,57 0,02 0,02 1,78 0,02 0,01 

Fechamento 100,36 100,32 99,51 
100,2 

5 
100,57 100,35 100,25 100,51 99,55 

PPC 6,01 6,09 1,67 5,56 6,88 1,61 9,21 6,37 1,27 

 

Para as amostras de CG e I.F, a umidade aumenta à medida que se reduz a 
granulometria do minério, o que é esperado, como comenta Lv et al. (2012). 
Entretanto, para o I.G foi observado um comportamento contrário. Na faixa -1 mm 
+0,15mm a umidade é menor quando comparada à faixa -6,3mm +0,15mm, como 
pode ser visto na figura 2. 
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Figura 2. Umidade por faixa granulométrica do SF das amostras de CG, I.F e I.G 

 

3.3 Identificação das fases por difração de raios-X e quantificação mineral 
 

Nas figuras 4, 5 e 6 são apresentados os difratogramas, das faixas granulométricas 
que compõem o SF, de cada litologia estuda. Na canga foram encontrados picos de 
hematita e goethita em todas as faixas granulométrica, a mulita foi identificada apenas 
na faixa -19,1 +6,3mm, como visto na figura 3. 

 

Em relação ao itabirito goethítico foram encontrados picos de hematita e goethtita em 
todas as faixas, como mostra a figura 4. E, em relação ao Itabirito friável foram 
identificados picos característicos de hematita, goethita e quartzo 
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Figura 3. Difratogramas de raios X das 3 faixas granulométricas da canga. Hematita: H; 
goethita: G; mulita: M. 
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Figura 4. Difratogramas de raios X das 3 faixas granulométricas itabirito goethítico. Hematita: 
H; goethita: G; quartzo: Q. 

 

. 

 

Figura 5. Difratogramas de raios X das 3 faixas granulométricas itabirito friável. Hematita: H; 
goethita: G; quartzo: Q. 

 

Tabela 3 apresenta a quantificação de cada mineral por faixa granulométrica. A 
goethita foi o mineral mais abundante nas amostra de I.G e CG, onde maior 
porcentagem está presente na faixa -6,3 +0,15mm, 67,87% para o I.G e na faixa -1 
+0,15mm, 90,85% para a CG. O I.F com maior porcentagem de hematita 45,50%, 
entre os minerais identificados, exceto para a faixa -1 +0,15mm, onde o mineral mais 
abundante foi o quartzo com 55,61%. 

 
Tabela 3. Quantificação dos minerais por faixa granulométrica 

Minerais 
(%) 

Faixa granulométrica (mm) 

<19,1>6,3 <6,3>1 <1>0,15 
CG I.G I.F CG I.G I.F CG I.G I.F 

Hematita 36,76 39,93 48,11 45,15 32,13 56,75 9,15 37,16 31,86 
Goethita 59,28 60,07 16,47 54,85 67,87 15,88 90,85 62,84 12,53 
Quartzo - - 35,42 - - 27,37 - - 55,61 
Mulita 3,95 - - - - - - - - 

 
O sinter feed composto pelo I.G apresentou umidade mais elevada. Este fato se deu 
pela grande quantidade do mineral goethita na amostra. Pode-se observar que a 
umidade tem o mesmo comportamento da presença do mineral goethita, por faixa 
granulométrica.  Para  a  amostra  de  CG,  a  umidade  na  faixa  granulométrica  -1 
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+0,15mm da CG aumentou 282%, em função do aumento da goethita de 165% 
comparado com faixa anterior, -6,3 +1mm. 

 
. CONCLUSÕES 

 

O I.G foi a amostra com maior umidade em todas as faixas granulométrica, observa- 
se que, grandes quantidades do mineral goethita influência nos resultados de 
umidade. 
Estudos devem ser aprofundados para verificar se as goethitas presentes nas 
diferentes litologias têm as mesmas características físicas, como porosidade, o que 
pode influenciar na umidade final do SF. 
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