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RESUMO 

Este trabalho consiste em caracterizar corpos de prova de blocos intertravados com 
rejeito de minério de ferro utilizando a técnica de Mineralogia Quantitativa Eletrônica 
(MQE). A obtenção dos dados será feito por um sistema automático de aquisição, instalado 
no Nanolab da REDEMAT, especificamente o sistema denominado TIMA-MIRA, composto de 
um programa de controle de varredura e análise de dados minerais (TIMA – Tescan 
Integrated Mineral Analizer) e um microscópio eletrônico de varredura, com canhão de 
elétrons de emissão de campo, associado a dois detectores de dispersão de energia de raios 
X característicos (MIRA – nome comercial). Para a calibração dos resultados será utilizado 
técnicas complementares como microscopia óptica, difração de raios X e fluorescência de 
raios X. As amostras apresentaram-se constituídas majoritariamente por quartzo, hematita, 
ortoclásio e calcita. A MQE se mostrou uma ferramenta completa e unificada para 
caracterização dos blocos intertravados que poderá contribuir significativamente para 
otimizar as rotas de processamento e até mesmo viabilizar o aproveitamento desses 
materiais na produção de ecoprodutos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Blocos Intertravados, Caracterização Mineralógica, Mineralogia 
Quantitativa Eletrônica (MQE), Rejeito de minério de ferro. 

ABSTRACT 

In this paper, the characterization of Pavers with iron ore was made using the 
technique of Electronic Quantitative Mineralogy (MQE). The data was obtained by an 
automated acquisition system, installed at REDEMAT's Nanolab, named TIMA-MIRA system. 
This system is composed of a TIMA (Tescan Integrated Mineral Analyzer), equiped with a 
scanning electron microscope with field emission electron gun coupled with two 
characteristic x-ray energy scattering detectors (MIRA). For the calibration of the resultswas 
used complementaries techniques such as optical microscopy, X-ray diffraction and X-ray 
fluorescence. The samples consisted mainly of quartz, hematite, orthoclase and calcite. The 
MQE proved to be a complete and unified tool for the characterization of the interlocked 
blocks that could contribute significantly to optimize the processing routes and even to 
enable the use of these materials in the production of ecoproducts. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os sistemas de mineralogia automatizada encontram-se amplamente difundidos na 
indústria de mineração. Aplicando-se à caracterização do minério, aos testes metalúrgicos e 
contribuindo, significativamente, para a otimização dos processos e para resolução de 
problemas no processamento mineral, a partir de informações sobre a distribuição 
estatística do tamanho dos grãos e da associação mineralógica de interesse, que constituem 
atributos críticos na exploração mineral (Fandrich et al 2006; FEI 2015). Entretanto, a 
tecnologia se estende à prospecção de óleo e gás – na qual visa a redução de riscos e o 
aperfeiçoamento da extração a partir de microanálises em cortes e núcleos de perfuração.  
Também, à indústria de carvão – na qual visa a compreensão do processo de combustão e 
do aproveitamento dos resíduos gerados, à geociências – auxiliando interpretações acerca 
dos estudos de rochas e sedimentos, materiais como cerâmicas, cimento e cinzas volantes, 
às investigações arqueológicas e forenses – caracterizando amostras de solos e vestígios de 
evidências materiais, assim como materiais  (Haberlah, 2011; Pirrie et al., 2003; Pirrie et al., 
2004; Pirrie et al., 2009a; Pirrie et al., 2009b). 

Os sistemas de análise de imagens automatizados integrados ao MEV, tais como: TIMA 
(TESCAN Integrated Mineral Analyzer), MLA (Mineral Liberation Analyzer) e o QEMSCAN 
(Qualitative Evaluation Minerals By Scanning Microscope), são ferramentas para a aplicação 
da técnica MQE (Mineralogia Quantitativa Eletrônica) (Pires, 2018). 

Kahn et al (2014) e Ulsen (2011) realizaram um estudo utilizando o sistema MLA 
(Mineral liberation Analyzer) objetivando estudar alternativas para a produção de areia 
reciclada a partir do processamento integral de resíduos de construções e demolições da 
região metropolitana de São Paulo. Os autores relatam que, a principal dificuldade na 
produção de areia reciclada está relacionada à quantificação da pasta de cimento 
proveniente de construções anteriores que se mantém aderida à superfície das partículas e 
aumenta a porosidade e área de superfície específica dos agregados reciclados. Sendo, 
portanto, a caracterização e quantificação dessas fases essenciais para a aplicação deste 
produto e uma das ferramentas, ora proposta, é por meio da caracterização microestrutural.    
Para o estudo os autores obtiveram cinco produtos de densidades em cinco frações 
granulométricas. Essa separação por densidade foi interessante para a separação de 
partículas de diferentes massas específicas e, portanto porosidades distintas, pois quanto 
maior a porosidade, menor a massa específica aparente e assim, menor a resistência 
mecânica da partícula. A caracterização por MLA neste estudo mostrou que, as principais 
fases presentes identificadas nas amostras são em média 53% de quartzo, 23% de feldspato, 
10% pasta de cimento, 3,5% de carbonato (calcita + dolomita), 3,5% micas, 3,4% cerâmica, 
2,2% (piroxênio + anfibólio), 1,1% são representados por (hematita, apatita, ilmenita, titanita 
e zircão). Os autores notaram também que, a redução do conteúdo de pasta de cimento é 
mais expressiva acima da densidade de 2,5g/cm3 e que a composição dos produtos está 
diretamente relacionada com a densidade da separação. Os resultados obtidos pelo sistema 
MLA estavam de acordo com as informações químicas e mineralógicas obtidas por outras 
técnicas. 

Os blocos de concreto para pavimentação também conhecidos como pavers compõem 
os pavimentos intertravados e constitui uma solução eficaz para uso em ruas, calçadas, 
praças, etc. Esses blocos intertravados compostos de material cimentício possuem 
características como versatilidade, qualidades estéticas, facilidade de estocagem e 
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homogeneidade além de fácil execução que fazem com que sejam largamente difundidos no 
Brasil (Santos, 2012 & Hallack, 2001). 

A resistência à compressão dos pavers é o principal parâmetro para determinar a 
qualidades destes, portanto, o efeito dos rejeitos ou resíduos ao cimento deve ser 
efetivamente estudado como feito por Silva (2014) e Santos (2012), verificando qual a 
melhor proporção para obter um produto com propriedades mecânicas satisfatórias. As 
propriedades físicas e químicas dos agregados podem influenciar diretamente na qualidade 
dos blocos de concreto, por isso é necessário ter conhecimento da natureza destes. Segundo 
Hewllet (2003) as características do concreto afetadas pela influência do agregado são: 
resistência à compressão e a flexão, trabalhabilidade do concreto fresco, resistência ao 
desgaste, reação álcali-agregado, retração e expansão do concreto, resistência química ao 
concreto, resistência à ciclagem térmica e fogo.  A forma, a textura superficial, a porosidade, 
a massa específica e a composição granulométrica dos agregados são fatores essenciais e 
que devem ser estudados para obter uma melhor pasta cimentícia, proporcionado assim 
qualidade tanto no estado fresco quanto no estado endurecido do concreto.  

Os blocos intertravados deste estudo foram obtidos em estudos anteriores utilizando 
parte de rejeito arenoso de minério de ferro em substituição aos agregados. Resultados em 
termos de resistência mecânica e absorção de água foram satisfatórios e superiores para o 
bloco B (com adição de rejeito arenoso de minério de ferro) se comparado ao bloco A 
(convencional) (Silva, 2014). Neste estudo pretende-se portando, caracterizar esses pavers 
através da MQE a fim de conhecer a microestrutura, a coesão das partículas e explicar de 
fato questões relacionadas à absorção de água, porosidade e a resistência mecânica.    

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia empregada neste trabalho consistiu na seleção e preparação física das 
amostras. Os procedimentos de preparação e análises foram executados nos Laboratórios da 
Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Nanolab da REDEMAT e na 
Fundação Gorceix. Os constituintes dos blocos intertravados são os agregados finos (areia 
comercial e o rejeito fino da concentração magnética); os agregados graúdos (pedrisco com 
diâmetro de 4,8 a 9,5mm e os rejeitos grossos da concentração magnética) (Silva et al, 
2014). A Fig. 1 mostra as composições referentes aos blocos intertravados. 

 

 

Figura 1. Composições referentes aos blocos intertravados adaptado de Silva (2014). 

A Fig. 2 ilustra de forma esquemática as etapas envolvidas no processo de análises 
dos blocos intertravados.  Para aferição dos dados da MQE foram feitas de análises em 
bancada por técnicas complementares: microscopia óptica, difratometria de raios X, 
fluorescência de raios X. 
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Figura 2.  Etapas envolvidas no processo de análises dos blocos intertravados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os mapas das fases identificadas e suas respectivas composições referentes ao bloco 
A (convencional) e bloco B (com adição de rejeito arenoso de minério de ferro) são exibidos 
nas Figs. 3, 4 e 5. A caracterização na MQE neste estudo mostrou que, as principais fases 
presentes identificadas no bloco A são em média 56% de calcita, 20% de quartzo, 6% de 
ortoclásio e Wollastonita, 4% de anortita e 2% de goethita. Já para o bloco B (com adição de 
rejeito arenoso de minério de ferro) as principais fases presentes identificadas são em média 
62% de quartzo, 9% de calcita e ortoclásio, 8% de anortita, e 4% de goethita e 2% de 
Wollastonita e 1% de plagioclásio e gibsita. 

 

                              Bloco A                                                                 Bloco B 

 

Figura 3. Mapas das fases obtidos por MQE referente aos blocos intertravados (A) e (B). 
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Figura 4. Composições obtidas por MQE referentes ao bloco (A). 

 

 

Figura 5. Composições obtidas por MQE referentes ao bloco (B). 
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Os resultados fornecidos pela MQE podem fazer dela uma ferramenta completa de 
caracterização de fases, porém estudos comparativos utilizando técnicas complementares 
são essenciais para confirmação das fases classificadas pelo sistema. 

 
A composição química média das amostras foi obtida através da análise química por 

Fluorescência de raios X (FRX), como mostrado na Tab. 1. 
 
Tabela 1. Fluorescência de raios X dos blocos intertravados. 

 

 

A técnica de DRX identificou as fases presentes para os pavers (A e B) com e sem 
adição de rejeitos da concentração de minério de ferro, conforme apresentado nos 
difratogramas da Fig. 6. Observa-se que para o bloco A, as fases presentes são: calcita, 
qurtzo e ortoclásio. E para o bloco B, as fases presentes são: quartzo, calcita, ortoclásio e 
hematita. 

 

 

Figura 6. Difração de raios X dos blocos A e B. Onde Quartzo (Qz), Calcita (Cal), Ortoclásio (Or) e Hematita 
(Hem). 

 

A microscopia óptica permitiu observar os minerais constituintes para cada 
composição dos blocos intertravados. Para a composição A e B, observa-se que, grande 
parte dos minerais presentes são calcita, quartzo e ortoclásio Fig.7. Isso se deve devido aos 
minerais presentes na areia (quartzo), no pedrisco (ortoclásio) e no cimento (calcita). 

Comparando os resultados da FRX, difração de raios X e da microscopia óptica nota-
se que, estão de acordo, sendo que, para o bloco A, as fases de maior predominância são 
calcita, quartzo e ortoclásio. Já para o bloco B a maior predominância são das fases quartzo, 
calcita, ortoclásio. 

 

 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 MnO CaO K2O Cr2O3 Na2O SrO MgO Eu2O3 TiO2 SO3 CO2 (PF)

PAVERS % % % % % % % % % % % % % %

A 14,519 1,234 3,663 0,099 35,568 0,523 0,049 0,154 5,294 0,139 0,572 38,140

B 59,222 4,642 5,198 0,143 10,844 1,411 0,097 0,160 0,037 0,740 0,034 0,217 17,140
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Figura 7. Microscopia óptica dos blocos A e B. Esquerda: luz transmitida; Direita luz refletida (50x). 
 

A quantificação das fases pelo sistema MQE estão de acordo com as informações 
químicas e mineralógicas obtidas por outras técnicas. Comprovando assim, a eficiência do 
sistema para a identificação e quantificação automática de fases. Porém, a MQE não 
classificou em torno de 2% das fases o que para sistemas automatizados esse valor é 
aceitável. 

As fases não classificadas serão reajustadas, através da edição das regras do próprio 
composto dos blocos, caso o mesmo se encontre inserido no banco de dados, ou através de 
sua adição ao banco de dados. Portanto, um banco de dados das fases minerais identificadas 
deverá ser criado, contendo o espectro de raios X relativo à composição química de cada 
fase e a classificação é efetuada por comparação do espectro do banco com o espectro 
coletado em cada grão durante a busca automatizada. 

 
4. CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados dão subsídios necessários para conhecer as composições 
e estruturas dos blocos, se mostrando uma ferramenta confiável para a identificação e 
quantificação automática de fases. Porém a otimização do banco de dados da MQE será 
necessária para reclassificação e identificação das fases não classificadas.  
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