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RESUMO 

O material escavado para viabilizar a lavra de um corpo mineral é denominado estéril, o qual 
não possui valor econômico e que, na maioria dos casos, é disposto em forma de pilhas 
estabilizadas, constituindo um deposito controlado de estéril - DCE. Esse artigo teve como 
objetivo mostrar as transformações minerais e morfológicas da rocha metabásica 
intemperizada, classificada como estéril em minerações de ferro, após ser submetida a dois 
diferentes processos de calcinação: a calcinação lenta realizada em mufla e a flash, no forno 
piloto de calcinação flash. A análise mineralógica foi realizada pela difratometria de raios X, 
na qual se identificou a caulinita na amostra sem calcinação, denominada de amostra crua. 
Este mineral é importante para a formação da fase amorfa metacaulinita, que é considerada 
como pozolana artificial. Estudos morfológicos antes e após os processos de calcinação 
reforçaram a presença da caulinita no material cru e a metacaulinita nas amostras 
calcinadas. Os ensaios de resistência mecânica comprovaram a atividade pozolânica em 
misturas dos produtos da calcinação em mufla e flash e cal hidratada. Ressalte-se que os 
resultados com o calcinado em forno flash foram significativamente mais altos, na ordem de 
12MPa. 
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ABSTRACT 

The material removed to enable mining of a mineral body is named waste rock, which has no 
economic value and is usually stored in big stabilized heaps, constituting a controlled deposit 
of waste. This paper aimed to present the mineral and morphological transformations of a 
weathered metabasic rock, classified as waste in iron ore mines, after being subjected to 
two different calcination processes: slow calcination, in a muffle oven, and fast, in a flash 
calcination furnace. The mineralogical composition was assessed by X-ray diffraction, which 
showed the presence of kaolinite in the sample without calcination, named raw rock sample. 
This mineral is important for the formation of the amorphous phase metakaolinite, which is 
considered as artificial pozzolan. Morphological studies before and after the calcination 
process reinforced the presence of kaolinite in the raw material and metakaolinite in the 
calcined samples. Mechanical resistance tests have demonstrated pozzolanic activity in 
mixes of the products of muffle and flash calcination and hydrated lime. It is remarkable that 
the results with the flash calcined product were significantly higher, in the order of 12MPa. 
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1. INTRODUÇÃO 

A mineração é uma importante atividade produtiva no cenário nacional. No ano de 
2017 o valor da produção comercializada das principais substâncias metálicas foi de 88,5 
bilhões de reais, sendo o ferro o destaque da produção, correspondendo a 71,1% do valor 
total, tendo o estado de Minas Gerais como maior produtor de minério de ferro, seguindo 
pelo Pará (ANM, 2018). Para viabilizar a extração do corpo mineral é necessário deslocar um 
elevado volume de materiais estéreis, que são usualmente dispostos em forma de pilhas. As 
pilhas de estéril demandam constante monitoramento, a fim de assegurar sua estabilidade 
geotécnica, além de causar poluição química nos cursos d’água e modificar a paisagem local 
de onde estão inseridas. Em 2017, somente no estado de Minas Gerais foram gerados 
272.248.395,503 toneladas de material estéril (FEAM, 2018). Dessa forma é de extrema 
importância que os empreendimentos mineiros fiscalizem as pilhas, e criem formas mais 
sustentáveis para não somente alocar esse material, mas também desenvolver tecnologias 
para a utilização do estéril. Boa parte dos solos de capeamento presentes em minerações de 
ferro são ricos no mineral caulinita, um filossilicato de alumínio hidroxilado. Argilas 
cauliníticas apresentam propriedades pozolânicas após passarem por calcinação em 
temperaturas entre 650 e 850°C (AMBROISE et al., 1992). O produto dessa queima é 
composto em sua maioria, por um material amorfo e reativo, denominado metacaulinita. 

A metacaulinita é um exemplo de pozolana muito eficaz quando usada como 
substituição parcial de cimento em argamassas e concreto, proporcionando um ganho inicial 
de resistência e uma melhoria destes a longo prazo (SABIR et al., 2001). Rochas metabásicas 
intemperizadas classificadas como material estéril em minerações de ferro situadas no 
Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, quando calcinadas e adicionadas ao cimento, podem 
resultar em um ganho significativo de resistência do material. A calcinação em forno flash 
permite que o material, com granulometria fina, passe pelo processo de desidroxilação 
durante alguns décimos de segundos (CLAVERIE et al., 2015). A calcinação lenta, usada em 
muflas, ocorre em patamar de temperatura constante e geralmente tem a duração de várias 
horas, com o objetivo de estabilizar o material através da desidroxilação (BICH, 2005). O 
presente trabalho tem como objetivo evidenciar as transformações minerais e morfológicas 
do material estéril para a mineração de ferro, após passar por dois diferentes processos de 
calcinação, e mostrar que esse material pode ser usado como matéria-prima para a 
produção de pozolona artificial. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O material usado como matéria-prima para a produção de pozolana artificial foi uma 
rocha metabásica intemperizada, classificada como estéril em minerações de minério de 
ferro situadas no Quadrilátero Ferrífero, intitulada de metabásica intemperizada crua. Foram 
realizados dois tipos de calcinação; em mufla e em forno flash. A calcinação em mufla foi 
efetuada a 770°C por um período de 6 horas; esta etapa foi realizada a fim de simular uma 
calcinação lenta de leito fixo; o material resultante dessa calcinação foi denominado de 
metabásica mufla. A calcinação em forno flash foi executada à mesma temperatura de 
770°C, porém o tempo de calcinação do material foi extremamente rápido, na ordem de 
segundos, condição que caracteriza esse tipo de calcinação; o produto da calcinação flash foi 
denominado de metabásica flash. 
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Foi feita análise química quantitativa por espectrometria de fluorescência de raios-X 
em espectrômetro Philips modelo PW-2404. Foi realizada análise granulométrica no 
granulômetro a difração laser CILAS 1064 da rocha original e dos calcinados. Utilizou-se a 
difratometria de raios-X para a identificação das fases cristalinas presentes nas amostras 
antes e após a calcinação no difratômetro de raios-X para amostras em pó PANALYTICAL 
(PHILIPS), sistema X’Pert-APD. 

Com o propósito de estudar o impacto da calcinação lenta e em forno flash em 
relação à amostra crua, foi realizado um estudo morfológico das amostras com o 
microscópio eletrônico de varredura (MEV) FEG - Quanta 200 FEI e o microscópio eletrônico 
de varredura FEG FIB - Quanta FEG 3D FEI. 

2.1 Resistência à compressão uniaxial com cal hidratada 

Ensaios de compressão uniaxial foram efetuados com a finalidade de estudar a 
diferença no comportamento físico do material pozolânico calcinado em mufla com adição 
de cal hidratada e o produto calcinado em forno flash, também com adição de cal hidratada. 
Foram moldados corpos de prova de 2 cm de diâmetro e 4 cm de altura, contento 40% de 
hidróxido de cálcio e 60% de material calcinado. A norma francesa NF P 98-104 foi utilizada 
como referência para os ensaios, pois possibilita avaliar a interação direta do material 
pozolânico com o Ca(OH)2, permitindo que ocorra a reação pozolânica em abundância de 
hidróxido de cálcio. Este ensaio foi importante para determinar de forma rápida a evolução 
da atividade pozolânica nos estágios iniciais, com rompimentos efetuados a 24, 48 e 72 
horas de cura. Para romper os corpos de prova foi utilizada prensa hidráulica com 
capacidade de carga de 5 toneladas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A composição química do material estéril usado como matéria-prima para a 
produção das pozolana está apresentada na Tabela 1. É notório que a amostra é composta 
basicamente pelos óxidos de Al, Si e Fe, os quais totalizam 80% da constituição da amostra. 
Esse resultado está de acordo com a norma ABNT NBR 12653/20147, a qual determina que o 
teor desses elementos, para que o material seja classificado como pozolânico, deve ser 
maior ou igual a 70% da composição química total do material.  

 

Tabela 1. Composição química do material estéril.  

Elemento Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 MgO P2O5 K2O 

Teor (%) 29,22 25,96 24,88 5,43 0,59 0,33 0,32 

Elemento V2O5 Na2O MnO CaO ZnO Cr2O3 PPC 

Teor (%) 0,18 <0,1 0,09 0,06 0,02 <0,01 12,67 

 

A Figura 1 mostra a distribuição granulométrica da metabásica intemperizada crua, 
da metabásica mufla e da metabásica flash. As curvas correspondentes às amostras 
calcinadas se encontram deslocadas para a direita em relação à curva da amostra crua, 
sugerindo que, independentemente do tipo de calcinação, ambos os produtos tendem a 
aglomerar. 
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Figura 1. Distribuição granulométrica. 

 

O difratograma da amostra metabásica crua é mostrado na Figura 2, onde foram 
identificadas as fases cristalinas caulinita e gibbsita em maior proporção, hematita em 
média, goethita e rutilo em baixa quantidade e traço do mineral quartzo. 

 
Figura 2. . Difratograma de raios-X da amostra metabásica intemperizada crua. 

 

As Figuras 3 e 4 apresentam os difratogramas das amostras calcinadas mufla e flash 
respectivamente. Em ambos difratogramas é possível perceber a baixa cristalinidade do 
material, nível relativamente alto de background e presença de domo de amorfização, que 
caracterizam a existência abundante da fase amorfa. Na amostra metabásica mufla, foi 
determinada a presença da hematita em média proporção, rutilo, muscovita e quartzo em 
baixa quantidade, e traço da magnetita. Para a amostra metabásica flash, foram 
identificadas caulinita e hematita em média proporção, rutilo, muscovita e magnetita em 
baixa quantidade e traço de quartzo. Comparando os difratogramas das amostras calcinadas, 
verifica-se que a calcinação em mufla promoveu a desidroxilação completa da caulinita 
inicial presente na amostra crua, e a calcinação flash não, fato confirmado pela presença 
residual da caulinita no difratograma. 
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Figura 3. Difratograma de raios-X da amostra metabásica mufla. 

 

Figura 4. Difratograma de raios-X da amostra metabásica flash. 

As Figuras 5 e 6 mostram imagens obtidas pelo MEV FEG - Quanta 200 FEI. A Fig. 5 
corresponde à amostra metabásica intemperizada crua, onde é notável a morfologia de 
lamelas, confirmando a presença da caulinita. A Fig. 6 representa a amostra metabásica 
mufla na qual nota-se a presença da metacaulinita em pacotes com diferentes orientações. 

A Figura 7 corresponde à amostra metabásica flash, obtida pelo MEV FEG FIB - 
Quanta FEG 3D FEI. A Fig. 7 mostra um agrupamento de partículas da metacaulinita; na 
partícula maior, no centro da imagem, nota-se que as lamelas estão afastadas e com bordas 
deformadas. Os estudos morfológicos realizados pelo MEV comprovaram a presença da 
metacaulinita, a qual conserva a estrutura lamelar da caulinita, mantendo a superfície muito 
semelhante à mesma, mas com deformações em suas bordas. A amostra calcinada no forno 
flash mostra a presença da metacaulinita na forma esfoliada, onde foram geradas novas 
superfícies suplementares e com bordas deformadas. 
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Figura 5. Imagem de elétrons secundários da amostra metabásica intemperizada crua. 

 

 

Figura 6. Imagem de elétrons secundários da amostra metabásica mufla. 
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Figura 7. Imagem de elétrons secundários da amostra metabásica flash. 

 

A Figura 8 corresponde ao gráfico de resistência x tempo referente aos resultados 
dos ensaios de compressão uniaxial. As curvas de ruptura das duas amostras seguem o 
mesmo padrão de evolução, destacando que nos corpos de provas com a metabásica flash, 
os valores de resistência foram sempre superiores aos de metabásica mufla em todos os 
intervalos de tempo. A abundância de hidróxido de cálcio nos corpos de prova foi 
intencional, de forma a desenvolver a condição menos favorável da absorção do hidróxido 
de cálcio na reação pozolânica, sendo essa razão pela qual as resistências obtidas nos 
ensaios ficaram abaixo das resistências preconizadas por normas brasileiras. 

 
Figura 8. Gráfico de resistência x tempo das amostras metabásica flash e mufla 

 

4.  CONCLUSÕES 

A calcinação em mufla realizada a fim de simular um processo lento de calcinação 
gerou um produto reativo, devido à ocorrência da metacaulinita. A difratometria de raios X 
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foi importante para mostrar que toda a caulinita presente na amostra crua foi transformada 
em metacaulinita. A calcinação em forno flash também produziu um material reativo, no 
qual a difratometria de raios X identificou a presença dominante de composto amorfo, 
porém, ainda foram identificados picos característicos da caulinita, mesmo que em baixa 
intensidade.  

Os ensaios de resistência à compressão uniaxial foram determinantes para perceber 
a evolução da atividade pozolânica de ambos os produtos calcinados durante os diferentes 
tempos de ruptura, apesar do teor relativamente alto de Fe2O3. É importante destacar que 
os corpos de provas confeccionados com a metabásica flash apresentaram melhores 
resultados de resistência, mostrando que sua atividade pozolânica com o hidróxido de cálcio 
foi mais efetiva. Os resultados de resistência das amostras com a metabásica calcinada em 
mufla serem menores que as da calcinada em flash sugerem que, mesmo que a calcinação 
flash tenha deixado alguma caulinita residual, no material majoritário em que a 
desidroxilação foi completa, formou-se metacaulinita mais reativa. Isso pode ser justificado 
pela análise das imagens obtidas pelo MEV, que mostram a estrutura da metacaulinita flash, 
mais aberta, esfoliada, com mais superfície disponível, o que favorece a reação com o 
hidróxido de cálcio. 

Dessa forma, as amostras da rocha metabásica intemperizada classificada como 
estéril em mineração de minério de ferro possuem potencial para serem usadas como 
matéria-prima para a produção de pozolana artificial, com destaque para o processo de 
calcinação flash, que gerou um material mais reativo, comprovado pelos resultados de 
resistência. 
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