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RESUMO 

 
Minérios de ferro goethíticos têm aplicação limitada na indústria metalúrgica devido a 
alta quantidade de impurezas (SiO2, Al2O3, P, etc.) e a presença de argilominerais 
como a caulinita (Al4(Si4O10)(OH)8), especialmente, na fração granulométrica abaixo 
de 0,010mm, que acarreta a problemas na etapa de processamento. Por essa razão 
os mesmos são considerados marginais. Para aumentar o aproveitamento desses 
minérios, torna-se imprescindível a realização de estudos de caracterização 
tecnológica (caracterização física, mineralógica e química) que sustentem melhorias 
dos processos atuais ou o desenvolvimento de novas tecnologias. Neste trabalho foi 
efetuada caracterização mineralógica e miscrotextural de uma amostra de minério  
de ferro goethítico do Quadrilátero Ferrífero, usando difratometria de raios X para 
determinação das fases majoritárias e microscopia ótica. Por meio destes estudos 
concluiu-se  que:  o  d50   da  amostra  foi  de  0,836mm  (peneiramento  a  úmico), 
densidade  aparente  foi  de  4,6g/cm

3   
(picnômetro  a  hélio),  a  área  superficial 

específica foi de 10m2/g e diâmetro médio dos poros em torno de 38Å (BET), o que 
classifica este material como mesoporoso. A composição mineralógica/microtextural 
do minério foi: 21,2% de hematita granular, 7,2% de hematita lamelar, 21,7% de 
martita, 2,21% de goethita botrioidal e 46,6% de goethita terrosa. A mesma 
apresentou teores de 64,0% de Fe(T), 1,5% de SiO2, 0,8% de Al2O3, 0,17% de P, 
determinados por ICP/OES. Avaliando-se o comportamento dessa amostra por 
termogravimetria (TG Q50), constatou-se uma perda total de peso de 
aproximadamente 6,1%, sendo a temperatura de desidroxilação da  goethita  em 
torno de 321ºC. 

 
PALAVRAS-CHAVE: minério de ferro, goethita, hematita, martita, perda por 
calcinação, microtextura. 

 
 

ABSTRACT 

 
Goethitic iron ores have limited application in metallurgical industry due to its high 
amount of impurities (SiO2, Al2O3, P, etc.) and the presence of clay minerals such as 
kaolinite  (Al4(Si4O10)(OH)8),  especially  on  granulometric  fraction  below  0.010mm, 
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which causes problems in its processing. For this reason this kind of ores are 
considered marginal. To increase the use of these ores, it becomes imperative to 
conduct studies of technological characterization (physical, mineralogical and 
chemical characterization) to support improvements of current processes or the 
development of new technologies. In this work the mineralogy of a goethitic iron ore 
sample from Quadrilátero Ferrífero was determined by X-ray diffractometry 
(determination of majority mineral phases) and optical microscopy (mineral 
identification and microtexture). From these studies it was  concluded that:  sample 
d50 was of 0.836mm (wet sieving), apparent density was of 4.6 g/cm3 (helium 
picnometer), the specific surface area was of 10 m 2/g and the average pore diameter 
was of around 38Å (BET), which classify this material as mesoporous. The 
mineralogical/microtextural composition of the ore was: granular hematite = 21.2wt%, 
lamellar hematite = 7.2wt%, martite = 21.7wt%, botrioidal goethite = 2.21wr% and 
earthy goethite = 46.6wt%, determined by ICP/OES. By evaluating the behavior of 
this sample by thermogravimetry (TG Q50), a total weight loss of approximately 6.1% 
was verified, with the dehydroxylation temperature of goethite at around 321ºC. 

 
KEYWORDS: iron ore, goethite, hematite, martite, ignition loss, microtexture. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Mais de 90% do minério de ferro produzido pelas mineradoras destina-se à indústria 
siderúrgica para a fabricação de ferro gusa nos altos-fornos e de ferro esponja nos 
fornos de redução direta. A produção restante (10%) é destinada a outros ramos de 
indústria, tal como a cimenteira (Wolff, 2009). Assim, o minério de ferro é uma das 
matérias-primas da siderurgia que mais impacta o seu custo final de produção, 
sendo importante conhecer suas propriedades. Isso porque tipologias distintas de 
minério de ferro, embora apresentem similaridades em composição química e 
distribuição granulométrica, respondem diferentemente aos processos metalúrgicos 
(Padula, 2009). 

 

 
Para o aproveitamento econômico de minérios de ferro é levado em consideração os 
teores relativos de ferro. Minérios hematíticos são homogêneos e possuem altos 
teores (64 - 67% de Fe). O fluxograma de beneficiamento deste tipo de minério é 
constituído basicamente por fragmentação e classificação granulométrica. Os 
minérios pobres (30% - 60% de Fe), como é o caso dos minérios itabiríticos 
apresentam teores variados, além de heterogeneidade elevada. Para  
aproveitamento destes tipos de materiais faz-se necessário a utilização de etapas de 
concentração para obtenção de teores adequados para aplicação na indústria 
siderúrgica. No entanto, a escolha dos métodos de concentração (gravítico, 
magnéticos ou flotação) depende da mineralogia e da granulometria de liberação do 
quartzo (Araujo et al., 2003; Al-Wakeel, El-Rahman,2006). 

 

 
O processamento de itabiritos goethíticos, normalmente, se faz com alguns 
inconvenientes operacionais, tais como: geração elevada de lama que diminui a 
seletividade na flotação; aumento excessivo da quantidade de finos no concentrado 
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final que impacta a eficiência da filtragem, queda de temperatura no forno de queima 
e na resistência da pelota produzida (Rocha, 2008). Logo, para esse tipo de minério, 
um aprimoramento em sua rota tradicional de beneficiamento pode ser a adoção de 
calcinação prévia. Para essas matérias-primas, a calcinação modificará sua 
constituição química e/ou física com a retirada, principalmente, de água de sua 
estrutura. Contudo, esse processo ainda não é tratado com ênfase na siderurgia, 
devido à falta de controle das mudanças estruturais decorrentes da desidroxilação 
em torno de 300°C e do crescimento de grão próximo a 1000°C (Strezov et al., 2011 
e Wu et al., 2012). 

 

 
Neste trabalho estão apresentados os resultados da determinação de propriedades 
mineralógicas/microtexturais, químicas e físicas de uma amostra de minério de ferro 
de alto teor de PPC (goethita). 

 
 
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Neste trabalho foi utilizada uma amostra de itabirito goethítico (62 kg) proveniente da 
mina de Alegria - Complexo Mariana da VALE, que foi fragmentada (britador de 
mandíbulas, britador de rolos e moinho de barras) e classificada em peneira de 3,36 
mm após cada etapa de fragmentação. Posteriormente, o material cominuído foi 
homogeneizado e quarteado (em quarteador tipo carrossel) para retirada de alíquota 
para os ensaios de caracterização, contemplando propriedades físicas, 
mineralógicas, químicas e térmicas. 

 

2.1 – Caracterização física 
 

Como características físicas da amostra estudada, determinaram-se: 
i - distribuição granulométrica: peneiramento combinado da fração granulométrica 
+37 µm (Laboratório de Tratamento de Minérios do DEMIN) e granulômetro a laser 
Cilas 1064 do Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN (fração 
granulométrica - 37µm); 
ii - densidade aparente: determinada pelo picnômetro a gás (He) da marca 
Quantachrome, modelo Ultrapyc 1200e (Laboratório de Propriedades Interfaciais do 
DEMIN); 
iii - porosidade e a área superficial específica foram obtidas pela análise por 
adsorção gasosa, usando N2 como gás de adsorção pelo BET fabricado pela 
Quantachrome modelo Nova 1200e (Laboratório de Propriedades Interfaciais do 
DEMIN). 

 

2.2 – Caracterização mineralógica 
 
A determinação das principais fases minerais foi efetuada por difração de raios X - 
método do pó total. O equipamento usado foi o difratômetro da PANalytical modelo 

Empyrean  equipado  com  tubo  de  cobre  (radiação  Cu-K  com   = 1,5405Å)  na 
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condição de varredura em arranjo 2 no intervalo de 2°<2<70°do Laboratório de 
Difração de Raios X do DEGEO/UFOP. 

 
Para a semi-quatificação mineralógica (contagem de pontos) e estudos texturais da 
amostra foi usado microscopia ótica (microscópio ótico Leika – modelo DMLP do 
Laboratório de Espectroscopia Infravermelha do DEMIN/UFOP) com luz refletida 
(natural ou polarizada), usando seções polidas das diversas frações granulométricas 
da amostra. 

 
2.3 – Caracterização química e térmica 

 
Para determinação dos elementos e/ou compostos químicos: Fe(T), FeO, SiO2, Al2O3, 
P, Mn foram utilizadas fluorescência de raios X (espectrômetro marca Philips – 
PANalytical modelo MagiX), espectrometria de emissão atômica (espectrofotômetro 
de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente marca Agilent modelo 725) e 
por via úmida no Laboratório de Geoquímica Ambiental do DEGEO/UFOP. 

 
As análises térmicas das amostras (global e de sinter feed) e determinação de PPC 
foram executadas no Laboratório de Espectroscopia Infravermelha e Análise 
Termogravimétrica do DEMIN/UFOP no analisador termogravimétrico da TA 
Instruments modelo TGA Q50, usando N2 como atmosfera de análise. A 
decomposição térmica das amostras foi caracterizada por análise termogravimétrica 
(TGA) e sua derivada (DTG), a partir das quais se registraram variações (perda ou 
ganho) de massa das amostras e a presença de reações (endotérmica ou 
exotérmica) durante o aquecimento. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 – Caracterização física 
 
Pela curva de distribuição granulométrica da amostra global (-3,36 mm),  
apresentada na Figura 1 verifica-se que o d50 e d80 são iguais a 0,836mm e 2,17mm, 
respectivamente. Considerando que na sinterização o máximo permitido de  
partículas +0,7mm é de 50% (Takehara, 2004), a amostra atende às especificações 
granulométricas para este processo. 

 

Figura 1 – Distribuição granulométrica da amostra global de itabirito goethítico. 
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A densidade aparente da amostra foi de 4,63 g/cm3, área superficial específica igual 

a 10,1 m2/g, volume específico de poros de 0,122 cm3/g (limite de detecção =  1x10-

4cm3/g) e diâmetro médio de poros de 37,6Å, que classifica a amostra como 
mesoporosa. 

 
3.2. Caracterização mineralógica 

 
Os minerais identificados em todas as faixas granulométricas da amostra (fases 
majoritárias) foram a goethita e a hematita. A magnetita foi identificada nas faixas 
granulométricas +3,36mm e -0,590mm +0,148mm. O quartzo nas faixas 
granulométricas -2,362mm + 1,67mm, -0,296mm + 0,148mm e -0,037mm. A 
caulinita, a gibbsita e o talco ocorrem em faixas granulométricas mais finas (- 
0,105mm). Por meio de microscopia ótica (contagem por pontos), concluiu-se que a 
amostra era constituída por 21,2 % de hematita granular (Hg), 7,2% de hematita 
lamelar (Hl), 21,7% de hematita martítica (Hm), 2,2% de goethita botroidal, (Gob) 
46,6% de goethita terrosa( Got) e 1,1% de outros (quartzo, magnetita). Na Figura 2, 
estão apresentadas imagens de microscopia ótica típicas do minério estudado. 

 

Figura 2 – Imagens típicas de microscopia ótica da amostra de minério de ferro 
goethítico. 

 

Na curva de TGA da Figura 3 são destacados três eventos principais que ocorreram 
ao longo do período de aquecimento da amostra de minério de ferro gothítico em 
atmosfera controlada com nitrogênio. O primeiro deles se divide em dois: um que se 
estabelece até cerca de 30ºC para a eliminação da água fisicamente ligada que se 
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mantém apenas por forças de van der Waals; o outro vai até cerca de 230ºC, 
associando-se à perda de água adsorvida mantida por ligação de hidrogênio (Liu et 
al., 2012; Costa et al., 2013 e Liu et al., 2013). Após a finalização do primeiro evento, 
inicia-se o segundo que se responsabiliza pela maior perda de peso da amostra. Os 
intervalos de temperaturas das maiores perdas de peso não variaram entre as faixas 
granulométricas da amostra global, estando entre 200°C e 350°C. Essa perda de 
peso ocorre devido à desidroxilação resultante da transformação da goethita em 
hematita. 

 

Figura 3 – Curvas TGA e DTG da amostra de minério de ferro goethítico(faixa 
granulométrica +3,36mm). 

 
3.4. Caracterização química 

 

Pela Tabela 1 observa-se que os teores de Fe (64%), P (0,17%) e PPC (6,1%) da 
amostra estudada são altos. Os resultados obtidos estão coerentes com os 
resultados da análise mineralógica. Após a calcinação deste material (Silva, 2014) 
obteve teor de 67,7,0% de Fe, devido à decomposição térmica da goethita para 
hematita. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Baseado nos resultados da caracterização física, mineralógica e química da amostra 
de minério de ferro goethítico concluiu-se que o d50 da amostra foi de 0,836mm, 
densidade aparente foi de 4,6g/cm3, a área superficial específica foi de 10m2/g, 
diâmetro médio dos poros em torno de 38Å (BET), o que classifica este material 
como mesoporoso. A composição mineralógica/microtextural do minério foi: 21,2% 
de hematita granular, 7,2% de hematita lamelar, 21,7% de hematita martita, 2,21% 
de goethita botrioidal e 46,6% de goethita terrosa. A mesma apresentou teores de 
64,0% de Fe(T), 1,5% de SiO2, 0,8% de Al2O3, 0,17% de P. Avaliando-se o 
comportamento dessa amostra por termogravimetria, constatou-se uma perda total 
de peso de aproximadamente 6,1%, sendo a temperatura de desidroxilação da 
goethita em torno de 321ºC. 
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Tabela 2 – Análise granuloquímica da amostra de minério de ferro goethítico. 

Faixa 
(mm) 

Teor (%) Distribuição (%)  
% peso 

Fe(T) FeO SiO2 Al2O3 P PPC Fe SiO2 P 

+3,36 63,2 0,11 1,3 0,7 0,18 7,0 0,95 0,8 1,0 1,0 

+2,362 63,6 0,31 1,6 0,7 0,17 6,5 14,78 15,8 15,3 14,8 

+1,67 63,8 0,19 1,3 0,7 0,18 6,6 15,2 13,8 16,0 15,2 

+1,182 64,3 0,19 1,6 0,7 0,17 6,3 7,1 6,5 7,1 7,0 

+0,836 63,5 0,19 1,5 0,7 0,17 6,5 13,5 13,9 13,9 13,6 

+0,59 63,3 0,19 1,7 0,8 0,18 6,5 6,8 7,8 7,4 6,9 

+0,418 63,5 0,19 1,7 0,8 0,182 6,4 5,7 6,8 6,2 5,7 

+0,296 63,2 0,17 1,8 0,8 0,18 6,3 4,6 5,7 5,0 4,7 

+0,209 63,5 0,21 1,9 0,8 0,18 6,1 4,0 5,2 4,3 4,0 

+0,148 63,6 0,19 1,7 0,8 0,18 6,0 3,0 3,5 3,2 3,0 

+0,1046 64,8 0,20 1,45 0,8 0,18 6,0 2,7 2,7 2,7 2,7 

+0,074 64,7 0,20 1,2 0,8 0,16 5,1 2,4 1,9 2,2 2,4 

+0,053 65,8 0,20 1,0 0,7 0,14 4,5 2,5 1,7 2,0 2,5 

+0,037 66,4 0,15 0,8 0,7 0,12 3,8 3,4 1,8 2,3 3,3 

-0,037 64,8 0,22 1,3 1,0 0,15 5,0 13,4 12,1 11,6 13,2 

TOTAL(*)
 64,0 0,21 1,5 0,8 0,17 6,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) – total de elemento e/ou composto químico obtido por média ponderada 
considerando a participação percentual de cada faixa granulométrica. 
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