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RESUMO 

 

Mais de 90% da produção mundial de manganês é direcionada para consumo metalúrgico na 

fabricação de ligas, entretanto é limitado o nível de conhecimento sobre as características 

geometalúrgicas desses minérios, uma vez que essas características influenciam grande parte 

da operacionalidade dos reatores siderúrgicos. Sendo assim, o presente trabalho contempla 

estudos de caracterização física, química, mineralógica e ensaios com respostas metalúrgicas 

como tamboramento e crepitação para minério de manganês de duas minas do distrito 

manganesífero de São João Del Rei, Totonho e Penedo. No caso dessas minas, estes estudos 

são pioneiros no que tange um aprofundamento das correlações do tipo e qualidade do 

minério com seu comportamento metalúrgico em escala laboratorial. As amostras de minérios  

de cada mina foram classificadas em global, em três tipos de produtos (granulado, 

intermediário e finos) e numa faixa granulométrica (+19,0-6,3mm) que atende as 

especificações para fornos elétricos a arco de redução (FER) segundo padrão ISO 8731 de 

crepitação, granulado ideal. As análises químicas foram feitas através de titulação e 

espectrometria de emissão atômica. As análises mineralógicas utilizaram as técnicas de 

difração de raios X e para o granulado ideal também se usou a microscopia ótica, imagens de 

elétrons retroespalhados (MEV) e espectroscopia por energia dispersiva (EDS). Os ensaios 

metalúrgicos foram adaptados das referência para minérios de ferro, ISO 3271 de 

tamboramento e ISO 8731 de crepitação. Nos testes de crepitação avaliou-se o impacto da 

umidade e do tratamento térmico nas amostras de granulado ideal. O minério de manganês da 

mina de Totonho é composto majoritariamente por Mn, Fe, SiO2 e Al2O3 com  os seguintes 

valores 30,8%, 5,2%, 25,4% e 12,1%, respectivamente. Já para Penedo foram obtidos os 

respectivos valores de 25,3%, 11,7%, 21,3% e 11,1%. Os minérios analisados apresentaram 

os minerais espessartita, todorokita, quartzo e dolomita em sua constituição mineralógica. 

Outros minerais de manganês como pirolusita e criptomelana também foram identificados nas 

amostras de granulado ideal da mina de Totonho e Penedo, entretanto não em todas as faixas 

granulométricas. Os estudos de termogravimetria mostraram que os minérios apresentaram 

perdas de massas, principalmente, associadas a eliminação de água estrutural das fases 

hidratadas todorokita e goethita e pela decomposição térmica dos óxidos pirolusita e 

criptomelana, além da decomposição do carbonato de cálcio e magnésio pela dolomita. Tanto 

para os testes de tamboramento quanto de crepitação, as amostras de granulado ideal 

mostraram alta susceptibilidade na geração de finos e a faixa granulométrica de maior 
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susceptibilidade foi em 6,3mm. A umidade aumentou de forma significativa a produção de 

finos nesta faixa durante a crepitação para ambas as amostras. Entretanto, após o tratamento 

térmico a 200° C durante 48 horas, as amostras exibiram uma redução de 27% no índice de 

crepitação para Totonho e 35% para Penedo. A redução dos índices de crepitação significa 

uma redução do excesso de finos e com isso uma melhor permeabilidade dos gases no forno e 

mais eficiência nas reações de trocas térmicas promovendo ganhos em rendimento térmico e 

produtivo. 

 

Palavras-chave: caracterização metalúrgica, minérios de manganês, ferro-ligas, São João Del 

Rei 
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ABSTRACT 

 

More than 90% of world manganese production is directed to metallurgical consumption in 

the manufacture of alloys. However, the level of knowledge about the geometallurgical 

characteristics of these ores is limited. These characteristics have important influence of the 

operationality of steel reactors. The present work contemplates studies of physical, chemical, 

mineralogical characterization and tests with metallurgical responses such as drumming and 

decrepitation in two manganese ore mines in São João Del Rei district, Totonho and Penedo. 

In the case of these mines, these studies are pioneering in terms of deepening the correlations 

of the type and quality of the ore with its metallurgical behavior on a laboratory scale. 

Samples from each mine were classified into global, three product types (lump ore, 

intermediate and fine) and in a particle size range (+19,0-6,3mm) that meets the specifications 

for electric ovens according to IS O8731, decrepitation. Chemical analyzes were performed 

by titration and atomic emission spectrometry. The mineralogical analyzes used the X-ray 

diffraction techniques and for ideal lump ores the optical microscopy, backscattered electron 

images (MEV) and dispersive energy spectroscopy (EDS) were also used. The 

characterization of physical properties such as density, specific surface and porosity are also 

presented.  The metallurgical tests were adapted from the standards as references for iron 

ores, drumming ISO 3271 and decrepitation ISO 8731. In decrepitation tests, the impact of 

moisture and heat treatment on the ideal lump ore samples was evaluated. The manganese ore 

from the Totonho mine is mainly composed of Mn, Fe, SiO2 and Al2O3 with the following 

values 30.8%, 5.2%, 25.4% and 12.1%, respectively. For Penedo, the respective values of 

25.3%, 11.7%, 21.3% and 11.1% were obtained. The ores analyzed showed the minerals 

spessartite, todorokite, quartz and dolomite in their mineralogical composition. Other 

manganese minerals such as pyrolusite and cryptomelane have also been identified in the 

ideal granulate samples from Totonho and Penedo, however not in all granulometric ranges. 

Thermogravimetry studies have shown that ores have mass losses, mainly associated with 

structural water elimination of hydrated minerals like todorokite and goethite and thermal 

decomposition of pyrolusite and cryptomelane oxides, as well as decomposition of calcium 

carbonate and magnesium by dolomite. For the drumming and decrepitation tests, the ideal 

lump ore samples showed high susceptibility in fines generation and the highest susceptibility 

particle range was 6,3mm. Moisture significantly increased fines production in this range 

during decrepitation for both samples. However, after heat treatment at 200 ° C for 48 hours, 
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the samples exhibited a 27% reduction in decrepitation index for Totonho and 35% for 

Penedo. The reduction in decrepitation rates means a reduction in excess of fines and thus a 

better permeability of the gases in the oven and more efficiency in the reactions of thermal 

exchanges promoting gains in thermal and productive yield. 

 

Keywords: metallurgical characterization, manganese ores, iron alloys, São João Del Rei 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O manganês (Mn) é considerado componente essencial para todos os tipos de aço, seja na 

forma de liga ou como elemento residual. Cerca de 95% do manganês produzido é 

direcionado para a fabricação de ferro-ligas e 98% destas ligas vão para indústria do aço (Riss 

& Khodorovsky, 1967; Abreu, 1973; Liu et al., 1995; Olsen et al., 2007; Barão et al., 2007). 

Segundo D’HARAMBURE (2015), a produção mundial de manganês tem atingido patamares 

de 20 milhões de toneladas ao ano. Diante desse cenário, o Mn se torna um componente cada 

vez mais estratégico e a produção de ligas de Mn uma indústria com rendimentos 

multibilionários (InvestmentMine, 2017). 

As ligas de manganês são, geralmente, produzidas em fornos elétricos de redução (FER) e 

suas principais ligas são de ferro manganês alto carbono (FeMnAC) e ferro silício manganês 

(FeSiMn) (Olsen et al, 2007; Ringdalen et al., 2015; Rao et al., 2016). 

As propriedades físicas, químicas e mineralógicas dos minérios de Mn controlam grande parte 

do funcionamento operacional dos reatores metalúrgicos tanto na determinação da qualidade 

das ligas, no volume e composição da escória, quanto no rendimento metálico, 

comportamento e eficiência das reações químicas internas. Além disso, podem aumentar o 

consumo específico de energia, consumo de redutor e os custos de produção (Mendes et 

al.,1982; Faria, 2006; Coetsee et al., 2015; Grishchenko et al., 2015; Digernes et al., 2018). 

Como tais propriedades afetam de modo marcante os resultados metalúrgicos e econômicos 

dos FER, fez-se necessário estabelecer indicadores de qualidade através de uma 

caracterização geometalúrgica para os diferentes tipos de minérios de manganês. Esse tipo de 

caracterização irá correlacionar o tipo de minério com suas características metalúrgicas para 

garantir a homogeneidade dos produtos gerados e a manutenção da produtividade e 

rendimento dos fornos (Faria et al., 2010; Chemale Jr. e Takehara, 2013; Ringdalen et al., 

2015; Singh et al., 2016). 

As definições de parâmetros metalúrgicos permitem simular os comportamentos dos minérios 

durante o processo siderúrgico. O conhecimento das qualidades dos minérios facilita a 

otimização da produtividade, o consumo inteligente de matérias-primas para a formação de 
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cargas metálicas com comportamento adequado e controle de custos (Faria, 2006; Faria et al., 

2010; Chemale Jr. e Takehara, 2013).  

O presente trabalho desenvolveu um estudo preliminar para caracterização tecnológica dos 

tipos diferentes de minérios de manganês existentes em minas pertencentes ao distrito 

manganesífero de São João Del Rei de forma a estabelecer parâmetros numéricos de 

referência mediante resultados das análises físicas, químicas, mineralógicas e respostas 

obtidas através dos ensaios metalúrgicos que expliquem possíveis diferenças nos rendimentos 

de um processo produtivo de ferro-ligas de manganês.  
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO PROJETO 

 

Aproximadamente 95% da produção de manganês é utilizada na siderurgia. São utilizados 

cerca de 30kg de minério de manganês para cada tonelada de aço produzida. Mediante esta 

condição industrial de utilização, o minério de manganês assume um valor estratégico na 

produção mineral principalmente devido à distribuição geográfica desfavorável das reservas 

com grande volume (Abreu, 1973; Mendes et al., 1982; Garcia, 1999; Faria, 2006). 

Os minérios manganês aqui estudados são de minas da mineradora EFMX no distrito 

manganesífero de São João Del Rei (MG) pertencentes à empresa metalúrgica GRANHA 

LIGAS. Esta mineradora foi criada para suprir a demanda necessária de minérios de 

manganês da própria metalúrgica e garantir a produção das ligas de ferro – manganês. 

As jazidas destas minas possuem variações nos teores de manganês, nos tipos de minerais 

minérios, nas suas concentrações e composições químicas e nos tipos de minerais 

predominantes na ganga. Essas variações podem afetar o equilíbrio das reações de redução e 

provocar diferenças nos comportamentos e rendimentos dos reatores siderúrgicos. 

Mediante esta condição, existe a necessidade da caracterização tecnológica dos tipos de 

minérios de Mn nestas minas para viabilizar o aproveitamento eficiente do manganês presente 

nos depósitos, composições de “blends” mais adequados para a produção das cargas, 

atendimento das especificações dos produtos gerados e máximo rendimento e produtividade 

dos fornos.  

Até o momento presente, as informações geradas e observações feitas neste trabalho são 

pioneiras no que se refere à exploração preliminar com interesse focado no comportamento 

metalúrgico dos minérios de manganês presentes neste distrito mineiro.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Caracterização tecnológica das amostras dos minérios e granulados de manganês de duas 

minas do distrito manganesífero de São João Del Rei para correlacionar com a qualidade 

produtiva na fabricação de ferro-ligas de manganês.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar física, química e mineralogicamente os minérios de manganês das minas de 

Totonho e Penedo; 

• Avaliar a qualidade metalúrgica dos produtos granulados de minérios de manganês das duas 

minas em estudo por meio de ensaios que identificam parâmetros metalúrgicos importantes na 

fabricação de ferro-ligas de manganês. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Aspectos Gerais dos Minérios de Manganês 

 

Segundo ABREU (1973), o manganês representa aproximadamente 0,09% em peso na crosta 

terrestre sendo o 12º elemento em proporção. Por estar situado ao lado do Fe na série atômica, 

apresenta similaridade no comportamento químico com este elemento (Adriano, 1986; Wills, 

1992). 

Devido suas variações de oxidação, quando tratado em altas temperaturas, ele reage com 

grande número de metaloides e é mais oxidável que o ferro, reagindo favoravelmente com 

oxigênio, enxofre, fósforo e pode se tornar ferromagnético (Faria, 2011).  

Por possuir uma mineralogia complexa, diversificada e não se apresentar de forma elementar 

na natureza, o manganês só ocorre como óxidos, hidróxidos, silicatos, carbonatos e sulfetos, 

caracterizando cerca de 300 formas de minerais de manganês. SANTIAGO (2013) definiu que 

as formas mais usuais desses minerais para fins comerciais são pirolusita (MnO2), 

hausmannita (Mn3O4) e manganita (Mn2O3H2O). 

No começo do século XIX, inúmeras descobertas foram feitas com o uso do manganês para 

fins de produção de aço (Benique, 2007): 

1. Em 1816, o manganês é usado como componente para aumentar a dureza do aço sem 

afetar as suas condições de maleabilidade e tenacidade; 

2. Entre 1826 e 1840, surgem os primeiros sinais de produção de ligas com ferro-

manganês (80% de Mn) e a produção de metálica de manganês na Inglaterra; 

3. POVECEL começou a fabricar um ferro gusa com alto teor de manganês denominado 

“SPIEGEL” em nível industrial e logo em seguida iniciou a produção comercial de 

Ferro-manganês com 65% de Mn;  

4. No ano de 1860, HENRY BESSEMER refina o método de fabricação de aço com 

adição de manganês na liga de ferro com intuito de remover o excesso de oxigênio e 

enxofre residuais presente no aço e em 1866 foi patenteada por W.SIEMENS a liga de 
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ferro-manganês pelo método BESSEMER como regulador dos níveis de oxigênio e 

enxofre durante a fabricação do aço. 

Em paralelo à indústria siderúrgica, foi desenvolvido o uso de dióxido de manganês para as 

células de baterias, sendo atualmente, o mercado de baterias o segundo maior consumidor 

com fins industriais. Além deste segmento, o manganês é utilizado na produção de 

fertilizantes, rações de animais, pinturas, agentes químicos, indústria automobilística e mais 

recentemente no mercado de vitaminas (Postle et al., 2015). 

 

4.2 Depósitos Manganesíferos 

 

Estudos feitos por ABREU (1973) afirmam que os principais depósitos de manganês foram 

formados no éon Proterozóico, preferencialmente do Proterozóico Inferior, quando as 

condições atmosféricas de H2O e CO2 favoreceram um ambiente de maior dissolução e 

oxidação na crosta terrestre. Os depósitos, de forma global, são divididos em sedimentares 

(metamorfizados e não - metamorfizados) e vulcânicos ou hidrotermais. Tais depósitos ainda 

podem sofrer um enriquecimento supergênico. Na figura 4.2.1, estão representados os 

diferentes tipos de depósitos de manganês. 

Figura 4.2.1 - Classificação dos depósitos de manganês no mundo (Gonçalves e Sefarty, 1976). 

 

Pela definição de GONÇALVES e SEFARTY (1976), os depósitos sedimentares são aqueles 

gerados através do intemperismo das rochas pré-existentes que formam depósitos de 

deposição e precipitação de soluções. O ambiente de formação dessas bacias pode ser redutor 

ou oxidante e cada condição ambiental promove a predominância dos tipos de minerais de 

manganês (Maynard, 1983). 
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Os depósitos de origem sedimentar possuem maior extensão, volume em reservas e são 

predominantes. Para os de origem vulcano-genéticos, a formação dos minerais 

manganesíferos é devido à lixiviação de lavas submarinas ou por processos vulcânicos. O Mn 

é o elemento químico com maior mobilidade e dispersão da tríade Al-Fe-Mn, o que explicaria 

a formação de depósitos vulcânicos afastados da fonte geradora. (Garcia, 1999; Gonçalves e 

Sefarty, 1976). 

Os depósitos mais importantes de manganês estão localizados na República da África do Sul, 

Austrália, Gabão, Brasil, China, Índia e alguns países da Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI) como a Ucrânia, Cazaquistão e Geórgia. (Olsen et al., 2007). A Figura 

4.2.2 mostra a disposição dos principais depósitos mundiais de manganês. 

Figura 4.2.2 – Disposição dos depósitos de manganês mundiais (Olsen et al., 2007). 

 

  

Os depósitos brasileiros foram segmentados em três classes, todos de origem sedimentar, mas 

que sofreram graus diferentes de metamorfismo. A classe de formação destes depósitos se 

assemelha muito com os encontrados na África e Índia (Walde, 1986).  As classes e suas 

principais minas são definidas como: 

A) SEDIMENTAR: Mina de Urucum (MS) e Serra dos Carajás (PA); 

B) METAMÓRFICA (Representam menor escala no volume de reservas): Mina do 

distrito de Urandi (BA) e Morro da Mina (MG); 

C) ENRIQUECIMENTO SUPERGÊNICO (Através do enriquecimento do protominério - 

rocha metamórfica com óxidos de baixo teor de Mn): Serra do Navio (Amapá). A 

denominação de protominério foi feita em 1906 por FERMOR para uma rocha 
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altamente metamorfizada na Índia chamada de “gondito”. No Brasil, a rocha similar 

foi encontrada na região de Conselheiro Lafaiete (MG), antiga Queluz e a rocha ficou 

denominada como “queluzito”. 

O conhecimento dos principais depósitos brasileiros de manganês foi praticamente feito ao 

acaso por leigos que definiam o minério de manganês como “pedra preta pesada e que suja a 

mão” devido à facilidade da sua prospecção inicial. (Abreu, 1973). 

A explotação do manganês no Brasil ocorreu em Minas Gerais, mais precisamente na mina de 

Miguel Burnier em Ouro Preto no ano de 1894 para uso siderúrgico. Alguns anos posteriores 

encontraram-se óxidos de Mn de alto teor em Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais) no Morro 

da Mina. Esta mina foi operada em larga escala pela empresa americana U.S. STEEL 

chegando à exaustão dos minérios oxidados e ricos. Com a redução da disponibilidade destes 

minérios, passou-se a explotar o protominério sílico-carbonatado de manganês, queluzito 

(Abreu, 1973). 

Devido os altos custos com escoamento para transporte e baixo valor unitário do minério, 

economicamente eram viáveis somente os depósitos de Minas Gerais e os costeiros como na 

Bahia. A primeira e segunda Guerra Mundial favoreceram as explorações de novas reservas e 

novas minas como, por exemplo, a do distrito de São João Del Rei. O estado de Minas Gerais 

foi o maior produtor até 1956 quando começaram as operações comerciais no Amapá. As 

maiores concentrações de manganês explotáveis no Brasil estão nos estados do Pará, do Mato 

Grosso do Sul, do Amapá e de Minas Gerais (Gonçalves e Sefarty, 1976). 

O manganês é encontrado na forma de associações em óxidos, hidróxidos, silicatos, 

carbonatos e sulfetos e apesar de sua diversidade mineralógica, 15 tipos se destacam 

conforme classificação da Tabela 4.2.1 (Gonçalves e Sefarty, 1976). 

GONÇALVES e SEFARTY (1976) propuseram a classificação dos depósitos de manganês 

em dois tipos mediante a razão entre os teores de manganês e ferro. Essa classificação se deve 

pelo fato de que as propriedades geoquímicas do manganês se assemelham aos do ferro, 

costumando estar intimamente associado a ele em sua ocorrência natural de modo que a 

segregação econômica no depósito entre estes dois elementos pode ser tornar um grande 

problema (Maynard, 1983). 
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1) Depósito de Minério de Manganês: Quando se tem a relação dos teores Mn/Fe igual 

ou maior que 4; 

2) Depósitos de Minério Ferro-Manganês: Quando se tem a relação dos teores Mn/Fe 

inferior a 4. 

Tabela 4.2.1 - Classificação dos principais minerais de manganês (Gonçalves e Sefarty, 1976). 

ÓXIDOS HIDRÓXIDOS 

Criptomelana KMn8O16 Manganita MnO(OH) 

Pirolusita MnO2 Grautita MnO(OH) 

N-sutita MnO2 Pirocroita Mn(OH)2 

Hollandita BaMn8O16 Litioforita (Li, Al)MnO2(OH)2 

Bimessita MnO2 Psilomelana BaMn5O10H2O 

Bixbyta Mn2O3 Todorokita {(Na, Ca, K)2Mn8O12(H2O)} 

Jacobisita (Mn, Fe)O4 SILICATOS HIDRATADOS 

Hausmannita Mn3O4 Bemetita (Mn, Mg, Fe)6Si4(O, OH)18 

Manganosita MnO Neotocita (Mn, Fe)SiO3.nH2O 

SILICATOS ANIDROS CARBONATOS E SULFETOS 

Rodonita MnSiO3 Rodocrosita MnCO3 

Piroxmangita MnSiO3 Alabandita MnS 

Tefroíta Mn2SiO4 
 Espessartita Mn3Al2Si3O12 

Braunita (Mn, Si)2O3 

 

4.3 Minério de Manganês em Minas Gerais 

 

Minas Gerais foi o primeiro estado brasileiro a explotar mineral de manganês, é considerado o 

3º maior produtor de manganês e o de maior reserva em volume de metal Mn contido. Em 

Minas Gerais, os depósitos de manganês são distribuídos em diversos distritos, definidos 

como: São João Del Rei, Lafaiete, Lucas, Quadrilátero Ferrífero, Espinhaço, Rio Pardo e 

Pouso Alegre/Caldas (Abreu, 1973). Na Figura 4.3.1, estão descritos os principais depósitos 

manganesíferos em Minas Gerais. 

Devido à lavra inicial de manganês ter sido bem mais exploratória e seletiva, os depósitos de 

alto teor se encontram esgotados ou com custos elevados para recuperação. As possibilidades 

de explotação, atualmente, são aproveitamento dos depósitos de minério ferro-manganês no 

Quadrilátero Ferrífero ou uso do protominério carbonático  por calcinação nas explotações de 
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“gonditos”. Estima-se que existem cerca de 30 a 50 milhões de toneladas de “gonditos” só no 

distrito de São João Del Rei (Andrade, 1978). 

Figura 4.3.1 -  Depósitos manganesíferos em Minas Gerais (Abreu, 1973). 

 

No caso do distrito de São João Del Rei, existiram inúmeras explotações minerais irregulares 

desde 1912 sendo a sua maioria realizada de forma manual através de garimpos nos diversos 
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municípios desta microrregião. Os minérios de manganês são constituídos principalmente dos 

minerais pirolusita e psilomelana, com teores de Mn entre 35 a 50%, teor de Fe geralmente 

inferior a 6% e teores variáveis, porém elevados de sílica e alumina. Os dois tipos de jazidas 

mais comuns são de minério de manganês residual ou minérios de manganês secundários 

resultantes da ação de intemperismo nas formações gondíticas. Há também regiões do distrito 

semelhantes ao do distrito de Lafaiete, sendo seu protominério mais rico em sílica (Coelho, 

1953; Abreu, 1973; Gonçalves e Sefarty, 1976). 

Minas da Mineração EFMX – Siderúrgica GRANHA LIGAS 

No distrito de São João Del Rei, atualmente está em atividade à mineração EFMX pertencente 

à GRANHA LIGAS, empresa metalúrgica produtora de ferro-ligas de manganês. 

A empresa foi fundada no ano 2000 e suas minas foram adquiridas devido à necessidade de 

minérios de manganês para as unidades fabris em São João Del Rei e Conselheiro Lafaiete 

para a produção de ligas de FeSiMn (ferro sílico manganês) e FeMnAC (ferro manganês alto 

carbono).  A mineração EFMX possui como reservas minerárias a Mina de Penedo localizada 

próxima à cidade Resende Costa com capacidade de explotação estimada em 270.000t./ano e  

é de caráter mais ferrífero e a Mina de Totonho localizada próxima a cidade de  São Tiago 

com capacidade estimada em 300.000t./ano com caráter argiloso. 

A mineradora estima que na mina de Penedo o teor global de Mn está entre 23 e 24%, teor de 

sílica em 22%. Já para a mina de Totonho, os teores de Mn estão entre 26 e 27%, sílica 24%. 

Segundo dados da mineradora o minério de manganês explotado parece ser composto por 

óxidos e silicatos de manganês e como mineral de ganga predominante, o quartzo, mas, 

estudos profundos precisam ser realizados por se tratar de suposições e análises superficiais 

feitas no passado. 

 

4.4 Reservas, Produção, Importação e Exportação de Minérios de Manganês 

 

Segundo as análises das commodities minerais feito pelo International Manganese Institute 

(IMnI), o manganês é considerado o 4º metal de maior importância em termos de tonelagem. 

Ele fica posicionado no ranking mundial logo abaixo do ferro, alumínio e cobre. Segundo 

COSTA (2015) em 2014, estimaram-se em 625 milhões de toneladas de minério ROM as 
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reservas de manganês. As reservas explotáveis estimadas foram representadas por África do 

Sul (23,7%), Ucrânia (22,1%), Brasil (18,3%), Austrália (15,3%), Índia (8,2%), China 

(6,95%) e Gabão (3,8%). Estes países são responsáveis por 98% das reservas mundiais. 

A produção de manganês em 2014 ficou em 17,7 milhões de toneladas em metal contido, 

sendo a África do Sul a maior produtora, seguida pela China e Austrália. O Brasil ocupou o 

quinto lugar mundial (Costa, 2015). 

A produção interna de minério de manganês no ano de 2014 foi expressivamente liderada 

pelo estado do Pará (70%) com teor de Mn em 35%, seguido do Mato Grosso do Sul (22%) e 

Minas Gerais (9,8%) (Costa, 2015). 

O Brasil como produtor de minério de manganês tem uma posição estratégica em relação aos 

demais países produzindo minérios de manganês com alto teor (48% de Mn) (Postle et al., 

2015). 

Conforme Anuário Mineral Brasileiro 2016, as principais exportações de minérios de 

manganês e derivados realizados pelo Brasil em 2015 foram para Canadá, EUA, Países 

Baixos, China, Japão (DNPM, 2016).  No 1º semestre de 2017, o Mn já respondia por 1% dos 

produtos exportados através do Informe Mineral 2017, como apresentado na tabela 4.4.1.  A 

oscilação do preço de minérios de manganês no mercado de importação e exportação se deve 

principalmente à demanda de ferro-ligas e do aço (DNPM, 2017). 

Tabela 4.4.1 – Distribuição das exportações por bem mineral (Informe Mineral, DNPM, 2017). 

 

4.5 Lavra e Beneficiamento de Minérios de Manganês 

 

SAMPAIO et al. (2008) descreveram que os depósitos de manganês em sua maioria, por 

serem de origem sedimentar,  apresentam lentes ou zonas mineralizadas com prolongamentos 
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de extensão relativamente grandes e por isso podem ser lavrados em mineração a céu aberto 

com o suporte de desmonte mecânico através de escavadeiras, “rippers”, “draglines” entre 

outros equipamentos e normalmente sem a necessidade de explosivos. 

Para um depósito de manganês ser considerado economicamente lavrável é preciso avaliar sua 

dimensão, verificar o teor de Mn contido, quais as impurezas associadas e qual o método mais 

eficaz e mais fácil no beneficiamento do minério.  

Em se tratando da questão de beneficiamento, não existe uma rota de tratamento padrão para 

o minério de manganês devido a sua ampla diversidade e complexidade mineralógica nos 

depósitos. Antes da segunda guerra mundial e com a facilidade de extração do minério de 

manganês com alto teor, era comum a simples lavagem, classificação granulométrica e às 

vezes a separação por meio gravídico. Com a indisponibilidade de oferta das reservas 

oxidadas e de elevada qualidade, circuitos mais complexos e robustos de concentração 

passaram a serem empregados pelo meio da concentração gravídica (jigues, espirais de 

Humphrey, mesa vibratória, dynawhirpool), flotação e da interação magnética, principalmente 

para recuperação de partículas abaixo de 1,0 mm. No entanto, para frações granulométricas 

inferiores a 0,106mm, os métodos gravídicos clássicos apresentam baixo desempenho 

(Benique, 2007; Lima et al.; 2008; Sampaio et al., 2008; Rebelo, 2013). 

Um exemplo de concentração gravídica industrial para minérios de manganês é a ICOMI 

(Indústria de Comércio de Minérios S.A.) na Serra do Navio (PA). O produto entre as faixas 

granulométricas -7,94+0,84mm, antes beneficiado em jigues, passou a ser tratado em um 

equipamento de separação em meio denso, conhecido como dynawhirlpool processor (DNP). 

A utilização deste novo processo aumentou a recuperação, a capacidade de produção e os 

teores de Mn ficaram acima de 48%. Já para o material entre -0,84+0,11mm, com teor de 33% 

de Mn, utilizaram-se as espirais de Humphreys como unidades concentradoras. O produto 

concentrado nesta etapa atingiu teores de 47% de Mn, recuperação mássica de 43% e 

metalúrgica de 55,5% de Mn (Aplan, 1985). 

LIMA e REIS (2005) realizaram, em nível laboratorial, ensaios de concentração de finos de 

minérios de manganês (considerados como rejeito) da unidade Morro da Mina - MG (VALE) 

pelo o uso de mesa oscilatória. Os ensaios foram feitos com amostra global (28,30% Mn e 

material <0,149mm), material acima de 0,074mm (26,84% Mn na faixa -0,149+0,074mm) e 

material abaixo de 0,074mm (31,31% Mn na faixa -0,149+0,074mm) e as condições de testes 
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com melhores resultados foram 15% de sólidos na polpa de alimentação e 3° de inclinação da 

mesa. O teor médio de Mn nos concentrados foi de 31,5% e as recuperações metalúrgicas para 

cada amostra como definidas acima ficaram em 77%, 81% e 62% de Mn. 

REIS (2005) mostrou ainda que para esta mesma amostra, na fração acima de 0,074mm, 

quando concentrada em espiral de Humphrey, quanto maior a porcentagem de sólidos testadas 

na polpa da alimentação (testes feitos entre 15 a 30%), maior era a recuperação de manganês 

na faixa estudada. A recuperação metalúrgica do manganês saiu de 70,23% para 78,80%. 

A flotação de minérios de manganês em uma grande empresa a nível industrial pode ser 

exemplificada pela Cuban American Manganese Co. que processava minérios de cinzas 

vulcânicas. O material, após fragmentação, tinha sua fração mais grosseira direcionada para 

os jigues e o produto misto da jigagem era remoído e misturado com a fração das partículas 

mais finas, sendo essa mistura concentrada pela flotação. Eram usados óleo combustível, cal, 

espumante e quebracho como depressor da ganga calcária. De uma alimentação de 18% de 

Mn, conseguia-se concentrados de até 51% de Mn e recuperação metalúrgica em 87% de Mn 

(Taggart, 1956; Aplan, 1985). 

No Brasil, estudos para concentração de finos de manganês ou de minérios com baixos teores 

podem ser citados. ANDRADE (1978) realizou testes de flotação para analisar a concentração 

do protominério gondito proveniente de uma região de São João Del Rei (MG). A amostra de 

minério tinha um teor de 35% de Mn e era composta basicamente pelos minerais pirolusita, 

espessartita, todorokita, grafita e quartzo. Usou como reagentes uma dodecilamina como 

coletor, amido cáustico como depressor e pH entre 3 e 4, obtendo como resultado um produto 

de 46% de Mn e recuperação metalúrgica em 78% de Mn. 

Estudos mais recentes como LIMA et al. (2008), mostram ensaios de bancada de flotação 

aniônica em pH alcalino de uma amostra originada como rejeito da planta de lavagem de 

minérios de manganês sílico-carbonatados da mineração Morro da Mina - MG (VALE) com 

sabões de ácidos graxos como coletores e silicato de sódio como depressor. A conclusão deste 

experimento com desempenhos superiores ficou com o uso de 300g/t de silicato de sódio, pH 

igual a 11 e sabão de óleo de soja para coletor. O teor de Mn no concentrado saiu de 28,30% 

para 32% e a recuperação metalúrgica em 63% de Mn. 

Quando se trata de recuperação de manganês com uso de concentração magnética, o ensaio 

tecnológico em nível piloto de um minério de manganês da mina de Urucum (MS) é uma 
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importante referência. FELLOWS JR. E SILVA (1984) fizeram um trabalho para elevar a 

relação do Mn/Fe no produto metalúrgico e redução dos teores de álcalis.  A amostra utilizada 

estava na faixa de -2,0+0,300mm e como resultados conseguiu-se reduzir 70% dos 

contaminantes álcalis através de lixiviação aquosa e sulfúrica e valores acima de 7 para 

relação de Mn/Fe (anteriormente só se conseguia aproximadamente 4,5) com separação 

magnética via úmida e de baixa intensidade. 

As plantas de beneficiamento das minas do Penedo e Totonho da mineradora EFMX da 

empresa GRANHA LIGAS, são constituídas de britagem e rebritagem do minério por meio 

de um britador de mandíbulas. As classificações granulométricas são feitas em peneiras 

vibratórias e classificador em espiral. O produto granulado está classificado como todo 

material acima de 12,0mm e o produto intermediário entre 12,0 e 6,0mm. Estes dois produtos 

são empilhados e amostrados para identificação dos teores globais. A fração menor que 

6,0mm alimenta um classificador em espiral, sendo o underflow, a fração entre 6,0 e 2,0mm 

classificada como fino e direcionada também para uma pilha. O material da pilha de finos 

também é amostrado e estocado para blends de ajuste e adequação dos teores de material para 

carga do forno-elétrico. Todo o material inferior a 2,0mm (overflow) é descartado em bacias 

de sedimentação ou diretamente para a barragem. De forma resumida, o fluxograma do 

processo de beneficiamento está apresentado na figura 4.5.1. 

 

4.6 Classificação e o Uso de Minérios de Manganês 

 

Quando se trata de aplicação, o minério de manganês pode ser separado em dois tipos: 

metalúrgicos e não metalúrgicos. Sendo os não metalúrgicos o tipo químico e eletrolítico 

(Ullmann, 1985). 

O manganês metalúrgico é usado na produção de gusa, ferro-ligas, aços comuns e aços 

especiais. Na fabricação de ferro-ligas, é uns dos minérios com teor superior ao do ferro na 

mistura que será fundida e reduzida. Quanto aos aços, é elemento da liga introduzido em 

determinadas etapas do processo metalúrgico para promover características que contribuem 

na qualidade final do aço como resistência mecânica, maleabilidade, tenacidade e os melhores 

resultados podem ser conseguidos com minérios que possuem valores da relação dos teores de 

Mn/Fe entre 6 e 7 (Sampaio et al., 2008; Faria et al., 2008; Reis, 2010).  
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Figura  4. 5. 1 - Fluxograma do processo de beneficiamento do minério de manganês das unidades da mineração EFMX (Adaptado de GRANHA LIGAS, 2011). 
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Os minérios de manganês são classificados em função de sua composição química, 

granulometria e finalidade de aplicação metalúrgica. Os minérios de manganês podem ser 

classificados em função do seu teor de manganês e também pelo seu uso principal como 

apresentado na Tabela 4.6.1. 

Tabela 4.6.1 – Minérios de manganês e seus usos (Mendes e Oliveira, 1982). 

Classificação Teor (%) Características/Usos 

Minério de manganês Mn > 35 Ligas metálicas 

Alto teor Mn > 46 Uso direto em alto-forno 

Médio teor 34 < Mn < 46 Necessário beneficiamento 

Minério ferruginoso 15 < Mn < 35 Ligas para produção de aço 

Ferro-manganês 29 < Mn < 36 Ligas para produção de aço 

Minério de ferro 

Manganesífero 
5 < Mn < 10 

Teor de ferro próximo a 30% e o teor de sílica + alumínio não 

ultrapassa 20% 

Ferro com manganês Sem especificação Teor de ferro superior ao de manganês 

Protominério 
Teores muito 

baixos 
Viabilidade por métodos de concentração 

 

Segundo SULLY (1955) os minérios de manganês podem ser divididos de acordo com o teor 

de Mn presente no minério. Esta classificação ainda permanece a mais usada na literatura 

como na tabela 4.6.2. 

Tabela 4.6.2 – Classificação de minérios de manganês segundo teor de Mn (Sully, 1955). 

Tipo de minério Teor de Mn (%) 

Minério de Manganês Mn>35 

Minério Ferruginoso 15<Mn<35 

Minério de Ferro Manganesífero 5<Mn<10 

 

No que se refere à granulometria, OLSEN et al. (2007) determinaram que os produtos de 

minérios de manganês são: 

• Granulado: < 75,0mm e > 6,0mm; 

• Fino: < 6,0mm. 

Já para uso metalúrgico, OLSEN et al. (2007) definiram como:  

• Granulado – material com 97% < 75,0mm e 6% < 6,35mm; 

• Sinter Feed – material entre 6,35 e 0,150mm. 
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Estas especificações granulométricas podem sofrer variações para cada tipo de mina 

processos de fabricação das ligas de ferro manganês. Juntamente com as especificações 

granulométricas também são consideradas as especificações químicas dos minérios.  As 

tabelas 4.6.3 e 4.6.4 ilustram as variações das especificações granulométricas e químicas das 

três principais unidades produtoras de minérios de manganês no Brasil - Unidades Mina 

Morro da Mina (MG), Mina do Urucum (MT) e Mina do Azul (PA), todas são da empresa 

VALE, considerada a maior produtora de manganês brasileiro, e da empresa GRANHA 

LIGAS. 

As minas da mineração EFMX da empresa GRANHA LIGAS no distrito de São João Del Rei 

mostram outra especificação comercial para seus produtos como mostrado na tabela 4.6.4. Por 

ter um volume de produção menor, todo o minério extraído é direcionado para suprir somente 

o consumo interno das usinas de fabricação de ferro-ligas de manganês do grupo. Dessa 

forma, a sua especificação é dividida para atender as necessidades dos seus fornos elétricos e 

pode ser classificada em três tipos de produtos separados por pilhas: granulado, intermediário 

e fino. 

Tabela 4.6.3 – Classificação dos produtos de Mn e suas especificações(Reis, 2005; Viana, 2009; Reis, 
2010). 

Unidade Produto Faixa 
Granulométrica 

Especificação Química 

% Mn % Fe % P % SiO2 % Al2O3 

Morro da 
Mina  

Granulado 75 a 6,3mm 29 (min.) 3,8 (máx.) - 30 (máx.) - 

Fino < 6,3mm 23 (min.) 6 (máx.) - 35 (máx.) - 

Mina de 
Urucum 

Granulado 76,10 a 6,35mm 40 - 47 11,5 - 12 0,12 - 0,20 4,5 - 6,5 2,5 - 3 
Fino < 6,35mm 41,5 16 0,22 5,5 2,2 

Mina do 
Azul 

Granulado I 63 a 6,3 mm  45,5 – 49,4  4,7 – 5,7  0,11 – 0,14   5,0 – 5,8 9,1 -11,7  
Granulado II 19 a 4,0 mm 43,5 – 48,6 5,6 – 6,5 0,11 – 0,12 5,8 – 6,1 8,7 – 11,9 
Fino  6,3 a 0,150 mm  38 – 48,2  5 - 7  0,09 – 0,12  4,9 - 12  8,5 – 14,8 

 

Tabela 4.6.4 – Classificação dos produtos de Mn e suas especificações (GRANHA LIGAS, 2017). 

Unidade Produto Faixa 
Granulométrica 

Especificação Química 

% Mn % Fe % P % SiO2 % Al2O3 

Mina de 
Penedo 

Granulado 75,0 a 12,0mm 
  29 -30 7,0 a 8,0 - 18 12 Intermediário 12,0 a 6,0mm 

Fino 6,0 a 2,0mm 

Mina de 
Totonho 

Granulado 75,0 a 12,0mm 

  29 -30 
5,0 a 6,0 
(máx.) 

- 
24 a 26 
(máx.) 

11 (máx.) Intermediário 12,0 a 2,0mm 
Fino 6,0 a 2,0mm 
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ULLMANN (1985) descreve que o manganês do tipo químico deve ter um teor mínimo em 

35% e são usados principalmente na fabricação de pilhas eletrolíticas, fertilizantes e reagentes 

químicos. Na fabricação de pilhas é considerando um nível em 0,05% de concentração de 

ferro, cobre, níquel, cobalto, arsênio, chumbo e antimônio em sua estrutura química 

(Ullmann, 1985).  

A tabela 4.6.5 representa as especificações de um concentrado minério de manganês 

eletrolítico usado na produção de pilhas ou baterias. 

Tabela 4.6.5 – Especificações do concentrado de minério de manganês eletrolítico (Adaptado de 
Gonçalves e Sefarty, 1976; Ullmann, 1985; Sampaio et al., 2008). 

MnO2 75% (mín) 

Mn 48% (máx) 

Fe solúvel em HCL 3% (máx) 

SiO2 5% (máx) 

Granulometria 65% < 74µm 90% < 150µm 

 

O interesse por MnO2 para baterias recarregáveis cresce cada vez mais, principalmente para o 

desenvolvimento de produtos com maior densidade de energia, otimização dos processos 

sintéticos para a disponibilidade de dispositivos de menor custo e venda. 

O óxido de manganês é micronutriente em fertilizantes ou promove a coloração negra e 

marrom nos esmaltes na indústria cerâmica como mostram as tabelas 4.6.6 e 4.6.7. O dióxido 

de manganês tem uso nos processos de coloração dos vidros, onde cada cor é definida pela 

quantidade de dióxido. 

Tabela 4.6.6 – Especificações do minério de manganês para uso em fertilizantes (Garcia, 1999). 

Mn 50,5% 

Fe 2,5% 

SiO2 2,5% 

Al2O3 6% 

P 0,010% 

Na + K 1,0% 

As 40 ppm 

Pb + Cd < 400 ppm 

Granulometria < 10mm 

 

O maior consumo de manganês químico se faz através de permanganato de potássio e 

(KMnO4) e sulfato de manganês (MnSO4). O primeiro é para limpeza e tratamento de águas 

para remoção de gosto, odor e elementos férricos. Já o segundo é aditivo em rações animais. 
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A especificação para uso em ração animal pode ser explicada na tabela 4.6.8. 

Tabela 4.6.7 – Especificações de concentrado de manganês para indústria de vidro (Sampaio et al., 
2008). 

MnO2 76,5% 

Mn 51% 

Fe 3,2% 

SiO2 2,6% 

Al2O3 5,7% 

Insolúveis LOI 15,5% 

 

Tabela 4.6.8 – Especificações do minério de manganês para ração animal (Sampaio et al., 2008). 

MnO 70 - 83% 

Mn 55 - 65% 

As 70 ppm 

Cd 170 ppm 

Sb 300 ppm 

Granulometria  < 75mm 
 

4.7 Ligas de Manganês 

 

O manganês é tido como um dos elementos em ligas de maior importância para melhorar as 

propriedades do aço durante sua fabricação. Como elemento de liga tem sua participação 

primariamente na formação de ferro-ligas. (Jung et al., 2002). 

As ferro-ligas são definidas como toda a liga de ferro associada a outro metal ou metais, 

sendo que estes possuem teor superior ao do ferro. A prática de se associar ferro com outro 

metal provém da necessidade de incorporar outros elementos ao aço. As ferro-ligas têm maior 

interação com o aço do que um metal puro, principalmente porque apresentam baixo ponto de 

fusão, menor densidade e menor custo de produção (Silveira et al., 1980). 

O manganês como componente em uma ferro-liga tem a capacidade de refinar a estrutura dos 

grãos, aumentar a resistência mecânica, a temperabilidade e a ductilidade do aço. Quando em 

teores mais altos, o manganês pode se associar ao enxofre, favorecendo uma ação 

dessulfurante que facilita a usinagem e promove uma melhoria no acabamento superficial do 

aço (Adriano, 1986; Chiaverini, 1990; Chaudhary et al.,2001, Reis et al., 2010; Jappa e 

Louhenkilpi, 2013).  
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LIU (1993, apud Reis, 2010) estabeleceu que as ferro-ligas manganês podem ser classificadas 

de acordo com seu teor de carbono e silício em: Ferro Manganês Alto Carbono  (FeMnAC – 7 

a 8 % de carbono), Ferro Manganês Médio Carbono (FeMnMC – 1 a 2 % de carbono), Ferro 

Manganês Baixo Carbono (FeMnBC –  0,1 a 0,5 % de carbono) e Ferro Sílico Manganês  

(FeSiMn – 15 20% de silício e 1,5 a 2% de carbono). 

Devido à finalidade de adição da liga no aço, diferentes especificações de ferro-ligas 

manganês passaram a ser incluídas na lista de classificação feita por LIU (1993, apud Reis, 

2010). A tabela 4.7.1 representa um típico padrão de divisão das ligas de manganês em 

categorias considerando também os teores de fósforo, enxofre e bismuto. 

Um dos cuidados ao se utilizar ligas de manganês é a determinação da granulometria ideal 

para atender a velocidade de reação do ferro-liga com o banho de aço e a penetração na 

camada de escória sobre o banho. (Olsen, 2006). 

Tabela 4.7.1 – Especificações típicas de ligas de manganês ( Olsen et al., 2007). 

Tipo de liga % Mn % C % Si % P % S B (ppm) 

FeMnAC 78 7,5 0,3 0,2 - - 

FeMnMC 80-83 1,5 0,6 0,2 - - 

FeMnMC 80-83 1 0,6 0,2 - - 

FeMnBC 80-83 0,5 0,6 0,2 - - 

FeSiMn 67 1,7 17,5 0,1 0,02 200 

FeSiMn 67 1,5 17,5 0,1 0,02 200 

FeSiMn 68 2 17-20 0,15 0,02 200 

FeSiMn BC 60-63 0,5 25-27 0,1 0,01 100 

FeSiMn BC 59-63 0,1 26-30 0,1 0,01 100 

FeSiMn UBC 58-62 0,05 27-31 0,05 0,01 100 

 

As ligas de FeMnAC é o agente desoxidante do aço, as FeMnMC e FeMnBC são para 

trabalhos com baixas temperaturas, fabricação de eletrodos de soldas, chapas de estampagem 

profunda e as ligas de FeSiMn para fabricar molas ou aços com molas elásticas (Faria, 2006; 

Olsen et al., 2007). 

As ligas de manganês mais produzidas são Ferro Manganês Alto Carbono e Ferro Sílico 

Manganês. Estes dois tipos de ligas tiveram crescimento positivos em sua produção no ano de 

2017 atendendo a demanda dos produtos de aço da China, Índia, Malásia entre outros. 
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A produção das ligas tanto de ferro manganês quanto sílico manganês, são executadas por 

processos de redução em altas temperaturas em fornos elétricos a arco submerso também 

conhecido como fornos elétricos de redução (FER). A matéria-prima destes fornos é fundida e 

deposita-se no cadinho, onde ocorrerá a separação da liga metálica e escória gerada por meio 

da diferença de densidade usando um dispositivo denominado skimmer (furo de corrida). A 

figura 4.7.1, ilustra uma imagem esquemática de forno elétrico de redução com arco 

submerso. 

As ligas de FeMnAC e FeSiMn são produzidas por processos de redução carbotérmica 

enquanto as de FeMn de médio e baixo carbono são feitas pela refinação oxigenada das ligas 

de FeMnAC ou pela redução sílicotérmica do MnO dissolvido na escória (Ding e Olsen, 

1996). 

As matérias-primas para a fabricação de ferro-ligas manganês são constituídas de minério de 

manganês ou outras formas de manganês, fundentes como calcário, cal virgem, quartzo ou 

dolomita e agente de redução metálica como coque ou carvão vegetal. Os custos principais de 

um forno elétrico são a energia elétrica e o redutor. (Tangstad e Olsen, 1995; Digernes e Rudi, 

2017; Olsen et al., 2007). 

Figura 4.7.1 – Corte esquemático do interior de um forno elétrico de arco submerso (Adaptado de 
Digernes e Rudi, 2017) 

 

Na zona de redução do forno elétrico, as matérias-primas no estado sólido sofrem ações de 

temperaturas elevadas à medida que descem para o fundo e a variação de temperatura média é 

entre 500° e 1100°C. 
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A água presente no minério, em forma de umidade, se dissocia e os óxidos de manganês são 

reduzidos pelo fluxo gasoso ascendente de CO. (Tangstad et al., 2001; Faria, 2011; Berg e 

Olsen, 2000).  A figura 4.7.2 esquematiza as principais reações químicas que ocorrem 

internamente em um forno elétrico na produção de uma liga FeMnAC. 

Figura 4.7.2 – Principais reações químicas nas zonas de redução num forno elétrico para uma liga de 
FeMnAC (Adaptado de Olsen et al., 2007).  

 

A eficiência de ferro-ligas de manganês na indústria siderúrgica deve-se à fatores como: alta 

relação Mn/Fe, baixo teor de P e ausência de contaminantes como cobre, arsênio, chumbo e 

zinco (Reis, 2010). A tabela 4.7.2 apresenta os valores de especificação necessários para 

minérios de manganês metalúrgico. 

Tabela 4.7.2 – Valores de especificação para minério de manganês metalúrgico na produção de ligas 
(Adaptado de Sampaio et al., 2008). 

Mn 48% (mín) 

Fe 6% (máx) 

Al2O3 7% (máx) 

Al2O3 + SiO2 11% (máx) 

As 0,18% (máx) 

P 0,19% (máx) 

Cu = Pb + Zn 0,30% (máx) 

Relação Mn/Fe 6 a 7 

Relação Mn/P 253 (mín) 

 

4.8 Caracterização Tecnológica e Comportamento Metalúrgico de Minérios 
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A caracterização tecnológica tem o papel de trazer as principais informações e propriedades 

de um determinado minério. Com um conhecimento prévio das características, é possível 

aperfeiçoar as formas de exploração econômica do minério como sua lavra, seu 

beneficiamento, otimizar e alocar corretamente recursos e investimentos para que se consiga a 

máxima recuperação e qualidade do produto final atendendo as exigências do mercado 

consumidor. 

A existência das diversas alterações nas propriedades de um mesmo tipo de minério extraído 

de uma mesma jazida ou mina causam variações de rendimentos que podem ser prejudiciais 

para o funcionamento de uma planta de tratamento ou um processo metalúrgico. Diante desse 

contexto, é cada vez mais essencial a caracterização tecnológica na indústria mineral 

(Porphirio et al., 2010). 

A caracterização mineralógica dos minérios proporciona o desenvolvimento de fluxos 

consistentes de beneficiamento, permite compreender o comportamento dos minerais diante 

de um determinado processo de concentração, estipular a qualidade dos produtos concentrado 

e rejeito em diferentes etapas de tratamento e sua seletividade, além de complementar o banco 

de informações de jazidas durante o avanço da frente de lavra (Porphírio et al., 2010).  

Estudos mostram que mesmo tipos de minérios compostos por diferentes minerais 

predominantes ou por diferentes minerais acessórios acabam apresentando comportamentos 

siderúrgicos variados (Vieira et al., 2003; Takehara, 2004; Olsen e Tangstad, 2004). 

O grau de porosidade de um minério de manganês costuma estar relacionado com os minerais 

de ganga e hidratados. Esta característica afeta o nível de pré-redução, umidade do minério 

(aumentam a capacidade de retenção de águas nos poros) e a resistência mecânica (elevam a 

fragilidade física e geram muitos finos durante o aquecimento e redução nos fornos). Além 

disso, a presença de minerais hidratados favorece a formação de trincas e passagens 

preferenciais dos gases na carga (Tangstad et al., 2004; Chemale Jr. e Takehara, 2013; Rao e 

Bhargava, 2016). 

Minerais de ganga podem influenciar diretamente no volume da escória e sua temperatura, 

prejudicando a eficiência no processo de fusão dos metais nos reatores elétricos. Eles 

interferem na basicidade da escória, nas propriedades de viscosidade, resistividade elétrica e 

no nível de penetração dos eletrodos (Olsen e Tangstad, 2004; Tangstad et al., 2004; 

Ringdalen et al., 2015; Rao e Bhargava, 2016).  
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Minerais de manganês do tipo oxidados com alto estado de oxidação e hidróxidos são 

extremamente reativos em altas temperaturas e quando reduzidos se descompõem 

termicamente em fases mais estáveis como Mn3O4 e Mn2O3 com grande liberação de energia 

favorecendo a redução do consumo energético e carbono. Os minérios que possuem minerais 

com alto teor de manganês também promovem redução energética, menor relação 

metal/escória, acréscimo de produtividade e rendimento metalúrgico (Vieira et al.,1999; 

Tangstad et al., 2001; Tangstad et al., 2004; Faria, 2008; Faria et al., 2012). 

Segundo PETRUK (2000) é primordial realizar a avaliação química das fases constituintes de 

um minério para aliar às informações da mineralogia e assim quantificar e qualificar a 

distribuição dos elementos químicos valiosos e deletérios do minério. Ou seja, o estudo da 

composição química total de um minério é indispensável para o cálculo de estequiometria dos 

principais minerais. 

Ao analisar o teor de oxigênio presente no minério de manganês pode se relacionar com a sua 

reatividade na zona de altas temperaturas e o seu nível de oxidação. A relação de Mn/Fe no 

minério (valores entre 6 e 7) determina a relação de Mn/Fe no metal produzido, na basicidade 

da escória e permite a flexibilidade de blendagem de minérios mais pobres ao forno quando o 

valor da relação está acima da especificação necessária.  

Já a relação de Mn/P (mínimo especificado é de 233) é usada para verificar o teor de P no 

produto final – O elemento P (teor de 0,19% máximo) presente na matéria-prima vai 

praticamente todo para o aço, causando uma cristalização grosseira durante o seu 

endurecimento, fragilizando e elevando os efeitos de desgaste. E aumentam o consumo de 

energia e carbono durante a redução na etapa da reação de Boudouard (reação de regeneração 

de CO2(g) na zona de amolecimento e fusão da carga nos reatores elétricos) (Tangstad et al., 

2004; Kalenga et al., 2013). 

Somados aos estudos mineralógicos e químicos, são realizados ensaios granulométricos para 

estabelecer as qualidades granulométricas do minério no sentido de mapear as concentrações 

dos minerais, dos componentes químicos de interesse e dos contaminantes e adequar os 

processos de recuperação para cada faixa. Os ensaios granulométricos acrescentam ainda uma 

visão da resistência do minério e como seria a permeabilidade dos gases nas zonas superiores 

no forno (Dailloux et al., 2001; Tangstad et al., 2004; Faria, 2010). 
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É sugerido ainda, que sejam feitos estudos micro-estruturais para complementar a 

caracterização e abranger o máximo das variedades geológicas. Conhecendo a mineralogia e 

as microestruturas mais marcantes é possível criar uma correlação confiável para verificar até 

que ponto a mineralogia tem influência nas oscilações do processo e das propriedades dos 

produtos (Pena, 2002).  

Trabalhos feitos por KALENGA et al. (2013), GRISHCHENKO et al. (2015), ZHUCHKOV 

et al. (2016) comprovam que o consumo energético para a cada tonelada produzida de ferro-

ligas de manganês é dependente diretamente das características mineralógicas, morfológicas e 

químicas do tipo de minério usado como matéria-prima nos reatores. 

Em se tratando de minérios com fins metalúrgicos, como no caso de minérios de manganês, é 

importante a realização de mais alguns ensaios. Ensaios, estes que conseguem trazer uma 

relação mais precisa e coesa do conhecimento geológico do minério e os seus tipos num 

tratamento metalúrgico. Esta abordagem é conhecida como geometalurgia (Vieira et al., 2009; 

Singh et al., 2016). 

A definição dos parâmetros metalúrgicos possibilita a previsibilidade do comportamento 

metalúrgico, correlaciona o tipo de minério e suas características metalúrgicas, a composição 

da mistura a ser utilizada para os fornos garantindo estabilidade nos resultados e manutenção 

dos desempenhos produtivos (Chemale Jr. e Takehara, 2013). 

FARIA (2008), VIANA (2009), REIS (2010), SONRENSEN et al. (2010) e FARIA  (2011) 

podem ser citados como os pioneiros quando se fala em elaborar métodos para caracterização 

e análise do comportamento metalúrgico para diferentes tipologias dos minérios de manganês 

do Brasil. O interesse em se desenvolver estes estudos é que a qualidade do minério de 

manganês ou da mistura dele poderá ser prevista, tanto durante as operações de transporte e 

manuseio, quanto dentro dos fornos.   

Os ensaios metalúrgicos procuram simular, em escala de laboratório, tanto as condições 

externas quanto as condições internas que podem influenciar o desempenho do minério nos 

fornos. 

Uma forma satisfatória de descrever tais condições é por ensaios como de decomposição 

térmica, de determinação de porosidade, de degradação granulométrica a frio, a quente e 

durante redução. Cada teste desses irá fornecer valores que servirão como parâmetros 
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quantificáveis de previsibilidade do funcionamento do reator elétrico do topo até a região de 

redução do minério (zona granular).  

A decomposição térmica pode ser medida pelo o índice de evolução de decomposição térmica 

(EDT) por meio da técnica de análise termogravimétrica (TGA). A técnica informa qual a 

variação de massa da amostra durante aquecimento em taxa constante com temperatura até 

1000ºC.  

Com a análise de decomposição térmica é possível determinar as perdas de massa, as 

temperaturas iniciais de decomposição das fases minerais menos estáveis e a fração de cada 

produto decomposto e reduzido na amostra final. Essas informações são observadas por meio 

de análise química e mineralógica dos produtos (Faria, 2008; Faria, 2011; Reis et al., 2010; 

Faria et al., 2014). 

Para o minério de manganês, alguns estudos feitos descrevem que hidróxidos, carbonatos e 

alguns óxidos de manganês decompõem-se rapidamente em atmosferas oxidante. As relações 

de estabilidade dos óxidos de manganês são as mais importantes a serem observadas quando 

se trata de produção de ferro-ligas de manganês devido seus teores mais significativos de 

manganês e baixa proporção dos elementos deletérios. A decomposição destes óxidos é feita 

dos óxidos em estado de maior oxidação (MnO2, Mn2O3,Mn3O4) para os óxidos de menor 

oxidação (MnO) ainda em fase sólida como representado pelo diagrama de estabilidade do 

sistema Mn-O em função da temperatura e dos potenciais de oxigênio através da figura 4.8.1. 

Figura 4.8.1 - Diagrama das fases estáveis no sistema Mn-O em função da temperatura e potenciais de 
oxigênio (Olsen et al., 2007) 
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Pela literatura, os autores BERG (1998, apud Faria, 2011), WANG e SUNDMAN (1992) e 

FARIA et al. (2009) conseguiram estabelecer temperaturas de decomposição térmica das 

fases minerais MnO2 e Mn2O3 em ambiente com ar natural. As temperaturas encontradas 

estão na tabela 4.8.1. 

Tabela 4.8.1 – Temperaturas de decomposição térmica das fases minerais MnO2 e Mn2O3 em 
ambiente com ar natural (Wang e Sundman, 1992; Berg, 1998; Faria et al., 2009) 

Estudos MnO2 Mn2O3 
De Wang e Sundman (1992) 424°C 888ºC 

De Berg (1998) 427°C 877°C 

De Faria et al. (2009) 

(somente óxidos de manganês) 
580°C 950°C 

 

SONRENSEN (2010) conseguiu caracterizar cristaloquimicamente a decomposição térmica 

de diferentes tipos de minérios de manganês compostos por óxidos e hidróxidos. Com 

aquecimento em atmosfera ambiente, os óxidos de maior estado de oxidação e hidróxidos 

conseguiram se decompor em fases mais estáveis, como Mn2O3 e Mn2O3, com liberação de 

energia. As reações exotérmicas são importantes para os reatores elétricos, pois reduzem o 

consumo de energia elétrica para a fabricação das ligas. 

A porosidade é uma importante propriedade, pois afeta a rugosidade da partícula, a sua 

resistência, a sua capacidade em reter umidade e controla a eficiência de redução do minério 

no forno. Quanto mais poroso o minério, mais facilidade tem o gás de fluir pela carga e 

realizar as reações. Entretanto, cabe ressaltar que minérios muitos porosos tendem promover 

maior formação de finos prejudicando o transporte e afetando os fornos devido entupimento 

(Pena, 2002; Faria, 2006; Chemale Jr. e Takehara, 2013). 

A porosidade pode ser medida, por exemplo, pela curva de adsorção do nitrogênio gasoso do 

método BET (procedimento que mensura a quantidade de gás de N2 adsorvido na superfície 

do sólido). 

A degradação granulométrica dos minérios é uma avaliação indireta da resistência mecânica 

medida pela geração de finos a partir da submissão da amostra ar esforço mecânico ou 

térmico (Faria, 2008; Faria, 2011). A degradação granulométrica pode ocorrer em diferentes 

etapas do processo de preparação das ferro-ligas, como: no transporte e carregamentos, na 
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zona de pré-aquecimento dos fornos e na zona granular. Estas degradações podem ser 

estimadas por ensaios como o de tamboramento, crepitação e degradação após a redução.  

Um dos principais problemas encontrados no uso de granulados de minérios de manganês na 

carga dos fornos é a formação de finos elevada e rica em teor de Mn, mas que é inadequada 

para os processos de redução em fornos elétricos (Yoshikoshi et al., 1983; Faria, 2011). 

O excesso de finos impede uma permeabilidade regular das cargas nos fornos provocando 

uma circulação desigual dos gases que, por sua vez, irá causar a formação de crostas e 

aumento na resistividade elétrica podendo desencadear explosões internas (Mendes et al., 

1982; Tangstad e Olsen, 1995). 

A degradação granulométrica a frio serve para observar o comportamento mecânico do 

minério natural ao ser submetido ao manuseio, carregamento, transporte e o ensaio é 

denominado tamboramento.  A figura 4.8.2 apresenta os resultados de degradação de um 

granulado de manganês e sua baixa susceptibilidade na geração de finos após 30 minutos de 

tamboramento e foi avaliada principalmente mediante a massa de finos abaixo da malha de 

6,3mm (limite granulométrico inferior aceitável no forno elétrico de redução). 

Figura 4.8.2 – Resultados encontrados após degradação granulométrica a frio (DGF) de um 
granulado de manganês da Mina do Azul – VALE (Faria, 2011). 
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Como conclusão dos resultados de degradação granulométrica a frio para esse granulado de 

manganês foi que este produto possui baixa susceptibilidade na geração de finos mesmo após 

30 minutos de tamboramento – Cerca de 2,2% de material passante na malha 6,3mm. Além 

disso, os índices medidos nas malhas de 6,3 e 0,6mm ficaram com valores próximos o que 

implica que o mecanismo principal de desintegração foi a abrasão e não o impacto durante o 

tamboramento (Faria, 2011). 

A degradação granulométrica a quente é a informação sobre a geração de finos dentro do 

reator de redução. O ensaio de crepitação estuda a geração de finos promovida pela ação de 

um choque térmico brusco no minério para representar o que ocorre no topo dos fornos no 

momento da alimentação. Já o ensaio de degradação durante a redução examina os finos 

gerados na zona granular dos reatores pelas reações de redução por meio de mudanças na 

estrutura cristalina das partículas do minério (Faria, 2008; Faria, 2011). 

A crepitação de minérios de manganês é uma área com pouca referência de literatura e não 

existem normas específicas para tais ensaios, na maioria dos estudos são trabalhos adaptados 

de normas usadas para minérios de ferro (Faria 2008, Faria 2011). 

Os fatores que influenciam a crepitação de minérios podem ser mineralógicos, morfológicos, 

condições de intempéries e tempo nas estocagens, tempo de secagem, tensões residuais dos 

processos mecânicos de cominuição e uso de explosivos nas minas. (Vieira, 2007; Faria, 

2008; Faria 2011; Faria et al., 2012).  

FARIA (2008) realizou ensaios de crepitação em minérios de manganês de três grandes minas 

produtoras do Brasil. As amostras vieram das minas: Morro da Mina (MG), Urucum (MS) e 

Mina do Azul (PA). Ele pôde notar que o efeito de crepitação estava relacionado com a 

eliminação de umidade e as decomposições térmicas das fases hidratadas e dos óxidos de 

maior estado de oxidação e que minérios de elevada porosidade facilitavam o escoamento do 

fluxo do vapor de água dos minerais hidratados. 

Os minérios oxidados de Urucum e Azul tiveram alta susceptibilidade para crepitação na 

fração abaixo de 6,3mm (10% e 6% respectivamente) predominantemente devido a 

decomposição térmica dos óxidos criptomelana (KMn8O16) e pirolusita (MnO2) enquanto os 

minérios do Morro da Mina por serem silicatados e carbonatados praticamente não 

crepitavam. A figura 4.8.3 mostra os resultados comparativos.  
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O aumento de granulometria reduz os índices de crepitação e favorecem a porosidade da 

carga e a permeabilidade dos gases no leito. Esta melhoria de permeabilidade promove 

também maior grau de redução de Mn e distribuição dos gases nas zonas superiores dos 

reatores. Índices de crepitação mais baixos relacionam-se com medidas superiores em 

resistência mecânica e porosidade do minério, entretanto cabe ressaltar que quanto maior a 

porosidade maior a capacidade em retenção de água e, portanto, maior umidade no sistema. 

Figura 4.8.3 – Comparativo de crepitação entre minérios de manganês (Faria, 2008). 

 

Os testes de degradação granulométrica durante redução para minérios de manganês 

brasileiros foram explorados de maneira mais profunda por FARIA (2011). A literatura sobre 

ensaios de degradação de minérios durante redução define como parâmetros os índices RDI 

(Reduction Degradation Index) e LTD (Low Temperature Desintegration) e no caso de 

minérios de manganês retrata dois trabalhos que merecem destaque, apesar de nenhum dos 

autores dos trabalhos ter feito uso do termo degradação após redução. Os estudos apresentam 

avaliações sobre a resistência mecânica de alguns tipos de minério de manganês que foram 

submetidos a ciclos térmicos e depois a compressão mecânica. 

Testes de degradação granulométrica em ambiente redutor com minérios de manganês foram 

realizados por Yoshikoshi et al. (1983). Nestes testes, a amostra foi submetida à temperaturas 

de até 1000°C em um forno com atmosfera de fluxo contínuo de nitrogênio e mediu-se a 

degradação granulométrica pela massa abaixo de 5 mm após 900 revoluções em um moinho 

de tamboramento. Pelos resultados obtidos, os autores concluíram que a mudança de volume 

do minério foi ocasionada pela eliminação da água estrutural em minerais hidratados e 

decomposição térmica de alguns óxidos menos estáveis. 
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TANGSTAD et al. (2004) também comprovaram a fragilidade de minérios de manganês 

quando aquecidos em ambiente redutor. Eles verificaram que o minério com maior porosidade 

favorecia a maior porcentagem de finos e com isso, tendia a reter mais água e ter menor 

resistência mecânica. 

A complexidade do fenômeno de degradação durante redução para minérios de manganês é 

muito grande quando comparada ao do minério de ferro. Sua variabilidade mineralógica e 

morfológica dificulta a possibilidade em estabelecer condições metodológicas e normas 

padronizadas. Sendo assim, como os ensaios de tamboramento e crepitação, é preciso o uso 

das normas de outros minérios, salvo algumas diferenças ao executar.  

TANGSTAD et al., (2001) descrevem como o estudo da redução do minério no estado sólido, 

o quanto de oxigênio pode ser liberado em altas temperaturas na presença de CO. Os minérios 

de manganês que carregam como composto óxidos MnO2, Mn2O3, Mn3O4 são um tanto 

instáveis e por isso são mais fáceis de serem reduzidos. Quando se é atingida a temperatura de 

1000°C dentro do forno elétrico, a reação que ocorre na superfície do coque é bem mais 

rápida e consegue promover que simultaneamente ocorram a redução do minério e a reação de 

Boudouard. 

FARIA (2011) desenvolveu dois índices para calcular este parâmetro através dos índices: 

Eficiência de Pré–redução (EP) e Velocidade Instantânea de Pré–redução (VIP). O 

procedimento e os resultados são similares ao de decomposição térmica, sendo a diferença em 

usar, ao longo do aquecimento, uma atmosfera constituída em 100% de N2 e nas isotermas, 

diferentes vazões de N2 e CO (Faria et al., 2014).  

Uma das amostras do experimento de Faria (2011) foi o granulado da Mina do Azul (VALE) 

tendo como seu principal constituinte mineral a criptomelana (KMn8O16) e os outros 

importantes minerais de manganês, a pirolusita (MnO2) e todorokita {(Na, Ca, K)2Mn6O12.3-

4,5(H2O)}. As perdas de massa após a decomposição são devido a redução de Mn3O4 para 

MnO e esta condição rica de Mn3O4 durante o período de pré-redução terá uma significativa 

contribuição de energia (reação exotérmica ) para o processo metalúrgico (Faria, 2011). A 

figura 4.8.4 mostra as constituições das amostras de um granulado de minério de manganês 

após ser aquecido, decomposto e pré-reduzido. Neste estudo, foi verificado que a vazão do 

fluxo de gás redutor e as fases minerais hidratadas influenciam a velocidade e qualidade de 

redutibilidade do minério. 
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Figura 4.8.4 – Constituição das amostras do granulado de minério de manganês da Mina do Azul – 
VALE após redução com gás CO em diferentes volumes (Faria, 2011). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Coleta e Preparação das Amostras Globais e Produtos 

 

As amostras de minérios de manganês que foram utilizadas neste estudo são de duas minas 

distintas do distrito de São João Del Rei pertencentes à mineradora EFMX da siderúrgica 

GRANHA LIGAS. 

Uma das minas está localizada próxima à cidade de Rezende de Costa, na fazenda Extrema ou 

Cuba e é denominada como Mineração I – Unidade Penedo. A segunda mina está situada na 

região de São Tiago, na fazenda Aca Germinal e é chamada de Mineração II – Unidade 

Totonho. A disposição e as coordenadas de cada mina estão representadas como mostram as 

figuras 5.1.1 e 5.1.2.   

As alíquotas para composição das amostras foram coletadas em três pontos estratégicos nas 

principais frentes de trabalho de cada mina segundo orientação do geólogo responsável e o 

técnico de campo da empresa. A coleta das amostras foi feita de forma manual  atendendo as 

principais áreas da operação de cada mina para buscar uma representatividade e aderência 

mais consistente com o plano operacional de lavra e manutenção do teor médio mínimo de 

Mn em 29%.  O total das amostras compostas contabilizou uma massa aproximada de 131kg 

de minérios de manganês para a mina de Totonho e 170kg para a mina de Penedo.  

Figura 5.1.1 – Mineração I – Mina de Penedo (Google Earth Pro, 2018). 
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Figura 5.1.2 – Mineração II – Mina de Totonho (Google Earth Pro, 2018). 

 

 

Quanto ao aspecto visual, o material da mina de Totonho se mostrou com um tom mais escuro 

e mais grosseiro, enquanto da mina de Penedo mais claro e mais fino. 

Em seguida, foram levadas ao Laboratório de Tratamento e Análise Química da unidade de 

Conselheiro Lafaiete da GRANHA LIGAS, onde se efetuou em um britador de mandíbulas a 

britagem e a rebritagem até que todo o material ficasse abaixo de 40mm.  

As amostras globais, reduzidas por britagem, foram homogeneizadas em pilhas cônicas, 

quarteadas e identificadas como PN (PENEDO) e TT (TOTONHO) de acordo com a tabela 

5.1.1. Para cada amostra global, retiraram-se alíquotas para ensaios de caracterização física, 

química e análise termogravimétrica (TGA). Além dessas alíquotas, metade da massa total da 

amostra global resultante foi arquivada e destinada para os ensaios metalúrgicos.  

Durante a preparação das amostras globais, retiraram-se frações de massa representativas que 

serviram de arquivamento interno para necessidades futuras de reanálises ou validações 

específicas.  

Tabela 5.1.1 – Identificação de  cada amostra global de minério de manganês para estudos de 
caracterização. 

Origem Tipo de Amostra Quantidade Identificação 
Mineração I – Unidade 

Penedo 
(Resende Costa – MG) 

Material bruto da mina - 
ROM 

Aprox. 170kg PN 

Mineração II – 
Unidade Totonho 
(São Tiago – MG) 

Material bruto da mina - 
ROM 

Aprox. 131kg TT 
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A figura 5.1.3 apresenta o fluxograma dos procedimentos adotados de cada etapa de 

preparação das amostras de minérios de manganês para a caracterização da amostra global. 

Figura 5.1.3 – Fluxograma simplificado da preparação e dos ensaios de caracterização das amostras 
globais dos minérios de manganês do distrito de São João Del Rei. 

Coleta - ROM
(Aprox. 131 e 170kg)

  Se > 40mm

Homogeneização e 
quarteamento

Peneiramento (40mm)

AMOSTRA GLOBAL

Britagem (< 40mm)

Homogeneização e 
quarteamento

Pulverização (500g)

ARQUIVO

Análise química Análise termogravimétrica (TGA) Área superficial específica (BET), 
porosidade, densidade

ANÁLISE  
GRANULOMÉTRICA

4,0kg de amostra               
Totonho

5,0kg de amostra               
Penedo

Análise mineralógica 
(DRX)

AMOSTRA ENS AIOS  
METALÚRGICOS

 

As amostras globais de minérios de manganês da mina de PENEDO e de TOTONHO da 

mineradora EFMX foram separadas em quatro frações granulométricas. Como representado 

na tabela 5.1.2, as frações de minério utilizadas foram iguais para as duas unidades. 

Tabela 5.1.2 – Classificação dos tipos de produtos do minério de manganês da Mina de Penedo e da 
Mina de Totonho e suas identificações. 

Tipo de Produto Faixa granulométrica Identificação 

Granulado Entre 40 e 12,0mm GPN (granulado Penedo) e GTT 
(granulado Totonho) 

Intermediário Entre 12 e 6,0mm IPN (intermediário Penedo) e ITT 
(intermediário Totonho) 

Fino Entre 6 e 2,0mm FPN (fino Penedo) e FTT (fino 
Totonho) 

Rejeito < 2,0mm RPN (rejeito Penedo) e RTT (rejeito 
Totonho) 

 

No Laboratório de Tratamento e Análise Química, em Conselheiro Lafaiete da GRANHA 

LIGAS, foram realizados os ensaios de distribuição granulométrica através de peneiramento a 
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seco para as frações grosseiras de minérios de Mn, de 40 até 1,0mm. Para as frações finas, de 

1,0 até 0,038mm, no Laboratório de Tratamento de Minérios do DEMIN/UFOP, foram 

realizados os testes de peneiramento á úmido mediante uso de peneiras redondas da série 

ASTM. As alíquotas para ensaios de granulometria foram definidas mediante determinação de 

massa máxima retida nas peneiras. 

O material passante em 0,038mm (-0,038mm) foi analisado no granulômetro a laser modelo 

CILAS 1064 disponível no Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP.  

O fluxograma 5.1.4 detalhou as etapas de preparação das amostras selecionadas para cada 

faixa granulométrica e as análises que foram feitas. 

Considerando a norma ISO 8731 (2004) usada para ensaios de crepitação de minério de ferro 

e a adaptação sugerida por Faria (2008) e Faria (2011) para minérios de manganês, tem-se que 

a faixa granulométrica ideal para um ótimo desempenho em fornos elétricos está entre 19,0 e 

6,3mm com tamanho médio em 12,7mm.  

Na GRANHA LIGAS, até o presente momento, a matéria prima granulada não se apresenta 

em nenhuma faixa que esteja dentro da norma internacional adaptada considerada. Uma nova 

análise granulométrica foi feita contemplando os limites da norma modificada ISO 8731 para 

garantir um produto que apresentasse bom comportamento para a produção de ferro-ligas de 

manganês. Os granulados definidos nesta análise foram denominados como GIPN (granulado 

ideal de Penedo) e GITT (granulado ideal de Totonho). 

Para cada amostra de minério de manganês selecionado, os ensaios granulométricos para 

geração do granulado ideal em cada amostra de minério de manganês selecionado seguiram as 

referências das malhas sugeridas por Faria (2008). A figura 5.1.5 descreve a sequência das 

atividades realizadas para o granulado na faixa 19,0 e 6,3mm. Além da determinação de sua 

composição química, este produto também passou por ensaios de identificação mineralógica, 

de análise termogravimétrica (TGA), de densidade real, de área superficial específica e de 

porosimetria. 
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Figura 5.1.4 – Etapas dos procedimentos para análise granulométrica e determinação da composição química dos produtos das amostras de minérios de 
manganês para cada mina estudada. 
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Figura 5.1.5 - Procedimentos da preparação do granulado ideal (19 a 6,3mm) para caracterização e 
ensaios metalúrgicos. 
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Peneiramento a seco 
(37,5;19;6,3;3,0mm)
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5.2 Determinação da Densidade Real, Área Superficial e Porosidade 

 

A caracterização física da amostra global e dos produtos granulados ideais de minério 

manganês incluiu a determinação de densidade real, da porosidade e da área superficial do 

material. As amostras foram devidamente pulverizadas para atender as condições dos 

equipamentos que iriam analisá-los.    

A densidade do material foi efetuada através do picnômetro a gás (hélio), modelo Ultrapyc 

Nova 1200 e fabricado pela QuantaChrome Instruments presente no Laboratório de 

Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP. A definição da densidade foi feita pela média de 

três leituras encontradas, com desvio padrão de 0,05%. 

O uso de hélio para testes de densidade é favorecido por ele se comportar como um gás 

praticamente ideal. Calcula-se o volume da amostra mediante a mudança de pressão aplicada 

no gás quando ele flui de um volume calibrado, conhecido e de referência para um volume 

conhecido, calibrado e com a amostra em pó. Usando as relações entres essas pressões com os 

diferentes volumes, determina-se o volume real da amostra e assim pode se determinar a 

densidade real da amostra de acordo com a massa utilizada. 
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Os testes de área superficial e de porosidade das amostras foram realizados por um analisador 

de adsorção gasosa, modelo Nova 1200e fabricado pela Quantachrome Instruments, do 

Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP, sob atmosfera de nitrogênio. Para 

se obter a medida de área superficial específica adotou o método BET (adsorção de um gás na 

superfície do sólido). 

A adsorção de um gás numa superfície de um sólido depende diretamente de sua estrutura 

física, principalmente no que se refere às características de seus poros. Sendo assim, este 

equipamento utilizado promoveu informações sobre volume total de poros, tamanho máximo 

dos poros, diâmetro médio dos poros, área dos microporos e volume dos microporos. 

 

5.3 Caracterização Química 

 

As análises químicas dos elementos e/ou compostos majoritários das amostras globais e por 

faixa granulométrica foram realizadas pelo Laboratório de Tratamento de Análise da unidade 

de Conselheiro Lafaiete da GRANHA LIGAS por via úmida (titulometria). 

Determinou-se os teores de Mn, SiO2, Fe, Al2O3, P, CaO, MgO, PPC (perda por calcinação) 

para as amostras globais e dos granulados ideais. Já para as faixas granulométricas só não se 

analisou os teores de CaO e MgO, uma vez que, mais ensaios interferiria na rotina diária já 

limitada pelo laboratório da GRANHA LIGAS. 

As análises químicas de elementos traços como Ta, Nb, As, Cr, Zn, entre outros foram 

quantificadas pelo espectrofotômetro de emissão óptica com plasma acoplado (ICP) da marca 

Agilente 725 do Laboratório de Geoquímica do DEGEO/UFOP. 

 

5.4 Caracterização Mineralógica 

 

5.4.1 Qualificação Mineralógica 

 

A identificação das fases mineralógicas predominantes dos minérios de manganês das 

amostras globais e dos granulados ideais, previamente pulverizadas e homogeneizadas, foram 

efetuadas por meio da difratometria de raios X (método do pó total) no Laboratório de 



41 
 

Microscopia ótica e Difratometria de Raios X do DEMIN/UFOP utilizando o equipamento 

X’PERT³, fabricado pela PANanalytical. Os resultados gerados foram interpretados pelo 

software HighScore. 

Para os granulados ideais de minérios de manganês também foram feitas análises 

mineralógicas através de microscopia ótica por meio de microscópio de luz transmitida e 

refletida dos minerais opacos e transparentes dispostos em lâminas delgadas. A microscopia 

ótica usará o microscópio metalográfico da marca LEICA no Laboratório de Microscopia 

Ótica e Difratometria de Raios X do DEMIN/UFOP. 

Ainda para validar nos granulados ideais as fases mineralógicas e identificar elementos 

químicos, foi  utilizada a microssonda eletrônica com espectrômetro de energia dispersiva de 

raios X (EDS) modelo JEOL JSM 5510 do Laboratório de Microscopia eletrônica e análise de 

imagem no Departamento de Engenharia de Materiais REDEMAT/UFOP. 

  

5.5 Caracterização Metalúrgica 

 

5.5.1 Análise Térmica 

 

Os ensaios de análise térmica foram usados para investigar as temperaturas de início da 

decomposição térmica dos minerais para as suas fases mais estáveis em atmosfera específica 

de ambiente.  

É fundamental avaliar o comportamento, apontar as fases minerais estáveis majoritárias e 

estimar a temperatura da decomposição térmica dos minérios de manganês das amostras 

globais dos minérios de manganês de PENEDO e TOTONHO e dos seus produtos granulados 

ideais.  

As amostras foram submetidas aos ensaios de análise termogravimétrica (TGA) com o uso da 

termobalança da marca TA Instruments modelo TGA Q50 que possui controle e 

disponibilização dos seus dados via computador. A taxa de aquecimento das amostras foi de 

10ºC/min com início em 25ºC e concluída em 1000ºC (temperatura máxima). As amostras 

foram aquecidas em ambiente com o gás padrão do equipamento (nitrogênio) e analisadas no 
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Laboratório de Espectroscopia no infravermelho e Análise Termogravimétrica no 

DEMIN/UFOP.  

 

5.5.2 Degradação Granulométrica a Frio – TAMBORAMENTO 

 

O teste de tamboramento é usado para verificar a quantidade de finos gerados nos produtos 

granulados ideais das amostras de minérios de manganês das unidades de PENEDO e 

TOTONHO antes de qualquer processo térmico (exceto secagem) e somente causado pelo 

manuseio do material.  

Confeccionou-se um rolo de aço inox para revestir internamente o moinho de bancada 

existente no Laboratório de Tratamento de Minérios do DEMIN/UFOP e, assim,  representar 

um tambor rotativo modelo AN4696TR conforme definição da norma ISO 3271 para minério 

de ferro. O rolo foi feito com medidas ajustadas para simular as condições de atrito, abrasão e 

quedas que acometem ao minério. Aplicou-se a adaptação da norma ISO 3271 para minérios 

de ferro como referência para os índices de tamboramento e abrasão segundo a figura 5.5.1 

dado a ausência de condições de prática e índices padronizados para minério de manganês. 

Adaptado de Faria (2011) e a norma ISO 3271, os produtos granulados ideais de cada amostra 

de minério de manganês foram testados em um sistema com rotação ajustável e com os 

tempos de interrompimento em 10, 20 e 30 minutos no Laboratório de Tratamento de 

Minérios do DEMIN/UFOP. Para tais ensaios, definiu-se uma frequência de 510,6Hz no 

intuito de atender o valor de 30rpm. 

Os índices de degradação granulométrica a frio, simbolizado como DGF, para investigação da 

evolução dos finos foram as porcentagens das massas passantes nas malhas de 6,3mm, 

3,35mm, e 0,500mm através de um peneiramento a seco com peneiras redondas da série Tyler 

representado pela figura 5.5.2. Os resultados dos índices foram indicados após a média 

aritmética de duplicatas com ±0,05% de desvio em massa. 

Todas as amostras, antes dos testes, foram submetidas a uma secagem prévia em 105ºC até 

estabilidade de seu peso natural, um peneiramento a seco, na peneira redonda de 6,3mm da 

série Tyler 6,3mm, no sentido de remover finos residuais. Em seguida as amostras foram 

homogeneizadas e quarteadas.  
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Figura 5.5.1 - Representação de um ensaio de tamboramento adaptado da ISO 3271 para minério de 
manganês.  

 

  

Figura 5.5.2 – Fluxograma para os ensaios de tamboramento dos índices de DGF. 
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5.5.3 Degradação Granulométrica a quente - CREPITAÇÃO  

 

As medidas dos índices de crepitação foram fornecidas conforme adaptação da norma ISO 

8731 aplicadas aos minérios de ferro e pesquisas em literatura de crepitação de granulados de 

minérios de manganês por Yoshikoshi et al. (1983), Faria (2008), Faria et al. (2010), Faria 

(2011) e Faria et al. (2013).   

As amostras trabalhadas nesta etapa de caracterização foram somente os produtos granulados 

ideais ( -19,0+6,3mm) de minérios de manganês das minas de PENEDO e TOTONHO. As 

experiências foram realizadas com o uso de dois recipientes de aço inoxidável com tampa 

para armazenamento do material e por meio de um forno elétrico Elektro Linn High Therm 

CC405 localizado no Laboratório de Reologia DEMIN/UFOP. As amostras foram analisadas 

em sua umidade natural, secadas sob temperatura de 105ºC e mediante submissão de 

tratamento térmico por secagem. 

A temperatura do experimento ocorreu numa taxa constante de aquecimento em 5ºC/min. em 

um ambiente de atmosfera não controlada, partindo da temperatura ambiente até atingir o 

patamar de 700°C, mantendo-se nesta temperatura por um intervalo de 30 minutos.  

As amostras que passaram por tratamento térmico, antes do experimento, foram submetidas 

durante 48 horas sob temperatura de 200ºC. 

Os índices de crepitação resultaram das porcentagens dos finos passantes nas malhas de 

6,3mm, 3,35mm, 2,0mm (malha de 2,0mm foi inserida nesse ensaio por ser o limite inferior 

de granulometria operacional das plantas de beneficiamento da EFMX) e 0,500mm mediante 

média aritmética de duplicatas com ±0,05% de desvio em massa.  Os resultados obtidos em 

cada uma das condições das amostras testadas (úmida, seca e tratada termicamente) foram 

comparados. 

Todas as amostras, antes dos testes de crepitação, foram submetidas a uma única etapa 

peneiramento a seco na peneira redonda de 6,3mm da série Tyler para remoção de finos 

residuais. Também foram homogeneizadas e quarteadas.  

O fluxograma para esta etapa de experimento foi retratado pela figura 5.5.3. 
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Figura 5.5.3 – Fluxograma de identificação dos índices de crepitação dos granulados ideais de 
minérios de manganês.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização Granulométrica 

 

Os resultados da distribuição granulométrica feitas por peneiramento a seco para 

determinação das faixas granulométricas dos produtos de cada mina da Mineração 

EFMX segue como mostrado nas tabelas 6.1.1 e 6.1.2. O produto granulado é 

representado pela fração do 1º produto ( -40,0+12,0mm), o intermediário pelo 2º 

produto ( -12,0+6,0mm) e finos pelo 3º produto ( -6,0+2,0mm). Observa-se que 50,5% e 

50,4% das partículas pertencentes ao ROM global da mina de Totonho e Penedo, 

respectivamente, estão abaixo de 12,0mm. O rejeito da mina de Totonho é de 20,4% e 

Penedo de 19,3%. 

Tabela 6.1.1: Distribuição granulométrica da mina de Totonho 
 

R
O

M
 G

L
O

B
A

L
 –

 T
O

T
O

N
H

O
 (

T
T

) Faixa (mm) Malha (mm) Massa (kg) % simples % 
acumulado 

%passante 
acumulada 

GTT 
( -40,0+12,0) 

40,0 0,00 0,0% 0,0% 100,0% 

30,0 0,74 4,9% 4,9% 95,1% 

20,0 4,29 28,6% 33,5% 66,5% 

12,0 2,41 16,0% 49,5% 50,5% 

ITT  
( -12,0+6,0) 

8,0 1,63 10,9% 60,4% 39,6% 

6,0 0,65 4,3% 64,7% 35,3% 

FTT  
( -6,0+2,0) 

4,0 1,31 8,7% 73,4% 26,6% 

2,0 0,93 6,2% 79,6% 20,4% 

RTT 
( -2,0) 

1,0 0,64 4,3% 83,9% 16,1% 

-1,0 2,42 16,1% 100,0% 0,0% 
 Total 15,02 100,0%   

 
 

Tabela 6.1.2: Distribuição granulométrica da mina de Penedo 

R
O

M
 G

L
O

B
A

L
 –

 P
E

N
E

D
O

 (
P

N
) 

Faixa (mm) Malha (mm) Massa (kg) % simples % 
acumulado 

%passante 
acumulada 

GPN  
( -40,0+12,0) 

40,0 0,00 0,0% 0,0% 100,0% 

30,0 0,5 2,8% 2,8% 97,2% 

20,0 4,59 26,1% 29,0% 71,0% 

12,0 3,63 20,7% 49,6% 50,4% 

IPN  
( -12,0+6,0) 

8,0 1,86 10,6% 60,2% 39,8% 

6,0 0,85 4,8% 65,1% 34,9% 

FPN  
( -6,0+2,0) 

4,0 1,63 9,3% 74,3% 25,7% 

2,0 1,12 6,4% 80,7% 19,3% 

RPN 
( -2,0) 

1,0 0,8 4,6% 85,3% 14,7% 

-1,0 2,59 14,7% 100,0% 0,0% 
 Total 17,57 100,0%   
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As curvas de distribuição granulométrica das amostras de ROM global não 

apresentaram diferenças significativas conforme a figura 6.1.1. Dentre as amostras das 

duas minas, a maior variação dos resultados em relação à massa passante foi observada 

entre as malhas de 20,0 a 30,0mm  que em termos percentuais são 24,1%. 

Figura 6.1.1 - Curvas granulométricas da mina de Totonho e Penedo 

 

Com as informações das tabelas e usando a regressão de Rosin – Ramler disposta no 

APÊNDICE 1 pôde-se calcular que o d50 é 7,3mm e d80 é 17,0mm para o ROM da 

mina de Totonho e d50 é 7,2mm e d80 é 16,2mm para Penedo.  

Em relação ao rejeito de cada mina, ou seja, o material passante na malha de 2,0mm foi 

feito uma análise do comportamento da distribuição granulométrica através de um 

peneiramento a úmido até a malha mínima de 0,038mm ou 400#. As massas utilizadas 

nesse peneiramento foram validadas e calculadas mediante determinação de massa 

máxima de peneiramento através da fórmula de Gaudin. 

Considerando o valor médio das amostras, as tabelas 6.1.3 e 6.1.4 mostram que 85%  

das partículas do rejeito estão abaixo de 1,0mm. Usando essa mesma linha de raciocínio 

de valor médio, 56% das partículas do rejeito estão abaixo de 0,150mm.  

No caso das curvas de distribuição, é possível constatar que existe uma variação entre as 

duas quando plotadas no gráfico ilustrada na figura 6.1.2. Apesar de exibirem 

comportamentos similares na classificação de suas partículas, as curvas não apresentam 

aderência entre si e existe uma variação média de 10% entre os valores.  
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Em relação ao material abaixo de 0,038mm foi feita análise granulométrica por meio do 

granulômetro a laser CILAS 1064. Os resultados desses ensaios indicaram que o 

diâmetro médio para as partículas da mina de Totonho foi de 0,014mm e para Penedo de 

0,015mm.  

Tabela 6.1.3 - Distribuição granulométrica - Rejeito de Totonho (RTT) 

R
E

JE
IT

O
 -

 T
O

T
O

N
H

O
  

( 
-2

,0
m

m
) 

Malha (mm) Massa (g) % simples % acumulado %passante 
acumulada 

1,000 26,9 15,6% 15,6% 84,4% 

0,600 16,97 9,8% 25,4% 74,6% 

0,300 17,97 10,4% 35,9% 64,1% 

0,212 7,93 4,6% 40,5% 59,5% 

0,150 9,53 5,5% 46,0% 54,0% 

0,075 22,04 12,8% 58,8% 41,2% 

0,053 8,36 4,8% 63,6% 36,4% 

0,045 10,97 6,4% 70,0% 30,0% 

0,038 6,93 4,0% 74,0% 26,0% 

-0,038 44,8 26,0% 100,0% 0,0% 

Total 172,4 100,0%  

 

Tabela 6.1.4 - Distribuição granulométrica - Rejeito de Penedo (RPN) 

R
E

JE
IT

O
 -

 P
E

N
E

D
O

  
( 

-2
,0

m
m

) 

Malha (mm) Massa (g) % simples % acumulado %passante acumulada 

1,000 24,95 14,5% 14,5% 85,5% 

0,600 15,15 8,8% 23,3% 76,7% 

0,300 15,75 9,1% 32,4% 67,6% 

0,212 7,08 4,1% 36,5% 63,5% 

0,150 8,68 5,0% 41,5% 58,5% 

0,075 19,63 11,4% 52,9% 47,1% 

0,053 8,56 5,0% 57,9% 42,1% 

0,045 10,07 5,8% 63,7% 36,3% 

0,038 5,75 3,3% 67,1% 32,9% 

-0,038 40,39 23,4% 90,5% 9,5% 

Total 156,01 90,5%   
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Figura 6.1.2 - Curvas granulométricas dos rejeitos da mina de Totonho e Penedo 

 

 

6.2 Caracterização Química 

 

As tabelas 6.2.1 e 6.2.2 representam os resultados das análises químicas da amostra 

global e de cada faixa granulométrica para a mina de Totonho e de Penedo. Tanto para 

as faixas granulométricas quanto para amostra global foram determinados os teores de 

Mn, Fe, SiO2, Al2O3, P e PPC (perda por calcinação). Somente as amostras globais e de 

granulados ideais tiveram análises dos teores Ba, Ti, K, CaO e MgO. 

Os resultados mostraram que, de forma geral, a mina de Totonho se destacou por 

possuir maior teor para o elemento químico manganês que a mina de Penedo e menor 

teor para o elemento químico ferro. Os teores de P, Ba, Ti e K não apresentaram 

variações consideráveis entre as minas. 

De acordo com os dados das tabelas 6.2.1 e 6.2.2, constatou-se que a relação de Mn/Fe 

para a amostra global da mina de Totonho foi 5,9 enquanto para Penedo foi 2,2.  Pela 

definição apontada por GONÇALVES e SEFARTY (1976) e MAYNARD (1983), foi 

possível classificar a mina de Totonho como um depósito de manganês enquanto a mina 

de Penedo como um depósito de ferro-manganês. 

Segundo SULLY (1955), MENDES e OLIVEIRA (1982), as duas minas apresentaram 

minérios do tipo ferruginosos e com isso, possibilidade de uso como matéria prima 

adequada para insumo na produção de aço. 
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Tabela 6.2.1 - Resultados das análises químicas das amostras global e por faixa granulométrica para a mina de Totonho 

T
O

T
O

N
H

O
 

Tipo %Mn %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %Ba %Ti %K %CaO %MgO %PPC 

-40+12mm 29,7 5,3 26,9 12,3 0,1 - - - - - 14,8 

-12+6,0mm 32,0 4,4 24,0 11,4 0,1 - - - - - 11,9 

-6,0+2,0mm 32,4 4,7 22,7 11,1 0,1 - - - - - 11,5 

-2,0mm 23,5 6,5 31,7 13,0 0,1 - - - - - 13,7 

TT - Global 30,8 5,2 25,4 12,1 0,1 0,3 0,3 0,3 1,1 1,5 12,3 

 

Tabela 6.2.2 - Resultados das análises químicas das amostras global e por faixa granulométrica para a mina de Penedo 

P
E

N
E

D
O

 

Tipo %Mn %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %Ba %Ti %K %CaO %MgO %PPC 

-40+12mm 28,5 10,9 20,2 11,6 0,1 - - - - - 12,8 

-12+6,0mm 26,1 11,9 22,4 10,7 0,1 - - - - - 14,0 

-6,0+2,0mm 26,5 12,3 21,0 11,7 0,1 - - - - - 15,1 

-2,0mm 17,8 12,0 24,4 10,7 0,1 - - - - - 13,9 

PN - Global 25,3 11,7 21,3 11,1 0,1 0,2 0,2 0,3 1,4 1,6 14,4 
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A amostra global de minérios da mina de Totonho apresentou menores teores de ferro (Fe) 

que obtido na amostra da mina de Penedo. Pela amostra global, há uma diferença de 6,5 p.p., 

ou seja, 56% de variação entre elas. O minério da mina de Totonho também apresentou 

maiores valores no teor de sílica (SiO2) que a mina de Penedo. Se comparado à mina de 

Penedo, o minério da mina de Totonho houve uma diferença de 4,1 p.p. ou 16%. 

Quanto ao Al2O3 e PPC (perda por calcinação, as amostras de ambas as minas tiveram teores 

acima de 10% e maiores teores de Mn nas faixas acima de 2,0mm. Além disso, verificou-se 

um enriquecimento no teor de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3) na faixa granulométrica abaixo 

de 2,0mm. 

A análise de elementos traços feito pela ICP-OES para as amostras globais de cada mina 

definiu os teores de Li, As, Cu, Co, Zn, Pb e S. As respostas dessa análise foram organizadas 

e exibidas na tabela 6.2.3.   

Os resultados para Pb nas duas amostras globais de mina não tiveram diferenças 

significativas. A variação entre elas foi de 2%.  O minério da mina de Totonho apresentou os 

maiores valores em ppm para As, Co, S quando comparada com a amostra global do minério 

de Penedo. Sendo entre eles, As o elemento com maior variação (72%). 

O minério da mina de Penedo mostrou maiores valores em ppm para Li, Cu, Zn. O elemento 

de maior variação quando comparado com a mina de Totonho foi Li (103%). 

Tabela 6.2.3 - Resultados das análises químicas dos elementos de traço das amostras globais das minas 
de Totonho e Penedo  

 

Tipo 
Li 

ppm 
As  

ppm 
Cu 

ppm 
Co 

ppm 
Zn 

ppm 
Pb 

ppm 
S 

ppm 

Totonho Global (TT) 87,16 572,19 429,44 263,53 297,42 32,81 449,67 

Penedo Global (PN) 558,71 186,50 707,37 205,61 1386,06 33,78 378,48 

Coeficiente de variação (%) 103% 72% 35% 17% 91% 2% 12% 

 
 
Os teores obtidos através da análise química das amostras globais e os valores encontrados 

através do recálculo matemático dos teores avaliados nas distribuições granulométricas para 

cada uma das minas seguem expostos pelas tabelas 6.2.4 e 6.2.5, respectivamente. 

Analisando, de forma comparativa, os dados dos dois métodos (químico via titulação e 

recálculo matemático), constatou-se que as correlações entre os resultados exibiram variações  

em média de 2%. O maior desvio de correlação encontrado foi entre os teores de PPC para 

Totonho (valor de 7%). 
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Tabela 6.2.4 - Relação dos resultados globais mediante análise química e recalculado através da 
distribuição granulométrica da mina de Totonho 

T
O

T
O

N
H

O
 

Tipo % retido simples %Mn %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %PPC 

-40+12mm 49,50 29,7 5,3 26,9 12,3 0,1 14,8 

-12+6,0mm 15,20 32 4,4 24,0 11,4 0,1 11,9 

-6,0+2,0mm 14,90 32,4 4,7 22,7 11,1 0,1 11,5 

-2,0mm 20,40 23,5 6,5 31,7 13,0 0,1 13,7 

TT - GLOBAL (Analisado) 30,8 5,2 25,4 12,1 0,1 12,3 

TT - GLOBAL (Recalculado) 29,2 5,3 26,8 12,1 0,1 13,6 
 

 
Tabela 6.2.5 - Relação dos resultados globais mediante análise química e recalculado através da 
distribuição granulométrica da mina de Penedo 

 

P
E

N
E

D
O

 

Tipo % retido simples %Mn %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %PPC 

-40+12mm 49,60 28,5 10,9 20,2 11,6 0,1 12,8 

-12+6,0mm 15,40 26,1 11,9 22,4 10,7 0,1 14 

-6,0+2,0mm 15,70 26,5 12,3 21,0 11,7 0,1 15,1 

-2,0mm 19,30 17,8 12,0 24,4 10,7 0,1 13,9 

PN - GLOBAL (Analisado) 25,3 11,7 21,3 11,1 0,1 14,4 

PN -  GLOBAL (Calculado) 25,8 11,5 21,5 11,3 0,1 13,6 
 

As distribuições dos elementos químicos em cada faixa granulométrica seguem exibidos pela 

tabela 6.2.6 para a mina de Totonho e pela tabela 6.2.7 para Penedo. Nessas tabelas, é 

possível perceber que a maior participação dos elementos são na fração mais grosseira, ou 

seja, no produto granulado (-40+12mm). Ainda para o minério da mina de Totonho, as 

melhores relações de Mn/Fe foram encontradas na fração do produto intermediário. Para o 

minério da mina de Penedo tal relação foi observada no 1º produto, o granulado.        

Tabela 6.2.6 - Distribuição dos elementos químicos mediante faixa granulométrica da mina de 
Totonho 

T
O

T
O

N
H

O
 (

T
T

) Tipo % retido simples 
Distribuição (%) 

%Mn %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %PPC 

-40+12mm 49,50 50,4 49,3 49,7 50,2 49,5 53,7 

-12+6,0mm 15,20 16,7 12,6 13,6 14,3 15,2 13,3 

-6,0+2,0mm 14,90 16,5 13,2 12,6 13,6 14,9 12,6 

-2,0mm 20,40 16,4 24,9 24,1 21,9 20,4 20,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 6.2.7 - Distribuição dos elementos químicos mediante faixa granulométrica da mina de Penedo 

P
E

N
E

D
O

 (
P

N
) 

Tipo % retido simples 
Distribuição (%) 

%Mn %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %PPC 

-40+12mm 49,60 54,9 47,1 46,7 50,9 49,6 46,8 

-12+6,0mm 15,40 15,6 16,0 16,1 14,6 15,4 15,9 

-6,0+2,0mm 15,70 16,2 16,8 15,4 16,3 15,7 17,5 

-2,0mm 19,30 13,3 20,2 21,9 18,3 19,3 19,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

As amostras de granulado ideal (+19+6,3mm) para as minas de Totonho e Penedo tiveram as 

mesmas análises de elementos químicos majoritários e de traços tal como realizado para as 

amostras globais. As determinações dos seus teores, majoritários,  seguem conforme 

apresentação da tabela 6.2.8. 

Tabela 6.2.8 - Resultados das análises químicas das amostras de granulado ideal das minas de 
Totonho e Penedo  

Material Tipo %Mn %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %Ba %Ti %K %CaO %MgO %PPC 

GITT Granulado 
Ideal (+19-6,3) 30,8 5,1 26,0 11,5 0,1 0,2 0,2 0,2 1,1 1,4 11,9 

GIPN Granulado 
Ideal (+19-6,3) 24,5 11,0 21,0 11,8 0,1 0,2 0,2 0,3 1,6 1,3 12,4 

 
 

As amostras de granulado ideal exibiram similaridades com a amostra global. O granulado 

ideal de Totonho também mostrou teores de Mn e de sílica (SiO2) superiores aos teores do 

granulado ideal de Penedo.  O teor de ferro (Fe) do granulado ideal de Totonho também é 

inferior ao de Penedo. 

Ambas as amostras de granulado ideal tiveram também resultados para os teores de alumina 

(Al2O3) e PPC (perda por calcinação) acima de 10%. Ainda o granulado ideal de Totonho foi 

o produto que esteve dentro dos limites de especificações da mineração EFMX e que mais se 

aproximou do produto granulado da unidade Morro da Mina  localizada em Conselheiro 

Lafaiete (MG). 

Como o granulado ideal foi definido como a fração de interesse para avaliar o desempenho 

metalúrgico, fez-se necessário verificar todos os parâmetros de índices em função dos teores 
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químicos para garantir o atendimento das especificações na produção de ferro-ligas. Sendo 

assim, todos os índices foram calculados e seguem indicados na tabela 6.2.9. 

 
Tabela 6.2.9 - Valores calculados para os parâmetros de especificação na produção de ligas 

 

Tipo de amostra  GITT GIPN 

Relação Mn/Fe 6,0 2,2 
Relação Mn/P 308 245 
Al2O3 + SiO2 37,5 32,8 

Relação CaO/SiO2 0,042 0,076 

 

A relação de Mn/Fe para as amostras de granulado ideal tanto de Totonho quanto de Penedo 

foi de 6,0 e 2,2 respectivamente. Como o valor especificado encontra-se entre 6 a 7, a 

princípio, a mina de Penedo não apresentaria uma boa resposta metalúrgica. 

Já os resultados calculados para Al2O3+SiO2 estão acima do limite máximo estabelecido como 

apresentado, anteriormente, pela tabela 4.7.2 (máximo de  11% ) e essa condição foi causada 

pela existência de minerais silicáticos na associação mineralógica global das duas minas. 

Os índices de Mn/P estão dentro dos limites de especificação (mínimo 253) assim como o 

próprio teor de fósforo, que para ambas as amostras de granulado ideal, pode ser considerado 

baixo (0,1%). Verificar o teor de fósforo é extremamente relevante quando se trata de 

produção de ligas. Todo o teor desse elemento é transferido para as ferro-ligas ou ligas 

metálicas em geral, e assim, promovendo fragilidade em sua estrutura e favorecendo 

formação de trincas. 

A característica da escória na produção das ferro-ligas pode ser avaliada mediante a relação 

CaO/SiO2. Avaliando a basicidade binária das amostras encontrou-se valores abaixo da faixa 

estabelecida entre 1,84 - 2,91. Os resultados calculados mostram que a escória gerada durante 

a produção de ferro-ligas, provavelmente será mais ácida e com fluidez limitada favorecendo 

sua aderência ao revestimento do forno, dificuldade na distribuição da corrente gasosa, na 

reatividade com o metal e na retenção de impurezas da carga como fósforo e enxofre. 

É evidente, que somente as informações químicas não determinam toda a dinâmica envolvida 

num sistema metalúrgico. Outras variáveis como granulometria, porosidade, área superficial 

específica e mineralogia. também se fazem fundamentais para completar todo o processo de 

produção no que tange a performance operacional.  
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A tabela 6.2.10 retrata os resultados dos elementos de traço para as amostras de granulado 

ideal originado em cada uma das minas. Nessa tabela, verificaram-se algumas diferenças das 

que foram encontradas nas amostras globais. 

O granulado ideal de Totonho expressou maiores valores de ppm para As, Co, S e Pb ao 

comparar com granulado ideal de Penedo. Ainda para esse minério, As continuou sendo o 

elemento de maior variação (74%). No granulado ideal de Penedo compreendeu os maiores de 

valores de ppm para Li, Cu, Zn como sua amostra global e o elemento Li ainda permaneceu o 

elemento de maior variação (102%) em contraste com o granulado ideal de Totonho.  

Tabela 6.2.10 - Resultados das análises químicas dos elementos de traço das amostras de granulado 
ideal das minas de Totonho e Penedo 

Tipo Li 
ppm 

As  
ppm 

Cu 
ppm 

Co 
ppm 

Zn 
ppm 

Pb 
ppm 

S 
ppm 

GITT 78,86 545,35 301,32 304,87 298,02 44,71 456,86 

GIPN 487,70 169,37 707,53 248,08 1280,44 23,00 405,66 

Coeficiente de variação 
(%) 102% 74% 57% 15% 88% 45% 8% 

 
 
De forma geral, pode-se dizer resumidamente, que as amostras estudadas entre as duas minas 

indicaram características químicas distintas. 

 
6.3 Determinação da Densidade Real, Área Superficial Específica e Porosidade 

 

A tabela 6.3.1 mostra os resultados médios das densidades reais das amostras globais, do 

granulado ideal e do rejeito de cada mina.  

As respostas dos ensaios de densidade real indicaram baixa variação nos valores entre os tipos 

de minérios contidos nas amostras. Apesar dos resultados das amostras de Totonho, exceto 

para rejeito, serem superiores, a variação média entre Totonho e Penedo não passou de 4%. 

Tabela 6.3.1 - Resultados médios das densidades das amostras das minas de Totonho e Penedo 

Densidade - g/cm3 

Tipo ROM Global GR. Ideal Rejeito 

Totonho 3,6 3,7 2,8 

Penedo 3,4 3,5 3,0 
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Na determinação da área superficial específica e volume total de poros, se constatou que as 

amostras da mina de Penedo exprimem valores bem mais superiores e com variações de 26 e 

40% respectivamente em relação a Totonho. Por meio das figuras 6.3.1 e 6.3.2, é possível 

evidenciar essa diferença.  

A amostra na fração do granulado ideal de Totonho teve uma redução na área superficial 

específica e no volume total de poros em relação à amostra global. Já para as amostras de 

Penedo foi exatamente o contrário. 

 
Figura 6.3.1 - Resultados da área superficial específica pela técnica de BET da mina de Totonho e 
Penedo 

 
 

 
Figura 6.3.2 - Resultados de volume total dos poros pela técnica de BET através do método NFLDT 
da mina de Totonho e Penedo 
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Como as amostras de Penedo mostraram valores superiores para a área superficial específica e 

para o volume total de poros, os seus índices de porosidades também foram os mais elevados 

como visto pela tabela 6.3.2.  Essa porosidade é devido a presença de fissuras ou fraturas na 

superfície mineral e, essas,  promovidas possivelmente pela presença de minerais mais 

porosos e hidratados de manganês ou de ferro, uma vez que a mina de Penedo foi classificada 

como um depósito de características ferruginosas.  

Esses valores elevados nos índices de porosidade em Penedo também podem justificar a 

maior friabilidade nas frações menores que 0,038mm que pode ter sido provocada pelo 

favorecimento do desenvolvimento de trincas nas superfícies das partículas. 

No que se refere ao diâmetro médio dos poros também ilustrado na tabela 6.3.2, pode-se dizer 

que todas as amostras apresentaram um tamanho médio de 1,9nm ou 19Å, isto é, todas as 

amostras podem ter seus poros definidos predominantemente como microporos com presença 

de mesoporos. Já que a faixa que separa esses dois tamanhos é no limite de 2,0nm ou 20Å. 

A importância de se associar a informação de área superficial específica, porosidade e 

distribuição de poros é para se ter uma previsibilidade sobre o comportamento de 

redutibilidade do material. Ou seja, quanto maior a área superficial específica e porosidade, 

melhor serão os indicadores de redutibilidade do minério no forno elétrico. 

Tabela 6.3.2 - Resultados calculados mediante principais parâmetros definidos pela técnica de BET 
das amostras das minas de Totonho e Penedo 

Amostra - Tipo Diâmetro médio 
dos poros (Å) Porosidade (%) 

Totonho Global (TT) 19,26 3,9 

Totonho GR. Ideal (GITT) 19,19 3,6 

Penedo Global (PN) 19,06 5,3 

Penedo GR. Ideal (GIPN) 19,20 6,2 

 

6.4 Caracterização Mineralógica 

As tabelas 6.4.1 e 6.4.2 apresentam as principais fases minerais identificadas por difratometria 

de raios X nas amostras globais, nas amostras por faixa granulométrica e nas amostras de 

granulado ideal. 
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Tabela 6.4.1 - Principais fases minerais mediante análise por difratometria de raios X na mina de Totonho 

Amostra Tipo Espessartita 
(Mn3Al2Si3O12) 

Todorokita 
[(Na,Ca,K)2Mn8O12(H2O)] 

Pirolusita 
(MnO2) 

Criptomelana 
(KMn8O16) 

Quartzo 
(SiO2) 

Dolomita 
[CaMg(CO3)2] 

Goethita 
[FeO(OH)] 

T
O

T
O

N
H

O
 

-40+12mm X X X  X X  

-12+6,0mm X X X  X X  

-6,0+2,0mm X X X  X X  

-2,0mm X X X  X X  

TT - Global X X X  X X X 

GITT X X X X X X X 

 

Tabela 6.4.2 - Principais fases minerais mediante análise por difratometria de raios X na mina de Penedo 

Amostra Tipo Espessartita 
(Mn3Al2Si3O12) 

Todorokita 
[(Na,Ca,K)2Mn8O12(H2O)] 

Pirolusita 
(MnO2) 

Criptomelana 
(KMn8O16) 

Quartzo 
(SiO2) 

Dolomita 
[CaMg(CO3)2] 

Goethita 
[FeO(OH)] 

P
E

N
E

D
O

 

-40+12mm X X X  X X X 

-12+6,0mm X X   X X X 

-6,0+2,0mm X X   X X X 

-2,0mm X X   X X X 

PN - Global X X   X X X 

GIPN X X X X X X X 
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De forma geral, todas as amostras apresentaram os minerais espessartita, todorokita, quartzo e 

dolomita. Outros minerais de manganês como pirolusita e criptomelana também foram 

identificados, entretanto não em todas as faixas granulométricas. Essa variação das 

proporções ou presença dos tipos de minerais pode ter sido motivada pelo grau de liberação 

das partículas em cada fração.  

A espessartita Mn3Al2Si3O12 é um mineral de manganês do grupo de silicatos e costuma estar 

associado ao quartzo (Navarro e Zanardo, 2018).  Este mineral é uma espécie translucida que 

para ser observada e quantificada em microscópio ótico, precisaria estar preparado em lâmina 

e visualizado em luz transmitida. A percepção global foi de haver grandes quantidades desta 

face mineral nas amostras devido o número de regiões sem a possibilidade de investigação 

nas pastilhas onde se observa apenas grãos fraturados.   

Muitos pontos analisados em MEV/EDS foram atribuídos a espessartita (figura 6.4.1). Foi 

observado variações da sua constituição química original quando mapeados os seus elementos 

através da espectroscopia por energia dispersiva (EDS).  Os elementos de impurezas 

identificados foram o Fe, Ca e Mg, sendo o Fe de maior proporção. 

Figura 6.4.1 - Imagem emitida através de elétrons retroespalhados em 250x de resolução do granulado 
ideal e composição química pontual por EDS da amostra da mina de Totonho. 

 

 

Spectrum 72 

ELEMENTO % 

Si 35,7 

Mn 32,3 

Al 20,9 

Fe 7,1 

Ca 2,6 

Mg 1,4 
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De acordo com NOVAK e GIBBS (1971), quando a espessartita é proveniente de depósitos 

sedimentares ricos em Mn e que foram metamorfizados favorecendo o enriquecimento 

supergênico, como é o caso da geologia dos depósitos de São João Del Rei, é comum a 

migração e acomodação dos íons Fe+2 e Ca+2 na estrutura [Al2(SiO4)3], entretanto o íon Fe+2  

tem mais afinidade por ter características similares ao Mn+2. 

A todorokita é um hidróxido de manganês (Na, Ca, K, Ba)2(Mn, Mg)8O12(H2O)3  que como a 

espessartita associa-se com quartzo e pode apresentar em baixas proporções Na, Ba, K e Mg 

como íons de impurezas em sua composição, elementos estes que foram constatados na 

caracterização química, com exceção do Na que não foi possível detectar nem na análise de 

elementos de traços. Pela figura 6.4.2 da análise de microscopia ótica, observou-se que a 

todorokita apresenta coloração cinza média a escuro, birreflectância nítida, cristais fibrosos 

em agregado porosos. Essa característica mineral é comum ocorrer em alteração dos minerais 

primários de manganês. 

 
Figura 6.4.2 - Fotomicrografia por microscopia ótica com luz refletida da todorokita do granulado 
ideal.  

 

 
 

Resumidamente, as duas minas praticamente possuem predominância de minerais de 

manganês silicáticos e hidróxidos.  

Para a mina de Totonho, algumas frações exibiram, também, como mineral de manganês, a 

pirolusita e ainda na amostra de granulado ideal foi identificado o mineral criptomelana. No 

caso da mina de Penedo, ocorreu a presença de pirolusita somente na fração de –40+12,0mm 

e no granulado ideal.  A figura 6.4.3, representa a imagem analisada pela microscopia ótica 

para identificar a criptomelana com a pirolusita na amostra de granulado ideal. A 

criptomelana é a parte inferior do mineral, apresentando uma textura criptocristalina com 

fraturas e a parte superior aparenta ser uma alteração da borda da criptomelana. Essa alteração 

tem aspecto poroso e anisotropia forte, podendo ser o mineral pirolusita. 
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Figura 6.4.3 - Fotomicrografia por microscopia ótica com luz refletida da criptomelana e pirolusita do 
granulado ideal 

 

 

A pirolusita (MnO2) e a criptomelana (KMn806) são óxidos de minerais de manganês. A 

pirolusita costuma ser um produto das oxidações extremas sofridas na todorokita ou na 

criptomelana (Gonçalves e Sefarty,1976). A criptomelana encontrada nas análises 

possivelmente está associada às alterações supergênicas da espessartita como um mineral 

secundário de manganês de menor participação, uma vez que só esteve presente nas frações 

mais grosseiras e as leituras químicas dos teores de K surgiram como elementos de teores 

abaixo de 0,5%, assim como Ba que é comum estar compondo a estrutura química desse 

mineral. 

Outra variação da espessartita intemperizada aqui foi encontrada nos resultados de DRX da 

mina de Totonho e de Penedo, a litioforita ((Li,Al)MnO2(OH)). Esse mineral faz parte do 

grupo de hidróxido de manganês e geralmente pode gerar a formação da pirolusita quando 

intemperizada (Gonçalves e Sefarty, 1976). Como os teores de lítio, tanto para amostra global 

quanto para os granulados ideais, tiveram valores baixos (< 0,05% - elemento de traço) pode-

se inferir que esse mineral tem pouca expressão na constituição mineralógica das amostras.  

Um dos fatores que pode justificar os teores mais elevados para Mn na mina de Totonho em 

relação à mina de Penedo pode ser a presença mais expressiva dos óxidos pirolusita e 

criptomelana, associados juntamente aos minerais de manganês ou outros minerais já 

presentes. 

Os teores de Fe superiores na mina de Penedo podem ser explicados pelo aparecimento da 

goethita (hidróxido de ferro) praticamente em todas as frações. Além disso, mesmo não tendo 

sido constatado nos difratogramas devido sua baixa participação, é possível ter associação de 

hematita a esse mineral, uma vez que por meio de análises visuais foram reparadas 

características de aspectos terrosos e lateríticos em todas as amostras dessa mina.  A figura 

Criptomelana 

Pirolusita 
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6.4.4 mostra a imagem da goethita observada pelo microscópio ótico nas amostras de 

granulado ideal. Nesta imagem, a goethita mostrou uma coloração cinza com um tom azulado 

fraco, sem birrefletância e associada a minerais translúcidos. 

No caso da mina de Totonho, a goethita só surgiu nos difratogramas das alíquotas abaixo de 

12,0 mm ou identificada pelo MEV e pelo mapeamento via EDS como exibido e apontado 

pela figura 6.4.5 do granulado ideal. Apresentou-se com  como Mn em proporções 

significativas. Segundo ROCHA (2008), existe a migração e alojamento de íons Mn+n ou P+n 

na estrutura da goethita dependendo das características da formação do depósito. 

Figura 6.4.4 - Fotomicrografia por microscopia ótica com luz refletida da goethita do granulado ideal 

 

Figura 6.4.5 - Imagem emitida através de elétrons retroespalhados em 100x de resolução do granulado 
ideal e composição química pontual por EDS da amostra da mina de Totonho. 

 

          

 
Além da goethita exibida pelos difratogramas do minério amostrado na mina de Totonho, 

pode-se notar em algumas frações outro tipo de mineral silicático com ferro, o Epidoto 
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(Ca2(Al, Fe)3(SiO4)3). Sendo assim, os teores de ferro para Totonho podem ser provenientes 

da própria goethita, do epidoto ou dos minerais de manganês como espessartita, a pirolusita 

ou a criptomelana que possui Fe em sua composição química como ilustrado pelas análises de 

MEV e EDS do granulado ideal nas figuras 6.4.6 e 6.4.7.  Os teores químicos apresentados 

juntamente com as figuras são dos pontos identificados como pirolusita e criptomelana, 

respectivamente. 

Figura 6.4.6 - Imagem emitida através de elétrons retroespalhados em 100x de resolução do granulado 
ideal e composição química pontual por EDS da amostra da mina de Totonho. 
 

            

Figura 6.4.7 - Imagem emitida através de elétrons retroespalhados em 100x de resolução do granulado 
ideal da mina de Totonho. 
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Para ambas as minas, as amostras globais mostraram, praticamente, a mesma constituição 

mineralógica para seus granulados ideais.  

A dolomita (CaMg(CO3)2) pode ser mais um dos fatores para os elevados valores de perda por 

calcinação (PPC) devido à decomposição térmica de seu carbonato. Contudo como o Mg 

aparece com uma contribuição química pequena (teores inferiores a 0,5%), os valores de PPC 

tendem a ser resultados da desidratação dos minerais oxi-hidratados como a todorokita e a 

goethita. 

 

6.5 Termogravimetria (Análise de TG) 

 

Os valores contidos nas figuras 6.5.1 e 6.5.2  juntamente com as tabelas 6.5.1 e 6.5.2, 

representam as perdas de massa para as amostras da mina de Totonho em função da variação 

de temperatura nos ensaios de termogravimetria. As tabelas representam as principais 

variações de massas em comparação à massa inicial em função das temperaturas de 265, 470, 

550, 580, 750, 900 e 1000°C. 

Figura 6.5.1 - Perfil de perda de massa resultante do ensaio termogravimétrico em Totonho Global 
(TT) 
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Tabela 6.5.1 - P.P.C de Totonho Global (TT) 

Amostra Totonho Global (TT) 

Temperatura (°C) 265 470 550 580 750 900 1000 

P.P.C (%) 3,9 6,3 7,7 8,2 10.4 11,8 12,1 

 

Figura 6.5.2 - Perfil de perda de massa resultante do ensaio termogravimétrico em Totonho GR. Ideal 
(GITT) 

 
Tabela 6.5.2 - P.P.C de Totonho GR Ideal (GITT) 

Amostra Totonho GR Ideal (GITT) 

Temperatura (°C) 265 470 550 580 750 900 1000 

P.P.C (%) 3,9 5,6 6,7 7,2 9,5 10,9 11,1 

 

De acordo com as figuras 6.5.1 e 6.5.2 apresentadas, pode se observar uma rápida variação 

em perda de massa até a temperatura de 265°C. Essa redução de massa parece estar associada 

à perda de umidade de cada amostra igual a 3,3% e 3,9%, respectivamente para a global e a de 

granulado ideal. 

Na faixa de temperatura da ordem de 470°C, observaram-se variações de 6,3 e 5,6% em 

relação à massa inicial da amostra para Totonho Global e Totonho GR Ideal respectivamente.  

Analisando os perfis de perdas exibidos nas figuras 6.5.1 e 6.5.2, entre a faixa de 400 a 

470°C, pode-se deduzir que ocorre uma nova decomposição, possivelmente provocada pela 

eliminação de água estrutural presente nas fases minerais hidratadas como todorokita, goethita 

e epidoto. 
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Já nas temperaturas entre 550 e 580°C, para as duas amostras, possivelmente ocorre a 

transformação da todorokita em óxido de manganês do tipo α.Mn3O4 , o início da 

decomposição dos minerais pirolusita (MnO) e criptomelana (KMnO) para óxidos de 

manganês do tipo β.Mn2O3  e as perdas de massa ficam entre 7 a 8%. 

No caso da todorokita é difícil definir, sem análise de difratogramas de raios X, como será o 

resultado de sua transformação devido à grande variação de sua composição química 

estrutural. Entretanto, estudos feitos com diferentes minerais de todorokita têm mostrado que,  

até temperaturas de 660°C existe uma alta probabilidade da transição desse mineral em 

hausmanita (Mn3O4) (Varentosov e Grassely, 1980). 

De acordo com VARENTOSOV e GRASSELY (1980), a decomposição completa da 

pirolusita e/ou da criptomelana para fases minerais mais estáveis acontece entre as faixas de 

580 até 850°C. REIS, et al. (2010) também verificaram em uma tipologia de manganês típica 

da região de Carajás sob temperaturas de 600°C tem-se o início das transformações dos 

minerais pirolusita e criptomelana e estas seguem até a temperatura de 900°C, temperatura 

esta, em que não foi possível detectar mais minerais do tipo γ.MnO. Segundo os estudos de 

todos esses pesquisadores, os minerais do tipo β.Mn2O3 que podem ser gerados após a 

transformação da pirolusita e criptomelana são a bixbyita (Mn2O3) e/ou a braunita (Mn, 

Si)2O3.  

Para as duas amostras, a 900°C, aparece outra variação de massa nas duas amostras de 

Totonho (11,8% na global e 10,9% no granulado ideal). Essa temperatura pode estar 

associada à transformação dos minerais do tipo β.Mn2O3 para α.Mn3O4. Em estudos feitos por 

FARIA (2008) com diferentes tipologias de manganês, minerais do tipo bixbyita e minerais 

do tipo braunita em temperaturas a partir de 950°C, se decompõem em uma das fases mais 

estável de óxidos de manganês, a hausmanita (Mn3O4). 

As perdas totais de massa das amostras de Totonho pelos ensaios de termogravimetria foram 

de 12% para o material global (ROM) e 11% para granulado ideal. 

As figuras 6.5.3 e 6.5.4, complementadas pelas tabelas 6.5.3 e 6.5.4, mostram as perdas de 

massa decorrentes das amostras de Penedo Global (ROM) e Penedo GR Ideal em cada 

temperatura através dos ensaios de termogravimetria. As tabelas 6.5.3 e 6.5.4, mostram as 

principais variações em redução de massa em função da massa inicial mediante as 

temperaturas de 200, 250, 300, 450, 550, 600, 850 e 1000°C. 
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Figura 6.5.3 - Perfil de perda de massa resultante do ensaio termogravimétrico em Penedo Global 
(PN) 

 

 

Tabela 6.5.3 - P.P.C de Penedo Global (PN) 

Amostra Penedo Global (PN) 

Temperatura ( °C) 200 250 300 450 550 600 850 1000 

P.P.C (%) 3,4 4,5 5,9 8,9 10,5 11,1 13,3 14,0 

 
 

Figura 6.5.4 - Perfil de perda de massa resultante do ensaio termogravimétrico em Penedo GR. Ideal 
(GIPN) 
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Tabela 6.5.4 - P.P.C de Penedo GR Ideal (GIPN) 

Amostra Penedo GR Ideal (GIPN) 

Temperatura ( °C) 200 250 300 450 550 600 850 1000 

P.P.C (%) 3,4 4,2 5,6 8,4 9,8 10,4 12,4 12,1 

 

Nas amostras de Penedo, a temperatura que representa a perda de massa pela umidade é em 

200°C. A partir da temperatura ambiente até a temperatura de 200°C, existe uma rápida 

evolução na redução de massa, cerca de 3,4%, provocada pela evaporação da água residual 

nas amostras. 

Quando o ensaio passa pelas temperaturas entre 250 e 300°C, é visível um pico característico 

de diminuição de massa entre 4 a 6%. Esse pico é típico da desidroxilação da goethita, ou 

seja, é a perda de água estrutural e a transformação da goethita em hematita (Cunha, 2016). 

Após a temperatura de 350°C e até 450°C, surgem outras diminuições na massa das amostras 

de Penedo (em relação a massa inicial, 8,9% para global e 8,4 no granulado ideal) até a 

temperatura de 450°C. Certamente, essas variações estão ligadas as perdas das demais águas 

estruturais de outras fases minerais hidratadas como a todorokita ou de alguma goethita 

residual. 

Em 550°C, constata-se um novo pico de redução na massa, algo em torno de 10%, das 

amostras. Nesta temperatura, supostamente está acontecendo a transformação do mineral 

todorokita em algum óxido de manganês do tipo α.Mn3O4 e, de forma menos acentuada, 

ocorre o começo da decomposição dos minerais do tipo γ.MnO como a pirolusita (MnO) e 

criptomelana (KMnO) para outros óxidos de manganês do tipo β.Mn2O3. Ao que tudo indica, 

avaliando as figuras de perfis de perdas, essa transição gradual dos minerais pirolusita e 

criptomelana para uma nova fase mineral processa-se entre as faixas de 600 a 850°C.   

Conforme já avaliado anteriormente para as amostras de Totonho, a todorokita possui uma 

variação estrutural complexa devido a facilidade na substituição dos seus cátions na sua 

composição química. Sendo assim, é difícil supor quais os minerais resultantes de sua 

decomposição sem uma análise mineralógica por raios X, contudo sabe-se por outros estudos 

com todorokita que a fase mineral mais estável de manganês no tipo α.Mn3O4 é a hausmanita. 

Para a pirolusita e criptomelana, os minerais que eventualmente podem ser gerados são a 

braunita e/ou a bixbyita (Varentosov e Grassely, 1980; Reis, et al., 2010). 
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Na faixa compreendida entre 850 a 900°C, repara-se um decréscimo de 13,3% em massa para 

Penedo Global e 12,4% no granulado ideal. Muito possivelmente, nesta faixa de temperatura 

deve estar transcorrendo a transição dos óxidos de manganês β.Mn2O3 para óxidos de 

manganês α.Mn3O4, como a hausmanita novamente. 

De forma geral, em função da máxima temperatura, a perda total em massa das amostras para 

Penedo Global (PN) e Penedo GR Ideal foi de 14 e 12%, respectivamente.  

Apesar de todas as decomposições estruturais, a espessartita, observada em todas as amostras, 

presumivelmente manteve-se como mineral de manganês majoritário, assim como o quartzo 

como o mineral silicático. Uma vez que as temperaturas de decomposição para cada um 

desses minerais é acima de 1000°C (Tavares, et al.,2013; Cevolani, 2017). 

TAVARES, et al. (2013) trabalharam com minérios de manganês silicatados e carbonatados 

para avaliarem a decomposição térmica da espessartita e conseguiram verificar que a sua 

temperatura de transformação começa em valores acima de 1170°C. A partir dessa 

temperatura, parte da espessartita se altera para novas formações minerais, principalmente 

jacobsita e em menor proporção quartzo. Para o quartzo, mudanças só serão feitas em sua 

estrutura nas temperaturas acima de 1500°C. Os resultados desses trabalhos justificam a 

predominância dos minerais espessartita e quartzo nas amostras estudadas.  

Um ponto de observação que deve ser considerado nas faixas entre 770 até 830°C e que 

provavelmente favoreceu variações significativas na perda de massa, além dos provocados 

pelos óxidos de manganês, é a decomposição do mineral dolomita (CaMg(CO3)2) presente em 

todas as amostras estudadas. Estudos feitos por GUNASEKARAM e ANBALAGAN (2007) 

comprovam que a dolomita tem mudanças estruturais importantes nessas temperaturas, 

principalmente devido à perda de CO2 em estado gasoso e a mudança para o mineral calcita 

(CaCO3). 

As tabelas 6.5.5 e 6.5.6, explicam resumidamente, as principais mudanças de fases e minerais 

mediante as diferentes temperaturas para as amostras globais e de granulados ideais estudadas 

de Totonho e Penedo.  

Pelo resumo das tabelas 6.5.5 e 6.5.6, nota-se que a partir de 600°C, as transformações 

térmicas dos minerais transcorrem similarmente para todas amostras e a única diferença se 

concentra entre 250 a 450°C. Nessa faixa, a goethita presente nas amostras de Penedo 
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aparenta ser o mineral predominante que passa por decomposição térmica como apresentada 

anteriormente pela análise de termogravimetria. 

Tabela 6.5.5 - Quadro resumo das transições ocorridas durante ensaio de termogravimetria nas 
amostras da mina de Totonho 

 

Natural 265°C 400 a 450°C 550 a 600°C 600 a 850°C 900 a 1000°C 

*Espessatita1; 
*Quartzo2; 

* Todorokita; 
*Pirolusita; 

*Criptomelana; 
*Dolomita; 
*Goethita; 
*Epidoto. 

Os minerais 1 e 
2 se 

decompõem em 
temperaturas 
superiores a 

1000°C. 

* Perda de 
umidade; 

* Todos os 
minerais na 
fase natural 
presentes. 

* Eliminação 
da água 

estrutural das 
fases 

hidratadas 
todorokita, 
goethita e 
epidoto. 

* Decomposição da 
todorokita em 

mineral do tipo 
α.Mn3O4 

(possivelmente 
hausmanita)1

; 

* Início da 
decomposição da 

pirolusita e 
criptomelana em 
minerais do tipo 
β.Mn2O3.2 

 

1. Varentosov e 
Grassely (1980); 

2. Reis, et al. (2010) 

*Decomposição da 
pirolusita e criptomelana 

em minerais do tipo 
β.Mn2O3 (possivelmente 
braunita e/ou bixbyita)1; 

* Decomposição da 
dolomita através da perda 

de CO2 em estado gasoso e 
formação da calcita2. 

 
1. Reis, et al. (2010); 
2. Gunasekaram e Anbalagan 

(2007) 

*Decomposição dos 
minerais do tipo 

β.Mn2O3 em minerais 
do tipo α.Mn3O4 

(possivelmente 
hausmanita)1; 

* Espessartita e 
quartzo. 

 
1. Faria (2008) 

 
Tabela 6.5.6 - Quadro resumo das transições ocorridas durante ensaio de termogravimetria nas 
amostras da mina de Penedo 

 

Natural 200°C 250 a 450°C 550 a 600°C 600 a 850°C 850 a 1000°C 

*Espessatita1; 
*Quartzo2; 
*Goethita; 

* Todorokita; 
*Dolomita; 
*Pirolusita; 

*Criptomelana. 
Os minerais 1 e 

2 se 
decompõem em 
temperaturas 
superiores a 

1000°C. 

* Perda de 
umidade; 

* Todos os 
minerais na 
fase natural 
presentes. 

* Desidroxilação 
da goethita1; 

* Transformação 
de goethita em 

hematita1; 
*Eliminação da 
água estrutural 

das demais fases 
hidratadas como 

todorokita. 
 

1. Cunha (2016) 

 
* Decomposição da 

todorokita em 
mineral do tipo 
α.Mn3O4 

(possivelmente 
hausmanita)1

; 

* Início da 
decomposição da 

pirolusita e 
criptomelana em 
minerais do tipo 
β.Mn2O3.2 

 

1. Varentosov e 
Grassely (1980); 

2. Reis, et al. (2010) 
 
  

*Decomposição da 
pirolusita e criptomelana 

em minerais do tipo 
β.Mn2O3 (possivelmente 
braunita e/ou bixbyita)1; 

* Decomposição da 
dolomita através da perda 
de CO2 em estado gasoso 

e formação da calcita2. 
 

1. Reis, et al. (2010); 
2. Gunasekaram e Anbalagan 

(2007) 

*Decomposição dos 
minerais do tipo 

β.Mn2O3 em minerais 
do tipo α.Mn3O4 

(possivelmente 
hausmanita)1; 

* Espessartita e 
quartzo. 

 
1. Faria (2008) 
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6.6 Ensaios Metalúrgicos 

 

6.6.1 Degradação Granulométrica a Frio - TAMBORAMENTO 

 

Os resultados para os índices de degradação granulométrica a frio (DGF) através do ensaio de 

tamboramento em cada faixa granulométrica de acordo com os tempos de 10, 20 e 30 minutos 

para a amostra de granulado ideal (-19,0+6,3mm) de minério de manganês da mina de 

Totonho (GITT) estão apresentados pela figura 6.6.1. 

Figura 6.6.1 - Índices de degradação granulométrica a frio (DGF) para granulado ideal da mina de 
Totonho 

 

Pelos valores contidos na figura 6.6.1, observa-se que amostra estudada apresentou 

progressivo aumento na formação de finos à medida que se elevou os tempos de 

tamboramento para todas as aberturas analisadas, mas nota-se que, com a diminuição da 

granulação, o tempo de tamboramento passa a ter menos efeito no aumento do índice de 

degradação.   

O material resultante do ensaio de 30 minutos, quando peneirado na malha de 6,3mm, atingiu 

o valor de 7,9% para material passante. Isto é, ocorreu um aumento de 93% de massa em 

relação aquele submetido a 10 minutos de tamboramento como mostra a figura 6.6.2.  A 

mesma condição foi constatada para as faixas de 0,500 e 0,150mm. Nessas faixas, elevou-se a 

participação resultante de finos em 83 e 69% respectivamente. 
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Os maiores índices de degradação foram observados na abertura de 6,3mm, possivelmente,  

provocados por maior esforço e intensidade das forças de impacto proveniente das partículas 

maiores somado à própria fragilidade de suas superfícies devido à alta porosidade presente. 

Figura 6.6.2 - Evolução dos finos passantes nos ensaios de tamboramento para o granulado ideal da 
mina de Totonho 

 

A partir da malha de 0,150 mm, foi possível perceber que existe uma tendência de 

estabilização nas massas de finos, ou seja, quanto menores as malhas, menor será a influência 

do tempo de tamboramento na geração de finos. 

Para amostra de granulado ideal de minério de manganês da mina de Penedo, os índices de 

degradação granulométrica a frio através do ensaio de tamboramento nos tempos de 10, 20 e 

30 minutos estão representados pela figura 6.6.3. 

Figura 6.6.3 - – Índices de degradação granulométrica a frio (DGF) para granulado ideal de Penedo 
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Pela figura 6.6.3, observou-se também que amostra estudada teve progressivos aumentos na 

formação de finos de acordo com os tempos de tamboramento em todas as faixas 

granulométricas.  

Após 30 minutos, o material passante na malha de 6,3mm atingiu o valor de 7,3%. Isto é, 

ocorreu um aumento de 87% de massa passante em relação aquele quando se faz com 10 

minutos de tamboramento como mostra a figura 6.6.4.  A mesma condição constatou-se nas 

faixas de 0,500 e 0,150mm e nessas faixas, elevou-se a participação de finos em 93 e 67% 

respectivamente.   

Figura 6.6.4 - Evolução dos finos passantes nos ensaios de tamboramento para o granulado ideal da 
mina de Penedo 

 

Notadamente, os maiores índices de degradação também são na faixa de 6,3mm. Assim como 

no granulado ideal de Totonho, verifica-se que as forças de degradação por impacto são mais 

significativas, promovendo uma rápida cominuição e em maior volume do material mais 

grosseiro. 

Existe também um decréscimo das diferenças entre os índices de degradação em relação aos 

tempos de ensaios nas faixas menores de granulometria e a mesma tendência de estabilização 

nas massas de finos.  

A tabela 6.6.1 mostra um quadro comparativo de índices de degradação granulométrica entre 

três faixas para as amostras de granulado ideal da mina de Totonho e Penedo. 
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Tabela 6.6.1 - Quadro comparativo de índices entre as amostras de granulado ideal da mina de 

Totonho e Penedo 

Amostra - GR IDEAL 

Malha (mm) Tempo (min) GITT GIPN Coef. Var. 
(%) 

DGF (-6,300) 

10 4,1% 3,9% 3,5% 

20 6,4% 5,8% 7,0% 

30 7,9% 7,3% 5,6% 

DGF (-0,500) 

10 1,8% 1,5% 12,9% 

20 2,8% 2,4% 10,9% 

30 3,3% 2,9% 9,1% 

DGF (-0,150) 

10 1,6% 1,2% 20,2% 

20 2,3% 1,7% 21,2% 

30 2,7% 2,0% 21,1% 

 

Uma das malhas analisadas foi a de 6,3mm, essa é considerada como o limite inferior 

granulométrico aceitável para uso em um forno elétrico de redução. No quadro comparativo, 

observa se que as duas amostras apresentaram como índice de degradação por tamboramento 

valores máximos em torno de 7%. Os valores apresentados são altos quando comparados a 

resultados bibliográficos de outros minérios de manganês. Ou seja, as amostras estudadas 

possuem características favoráveis na geração de finos quando se intensifica os efeitos de 

força de abrasão e impacto entre as suas partículas.  

Uma resposta que justifique todo esse favorecimento na produção de finos é a elevada 

porosidade apresentada para as duas amostras estudadas e a presença de minerais hidratados 

como exemplo a todorokita (hidróxido de manganês) e goethita (hidróxido de ferro).  No caso 

da amostra de granulado ideal de Totonho, os resultados para todos os índices de degradação 

foram superiores ao granulado ideal de Penedo. Essa condição pode ter sido provocada por 

uma maior participação mineralógica da todorokita na constituição global da amostra.  

A mesma susceptibilidade para formação de finos é percebida nas faixas de 0,500 e 0,150mm, 

entretanto como já discutido anteriormente em faixas granulométricas menores que 0,150mm  

existe uma tendência de estabilidade da massa passante nos diferentes tempos dos ensaios de 

tamboramento. 
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As variações dos resultados encontrados entre as amostras elevam-se quando se reduz as 

malhas granulométricas. Essas diferenças são provocadas pela dispersão das massas dos finos 

conforme se reduz, cada vez, mais a granulometria das partículas.  

Estudos de degradação granulométrica são importantes para entendimento da geração de finos 

que podem estar presentes na mistura de alimentação de um forno elétrico de redução. Quanto 

maior o índice de degradação a frio (DGF) significa um excesso de finos na carga do forno, e 

com isso, ocorrerá a baixa permeabilidade da passagem dos gases redutores fazendo que suas 

velocidades de deslocamentos sejam alteradas e, por consequência, afetando toda a cinética de 

pré-redução. Essas modificações são críticas pois podem causar formação de desvios 

preferenciais, geração de sopros e possíveis explosões. 

 

6.6.2 Degradação Granulométrica a Quente – CREPITAÇÃO 

 

Conforme já explicado, anteriormente, é importante entender a geração de finos provocada 

pelo aquecimento brusco das amostras de minérios de manganês, uma vez que o minério 

atinge rapidamente temperaturas da ordem de 700 a 800°C em virtude da baixa altura das 

paredes do reator elétrico.  

Os ensaios de crepitação foram feitos com as amostras de granulado ideal (-19,0+6,3mm) 

provenientes das minas de Totonho e Penedo, pois se encontram na faixa granulométrica que 

atendem as especificações operacionais para produção de ferro-ligas.  Os ensaios 

contemplaram três condições para as amostras: naturais, secadas a ± 105°C e tratadas 

termicamente a 200°C por 48 horas. 

Os índices de crepitação resultaram das porcentagens dos finos passantes nas malhas de 

6,3mm, 3,35mm e 0,500mm mediante média aritmética de duplicatas com ± 0,05% de desvio 

em massa.  Os resultados obtidos em cada uma das condições das amostras testadas (úmida, 

seca e tratada termicamente) foram comparados. 

As figuras 6.6.5 e 6.6.6, apresentam os resultados do índice de crepitação para as três malhas 

principais para o granulado ideal de Totonho e Penedo, respectivamente nas condições 

estudadas. 
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Figura 6.6.5 -  Resultados dos índices de crepitação para o granulado ideal da mina de Totonho 

(GITT) 

 

Figura 6.6.6 -  Resultados dos índices de crepitação para o granulado ideal da mina de Penedo (GIPN) 

 

Como os índices de crepitação foram todos para os materiais maiores que a malha de 6,3mm, 

pode-se dizer que a geração de finos é proveniente, em sua maior parte, da fração grosseira 

das amostras de granulado ideal.  Segundo Faria (2011), a produção de finos devido a 

fragilidade da fração mais grosseira é possivelmente promovida por rompimentos rápidos e 

catastróficos nas partículas que podem estar relacionados com eliminação da água estrutural e 

a presença de tensões induzidas nas próprias partículas.  

De acordo com os resultados de crepitação, também se observou que existe uma redução para 

todos os índices de crepitação nas amostras que sofreram secagem ou foram tratadas 

termicamente quando comparadas ao seu estado natural. Esses valores de redução dos índices 
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de crepitação na malha de 6,3mm podem ser verificados nas figuras 6.6.7 e 6.6.8 para cada 

tipo de amostra do material.   

O estado natural das amostras exibiu valores mais elevados para o índice de crepitação por 

causa da umidade. O vapor da água relacionada à umidade causa pressão ativa nos poros e nas 

paredes das partículas durante aquecimento para poderem sair. 

Diante dos resultados nas figuras 6.6.7 e 6.6.8, observou-se em relação ao estado natural, uma 

redução do índice de crepitação em 31% quando secas a ± 105°C e em 27% quando tratadas 

termicamente a 200°C para o granulado ideal de Totonho.  

Já para Penedo, tem-se reduções de 43% e 35% respectivamente. Em ambas as amostras, os 

maiores resultados para redução foram nas amostras que sofreram somente secagem. 

Figura 6.6.7 - Redução dos índices de crepitação em cada uma das condições para o granulado ideal 
da mina de Totonho 

 

Figura 6.6.8 - Redução dos índices de crepitação em cada uma das condições para o granulado ideal 
da mina de Penedo 
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Uma explicação para os índices de crepitação das amostras tratadas termicamente serem mais 

elevados do que as amostras que foram simplesmente secas podem estar associadas a remoção 

de parte da água estrutural presente nas partículas. A pressão de saída dessa água pode ter 

provocado formações de trincas e a propagação dessas aumentou a fragilidade das partículas e 

assim, favoreceu uma maior susceptibilidade para geração de finos.  

As figuras 6.6.9 até 6.6.12, representam os resultados dos índices considerando a porosidade e 

o volume total de poros para cada tipo de granulado ideal. Agora, analisando de forma 

comparativa as amostras testadas, verificou-se que os valores dos índices de crepitação das 

amostras tratadas termicamente foram todos superiores para o granulado ideal de Totonho.   

 
Figura 6.6.9 - Análise comparativa do índice de crepitação em 6,3 mm em e superfície específica dos 
granulados ideais secos da mina de Totonho e Penedo 

 

 

Figura 6.6.10 - Análise comparativa do índice de crepitação em 6,3mm em e volume total de poros dos 
granulados ideais secos da mina de Totonho e Penedo 

 

 

 



79 
 

Figura 6.6.11 - Análise comparativa do índice de crepitação em 6,3mm em e porosidade dos 
granulados ideais tratados termicamente da mina de Totonho e Penedo 

 

 

Figura 6.6.12 - Análise comparativa do índice de crepitação em 6,3mm em e volume total de poros dos 
granulados ideais tratados termicamente da mina de Totonho e Penedo 

 

Os resultados apresentados pelas figuras mostraram que valores maiores para porosidade e 

volume total de poros favoreceram uma redução na geração de finos durante aquecimento 

como constatado pelo granulado ideal de Penedo. FARIA (2008 e 2011) explicou que esse 

favorecimento pode ter sido promovido pela condição amenizadora na pressão de saída de 

vapores de água ou outros gases, ou seja, quanto mais houver a presença de poros maior será 

o alívio no interior das partículas. No caso do minério de Totonho, os aumentos significativos 

provocados pela pressão de vapor em relação a um menor índice de porosidade, assim como 

um menor volume total de poros, podem ter levado à um rompimento, mais brusco, das 

partículas e com isso, uma maior geração de finos. 

O granulado ideal de Totonho possivelmente resultaram os maiores índices de crepitação 

devido às decomposições térmicas de minerais como óxidos e hidróxidos de manganês 
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presentes em sua constituição mineralógica. WATANABE e YOSHINAGA (1968) 

explicaram que transformações de fases mineralógicas provocam mudanças nas estruturas 

cristalinas e variações volumétricas em relação à condição inicial. Essas alterações geram 

pontos de anisotropia em determinadas partes das partículas proporcionando e induzindo 

maiores tensões significativas, fragilizando a resistência mecânica do minério através da 

propagação de trincas e aumentos do número de zonas de fraturas. 

No estudo de análise mineralógica foi observada que os teores para manganês foram melhores 

para o granulado ideal do minério de Totonho possivelmente por uma presença mais 

expressiva de óxidos de manganês como pirolusita e criptomelana. A pirolusita e a 

criptomelana sofrem alterações volumétricas em sua estrutura cristalina quando passam para a 

fase α.Mn2O3 em  temperaturas na ordem de 580 a 650°C. Nessas temperaturas, a 

criptomelana que possui uma estrutura cristalina monoclínica prismática tem um volume 

molar cerca de 5,4 vezes maior que o volume molar da fase α.Mn2O3 (representada 

provavelmente pela byxbita) e a pirolusita de estrutura dietragonal, dipiramidal tem volume 

molar 0,6 vezes menor que sua fase α.Mn2O3 (representada também provavelmente pela 

byxbita). Todas essas modificações viabilizam que tais condições anisotrópicas sejam 

formadas e que, também sejam mais intensas as fragilizações granulométricas durante os  

choques térmicos. 

Resumidamente, nas análises de cada condição experimental para os ensaios de crepitação, 

verificou-se que a maior participação na geração de finos na fração de 6,3mm é motivada pela 

condição natural, ou seja, com umidade como exibem as figuras 6.6.13 e 6.6.2.14.  

Figura 6.6.13 - Participação de cada condição nos índices de crepitação em 6,3 mm para o granulado 
ideal da mina de Totonho 
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Figura 6.6.14 - Participação de cada condição nos índices de crepitação em 6,3 mm para o granulado 
ideal da mina de Penedo  

 

 

Como visto, mediante os resultados, preparações térmicas nas amostras antes de serem usadas 

como matéria-prima favorecem uma redução na geração de finos durante a crepitação nos 

reatores elétricos. Essa redução permite garantir uma melhor performance operacional, 

principalmente no que se refere à quantidade de finos presentes na zona granular e à 

permeabilidade da carga durante a passagem de gases. 
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7 CONCLUSÕES 

 

1. Na análise granulométrica feita nas amostras globais, verificou-se que as duas minas 

apresentaram 50% de sua massa total na partição do produto granulado (-40,0+12,0mm); 

2. O resultado médio dos teores dos elementos químicos majoritários no minério de cada 

uma das minas foi de: 

 Para a amostra global (ROM): Os teores de Mn, Fe, SiO2, Al2O3 do minério da mina 

de Totonho foram 30,8%, 5,2%, 25,4% e 12,1%, respectivamente. Para o minério da mina de 

Penedo, foram 25,3%, 11,7%, 21,3% e 11,1%; 

 

 Para o granulado ideal (-19,0+6,3mm): Os teores de Mn, Fe, SiO2, Al2O3 do minério 

da mina de Totonho foram 30,8%, 5,1%, 26,0% e 11,5%, respectivamente. Para o minério da 

mina do Penedo, foram 24,5%, 11,0%, 21,0% e 11,8%; 

 

 Os teores de P foram iguais em todas as faixas e para todas as amostras, valor da 

ordem de  0,1%; 

 

 As amostras de granulado ideal exibiram similaridades com a amostra global sendo 

que aquele vindo da mina de Totonho possui valor superior para manganês e sílica, enquanto 

a mina de Penedo apresentou superioridade para o ferro; 

 

 Na análise química dos elementos de traço, a amostra global da mina de Totonho 

apontou ter valores em ppm mais expressivos para As, Co e S quando comparada com a 

amostra global da mina de Penedo. Já amostra global de Penedo mostrou-se superioridade em 

ppm para Li, Cu e Zn. O mesmo comportamento químico foi manifestado nas amostras de 

granulado ideal para as duas minas; 

 

 A relação de Mn/Fe para as amostras de granulado ideal tanto da mina de Totonho 

quanto da mina de Penedo foi de 6,0 e 2,2 respectivamente. O minério de Penedo não atende a 

especificação exigida de 6 a 7 para uso metalúrgico em forno elétrico;  
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3. A superfície específica e porosidade das amostras globais e granulado ideal apresentaram 

resultados elevados quando comparados com minérios de manganês de outras minas: 

 

 Para a amostra global (ROM): Na mina de Totonho obteve-se, respectivamente, para a 

superfície específica e porosidade os resultados de 23,4 g/m2 e 3,9%. Para a mina de Penedo 

foi 32,5 g/m2 e 5,3%; 

 

 Para a amostra de granulado ideal: Os resultados, respectivamente, de superfície 

específica e porosidade do minério de Totonho foram de 20,4 g/m2 e 3,6% e para o minério de 

Penedo foram de 36,6 g/m2 e 6,2%; 

 

 As amostras do minério da mina de Penedo tiveram valores superiores de superfície 

específica e porosidade em relação ao minério da mina de Totonho e apresentou esses valores 

superiores devido a presença de fissuras ou fraturas na superfície mineral. Essas promovidas, 

possivelmente,  devido à presença de minerais mais porosos e hidratados de manganês ou de 

ferro;  

 

4. As densidades reais entre as amostras globais e granulado ideal para ambos minérios 

exibiram baixa variação entre seus resultados. A maior variação foi encontrada nas 

amostras de rejeito (-2,0mm), entretanto não passou de 4%; 

 

5.  Nas análises mineralógicas das minas, destacaram-se como minerais predominantes a 

espessartita, todorokita, quartzo e dolomita. Os minerais de manganês como pirolusita e 

criptomelana foram identificados somente em algumas frações granulométricas. A 

goethita foi exibida em todas as frações das amostras de minério da mina de Penedo e para 

o minério da mina de Totonho somente na amostra global (ROM) e amostra de granulado 

ideal; 

 

6. Nas análises de termogravimetria pôde-se observar que as perdas de massas das 

amostras de granulado ideal (+19,0-6,3mm) estão associadas com a perda da água estrutural 

presente nos minerais hidratados como todorokita e goethita. Também as perdas de massas  

podem estar associadas pela decomposição térmica dos óxidos pirolusita e criptomelana e do 

carbonato de cálcio e magnésio, dolomita;  
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7. Nos ensaios de tamboramento e crepitação foi constatado que em todas as amostras de 

granulado ideal, tanto para a mina de Totonho quanto para a mina de  Penedo, há uma 

tendência na geração de finos possivelmente provocado pela elevada porosidade e a presença 

de minerais hidratados como exemplo a todorokita (hidróxido de manganês) e goethita 

(hidróxido de ferro). Pelos ensaios de tamboramento, os maiores indices de degradação a frio 

foram observados no material passante em 6,3mm promovido possivelmente pela maior 

intensidade das forças de impacto exercidas pelas maiores partículas e pela própria fragilidade 

de suas superfícies devido à alta porosidade presente nelas. Notadamente, os índices de 

crepitação também foram mais elevados no passante em 6,3mm. A susceptibilidade na 

produção de finos nessa faixa de tamanho é possivelmente promovida por rompimentos 

rápidos e catastróficos das partículas que podem estar relacionados com eliminação da água 

estrutural e a presença de tensões induzidas nas próprias partículas. 

 

8. Os testes de crepitação indicaram que a umidade tem um papel influenciador na 

susceptibilidade de produção dos finos e que o tratamento térmico feito nas amostras de 

granulado ideal conseguiu reduzir em 27% o índice de crepitação em 6,3mm para o minério 

da mina de Totonho e 35% para o minério da mina de Penedo.  
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8 TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Estudos do comportamento metalúrgico com diferentes blends de material proveniente 

da mina de Totonho juntamente com Penedo; 

 

2. Estudos de decomposição térmica para determinação das fases minerais 

predominantes em diferentes temperaturas; 

 

3. Estudos com diferentes valores de umidade e tratamento térmico para os granulados de 

manganês principalmente na faixa ideal (-19+6,3mm) para determinar outros valores nos 

índices de crepitação para as minas Totonho e Penedo; 

 

4. Estudos de caraterização dos minérios de manganês das minas de Totonho e Penedo 

para determinar outros parâmetros metalúrgicos através de ensaios de redutibilidade, 

degradação durante redutibilidade e resistividade elétrica; 

 

5. Elaboração de um modelo matemático que estabeleça parâmetros metalúrgicos para 

diferentes tipos de minérios manganês; 

 

6. Estudos a nível industrial com uso de gás dos reatores para secagem do minério pra 

redução do índice de crepitação.  
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APÊNDICE 1 

  

Tabela A.1.1 – Análise granulométrica com regressão de Rosin-Ramler para amostra global de Totonho 
(TT) 

Malha (μm) Massa (g) Log Malha % Ret.Simples % Ret. Ac. %Pass. Ac. Log % Pass Ac % Pass Ac. Calc
40.000 0,00 4,6 0,00 0,00 100,00 1,061 97,62
30.000 740,00 4,5 4,93 4,93 95,07 0,479 94,00
20.000 4.290,00 4,3 28,56 33,49 66,51 0,039 84,82
12.000 2.410,00 4,1 16,05 49,53 50,47 -0,153 67,97
8.000 1.630,00 3,9 10,85 60,39 39,61 -0,297 53,37
6.000 650,00 3,8 4,33 64,71 35,29 -0,361 43,69
4.000 1.310,00 3,6 8,72 73,44 26,56 -0,510 31,94
2.000 930,00 3,3 6,19 79,63 20,37 -0,642 17,64
1.000 640,00 3,0 4,26 83,89 16,11 -0,755 9,33
-1.000 2.420,00 - 16,11 100,00 0,00 - -
Total 15.020,00 -

0,99 coef.corr.= 0,910
-3,97 d80 (mm) = 17.040

d50 (mm) = 7.260

 TOTONHO Regressão Rosin Ramler

Rosin Ramler
coef.ang.=
coef.line.=

 
 

Tabela A.1.2 – Análise granulométrica com regressão de Rosin-Ramler para amostra global de Penedo 

(PN) 

Malha (μm) Massa (g) Log Malha % Ret.Simples % Ret. Ac. %Pass. Ac. Log % Pass Ac % Pass Ac. Calc
40.000 0,00 4,6 0,00 0,00 100,00 1,061 98,37
30.000 500,00 4,5 2,85 2,85 97,15 0,551 95,28
20.000 4.590,00 4,3 26,12 28,97 71,03 0,093 86,49
12.000 3.630,00 4,1 20,66 49,63 50,37 -0,155 69,15
8.000 1.860,00 3,9 10,59 60,22 39,78 -0,295 53,74
6.000 850,00 3,8 4,84 65,05 34,95 -0,367 43,53
4.000 1.630,00 3,6 9,28 74,33 25,67 -0,528 31,25
2.000 1.120,00 3,3 6,37 80,71 19,29 -0,669 16,64
1.000 800,00 3,0 4,55 85,26 14,74 -0,797 8,47
-1.000 2.590,00 - 14,74 100,00 0,00 - -
Total 17.570,00 -

1,04 coef.corr.= 0,924
-4,18 d80 (mm) = 16.222

d50 (mm) = 7.223

PENEDO Regressão Rosin Ramler

Rosin Ramler
coef.ang.=
coef.line.=

 

• A distribuição granulométrica mediante regressão de Rosin Ramler é expressa por: 

Yi = 1 – exp[ - ln(0,5) X (di/d50c)m ] 

Onde: Yi é a fração granulométrica passante acumulada na faixa i; 

di – diâmetro da classe i (μm); 

d50 – diâmetro de corte com 50% da massa passante acumulada (μm) ; 

m – parâmetro de agudez (ou módulo da distribuição) (-). 
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APÊNDICE 2 

 

Tabela A.2.1 – Determinação da massa máxima de peneiramento (série fina) da amostra global de 

Totonho com n=1, 2 e 3 para camadas 

Malha (cm) (di+ds)/2 diâmetro (cm) Área (cm2) n ρ (g/cm3) Massa (g) 

0,1 0,05 20,5 330,06435 1 2,83 46,70411 

0,06 0,08 21 346,3614 1 2,83 78,41622 

0,03 0,045 21 346,3614 1 2,83 44,10912 

0,0212 0,0256 21 346,3614 1 2,83 25,09319 

0,015 0,0181 21 346,3614 1 2,83 17,74167 

0,0075 0,01125 21 346,3614 1 2,83 11,02728 

0,0053 0,0064 20,8 339,79546 1 2,83 6,154375 

0,0045 0,0049 20,1 317,30945 1 2,83 4,40013 

0,0038 0,00415 20,8 339,79546 1 2,83 3,990728 
      237,6368 

Malha (cm) (di+ds)/2 diâmetro (cm) Área (cm2) n ρ (g/cm3) Massa (g) 

0,1 0,05 20,5 330,06435 2 2,83 93,40821 

0,06 0,08 21 346,3614 2 2,83 156,8324 

0,03 0,045 21 346,3614 2 2,83 88,21825 

0,0212 0,0256 21 346,3614 2 2,83 50,18638 

0,015 0,0181 21 346,3614 2 2,83 35,48334 

0,0075 0,01125 21 346,3614 2 2,83 22,05456 

0,0053 0,0064 20,8 339,79546 2 2,83 12,30875 

0,0045 0,0049 20,1 317,30945 2 2,83 8,80026 

0,0038 0,00415 20,8 339,79546 2 2,83 7,981455 
      475,2737 

Malha (cm) (di+ds)/2 diâmetro (cm) Área (cm2) n ρ (g/cm3) Massa (g) 

0,1 0,05 20,5 330,06435 3 2,83 140,1123 

0,06 0,08 21 346,3614 3 2,83 235,2487 

0,03 0,045 21 346,3614 3 2,83 132,3274 

0,0212 0,0256 21 346,3614 3 2,83 75,27957 

0,015 0,0181 21 346,3614 3 2,83 53,22501 

0,0075 0,01125 21 346,3614 3 2,83 33,08184 

0,0053 0,0064 20,8 339,79546 3 2,83 18,46313 

0,0045 0,0049 20,1 317,30945 3 2,83 13,20039 

0,0038 0,00415 20,8 339,79546 3 2,83 11,97218 
      712,9105 

 

• Fórmula para determinação da massa máxima retida: 

 

Massa =[(di+ds)/2] x Áreapeneira x n x ρ 
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Tabela A.2.2 – Determinação da massa máxima de peneiramento (série fina) da amostra global de Penedo 

com n=1, 2 e 3 para camadas 

Malha (cm) (di+ds)/2 diâmetro (cm) Área (cm2) n ρ (g/cm3) Massa (g) 

0,1 0,05 20,5 330,06435 1 2,98 49,17959 

0,06 0,08 21 346,3614 1 2,98 82,57256 

0,03 0,045 21 346,3614 1 2,98 46,44706 

0,0212 0,0256 21 346,3614 1 2,98 26,42322 

0,015 0,0181 21 346,3614 1 2,98 18,68204 

0,0075 0,01125 21 346,3614 1 2,98 11,61177 

0,0053 0,0064 20,8 339,79546 1 2,98 6,480579 

0,0045 0,0049 20,1 317,30945 1 2,98 4,633353 

0,0038 0,00415 20,8 339,79546 1 2,98 4,20225 
      250,2324 

Malha (cm) (di+ds)/2 diâmetro (cm) Área (cm2) n ρ (g/cm3) Massa (g) 

0,1 0,05 20,5 330,06435 2 2,98 98,35918 

0,06 0,08 21 346,3614 2 2,98 165,1451 

0,03 0,045 21 346,3614 2 2,98 92,89413 

0,0212 0,0256 21 346,3614 2 2,98 52,84644 

0,015 0,0181 21 346,3614 2 2,98 37,36408 

0,0075 0,01125 21 346,3614 2 2,98 23,22353 

0,0053 0,0064 20,8 339,79546 2 2,98 12,96116 

0,0045 0,0049 20,1 317,30945 2 2,98 9,266705 

0,0038 0,00415 20,8 339,79546 2 2,98 8,404501 
      500,4648 

Malha (cm) (di+ds)/2 diâmetro (cm) Área (cm2) n ρ (g/cm3) Massa (g) 

0,1 0,05 20,5 330,06435 3 2,98 147,5388 

0,06 0,08 21 346,3614 3 2,98 247,7177 

0,03 0,045 21 346,3614 3 2,98 139,3412 

0,0212 0,0256 21 346,3614 3 2,98 79,26966 

0,015 0,0181 21 346,3614 3 2,98 56,04612 

0,0075 0,01125 21 346,3614 3 2,98 34,8353 

0,0053 0,0064 20,8 339,79546 3 2,98 19,44174 

0,0045 0,0049 20,1 317,30945 3 2,98 13,90006 

0,0038 0,00415 20,8 339,79546 3 2,98 12,60675 
      750,6973 

 

 

• Fórmula para determinação da massa máxima retida: 

 

Massa =[(di+ds)/2] x Áreapeneira x n x ρ 


