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RESUMO 

 

 

Buscando caracterizar propriedades intrínsecas de produtos granulados e pelotas de 

minério de manganês, este trabalho se propôs a desenvolver uma metodologia 

experimental para avaliar e comparar a qualidade de quatro produtos granulados de 

manganês e de um tipo de pelota de manganês. São apresentadas análises químicas, 

caracterização mineralógica, densidade, superfície específica e porosidade, além de 

algumas características metalúrgicas. Para se avaliar de forma comparativa a qualidade 

de cada um dos materiais estudados, foram propostos oito índices, que são Evolução 

de Decomposição Térmica (EDT), Eficiência de Pré-Redução (EP), Velocidade 

Instantânea de Pré-redução (VIP), Velocidade Média de Pré-redução (VMP), Fator de 

Pré-redução (FP), Desintegração Granulométrica a Frio (DGF), Índice de Crepitação 

(IC) e Desintegração Granulométrica a Quente (DGQ), que se mostraram 

representativos e eficientes. Pôde-se observar que os comportamentos físicos e 

metalúrgicos dos materiais são distintos, e que estes não são função apenas de suas 

características químicas, mas também fortemente de suas mineralogias e 

microestruturas, que permitiram suas classificações em categorias tipológicas. A 

metodologia de bancada desenvolvida com foco na zona granular do forno elétrico de 

redução, e empregada neste trabalho, permitiu caracterizar, avaliar e comparar 

eficientemente algumas importantes propriedades intrínsecas dos Produtos Granulados 

e das pelotas de minério de manganês estudadas. 
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ABSTRACT 

  

 

Aiming to characterize intrinsic properties of granular products and pellets of 

manganese ore, this study proposes an experimental methodology to allow the 

evaluation and comparison of the quality of five lumpy manganese ores and a 

manganese pellet. The work presents chemistry, mineralogy, density, specific surface 

and porosity, in addition to the metallurgical characteristics. In order to compare the 

quality of each of the materials studied, this dissertation proposed eight evaluation 

indexes, namely the Evolution of Thermal Decomposition (EDT), Pre-Reduction 

Efficiency (EP), Instantaneous Rate of  Pre-reduction (VIP) Average Rate of Pre-

reduction (VMP), Pre-reduction factor (PF), Cold Disintegration Factor (DGF), 

Decrepitation Index (CI) and Hot Disintegration Factor (DGQ), which proved to be 

representative and effective. It was observed that the physical and metallurgical 

behaviors of the materials are very distinct from each other, and they do not depend 

only on their chemical characteristics, but also heavily on their mineralogies and 

microstructures, which allowed their classification in typological categories. The bench 

scale methodology developed and employed in this work focuses on the granular zone 

of the electric arc furnace and successfully allowed to characterize, evaluate and 

effectively compare the intrinsic properties of some important products of the lumps and 

pellets of manganese ore. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O manganês é um elemento químico que raramente é encontrado na 

natureza em sua forma metálica isolada. Geralmente o manganês é encontrado 

associado a outros elementos, em estruturas bem organizadas, conhecidas 

como minerais. Existem, registrados na literatura, mais de 300 minerais 

diferentes que contêm manganês em sua constituição, o que torna o seu 

universo mineralógico vasto e variado.  

Os minerais de manganês, em sua grande maioria, se encontram 

depositados próximos ou até mesmo agregados a outros minerais que não 

contêm manganês em sua estrutura, podendo, portanto, serem chamados de 

minerais de ganga. A massa proveniente da mistura dos minerais de manganês, 

com teor significativo do elemento, e dos minerais de ganga, constitui o que hoje 

é denominado minério de manganês. 

O Brasil é um dos maiores produtores de ferro-ligas de manganês do 

mundo. As ferro-ligas de manganês são majoritariamente produzidas em fornos 

elétricos de redução e são amplamente aplicadas como elementos de liga dos 

aços.  

 Os minérios granulados de manganês ainda são amplamente utilizados 

como matéria-prima para produção das ferro-ligas de manganês. As misturas 

destes minérios, provenientes de diversas minas ou mesmo de diferentes frentes 

de lavra de uma mesma mina, são, nas usinas de ferro ligas, usualmente 

definidas de acordo unicamente com as suas características químicas e 

granulométricas.   

Um problema freqüentemente encontrado na rotina de operação dos 

fornos metalúrgicos de produção das ligas de manganês é o desconhecimento a 

respeito das características mineralógicas e metalúrgicas dos granulados de 

minérios.  Neste contexto, parâmetros de qualidade de grande importância, e 

ainda muito pouco estudados, são a pré-redutibilidade ou reatividade, a 

desintegração granulométrica a frio, a crepitação e a desintegração 

granulométrica durante aquecimento dos granulados e aglomerados de minérios 
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de manganês.  

Hoje, a seleção e o emprego de misturas de minérios de manganês com 

base apenas na granulometria e na composição química, mas com diferentes e 

desconhecidos comportamentos metalúrgicos, implica diretamente em 

inesperadas variações de permeabilidade do forno, de eficiência das trocas 

térmicas e da resistividade elétrica da carga, e conseqüentemente na 

estabilidade de marcha operacional, no rendimento térmico e na produtividade 

do reator. 

  Este trabalho é pioneiro com relação ao estudo geometalúrgico de 

diferentes tipologias de granulados de minérios de manganês do Brasil e da 

África do Sul, assim como de um tipo de pelota, produzida em escala piloto pela 

VALE manganês. As informações geradas neste trabalho, aliadas a uma melhor 

caracterização mineralógica destes materiais, poderão ser de grande utilidade 

na definição de critérios técnicos que possam nortear a seleção de misturas de 

minérios provenientes de diferentes minas, assim como no desenvolvimento de 

melhorias de controle e otimização de processo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Geral 

 

Avaliar a qualidade intrínseca de granulados e pelota de minérios de manganês 

com vistas à utilização na produção de ferro-ligas em fornos elétricos de 

redução. 

 

Específicos 

 

• Estudar as características microestruturais e mineralógicas de minérios 

de manganês provenientes das minas de Urucum, Azul, Morro da Mina e 

Wessel. 

 
• Caracterizar física e quimicamente as amostras de granulados 

proveniente destas minas, assim como um tipo de pelota de minério de 

manganês; 

 
• Avaliar o comportamento dos granulados e da pelota de manganês, 

quanto às suas características metalúrgicas de decomposição térmica, 

pré-redução ou reatividade, crepitação e desintegração granulométrica a 

frio e durante aquecimento; 

  

• Desenvolver uma metodologia e propor índices quantitativos para 

avaliação, em escala de laboratório, da qualidade intrínseca das cargas 

de granulados e de pelota de minério de manganês para uso em fornos 

elétricos.    
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Minério de Manganês  

 

O manganês, que pertence à família do ferro, tem número atômico 25 e 

massa atômica 54,93. Segundo Sylvio Abreu (1973) o manganês participa com 

0,09% em peso na crosta terrestre, o que é aproximadamente cinqüenta e seis 

vezes menor do que o ferro.  O ponto de fusão é de 1260°C e possui densidade 

de 7,2g/cm3. O metal apresenta uma cor prata cinzenta, é duro e quebradiço. 

Seus estados de oxidação mais comuns são +2, +3, +4, +6 e +7. Combina-se à 

quente com a maior parte dos metalóides e se revela mais oxidável que o ferro, 

permitindo seu emprego na metalurgia a fim de eliminar as diversas impurezas. 

O manganês é encontrado na natureza na forma de óxidos, hidróxidos, 

silicatos, carbonatos e sulfetos. Segundo ABREU (1973) os minerais de minério 

mais comuns são pirolusita, criptomelana, hausmannita, psilomelano e Braunita. 

Alguns autores desenvolveram classificações para os minérios de manganês em 

função dos teores de Mn e demais elementos. Apesar de algumas serem muito 

divulgadas no meio acadêmico, não são usuais nas rotinas das minas e usinas. 

A tabela 3.1.1 fornece uma classificação dos minérios de manganês em função 

do teor de Mn, feita por OLSEN (2007).  

 

Tabela 3.1.1 – Classificação dos minérios de manganês em função do teor de manganês, 

segundo OLSEN (2007). 

Classificação Teor de Mn (%) 

Minério de manganês Mn>35 

Minério Ferruginoso 15<Mn<35 

Minério de ferro manganesífero 5<Mn<10 
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Atualmente o minério de manganês vem ganhando muita importância 

devido à vasta extensão da exploração de suas propriedades. O conhecimento 

mais aprofundado do minério vem se tornando fundamental para o 

aprimoramento de diversos processos produtivos. 

 

 

3.2. Mineralogia do Minério de Manganês 

  

A mineralogia dos minérios de manganês é variada e complexa. Existem, 

registrados na literatura, mais de 300 minerais que contêm manganês, mas 

apenas uma pequena parte possui uma quantidade significativa do elemento e 

são, portanto, constituintes dos minérios de maior valor agregado [OLSEN 

2007]. 

Os minerais de manganês ocorrem normalmente sob a forma de óxidos, 

hidróxidos, silicatos e carbonatos. O manganês pode se apresentar nos estados 

bivalente, trivalente e tetravalente. Devido a esta variabilidade no estado de 

oxidação é comum a presença de álcalis nas redes cristalinas dos minerais. 

Os principais minerais de manganês e suas respectivas fórmulas 

químicas estão classificados e apresentados na tabela 3.2.1. Na maioria dos 

minérios de manganês do mundo, o manganês é encontrado no estado 

tetravalente, como óxidos ou hidróxidos. A pirolusita e a criptomelana são os 

minerais tetravalentes de maior importância econômica [OLSEN 2007]. A 

Rodocrosita é um carbonato muito comum em alguns minérios de manganês do 

mundo, inclusive no Brasil [GONÇALVES e SERFATY, 1976]. 
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Tabela 3.2.1 – Classificação dos principais minerais de manganês e suas respectivas 

fórmulas químicas, segundo GONÇALVES e SERFATY (1976).  

Óxidos Hidróxidos 

Critomelana KMn8O16 Manganita MnO(OH) 

Pirolusita MnO2 Grautita MnO(OH) 

N-sutita MnO2 Pirocroita Mn(OH)2 

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

Birnessita MnO2 Psilomelana BaMn5O10H2O 

Bixbyita Mn2O3 
Todorokita 

[(Na,Ca, 

K)2Mn6O12.(H2O)] 

Jacobisita (Mn, Fe)O4 Silicatos Anidros 

Hausmannita Mn3O4 Rodonita MnSiO3 

Manganosita MnO Piroxmangita MnSiO3 

  Tefroíta Mn2SiO4 

Silicatos Hidratados Espessartita Mn3Al2Si3O12 

Bemetita (Mn,Mg,Fe)6Si4(O,OH)18 Braunita (Mn, Si)2º3 

Neotocita (Mn, Fe)SiO3 . n H2O Carbonatos e Sulfetos 

  Rodocrosita MnCO3 

  Alabandita MnS 

                

 

 

3.3. Alguns Depósitos de Minério de Manganês do Brasil e da 

África do Sul 

 

Com base em prioridades de estudo é interessante conhecer alguns 

aspectos a respeito das minas brasileiras de Urucum no Mato Grosso do Sul, 

Azul no Pará, Morro da Mina em Minas Gerais, e da sul africana Wessel, 

localizada em North Cape. 
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O depósito de manganês de Urucum está situado no estado do Mato 

Grosso do Sul, na cidade de Corumbá, próximo à fronteira brasileira com a 

Bolívia. O manganês ocorre na forma de óxidos. Este depósito de manganês é, 

desde o início das atividades, um dos mais importantes do país. É do tipo 

sedimentar, com deposição de óxidos de manganês primários. O minério é 

formado principalmente por criptomelana e pirolusita. Atualmente os minérios 

lavrados são classificados em dois tipos, de acordo com o teor de fósforo, o 

principal contaminante deste minério. Um dos tipos é o Standard (ST), com teor 

de fósforo superior a 0,12%. O outro tipo é o Baixo Fósforo (BF), cujo teor de 

fósforo é inferior a 0,12%. A partir destes tipos são gerados os produtos 

granulados da mina. 

A mina de Morro da Mina localiza-se no município de Conselheiro 

Lafaiete, região metalúrgica do estado de Minas Gerais, em local denominado 

Morro da Mina. Hoje os produtos principais são os carbono-silicatos, entre eles 

podemos citar os principais minerais constituintes, rodocrosita (MnCO3), 

piroxmangita (MnSiO3), espessartita (Mn3Al2(SiO4)3) e tefroita (Mn2SiO4). O 

minério silico-carbonatado é caracterizado pela coloração cinza escuro, 

compacto, granulação média a fina. É comum apresentar-se em descoloração 

castanha a rósea, em lentes e lâminas que conferem um fino bandamento 

composicional. 

 Ainda são encontradas algumas poucas frentes de óxidos, onde se 

exploram alguns minérios com teores mais consideráveis de manganês, sendo 

os principais minerais pirolusita, criptomelana e manganita. 

 A mina de Manganês do Azul é a maior produtora de minério de 

manganês da América Latina com produção anual de 2,5 Mtpa. O minério 

produzido visa principalmente à produção de ferro-ligas e, em menor proporção, 

a indústria química e de baterias. 

Esta mina está localizada na porção centro-oeste da Província Mineral de 

Carajás, no interior da Floresta Nacional de Carajás, Município de Parauapebas, 

no sudeste do estado do Pará. O empreendimento situa-se a aproximadamente 

37km do Núcleo Urbano de Carajás e a 62km do Município de Parauapebas. O 
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minério explorado nesta mina é composto majoritariamente por óxidos. 

A mina de Wessel, na província de North Cape, é, também, atualmente 

operada pela empresa Samancor Manganese, que possui a maioria dos direitos. 

Esta mina consiste em uma cava subterrânea, e está ativa desde 1973. O 

minério proveniente da mina de Wessel é rico em braunita-II (Mn7SiO12), e com 

significativas quantidades de hausmannita (Mn3O4), bixbyita(Mn2O3) e 

hematita(Fe2O3).  

 

 

3.4. Ferro-Ligas de Manganês 

 

As ferro-ligas são ligas de ferro e outros metais, nas quais o teor do metal 

é maior que o de ferro, e têm a finalidade de facilitar a incorporação de 

elementos de liga ao aço (menores ponto de fusão e densidade que os metais 

puros) e assim melhorar algumas de suas propriedades. A combinação de 

diversos elementos de liga produz aços com uma larga faixa de propriedades. 

Os elementos de liga mais comuns são o níquel, o manganês, o cromo, o 

tungstênio, o molibdênio, o nióbio, o titânio, o vanádio, o silício, etc [LÚCIO et al, 

1980]. 

Um dos grandes destaques da indústria mundial de ferro-ligas é o 

manganês. Aproximadamente 90% de todo manganês produzido no mundo está 

na forma de ferro-ligas de manganês das quais pelo menos 98% são 

consumidas pela indústria do aço [OLSEN 2007]. 

 O manganês, adicionado na forma de ferro-liga, é um importante 

elemento de liga do aço, auxiliando no refinamento da estrutura de grãos, 

aumentando a resistência mecânica e melhorando a temperabilidade e a 

ductilidade do aço. Em teores mais altos, o manganês, associado a teores mais 

elevados de enxofre, facilita a usinagem, melhorando o acabamento superficial 

dos aços [CHIAVERINI, 1990 & CHAUDHARY et al, 2001].  

SILVEIRA (1987) afirma que dada à grande afinidade do manganês pelo 
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oxigênio, ele, quando adicionado no refino do aço, reage com o oxigênio 

dissolvido no banho, formando óxidos e evitando a formação de CO, que ao sair 

do banho poderia gerar quantidades consideráveis de poros no metal, 

prejudicando suas propriedades. 

 ABREU (1993) afirma que o manganês também é utilizado como agente 

coletor de enxofre, sendo empregado para evitar a formação de FeS que 

apresenta baixo ponto de fusão. O manganês apresenta maior afinidade com o 

S do que o Fe, formando MnS, que apresenta ponto de fusão  semelhante ao do 

aço. Segundo ABREU (1973) a presença de FeS prejudica o processamento 

mecânico a quente do aço. 

Segundo LIU (1993), as principais ferro-ligas de manganês são 

classificadas em três categorias, de acordo com o seu teor de carbono: Ferro 

Manganês Alto Carbono, representado por FeMnAC (6-7% de Carbono), Ferro 

Manganês Médio Carbono, representado por FeMnMC (1-2% de Carbono) e 

Ferro Manganês Baixo Carbono, representado por  FeMnBC (0,1-0,5% de 

Carbono). Ainda temos a liga Ferro Silico Manganês (FeSiMn), que apresenta 

teores que variam de 12 a 25% de Silício. 

O FeMnAC é a liga de manganês mais utilizada, sendo aplicada 

principalmente na desoxidação do aço. O FeSiMn é empregado como um 

desoxidante complexo, assim como na produção de aços de baixa liga.  

Os empregos das ligas FeMnMC e FeMnBC são, entre outros, na 

fabricação de chapas para estampagem profunda, que requerem baixos teores 

de carbono e fósforo, tubulações soldáveis para trabalho em baixas 

temperaturas, estabilizador da austenita nos aços inoxidáveis austeníticos, 

fabricação de eletrodos de soldas, entre outros. 

Devido a essas características, o ferro manganês e o ferro silico 

manganês são matérias-primas essenciais à produção de praticamente todos os 

tipos de aços, sendo adicionados em média 10 kg de liga por tonelada de aço.  
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3.5. Estrutura Interna e Descrição do Forno Elétrico de Redução 

 

 

O forno elétrico de redução é um reator de formato cilíndrico responsável 

pela redução do minério para a produção das ligas [SILVEIRA & ALMEIDA, 

1987]. Ele apresenta uma carcaça metálica exterior, revestido internamente por 

isolantes térmicos e material refratário. Os fornos podem ser abertos ou 

fechados, rotativos ou fixos.  

No forno fechado da figura 3.5.1, as matérias-primas são transportadas 

através de um sistema de esteiras que leva a carga até a parte superior do 

forno. Os produtos líquidos (escória e ferro-liga) são recolhidos na parte inferior, 

denominada cadinho. O gás produzido no processo é eliminado através de 

aberturas existentes na abóbada, e direcionados ao sistema de despoeiramento. 

No caso de fornos abertos, existe uma saída para os gases no topo da carga, 

que ao longo do processo, é movimentada e depositada nas proximidades do 

eletrodo.  

 

 

 
Figura 3.5.1 – Representação esquemática do forno elétrico de redução 

[SILVEIRA & ALMEIDA, 1987]. 
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Cada forno elétrico apresenta geralmente três eletrodos Soderberg de 

camisa de aço. A pasta carregada é, durante a operação, gradualmente 

transformada em um condutor sólido com boas propriedades elétricas e 

mecânicas. A finalidade do eletrodo é conduzir corrente elétrica para dentro do 

forno.  

O processo de produção consiste na alimentação contínua do forno, 

através das bocas de carregamento situadas na sua parte superior. A 

composição da mistura é calculada previamente. O balanço de massas do 

processo é feito de acordo com as características químicas e físicas das 

matérias-primas e da liga a ser produzida. 

Geralmente, no ato da alimentação do reator, a carga fria entra em 

contato brusco com o topo do forno em temperaturas elevadas. À medida que a 

carga desce no interior do forno, esta vai sofrendo um aumento gradual de 

temperatura, o que favorece as reações químicas do processo. Esse 

aquecimento é realizado, predominantemente, pelos gases quentes 

ascendentes gerados na parte inferior do forno. Pode-se afirmar que a 

distribuição do tamanho das partículas da carga é muito importante, uma vez 

que se o material for muito fino, ele irá dificultar a passagem dos gases 

redutores e mantenedores da temperatura, o que acarretará em prejuízos ao 

processo produtivo [OLSEN, 2007]. 

Um esquema do estado interno da carga no interior do forno em função 

da temperatura está apresentado na figura 3.5.2. 
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Figura 3.5.2 – Representação esquemática do estado interno do FER em função da 

temperatura [SILVEIRA & ALMEIDA, 1987]. 

 

 

 Uma zona crítica dos fornos elétricos de redução é a de pré-redução ou 

granular, onde as matérias-primas sólidas experimentam aumento de 

temperatura à medida que se deslocam em fluxo descendente. A temperatura da 

carga nesta zona varia, em média, de 500oC a 1100oC. Nesta região a água, 

presente na forma de umidade, é evaporada e os óxidos de manganês iniciam 

sua redução movida pelo fluxo ascendente de CO. Para que os processos 

envolvidos nesta zona sejam eficientes é importante que a permeabilidade ao 

fluxo gasoso seja elevada e homogênea ao longo da carga [TANGSTAD et al, 

1995].  Segundo TANGSTAD (1995), se uma grande quantidade de finos for 

gerada ou colocada nesta zona, a permeabilidade da carga diminui bruscamente 

e os gases quentes serão desviados formando alguns canais ao longo da 

matéria solida. Nestas condições a carga não será aquecida homogeneamente, 

assim como parte da umidade não será retirada, e uma grande quantidade de 

óxidos não será pré-reduzida. Os gases eliminados no topo do forno serão ricos 

em CO e estarão em temperaturas elevadas, o que implicaria em um aumento 

no consumo de energia por tonelada de liga produzida. A figura 3.5.3 ilustra a 

zona de pré-redução ou granular do reator elétrico. 
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Figura 3.5.3 - Zona granular ou de pré-redução de um forno elétrico de redução (Adaptado 

de OLSEN et al 2007). 

 

 

A umidade e os óxidos de ordem superior, ao entrarem na zona de 

redução irão gerar inúmeros riscos operacionais, materiais e pessoais. Segundo 

TANGSTAD (1995), a elevada resistência à passagem dos fluxos gasosos 

aumenta muito a pressão no interior do forno, que associada à umidade e aos 

óxidos sem pré-redução, pode gerar violentas explosões.  

 Segundo BERG (2000), na faixa de temperatura entre 600 e 700oC ocorre 

uma redução significativa da fase MnO2 para Mn2O3, com uma perda de massa 

da ordem de 9,2%. Entre 900 e 1000oC verifica-se uma significativa redução de 

Mn2O3 para Mn3O4 com uma perda de massa da ordem de 3,3%.  

Ao atingir temperaturas superiores a 1200oC, que variam em função da 

matéria-prima e do tipo de liga a ser produzida, a carga, exceção feita ao 

carbono, amolece e funde. A liga metálica produzida e a escória depositam-se 

no cadinho, onde ocorre a separação dos dois, na “bica de corrida”, por meio do 

dispositivo Skimmer, que faz a separação aproveitando a diferença de 

densidades. A escória é menos densa que o metal [OLSEN, 2007 & 

TANGSTAD, 1996]. 

 

 

Zona Granular 
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3.6. Termodinâmica dos Óxidos de Manganês 

 

 Existem mais de 300 minerais de manganês catalogados. Estes minerais 

podem ser encontrados na forma de óxidos, hidróxidos, silicatos e sulfetos. A 

família dos óxidos é a mais importante economicamente em função dos teores 

expressivos de manganês e da baixa contaminação por outros elementos 

indesejáveis na produção de ferro-ligas [FARIA, 2008]. Sobre esta família será 

focada a atenção no decorrer dessa revisão. 

 O manganês (Mn) quando associado ao oxigênio (O) forma quatro óxidos 

estáveis. São eles MnO2 (Mn+4), Mn2O3 (Mn
+3), Mn3O4 (Mn

+2 e Mn+3) e MnO 

(Mn+2). FRITSCH e NAVROTSKY (1996) efetuaram uma série de experimentos 

em busca de obter os valores de entalpia de formação para os óxidos de maior 

estado de oxidação. As equações 3.6.1, 3.6.2 e 3.6.3 resumem os resultados 

encontrados por FRITSCH e NAVROTSKY (1996). 

 

                             molkJHOMnOMnO o /644126 25,432 ±−=∆=+                        (3.6.1) 

                             molkJHOMnOOMn o /920264 25,32243 ±−=∆=+                     (3.6.2) 

                             molkJHMnOOOMn o /716242 25,2232 ±−=∆=+                        (3.6.3) 

 

A figura 3.6.1 é um diagrama de fases do sistema Mn-O que apresenta as 

relações de estabilidade das fases de óxidos de manganês como uma função da 

temperatura e dos potenciais de oxigênio. Pode-se observar que os óxidos de 

manganês de maior estado de oxidação se decompõem em óxidos de menor 

estado de oxidação ainda no estado sólido. Nota-se que para pressão parcial de 

oxigênio de 1atm, a temperatura de decomposição do MnO2 é de 510
oC, do 

Mn2O3 é de 981
oC e a do Mn3O4 para MnO é de 1652oC. Para o ar atmosférico, 

cuja pressão parcial de O2 teórica é 0,21atm, tem-se como temperaturas teóricas 

de decomposição 452oC para MnO2, 825
oC para Mn2O3 e 1450

oC para Mn3O4. 
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Figura 3.6.1 – Diagrama de fases das relações de estabilidade para o sistema Mn-O como 

função da temperatura e dos potenciais de oxigênio [OLSEN, 2007]. 

 

 

Alguns estudos investigaram as temperaturas de decomposição dos 

óxidos de manganês. Na literatura encontra-se, para a decomposição térmica de 

MnO2 em Mn2O3, temperaturas entre 500oC e 600oC. Para a decomposição de 

Mn2O3 em Mn3O4, as temperaturas estimadas estão entre 950oC e 1100oC. 

Alguns autores importantes, como BERG (1998), WANG e SUNDMAN (1992) e 

FARIA et al (2009) encontraram as temperaturas de decomposição das fases 

MnO2 e Mn2O3, ao ar natural, como sendo as apresentadas na tabela 3.6.1. 
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Tabela 3.6.1 – Temperaturas de decomposição térmica das fases MnO2 e Mn2O3 ao ar, 

encontradas por WANG e SUNDMAN (1992), BERG (1998) e FARIA et al (2009). 

 MnO2 Mn2O3 

WANG e SUNDMAN (1992) 424oC 888oC 

BERG (1998) 427oC 877oC 

FARIA et al (2009) 

(óxidos em minérios) 
580oC 950oC 

 

 

ZAKI et al (1997) também estudou a decomposição térmica dos óxidos de 

manganês em diferentes atmosferas. Comportamentos semelhantes foram 

observados para atmosferas compostas por O2, N2 e ar. O autor descreve a 

redução dos óxidos em três etapas principais.  

Primeiramente, quando amostras do óxido MnO2 foram submetidas a 

temperaturas entre 650 e 680oC, observou-se perdas de massa entre 7,5% e 

8,3%. Esta perda de massa está de acordo com a perda teórica de 7,4% para a 

transformação de MnO2 para Mn5O8 (manganês com valências +2 e +4). Na 

faixa de temperaturas entre 820oC e 830oC, segunda etapa segundo ZAKI et al, 

observou-se perdas de massa da ordem de 1%, valor próximo do teórico 0,8% 

para a transformação de Mn5O8 em Mn2O3. A terceira etapa consistiria na 

transformação de Mn2O3 em Mn3O4, onde ZAKI et al (1997) observaram perdas 

de massa entre 2,5% e 3,6%, também em acordo com o valor previsto 

teoricamente de 3,4%. 

ZAKI et al (1997) também observaram que as decomposições térmicas de 

MnO2 em Mn5O8 e de Mn2O3 em Mn3O4 são ligeiramente mais lentas em uma 

atmosfera rica em O2 do que em uma atmosfera rica em N2. 

Em 1998, ZAKI et al realizaram estudos termogravimétricos dos mesmos 

grupos de óxidos de manganês em diferentes atmosferas reativas. Eles 

investigaram o comportamento dos óxidos em uma atmosfera composta 

integralmente por CO. Segundo os autores, as perdas de massa têm início em 

350oC para MnO2, Mn2O3 e Mn3O4, todos com perdas de massa em acordo com 
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a formação do MnO. Até temperaturas próximas de 520oC as perdas de massas 

majoritárias foram observadas. Para temperaturas superiores a 520oC apenas 

pequenas variações foram verificadas. 

Segundo ZAKI et al (1998), em uma atmosfera cuja composição foi de 

50%CO e 50%O2, as decomposições de Mn5O8 e de Mn2O3 foram aceleradas 

quando comparadas aos resultados obtidos em uma atmosfera de 100%O2, 

tendo início nas proximidades 500oC. Segundo os autores, nenhuma redução de 

MnO pelo CO foi observada. 

A figura 3.6.2 apresenta um diagrama de fases das relações de 

estabilidade para o sistema Mn-C-O em função da temperatura e dos potenciais 

de O2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.2 – Diagrama de fases das relações de estabilidade para o sistema Mn-C-O 

como função da temperatura e dos potenciais de oxigênio [OLSEN, 2007]. 
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Comparando-se as figura 3.6.1 com a 3.6.2, observa-se nitidamente que 

a presença de carbono não tem efeito significativo nas relações de estabilidade 

entre MnO2, Mn2O3, Mn3O4 e MnO no estado sólido. Entretanto, o carbono 

estabiliza a fase metálica líquida. Segundo OLSEN (2007), a fase Mn3O4 é 

facilmente reduzida, no estado sólido, na presença de CO.  

A redução do MnO para o manganês metálico na fase líquida é mais 

difícil do que a redução do FeO para o ferro metálico. A redução do MnO para o 

manganês metálico no estado sólido não é termodinamicamente possível. 

 

3.7.  Pré-reducão de Minérios de Manganês  

  

Neste trabalho, o termo pré-redução de minério de manganês será 

abordado como as transições de fases dos óxidos de manganês que acontecem 

na zona de pré-redução do forno elétrico a arco submerso. Estas transições 

correspondem à decomposição térmica, ou redução indireta dos óxidos no 

estado sólido, partindo da fase MnO2 e chegando até MnO. Estas 

transformações de fase são decorrentes do aquecimento do minério, a partir da 

temperatura de topo até temperaturas próximas de 1100oC. 

 Na literatura, encontra-se um número significativo de trabalhos a respeito 

das transformações de fase dos óxidos de manganês, porém apenas um 

número bastante restrito aproxima as condições de estudo daquelas 

experimentadas pelo minério no interior do reator metalúrgico, neste trabalho, 

tomado como sendo o forno elétrico de redução. A maioria dos trabalhos 

disponíveis na literatura investiga as transformações de fase dos óxidos até 

Mn3O4. Uma pequena parte estuda a transformação do Mn3O4 em MnO. 

 No ano de 1968, BARNER e MANTELL manifestaram, pela primeira vez, 

interesse em entender a redução de dióxido de manganês em uma atmosfera 

composta por gás hidrogênio. Os autores utilizaram como dióxido pequenas 

partículas (pellet) de pirolusita sintética, produzidas a partir de soluções aquosas 

de nitrato de manganês. 
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 BARNER e MANTELL (1968) estudaram a redução dos dióxidos de 

manganês em diferentes pressões parciais de H2 em temperaturas entre 200oC 

e 500oC. O dispositivo utilizado foi um forno vertical com fluxo ascendente de 

gás com vazão variando de 3 a 13 pés3/hora. A massa de material utilizada foi 

de 1,5g por ensaio. Segundo os autores, os passos de redução observados são 

os descritos pela sequência designada como equação 3.7.1. 

 

                                 MnOOMnOMnMnO →→→ 43322                     (3.7.1) 

  

 BARNER e MANTELL (1968) identificaram as fases por difratometria de 

raios X, o que serviu como base para afirmar que as novas fases formadas 

apresentavam significativa cristalinidade. Segundo os autores, em temperaturas 

inferiores a 250oC, a redução resulta na formação da fase Mn3O4 e o processo é 

controlado pelo mecanismo de reação gás-sólido. Porém esta reação é limitada, 

sendo possível, segundo os autores, observar uma interface Mn2O3/Mn3O4 com 

uma energia de ativação calculada de 92kJ/mol. Observou-se também que a 

taxa de redução diminuiu consideravelmente à medida que a fase Mn3O4 era 

formada, assim como a redução para MnO era muito lenta. 

 Segundo BARNER e MANTELL (1968), para os ensaios em temperaturas 

iguais ou inferiores a 250oC o produto principal era a fase Mn3O4 com fortes 

traços de Mn2O3. Em média as frações obtidas de Mn3O4 estavam 

compreendidas entre 65% e 70%. 

 Os autores também avaliaram a redução em temperaturas igual ou 

superiores a 325oC, em atmosferas compostas por  24,9%H2 e 75,1%He, e por 

9,73%H2 e 90,27%He. Segundo eles, nestas condições a presença de MnO, 

identificada por difratometria de raios X, se torna significativa. Este fenômeno 

estaria acontecendo devido a uma mudança no mecanismo de redução, que 

seria agora primordialmente difusional, formando, a partir da redução do MnO2, 

uma camada protetora mais porosa de Mn3O4, o que permitiria maior interação 

do gás redutor com a superfície dos óxidos. Segundo BARNER e MANTELL 

(1968), após a redução em temperaturas superiores a 325oC, observa-se nas 
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amostras, uma microestrutura constituída por um centro de MnO2 cercado de 

camadas finas de Mn2O3 e de Mn3O4, e finalmente por uma periférica de MnO. 

 BRUIJN et al (1980) também estudaram a redução de óxidos de 

manganês utilizando gás hidrogênio como agente redutor. Um minério de 

manganês proveniente da Indonésia foi caracterizado como sendo constituído 

de 90% de MnO2, com teores de 57% de Mn e 0,63% de Fe. Os autores 

realizaram seus estudos com a faixa granulométrica compreendida entre 

0,090mm e 0,105mm. Os estudos foram realizados em uma termobalança GR-

HV acoplada a um forno Perkin-Elmer com diferentes pressões parciais de 

hidrogênio e em temperaturas que variaram de 275oC e 400oC.  

 BRUIJN et al (1980) observaram que a redução dos óxidos de manganês 

segue a mesma sequência apresentada por BARNER e MANTELL (1968), 

porém, após os procedimentos de redução, não encontraram presença 

significativa de Mn2O3. Segundo os autores, esta observação seria um indício de 

que a taxa de transformação do MnO2 em Mn2O3 seria muito próxima ou menor 

do que a taxa de formação do Mn3O4. BRUIJN et al (1980) também sugeriram 

que a taxa de transformação de Mn3O4 em MnO é muito pequena, sendo esta 

redução a mais lenta entre as demais observadas. 

 GRIMSLEY et al, em 1977, estudaram a redução carbotérmica de 

amostras de minérios de manganês pré-calcinados, provenientes da mina de 

Mamatwan, e do óxido Mn3O4 puro. Os estudos foram realizados em uma 

termobalança em temperaturas entre 1000oC e 1300oC. Os estudos levaram os 

autores a concluir que a taxa de redução, tanto para os minérios quanto para o 

Mn3O4 puro, aumentou à medida que a temperatura de redução foi aumentada 

de 1000oC para 1300oC, assim como com o aumento da fração de carbono na 

constituição da amostra para ensaio. 

 Segundo GRIMSLEY et al (1977), a redução do minério de manganês de 

Mamatwan se dá em duas etapas. A primeira rápida e curta, onde, segundo os 

autores, o efeito da temperatura e da fração de carbono na carga pouco 

influencia a cinética. A segunda etapa seria lenta e longa, muito susceptível às 

influencias da temperatura e da quantidade de carbono na carga. 
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 KOR (1978) estudou a decomposição térmica do óxido Mn2O3 a 1000
oC e 

a taxa de redução do Mn3O4 em atmosfera constituída por CO. Os estudos de 

redução foram conduzidos em temperaturas entre 900oC e 1200oC. A amostra 

de trabalho foi constituída por uma mistura de óxido de manganês e redutores 

sólidos, entre eles carvão vegetal, coque e grafite. Segundo o autor, a taxa de 

decomposição térmica e de redução dos óxidos aumenta à medida que a 

temperatura é aumentada, e que a granulometria da amostra diminui. KOR 

(1978) também afirma que a redução dos óxidos de manganês por materiais 

carbonáceos é controlada pela reação de Boudouard. 

 Em 1988, REUTER e DEVENDER propuseram um modelo para a 

redução carbotérmica do dióxido de manganês. Eles reduziram MnO2 com 

grafite em uma atmosfera de argônio. O estudo foi realizado em isotermas, 

variando de 1100oC a 1400oC. Os autores observaram que com o aumento da 

temperatura e da quantidade de grafite adicionada à carga de dióxido, a taxa de 

redução apresentou significativo incremento.   

Segundo REUTER e DEVENDER (1988), o esquema apresentado como 

equação 3.7.2 representa as quatro etapas de redução do dióxido de manganês. 

Eles determinaram as energias de ativação das reduções de MnO2 para Mn3O4, 

e de Mn3O4 para MnO, que foram, respectivamente, 71,3kJ/mol e 213kJ/mol. É 

notável que estes valores têm boa aproximação com os determinados por 

modelos teóricos. Ainda segundo os autores, uma importante observação é que 

a energia de ativação relacionada à transformação de Mn3O4 em MnO é da 

mesma magnitude da energia de ativação da reação de Boudouard, o que dá 

fortes indícios de que esta reação controla diretamente a taxa de formação do 

MnO. 

 

                     25432 / CMnMnMnOOMnMnO →→→                      (3.7.2) 

 

OMMUNDSEN (1989) estudou, o que ele próprio denomina, a pré-

redução de um minério Comilog de manganês, constituído majoritariamente por 

MnO2. Em seus estudos, o autor utilizou uma termobalança e um forno vertical. 



 49

Ele avaliou diferentes temperaturas de reação, diferentes granulometrias do 

minério e diferentes fluxos de diferentes gases redutores. OMMUNDSEN (1989) 

constatou que, de forma geral, para diversas condições de ensaio testadas, a 

redução do MnO2 e do Mn2O3 para Mn3O4 é bem mais rápida do que a redução 

de Mn3O4 para MnO. 

OMMUNDSEN (1989) concluiu que a taxa de redução para MnO aumenta 

com o aumento da temperatura, com a diminuição da faixa granulométrica das 

partículas de minério, e ligeiramente com o aumento da quantidade de CO na 

atmosfera de trabalho. O autor também afirma que a variação do fluxo 

ascendente de CO no forno não implica em efeitos significativos na taxa de 

redução do minério.  

Estudos a respeito da cinética de redução do minério de manganês 

carbonatado proveniente da mina de Mamatwan, na África do Sul foram 

realizados por ERIC e BURUCU em 1992. Os autores, fazendo uso um forno 

vertical de leito estático, estudaram a cinética de redução do minério por grafite 

em temperaturas entre 1100oC e 1350oC. 

Em sua metodologia, ERIC e BURUCU (1992) pré-calcinaram diferentes 

faixas granulométricas do minério antes de submetê-lo aos experimentos de 

redução. O objetivo desta pré-calcinação é eliminar os carbonatos existentes no 

minério, levando a amostra a um estágio de minério oxidado (Mn2O3). Durante 

os ensaios de redução os autores observaram que a transformação do óxido 

Mn2O3 para MnO se dava em um primeiro estágio de três etapas até a formação 

do manganês metálico. Este primeiro estágio implicaria em uma redução 

aproximada de 30%, durando aproximadamente quatro minutos na temperatura 

de trabalho. Ele seria controlado pela resistência à difusão das interfaces entre 

as fases sólidas presentes nas partículas de minério. 

OSTROVSKI e WEBB, em 1995, estudaram a cinética de redução 

carbotérmica de minérios e de óxidos puros de manganês. Os autores deram 

ênfase ao estudo de um minério de manganês silicatado, cuja constituição em 

peso era de 41,0% de Mn e 11,0% de SiO2. As amostras de minério foram 

cominuídas até a faixa granulométrica compreendida entre 150µm e 53µm e 
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então calcinadas a 1000oC durante duas horas em fluxo constante de argônio. 

Durante a calcinação observou-se perdas de massa da ordem de 17%. Esta 

perda de massa foi atribuída à decomposição de carbonatos e de óxidos de 

forma a possibilitar como fase majoritária o Mn3O4. 

OSTROVSKI e WEBB (1995) utilizaram grafita calcinada, na faixa 

granulométrica compreendida entre 300µm e 100µm, como redutor sólido. Os 

ensaios foram realizados, com porções de minério variando entre 1,2g e 2,5g, 

em uma termobalança com atmosfera inerte mantida por fluxo contínuo de 

2,1L/min de argônio nas temperaturas de 900oC, 1200oC e 1400°C. Após os 

procedimentos de redução, os produtos foram caracterizados por difratometria 

de raios X e microscopia óptica.  

OSTROVSKI e WEBB (1995) determinaram as extensões das reduções 

tomando como base a remoção de oxigênio necessária para 100% da redução 

dos óxidos de ferro e de manganês. Segundo os autores, aproximadamente 6% 

da redução foi observada após 2 horas a 900°C, 35% após 2 horas a 1200°C e 

132% de redução após 6 horas a 1400°C. Os autores atribuem este excesso de 

oxigênio sendo removido à redução da sílica.  

A figura 3.7.1 apresenta as curvas de redução obtidas por OSTROVSKI e 

WEBB (1995). Pode-se observar nitidamente que a taxa de redução do minério 

silicatado aumenta com o aumento da temperatura. 
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Figura 3.7.1 – Curvas de redução obtidas por OSTROVSKI e WEBB (1995) para o minério 

silicatado estudado por eles a 900oC, 1200oC e 1400oC. 
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RÉ et al (1996, I) estudaram a cinética de redução de um minério de 

manganês constituído majoritariamente por dióxido de manganês (MnO2). Os 

estudos foram realizados em um forno vertical provido de uma termobalança 

com controle parcial da atmosfera. As amostras foram reduzidas na presença de 

CO e em temperaturas entre 200oC e 700oC. Os produtos da redução foram 

caracterizados por difratometria de raios X. 

RÉ et al (1996, I) observaram que o processo de redução se passa de 

acordo com a sequência apresentada como equação 3.7.3. Eles afirmam que 

durante a redução as partículas sólidas de minério experimentam mudanças 

estruturais causadas principalmente pela formação do Mn2O3 a partir do MnO2, e 

do MnO a partir do Mn3O4.  

 

                                  MnOOMnOMnMnO →→→ 43322                    (3.7.3) 

 

Na redução de um minério constituído majoritariamente por MnO2, 

segundo RÉ et al (1996, II), todas as etapas de redução apresentadas na 

equação 3.7.3 podem ocorrer simultaneamente. Visando entender melhor cada 

etapa da redução, RÉ et al (1996, II) investigaram individualmente a redução de 

Mn2O3 para Mn3O4 e de Mn3O4 para MnO.  

De forma geral, RÉ et al (1996, II) observaram que tanto na redução do 

Mn2O3 para Mn3O4 quanto na do Mn3O4 para o MnO a reação era muito rápida 

inicialmente, acompanhada de um pequeno aumento na temperatura do sistema 

devido à natureza exotérmica das reações. Após algum tempo, as reações se 

estabilizavam com uma lenta taxa de transformação. Segundo os autores, na 

redução de Mn2O3 para Mn3O4 a taxa de redução aumentava com o aumento da 

temperatura e da pressão parcial de CO. Entretanto, a redução não implicou em 

grande aumento na superfície específica das partículas de minério, aumentando 

apenas de 11,5m2/g para 12,5m2/g a 265oC. Na redução de Mn3O4 para o MnO, 

também observou-se o aumento da taxa de redução com o aumento da 

temperatura e da pressão parcial de CO, porém em temperaturas inferiores a 
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400oC, esta redução implicou em um aumento na porosidade das partículas sem 

aumentos significativos na superfície específica e no diâmetro médio dos poros. 

Nos ensaios realizados em temperaturas acima de 400oC observou-se uma 

diminuição da superfície específica e da porosidade das partículas de minério, 

enquanto o diâmetro médio de poros aumentou. 

RÉ et al (1996, II) obtiveram um resultado importante investigando a 

redução do Mn3O4 proveniente da decomposição térmica (calcinação) do 

minério. Segundo eles, a taxa de redução é menor, isto estaria associado ao fato 

do Mn3O4 proveniente da decomposição térmica possuir menor superfície 

específica do que o do proveniente do processo de redução, 7,0m2/g e 12,5m2/g 

respectivamente. Eles também observaram que a taxa de redução do Mn3O4 

puro é menor do que o proveniente da redução do minério. Segundo os autores, 

este comportamento estaria associado à ausência das impurezas presentes no 

minério que estariam catalisando as reações de redução.  

BERG (1998), e BERG e OLSEN (1999) estudaram a redução de 

minérios de manganês calcinados em mufla a 800oC. Os autores receberam, 

inicialmente, amostras de minérios na faixa granulométrica compreendida entre 

5cm e 10cm, as amostras foram calcinadas e caracterizadas por difratometria de 

raios X, comprovando a presença majoritária da fase Mn2O3. Após a calcinação 

as amostras de minérios foram britadas até que todas as partículas estivessem 

abaixo de 2cm. A partir destas partículas, foram produzidos, com ferramentas de 

corte diamantadas, paralelepípedos de 3mm x 5mm e espessuras variáveis. 

Alguns destes paralelepípedos foram calcinados em temperaturas entre 1000oC 

e 1100oC para possibilitar a decomposição do Mn2O3 em Mn3O4. 

As amostras foram submetidas aos ensaios de redução em um forno 

vertical, suprido de uma balança na parte superior do dispositivo, que sustentava 

os paralelepípedos, que eram ensaiados individualmente sob fluxo descendente 

de CO. De forma geral, BERG e OLSEN (1999) concluem que um fator limitante 

para a redução dos minérios é a sua constituição mineralógica. Nos casos da 

presença majoritária de Mn2O3 e da presença majoritária de Mn3O4, em 

temperaturas entre 700oC e 1000oC, a espessura dos paralelepípedos se 



 53

mostrou um dos parâmetros mais influentes na redução dos minérios. 

BERG e OLSEN, em um trabalho publicado em 2000, apresentaram uma 

série de resultados complementares aos trabalhos de 1998 e 1999. Fazendo uso 

da mesma metodologia, eles investigaram a cinética de redução de minérios 

calcinados constituídos majoritariamente, ora por bixbyita (Mn2O3) e ora por 

braunita II 3(Mn,Fe)2O3.CaSiO3.  

Inicialmente eles fizeram um estudo quanto à reprodutibilidade dos seus 

ensaios. Eles ensaiaram 5 amostras em duplicata, em diferentes temperaturas e 

em diferentes atmosferas. A figura 3.7.2 apresenta as curvas de perda de massa 

em função do tempo de residência das amostras na temperatura de trabalho. 

Pode-se observar que existem pequenas variações entre dois ensaios de uma 

mesma amostra. Segundo BERG e OLSEN (2000), este fato se dá em 

decorrência da variabilidade nas proporções minerais de uma porção de ensaio 

para outra, mesmo ambas pertencendo a um mesmo minério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.2 – Pares de curvas experimentais de redução dos minérios de manganês 

estudados por BERG e OLSEN (2000). 
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 BERG e OLSEN (2000), estudando a redução de um minério constituído 

majoritariamente por Mn2O3, geraram várias curvas de perda de massa em 

função do tempo, variando parâmetros como espessura do paralelepípedo, 

temperatura e atmosfera de redução. A figura 3.7.3 é um gráfico gerado a partir 

de ensaios realizados em uma atmosfera constituída por 70% de CO e 30% de 

CO2 em paralelepípedos com espessuras compreendidas entre 0,41cm e 

0,43cm. Pode-se notar que a redução ocorre de forma mais lenta à medida que 

as amostras são submetidas a temperaturas mais baixas. Segundo os autores, 

após os ensaios de redução, coexistem as fases Mn2O3, não totalmente 

reduzida, Mn3O4 e MnO.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.3 – Curvas experimentais de redução dos paralelepípedos (espessura entre 

0,41cm e 0,43cm) gerados a partir de um minério de manganês, constituído 

majoritariamente por Mn2O3, estudado por BERG e OLSEN (2000), em atmosfera de 

70%CO e 30%CO2. 

 

 YASTREBOFF (2000), em sua tese de doutorado, estudou o efeito da 

composição gasosa na redução carbotérmica de óxidos de manganês. O autor 

estudou a redução de um minério australiano. Os ensaios foram realizados 

utilizando grafita como elemento redutor sólido e em diferentes atmosferas, 

constituídas por argônio, Ar, CO e Helio. Os resultados foram obtidos por análise 
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termogravimétrica (TGA) e por monitoramento das concentrações de CO e CO2 

no gás de saída. 

YASTREBOFF (2000) observou que a redução na atmosfera de CO foi 

mais lenta do que na constituída por Ar, principalmente em temperatura 

inferiores ou iguais a 1300°C. Segundo o autor, o estágio inicial da redução, em 

que os óxidos de ferro foram reduzidos a ferro metálico e os óxidos de 

manganês mais estáveis para MnO, não foi notavelmente afetado. Em alguns 

experimentos feitos pelo autor a 1300°C, a atmosfera original de CO foi mudada 

para Ar, e também a atmosfera de Ar foi mudada para CO. A mudança de CO 

para Ar acelerou fortemente o processo de redução. A mudança da atmosfera 

de Ar para CO propiciou re-oxidação da amostra. A re-oxidação do carbeto de 

manganês foi consideravelmente mais lenta do que a redução de MnO. 

 YASTREBOFF (2000) conclui que a redução do minério de manganês 

estudado por ele se dá em duas etapas. A primeira consistindo na redução dos 

óxidos de manganês e de ferro de maior estado de oxidação em MnO e Fe 

metálico respectivamente. A segunda como sendo a dissolução do MnO na 

escória fundida, e seguida da sua redução para Mn metálico. 

LINDSTAD e STALHEIM (2001) conduziram um estudo a respeito da 

última etapa para a pré-redução de duas tipologias de minério de manganês, a 

COMILOG e a BHP. O artigo publicado por eles tem como base a dissertação de 

mestrado de STALHEIM em 1998. Os autores avaliaram a redução de amostras 

dos minérios de manganês previamente calcinados e, portanto, constituídos 

majoritariamente por Mn3O4. 

 Os experimentos de redução foram realizados em temperaturas entre 

1000oC e 1100oC, com uma carga constituída de partículas de Mn3O4 e excesso 

relativo de coque. Os autores variaram tanto a granulometria das amostras de 

minério quanto de coque. A aquisição dos dados experimentais foi feita em uma 

termobalança acoplada a um forno tubular vertical. 

 Em linhas gerais, LINDSTAD e STALHEIM (2001) observaram, para 

ambas tipologias de minério, que a taxa de reação aumenta com o aumento da 

temperatura. Segundo eles, de 1000oC para 1100oC o tempo necessário para 
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90% do Mn3O4 se converter em MnO diminui de 65%. Os autores ainda afirmam 

que com a diminuição do tamanho médio das partículas de minério verifica-se 

aumento da taxa de redução, entretanto variações no tamanho médio das 

partículas de coque não implicam em variações significativas na taxa de 

conversão. 

Também em 2001, TANGSTAD et al (2001) fizeram uma revisão a 

respeito das investigações feitas por seis laboratórios diferentes sobre a 

reatividade de vários minérios de manganês. Segundo TANGSTAD et al (2001), 

BHP e Comilog foram, entre os minérios estudados, os mais reativos, sendo o 

BHP o mais reativo em alguns e o Comilog em outros. 

 TANGSTAD et al (2001) atribuem a reatividade do minério às suas 

características mineralógicas. Segundo os autores, os minérios BHP e Comilog 

seriam os mais reativos em função de inicialmente serem reduzidos ou 

decompostos termicamente para bixbyita [(Mn, Fe)2O3], que como já estudado 

por BERG (1998), apresenta maior taxa de redução se comparada à braunita 

[3(Mn, Fe)2O3.MnSiO3]. Os outros minérios contemplados nos estudos de 

TANGSTAD et al (2001) foram Asman, Wessel e Mamatwan, que são 

inicialmente reduzidos ou decompostos para braunita [3(Mn, Fe)2O3.MnSiO3], 

apresentando assim menores reatividades. 

 Segundo TANGSTAD et al (2001), estes efeitos na variação da 

reatividade em função da mineralogia se dão em virtude de a braunita [3(Mn, 

Fe)2O3.MnSiO3] apresentar outros elementos substitucionais que não Fe, Mn e 

O. O Si, por exemplo, atuaria diminuindo o ponto de amolecimento do minério, 

permitindo consideráveis efeitos de sinterização e diminuição de superfície 

específica a baixas temperaturas, implicando em uma consequente diminuição 

da reatividade. 

Em 2002, WELHAM estudou o efeito de procedimentos de mistura e de 

moagem na redução de um minério de manganês. O autor amostrou um minério 

comercial, tipicamente constituído por criptomelana e braunita, proveniente da 

Austrália, com tamanho de partículas maior que 30mm e teores de manganês e 

ferro da ordem 48,8% e 1,11% respectivamente. Após procedimentos de 
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britagem e moagem ele gerou um produto muito fino, com granulometria inferior 

a 200µm. WELHAM (2002) preparou misturas deste pó de minério e finos de 

coque, também com partículas de tamanhos inferiores a 200µm, em três 

condições diferentes.  

A primeira mistura foi confeccionada a partir da adição de 20% molar de 

finos de grafite à carga de finos de minério. Este material foi submetido a dez 

horas de rotação em um moinho de bolas, porém sem as bolas. A segunda e a 

terceira mistura foram preparadas com a mesma proporção de grafite, e 

submetidas a passos de moagem em um moinho de bolas, nesta ocasião com 

as bolas operando como corpos moedores, por uma e dez horas 

respectivamente. 

Uma vez preparadas as três misturas, elas foram separadamente 

submetidas a ensaios termogravimétricos. Aproximadamente 20,0mg de cada 

mistura foram ensaiadas em um cadinho de platina, sendo submetidas a um  

aquecimento contínuo, da temperatura ambiente à 1000oC, a uma taxa de 

20oC/min. Todos os ensaios realizados por WELHAN (2002) foram sob fluxo 

contínuo de argônio. Os produtos de cada ensaio foram caracterizados por meio 

da técnica de difratometria de raios X para verificação das fases presentes após 

a redução. 

A figura 3.7.4 apresenta os resultados obtidos por WELHAN (2002). 

Segundo o autor, pode-se observar que o pó de minério puro apresentou a 

menor perda de massa e também a menor taxa de reação, sendo o produto 

final, majoritariamente constituído pela fase Mn3O4. A amostra apenas misturada 

ao coque apresentou comportamento semelhante ao do minério puro até 

proximidades de 600oC. Para temperaturas superiores, observou-se um 

aumento da taxa de reação, sendo a perda de massa final aproximadamente 8% 

maior. As amostras moídas juntamente ao coque apresentaram as maiores 

perdas de massa, assim como taxas de reação. Segundo WELHAN (2002), este 

fato se daria em função do menor tamanho médio das partículas de grafita, que 

passariam a se agregar na superfície das partículas de minério, melhorando as 

condições de cinética. 
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A figura 3.7.5 apresenta as proporções das fases de manganês 

encontradas nas amostras de mistura e moagem. Observa-se que na amostra 

apenas misturada a fase final majoritária é Mn3O4, com aproximadamente 60% 

em massa, seguida pela fase MnO, com aproximados 38%. Tanto na amostra 

moída durante uma hora, quanto na moída por dez horas, observa-se que a fase 

final é MnO, porém destaca-se que a amostra moída por dez horas apresenta 

uma significativa diminuição nas temperaturas de transformação dos óxidos de 

manganês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.4 – Curvas experimentais de redução obtidas por WELHAN (2002) para o pó de 

minério puro, para a mistura e para as moagens, em aquecimento contínuo (linha) e 

isotermicamente por 0,5h em cada temperatura (pontilhado). 
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Figura 3.7.5 – Perfil de fases encontradas nas misturas e moagens de pós, em função da 

temperatura e do tempo de moagem [WELHAN (2002)]. 

 

 

Em 2002, ISHAK, fazendo uso de coques impregnados com potássio, 

estudou a influência da presença de álcalis na reação de Boudouard. O autor 

também avaliou a redução carbotérmica de uma tipologia de minério de 

manganês, focando sua atenção na redução de Mn3O4 para MnO. Os 

experimentos de redução foram realizados com partículas de minério nas faixas 

granulométricas entre 2,4mm e 4,8mm, e 6,7mm e 9,7mm, em temperaturas 

entre 900oC e 1000oC, na presença de coque e CO.  

O minério selecionado pelo autor foi o Comilog, que se apresenta com 

uma mineralogia muito pouco homogênea, porém como matéria-prima de 

grande importância econômica nas plantas de fabricação de ferro-ligas, na 

Noruega. Segundo ISHAK (2002), este minério é constituído majoritariamente 

por MnO2, apresentando teores de manganês entre 47,0% e 52,0%, e quando 

calcinado por aquecimento ao ar a 1100oC se decompõe em grande parte para 

Mn3O4. 

 Diferentes frações granulométricas do minério foram calcinadas a 1100oC 
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em atmosfera de N2 até que não se observasse variações de massa, estando, 

segundo ISHAK (2002), todo o MnO2 decomposto em Mn3O4. O coque utilizado 

apresentava partículas com tamanhos entre 4,8mm e 6,7mm. Estas partículas 

também foram calcinadas a 1100oC em uma atmosfera de N2 até que não se 

observasse mais variações de massa. 

A figura 3.7.6 apresenta curvas de perda de massa para ensaios 

isotérmicos realizados por ISHAK (2002) com aproximadas 50g de partículas de 

minério na faixa granulométrica compreendida entre 6,7mm e 9,5mm. As 

temperaturas de trabalho foram 900oC, 950oC, 1000oC, 1050oC e 1100oC. Os 

agentes redutores utilizados foram 10g de coque calcinado e fluxo contínuo de 

um gás composto por 100% de CO, com vazão de 3L/min.  

Pode-se observar que há uma proximidade entre as curvas, com 

diferença máxima de 1% na perda de massa total. É notável que a maior perda 

de massa de seu para um ensaio realizado a 950oC e não a 1100oC, como 

esperava ISHAK (2002). O autor justifica as variações encontradas no 

experimento por meio da mineralogia complexa e não homogênea do minério, o 

que, segundo ele, seria o principal fator responsável por variações não 

esperadas de porções para porções de ensaio. Outro fator levantado pelo autor 

é o fato de que, para algumas partículas, durante a calcinação do minério, a 

decomposição do MnO2 para Mn3O4 não tenha sido completa,  sendo concluída 

portanto, apenas nos ensaios de redução, implicando em maior perda de massa 

do que a esperada para algumas temperaturas mais baixas, como 950oC e 

1000oC. O autor constatou resultados semelhantes para a fração granulométrica 

de minério compreendida entre 2,4mm e 4,8mm.  

Segundo ISHAK (2002), para alguns ensaios verificou-se a quase 

completa redução do Mn3O4 para MnO. Os produtos da redução apresentaram 

teores de manganês aproximadamente entre 62% e 67%.  
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Figura 3.7.6 – Curvas de perda de massa obtidas por ISHAK (2002) para partículas de 

minério COMILOG entre 6,7mm e 9,5mm em diferentes temperaturas. 

 

 

 ISHAK (2002) também avaliou a influência da granulometria do minério 

em seu comportamento de redução. Ele realizou experimentos para as faixas 

compreendidas entre 2,4mm e 4,8mm, e entre 6,7mm e 9,5mm. Os 

experimentos foram realizados nas temperaturas de 900oC, 950oC, 1000oC, 

1050oC e 1100oC, sendo a carga composta por 50g de minério e 10g de coque. 

Os ensaios foram realizados sob fluxo contínuo de 3L/min de um gás constituído 

por 100% de CO. 

 Segundo ISHAK (2002), para todas as temperaturas de trabalho, exceção 

feita às temperaturas de 900oC e 950oC foi notável uma pequena diferença no 

que diz respeito ao comportamento de redução. Em geral, quanto menor o 

tamanho médio de partículas, maior a perda de massa, e maior a efetividade da 

redução. A figura 3.7.7 apresenta as curvas de redução obtidas pelo autor, em 

função da faixa de tamanho das partículas de minério, para a temperatura de 

1000oC. 
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Figura 3.7.7 – Curvas comparativas de perda de massa obtidas por ISHAK (2002) para 

partículas de minério COMILOG em função da granulometria do minério a 1000oC. 

 

ISHAK (2002), também investigou a influência da vazão de CO no 

comportamento de redução do minério a 900oC e 1000oC. O autor testou duas 

vazões diferentes (3L/min e 6L/min). Segundo ele não foi observada nenhuma 

diferença significativa para nenhuma das faixas granulométricas utilizadas. A 

figura 3.7.8 apresenta os resultados obtidos por ISHAK (2002) a 1000oC, para a 

faixa de tamanho entre 6,7mm e 9,5mm.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.8 – Curvas comparativas de perda de massa obtidas por ISHAK (2002) para 

partículas de minério COMILOG entre 6,7mm e 9,5mm em função da vazão de CO a 1000oC 

( * - 3L/min). 
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OSTROVSKI et al (2004) estudaram a redução de dois minérios de 

manganês provenientes da Austrália e da África do Sul. Segundo os autores, 

para eliminação de carbonatos e decomposição térmica de óxidos de maior 

estado de oxidação, o minério proveniente da África do Sul foi calcinado a 

1000oC, ao ar, durante duas horas, e então britado até que todo o material 

estivesse entre 0,35mm e 2mm. Em função de grandes variações na 

constituição mineralógica por faixa granulométrica do minério proveniente da 

Austrália, os autores cominuíram toda a amostra até que todo o material 

estivesse abaixo de 100µm. O minério, então pulverizado, foi homogeneizado e 

posteriormente sinterizado a 1200oC por cinco horas ao ar. O minério sinterizado 

foi então britado em partículas com tamanho médio de 1,2mm. 

 Buscando entender os efeitos da composição química do minério, os 

autores doparam o minério proveniente da Austrália com CaO por meio da 

adição de CaCO3, de forma a possuir amostras com 3%, 6%, 10% e 15% em 

peso de CaO. O minério de manganês e o CaCO3 foram misturados e 

pulverizados. Os pós misturados foram sinterizados a 1200oC por cinco horas ao 

ar. A mistura sinterizada foi então britada até que as partículas tivessem 

tamanho médio de 1,2mm. 

 Os ensaios de redução foram realizados em um forno elétrico vertical 

acoplado a uma termobalança, a um espectrômetro de massa e a um sensor 

para análise de H2O. As atmosferas de ensaio foram constituídas por misturas 

com diferentes proporções de metano, hidrogênio e argônio, e em alguns 

experimentos de monóxido de carbono. Os produtos da redução foram 

caracterizados por analisador de oxigênio, difratometria de raios X e microscopia 

eletrônica de varredura.   

 Segundo OSTROVSKI et al (2004), a redução do MnO2 puro em uma 

atmosfera constituída por 20% de H2 e 80% de Ar tem início entre 305oC e 

320oC, sendo completamente transformado em MnO até temperaturas entre 

610oC e 620oC. Em atmosfera constituída por 10% de CH4, 20% de H2 e 70% de 

Ar, o MnO2 tem sua redução iniciada em temperaturas próxima das encontradas 
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na atmosfera de hidrogênio e Ar. A redução do MnO para o carboneto de 

manganês tem início nas proximidades de 760oC e é finalizada nas 

proximidades de 1200oC. Os autores também investigaram a redução isotérmica 

do MnO2 entre 1000
oC e 1200oC em atmosfera de 15% de CH4, 20% de H2 e 

65% de Ar. Segundo eles, a taxa de redução do dióxido de manganês aumenta 

com o aumento da proporção de CH4 na mistura gasosa.  

 Ao estudarem a redução não isotérmica do minério proveniente da África 

do Sul entre as temperaturas de 200oC e 1200oC, com uma taxa de aquecimento 

de 2oC/min, em diferentes atmosferas constituídas por H2-argônio, CH4-H2-Ar e 

argônio puro, OSTROVSKI et al (2004) observaram que o CaCO3 inicia sua 

decomposição nas proximidades de 550oC e a bixbyita inicia sua redução à 

hausmannita nas proximidades de 675oC, redução esta que ainda não está 

completa a 1100oC. A redução em atmosfera de H2-Ar tem início nas 

proximidades de 360oC. Os óxidos de manganês são completamente reduzidos 

a MnO e os de ferro, a ferro metálico, nas proximidades de 950oC. Quando a 

atmosfera de CH4-H2-Ar é utilizada, observa-se que os óxidos de manganês e de 

ferro são reduzidos a carbonetos de ferro-manganês. A transformação do MnO 

em carbonetos tem início nas proximidades de 550oC, sendo completada nas 

proximidades de 1150oC.   

A figura 3.7.9 apresenta os resultados obtidos por OSTROVSKI et al 

(2004) para seus estudos a respeito do efeito da temperatura na redução 

isotérmica do minério proveniente da África do Sul. Pode-se observar que a taxa 

de reação aumenta com o aumento da temperatura. Nas proximidades de 

1200oC, segundo os autores, o grau de redução do minério se aproxima de 

100%. 

OSTROVSKI et al (2004) também estudaram a influência das frações 

volumétricas de H2 e de CO. Segundo os autores, a quantidade de H2 na 

atmosfera redutora parece não influenciar as taxas de redução, ao passo que 

com o aumento gradativo da proporção de CO de 0% para 5% verificou-se uma 

estabilização do grau de redução nas proximidades de 50% após duas horas e 

meia de ensaio. Os autores também afirmaram que variações nas vazões dos 
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gases redutores não geram significativas melhorias ou deteriorações no 

comportamento de redução do minério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.9 – Curvas de Redução Isotérmica de um minério proveniente da África do Sul 

por mistura gasosa (10% de CH4 / 50% de H2 / 40% de Ar) [OSTROVSKI et al (2004)]. 

  

 Quanto aos estudos referentes às misturas do minério proveniente da 

Austrália e CaO, os autores observaram que em atmosfera de CH4-H2-Ar, os 

óxidos de maior estado de oxidação foram predominantemente reduzidos pelo 

H2, ao passo que o MnO foi reduzido pelo CH4, se transformando em carboneto 

de manganês.  

 

3.8.  Degradação Granulométrica de Minérios de Manganês 

 

A resistência mecânica de minérios é uma importante característica de 

processo para a seleção de minérios a serem empregados em reatores de 

redução. A resistência mecânica dos minérios é usualmente medida de forma 

indireta, por meio da avaliação da geração de finos (massa de material abaixo 

de uma malha específica) a partir da submissão da amostra a algum esforço 

mecânico. A esta avaliação pode-se associar o termo degradação 
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granulométrica de minérios. Pode-se classificar a degradação granulométrica de 

minérios em pelo menos três categorias. A figura 3.8.1 apresenta esta 

classificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8.1 – Fluxograma de classificação das três principais categorias de degradação 

granulométrica de minérios. 

 

Esta classificação é muito bem definida para minérios de ferro, existindo 

inclusive, ensaios normatizados ISO para a determinação de índices de 

degradação granulométrica.  

A degradação granulométrica a frio é um importante parâmetro para 

avaliar o comportamento mecânico do minério natural, e obter informações a 

respeito da geração de finos durante procedimentos onde o material tenha que 

ser manuseado, como carregamentos e transporte. Esta caracterização é 

usualmente feita para minérios de ferro, por meio de um ensaio denominado 

tamboramento.  

A degradação granulométrica a quente é um importante parâmetro para 

operação dos fornos de redução, pois fornece informações a respeito da 

geração de finos no interior do reator. A crepitação é a geração de finos 

associada à submissão do minério a um choque térmico, o que acontece no topo 

dos fornos, no ato da alimentação. A degradação durante redução avalia a 
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geração de finos devido às reações de redução que acontecem na zona granular 

dos reatores. Estas reduções seriam responsáveis por mudanças na estrutura 

cristalina dos materiais, gerando assim pontos de tensões induzidas e 

consequentemente trincas e fraturas nas partículas de minério. 

A literatura científica é muito pobre no que se diz respeito à degradação 

granulométrica de minérios de manganês. Foram encontrados apenas três 

trabalhos que investigaram o tema, não existindo se quer um ensaio 

padronizado para determinar os índices de degradação para o manganês.    

 

3.8.1.  Degradação Granulométrica a Frio de Minérios de Manganês 

 

 Não foi encontrado nenhum trabalho que relatasse o comportamento de 

degradação granulométrica a frio de minérios de manganês. Porém para 

minérios de ferro é comum que se caracterize este comportamento por meio de 

um ensaio padronizado pela norma ISO3271.  

 A norma ISO3271 propõe um ensaio de tamboramento para avaliar a 

resistência mecânica a frio de minérios granulados de ferro. Com este tipo de 

análise pode-se fazer diversas correlações com o comportamento do mesmo 

durante processos de cominuição, transporte, peneiramento e carregamento. 

  

3.8.2.  Crepitação de Minérios de Manganês 

 

O fenômeno de degradação granulométrica de minérios, decorrente de 

um aquecimento brusco, é denominado crepitação. A crepitação de minérios de 

ferro, hoje, é uma característica metalúrgica frequentemente considerada para 

fins de controle de qualidade de cargas de altos-fornos, visto que a degradação 

granulométrica é indesejável nos processos de redução. O fenômeno se 

apresenta como uma fonte geradora de finos, que em excesso prejudica a 

permeabilidade da carga, diminuindo o rendimento da produção. Uma 
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conseqüência econômica é a baixa cotação dos minérios altamente crepitáveis 

no mercado nacional e internacional. 

É importante ressaltar que o fenômeno de crepitação ocorre uma única 

vez em cada partícula de minério de ferro, de forma que, uma vez submetida a 

um choque térmico, caso experimente outros, não será verificada uma nova 

degradação granulométrica [CARDOSO, 1981].  

Outro ponto marcante é que este fenômeno ocorre somente em minérios 

de ferro naturais e não em materiais que foram processados termicamente, tais 

como pelotas e sinteres [VIEIRA, 1996].  

A literatura nos fornece inúmeros estudos a respeito da crepitação em 

diversas tipologias de minério de ferro ao redor do mundo. Foram explorados 

diversos parâmetros de ensaio, até a formulação ISO8371, que os padronizou, e 

é hoje a mais utilizada pela comunidade científica e industrial [VIEIRA, 1994]. 

A crepitação de minério de manganês ainda é um tema pouco estudado. 

A literatura é pobre, com apenas algumas referências da ocorrência do 

fenômeno e um trabalho mais elaborado relatando o comportamento da 

crepitação de três minérios granulados de manganês provenientes do Brasil 

[FARIA, 2008]. Não existem normas para ensaios de crepitação de minérios de 

Manganês. 

Faria (2008) foi pioneiro ao abordar cientificamente o comportamento de 

crepitação de minérios granulados de manganês do Brasil. O autor selecionou 

três produtos granulados provenientes das três maiores minas do Brasil e fez 

uma abordagem comparativa a respeito da geração de finos nos minérios 

quando submetidos a um choque térmico, buscando avaliar o comportamento 

destes materiais no topo do forno elétrico de redução, reator muito utilizado no 

mundo, na fabricação das ferro-ligas de manganês. 

Foram selecionadas amostras representativas das minas principais 

fornecedoras de matéria-prima para a produção de ferro-ligas de manganês no 

Brasil, quais sejam, Morro da Mina (MG), Urucum (MS) e Mina do Azul (PA). 

Aproximados 1000kg, de cada Produto Granulado, foram 

homogeneizados e quarteados. Uma porção aproximada de 400kg foi amostrada 
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e classificada a seco nas malhas de 37,5; 19; 6,3 e 3mm da série Tyler. A faixa 

granulométrica escolhida por FARIA (2008) para a realização dos ensaios de 

crepitação foi a compreendida entre 19 e 6,3mm, cujo tamanho médio de 

partículas é 12,7mm, portanto ideal para o bom desempenho dos fornos 

elétricos.  

Os índices de crepitação, obtidos por FARIA (2008), para os produtos 

granulados das minas de Morro da Mina (GMM), Urucum (GU) e Azul (MG60), 

foram medidos por meio de padrões recomendados pela norma ISO 8371 para 

minérios de ferro, salvo a faixa granulométrica utilizada. 

 FARIA (2008) também avaliou a influência da umidade e de um 

tratamento térmico sobre o comportamento de crepitação dos minérios 

estudados. Ele conluiu que existe uma diferença significativa com relação à 

intensidade do fenômeno de crepitação dos granulados do Azul, Urucum e 

Morro da Mina. A figura 3.8.2 apresenta os índices de crepitação obtidos por 

FARIA (2008) para as amostras secas, úmidas e tratadas termicamente. 
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Figura 3.8.2 – Gráfico comparativo entre os índices de crepitação dos minérios de Morro 

da Mina, Azul e Urucum, secos úmidos e tratados termicamente. 

 

 



 70

Segundo o autor, os minérios oxidados de Urucum (I-6,3mm = 10%) e do 

Azul (I-6,3mm = 6%) apresentam alta susceptibilidade quanto à crepitação. O 

minério silicatado carbonatado de Morro da Mina não crepita.  Nas condições 

estudadas, a degradação granulométrica devido ao choque térmico a 700oC 

está, de alguma forma, predominantemente associada à transformação de fase 

ocorrida durante a decomposição térmica dos óxidos criptomelana [KMn8O16] e 

pirolusita [MnO2].  

FARIA (2008) observa ainda que o comportamento de crepitação dos três 

granulados com umidade natural foi distinto (ensaios sem secagem). A umidade 

aumentou de forma considerável a intensidade de crepitação (I-6,3mm) dos 

granulados do Azul e de Urucum (de 6% para 10% e de 10% para 16%, 

respectivamente). Não foi observada nenhuma influência da umidade sobre a 

degradação do granulado de Morro da Mina.  

O autor ainda observa que o tratamento térmico de 48 horas a 200oC, em 

escala de laboratório, reduziu consideravelmente os índices de crepitação, de 

ambos granulados, para 4%. Os desvios padrão também diminuíram, conferindo 

aos minérios um comportamento mais homogêneo no que se refere à 

crepitação. 

  

3.8.3.  Degradação Granulométrica Durante Redução de Minérios de 

Manganês 

 

 Pouco se sabe a respeito da degradação granulométrica durante redução 

em minérios de manganês. A literatura é extremamente pobre no tema. Foram 

encontrados na literatura, apesar da grande importância do tema, apenas dois 

estudos que fazem referência à degradação granulométrica de minérios de 

manganês quando submetidos a ciclos térmicos e a uma posterior solicitação 

mecânica. É importante destacar que nenhum dos autores faz uso da 

terminologia degradação durante redução. Segundo eles, seus trabalhos 

avaliaram a resistência mecânica de alguns minérios de manganês. 
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Em 1983 YOSHIKOSHI, estudando o desenvolvimento de um compósito 

formado a partir de minério de manganês, de ferro e carvão, descreveu a 

degradação granulométrica de um tipo de minério. 

A faixa granulométrica avaliada por YOSHIKOSHI (1983) foi 

compreendida entre 14,9mm e 12,7mm. A metodologia consistiu em aquecer 

500g de minério da temperatura ambiente até 1000ºC em um forno de atmosfera 

controlada, com fluxo contínuo de nitrogênio. A degradação granulométrica foi 

medida a parir da massa de finos gerada abaixo de 5mm, isto após 900 

revoluções em um tambor de bancada (tamboramento). Segundo YOSHIKOSHI 

(1983) o índice de degradação granulométrica do minério estudado por ele, nas 

condições apresentadas, foi 63%. 

Segundo o autor a causa da degradação granulométrica do minério de 

manganês é a mudança de volume do minério, ocorrida devido à eliminação de 

água estrutural, em minérios hidratados, e à decomposição térmica de alguns 

óxidos menos estáveis em outros de maior estabilidade.  YOSHIKOSHI (1983), 

porém, não apresenta nenhuma evidência a respeito destas afirmações. 

Em 2004, TANGSTAD, estudando a aplicação de minério comilog na 

produção de ferro ligas de manganês, fez referência a investigação da 

resistência mecânica dos minérios de manganês.  

Segundo os estudos de TANGSTAD (2004) os minérios de manganês 

são mais frágeis quando aquecidos em atmosfera redutora do que em atmosfera 

inerte ou oxidante. TANGSTAD (2004) estudou a resistência mecânica de três 

diferentes minérios de manganês em atmosfera redutora. Ela aqueceu a fração 

granulométrica de 10 a 15mm de minérios de manganês até 1100oC em 

atmosfera com 70%CO e 30%CO2. As amostras foram tamboradas e a 

quantidade de finos gerada foi medida. Segundo TANGSTAD (2004) o minério 

que gerou a maior quantidade de finos foi o mais poroso e que, portanto, tende a 

reter mais água. A autora, porém não menciona nem diferencia as 

características metalúrgicas de crepitação e degradação durante redução.  

Espera-se que o fenômeno de degradação durante redução em minérios 

de manganês se apresente de forma complexa, uma vez que a variabilidade 
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mineralógica e morfológica é muito grande se comparada aos minérios de ferro. 

A degradação durante redução para minérios de ferro (RDI) é definido 

como sendo a degradação granulométrica das partículas, e, portanto, a geração 

de finos devido à mudança da fase hematita (Fe2O3) para a magnetita (Fe3O4) à 

500oC, que é caracterizada por uma mudança de estrutura cristalina que induz 

tensões nas partículas de minérios. Estas tensões são suficientes para provocar 

trincas e fraturas, propiciando a fragmentação das partículas de minério. Hoje se 

sabe que esta mudança de fase gera uma quantidade de finos muito maior do 

que a gerada nas outras mudanças que acontecem durante a redução dos 

demais óxidos de ferro. 

A degradação durante redução é uma característica metalúrgica muito 

estudada para minérios de ferro, sendo possível encontrar um número razoável 

de trabalhos na literatura técnica e científica, assim como normas que 

padronizam condições de ensaios para determinação de índices que 

caracterizam o comportamento mecânico do minério durante a redução. As 

principais normas são ISO 4696-1, ISO 4696-2 e ISO 13930. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada a este estudo consistiu na seleção de amostras 

representativas de minérios de manganês em destaque no cenário nacional e 

internacional, assim como de pelotas, produzidas em caráter experimental, pela 

VALE manganês, com finos de minérios provenientes de Carajás. Este trabalho 

abordou a caracterização química, física, mineralógica e metalúrgica destas 

amostras. As características metalúrgicas avaliadas foram desintegração 

granulométrica a frio, crepitação, desintegração granulométrica durante 

aquecimento, e eficiência e velocidade de pré-redução.  

 



 73

4.1. Amostras 

 

Foram selecionadas amostras representativas dos produtos granulados 

de três importantes minas nacionais, principais fornecedoras de matéria-prima 

para a produção de ferro-ligas de manganês no Brasil, quais sejam, Morro da 

Mina, Urucum e Azul. Foi também selecionada uma amostra representativa de 

um minério granulado proveniente da África do Sul, comumente importado para 

utilização nas plantas brasileiras, que é o Wessel. 

Foi realizada a amostragem em cada uma destas minas. Obteve-se uma 

tonelada de cada um dos principais produtos granulados. Estas amostras 

representativas foram recebidas no Laboratório de Tratamento de Minérios da 

Fundação Gorceix/CT3 para execução deste projeto. Também foram recebidos 

100kg de pelotas produzidas com finos de minérios provenientes da mina do 

Azul. A Tabela 4.1.1 apresenta as amostras recebidas. 

 

 

 

Tabela 4.1.1 – Identificação das amostras estudadas. 

Procedência Amostra Massa Identificação 

Unidade de Urucum 

– Brasil 
Produto Granulado Uma tonelada GU 

Unidade de Morro da 

Mina – Brasil 
Produto Granulado Uma tonelada GMM 

Unidade do Azul – 

Brasil 
Produto Granulado Uma tonelada MG60 

Unidade Wessel – 

África do Sul 
Produto Granulado Uma tonelada WS 

Pelotas – Brasil Pelotas de Minério 

de Manganês 
100kg PEL 
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4.1.1. Preparação das Amostras Globais 

 

Uma tonelada de cada um dos principais produtos granulados, recebidos 

para o desenvolvimento deste estudo, foram inicialmente homogeneizados e 

quarteados em pilha cônica, de forma a gerar amostras representativas para sua 

caracterização. 

A partir do montante recebido (1000kg), foram retirados 100kg de amostra 

representativa, sendo 50kg destinados a um arquivo interno e os 50kg restantes 

aos procedimentos de preparação para caracterização. Esta alíquota foi britada 

em britadores de mandíbula até que todo o conteúdo estivesse abaixo de 50mm. 

Este material foi novamente quarteado e 1kg destinado a uma nova britagem em 

britadores de mandíbulas. O produto da cominuição foi quarteado de forma que 

500g fossem, seqüencialmente, destinados ao moinho de disco fechado para 

pulverização. 

O material já pulverizado foi quarteado e dividido em alíquotas 

representativas de cada mina, destinadas a análises químicas, físicas e 

mineralógicas.      

Os procedimentos gerais adotados na preparação das amostras globais 

de cada um dos produtos granulados podem ser vistos no fluxograma da figura 

4.1.1.  
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Minério de Manganês 
(1 tonelada)

Homogeneização e 
Quarteamento

Arquivo              
(50kg)

Amostragem 
(50kg)

Britar

Peneirar   
(50mm)

Quartear

Amostra Gobal    (1kg) Arquivo

Britar

Quartear

Pulverizar       
(500g)

Arquivo

Análise Mineralógica 
(DRX/MO/MEV)

Análise Química 
(AES-ICP)

Porosimetria       
(BET)

Figura 4.1.1 – Fluxograma de preparação das amostras globais proveniente das minas de Morro da Mina, Azul, Urucum e Wessel. 
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As pelotas de minério de manganês recebidas não foram submetidas à 

sequência de procedimentos descritas pelo fluxograma apresentado na figura 

4.1.1. Os 100kg de pelotas passaram, inicialmente, por uma análise 

granulométrica para avaliação dos processos de cominuição necessários prévios 

à sua caracterização. A figura 4.1.2 apresenta o fluxograma de preparação das 

amostras das pelotas. 

 

Análise 
Granulométrica  

(100kg)

Quartear

Amostra Gobal    (1kg) Arquivo

Britar

Homogeneizar

Pulverizar           
(500g)

Análise Mineralógica 
(DRX/MO/MEV)

Análise Química        
(AES-ICP)

Porosimetria       
(BET)

 
Figura 4.1.2 – Fluxograma de preparação da amostra global das pelotas de minério de 

manganês. 

 

4.2. Decomposição Térmica e Pré-redução de Granulados e de 

Pelotas de Minérios de Manganês  

4.2.1. Preparação das Amostras Destinadas aos Ensaios de 

Decomposição Térmica e de Pré-Redução 

 

A faixa granulométrica escolhida para a realização dos ensaios de 

decomposição térmica e de pré-redução foi a compreendida entre 15,9mm e 
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9,5mm, cujo tamanho médio de partículas é 12,7mm.  

A figura 4.2.1 é um fluxograma que ilustra os procedimentos adotados 

para gerar as amostras representativas na faixa de 15,9mm a 9,5mm para cada 

produto granulado de minério de manganês, e pelota selecionados. 

Amostras

Homogeneização e 
Quarteamento

Classificação 
Granulométrica a 

Seco

Faixa Granulométrica                    
-15,9mm, +9,5mm

Ensaios de 
Decomposição 
Térmica e Pré-
redutibilidade

Pulverizar           

Análise Mineralógica 
(DRX/MO/MEV)

Análise Química        
(AES-ICP)

Porosimetria       
(BET)

Amostragem                                   

 

Figura 4.2.1 – Fluxograma de preparação das amostras destinadas aos estudos de 

decomposição térmica e de pré-redução. 

  

4.2.2. Estudos de Decomposição Térmica dos Granulados e das 

pelotas de Minério de Manganês Selecionados 

 

 Como já descrito na revisão bibliográfica, os hidróxidos, carbonatos e 

alguns óxidos de manganês se decompõem facilmente em atmosferas oxidante, 

sendo necessário para isto, apenas, fornecer energia a eles. Como os minérios 

estudados apresentam, em proporções diferentes, todas estas famílias de 
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minerais, torna-se importante investigar a estabilidade térmica das mesmas, 

identificando, condições em que elas se decompõem em fases mais estáveis. 

 Este estudo buscou, objetivamente, identificar as temperaturas de início 

de decomposição térmica dos hidróxidos, de forma geral, assim como dos 

carbonatos e dos óxidos MnO2 e Mn2O3, que se decompõem facilmente em 

Mn3O4. Esta avaliação foi feita para cada um dos granulados e também para as 

pelotas, porém já se esperava que para estas não fossem observadas nenhuma 

decomposição significativa, uma vez que ela já se encontrava majoritariamente 

na forma da fase MnO. 

 O procedimento experimental consistiu, para cada um dos materiais, em 

amostrar representativamente uma massa de aproximadamente 2kg, na faixa 

granulométrica compreendida entre 15,9mm e 9,5mm. Todo o material foi seco a 

105±5oC até que sua massa permanecesse constante. A alíquota resultante 

deste procedimento foi homogeneizada e quarteada em duas amostras de 

aproximados 500g, e um arquivo.  

Os estudos foram desenvolvidos por meio da submissão das amostras a 

um aquecimento, da temperatura ambiente até 1000oC, a uma taxa constante de 

25oC/min. O tempo de residência nesta temperatura foi de uma hora. Os ensaios 

foram realizados em um forno vertical resistivo AN3200, provido de uma 

termobalança. Uma condição de atmosfera foi avaliada, sendo ela o ar natural.    

  Por meio da análise química e da difratometria de raios X dos produtos 

dos ensaios, assim como das perdas de massa observadas durante o 

aquecimento, determinou-se as temperaturas de início de decomposição das 

fases menos estáveis e a fração de cada produto das decomposições na 

estrutura final da amostra. É importante ressaltar que cada ensaio foi realizado 

em duplicata. 

 Com base nos resultados obtidos, buscou-se definir um novo parâmetro 

que permitisse avaliar a eficiência ou efetividade da evolução das fases minerais 

instáveis até a formação de fases termodinamicamente estáveis nas condições 

de estudo. Este trabalho propôs a criação de um índice denominado Evolução 

de Decomposição Térmica (EDT), que quantifica o estágio de decomposição 
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térmica de cada amostra submetida ao procedimento de decomposição térmica 

ao ar. 

 

4.2.3. Estudos de Pré-Redução dos Granulados e das pelotas de 

Minério de Manganês Selecionados 

 

 Os minérios de manganês, quando submetidos ao processo do forno 

elétrico de redução, experimentam, à medida que descem no reator, uma 

sequência de reações de redução já descritas na revisão bibliográfica. Um fato 

importante é a impossibilidade termodinâmica de se obter manganês metálico na 

fase sólida, sendo, portanto, o MnO reduzido apenas na fase líquida, em 

temperaturas superiores a 1200oC, e na presença de redutor sólido. 

 Este trabalho se propôs a investigar, para os diferentes minérios e 

pelotas, a eficiência e a velocidade de pré-redução dos diferentes minérios e 

pelotas de manganês, buscando caracterizar as etapas de redução até a 

formação do MnO e das demais fases termodinamicamente estáveis na zona 

granular do forno elétrico. 

 Espera-se que em atmosfera inerte ou ao ar, os minérios, quando 

aquecidos até 1000oC, apresentem, entre outras decomposições, às dos óxidos 

de valências superiores em Mn3O4, que nestas condições é uma fase majoritária 

e termodinamicamente estável. A redução da fase Mn3O4 em MnO, só se torna 

possível em temperaturas inferiores a 1100oC, quando submetida ao fluxo de 

gases redutores. 

 Buscando parâmetros que sirvam como referência de qualidade 

metalúrgica em redução de granulados e de pelotas de minérios de manganês, 

este trabalho se propôs a investigar e comparar a cinética de pré-redução dos 

materiais selecionados. Isto foi feito por meio da proposição de quatro novos 

índices, que são a Eficiência de Pré-redução (EP), a Velocidade Instantânea 

de Pré-redução (VIP), a Velocidade Média de Pré-redução (VMP) e o Fator 

de Pré-redução (FP). 
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 O índice Eficiência de Pré-redução (EP) consiste em determinar a 

evolução da pré-redução dos materiais. O índice Velocidade Instantânea de 

Pré-redução (VIP) consiste em determinar a taxa variacional temporal de pré-

redução dos materiais. O índice Velocidade Média de Pré-Redução (VMP) 

consiste, como o próprio nome sugere, em determinar a velocidade média de 

pré-redução. O Fator de Pré-redução (FP) correlaciona a Eficiência de Pré-

redução (EP) à concentração de MnO ao final da etapa de pré-redução. Por 

meio destes parâmetros, serão feitas comparações entre os comportamentos 

dos diferentes materiais durante a pré-redução. 

 O procedimento experimental consistiu, para cada um dos materiais, em 

amostrar representativamente uma massa de aproximadamente 2kg, na faixa 

granulométrica compreendida entre 15,9mm e 9,5mm. Todo o material foi seco a 

105±5oC até que sua massa permanecesse constante. A alíquota resultante 

deste procedimento foi homogeneizada e quarteada em duas amostras de 

aproximados 500g, e um arquivo.  

Os índices foram obtidos por meio da média calculada a partir dos 

resultados obtidos para as duas alíquotas de 500g que foram, individualmente, 

introduzidas em uma retorta de 75mm de diâmetro e aquecidas em um forno 

resistivo vertical (normatizados pela ISO para ensaios de RDI e de redutibilidade 

aplicados a granulados e aglomerados de minérios de ferro), da temperatura 

ambiente até 1000oC, a uma taxa constante de 25oC/min, em atmosfera 

composta por 100% de N2, em fluxo ascendente e vazão de 5l/minuto.  

Atingida a temperatura de residência, o fluxo de N2 foi interrompido e a 

atmosfera redutora em fluxo ascendente foi estabelecida. O tempo de residência 

nesta temperatura foi de uma hora. Ao término do tempo de residência o fluxo 

de gás redutor foi interrompido e a amostra foi resfriada no interior do forno sob 

fluxo ascendente de N2, com vazão de 5 l/minuto.  

Neste trabalho foram avaliadas três condições diferentes de atmosfera 

redutora, onde se buscou avaliar a influência de sua vazão. Foi utilizado um gás 

redutor composto por 99,5% de CO e 0,5% de N2, para o qual foram avaliadas 

três vazões, quais sejam 2l/min, 5l/min e 15l/min. 
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 A figura 4.2.2 e a tabela 4.2.1 resumem as condições de ensaio 

propostas.
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Figura 4.2.2 – Perfil térmico dos ensaios propostos para obtenção das velocidades de pré-

redução. 

 

 

 

Tabela 4.2.1 – Condições de ensaio propostas para obtenção das velocidades de pré-

redução. 

Etapa Temperatura (oC) Atmosfera Tempo (min.) 

Aquecimento 25 - 1000 5L/min - 100% N2 40 

Redução 1000 

2L/min – 99,5%CO, 0,5%N2 

60 5L/min – 99,5%CO, 0,5%N2 

15L/min – 99,5%CO, 0,5%N2 
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4.3. Degradação Granulométrica a Frio e a Quente de 

Granulados e Pelotas de Minérios de Manganês  

4.3.1. Índices de Degradação Granulométrica a Frio e a Quente 

Propostos 

 

Para estudar o comportamento de degradação granulométrica dos 

minérios granulados de manganês e da pelota, este trabalho se propôs a criar 

uma nova terminologia. Esta proposição possibilitou a comparação dos 

comportamentos, quanto à geração de finos, dos diferentes materiais 

selecionados, por meio de índices quantitativos. 

 O primeiro índice a ser sugerido foi aquele que permitiu avaliar o 

comportamento mecânico dos materiais a frio, por meio da avaliação de suas 

resistências ao choque e à abrasão. Este índice será definido como o parâmetro 

Desintegração Granulométrica a Frio (DGF). A amostra de minério ou pelota 

foi, em uma faixa granulométrica específica, submetida a uma secagem e 

seguidamente tamborada em um tambor rotativo AN4696TR normatizado pelas 

ISO9246-1 e ISO9246-2, para testes de RDI aplicados a minérios de ferro. Este 

tambor simulou situações de impacto e abrasão simultaneamente, uma vez que 

com preenchimento ideal trabalhou em regime de cascata. As porcentagens em 

massa de material geradas abaixo de malhas específicas da série Tyler 

forneceram os índices DGF. 

 Dois outros parâmetros foram aqui definidos para avaliação da resistência 

mecânica dos materiais a quente. O primeiro índice avaliou a geração de finos 

devido à submissão dos materiais a um aquecimento muito rápido, buscando 

simular o que acontece no ato de carregamento do reator metalúrgico, onde as 

matérias-primas são aquecidas da temperatura ambiente até proximidades de 

700oC com muita rapidez, e em uma atmosfera ainda pobre em CO. Este índice 

foi sugerido como o tradicional índice de crepitação. 

O segundo índice foi proposto para avaliar o comportamento do material à 

medida que ele se desloca em fluxo descendente no reator metalúrgico, em 
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contracorrente com um gás já rico em CO, experimentando aumento de 

temperatura até que se inicie o amolecimento e fusão.  Este parâmetro foi 

definido como Desintegração Granulométrica a Quente (DGQ), ou seja, índice 

de desintegração granulométrica dos materiais durante aquecimento em 

atmosfera redutora. Para obtenção deste índice, o material, em uma faixa 

granulométrica específica, foi previamente seco e posteriormente aquecido em 

um forno elétrico vertical até uma temperatura de residência, onde permaneceu 

por um tempo determinado sob fluxo ascendente de um gás redutor. Após o 

resfriamento, a amostra foi tamborada, também, no tambor AN4696TR. A 

quantidade de material gerado, após tamboramento, abaixo de uma ou mais 

malhas da série Tyler, representou o valor dos índices DGQ. 

 A tabela 4.3.1 apresenta os índices propostos, seus significados, as fases 

dos ensaios, a atmosfera em que ocorreu a etapa de reação (etapa do ensaio 

onde se trata isotermicamente a amostra) e os tipos de reações que ocorreram 

em todo o ensaio. 
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Tabela 4.3.1 – Resumo dos índices propostos de degradação granulométrica e seus 

atributos. 

 Significado Fases do Ensaio Atmosfera 

Reações 

durante 

Aquecimento 

DGF 

Desintegração 

Granulométrica 

a Frio 

 

Tamboramento da amostra in natura 

(após secagem) no tambor 

AN4696TR para avaliar a geração de 

finos a frio. 

 

Sem 

aquecimento 
Sem Reações 

IC 
Índice de 

Crepitação  

Aquecimento brusco da amostra em 

mufla. 
Oxidante (ar) 

 

Desidratação 

 

Decomposição 

Térmica 

 

DGQ 

Desintegração 

Granulométrica 

a Quente 

 

1) Aquecimento da amostra em um 

forno elétrico vertical até uma 

temperatura de residência. 

 

2) Após resfriamento, a amostra é 

tamborada no tambor AN4696TR 

para avaliar a intensidade de 

geração de finos. 

 

Redutora 

 

Desidratação 

 

Decomposição 

Térmica 

 

Redução 

 

4.3.2. Preparação das Amostras Destinadas aos Ensaios de 

Degradação Granulométrica a Frio e a Quente 

 

Os aproximados 900kg restantes dos procedimentos de caracterização, 

de cada amostra dos produtos granulados selecionados, foram novamente 

homogeneizados e quarteados. Uma porção aproximada de 400kg foi amostrada 
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e classificada a seco nas malhas de 37,5mm, 19,0mm, 15,9mm, 6,3mm e 3mm 

da série Tyler. 

A faixa granulométrica escolhida para a realização dos ensaios de 

crepitação foi a compreendida entre 19mm e 6,3mm, cujo tamanho médio de 

partículas é 12,7mm, portanto ideal para o bom desempenho dos fornos 

elétricos a arco submerso. A massa de material entre 19 e 6,3mm, obtida para 

cada produto de minério, foi novamente quarteada até que se obtenha 

aproximadamente 50kg.  

Os 50kg de cada um dos produtos granulados foram quarteados, de 

forma que fossem reservados 10kg para os procedimentos de caracterização 

química, física e mineralógica, e 40kg para os ensaios de crepitação.  

FARIA, em 2008, estudou o comportamento de crepitação dos minérios 

granulados de manganês provenientes das minas de Urucum, Morro da Mina e 

do Azul, assim como a influência da umidade e de um tratamento térmico sobre 

o fenômeno. O fato de este estudo já ter sido feito, associado à observação de 

que produtos metalúrgicos, como pelotas, não apresentam o fenômeno de 

crepitação, justificou, que neste trabalho fossem investigados, apenas, os 

comportamentos de crepitação dos minérios granulados de Mamatwan e de 

Wessel, assim como feita a comparação, dos resultados obtidos para estes 

minérios africanos, com os observados por FARIA (2008), para os brasileiros.  

Em nenhum momento as amostras foram submetidas a operações que 

pudessem induzir tensões internas significativas, ou alteração em sua umidade. 

A faixa granulométrica escolhida para a realização dos ensaios de 

desintegração granulométrica a frio e desintegração granulométrica durante 

aquecimento foi a compreendida entre 15,9mm e 9,5mm, cujo tamanho médio 

de partículas também é 12,7mm. A massa de material entre 15,9mm e 9,5mm, 

obtida para cada produto de minério, foi novamente quarteada até que se 

obtivesse aproximadamente 50kg.  

A figura 4.3.1 é um fluxograma que ilustra a seqüência de procedimentos 

adotados para gerar as amostras representativas nas faixas de 19mm a 6,3mm 

e de 15,9mm a 9,5mm para cada produto granulado de minério de manganês,  e 
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pelotas selecionados. 

 

 

Amostras

Homogeneização e 
Quarteamento

Amostragem     

Classificação 
Granulométrica a 

Seco

Faixa 
granulométrica:                      

-19,0mm, +6,3mm 
(**)

Faixa 
Granulométrica 

Proporcionalmente 
Composta:                     

-15,9mm, +9,5mm

Ensaios de 
Crepitação (**)

Ensaios de 
Desintegração 

Granulométrica a 
Frio e Durante 
Aquecimento

Procedimentos de 
Caracterização

Pulverizar           

Análise Mineralógica 
(DRX/MO/MEV)

Análise Química        
(AES-ICP)

Porosimetria       
(BET)

Amostragem                                   

(**) - Destinado somente aos Produtos Granulados de Minérios de Manganês  
Figura 4.3.1 – Fluxograma de preparação das amostras, por faixas granulométricas, 

destinadas a caracterização e ensaios de degradação granulométrica a frio e a quente. 
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4.3.3. Medida dos Índices de Desintegração Granulométrica a Frio 

dos Produtos Granulados e Pelotas Selecionados - DGF 

 

O ensaio de desintegração granulométrica a frio (DGF) tem como objetivo 

medir a quantidade de finos gerados pelos minérios granulado, pelota, e sinter 

de manganês antes de passarem por qualquer processamento térmico que não 

seja o de secagem. Este ensaio buscou avaliar a quantidade de finos gerados 

durante a manipulação dos materiais antes do seu enfornamento.  

Este ensaio propôs que uma alíquota de aproximadamente 2kg, gerada 

no processamento da amostra global, na faixa granulométrica compreendida 

entre 15,9mm e 9,5mm, fosse seca a 105±5oC até que sua massa 

permanecesse constante. O material seco foi submetido a um peneiramento, 

também a seco, objetivando garantir que o mesmo estivesse livre de finos, aqui 

considerados como material abaixo de 9,5mm. 

A alíquota resultante deste procedimento foi homogeneizada e quarteada 

em três amostras de aproximados 500g, e as três foram destinadas aos ensaios 

de desintegração granulométrica a frio (DGF).  

O ensaio de DGF foi realizado em um tambor rotativo modelo AN4696TR 

desenvolvido, a princípio, para avaliar a resistência à degradação de minérios de 

ferro após a redução. O tambor possui diâmetro interno de 130±2mm e 

comprimento de 200±2mm. A freqüência de rotação é de 30±1rpm. 

Cada amostra de 500g seca na faixa granulométrica compreendida entre 

15,9 e 9,5mm foi introduzida no tambor, que foi acionado com freqüência de 

rotação de 30rpm. O tambor foi interrompido com 10, 20 e 30 minutos de ensaio 

para avaliação da evolução da geração de finos. A cada parada, o material 

tamborado foi analisado nas malhas de 9,5mm, 6,3mm, 3,35mm, 1,18mm, 

0,6mm e 100# da série Tyler. Os índices de desintegração granulométrica a frio 

(DGF) foram obtidos, para cada intervalo de tempo, a partir das médias de três 

testes. Os índices foram expressos por meio da porcentagem em massa de 

material abaixo das malhas utilizadas: DGF-9,5mm, DGF-6,3mm, DGF-3,35mm, DGF-

1,18mm, DGF-0,6mm, DGF-100#. A figura 4.3.2 resume o procedimento experimental. 
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A Tabela 4.3.2 resume os índices de degradação a frio (DGF) a serem obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.2 – Fluxograma mostrando os procedimentos para obtenção dos índices para 

os testes de degradação a frio (DGF). 

 

Tabela 4.3.2 - Índices de desintegração granulométrica a frio (DGF) a serem obtidos.  

Tempo de 

Tamboramento 

(minutos) 

Peneira  Índices 

10, 20 e 30 

9,5mm %passante DGF-9,5mm 

6,3mm % passante DGF-6,3mm 

3,35mm % passante DGF-3,15mm 

1,18mm %passante DGF-1,18mm 

0,6mm % passante DGF-0,6mm 

100# % passante DGF-100# 

Amostra DGF  

(15,9-9,5mm) – (2kg) 

Secagem (105ºC) 

Peneiramento 

Peneiramento 

Homogeneização e 

quarteamento 

Amostra (500g) 

Tamboramento 

(10 minutos) 

Peneiramento 

Tamboramento 

(20 minutos) 

Peneiramento 

Tamboramento 

(30 minutos) 
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4.3.4. Medida dos Índices de Crepitação dos Produtos Granulados 

Selecionados 

 

 Os índices de crepitação para os produtos granulados das minas de 

Mamatwan e Wessel foram medidos por meio de padrões recomendados pela 

norma ISO 8371 para minérios de ferro, salvo a faixa granulométrica utilizada. 

 A metodologia aplicada neste trabalho permitiu estudar e caracterizar o 

comportamento de crepitação dos minérios selecionados em três condições 

distintas. Inicialmente os 40kg de material na faixa de 19 a 6,3mm, para cada 

minério estudado, foram quarteados, gerando 3 alíquotas de aproximadamente 

13kg cada. 

 A primeira alíquota, para cada um dos minérios, foi quarteada. Foram 

reservados aproximadamente 5kg para os ensaios de crepitação com a umidade 

natural (de recebimento) de cada um dos produtos granulados. Cada amostra 

será submetida a um peneiramento a seco na malha de 6,3mm para eliminação 

de finos residuais. Foram realizados dez (10) testes de crepitação, cada qual 

com uma massa de 500g de minério. Os ensaios foram realizados em um forno 

tipo mufla da Fornos Lavoisier, modelo 402D, a uma temperatura de 700ºC 

durante um intervalo de tempo de 30 minutos. As amostras foram resfriadas ao 

ar e submetidas a um novo peneiramento. A partir da média entre os dez testes 

realizados, foram determinados quatro índices de crepitação por tipologia de 

minério. Foram eles I-6,3, I-3,35, I-1,18 e I-0.5, que dizem respeito às porcentagens em 

massa de material abaixo de 6,3mm; 3,35mm; 1,18mm e 0,5mm 

respectivamente. Os aproximados 8kg restantes foram destinados a um teste 

para mensurar a umidade do material.    

 A segunda alíquota, para cada um dos minérios, seguindo as 

recomendações ISO8371, foi inicialmente seca a 105±5ºC por tempo suficiente 

até que sua massa permanecesse constante. Cada amostra foi posteriormente 

submetida a um novo peneiramento a seco na malha de 6,3mm para eliminação 

de possíveis finos residuais. 

 Em um segundo momento estas amostras, já secas e livre de finos, foram 
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quarteadas e deram origem a duas partições, uma de aproximadamente 5kg e 

outra de aproximadamente 8kg.  A partir da primeira partição foram realizados 

dez (10) testes de crepitação, cada qual com uma massa de 500g de minério. 

Os ensaios foram realizados em um forno tipo mufla da Fornos Lavoisier, 

modelo 402D, a uma temperatura de 700ºC durante um intervalo de tempo de 30 

minutos. As amostras foram resfriadas ao ar e submetidas a um novo 

peneiramento. A partir da média entre os dez testes realizados, foram 

determinados quatro índices de crepitação por tipologia de minério. Foram eles I-

6,3, I-3,35, I-1,18 e I-0.5, que dizem respeito às porcentagens em massa de material 

abaixo de 6,3mm; 3,35mm; 1,18mm e 0,5mm respectivamente. O peneiramento 

foi efetuado a seco com peneiras da série Tyler.     

 A segunda partição, dos minérios provenientes de Mamatwan e Wessel, 

foram submetidos a um tratamento térmico a 200±5ºC durante um período de 48 

horas, em um forno da Fornos Lavoisier modelo 405B, para posterior teste de 

crepitação, nas mesmas condições evidenciadas no parágrafo anterior. A 

terceira alíquota foi reservada como arquivo de trabalho. 

 Os procedimentos de secagem, tratamento térmico e medida dos índices 

de crepitação foram realizados nas dependências dos Laboratórios de 

Geometalurgia e de Tratamento Térmico do Departamento de Engenharia 

Metalúrgica da Universidade Federal de Ouro Preto.  

A figura 4.3.3 é um fluxograma que resume a seqüência de 

procedimentos adotados para estudo e caracterização do comportamento de 

crepitação dos produtos granulados de minério de manganês provenientes das 

minas de Mamatwan e Wessel. 
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Produto Granulado 
(<19mm, >6.3mm) 

40kg

Amostra 1             

Seca a 105±5oC 13kg

Amostra 2             
Umidade Natural                     

13kg

Amostra 3    
Arquivo         
13kg

Teste de Crepitação                

700oC/ 30min                         
5kg

Tratamento Térmico        

200oC/ 48hours  

Teste de Crepitação     

700oC/ 30min                
5kg

Teste de Crepitação     

700oC/ 30min                
5kg

 
Figura 4.3.3 – Fluxograma da rotina utilizada nos ensaios de crepitação das amostras dos 

produtos granulados selecionados. 

 

   

Após a determinação dos índices de crepitação foi feita uma comparação 

entre os valores obtidos para as amostras úmidas, secas e tratadas 

termicamente. Também foi feita a comparação entre os resultados obtidos para 

os minérios africanos com aqueles obtidos por FARIA (2008), para os 

brasileiros. 

 Em cada um dos dez testes, realizados por amostra, úmida, seca ou 

tratada termicamente, a faixa granulométrica remanescente acima de 6,3mm foi 

fotografada com auxílio de um estereomicroscopio LEICA EZ4D. 

 Este trabalho propôs ainda, em uma segunda etapa, um ensaio de 

crepitação adaptado, que buscou simular de forma mais aproximada, as reais 

condições encontradas pelas amostras no ato de seu carregamento no topo do 

forno elétrico de redução.  

 Cada uma das amostras de granulados, incluindo as já estudadas por 

FARIA (2008), na faixa granulométrica compreendida entre 15,9mm e 9,5mm, 

foram amostradas em duas porções representativas de 500g, que foram secas a 

105±5 oC. Estas porções foram, individualmente, submetidas a um aquecimento 

brusco, com taxa constante de 30oC/min, da temperatura ambiente à 700oC. O 

aquecimento foi feito ao ar, e uma vez atingida a temperatura de trabalho, foi 
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estabelecido, durante 30 minutos, um fluxo ascendente de 1,5l/min de um gás 

redutor composto por 6% de H2, 38% de CO2 e 56% de CO. Esta composição foi 

escolhida por se aproximar muito dos valores encontrados nos monitoramentos 

feitos nos topos dos fornos elétricos do Brasil. 

 Cada uma das amostras, depois de submetidas a este procedimento, 

foram granulometricamente classificadas nas malhas de 6,3mm; 3,35mm; 

1,18mm e 0,5mm para obtenção dos índices de crepitação em atmosfera 

redutora. É importante destacar que os índices foram calculados a partir das 

médias aritméticas dos resultados obtidos em duplicata. 

  

4.3.5. Medida dos Índices de Desintegração Granulométrica Durante 

Aquecimento dos Produtos Granulados e Pelotas Selecionados – 

DGQ 

 

Devido à inexistência de normas que norteiem um procedimento 

experimental para determinação da degradação granulométrica durante a 

redução de granulados de minérios de manganês, propôs-se a partir da revisão 

bibliográfica realizada, e das normas ISO4696-1 e ISO4696-2, que são 

destinadas à determinação do índice de desintegração dos granulados e 

aglomerados de minério de ferro durante redução, um ensaio que buscou avaliar 

a geração de finos de cada produto granulado e pelotas de minério de 

manganês na zona granular do forno elétrico de redução. 

O ensaio de desintegração granulométrica durante aquecimento, que foi 

realizado em atmosfera redutora, consistiu em medir a porcentagem em massa 

de finos gerados durante o aquecimento, em atmosferas ricas em monóxido de 

carbono, e após solicitação mecânica dos materiais. Sendo cada ensaio 

realizado em duplicata com alíquotas de 500g.    

O procedimento experimental consistiu, para cada um dos materiais, em 

amostrar representativamente uma massa de aproximadamente 2kg, na faixa 

granulométrica compreendida entre de 15,9mm e 9,5mm. Todo o material foi 
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seco a 105±5oC até que sua massa permanecesse constante. A amostra seca 

foi submetida a um peneiramento, também a seco, objetivando garantir que a 

mesma estivesse livre de finos, aqui também considerados como material abaixo 

de 9,5mm. A alíquota resultante deste procedimento foi homogeneizada e 

quarteada em duas amostras de aproximados 500g, e um arquivo.  

Os índices foram obtidos por meio da média calculada a partir dos 

resultados obtidos para as duas alíquotas de 500g que foram, individualmente, 

introduzidas em uma retorta de 75mm de diâmetro e aquecidas em um forno 

resistivo vertical (normatizados pela ISO para ensaios de RDI e de redutibilidade 

aplicados a granulados e aglomerados de minérios de ferro), da temperatura 

ambiente até 1000oC, a uma taxa constante de 25oC/min, em atmosfera 

composta por 100% de N2, em fluxo ascendente e vazão de 5l/minuto.  

Atingida a temperatura de residência, o fluxo de N2 foi interrompido e a 

atmosfera redutora em fluxo ascendente, com vazão de 5l/minuto, foi 

estabelecida. O tempo de residência nesta temperatura foi de uma hora. Ao 

término do tempo de residência o fluxo de gás redutor foi interrompido e a 

amostra foi resfriada no interior do forno sob fluxo ascendente de N2, com vazão 

de 5 l/minuto.  

Este trabalho propôs que fossem avaliadas três condições diferentes de 

atmosfera redutora, onde se buscou avaliar a influência de sua vazão. Foi 

utilizado um gás composto por, 99,5% de CO e 0,5% de N2, para o qual foram 

avaliadas três vazões, que foram 2l/min, 5l/min e 15l/min. 

Após o resfriamento, a amostra foi submetida a uma classificação 

granulométrica nas malhas de 9,5mm, 6,3mm, 3,35mm, 1,18mm, 0,6mm e 100# 

para obtenção dos índices de desintegração granulométrica durante 

aquecimento em atmosfera redutora sem tamboramento. Os índices foram 

obtidos a partir da porcentagem em massa de material abaixo das malhas 

designadas acima.  

Uma vez obtidos estes índices, as amostras foram recompostas e 

tamboradas em um tambor rotativo modelo AN4696TR com freqüência de 

rotação de 30±1rpm. O tamboramento foi interrompido aos 10, 20 e 30 minutos 
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de ensaio para determinação de índices de desintegração, a fim de avaliar a 

evolução de geração de finos devido aos materiais, depois de submetidos a um 

ciclo térmico, terem sidos submetidos a situações de impacto e abrasão.   

A tabela 4.3.3 apresenta os índices determinados sem, e com 

tamboramentos. A figura 4.3.4 é um fluxograma que ilustra a metodologia 

proposta para determinação dos índices de desintegração granulométrica 

durante aquecimento em atmosfera redutora sem, e com tamboramentos.  

 

 

Tabela 4.3.3 – Índices de desintegração granulométrica durante aquecimento (DGQ) a 

serem determinados para cada um dos produtos granulados e pelota de minérios de 

manganês. 

Temperatura 

Isoterma 

Tempo de 

Tamboramento 

(Minutos) 

Malhas Índices 

1000ºC  

Sem Tamboramento 

 

10 

 

20 

 

30 

9,5mm %passante DGQ-9,5mm 

6,3mm % passante DGQ-6,3mm 

3,35mm % passante DGQ-3,35mm 

1,18mm % passante DGQ-1,18mm 

0,6mm % passante DGQ-0,6mm 

100# % passante DGQ-100# 



 95

Amostras para DGQ               
(2kg)

Tamboramentos

Secagem                    

(105±5oC)
10 minutos

Homogeneização e 
Quarteamento

Classificação 
Granulométrica

Índices 
10min

Amostragem                 
(500g)

20 minutos

Aquecimento e Isoterma 

(1000oC)
Classificação 
Granulométrica

Índices 
20min

Classificação 
Granulométrica

30 minutos

Determinação dos Índices 
sem Tamboramento

Classificação 
Granulométrica

Índices 
30min

Tamboramentos

Determinação dos Índices 
com Tamboramento

 
Figura 4.3.4 – Fluxograma de procedimentos adotados para determinação dos índices de 

desintegração granulométrica durante aquecimento (DGQ). 

 

 

4.4. Grau de Inchamento das Pelotas 

 

 Uma propriedade de pelotas de minério de ferro comumente avaliada é o 

grau de inchamento, que consiste em determinar o aumento percentual do 

volume das pelotas durante a redução.  

 Em virtude de não serem relatados na literatura, estudos a respeito do 

grau de inchamento de pelotas de minérios de manganês, este trabalho propôs 

uma metodologia que permitiu avaliar esta propriedade para amostras 

submetidas a ciclos térmicos de decomposição térmica ao ar, e de pré-redução 

em atmosferas ricas em CO. 



 96

 Ao todo, foram determinados quatro graus de inchamentos, um para 

pelotas termicamente decompostas ao ar, e três para pelotas pré-reduzidas com 

um gás de composição 99,5% de CO e 0,5% de N2, com vazões de 2l/min, 5l/min 

e 15lmin. Deve-se destacar que para cada condição, os graus de inchamento 

foram calculados a partir da média entre dois ensaios.  

   Para cada uma das condições estudadas, foram amostradas duas 

alíquotas de recebimento de pelotas, cada uma com 500g, possuindo entre 70 e 

80 pelotas com diâmetro médio entre 15,9mm e 9,5mm. Cada alíquota foi 

quarteada e a metade das pelotas foi amostrada. Cada uma destas pelotas teve 

três diâmetros medidos. O diâmetro médio e o volume médio das pelotas de 

recebimento foram determinados. 

 Cada uma das alíquotas foi recomposta e submetida aos respectivos 

ciclos térmicos. Após a conclusão de cada processamento térmico, as pelotas 

resfriaram naturalmente até a temperatura ambiente. Cada alíquota foi 

novamente quarteada e a metade das pelotas foi amostrada. Novamente, cada 

uma das pelotas teve três diâmetros medidos. O diâmetro médio e o volume 

médio após os respectivos ciclos térmicos foram determinados.  

O grau de inchamento, para cada ciclo térmico aplicado, foi calculado por 

meio da equação 4.4.1. A variável Vt é o volume médio das pelotas submetidas 

a um ciclo térmico específico, e a variável V0 é o volume médio das pelotas 

antes de serem submetidas ao ciclo térmico. 

 

 

( )
100  (%) Inchamento deGrau 

0

0 ×
−

=
V

VVt
                  (4.4.1) 

 

 Os ciclos térmicos consistiram em introduzir cada alíquota de pelotas em 

uma retorta de 75mm de diâmetro e aquecê-las em um forno resistivo vertical, 

da temperatura ambiente até 1000oC, a uma taxa constante de 25oC/min. No 

primeiro ensaio o aquecimento foi feito ao ar, nos outros três em atmosfera 

composta por 100% de N2, em fluxo ascendente e vazão de 5l/minuto.  
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Atingida a temperatura de residência, no primeiro ensaio, as amostras 

foram submetidas a uma isoterma de uma hora também ao ar. Para os demais 

ensaios, o fluxo de N2 foi interrompido e a atmosfera redutora em fluxo 

ascendente foi estabelecida. O tempo de residência nesta temperatura foi de 

uma hora. Ao término do tempo de residência o fluxo de gás redutor foi 

interrompido e a amostra foi resfriada no interior do forno sob fluxo ascendente 

de N2, com vazão de 5 l/minuto.  

Aqui também foram avaliadas três condições diferentes de atmosfera 

redutora, onde se buscou avaliar a influência de sua vazão. Foi utilizado um gás 

redutor composto por 99,5% de CO e 0,5% de N2, para o qual foram avaliadas 

três vazões, quais sejam 2l/min, 5l/min e 15l/min. 

 

4.5. Procedimentos de Caracterização 

 

 Os procedimentos de caracterização foram comuns à amostra global, às 

faixas 15,9mm a 9,5mm de 19mm a 6,3mm de cada produto granulado e pelota 

de minérios de manganês naturais e após submissão aos ensaios metalúrgicos.  

 

4.5.1. Análise Química 

 

Foram realizadas análises químicas quantitativas tanto para amostra 

global quanto por faixas granulométricas no Laboratório de 

Geoquímica/DEGEO/UFOP.  

Foram determinados os teores de Mn, Fe, CaO, MgO, SiO2, Al2O3, TiO2 e 

P. Os teores de Mn e SiO2 foram determinados por via úmida (titulometria) e os 

demais componentes por ICP – OES (Espectrômetro de Emissão Atômica por 

Plasma Indutivamente Acoplado) da marca SPECTRO/modelo Ciros CCD. 

 Foram realizadas análises químicas da amostra global e das faixas de 

15,9mm a 9,5mm, e de 19mm a 6,3mm referentes aos produtos granulados das 
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unidades selecionadas. A caracterização química das pelotas produzidas em 

escala piloto pela VALE manganês se deu por meio da amostra global e da faixa 

granulométrica compreendida entre 15,9mm e 9,5mm.   

 

4.5.2. Caracterização Mineralógica  

 

Foram determinados quantitativamente os constituintes minerais 

majoritários presentes nas amostras estudadas. Os resultados foram obtidos por 

meio da conjugação das técnicas de microscopia óptica, difratometria de raios X, 

pelo método do pó total, de microssonda eletrônica acoplada a MEV, 

termogravimetrias e balanços de massa.  

Para preparação das amostras de pó foi feita a pulverização e 

homogenização de cada amostra. Os equipamentos de difração de raios X 

utilizados foram um difratrômetro modelo Rigaku, série D/Max-B, com varredura 

de 1,2 graus/min do Laboratório de Difração de Raios X do Departamento de 

Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, e um marca Rigaku, modelo 

Geigerflex com tubo de raios X de cobre do Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN). A interpretação dos difratogramas foi feita através 

do software JADE 3.1 do fabricante MDI.   

 

4.5.3. Determinação de Propriedades Físicas 

 

4.5.3.1. Densidade 

 

As densidades aparentes das amostras globais e das faixas 

compreendidas entre 15,9mm e 9,5mm, e entre 19mm e 6,3mm, dos produtos 

granulados de minério de manganês das unidades de Morro da Mina, Urucum, 

Azul, Mamatawan e Wessel foram determinadas pelo método do picnômetro a 

água. Para as pelotas, foram determinadas apenas as densidades da amostra 
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global e da faixa compreendida entre 15,9mm e 9,5mm.  

Estes testes consistiram em medir individualmente, em balança analítica, 

a massa (m) de partícluas de granulados e pelotas de minérios de mnagnês. 

Uma proveta graduada foi preenchida com 300ml de água, e cada uma das 

partículas, previamente empregnadas por parafina, foram individualmente 

introduzidas na proveta. O volume de água deslocado foi medido e tomado 

como o sendo o volume da partícula (vp), ou seja, o volume do sólido mais o 

volume dos poros. A densidade aparente foi calculada por meio da razão entre a 

massa das partículas e seus volumes quando impregnadas por parafina. Este 

procedimento foi realizado para 30 partículas de cada um dos materiais 

estudados, de forma que a média dos resultados foi aceita como a densidade 

aparente de cada um.  A equação 4.5.1 foi utilizada para o cálculo das 

densidades.   

 

pv

m
d =material do aparente                              (4.5.1) 

 

 

Para determinação da densidade real ou estrutural foi utilizado o 

equipamento Multipicnômetro a hélio da marca Quantachrome do Laboratório de 

Hidrometalurgia do Departamento de Engenharia Metalúrgica da Universidade 

Federal de Ouro Preto.  

No picnômetro a hélio, o volume da amostra é calculado através da 

variação de pressão do gás hélio quando se expande em uma célula contendo a 

amostra, e quando se expande na mesma célula sem a amostra. O gás hélio é 

utilizado nestas medidas por, geralmente, comportar-se como ideal. A densidade 

é facilmente calculada uma vez que a massa da amostra pode ser medida em 

uma balança de precisão. 
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4.5.3.2. Determinação da área superficial e porosidade – BET 

 

As análises de área superficial específica e de porosidade foram 

realizadas pelo método de adsorção de nitrogênio pelo equipamento NOVA 

1000 Quantachrome, no Laboratório de Hidrometalurgia do Departamento de 

Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal de Ouro Preto. Este 

equipamento utiliza o princípio da adsorção de um gás na superfície do sólido. 

O fenômeno de adsorção de nitrogênio é fortemente dependente das 

propriedades físicas do sólido, em particular de sua estrutura de poros. Desta 

forma, foram obtidos como resultados do ensaio, a área superficial específica, 

volume total de poros (porosidade), tamanho máximo dos poros, diâmetro médio 

dos poros, volume dos microporos (microporosidade) e a área dos microporos.  

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Caracterização Química, Física e Mineralógica 

 

5.1.1. Produto Granulado de Urucum 

 

O minério Produto Granulado de Urucum (GU) teve sua amostra global, 

assim como as faixas granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 

15,9mm e 9,5mm, submetidas a análises químicas pelo método AES-ICP e por 

via úmida. Os resultados estão apresentados na tabela 5.1.1. 
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Tabela 5.1.1 – Análise química global e das faixas granulométricas compreendidas entre 

19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto Granulado de Urucum (GU). 

  

O Produto Granulado de Urucum global possui teor intermediário de 

manganês, e uma relação Mn/Fe da ordem de 3,08. Observa-se ainda que a 

basicidade binária, calculada por meio da razão CaO/SiO2 é da ordem de 0,05. 

A SiO2 intermediária e o elevado teor de Fe são características marcantes deste 

material. 

Observam-se grandes oscilações de teores para alguns constituintes 

quando se compara a amostra global e as faixas granulométricas 

caracterizadas. A faixa compreendida entre 19,0mm e 6,3mm se destaca pela 

diminuição, em mais de 10 pontos percentuais, no teor de manganês, assim 

como de 6,9% no teor de ferro, e de 3,6% no teor de sílica. 

A faixa granulométrica compreendida entre 15,9mm e 9,5mm apresentou 

um aumento de quase 6 pontos percentuais no teor de manganês, mas uma 

diminuição de mais de 3 pontos percentuais no teor de ferro. O fator que mais se 

destaca é a diminuição brusca no teor de sílica, que é aproximadamente 5,1% 

menor do que o observado na amostra global. 

As relações Mn/Fe para as faixas granulométricas compreendidas entre 

19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm são, respectivamente, 4,7 e 4,8, portanto 

quase idênticas. As basicidades binárias (CaO/SiO2) são 0,033 e 0,30 

respectivamente. Nota-se que em virtude do seu baixo teor de sílica, a faixa 

entre 15,9mm e 9,5mm possui basicidade binária dez vezes maior do que a faixa 

entre 19,0mm e 6,3mm.  

A tabela 5.1.2 apresenta a constituição mineralógica do Produto 

Granulado de Urucum. Os resultados apresentados são semiquantitativos, 

obtidos pela conjugação das técnicas de difratometria de raios X, microssonda 

Amostra 
Mn 

% 

Fe 

% 

SiO2 

% 

P 

% 

Al2O3 

% 

CaO 

% 

MgO 

% 

TiO2 

% 

GU (Global) 42,69 13,85 5,67 0,290 2,74 0,290 0,150 0,020 

GU (-19,0mm +6,3mm) 32,58 6,92 2,11 0,109 0,780 0,069 0,054 0,082 

GU (-15,9mm +9,5mm) 48,60 10,20 0,50 0,196 1,32 0,149 0,054 0,071 
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eletrônica, microscopia óptica e balanços de massa, e confirmam o Produto 

Granulado de Urucum (GU) como sendo constituído majoritariamente por óxidos 

de manganês e de ferro com a presença significativa de hidratados (goethita) e 

silicatos (braunita).  

A constituição mineralógica do Produto Granulado de Urucum tem como 

principais portadores de Mn os óxidos criptomelana [KMn8O16] e pirolusita 

[MnO2], e o silicato braunita [Mn6SiO12]. O teor de Fe é justificado pela presença 

significativa de hematita [Fe2O3] e de goethita [FeO.OH] no corpo do minério. 

 

 

Tabela 5.1.2 – Composição mineralógica da amostra global e das faixas granulométricas 

compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto Granulado de 

Urucum (GU). 

Amostra 

Constituintes (% em peso) 

KMn8O16 

(Criptomelana) 

MnO2 

(Pirolusita) 

Mn6SiO12 

(Braunita) 

Fe2O3 

(Hematita) 

FeO.OH 

(Goethita) 
Outros 

GU (Global) 65 – 55 30 – 20  16 – 12 3 – 1  3 – 2 

GU (-19,0mm +6,3mm) 55 – 50 25 – 18  11 – 8  4 – 2  3 – 1  

GU (-15,9mm +9,5mm) 70 – 60  20 – 10  13 – 10  5 – 2  2 – 1   

 

  

Observa-se que as diferenças químicas verificadas, entre a amostra 

global e cada uma das faixas, é um reflexo das frações de cada mineral nas 

amostras caracterizadas.   

A figura 5.1.1 apresenta uma fotografia de partículas do Produto 

Granulado de Urucum. É notável que a morfologia das partículas é muito 

irregular, estando muitas delas presentes na forma de placas sobrepostas, 

formação típica de um depósito sedimentar.  
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Figura 5.1.1 – Fotografia de partículas do Produto Granulado de Urucum (GU). 

 

 

A figura 5.1.2 é uma micrografia obtida com auxílio de um microscópio 

óptico de luz refletida. Pode-se observar que a matriz do Produto Granulado de 

Urucum (GU) é majoritariamente constituída por criptomelana, que se apresenta 

em um tom de cinza escuro. Observa-se ainda, na figura 5.1.2 – A, a presença 

de hematita, que pode ser identificada pelo seu elevado poder refletivo, e, 

portanto, por sua coloração esbranquiçada.  

As regiões negras são aquelas onde há ausência de luz, caracterizando 

as fraturas e a porosidade presente no minério. A figura 5.1.2 – B apresenta uma 

partícula constituída majoritariamente por criptomelana, onde se verifica elevada 

porosidade. Esta porosidade visível ao microscópio óptico pode ser classificada 

como macroporosidade, onde o tamanho médio dos poros é da ordem de µm.  

 

3,5cm 
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A 

HM – Hematita, CR – Criptomelana. 

               B 

Figura 5.1.2 – Micrografias do Produto Granulado de Urucum (GU), obtidas em um 

microscópio óptico com luz refletida. A) Partícula de criptomelana com cristais de 

hematita; B) Partícula porosa de criptomelana.  
 

 

 As densidades estruturais da amostra global e das faixas estudadas do 

Produto Granulado de Urucum foram determinadas pela picnometria a hélio, e 

as densidades aparentes por meio do picnômetro a água. Os resultados estão 

listados na tabela 5.1.3. 

 

Tabela 5.1.3 – Densidades estruturais e aparentes da amostra global e das faixas 

granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto 

Granulado de Urucum (GU). 

Amostras GU (global) 
GU (-19,0mm 

+6,3mm) 

GU (-15,9mm 

+9,5mm) 

Densidade Aparente (g/cm3) 3,63 3,74 3,50 

Densidade Estrutural (g/cm3) 4,29 4,41 4,16 

Porosidade Total (%) 15,5 15,2 15,8 

Porosidade Total (cm3/kg) 42,6 40,3 45,1 

 

Por meio da porosimetria por adsorção de nitrogênio (BET) determinou-se 

a superfície específica, volume, diâmetro médio e tamanho dos poros, volume e 

40µµµµm 100µµµµm 

HM 

CR 
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área dos microporos. Os resultados estão na tabela 5.1.4. É importante destacar 

que os resultados obtidos por esta técnica são limitados pelo limite superior de 

detecção do equipamento. O dispositivo utilizado detecta poros com tamanhos 

médios entre 0,3nm e 300nm.  

 

Tabela 5.1.4 – Parâmetros de porosidade obtidos por meio da técnica BET para a amostra 

global e para as faixas granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm 

e 9,5mm do Produto Granulado de Urucum (GU). 

 

 

Nota-se que tanto para a amostra global, quanto para as faixas 

granulométricas estudadas, existe uma discrepância entre a porosidade total 

calculada por meio da diferença entres as densidades estruturais e aparentes, e 

a medida pelo método de adsorção de nitrogênio. Esta observação pode ser 

explicada pelo limite de detecção das técnicas.  

A picnometria a água permite que sejam medidos apenas os macroporos, 

pois a tensão superficial da água não permite que os poros da ordem de nm 

sejam preenchidos e quantificados, entretanto a técnica de adsorção de 

nitrogênio tem um limite superior de detecção nas proximidades de 300nm, 

portanto as técnicas medem faixas de tamanhos de poros diferentes, justificando 

as diferenças observadas. 

 

Amostra 

Superfície 

Específica 

(m2/g) 

Volume 

Total de 

Poros 

0,3-300nm 

(cm3/kg) 

 

Diâmetro 

Médio 

(Å) 

 

Volume dos 

Microporos 

0,3-2nm 

(cm3/kg) 

Área dos 

Microporos 

0,3-2nm 

(m²/g) 

Diâmetro 

Máximo 

dos Poros 

(Å) 

GU (global) 6,961 22,68 130,3 3,002 8,500 1332,3 

GU (-19,0mm 

+6,3mm) 
4,410 15,56 110,8 2,426 6,870 1540,6 

GU (-15,9mm 

+9,5mm) 
10,38 33,82 103,3 4,600 14,01 1339,8 
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5.1.2. Produto Granulado do Azul 

 

O minério Produto Granulado do Azul (MG60) teve sua amostra global, 

assim como as faixas granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 

15,9mm e 9,5mm, submetidas a análises químicas pelo método AES-ICP e por 

via úmida. Os resultados estão apresentados na tabela 5.1.5. 

 

Tabela 5.1.5 – Análise química global e das faixas granulométricas compreendidas entre 

19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto Granulado do Azul (MG60). 

  

O Produto Granulado do Azul global possui elevado teor de manganês, e 

uma relação Mn/Fe de 13,28. Observa-se ainda que a basicidade binária, 

calculada por meio da razão CaO/SiO2 é 0,038 . A baixa SiO2, o elevado teor de 

Mn, e teores consideráveis de Al2O3 são características marcantes deste 

material. 

Existem poucas variações no que diz respeito aos teores dos constituintes 

químicos, quando se compara a amostra global e as faixas granulométricas 

caracterizadas. Os teores de manganês oscilam com amplitude máxima de 

2,14%, entre as faixas de 19,0mm a 6,3mm, e de 15,9mm a 9,5mm, sendo a 

última a mais rica. Os teores de ferro oscilam de 3,37% a 4,12%, sendo a faixa 

granulométrica de 19,0mm a 6,3mm a mais rica. A amplitude máxima de 

oscilação da sílica é de 1,53%, sendo a faixa de 15,9mm a 9,5mm a mais pobre.  

O Produto Granulado do Azul se destaca pelos elevados teores de 

alumina. A amostra global se apresenta com um teor médio de 5,22%, ao passo 

que as faixas se apresentam com uma diferença média de 1,25%, sendo a de 

19,0mm a 6,3mm a mais rica. O baixo teor de fósforo neste minério é um fator 

marcante e muito importante para a metalurgia das ferro-ligas. 

Amostra 
Mn 

% 

Fe 

% 

SiO2 

% 

P 

% 

Al2O3 

% 

CaO 

% 

MgO 

% 

TiO2 

% 

MG60 (Global) 47,68 3,59 3,16 0,097 5,22 0,120 0,180 0,240 

MG60 (-19,0mm +6,3mm) 46,96 4,12 3,99 0,097 6,11 0,093 0,119 0,259 

MG60 (-15,9mm +9,5mm) 49,10 3,37 2,46 0,100 4,86 0,154 0,100 0,259 
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  As relações Mn/Fe para as faixas granulométricas compreendidas entre 

19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm são, respectivamente, 11,4 e 14,6. As 

basicidades binárias (CaO/SiO2) são 0,023 e 0,063 respectivamente. Nota-se 

que em virtude das diferenças nos teores de CaO e SiO2 , a faixa entre 15,9mm 

e 9,5mm possui basicidade binária 2,7 vezes maior do que a faixa entre 19,0mm 

e 6,3mm.  

A tabela 5.1.6 apresenta a constituição mineralógica do Produto 

Granulado do Azul. A constituição mineralógica deste Produto Granulado tem 

como principais portadores de Mn os óxidos criptomelana [KMn8O16] e pirolusita 

[MnO2], e os hidróxidos todorokita [(Na, Ca, K)2Mn6O12.3a4,5(H2O)] e N-sutita 

[Mn(O,OH)2]. O teor considerável de Al é justificado pela presença significativa 

de gibbsita [Al(OH)3], e o de Fe pela presença de magnetita [Fe3O4]. 

 

Tabela 5.1.6 – Composição mineralógica da amostra global e das faixas granulométricas 

compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto Granulado do Azul 

(MG60). 

Amostra 

Constituintes (% em peso) 

KMn8O16 

(Criptomelana) 

(Na, Ca, 

K)2Mn6O12.3a4,5(H2O) 

(Todorokita) 

Mn(O,OH)2 

(N-Sutita) 

Al(OH)3 

(Gibbsita) 

MnO2 

(Pirolusita) 

Fe3O4 

(Magnetita) 
Outros 

MG60 (Global) 33 – 23 33 – 23 16 – 10 13 – 10 4 – 2 7 – 5 8 – 7 

MG60 (-19,0mm 

+6,3mm) 
32 – 22 33 – 23 15 – 11 15 – 12 3 – 1 8 – 5 9 – 8 

MG60 (-15,9mm 

+9,5mm) 
35 – 25 31 – 21 16 – 10 10 – 7 5 – 3 6 – 4 8 – 7 

 

 

 Observa-se que as diferenças químicas verificadas, entre a amostra 

global e cada uma das faixas, é um reflexo das frações de cada mineral nas 

amostras caracterizadas.   

A figura 5.1.3 apresenta uma fotografia de partículas do Produto 

Granulado do Azul. É notável que a morfologia das partículas é regular. A 

maioria das partículas se apresenta com suas extremidades arredondadas, e 
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com fortes traços de coloração alaranjada e esbranquiçada. Estas cores estão 

associadas à presença dos minerais hidratados e da gibbsita. A superfície 

rugosa e visivelmente porosa confere ao Produto Granulado do Azul um aspecto 

friável.   

A figura 5.1.4 é apresenta duas micrografias obtidas com auxílio de um 

microscópio óptico de luz refletida. Na figura 5.1.4 – A, pode-se observar uma 

matriz majoritariamente constituída por criptomelana, que se apresenta em um 

tom de cinza escuro. Nota-se ainda a presença de pequenos cristais de 

mangnetita, que se apresentam com elevado poder refletor, em um tom próximo 

do branco. Observa-se ainda, na figura 5.1.4 – B, uma partícula com elevada 

porosidade, constituída majoritariamente por todorokita.  

 

 

 

 
Figura 5.1.3 – Fotografia de partículas do Produto Granulado do Azul (MG60). 

 

 

 

3,5cm 



 109

A 

MG – Magnetita, CR – Criptomelana. 

               B 

             T – Todorokita 

Figura 5.1.4 – Micrografias do Produto Granulado do Azul (MG60), obtidas em um 

microscópio óptico com luz refletida. A) Partícula de criptomelana com pequenos  

cristais de hematita; B) Partícula porosa de todorokita. 
 

 

 As densidades estruturais da amostra global e das faixas estudadas do 

Produto Granulado do Azul foram determinadas pela picnometria a hélio, e as 

densidades aparentes por meio do picnômetro a água. Os resultados estão 

listados na tabela 5.1.7. 

 

Tabela 5.1.7 – Densidades estruturais e aparentes da amostra global e das faixas 

granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto 

Granulado do Azul (MG60). 

Amostras MG60 (global) 
MG60 (-19,0mm 

+6,3mm) 

MG60 (-15,9mm 

+9,5mm) 

Densidade Aparente (g/cm3) 3,55 3,50 3,20 

Densidade Estrutural (g/cm3) 3,98 4,02 3,71 

Porosidade Total (%) 10,9 13 13,8 

Porosidade Total (cm3/kg) 30,6 37,2 43,1 

 

Por meio da porosimetria por adsorção de nitrogênio (BET) determinou-se 

a superfície específica, volume, diâmetro médio e tamanho dos poros, volume e 

100µµµµm 100µµµµm 

CR 

MG T 
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área dos microporos. Os resultados estão na tabela 5.1.8.  

 

Tabela 5.1.8 – Parâmetros de porosidade obtidos por meio da técnica BET para a amostra 

global e para as faixas granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm 

e 9,5mm do Produto Granulado do Azul (MG60). 

 

Nota-se que, também para o Produto Granulado do Azul, tanto para a 

amostra global, quanto para as faixas granulométricas estudadas, existe uma 

discrepância entre a porosidade total calculada por meio da diferença entres as 

densidades reais e aparentes, e a medida pelo método de adsorção de 

nitrogênio. Esta observação pode ser explicada pelo limite de detecção das 

técnicas.  

A picnometria a água permite que sejam medidos apenas os macroporos, 

pois a tensão superficial da água não permite que os poros da ordem de nm 

sejam preenchidos e quantificados, entretanto a técnica de adsorção de 

nitrogênio tem um limite superior de detecção nas proximidades de 300nm, 

portanto as técnicas medem faixas de tamanhos de poros diferentes.  

Pode-se afirmar que o Produto Granulado do Azul possui a maio fração 

de seus poros com diâmetro médio menor que 300nm. Esta observação justifica 

o maior volume de poros detectados pela técnica de adsorção de nitrogênio, do 

que os detectados pela picnometria a água.  

 

Amostra 

Superfície 

Específica 

(m2/g) 

Volume 

Total de 

Poros 

0,3-300nm 

(cm3/kg) 

 

Diâmetro 

Médio 

(Å) 

 

Volume dos 

Microporos 

0,3-2nm 

(cm3/kg) 

Área dos 

Microporos 

0,3-2nm 

(m²/g) 

Diâmetro 

Máximo 

dos Poros 

(Å) 

MG60 (global) 11,26 29,40 104,4 4,998 14,15 1307,0 

MG60 (-19,0mm 

+6,3mm) 
12,30 35,75 116,3 5,228 14,80 1382,8 

MG60 (-15,9mm 

+9,5mm) 
11,43 40,85 142,9 5,300 15,05 1328,7 
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5.1.3. Produto Granulado de Morro da Mina 

 

O minério Produto Granulado de Morro da Mina (GMM) teve sua amostra 

global, assim como as faixas granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 

6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm, submetidas a análises químicas pelo método AES-

ICP e por via úmida. Os resultados estão apresentados na tabela 5.1.9. 

 

Tabela 5.1.9 – Análise química global e das faixas granulométricas compreendidas entre 

19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto Granulado de Morro da Mina (GMM). 

  

O Produto Granulado de Morro da Mina global possui teor de manganês 

relativamente baixo, e uma relação Mn/Fe da ordem de 6,4. Observa-se ainda 

que a basicidade binária, calculada por meio da razão CaO/SiO2 é da ordem de 

0,207. O baixo teor de Mn, o elevado teor de SiO2 e os consideráveis teores de 

Al2O3, MgO e CaO são características marcantes deste material. 

Observam-se grandes oscilações de teores para alguns constituintes 

quando se compara a amostra global e as faixas granulométricas 

caracterizadas. A faixa compreendida entre 19,0mm e 6,3mm se destaca pela 

diminuição, em mais de 1,5 pontos percentuais, no teor de Fe, assim como de 

4% no teor de Mn, e de 2,35% no teor de Al2O3. 

A faixa granulométrica compreendida entre 15,9mm e 9,5mm apresentou 

um aumento de quase 4 pontos percentuais no teor de Mn em relação a amostra 

global. O teor de SiO2 também diminui, sendo mais de 3,5% menor do que o 

verificado na amostra global.  

As relações Mn/Fe para as faixas granulométricas compreendidas entre 

19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm são, respectivamente, 8,5 e 9,7, portanto 

valores elevados. As basicidades binárias (CaO/SiO2) são  0,124 e 0,232 

Amostra 
Mn 

% 

Fe 

% 

SiO2 

% 

P 

% 

Al2O3 

% 

CaO 

% 

MgO 

% 

TiO2 

% 

GMM (Global) 28,44 4,46 24,59 0,092 7,77 5,100 1,79 0,280 

GMM (-19,0mm +6,3mm) 24,48 2,89 23,02 0,076 5,42 2,865 2,226 0,268 

GMM (-15,9mm +9,5mm) 32,1 3,32 21,00 0,093 7,34 4,880 1,680 0,127 
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respectivamente. Nota-se que a faixa entre 15,9mm e 9,5mm possui basicidade 

binária muito semelhante à da amostra global, entretanto a faixa entre 19,0mm e 

6,3mm apresenta quase a metade da basicidade da amostra global.  

A tabela 5.1.10 apresenta a constituição mineralógica do Produto 

Granulado de Morro da Mina. Os resultados apresentados são 

semiquantitativos, obtidos pela conjugação das técnicas de difratometria de raios 

X, microssonda eletrônica, microscopia óptica e balanços de massa, e 

confirmam o Produto Granulado de Morro da Mina como sendo constituído 

majoritariamente por carbonatos e silicatos.  

A constituição mineralógica do Produto Granulado de Morro da Mina tem 

como principais portadores de Mn o carbonato rodocrosita [MnCO3] e os silicatos 

espessartita [Mn3Al2(SiO4)3] e tefroíta [Mn2SiO4]. A presença majoritária da 

rodocrosita justifica o baixo teor de Mn, assim como os silicatos, associados à 

ocorrência de quartzo, justificam o elevado teor de SiO2. A espessartita justifica 

os teores significativos de Al. 

 

 

Tabela 5.1.10 – Composição mineralógica da amostra global e das faixas granulométricas 

compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto Granulado de 

Morro da Mina (GMM). 

Amostra 

Constituintes (% em peso) 

MnCO3 

(Rodocrosita) 

Mn3Al2(SiO4)3 

(Espessartita) 

Mn2SiO4 

(Tefroíta) 

(Fe, Mg)2Si2O6 

(Ferrosilita) 

SiO2 

(Quartzo) 
Outros 

GMM (Global) 33 – 28  33 – 26  15 – 8  11 – 8  4 – 2  17 – 15  

GMM (-19,0mm 

+6,3mm) 
31 – 26  31 – 24  13 – 6  13 – 10  3 – 1   15 – 13  

GMM (-15,9mm 

+9,5mm) 
35 – 30 30 – 23 17 – 10 10 – 7 4 – 2  17 – 15  

 

 Observa-se que as diferenças químicas verificadas, entre a amostra 

global e cada uma das faixas, é um reflexo das frações de cada mineral nas 

amostras caracterizadas. Entre os outros constituintes minerais presentes em 

pequenas quantidades, podem-se citar os anfibólios, a manganosita, a 
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magnetita e a piroxmangita.   

A figura 5.1.5 apresenta uma fotografia de partículas do Produto 

Granulado de Morro da Mina. É notável que as partículas se apresentam com 

coloração mais clara, em um tom cinza claro. É possível verificar cristais de 

quartzo e traços esbranquiçados, de aspecto arenoso, associados aos silicatos. 

 

 
Figura 5.1.5 – Fotografia de partículas do Produto Granulado de Morro da Mina (GMM). 

 

A figura 5.1.6 apresenta duas micrografias obtidas com auxílio de um 

microscópio óptico de luz transmitida e nicóis cruzados. Observa-se na figura 

5.1.6 – A, uma partícula constituída majoritariamente por rodocrosita, que se 

apresenta na forma de pequenos cristais de cor rosada por estarem submetidos 

à luz polarizada. As regiões negras são aquelas onde há ausência de luz, 

caracterizando as fraturas e a porosidade presente no minério.  

A figura 5.1.6 – B apresenta uma partícula com a matriz constituída por 

tefroíta, onde se verifica inúmeras estruturas de formato circular, e pouco 

refletivas sob luz polarizada. Estas estruturas são cristais de espessartita. Na 

porção inferior direita da partícula podem-se observar cristais anfibolíticos, que 

se destacam por suas formas aciculares e por refletirem a luz em tons próximos 

do verde claro e do amarelo claro.    

 

3,5cm 
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A 

R – Rodocrosita, P – Poros. 

B 

ES – Espessartita, AN – Anfibólio.  

Figura 5.1.6 – Micrografias do Produto Granulado de Morro da Mina (GMM), obtidas 

em um microscópio óptico com luz transmitida e nicóis cruzados. A) Partícula com 

pequenos cristais de rodocrosita; B) Partícula de tefroíta com cristais de espessartita 

e anfibólios. 
 

 

 As densidades estruturais da amostra global e das faixas estudadas do 

Produto Granulado de Morro da Mina foram determinadas pela picnometria a 

hélio, e as densidades aparentes por meio do picnômetro a água. Os resultados 

estão listados na tabela 5.1.11. 

 

Tabela 5.1.11 – Densidades estruturais e aparentes da amostra global e das faixas 

granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto 

Granulado de Morro da Mina (GMM). 

Amostras GMM (global) 
GMM (-19,0mm 

+6,3mm) 

GMM (-15,9mm 

+9,5mm) 

Densidade Aparente (g/cm3) 3,34 3,57 3,28 

Densidade Estrutural (g/cm3) 3,56 3,66 3,46 

Porosidade Total (%) 6,1 2,4 5,3 

Porosidade Total (cm3/kg) 18,4 6,8 16,1 

 

 

100µµµµm 200µµµµm 

R 
P 

ES 

AN 
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Por meio da porosimetria por adsorção de nitrogênio (BET) determinou-se 

a superfície específica, volume, diâmetro médio e tamanho dos poros, volume e 

área dos microporos. Os resultados estão na tabela 5.1.12. É importante 

destacar que os resultados obtidos por esta técnica são limitados pelo limite 

superior de detecção do equipamento. O dispositivo utilizado detecta poros com 

tamanhos médios entre 0,3nm e 300nm.  

 

Tabela 5.1.12 – Parâmetros de porosidade obtidos por meio da técnica BET para a amostra 

global e para as faixas granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm 

e 9,5mm do Produto Granulado de Morro da Mina (GMM). 

 

Nota-se, aqui também, que tanto para a amostra global, quanto para as 

faixas granulométricas estudadas, existe uma discrepância entre a porosidade 

total calculada por meio da diferença entres as densidades reais e aparentes, e 

a medida pelo método de adsorção de nitrogênio. Esta observação pode ser 

explicada pelo limite de detecção das técnicas. 

Observa-se que as porosidades totais medidas por meio da técnica de 

adsorção de nitrogênio são menores do que as obtidas por picnometria à água. 

Esta observação indica que a fração de poros com diâmetro médio superior a 

300nm é maior do que a fração com diâmetro médio menor do que 300nm. Este 

fator pode justificar o aspecto arenoso e pouco compacto do Produto Granulado 

de Morro da Mina, uma vez que sua porosidade é nítida a olho nú.  

Amostra 

Superfície 

Específica 

(m2/g) 

Volume 

Total de 

Poros 

0,3-300nm 

(cm3/kg) 

 

Diâmetro 

Médio 

(Å) 

 

Volume dos 

Microporos 

0,3-2nm 

(cm3/kg) 

Área dos 

Microporos 

0,3-2nm 

(m²/g) 

Diâmetro 

Máximo 

dos Poros 

(Å) 

GMM (global) 3,25 10,79 133,0 1,421 4,022 1340,5 

GMM (-19,0mm 

+6,3mm) 
1,21 3,59 118,9 0,513 1,452 1340,6 

GMM (-15,9mm 

+9,5mm) 
3,79 9,83 103,7 1,800 5,08 1358,2 
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5.1.4. Produto Granulado de Wessel 

 

O minério Produto Granulado de Wessel (WS) teve sua amostra global, 

assim como as faixas granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 

15,9mm e 9,5mm, submetidas a análises químicas pelo método AES-ICP e por 

via úmida. Os resultados estão apresentados na tabela 5.1.13. 

 

Tabela 5.1.13 – Análise química global e das faixas granulométricas compreendidas entre 

19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto Granulado de Wessel (WS). 

  

O Produto Granulado de Wessel global possui elevado teor de manganês, 

e uma relação Mn/Fe da ordem de 5,3. Observa-se ainda que a basicidade 

binária, calculada por meio da razão CaO/SiO2 é da ordem de 1,078. Os teores 

intermediários de SiO2 e de Fe, assim como quantidades significativas de CaO e 

MgO são características marcantes deste material. 

Observam-se pequenas oscilações de teores para alguns constituintes 

quando se compara a amostra global e as faixas granulométricas 

caracterizadas. A faixa compreendida entre 19,0mm e 6,3mm se destaca pela 

diminuição, em mais de 1 ponto percentual, no teor de SiO2, assim como de 

0,7% no teor de Al2O3, em relação à amostra global. 

A faixa granulométrica compreendida entre 15,9mm e 9,5mm apresentou 

um aumento de mais de 2 pontos percentuais no teor de manganês, mas uma 

diminuição de mais de 1 ponto percentual no teor de ferro.  

As relações Mn/Fe para as faixas granulométricas compreendidas entre 

19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm são, respectivamente, 5,0 e 6,4. As 

basicidades binárias (CaO/SiO2) são  1,352 e 1,328 respectivamente. Nota-se 

que em virtude da diminuição do teor de sílica, as faixas entre 15,9mm e 9,5mm, 

Amostra 
Mn 

% 

Fe 

% 

SiO2 

% 

P 

% 

Al2O3 

% 

CaO 

% 

MgO 

% 

TiO2 

% 

WS (Global) 39,12 7,43 6,65 0,029 1,140 7,170 1,74 0,216 

WS (-19,0mm +6,3mm) 40,16 8,08 5,51 0,019 0,403 7,450 2,050 0,018 

WS (-15,9mm +9,5mm) 41,26 6,40 5,83 0,017 0,395 7,740 1,940 0,020 
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e 19,0mm e 6,3mm apresentam suas basicidades binárias maiores do que a 

calculada para a amostra global.  

A tabela 5.1.14 apresenta a constituição mineralógica do Produto 

Granulado de Wessel. Os resultados apresentados são semiquantitativos, 

obtidos pela conjugação das técnicas de difratometria de raios X, microssonda 

eletrônica, microscopia óptica e balanços de massa, e confirmam o Produto 

Granulado de Wessel como sendo constituído majoritariamente por silicatos e 

óxidos. 

A constituição mineralógica do Produto Granulado de Wessel tem como 

principais portadores de Mn o silicato braunita [Mn6SiO12] e os óxidos bixbyita 

[(Mn, Fe)2O3] e hausmannita [Mn3O4]. O teor de Fe é justificado pela presença 

significativa de hematita [Fe2O3]. Os teores de Ca e Al são justificados pela 

presença de dolomita [CaMg(CO3)2] e de calcita [CaCO3]. A manganita 

[MnO(OH)] é o único mineral hidratado presente em quantidades quantificáveis. 

 

Tabela 5.1.14 – Composição mineralógica da amostra global e das faixas granulométricas 

compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto Granulado de 

Wessel (WS). 

Amostra 

Constituintes (% em peso) 

Mn6SiO12 

(Braunita) 

(Mn, Fe)2O3 

(Bixbyita) 

CaMg(CO3)2 

(Dolomita) 

CaCO3 

(Calcita) 

Fe2O3 

(Hematita) 

Mn3O4 

(Hausmannita) 

MnO(OH) 

(Manganita) 
Outros 

WS 

(Global) 
57 – 52  15 – 8  8 – 5  6 – 5  7 – 3  3 – 1  8 – 3  14 -10 

WS          

(-19,0mm 

+6,3mm) 

52 – 47  16 – 9  11 – 8  6 – 5  9 – 5  5 – 1  7 – 2  12 – 8  

WS         

(-15,9mm 

+9,5mm) 

55 – 50 15 – 8  9 – 6  8 – 7  5 – 1  5 – 1  7 – 2  12 – 8  

 

 Mais uma vez pode-se observar que as diferenças químicas verificadas, 

entre a amostra global e cada uma das faixas, é um reflexo das frações de cada 

mineral nas amostras caracterizadas.   
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A figura 5.1.7 apresenta uma fotografia de partículas do Produto 

Granulado de Wessel. Observa-se que a morfologia das partículas é irregular, 

estando muitas delas presentes na forma de placas sobrepostas, e com 

coloração muito semelhante às do Produto Granulado de Mamatwan.  

 

 
Figura 5.1.7 – Fotografia de partículas do Produto Granulado de Wessel (WS). 

 

A figura 5.1.8 traz duas micrografias obtidas com auxílio de um 

microscópio óptico de luz refletida. Pode-se observar que a matriz das partículas 

do Produto Granulado de Wessel é majoritariamente constituída, ora por 

braunita, ora por bixbyita. Observa-se na figura 5.1.8 – A, uma partícula 

majoritariamente constituída por braunita e com presença significativa de 

bixbyita, outra partícula majoritariamente constituída por braunita e calcita, e na 

porção inferior esquerda, outra, constituída por bixbyita e hausmannita.  

A figura 5.1.8 – B apresenta uma região de uma partícula constituída 

majoritariamente por braunita e bixbyita, onde é possível observar as interfaces 

entre os dois minerais.  

3,5cm 
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A 

BX/H – Bixbyita/Hausmannita,              

BR/C – Braunita/Calcita. 

               B 

BX – Bixbyita, BR – Braunita. 

Figura 5.1.8 – Micrografias do Produto Granulado de Wessel (WS), obtidas em um 

microscópio óptico. A) Partículas constituídas por braunita, bixbyita, calcita, e 

hausmannita; B) Partícula constituída por braunita e bixbyita. 
 

 

 As densidades estruturais da amostra global e das faixas estudadas do 

Produto Granulado de Wessel foram determinadas pela picnometria a hélio, e as 

densidades aparentes por meio do picnômetro a água. Os resultados estão 

listados na tabela 5.1.15. 

 

Tabela 5.1.15 – Densidades estruturais e aparentes da amostra global e das faixas 

granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm do Produto 

Granulado de Wessel (WS). 

Amostras WS (global) 
WS (-19,0mm 

+6,3mm) 

WS (-15,9mm 

+9,5mm) 

Densidade Aparente (g/cm3) 3,47 3,68 3,54 

Densidade Estrutural (g/cm3) 3,65 3,87 3,74 

Porosidade Total (%) 4,9 5,1 5,1 

Porosidade Total (cm3/kg) 14,2 13,8 14,5 

 

Por meio da porosimetria por adsorção de nitrogênio (BET) determinou-se 

a superfície específica, volume, diâmetro médio e tamanho dos poros, volume e 

50µµµµm 2,0mm 

BR/C BX/H BR BX 
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área dos microporos. Os resultados estão na tabela 5.1.16. É importante 

destacar que os resultados obtidos por esta técnica são limitados pelo limite 

superior de detecção do equipamento. O dispositivo utilizado detecta poros com 

tamanhos médios entre 0,3nm e 300nm.  

 

Tabela 5.1.16 – Parâmetros de porosidade obtidos por meio da técnica BET para a amostra 

global e para as faixas granulométricas compreendidas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm 

e 9,5mm do Produto Granulado de Wessel (WS). 

 

Nota-se que, também para o Produto Granulado de Wessel, tanto para a 

amostra global, quanto para as faixas granulométricas estudadas, existe uma 

diferença entre a porosidade total calculada por meio da diferença entres as 

densidades reais e aparentes, e a medida pelo método de adsorção de 

nitrogênio. Esta observação, como já mencionado anteriormente, pode ser 

explicada pelo limite de detecção das técnicas.  

 

5.1.5. Pelotas do Azul 

 

As pelotas de minérios de manganês estudadas foram submetidas a 

análise química pelo método AES-ICP e por via úmida. Os resultados estão 

dispostos na tabela 5.1.17. 

Amostra 

Superfície 

Especifica 

(m2/g) 

Volume 

Total de 

Poros 

0,3-300nm 

(cm3/kg) 

 

Diâmetro 

Médio 

(Å) 

 

Volume dos 

Microporos 

0,3-2nm 

(cm3/kg) 

Área dos 

Microporos 

0,3-2nm 

(m²/g) 

Diâmetro 

Máximo 

dos Poros 

(Å) 

WS (global) 4,546 9,98 87,81 2,100 6,073 1302,2 

WS (-19,0mm 

+6,3mm) 
3,001 7,57 100,90 1,400 4,018 1342,5 

WS (-15,9mm 

+9,5mm) 
3,113 10,35 133,00 1,470 4,174 1320,3 
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Tabela 5.1.17 – Análise química das pelotas de minério de manganês. 

  

As pelotas apresentam elevado teor de manganês, e uma relação Mn/Fe 

da ordem de 6,8. Os teores consideráveis de Fe e TiO2 advém do fato de estas 

pelotas terem sido produzidas a partir dos finos de minério do Azul, que 

apresentam valores relativamente elevados destes constituintes. 

Observa-se ainda que a basicidade binária, calculada por meio da razão 

CaO/SiO2 é da ordem de 0,034, valor considerado baixíssimo se comparado aos 

padrões usuais de produção de pelotas de minério de ferro. Isto se deve em 

grande parte ao elevado teor de SiO2 na pelota de minério de manganês. 

A tabela 5.1.18 apresenta a constituição microestrutural da pelota de 

minério de manganês. Os resultados apresentados são semiquantitativos, 

obtidos pela conjugação das técnicas de difratometria de raios X, microssonda 

eletrônica, microscopia óptica e balanços termoquímicos, e confirmam a pelota 

como sendo constituída majoritariamente por óxidos de manganês e de ferro.  

A constituição microestrutural das pelotas tem como principal estrutura 

portadora de Mn o óxido MnO, com estrutura cristalina correspondente à do 

mineral manganosita (MnO). Existe ainda uma pequena fração de Mn3O4 como 

portador de Mn, com estrutura cristalina correspondente à do mineral 

hausmannita (Mn3O4). O teor de Fe é justificado pela presença de magnetita na 

estrutura da pelota. 

 

Tabela 5.1.18 – Composição microestrutural das pelotas de minério de manganês. 

Amostra 

Constituintes (% em peso) 

MnO 

(Manganosita) 

Mn3O4 

(Hausmannita) 

Fe3O4 

(Magnetita) 

Outros 

 

Pelotas 64 – 60 5 – 3 12 – 9 25 – 20 

 

Amostra 
Mn 

% 

Fe 

% 

SiO2 

% 

P 

% 

Al2O3 

% 

CaO 

% 

MgO 

% 

TiO2 

% 

Pelotas 50,94 7,53 8,00 0,092 7,80 0,27 0,32 0,43 
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A figura 5.1.9 apresenta fotografias das pelotas de minério de manganês 

caracterizadas neste estudo. É notável que sua morfologia é muito irregular, 

apresentando pequena uniformidade no que diz respeito a sua esfericidade. 

Notam-se ainda a existência de trincas provenientes do processo de queima, e 

formação de cachos, características estas que não são desejáveis para um bom 

padrão de qualidade de pelotas.  

 

  
Figura 5.1.9 – Fotografias das pelotas de minérios de manganês caracterizadas 

neste estudo. 

 

A figura 5.1.10 é uma micrografia obtida com auxílio de um microscópio 

óptico de luz refletida. Pode-se observar a matriz da pelota, majoritariamente 

constituída por MnO, que se apresenta em um tom de cinza mais destacado. 

Observa-se ainda a existência de porosidade, tanto na escala de nm quanto na 

escala de µm.  

 
 

 

5,0cm 

5,0cm 
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Figura 5.1.10 – Micrografias das pelotas de minérios de manganês obtidas em um 

microscópio óptico com luz refletida. 

 
 

A figura 5.1.11 é uma micrografia obtida com auxílio de um microscópio 

óptico de luz refletida provido de sistema white balance, onde se busca revelar o 

MnO com uso de luz polarizada e nicóis cruzados. A figura 5.1.11 – A foi obtida 

com nicóis descruzados, ao passo que a figura 5.1.11 – B foi obtida com nicóis 

cruzados.  

Pode-se observar que com os nicóis descruzados toda a microestrutura é 

revelada, tanto o MnO quanto a ganga. Não é possível verificar nas imagens a 

presença de Mn3O4 e de Magnetita, pelo fato de estarem muito dispersos na 

forma de cristais muito pequenos. Ao se cruzar os nicóis a estrutura do MnO se 

revela em destaque. A confirmação desta fase foi obtida qualitativamente pela 

aplicação de sonda eletrônica acoplada a um MEV.  

 

 

400µµµµm 

A  B 

50µµµµm 

Poro

MnO Ganga 
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Figura 5.1.11 – Micrografias das pelotas de minérios de manganês obtidas em um 

microscópio óptico com luz refletida. A) Nicóis descruzados; B) Nicóis cruzados. 

 

Parâmetros físicos de grande importância são a densidade e a porosidade 

das pelotas de minérios de manganês. A densidade estrutural das pelotas foi 

determinada pela picnometria a hélio, e a densidade aparente foi obtida por meio 

do picnômetro a água. Os resultados estão listados na tabela 5.1.19. 

 

Tabela 5.1.19 – Densidade estrutural e aparente das pelotas de minério de manganês. 

Amostras Pelotas 

Densidade Aparente (g/cm3) 3,82 

Densidade Estrutural (g/cm3) 4,17 

Porosidade Total (%) 8,2 

Porosidade Total (cm3/kg) 21,5 

 

Por meio da porosimetria por adsorção de nitrogênio (BET) determinou-se 

a superfície específica, volume, diâmetro médio e tamanho dos poros, volume e 

área dos microporos. Os resultados estão na tabela 5.1.20. É importante 

destacar que os resultados obtidos por esta técnica são limitados pelo limite 

superior de detecção do equipamento. O dispositivo utilizado detecta poros com 

tamanhos médios entre 0,3nm e 300nm.  

 

100µµµµm 100µµµµm 

Ganga 

A  B 

MnO 
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Tabela 5.1.20 – Parâmetros de porosidade obtidos por meio da técnica BET para as 

pelotas de minério de manganês. 

 

Observa-se que existe uma grande diferença entre a porosidade total obtida 

pela diferença entre as densidades reais e aparentes (21,5cm3/kg), e a 

determinada por adsorção de nitrogênio (1,65cm3/kg). Esta diferença se dá pelo 

fato de a porosidade calculada abranger também os macroporos, da ordem de 

µm que se apresentam com maior freqüência do que os poros de tamanho da 

ordem de nm. 

As pelotas, no ato de recebimento, tiveram seus diâmetros médios medidos 

e foram classificadas granulometricamente. A figura 5.1.12 é um histograma que 

apresenta a distribuição de tamanho das pelotas. Pode-se observar que 

aproximadamente 74% das pelotas possui diâmetro médio entre 11mm e 13mm, 

faixa granulométrica ótima para o bom desempenho dos fornos elétricos 

brasileiros. 

Amostra 

Superfície 

Especifica 

(m2/g) 

Volume 

Total de 

Poros 

0,3-300nm 

(cm3/kg) 

 

Diâmetro 

Médio 

(Å) 

 

Volume dos 

Microporos 

0,3-2nm 

(cm3/kg) 

Área dos 

Microporos 

0,3-2nm 

(m²/g) 

Diâmetro 

Máximo 

dos Poros 

(Å) 

Pelotas 0,796 1,65 82,65 0,40 1,139 1749,60 
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Figura 5.1.12 – Distribuição granulométrica das pelotas de minério de manganês. 

 

 

5.1.6. Comparativo Entre as Características Químicas, Físicas e 

Mineralógicas dos Materiais Estudados 

 

 A figura 5.1.13 apresenta um comparativo entre os teores de Mn, Fe e 

entre as relações Mn/Fe das amostras globais e das faixas granulométricas 

escolhidas de cada um dos Produtos Granulados estudados e da amostra global 

das pelotas. 

 As características químicas dos minérios granulados de manganês têm 

fortes influências sobre o processo de produção de ferro-ligas no forno elétrico 

de redução. Entre estas características, destacam-se os teores de Mn e de Fe. 

 Minérios que contêm elevado teor de Mn tendem a gerar uma baixa 

relação escória/metal quando submetidos aos processos de redução. Em geral, 

elevados teores de Mn, associados a baixos teores de Al2O3, MgO e SiO2, 

aumentam a recuperação de Mn no processo, gerando escórias com teores 

específicos mais baixos de Mn. 

 A relação Mn/Fe do minério irá implicar diretamente na relação Mn/Fe do 

metal a ser produzido. Quanto maior a relação Mn/Fe no minério de manganês, 
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maior será a liberdade dos operadores para fazerem as misturas das matérias 

primas do processo. Em geral, quanto maior a relação Mn/Fe, maior será a 

liberdade para que se adicionem cargas com menor custo, e ricas em Fe.   
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Figura 5.1.13 – Comparativo entre os teores de Mn, Fe, e entre as relações Mn/Fe dos 

Produtos Granulados e Pelotas estudadas. 

 

 Pode-se observar que, entre os Produtos Granulados e as pelotas 

estudadas, as mais ricas em Mn são as pelotas, seguidas pelo Produto 

Granulado do Azul (MG60) e pelo Produto Granulado de Urucum (GU). O 

Produto Granulado de Wessel (WS) apresenta valor intermediário e muito 

próximo do observado para o de Urucum.  O Granulado de Morro da Mina 

(GMM) se apresentou com o menor teor de Mn. 

 O Produto Granulado de Urucum possui o maior teor de Fe, mas não a 

maior relação Mn/Fe, que é apresentada pelo Granulado do Azul. O Produto 

Granulado de Morro da Mina apresentou a segunda maior relação Mn/Fe em 
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função de seu baixo teor de Fe, que só não é menor do que o do Granulado do 

Azul. As pelotas, por possuírem elevado teor de Mn, mas também teor 

considerável de Fe, apresentam uma relação Mn/Fe intermediária. 

 A figura 5.1.14 apresenta um comparativo entre os teores de SiO2, Al2O3 

e CaO dos Produtos Granulados e das pelotas estudadas. 
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Figura 5.1.14 – Comparativo entre os teores de SiO2, Al2O3 e CaO dos Produtos 

Granulados e Pelotas estudadas. 

 

 Apesar da amostra global do Produto Granulado de Urucum apresentar 

quantidade significativa de SiO2, as faixas granulométricas compreendidas entre 

19,0mm e 6,3mm assim como a entre 15,9mm e 9,5mm apresentaram os 

menores teores de SiO2, seguido pelo Granulado do Azul. 

 O Produto Granulado de Wessel apresenta teor elevado de SiO2, mas 

ainda bem inferior ao teor apresentado pelo Granulado de Morro da Mina, que 
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apresenta, em peso, mais de 20% de SiO2. As pelotas estudadas, apesar do 

elevado teor de Mn, também apresentam valores elevados de SiO2. 

 Observa-se, na figura 5.1.14, que o Granulado de Urucum é pobre no que 

diz respeito à Al2O3 e à CaO. Entretanto os Produtos Granulados de Morro da 

Mina e do Azul, assim como as pelotas, são ricos em Al2O3, e o Granulado de 

Wessel em CaO. 

A figura 5.1.15 apresenta um comparativo entre as basicidades binárias, 

calculadas por meio da relação CaO/SiO2, dos Produtos Granulados e das 

pelotas estudadas. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

B
as
ic
id
ad

e 
B
in
ár
ia
 (
C
aO

/S
iO

2
)

GU (Global)

GU (-19,0mm +6,3mm)

GU (-15,9mm +9,5mm)

MG60 (Global)

MG60 (-19,0mm +6,3mm)

MG60 (-15,9mm +9,5mm)

GMM (Global)

GMM (-19,0mm +6,3mm)

GMM (-15,9mm +9,5mm)

WS (Global)

WS (-19,0mm +6,3mm)

WS (-15,9mm +9,5mm)

Pelotas

GU
MG60

GMM

WS

P
el
o
ta
s

 

Figura 5.1.15 – Comparativo entre as basicidades binárias [CaO/SiO2] dos Produtos 

Granulados e pelotas estudadas. 

 

 Observa-se que, de forma geral, os Produtos Granulados do Azul e de 

Urucum, assim como as pelotas, apresentaram as menores basicidades binárias 

CaO/SiO2. Os Produtos Granulados do Azul e de Urucum são contemplados 

com esta baixa basicidade por apresentarem os mais baixos teores de CaO. As 
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pelotas, justificam sua baixa basicidade pelo seu elevado teor de SiO2. 

 Destaca-se o Produtos Granulado de Wessel, por apresentar a maior 

basicidade binária CaO/SiO2. Apesar de possuir elevado teor de SiO2, também 

apresenta teor elevado de CaO. 

Outra importante característica química é o teor de P no minério, que irá 

controlar o teor deste elemento nas ferro-ligas de manganês. A figura 5.1.16 

apresenta um comparativo entre os teores de P dos Produtos Granulados e das 

pelotas estudadas. 

 O Produto Granulado de Urucum apresenta elevado teor de P, porém as 

faixas entre 19,0mm e 6,3mm, e 15,9mm e 9,5mm apresentam teores mais 

baixos. Os teores mais baixos de P foram obtidos para o Granulado de Wessel. 

Os Granulados de Morro da Mina e do Azul, assim como as pelotas, 

apresentaram valores intermediários do elemento. 
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Figura 5.1.16 – Comparativo entre os teores de P dos Produtos Granulados e pelotas 

estudadas. 



 131

 

 Com base nas características químicas dos materiais estudados, pode-se 

afirmar que todos são recomendáveis para aplicação nos processos de 

produção de ferro-ligas de manganês. Sob o ponto de vista químico, cada um 

deles, em condições específicas, atenderá às necessidades estequiométricas 

dos reatores. 

 O Produto Granulado de Urucum possui um teor de Mn considerado 

elevado, porém uma relação Mn/Fe baixa. Estes fatores associados aos baixos 

teores de CaO, SiO2, MgO e Al2O3, irão garantir uma elevada relação 

metal/escória, porém haverá restrições quanto à adição de cargas ferríferas, que 

deverão, em função da relação Mn/Fe, se adequar aos balanços químicos de 

forma mais precisa, e podem implicar em um consumo de cargas ferríferas de 

maior custo no mercado. 

 O teor de P presente no Produto Granulado de Urucum pode ser 

considerado um limitador para sua utilização. O teor deste elemento neste 

minério é considerado elevado para a produção de algumas ligas destinadas a 

mercados especiais, que exigem baixo teor de P em seus produtos acabados. 

Uma solução para utilizar o Granulado de Urucum nestas aplicações é 

confeccionar misturas deste minério com outros que possuam menor teor de P. 

 O Produto Granulado do Azul apresenta elevado teor de Mn e uma alta 

relação Mn/Fe. Estas características irão permitir maior liberdade na seleção e 

adição de cargas corretivas de ferro no forno elétrico. A escória poderá ter 

características de uma escória ácida, com fluidez e reatividade ligeiramente 

limitadas. Este tipo de problema pode ser solucionado por meio da adição de 

fluxantes, que irão ser mais uma fonte de custos para o processo. Apesar de 

apresentar teor de P mais baixo, a sua aplicação ainda deve levar em 

consideração as especificações de cada cliente. 

 O Produto Granulado de Morro da Mina apresenta um teor de manganês 

considerado baixo, porém uma relação Mn/Fe considerada intermediária. O 

Produto Granulado de Morro da Mina não é quimicamente recomendável para 

sua utilização como único portador de Mn, mas sim para a confecção de 
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misturas. 

 O Produto Granulado de Wessel apresenta elevado teor de Mn e uma 

relação Mn/Fe intermediária. Os teores de SiO2, CaO e MgO irão ser 

responsáveis por uma relação metal/escória intermediária. A escória produzida 

poderá ser básica, com boa fluidez e reatividade. A presença significativa de Ca 

irá catalisar as reações de redução do MnO presentes na escória para Mn 

metálico. O grande destaque do Granulado de Wessel é o baixo teor de P.  

 As pelotas apresentaram o maior teor de Mn, porém uma relação Mn/Fe 

intermediária. Estas características associadas aos teores de Al2O3 e SiO2 serão 

responsáveis por uma relação metal/escória intermediária, com formação de 

uma escória ácida, que só será formada em pontos mais baixos do forno elétrico 

de redução, com fluidez e reatividades limitadas. As pelotas podem compor 

cargas muito ricas em Mn, mas há de se ter cuidado na adição de cargas 

corretivas de ferro, e deve-se avaliar a possibilidade de adicionar fluxantes para 

melhorar as características da escória formada e a redução do MnO no estado 

líquido.  O teor de P também é intermediário. 

 As particularidades químicas de cada um dos materiais estudados são 

definidas em função de seus constituintes. No caso dos Produtos Granulados 

esta constituição é denominada mineralógica, entretanto, no caso das pelotas 

ela é denominada somente microestrutural, por se tratar de compostos não 

naturais, mas sim formados a partir da submissão das pelotas a um ciclo 

térmico. 

 A figura 5.1.17 agrupa os principais constituintes dos Produtos 

Granulados e das pelotas. Esta figura permite que se observe a predominância 

de cada uma das famílias, ou tipos de constituintes, nos materiais estudados. 

 Observa-se que o Produto Granulado de Urucum é majoritariamente 

constituído por um óxido de manganês (criptomelana), apresentando também 

quantidades significativas de um silicato de manganês (braunita) e de um óxido 

de ferro (hematita). A presença do silicato, associada à ocorrência do óxido de 

ferro, justificam os teores consideráveis de Fe e SiO2. 

 O Produto Granulado do Azul é rico em minerais de manganês hidratados 
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(todorokita e n-sutita). Há ocorrência significativa de óxidos de manganês 

(Criptomelana e pirolusita) e de ferro (magnetita). Este minério apresenta, entre 

os outros, quantidade significativa de gibbsita que é um hidróxido de alumínio. 
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Figura 5.1.17 – Comparativo, em peso, entre as constituições mineralógicas dos Produtos 

Granulados e microestruturais das pelotas. 
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O Produto Granulado de Morro da Mina é majoritariamente constituído 

por silicatos (espessartita e tefroíta) e por um carbonato de manganês 

(rodocrosita). A ocorrência destas duas famílias minerais justificam o baixo teor 

de Mn e o elevado teor de SiO2. 

O Produto Granulado de Wessel é majoritariamente constituído por um 

silicato de manganês (braunita). Há ocorrência da hausmannita e da bixbyita 

como óxidos de manganês. É identificada a hematita como óxido de ferro 

presente. Os teores de Mg e Ca são justificados pelas quantidades significativas 

de calcita e dolomita. 

 As pelotas estudadas são constituídas por óxidos. Os principais óxidos 

presentes são MnO e Fe3O4. Há ocorrência de pequena quantidade de Mn3O4. 

Entre os outros, estão alumino-silicatos e óxidos de Ca, Mg e K. 

 A porosidade de cada um dos Produtos Granulados e das pelotas foi 

obtida por meio da conjugação de duas técnicas distintas, quais sejam, 

picnometria a água e adsorção de nitrogênio. A técnica de adsorção de 

nitrogênio aplicada no desenvolvimento deste trabalho foi capaz de detectar 

poros com diâmetros entre 0,3nm e 300nm, aqui, denominados microporos. Por 

meio da picnometria a água, com empregnação por parafina, foi possível 

determinar experimentalmente a densidade aparente e assim calcular a 

porosidade total de cada um dos Produtos Granulados.  

 Buscando caracterizar e entender a distribuição de tamanho dos poros 

em cada um dos materiais, calculou-se o volume de macroporos (poros com 

diâmetros médios superiores a 300nm) por meio da subtração da 

microporosidade da porosidade total. A figura 5.1.18 apresenta um comparativo 

entre as porosidades totais das amostras globais de cada um dos Produtos 

Granulados e das pelotas. As figuras 5.1.19 e 5.1.20 apresentam, 

respectivamente, comparativos entre as macroporosidades e as 

microporosidades de cada um dos Produtos Granulados e das pelotas. 

De forma geral, observam-se diferenças significativas entre os volumes 

de macroporos e de microporos. É notável que os Produtos Granulados de 

Urucum, de Morro da Mina e de Wessel apresentam uma distribuição de poros 
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mais homogenea, com frações de macroporos semelhantes às de microporos. 

 O Produto Granulado do Azul apresenta a grande maioria de seus poros 

com diâmetros médios inferiores a 300nm. A amostra global do Azul apresenta 

aproximadamente 30cm3/kg de microporos, e somente 1,2cm3/kg de 

macroporos, o que é bastante característico de um minério muito hidratado. 

 As pelotas de manganês apresentaram a maior discrepância. A diferença 

entre os volumes de macroporos e de microporos chega a aproximadamente 

18cm3/kg. Esta observação permite afirmar que as pelotas apresentam a maioria 

de seus poros abertos e com diâmetros superiores a 300nm. 
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Figura 5.1.18 – Comparativo entre as porosidades totais das amostras globais dos 

Produtos Granulados e das pelotas. 
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Figura 5.1.19 – Comparativo entre as macroporosidades dos Produtos Granulados e das 

pelotas. 
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Figura 5.1.20 – Comparativo entre as microporosidades dos Produtos Granulados e das 

pelotas. 
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 A classificação tipológica dos materiais estudados é de grande 

importância no cenário geometalúrgico. A classificação das matérias-primas em 

função das suas constituições mineralógicas permite a correlação entre 

características geológicas e comportamentos metalúrgicos dos materiais. Com 

base na caracterização mineralógica e de porosidade desenvolvida neste 

trabalho, foi possível propor uma classificação tipológica para os Produtos 

Granulados e pelotas estudadas. A figura 5.1.21 apresenta esta classificação. 

 

 

Produto Granulado de Urucum - GU

• Oxidado Silicatado Poroso

Produto Granulado do Azul - MG60

• Hidratado Oxidado Microporoso

Produto Granulado de Morro da Mina - GMM

• Silicatado Carbonatado

Produto Granulado de Wessel - WS

• Silicatado Oxidado 

Pelotas 

• Oxidado  Pré-reduzido Macroporoso

 
Figura 5.1.21 – Classificação tipológica dos Produtos Granulados e das pelotas. 
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5.2. Decomposição Térmica e Pré-Redução de Granulados e 

Pelotas de Minérios de Manganês 

 

5.2.1. Decomposição Térmica de Granulados e Pelotas de Minérios 

de Manganês 

 

Como descrito na revisão bibliográfica deste trabalho, os óxidos, 

hidróxidos, carbonatos e alguns silicatos de manganês se decompõem 

termicamente mesmo em atmosfera oxidante (ao ar) ou em atmosfera inerte. 

Para possibilitar tais reações, basta fornecer energia, aumentando a temperatura 

do sistema.  

Este estudo se mostra extremamente importante para os minérios 

granulados de manganês, pois estes, quando em seu estado natural, 

apresentam quantidades significativas de minerais termodinamicamente 

instáveis em temperaturas elevadas. Para que se possa entender e delimitar as 

reações de formação do MnO, antes é fundamental que se entenda as 

decomposições térmicas que acontecem em cada tipologia de minério de 

manganês. 

Para as pelotas, este estudo serviu apenas como base para confirmar que 

os constituintes majoritários da pelota são MnO, Mn3O4 e Fe3O4, que, ao ar, são 

estáveis em temperaturas da ordem de 1000oC, onde, no forno, começam a ter 

contato com gases muito ricos em CO, e só então experimentam reações de 

redução.  

 

5.2.1.1. Produto Granulado de Urucum 

 

 O Produto Granulado de Urucum (GU), como descrito na metodologia 

deste trabalho, foi submetido a um aquecimento contínuo, da temperatura 

ambiente à temperatura de 1000oC. O aquecimento foi feito em um forno 
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resistivo provido de uma termobalança, a uma taxa constante de 25oC/min, em 

uma atmosfera constituída por ar atmosférico. Atingida a temperatura de 

1000oC, as amostras permaneceram durante uma hora em isoterma. O ensaio 

foi feito em duplicata, e a figura 5.2.1 apresenta a massa das amostras em 

função da temperatura.  
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Figura 5.2.1 – Variação de massa durante o aquecimento ao ar, até 1000oC, para amostras 

do Produto Granulado de Urucum. 

 

Durante o aquecimento das amostras até a temperatura de 1000oC, 

observou-se uma perda de massa média de 8,0%. Esta perda de massa está 

associada à decomposição da goethita, mineral hidratado presente em pequena 

quantidade, e dos óxidos e silicato de manganês.  

Até temperaturas próximas de 500oC tem-se a eliminação da água 

estrutural, com perda mássica média de 1,0%. A partir das proximidades de 

600oC, tem início a decomposição da criptomelana e da pirolusita em Mn2O3, 

que se decompõem completamente até temperaturas próximas de 850oC. Nas 

Proximidades de 700oC tem início a decomposição térmica da braunita, que é 
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completamente consumida até temperaturas próximas de 900oC. Nas 

proximidades de 950oC observa-se, na curva de aquecimento, um aumento 

significativo na taxa de decréscimo de massa. Este fato está associado ao início 

da decomposição térmica do Mn2O3 em Mn3O4. Até o término do procedimento 

de aquecimento nem todo Mn2O3 se decompôs.    

A figura 5.2.2 apresenta as curvas de perda de massa do Produto 

Granulado de Urucum na isoterma a 1000oC. Pode-se observar que durante a 

isoterma, ocorreu perda de massa adicional média de apenas 1,2%, conferindo 

um total médio de 9,1%. Esta perda de massa indica que aproximadamente 80% 

de todo Mn2O3 se decompôs em Mn3O4. 

Observa-se que a velocidade de decomposição térmica do Mn2O3 em 

Mn3O4 é muito baixa variando entre 1x10-3%/min e 1x10-7%/min.  
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 Figura 5.2.2 – Perda de massa com o tempo durante isoterma de 1000oC ao ar, para 

amostras do Produto Granulado de Urucum. 

 

 A amostra GU-01 foi caracterizada antes e após a sua submissão ao ciclo 

térmico proposto. Por meio da composição química, difratometria de raios X e 
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observações ao microscópio óptico, foi possível descrever com detalhes as 

decomposições térmicas ocorridas neste ciclo térmico. 

 A amostra GU-01 apresentou teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 45,16%, 

10,8% e 3,73% respectivamente. Por meio da difratometria de raios X, das 

curvas de perda de massa e de balanços de massa, foi possível determinar sua 

constituição mineralógica inicial, que consiste em 59,9% de criptomelana e 

pirolusita, 22,4% de braunita, 10,2% de hematita, 6% de goethita e 1,5% de 

quartzo. 

 Durante o aquecimento da amostra GU-01, nas proximidades de 350ºC 

teve início a decomposição da goethita, que foi completamente consumida até 

proximidades de 450ºC. A decomposição da goethita implicou, em função da 

eliminação da água estrutural, em uma perda de massa da ordem de 0,7%. Nas 

proximidades de 600ºC tiveram início as decomposições da criptomelana e da 

pirolusita. Ambos minerais dão origem à fase Mn2O3, com uma perda de massa 

da ordem de 5%. Nas proximidades de 700ºC teve início a decomposição da 

braunita em Mn3O4 e SiO2, com uma perda de massa média de 1,3%. A fase 

Mn2O3, formada a partir da decomposição da criptomelana e da pirolusita inicia 

sua decomposição térmica nas proximidades de 950ºC, formando Mn3O4. A 

perda de massa total de 8,6% indica que 90% de todo Mn2O3 se decompôs em 

Mn3O4. 

 Os teores finais de Mn, Fe e SiO2 da amostra GU-01 são 49,4%, 11,8% e 

4,1% respectivamente. Esta química associada à perda de massa total de 8,6% 

garante uma constituição final composta por 62,1% de Mn3O4, 16,9% de Fe2O3, 

6,5% de Mn2O3, 4,1% de SiO2 e 10,4% de outros. Entre outros estão óxidos de 

Ca, Mg e K. 

 A figura 5.2.3 apresenta um comparativo entre a constituição mineralógica 

inicial e a constituição microestrutural após o ciclo térmico aplicado. A figura 

5.2.4 apresenta um comparativo entre os difratogramas de raios X da amostra 

GU-01 antes e após a sua submissão ao ciclo térmico. 
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Figura 5.2.3 – Comparativo entre as constituições da amostra GU-01 antes e após 

submissão ao ciclo térmico. 
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Figura 5.2.4 - Comparativo entre os difratogramas de raios X da amostra GU-01 antes e 

após a sua submissão ao ciclo térmico. 
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5.2.1.2. Produto Granulado do Azul 

 

A figura 5.2.5 apresenta a massa das amostras do Produto Granulado do 

Azul (MG60) em função da temperatura, durante o aquecimento ao ar, da 

temperatura ambiente à 1000oC.  

 

0 200 400 600 800 1000
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
 MG60 - 01
 MG60 - 02

M
as
s
a 
(%

)

Temperatura (
o
C)

 
Figura 5.2.5 – Variação de massa durante o aquecimento ao ar, até 1000oC, para amostras 

do Produto Granulado do Azul. 

 

Durante o aquecimento das amostras até a temperatura de 1000oC, 

observou-se uma perda de massa média de 11,9%. Esta perda de massa está 

associada à decomposição da todorokita, da n-sutita, da gibbsita, minerais 

hidratados presentes em grande quantidade, e dos óxidos de manganês, 

criptomelana e pirolusita.  

Na faixa de temperaturas entre 350oC e 500oC tem-se a eliminação da 

água estrutural, com perda mássica média de 5%. A partir das proximidades de 

600oC, tem início a decomposição da criptomelana e da pirolusita em Mn2O3, 

que se decompõem completamente até temperaturas próximas de 850oC. Nas 
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proximidades de 950oC observa-se o início da decomposição térmica do Mn2O3 

em Mn3O4. Até o término do procedimento de aquecimento nem todo Mn2O3 se 

decompôs.    

A figura 5.2.6 apresenta as curvas de perda de massa do Produto 

Granulado do Azul na isoterma a 1000oC. Pode-se observar que durante a 

isoterma, ocorreu perda de massa adicional média de apenas 1,4%, conferindo 

um total médio de 13,3%. Esta perda de massa indica que aproximadamente 

81% de todo Mn2O3 se decompôs em Mn3O4. 

Observa-se que a velocidade de perda de massa na isoterma de 1000oC 

também é baixa, porém, em média, é ligeiramente maior do que a observada no 

Produto Granulado de Urucum. Pode-se verificar que a velocidade de perda de 

massa durante a isoterma de 1000oC ao ar varia de 6x10-2%/min a 3x10-3%/min. 
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 Figura 5.2.6 – Perda de massa com o tempo durante isoterma de 1000oC ao ar, para 

amostras do Produto Granulado do Azul. 

 

 A amostra MG60-01 foi caracterizada antes e após a sua submissão ao 

ciclo térmico proposto. Por meio da composição química, difratometria de raios X 
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e observações ao microscópio óptico, foi possível descrever com detalhes as 

decomposições térmicas ocorridas neste ciclo térmico. 

 A amostra MG60-01 apresentou teores iniciais de Mn, Fe, SiO2, Al e CaO 

de 45,87%, 4,36%, 4,11%, 3,43% e 0,131% respectivamente. Por meio da 

difratometria de raios X, das curvas de perda de massa e de balanços de massa, 

foi possível determinar sua constituição mineralógica inicial, que consiste em 

30% de criptomelana, 21% de todorokita, 16% de n-sutita, 10% de gibbsita, 9% 

de pirolusita, 6% de magnetita, 2% de quartzo e 6% de outros. 

 Durante o aquecimento da amostra MG60-01, nas proximidades de 350ºC 

teve início a decomposição das fases hidratadas, que são a todorokita, a n-sutita 

e a gibbsita, que foram completamente consumidas até proximidades de 500ºC. 

A decomposição das fases hidratadas implicou, em função da eliminação da 

água estrutural, em uma perda de massa da ordem de 6,0%. Nas proximidades 

de 600ºC tiveram início as decomposições da criptomelana e da pirolusita. 

Ambos minerais dão origem à fase Mn2O3, com uma perda de massa da ordem 

de 3,1%. A fase Mn2O3, formada a partir da decomposição da criptomelana e da 

pirolusita inicia sua decomposição térmica nas proximidades de 950ºC, 

formando Mn3O4. A perda de massa total de 13,8% indica que nem todo Mn2O3 

se decompôs em Mn3O4. 

 Os teores finais de Mn, Fe, SiO2, Al e CaO da amostra MG60-01 são 

53,31%, 5,07%, 4,78%, 3,99% e 0,152% respectivamente. Esta química 

associada à perda de massa total de 13,8% garante uma constituição final 

composta por 60% de Mn3O4, 14% de Mn2O3, 7% de Fe3O4, 2,5% de SiO2 e 

16,5% de outros. 

 A figura 5.2.7 apresenta um comparativo entre a constituição mineralógica 

inicial e a constituição microestrutural após o ciclo térmico aplicado. A figura 

5.2.8 apresenta um comparativo entre os difratogramas de raios X da amostra 

MG60-01 antes e após a sua submissão ao ciclo térmico. 
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Figura 5.2.7 – Comparativo entre as constituições da amostra MG60-01 antes e após 

submissão ao ciclo térmico. 
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Figura 5.2.8 - Comparativo entre os difratogramas de raios X da amostra MG60-01 antes e 

após a sua submissão ao ciclo térmico. 
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5.2.1.3. Produto Granulado de Morro da Mina 

 

A figura 5.2.9 apresenta a massa das amostras do Produto Granulado de 

Morro da Mina (GMM) em função da temperatura, durante o aquecimento ao ar, 

da temperatura ambiente à 1000oC.  
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Figura 5.2.9 – Variação de massa durante o aquecimento ao ar, até 1000oC, para amostras 

do Produto Granulado de Morro da Mina. 

 

Durante o aquecimento das amostras até a temperatura de 1000oC, 

observou-se uma perda de massa média de 12,3%. Esta perda de massa está 

associada à decomposição da rodocrosita, carbonato de manganês presente em 

grande quantidade.  

Pode-se notar que na faixa de temperaturas entre 200oC e 650oC a perda 

de massa é desprezível, o que pode ser justificado pela não existência de 

minerais hidratados e óxidos de manganês de valência +4, em quantidades 

significativas. A partir das proximidades de 700oC, tem início a decomposição da 

rodocrosita em MnO e CO2.    
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A figura 5.2.10 apresenta as curvas de perda de massa do Produto 

Granulado de Morro da Mina na isoterma a 1000oC. Pode-se observar que 

durante a isoterma, ocorreu perda de massa adicional média de apenas 0,8%, 

conferindo um total médio de 13,0%. Esta perda de massa indica que toda a 

rodocrosita presente foi decomposta em MnO. 

Pode-se verificar que a velocidade de perda de massa durante a isoterma 

de 1000oC ao ar varia de 4x10-2%/min a 3x10-3%/min. 
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 Figura 5.2.10 – Perda de massa com o tempo durante isoterma de 1000oC ao ar, para 

amostras do Produto Granulado de Morro da Mina. 

 

 A amostra GMM-01 foi caracterizada antes e após a sua submissão ao 

ciclo térmico proposto. Por meio da composição química, difratometria de raios X 

e observações ao microscópio óptico, foi possível descrever com detalhes as 

decomposições térmicas ocorridas neste ciclo térmico. 

 A amostra GMM-01 apresentou teores iniciais de Mn, Fe, SiO2, Al e Mg 

de 29,92%, 2,85%, 22,30%, 2,97% e 1,48% respectivamente. Por meio da 

difratometria de raios X, das curvas de perda de massa e de balanços de massa, 
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foi possível determinar sua constituição mineralógica inicial, que consiste em 

35% de rodocrosita, 27% de espessartita, 8% de ferrosilita, 9% de tefroíta, 4% 

de quartzo e 17% de outros. Entre os outros, pode-se citar presença de 

anfibólios, manganosita, magnetita e piroxmangita. 

 Durante o aquecimento da amostra GMM-01, pode-se notar que a perda 

de massa significativa tem início a partir das proximidades de 700oC. Esta 

variação na massa está diretamente associada à decomposição térmica da 

rodocrosita, que na quantidade presente na amostra, justifica, por meio da 

eliminação de CO2, a perda de massa de 13,6%. As demais fases minerais 

majoritárias são termodinamicamente estáveis nestas condições de 

aquecimento. 

 Os teores finais de Mn, Fe, SiO2, Al e Mg da amostra GMM-01 são 

34,80%, 3,31%, 25,9%, 3,45% e 1,72% respectivamente. Esta química 

associada à perda de massa total de 13,6% garante uma constituição final 

composta por 31,7% de Mn3Al2(SiO4)3, 21,6% de MnO, 13,8% de Mn2SiO4, 9,3% 

de (Fe, Mg)2Si2O6, 5% de quartzo e 18,6% de outros. 

 A figura 5.2.11 apresenta um comparativo entre a constituição 

mineralógica inicial e a constituição microestrutural após o ciclo térmico aplicado. 

A figura 5.2.12 apresenta um comparativo entre os difratogramas de raios X da 

amostra GMM-01 antes e após a sua submissão ao ciclo térmico. 
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Figura 5.2.11 – Comparativo entre as constituições da amostra GMM-01 antes e após 

submissão ao ciclo térmico. 
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Figura 5.2.12 - Comparativo entre os difratogramas de raios X da amostra GMM-01 antes e 

após a sua submissão ao ciclo térmico. 
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5.2.1.4. Produto Granulado de Wessel 

 

A figura 5.2.13 apresenta a massa das amostras do Produto Granulado 

de Wessel (WS) em função da temperatura, durante o aquecimento ao ar, da 

temperatura ambiente à 1000oC.  
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Figura 5.2.13 – Variação de massa durante o aquecimento ao ar, até 1000oC, para amostras 

do Produto Granulado de Wessel. 

 

Durante o aquecimento das amostras até a temperatura de 1000oC, 

observou-se uma perda de massa média de 12,0%. Esta perda de massa está 

associada à decomposição da manganita, hidróxido de manganês presente em 

pequena quantidade, da braunita, silicato de manganês presente em grande 

quantidade, da bixbyita, óxido de manganês presente, da calcita e da dolomita.   

Pode-se notar que na faixa de temperaturas entre 200oC e 350oC a perda 

de massa é muito pequena, o que pode ser justificado pela presença, em 

pequena quantidade, da manganita. A partir das proximidades de 700oC, tem 

início a decomposição da braunita, que se decompõe em Mn3O4 e SiO2. Nas 
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proximidades de 930oC, tem início a decomposição da dolomita e da bixbyita, e 

nas proximidades de 950oC a decomposição da calcita.    

A figura 5.2.14 apresenta as curvas de perda de massa do Produto 

Granulado de Wessel na isoterma a 1000oC. Pode-se observar que durante a 

isoterma, ocorreu perda de massa adicional média de apenas 0,1%, conferindo 

um total médio de 12%. Esta perda de massa indica que toda a braunita e toda a 

bixbyita presentes foram decompostas em Mn3O4. 

Pode-se verificar que a velocidade de perda de massa durante a isoterma 

é muito baixa, uma vez que a perda de massa nesta etapa é muito pequena. É 

importante destacar que em virtude dos baixos valores das taxas variacionais, 

as oscilações dos valores se destacam.  
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 Figura 5.2.14 – Perda de massa com o tempo durante isoterma de 1000oC ao ar, para 

amostras do Produto Granulado de Wessel. 

 

 

 A amostra WS-01 foi caracterizada antes e após a sua submissão ao ciclo 

térmico proposto. Por meio da composição química, difratometria de raios X e 
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observações ao microscópio óptico, foi possível descrever com detalhes as 

decomposições térmicas ocorridas neste ciclo térmico. 

 A amostra WS-01 apresentou teores iniciais de Mn, Fe, SiO2, Ca e Mg de 

42,55%, 6,29%, 5,78%, 4,85% e 1,09% respectivamente. Por meio da 

difratometria de raios X, das curvas de perda de massa e de balanços de massa, 

foi possível determinar sua constituição mineralógica inicial, que consiste em 

50% de braunita, 14% de bixbyita, 8% de calcita, 8% de dolomita, 5% de 

hausmannita, 5% de hematita, 2% de manganita e 8% de outros. 

 Durante o aquecimento da amostra WS-01, pode-se notar que a perda de 

massa significativa tem início a partir das proximidades de 700oC. Esta variação 

na massa está diretamente associada à decomposição térmica da braunita, que 

na quantidade presente na amostra, se decompõe completamente, com uma 

perda de massa da ordem de 2,9%. Nas proximidades de 930oC tem início a 

decomposição térmica da bixbyita, que se decompõe completamente, 

implicando em uma perda de massa da ordem de 0,5%. A decomposição 

completa da dolomita implica em uma perda de massa da ordem de 3,8%, e a 

da calcita de 3,5%. A decomposição térmica destas fases, associadas a 2% de 

manganita que é desidratada entre 200oC e 400oC, perdendo 0,2% em massa, 

justifica a diminuição da massa aquecida em 11,2%. 

 Os teores finais de Mn, Fe, SiO2, Ca e Mg da amostra WS-01 são 

47,91%, 7,08%, 6,51%, 5,46% e 1,23% respectivamente. Esta química 

associada à perda de massa total de 11,2% garante uma constituição final 

composta por 44,0% de Mn3O4, 29% de CaMn2O4, 10% de Fe2O3, 1,8% de MnO 

e 15,2% de outros. A fase CaMn2O4 foi identificada por difratometria de raios X, 

e se formou em função do elevado teor de Ca neste minério. 

 A figura 5.2.15 apresenta um comparativo entre a constituição 

mineralógica inicial e a constituição microestrutural após o ciclo térmico aplicado. 

A figura 5.2.16 apresenta um comparativo entre os difratogramas de raios X da 

amostra WS-01 antes e após a sua submissão ao ciclo térmico. 
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Figura 5.2.15 – Comparativo entre as constituições da amostra WS-01 antes e após 

submissão ao ciclo térmico. 
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Figura 5.2.16 - Comparativo entre os difratogramas de raios X da amostra WS-01 antes e 

após a sua submissão ao ciclo térmico. 
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5.2.1.5. Pelotas 

 

A figura 5.2.17 apresenta a massa das pelotas (PEL) em função da 

temperatura, durante o aquecimento ao ar, da temperatura ambiente à 1000oC.  
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Figura 5.2.17 – Variação de massa durante o aquecimento ao ar, até 1000oC, para amostras 

das pelotas. 

 

Pode-se observar que, como esperado, para nenhuma das duas 

amostras houve perda apreciável de massa. Nota-se apenas um pequeno 

decréscimo que ocorre antes dos 200oC, e certamente pode ser atribuído à 

eliminação de água de umidade presente no porta amostra.    

A figura 5.2.18 apresenta as curvas de perda de massa das pelotas na 

isoterma a 1000oC. Pode-se observar que durante a isoterma, ocorreu perda de 

massa adicional média de apenas 0,2%, conferindo um total médio de 1,2%.  

Pode-se verificar também que a velocidade de perda de massa durante a 

isoterma é muito baixa, uma vez que a perda de massa nesta etapa é muito 

pequena.  
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 Figura 5.2.18 – Perda de massa com o tempo durante isoterma de 1000oC ao ar, para 

amostras de pelotas. 

 

 A amostra PEL-01 foi caracterizada antes e após a sua submissão ao 

ciclo térmico proposto. Por meio da composição química, difratometria de raios X 

e observações ao microscópio óptico, foi possível descrever com detalhes as 

decomposições térmicas ocorridas neste ciclo térmico. 

 A amostra PEL-01 apresentou teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 

49,81%, 7,18% e 7,92% respectivamente. Por meio da difratometria de raios X, 

das curvas de perda de massa e de balanços de massa, foi possível determinar 

sua constituição mineralógica inicial, que consiste em 60% de MnO, 3% de 

Mn3O4, 10% de Fe3O4 e 27% de outros. Entre outros, podem-se citar óxidos de 

Ca, Mg e K, assim como aluminosilicatos e uma pequena fração de Mn2O3, que 

foi reoxidado durante o tempo de repouso das pelotas, entre o procedimento de 

queima e a realização dos ensaios.  

 Durante o aquecimento da amostra PEL-01, pode-se notar que a perda 

de massa é muito pequena, e está diretamente associada à decomposição 

térmica do Mn2O3 reoxidado, presente em pequena quantidade, em Mn3O4.  
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Os teores finais de Mn, Fe e SiO2 da amostra PEL-01 são 49,97%, 7,21% 

e 7,95% respectivamente. Esta química associada à perda de massa total de 

1,2% garante uma constituição final composta por 61% de MnO, 4% de Mn3O4, 

11% de Fe3O4 e 24% de outros. 

 A figura 5.2.19 apresenta um comparativo entre a constituição 

microestrutural antes e após o ciclo térmico aplicado. A figura 5.2.20 apresenta 

um comparativo entre os difratogramas de raios X da amostra PEL-01 antes e 

após a sua submissão ao ciclo térmico. Pode-se observar que as proporções 

dos constituintes majoritários são muito próximas. 
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Figura 5.2.19 – Comparativo entre as constituições da amostra PEL-01 antes e após 

submissão ao ciclo térmico. 
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Figura 5.2.20 - Comparativo entre os difratogramas de raios X da amostra PEL-01 antes e 

após a sua submissão ao ciclo térmico. 

 

5.2.1.6. Comparativo 

 

 A figura 5.2.21 apresenta um comparativo entre as curvas de perda de 

massa durante aquecimento, para cada um dos produtos granulados e pelotas 

estudados. A figura 5.2.22 apresenta um comparativo entre as perdas de massa 

na isoterma de uma hora a 1000oC. 

 Pode-se observar que os Produtos Granulados de Urucum e do Azul, 

assim como as pelotas, apresentam comportamentos completamente distintos. 

O Granulado do Azul inicia sua perda de massa, de forma significativa, em 

temperaturas mais baixas, isto devido ao fato de ele ser tipologicamente 

classificado como um hidratado oxidado microporoso, e, portanto, possuir 
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grande quantidade de minerais hidratados. 

O Produto Granulado de Urucum é majoritariamente constituído por 

óxidos de Mn com valência +4, e que, portanto, têm o início de sua 

decomposição térmica em temperaturas próximas de 600oC. As pelotas, por já 

terem sido previamente submetidas a um ciclo térmico durante o procedimento 

de queima, praticamente não sofrem modificações em sua constituição 

microestrutural, perdendo pouca massa. 
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Figura 5.2.21 – Comparativo entre as variações de massa durante o aquecimento ao ar, até 

1000oC, das amostras estudadas. 
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Figura 5.2.22 – Comparativo entre as variações de massa durante a isoterma de 1000oC ao 

ar, das amostras estudadas. 

 

 Os minérios tipologicamente classificados como silicatados e 

carbonatados apresentam comportamentos muito semelhantes. As temperaturas 

de início de decomposição térmica das fases minerais são muito semelhantes. 

As diferenças entre as perdas de massas estão diretamente relacionadas com 

as variações das proporções de cada mineral em cada amostra. A figura 5.2.23 

apresenta uma área grifada em tom amarelado, onde se podem observar os 

perfis térmicos dos Produtos Granulados de Morro da Mina e Wessel. 

 Durante a isoterma, para todas as amostras, as perdas de massa são 

muito pequenas, pois a maioria das fases termodinamicamente instáveis nestas 

condições já foi transformada em fases estáveis. As pequenas diminuições na 

massa estão associadas a transformações que evoluem com baixa velocidade.

 Buscando criar um parâmetro comparativo que permitisse avaliar a 
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evolução das fases minerais instáveis até a formação de fases 

termodinamicamente estáveis, nas condições de estudo, este trabalho propõe a 

criação de um índice denominado Evolução de Decomposição Térmica (EDT), 

que medirá o estágio de decomposição térmica de cada amostra submetida ao 

ciclo térmico de aquecimento e isoterma de uma hora ao ar. O índice EDT pode 

ser calculado por meio da equação 5.2.1. 

 

100(%) ×
∆

∆
=

T

R

m

m
EDT                                       (5.2.1) 

 

 A variável Tm∆  é a perda de massa teórica, calculada a partir das 

reações de decomposição de cada fase mineral termodinamicamente instável, 

nas condições de estudo, presentes em cada amostra. O calculo de Tm∆  deve 

levar em consideração o completo consumo destas fases e a completa formação 

das fases derivadas termodinamicamente estáveis. 

 A variável Rm∆  é a perda de massa real, determinada por meio dos 

procedimentos experimentais. Esta variável será o parâmetro indicador da 

evolução das reações de decomposição térmica. 

 A tabela 5.2.1 apresenta os valores dos índices Evolução de 

Decomposição Térmica (EDT), calculados por meio da equação 5.2.1, para 

cada uma das amostras de Produtos Granulados e pelotas. 

 Pode-se observar que a evolução de decomposição térmica (EDT) de 

todos os Produtos Granulados e pelotas estudadas são superiores a 95%, 

indicando que todos eles são facilmente decompostos ao ar para suas fases 

termodinamicamente estáveis. Deve-se destacar o Produto Granulado de Morro 

da Mina e as pelotas que atingiram 100% de EDT. É importante destacar que, 

pelo fato de as pelotas já terem sido queimadas previamente, quase totalidade 

das fases presentes em sua microestrutura já eram termodinamicamente 

estáveis nas condições de ensaio. 
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Tabela 5.2.1 – Comparativo entre os parâmetros Rm∆ , Tm∆ e EDT, calculados para o 

perfil térmico proposto. 

 GU – 01 MG60 - 01 GMM - 01 MW - 01 WS - 01 PEL – 01 

Rm∆ (%) 8,6 13,8 13,6 10,7 11,2 0,7 

Tm∆ (%) 8,9 14,3 13,6 11,0 11,5 0,7 

EDT (%) 96,6±0,4 96,5±0,4 100,0±0,4 97,2±0,4 97,4±0,4 100,0±0,4 

 

 

 Cada uma das amostras submetidas ao perfil térmico ao ar foi 

caracterizada química e microestruturalmente. A figura 5.2.23 apresenta um 

comparativo entre os índices de enriquecimento em teor de Mn e de Fe. 
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Figura 5.2.23 – Comparativo entre os índices de enriquecimento em teor de Mn e Fe para 

cada amostra submetida ao perfil térmico. 

 

 

Destacam-se os Produtos Granulados do Azul e de Morro da Mina por 

apresentarem os maiores enriquecimentos em teor de Mn e Fe.  
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5.2.2. Pré-Redução de Granulados e Pelotas de Minérios de 

Manganês 

 

 Como descrito na revisão da literatura, os granulados e aglomerados de 

minério de manganês são a principal matéria-prima do processo de produção de 

ferro-ligas de manganês por meio do forno elétrico de redução. Estes materiais 

são submetidos a um aumento gradual da temperatura à medida que se 

deslocam em fluxo descendente no interior do reator. 

 À medida que os granulados e aglomerados de minérios de manganês 

descem, eles entram em contato com gases cada vez mais ricos em monóxido 

de carbono, que fluem entre as partículas da carga, promovendo a pré-redução 

das mesmas. 

 O termo pré-redução de minérios de manganês é comumente utilizado na 

comunidade científica para fazer referência às reduções dos óxidos de 

manganês que ocorrem no estado sólido. Como já apresentado na revisão da 

literatura, os óxidos de manganês de valências +4 e +3 são 

termodinamicamente instáveis em temperaturas acima de 400oC, em atmosfera 

redutora, e acima de 600oC, em atmosferas inerte e oxidante. Destaca-se ainda 

que este termo existe em função da não formação do Mn metálico no estado 

sólido, sendo a fase termodinamicamente estável o MnO. 

 Este trabalho investigou o comportamento de pré-redução de quatro 

diferentes produtos granulados de minérios de manganês, e de um tipo de 

pelota. Como entre estes materiais a variabilidade mineralógica e tipológica é 

destacável, fez-se necessário dar um novo sentido à palavra pré-redução de 

cargas manganesíferas, que agora passará não só a se referir às reações de 

redução dos óxidos de manganês, com a conseqüente formação do MnO, mas à 

todas as reações que ocorrerem em função da transformação de fases instáveis 

em fases estáveis nas condições propostas na metodologia deste trabalho. 

Condições estas que se assemelham ao limite teórico entre a zona granular, ou 

de pré-redução, e a de amolecimento e fusão, onde realmente se verifica a 

formação de Mn metálico. 
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 Foram avaliadas três condições distintas de pré-redução dos produtos 

granulados e pelotas de minérios de manganês. Três pares de amostras de 

cada material foram aquecidos, individualmente, da temperatura ambiente à 

1000oC, a uma taxa de 25oC/min, em uma atmosfera inerte, constituída por um 

fluxo ascendente de 100% de N2, com vazão de 5l/min. Estabilizada a 

temperatura, cada par foi submetido, individualmente, a um fluxo de 99,5% de 

CO com vazões distintas. As vazões utilizadas foram 2l/min, 5l/min e 15l/min. 

 Um dos objetivos do aquecimento em atmosfera inerte é simular as 

regiões superiores do forno, onde a carga é aquecida rapidamente, em ambiente 

ainda pobre em CO. Outro objetivo foi buscar esgotar as fases instáveis em 

atmosfera inerte, forçando as decomposições térmicas das mesmas em fases 

termodinamicamente estáveis à 1000oC. Desta forma, quando as amostras 

entrarem em contato com o CO será possível avaliar a eficiência da pré-

redução, devida somente às características intrínsecas de cada material e da 

presença do fluxo ascendente de CO, nas diferentes vazões. 

 

5.2.2.1. Produto Granulado de Urucum 

 

 A figura 5.2.24 apresenta as curvas de aquecimento, em atmosfera inerte 

(5l/min de 100% de N2), dos pares de amostras do Produto Granulado de 

Urucum (GU) que foram submetidos aos ensaios de pré-redução. Destaca-se 

que os pares identificados pelos algarismos romanos I, II e III, foram 

posteriormente submetidos à uma hora de isotermas a 1000oC, sob fluxos 

ascendentes de 99,5% de CO, com vazões de 2l/min, 5l/min e 15l/min 

respectivamente. 

 Pode-se observar que existem pequenas diferenças entre cada uma das 

curvas. Estas variações estão diretamente associadas às alterações das 

proporções minerais presentes em cada amostra. Observa-se ainda que as 

curvas se assemelham muito às curvas apresentadas no tópico 5.2.1.1, onde se 

verifica um comportamento similar de decomposição térmica ao ar, ou em 
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atmosfera inerte constituída por 100% de N2.  
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Figura 5.2.24 – Comparativo entre as variações de massa durante o aquecimento até 

1000oC, das amostras do Produto Granulado de Urucum, sob fluxo ascendente de 5l/min 

de 100% de N2. 

  

 Uma amostra de cada par, identificadas como GU-01-I, GU-01-II e GU-

01-III, foi caracterizada por meio de difração de raios X, análises químicas e 

microscopia óptica, antes e após sua submissão ao aquecimento. Com base nas 

informações obtidas, e nos balanços de massa, pôde-se obter a constituição 

mineralógica inicial de cada uma. 

 A amostra GU-01-I, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 5,6%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 48,5%, 

10,7% e 2,1%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 64% de criptomelana e pirolusita, 16,1% de braunita, 

13,5% de hematita, 2% de goethita, 0,5% de quartzo e 3,9% de outros minerais. 

 Pode-se observar que entre 300oC e 500oC há uma perda de massa da 

ordem de 0,2%. Esta perda de massa está associada à decomposição da 

goethita, presente em pequena quantidade. Nas proximidades de 600oC verifica-



 166

se o início da decomposição térmica da criptomelana e da pirolusita. A braunita 

inicia sua decomposição a partir de temperaturas próximas de 700oC. A perda 

de massa de 5,6% indica que durante o aquecimento toda a criptomelana, toda 

a pirolusita e toda a braunita foram consumidas, mas nem todos os óxidos de 

manganês chegaram ao estágio de Mn3O4. 

 A análise química da amostra GU-01-I após o aquecimento indicou teores 

de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 51,38%, 11,33% e 2,22%. Os balanços de massa 

apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 46,2% de 

Mn2O3, 23,7% de Mn3O4, 15,5% de Fe2O3, 2,4% de quartzo e 10,1% de outros 

componentes.  

 Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para uma completa decomposição térmica das fases a 1000oC é de 8,4%, como 

a perda de massa real na rampa de aquecimento foi de apenas 5,6%, pode-se 

afirmar que apenas 67% da decomposição térmica foi processada. 

 A amostra GU-01-II, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 8,1%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 47,12%, 

10,82% e 0,86%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 71% de criptomelana e pirolusita, 5,6% de braunita, 

12% de hematita, 3,9% de goethita, 0,3% de quartzo e 7,2% de outros minerais. 

 Pode-se observar que entre 300oC e 500oC há uma perda de massa da 

ordem de 0,4%. Esta perda de massa está associada à decomposição da 

goethita, presente, aqui, em maior quantidade. Nas proximidades de 600oC 

verifica-se o início da decomposição térmica da criptomelana e da pirolusita. A 

braunita inicia sua decomposição a partir de temperaturas próximas de 700oC. A 

perda de massa de 8,1% indica que durante o aquecimento, também, toda a 

criptomelana, toda a pirolusita e toda a braunita foram consumidas, e neste caso 

a grande maioria dos óxidos foram decompostos para Mn3O4. 

 A análise química da amostra GU-01-II após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 51,28%, 11,78% e 0,94%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 

44,4% de Mn3O4, 27,7% de Mn2O3, 16,8% de Fe2O3, 0,9% de quartzo e 10,2% 
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de outros componentes. 

 Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para uma completa decomposição térmica das fases a 1000oC é de 8,4%, como 

a perda de massa real na rampa de aquecimento foi de 8,1%, pode-se afirmar 

que 96% da decomposição térmica foi processada. 

A amostra GU-01-III, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 8,0%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 45,8%, 

10,17% e 1,47%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 67,5% de criptomelana e pirolusita, 6,7% de braunita, 

11,8% de hematita, 3% de goethita, 0,8% de quartzo e 10,2% de outros 

minerais. 

 Pode-se observar que entre 300oC e 500oC há uma perda de massa da 

ordem de 0,3%. Esta perda de massa está associada à decomposição da 

goethita. Nas proximidades de 600oC verifica-se o início da decomposição 

térmica da criptomelana e da pirolusita. A braunita inicia sua decomposição a 

partir de temperaturas próximas de 700oC. A perda de massa de 8,0% indica 

que durante o aquecimento, também, toda a criptomelana, toda a pirolusita e 

toda a braunita foram consumidas. 

 A análise química da amostra GU-01-III após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 50,02%, 11,11% e 1,61%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 62% 

de Mn3O4, 7,7% de Mn2O3, 15,9% de Fe2O3, 1,6% de quartzo e 12,8% de outros 

compostos. 

Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para uma completa decomposição térmica das fases a 1000oC é de 8,1%, como 

a perda de massa real na rampa de aquecimento foi de 8,0%, pode-se afirmar 

que 99% da decomposição térmica foi alcançada.  

 Cada um dos pares foi submetido à isoterma de 1000oC sob fluxo 

ascendente do gás composto por 99,5% de CO. A figura 5.2.25 apresenta as 

perdas de massa em função do tempo de isoterma. 
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 Figura 5.2.25 – Comparativo entre as perdas de massa das amostras do Produto 

Granulado de Urucum durante pré-redução a 1000oC, sob fluxo ascendente de 99,5% de 

CO. 

 

 Pode-se observar que a vazão do gás redutor influencia diretamente no 

comportamento de pré-redução do Produto Granulado de Urucum. De forma 

geral, quanto maior a vazão do gás, maior a velocidade de pré-redução. Nota-se 

também que para a vazão de 2l/min a perda de massa total foi 

significativamente, e sistematicamente, menor do que para as outras vazões, até 

o tempo de 60 minutos. 

 Buscando parâmetros que possibilitem comparar o comportamento de 

pré-redução dos produtos granulados e pelotas de minério de manganês, este 

trabalho propõe o emprego de três índices, que são Eficiência de Pré-redução 

(EP), Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP) e Velocidade Média de 

Pré-redução (VMP). 

 O índice Eficiência de Pré-redução (EP) consistirá em determinar a 

evolução da pré-redução dos materiais por meio da razão entre a perda de 

massa real durante a isoterma, em atmosfera redutora, e a perda de massa 

prevista teoricamente, em função da constituição da amostra termicamente 
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decomposta em atmosfera inerte. O índice proposto será calculado por meio da 

equação 5.2.2. 

 

100
)(

(%) ×
∆

∆
=

T

R

M

tM
EP                                        (5.2.2) 

 

   A variável TM∆  é a perda de massa teórica, calculada a partir das 

reações de redução das fases provenientes das etapas de decomposição 

térmica ocorridas em atmosfera inerte. O calculo de TM∆  deve levar em 

consideração o completo consumo destas fases e a completa formação das 

fases derivadas termodinamicamente estáveis. A variável )(tM R∆  é a perda de 

massa real durante a etapa de pré-redução, para cada tempo. Esta variável será 

o parâmetro indicador da evolução da pré-redução. 

 O índice Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP) consistirá em 

determinar a taxa variacional temporal de pré-redução dos materiais. Ele será 

determinado por meio da derivação do índice Eficiência de Pré-redução (EP) 

em um instante de tempo bem determinado. A equação 5.2.3 ilustra a forma do 

índice Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP). 

 

( )
t

EP
dt

d
VIP =(%)                                       (5.2.3) 

 

 O índice Velocidade Média de Pré-redução (VMP) consistirá em 

determinar a velocidade média de pré-redução para uma eficiência mínima de 

EP = N%. O índice Velocidade Média de Pré-redução (VMP) será calculado 

por meio da equação 5.2.4. A variável N é a eficiência de pré-redução para a 

qual se deseja obter o índice, a variável Nt∆ é o intervalo de tempo consumido 

para que a eficiência N seja atingida. 
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N
VMP

∆
=min)/(%                                       (5.2.4) 

 

 Estes três parâmetros foram aplicados na busca do entendimento e de 

comparativos entre as características de pré-redução dos materiais estudados. 

O primeiro material submetido a este estudo foi o Produto Granulado de 

Urucum. 

 As amostras GU-01-I, GU-01-II e GU-01-III foram caracterizadas após os 

procedimentos de pré-redução. A amostra GU-01-I apresentou teores finais de 

Mn, Fe e SiO2 de 55,6%, 12,3% e 2,4% respectivamente. Por meio dos balanços 

de massa pôde-se determinar a constituição final da amostra como sendo 48,6% 

de MnO, 25% de Mn3O4, 7,6% de Fe3O4, 6,8% de Fe metálico, 2,4% de quartzo 

e 9,6% de outros. 

A amostra GU-01-II apresentou teores finais de Mn, Fe e SiO2 de 57,02%, 

13,1% e 1,04% respectivamente. Por meio dos balanços de massa pôde-se 

determinar a constituição final da amostra como sendo 47,7% de MnO, 27,9% 

de Mn3O4, 13,1% de Fe metálico, 1% de quartzo e 10,3% de outros. 

A amostra GU-01-III apresentou teores finais de Mn, Fe e SiO2 de 55,9%, 

12,41% e 1,8% respectivamente. Por meio dos balanços de massa pôde-se 

determinar a constituição final da amostra como sendo 64,3% de MnO, 8,5% de 

Mn3O4, 12,4% de Fe metálico, 1,8% de quartzo e 13% de outros. 

 A figura 5.2.26 apresenta um comparativo entre os enriquecimentos, em 

teor de Mn e Fe para as mesmas amostras, tomando por base os teores dos 

elementos nas amostras naturais e pré-reduzidas. 

Pode-se observar que para todas as amostras houve um aumento 

significativo dos teores de Mn, Fe e SiO2. O maior destaque está nas amostras 

pré-reduzidas com 5l/min e 15l/min que apresentaram os maiores 

enriquecimentos em Mn e Fe. 

   



 171

0

5

10

15

20

25

30

Mn Fe

E
n

ri
q

u
e

ci
m

e
n

to
 (

%
)

GU (I) - 2l/min de 99,5% 

de CO

GU (II) - 5l/min de 99,5% 

de CO

GU (III) - 15l/min de 

99,5% de CO

 
Figura 5.2.26 – Comparativo entre os enriquecimentos, em teor de Mn e Fe das amostras 

GU-01-I, GU-01-II e GU01-III após o procedimento de pré-redução. 

 

 A figura 5.2.27 apresenta um comparativo entre os difratogramas de raios 

X obtidos para as amostras GU-01-I, GU-01-II e GU-01-III, pré-reduzidas com 

2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO. 
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Figura 5.2.27 – Comparativo entre os difratogramas de raios X obtidos para as amostras 

GU-01-I, GU-01-II e GU-01-III. 

 

A figura 5.2.28 apresenta um comparativo entre a evolução das 

constituições das amostras GU-01-I, GU-01-II e GU-01-III, naturais, 

termicamente decompostas, e pré-reduzidas. 
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Figura 5.2.28 – Evolução das constituições das amostras GU-01-I, GU-01-II e GU-01-III, 

naturais, termicamente decompostas e pré-reduzidas. 

 

 Observa-se na figura 5.2.28 que, embora as curvas de pré-redução com 

5l/min e 15l/min de CO sejam semelhantes, a última apresenta concentração 
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final de MnO bem superior, de maneira que  a pré-redução com maior fluxo de 

CO, até 60 min, é consideravelmente mais eficiente. 

A figura 5.2.29 apresenta um comparativo entre cinco imagens obtidas 

com o auxílio de um estereomicroscópio de luz refletida. Na figura 5.2.29-A 

pode-se observar uma partícula do Produto Granulado de Urucum natural. A 

figura 5.2.29-B apresenta uma imagem de partículas termicamente 

decompostas. As figuras 5.2.29-C, 5.2.29-D e 5.2.29-E apresentam imagens de 

partículas pré-reduzidas com 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO 

respectivamente. 

 Pode-se observar que a amostra natural apresenta uma tonalidade cinza 

claro, típico de um minério oxidado, majoritariamente constituído por 

criptomelana. Os pontos escuros são poros com diâmetros médios da ordem de 

µm. Na figura 5.2.29-B, podem-se observar partículas com tonalidade cinza 

escuro, e muito porosas. Estas características dão indícios de grande 

concentração de Mn3O4. 

 Na figura 5.2.29-C observa-se uma partícula parcialmente pré-reduzida. 

Existem regiões com grande concentração de cristais de tonalidade cinza 

escuro, indicando elevada concentração de Mn3O4 não reduzido a MnO. A 

partícula também apresenta aspecto muito poroso. Nas figuras 5.2.29-D e 

5.2.29-E observam-se partículas mais homogêneas, em estágios quase 

completos de pré-redução. Observa-se que as partículas voltam a adquirir uma 

tonalidade mais clara, porém o aspecto poroso ainda é evidente. Estas 

características dão indícios de elevada concentração de MnO, que só será 

evidenciado em um microscópio óptico sob luz polarizada. 

 A figura 5.2.30 apresenta um conjunto de micrografias obtidas em um 

microscópio óptico de luz refletida. As micrografias são das amostras GU-01-II e 

GU-01-III, pré-reduzidas com 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO respectivamente. 

Por meio destas micrografias é possível observar nitidamente a presença da 

fase MnO, que quando sob luz polarizada se apresenta em tonalidade mais 

clara. Pode-se observar ainda como as amostras pré-reduzidas são muito 

porosas. No capítulo 5.3.3 desta tese, será apresentado um estudo detalhado a 
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respeito da evolução da porosidade.  

 

 

 

A – Natural 

 

B – Termicamente Decomposto 

 

C – Pré-reduzido com 2l/min de 99,5% de 

CO 

 

D – Pré-reduzido com 5l/min de 99,5% de 

CO 

 
E – Pré-reduzido com 15l/min de 99,5% de CO 

Figura 5.2.29 – Comparativo entre as micrografias de partículas do Produto Granulado de 

Urucum natural, termicamente decomposto e pré-reduzido. 
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A – GU-01-II 

 

B – GU-01-II – Luz Polarizada 

 

C – GU-01-III 

 

D – GU-01-III – Luz Polarizada 

Figura 5.2.30 – Micrografias de luz refletida de partículas pertencentes às amostras GU-01-

II e GU-01-III. 

 

 

Por meio da equação 5.2.2 foi possível calcular, para toda a isoterma, os 

valores de Eficiência de Pré-Redução (EP). A figura 5.2.31 apresenta as 

curvas que caracterizam este parâmetro para as amostras GU-01-I, GU-01-II e 

GU-01-III. 

 Pode-se observar que a vazão do gás exerce forte influência sobre este 

índice. Quanto maior a vazão utilizada, maiores os valores de EP para um 

instante de tempo bem determinado.  

 

200µµµµm 200µµµµm 

200µµµµm 200µµµµm 
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Figura 5.2.31 – Comparativo entre os índices Eficiência de Pré-redução (EP) das amostras 

GU-01-I, GU-01-II, GU-01-III. 

 

 Nota-se que nenhuma das amostras atingiu EP = 100%, porém a amostra 

GU-01-III, pré-reduzida com uma vazão de 15l/min de CO, atingiu o valor de EP 

= 96%. A porção correspondente aos 4% não pré-reduzidos está associada à 

fração de 8,5% de Mn3O4 não reduzidos a MnO.  

 O pior comportamento foi o da amostra GU-01-I, pré-reduzida com uma 

vazão de 2l/min de 99,5% de CO, que atingiu o valor de EP = 66%. Pela 

constituição calculada, e já apresentada, pôde-se ver que nem todo ferro 

presente estava na forma de Fe metálico, pois ainda restaram 7,6% de Fe3O4 

não reduzidos. Nem todo Mn3O4 foi reduzido a MnO, estando remanescentes 

25% de Mn3O4. 

 Por meio da equação 5.2.3 foi possível calcular, para toda a isoterma, 

ponto a ponto, o índice Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP). A figura 

5.2.32 apresenta um comparativo entre as taxas variacionais temporais (VIP) da 

eficiência de pré-redução, das amostras GU-01-I, GU-01-II e GU-01-III. 
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Figura 5.2.32 – Comparativo entre os índices Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP) 

das amostras GU-01-I, GU-01-II, GU-01-III. 

  

 Observa-se, para todas as amostras do Produto Granulado de Urucum, 

que a velocidade de pré-redução varia muito como uma função do tempo. A 

amostra GU-01-I, reduzida com 2l/min de 99,5% de CO, apresenta o menor 

valor médio inicial de VIP (2%/min), seguido pela GU-01-II, reduzida com 5l/min 

de 99,5% de CO (4,9%/min). O maior valor inicial de VIP foi apresentado pela 

amostra GU-01-III, reduzida com 15l/min de 99,5% de CO (11,9%/min). 

 Para todas as amostras, à medida que as reações de redução 

acontecem, as velocidades de pré-redução (VIP) diminuem rapidamente. É 

interessante notar que a amostra GU-01-III, que tem o maior VIP inicial, é a que 

apresenta a diminuição mais brusca de velocidade, terminando o ensaio com a 

menor VIP. Entretanto a amostra GU-01-I, que apresenta o menor VIP inicial, 

apresenta uma diminuição da velocidade mais suave, e termina o ensaio com o 

maior VIP. 

 Por meio da equação 5.2.4 foi possível calcular o índice Velocidade 

Média de Pré-redução (VMP) para as amostras GU-01-I, GU-01-II e GU-01-III. 

A tabela 5.2.2 apresenta um comparativo entre os índices VMP calculados para 
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N = 60%, 80% e 90%. 

 

Tabela 5.2.2 – Comparativo entre os índices VMP (60%, 80% e 90%) das amostras GU-01-I, 

GU-01-II e GU-01-III 

 
GU-01-I 

(%/min)  

GU-01-II 

(%/min) 

GU-01-III 

(%/min) 

VMP (60%) 1,1 3,4 11,0 

VMP (80%) *** 1,7 8,1 

VMP (90%) *** *** 3,2 

 

 Observa-se que os maiores índices VMP são obtidos para a amostra GU-

01-III, que foi pré-reduzida com 15l/min de 99,5% de CO. Os índices não 

calculados são devidos ao fato de que as respectivas amostras não atingiram tal 

eficiência de pré-redução (EP). É notável que, para as amostras do Produto 

Granulado de Urucum, a vazão do gás redutor influencia diretamente todos os 

parâmetros de pré-redução propostos.  

 

5.2.2.2. Produto Granulado do Azul 

 

A figura 5.2.33 apresenta as curvas de aquecimento, em atmosfera inerte 

(5l/min de 100% de N2), dos pares de amostras do Produto Granulado do Azul 

(MG60) que foram submetidos aos ensaios de pré-redução. Destaca-se, 

também aqui, que os pares identificados pelos algarismos romanos I, II e III, 

foram posteriormente submetidos à uma hora de isotermas a 1000oC, sob fluxos 

ascendentes de 99,5% de CO, com vazões de 2l/min, 5l/min e 15l/min 

respectivamente. 

 Pode-se observar que existem pequenas diferenças entre cada uma das 

curvas. Estas variações estão diretamente associadas às alterações das 

proporções minerais presentes em cada amostra. Observa-se também que as 

curvas se assemelham muito às curvas apresentadas no tópico 5.2.1.2, onde se 

verifica um comportamento similar de decomposição térmica ao ar, ou em 
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atmosfera inerte constituída por 100% de N2.  
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Figura 5.2.33 – Comparativo entre as variações de massa durante o aquecimento até 

1000oC, das amostras do Produto Granulado do Azul, sob fluxo ascendente de 5l/min de 

100% de N2. 

  

 Uma amostra de cada par, identificadas como MG60-01-I, MG60-01-II e 

MG60-01-III, foi caracterizada por meio de difração de raios X, análises químicas 

e microscopia óptica, antes e após sua submissão ao aquecimento. Com base 

nas informações obtidas, e nos balanços de massa, pôde-se obter a constituição 

mineralógica inicial de cada uma. 

 A amostra MG60-01-I, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 14,2%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 46,27%, 

3,38% e 3,24%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 36% de todorokita, 20% de criptomelana, 20% de n-

sutita, 7,9% de gibbsita, 4,7% de magnetita, 3% de pirolusita, 1% de quartzo e 

7,4% de outros minerais. 

 Pode-se observar que entre 300oC e 600oC há uma perda de massa da 

ordem de 7%. Esta perda de massa está associada à decomposição das fases 
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hidratadas, que são a todorokita, a gibbsita e a n-sutita, presentes em grande 

quantidade. Nas proximidades de 600oC verifica-se o início da decomposição 

térmica da criptomelana e da pirolusita em Mn2O3. Os óxidos provenientes da 

decomposição da n-sutita e da todorokita também iniciam sua decomposição 

para Mn2O3. Nas proximidades de 900oC, tem início a decomposição do Mn2O3 

em Mn3O4. A perda de massa da ordem de 14,2% indica que todas as fases 

foram decompostas, e que a totalidade dos óxidos de manganês deram origem à 

fase Mn3O4. 

 A análise química da amostra MG60-01-I após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 55,5%, 4,05% e 3,89%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 77% 

de Mn3O4, 6,6% de Fe3O4, 1,2% de SiO2 e 15,2% de outros componentes.  

 Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para o ciclo térmico aplicado era de 14,2%, como a perda de massa real foi de 

14,2%, 100% da pré-redução foi alcançada. 

 A amostra MG60-01-II, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 13,1%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 45,9%, 

4,96% e 3,53%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 30% de todorokita, 35% de criptomelana, 9,5% de n-

sutita, 7,5% de gibbsita, 6,5% de magnetita, 3,2% de pirolusita, 1,3% de quartzo 

e 7% de outros minerais. 

 Pode-se observar que entre 300oC e 600oC há uma perda de massa da 

ordem de 6%. Esta perda de massa está associada à decomposição das fases 

hidratadas, que são a todorokita, a gibbsita e a n-sutita, presentes em menor 

quantidade do que o verificado na amostra MG60-01-I. Nas proximidades de 

600oC verifica-se o início da decomposição térmica da criptomelana e da 

pirolusita em Mn2O3. Os óxidos provenientes da decomposição da n-sutita e da 

todorokita também iniciam sua decomposição para Mn2O3. Nas proximidades de 

900oC, tem início a decomposição do Mn2O3 em Mn3O4. A perda de massa da 

ordem de 13,1% indica que todas as fases hidratadas foram decompostas, 

assim como a criptomelana e pirolusita, porém nem todo Mn2O3 foi decomposto 
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em Mn3O4. 

 A análise química da amostra MG60-01-II após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 53,13%, 5,74% e 4,08%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 58% 

de Mn3O4, 16% de Mn2O3, 8% de Fe3O4, 1,5% de quartzo e 16,5% de outros 

componentes. 

Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para o ciclo térmico aplicado era de 13,2%, como a perda de massa real foi de 

13,1%, 99,2% da pré-redução foi alcançada.  

A amostra MG60-01-III, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 13,8%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 47,24%, 

3,09% e 3,51%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 31% de todorokita, 31% de criptomelana, 16% de n-

sutita, 8% de gibbsita, 4% de magnetita, 1,7% de pirolusita, 1,3% de quartzo e 

7% de outros minerais. 

 Pode-se observar que entre 300oC e 600oC há uma perda de massa da 

ordem de 6,5%. Esta perda de massa está associada à decomposição das fases 

hidratadas, que são a todorokita, a gibbsita e a n-sutita. Nas proximidades de 

600oC verifica-se o início da decomposição térmica da criptomelana e da 

pirolusita em Mn2O3. Os óxidos provenientes da decomposição da n-sutita e da 

todorokita também iniciam sua decomposição para Mn2O3. Nas proximidades de 

900oC, tem início a decomposição do Mn2O3 em Mn3O4. 

 A análise química da amostra MG60-01-III após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 55,45%, 3,63% e 4,11%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 77% 

de Mn3O4, 4,9% de Fe2O3, 1,4% de quartzo e 16,7% de outros componentes. 

Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para o ciclo térmico aplicado era de 13,8%, como a perda de massa real foi de 

13,8%, 100% da pré-redução foi alcançada. 

 Cada um dos pares foi submetido à isoterma de 1000oC sob fluxo 

ascendente do gás composto por 99,5% de CO. A figura 5.2.34 apresenta as 
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perdas de massa em função do tempo de isoterma. 
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 Figura 5.2.34 – Comparativo entre as perdas de massa das amostras do Produto 

Granulado do Azul durante pré-redução a 1000oC, sob fluxo ascendente de 99,5% de CO. 

 

 Pode-se observar que a vazão do gás redutor também influencia 

diretamente o comportamento de pré-redução do Produto Granulado do Azul. 

Quanto maior a vazão do gás, maior a velocidade de pré-redução. Nota-se 

também que para as três vazões testadas, as perdas de massa totais foram 

muito similares, dando indícios que todas as reações se processaram, porém 

com cinéticas distintas. 

 As amostras MG60-01-I, MG60-01-II e MG60-01-III foram caracterizadas 

após os procedimentos de pré-redução. A amostra MG60-01-I apresentou teores 

finais de Mn, Fe e SiO2 de 60,4%, 4,42% e 4,23% respectivamente. Por meio 

dos balanços de massa pôde-se determinar a constituição final da amostra como 

sendo 70% de MnO, 8% de Mn3O4, 4,4% de Fe metálico, 1,5% de quartzo e 

16,1% de outros componentes. 

A amostra MG60-01-II apresentou teores finais de Mn, Fe e SiO2 de 

57,9%, 6,25% e 4,45% respectivamente. Por meio dos balanços de massa pôde-
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se determinar a constituição final da amostra como sendo 62% de MnO, 13% de 

Mn3O4, 6% de Fe metálico, 1,7% de quartzo e 17,3% de outros componentes. 

A amostra MG60-01-III apresentou teores finais de Mn, Fe e SiO2 de 

60,18%, 3,94% e 4,47% respectivamente. Por meio dos balanços de massa 

pôde-se determinar a constituição final da amostra como sendo 76,4% de MnO, 

1,4% de Mn3O4, 3,5% de Fe metálico, 1,6% de quartzo e 17,1% de outros 

componentes. 

 A figura 5.2.35 apresenta os enriquecimentos, em teor de Mn e Fe, para 

as mesmas amostras.  

Pode-se observar que para todas as amostras houve um aumento 

significativo dos teores de Mn, Fe e SiO2. O enriquecimento, em teores de Mn e 

Fe, das amostras pré-reduzidas está entre 25% e 31%, sendo pequena a 

diferença entre as amostras MG60-01-II e MG60-01-III. O maior enriquecimento 

foi obtido pela amostra MG60-01-I, o que pode ser explicado pela presença da 

maior quantidade de minerais hidratados, pois com a eliminação de maior 

quantidade de água estrutural, no balanço de massas a recuperação em teor 

dos elementos Mn, e Fe são maiores. 

   

0

5

10

15

20

25

30

35

Mn Fe

E
n

ri
q

u
e

ci
m

e
n

to
 (

%
)

MG60 (I) - 2l/min de 99,5% 

de CO

MG60 (II) - 5l/min de 99,5% 

de CO

MG60 (III) - 15l/min de 

99,5% de CO

 
Figura 5.2.35 – Comparativo entre os enriquecimentos, em teor de Mn e Fe das amostras 

MG60-01-I, MG60-01-II e MG60-01-III após o procedimento de pré-redução. 
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 A figura 5.2.36 apresenta um comparativo entre os difratogramas de raios 

X obtidos para as amostras MG60-01-I, MG60-01-II e MG60-01-III, pré-reduzidas 

com 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO. Pode-se observar a 

predominância dos picos referentes às fases MnO, Mn3O4, e Fe metálico. É 

importante destacar que para a amostra GU-01-III, pré-reduzida com 15l/min de 

CO, não se percebe nitidamente o pico referente ao Fe metálico. Isto pode ser 

explicado pela concentração nas proximidades de 3,5%, que na velocidade de 

varredura utilizada, não é destacada. 
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Figura 5.2.36 – Comparativo entre os difratogramas de raios X obtidos para as amostras 

MG60-01-I, MG60-01-II e MG60-01-III. 

 

A figura 5.2.37 apresenta um comparativo entre a evolução das 

constituições das amostras MG60-01-I, MG60-01-II e MG60-01-III, naturais, 

termicamente decompostas, e pré-reduzidas. 
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Figura 5.2.37 – Evolução das constituições das amostras MG60-01-I, MG60-01-II e MG60-

01-III, naturais, termicamente decompostas e pré-reduzidas. 

 

 Observa-se na figura 5.2.37 que, embora as curvas de pré-redução com 

2l/min, 5l/min e 15l/min de CO sejam semelhantes, a última apresenta 
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concentração final de MnO bem superior, de maneira que  a pré-redução com 

maior fluxo de CO, até 60 min, é consideravelmente mais eficiente. 

 A figura 5.2.38 apresenta um comparativo entre cinco imagens obtidas 

com o auxílio de um estereomicroscópio de luz refletida.  

 Pode-se observar que a amostra natural apresenta uma tonalidade cinza 

claro, típico de um minério oxidado, majoritariamente constituído por 

criptomelana e todorokita. Na figura 5.2.38-B, pode-se observar uma partícula 

muito porosa constituída por camadas de Mn3O4 (tonalidade cinza escuro e mais 

poroso), Mn2O3 (tonalidade cinza claro e mais compacto) e por produtos da 

decomposição da fase hidratada gibbsita, que dá origem a um aluminossilicato 

(tom alaranjado). 

 Na figura 5.2.38-C observam-se três partículas pré-reduzidas. Existem 

regiões com grande concentração de cristais de tonalidade cinza claro, 

indicando elevada concentração de MnO. A partícula da porção inferior 

esquerda apresenta uma região em tom cinza escuro que nada mais é do que 

uma área muito porosa constituída por pequenos cristais de Mn3O4 não 

reduzidos à MnO.  

Nas figuras 5.2.38-D e 5.2.38-E observam-se partículas pré-reduzidas 

muito porosas, com regiões significativas em tons esverdeados, indicando a 

presença de formadores de escória. Na figura 5.2.38-D a partícula da direita 

possui uma região periférica em tom cinza claro, majoritariamente constituída 

por MnO. Na porção central desta partícula observa-se uma região em tom cinza 

escuro, constituído majoritariamente por Mn3O4.  Na mesma partícula, 

observam-se pequenos pontos com elevado poder refletor, que se apresentam 

em uma tonalidade quase branca. Esta fase foi identificada como sendo o Fe 

metálico que teria coalescido nestes pontos localizados na porção central da 

partícula.  

 A figura 5.2.39 apresenta um conjunto de micrografias obtidas em um 

microscópio óptico de luz refletida. As micrografias são das amostras MG60-01-

II e MG60-01-III, pré-reduzidas com 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO 

respectivamente. Por meio destas micrografias é possível observar nitidamente 
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a presença da fase MnO, que quando sob luz polarizada se apresenta em 

tonalidade mais clara. 

 

 

A – Natural 

 

B – Termicamente Decomposto 

 

C – Pré-reduzido com 2l/min de 99,5% de 

CO 

 

D – Pré-reduzido com 5l/min de 99,5% de CO 

 
E – Pré-reduzido com 15l/min de 99,5% de CO 

Figura 5.2.38 – Comparativo entre as micrografias de partículas do Produto Granulado do 

Azul natural, termicamente decomposto e pré-reduzido. 
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A – MG60-01-II 

 

B – MG60-01-II – Luz Polarizada 

 

C – MG60-01-III 

 

D – MG60-01-III – Luz Polarizada 

Figura 5.2.39 – Micrografias de luz refletida de partículas pertencentes às amostras MG60-

01-II e MG60-01-III. 

 

Por meio da equação 5.2.2 foi possível calcular, para toda a isoterma, os 

valores de Eficiência de Pré-Redução (EP). A figura 5.2.40 apresenta as 

curvas que caracterizam este parâmetro para as amostras MG60-01-I, MG60-

01-II e MG60-01-III. 

 Pode-se observar que a vazão do gás exerce forte influência sobre este 

índice. Quanto maior a vazão utilizada, maiores os valores de EP para um 

instante de tempo bem determinado.  

Nota-se que todas as amostras atingiram excelentes índices finais de EP. 

As amostras MG60-01-I, MG60-01-II e MG60-01-III atingiram valores finais de 

EP da ordem de 97,5%, 95,7% e 99,6% respectivamente. 
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Figura 5.2.40 – Comparativo entre os índices Eficiência de Pré-Redução (EP) das amostras 

MG60-01-I, MG60-01-II, MG60-01-III. 

 

 Por meio da equação 5.2.3 foi possível calcular, para toda a isoterma, 

ponto a ponto, o índice Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP). A figura 

5.2.41 apresenta um comparativo entre as taxas variacionais temporais (VIP) da 

eficiência de pré-redução, das amostras MG60-01-I, MG60-01-II e MG60-01-III. 

 Observa-se, para todas as amostras do Produto Granulado do Azul, que a 

velocidade de pré-redução varia muito como uma função do tempo. A amostra 

MG60-01-I, reduzida com 2l/min de 99,5% de CO, apresenta o menor valor 

médio inicial de VIP (2,8%/min), seguido pela MG60-01-II, reduzida com 5l/min 

de 99,5% de CO (7,1%/min). O maior valor inicial de VIP foi apresentado pela 

amostra MG60-01-III, reduzida com 15l/min de 99,5% de CO (18,0%/min). 

Para todas as amostras, à medida que as reações de redução 

acontecem, as velocidades de pré-redução (VIP) diminuem rapidamente. É 

interessante notar que a amostra MG60-01-III, que tem o maior VIP inicial, é a 

que apresenta a diminuição mais brusca de velocidade, terminando o ensaio 

com a menor VIP. Entretanto a amostra MG60-01-I, que apresenta o menor VIP 

inicial, apresenta uma diminuição da velocidade mais suave, e termina o ensaio 
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com o maior VIP. 
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Figura 5.2.41 – Comparativo entre os índices Velocidade Instantânea de Pré-Redução (VIP) 

das amostras MG60-01-I, MG60-01-II, MG60-01-III. 

  

  

 Por meio da equação 5.2.4 foi possível calcular o índice Velocidade 

Média de Pré-redução (VMP) para as amostras MG60-01-I, MG60-01-II e 

MG60-01-III. A tabela 5.2.3 apresenta um comparativo entre os índices VMP 

calculados para N = 60%, 80% e 90%. 

 

Tabela 5.2.3 – Comparativo entre os índices VMP (60%, 80% e 90%) das amostras MG60-

01-I, MG60-01-II e MG60-01-III 

 
MG60-01-I 

(%/min)  

MG60-01-II 

(%/min) 

MG60-01-III 

(%/min) 

VMP (60%) 2,2 6,7 20,8 

VMP (80%) 2,0 5,7 15,7 

VMP (90%) 1,9 3,6 10,39 
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 Observa-se que os maiores índices VMP são obtidos para a amostra 

MG60-01-III, que foi pré-reduzida com 15l/min de 99,5% de CO. É interessante 

notar também que quanto menor as vazões de gás, menor as diferenças 

medidas para os valores de EP de 60%, 80% e 90%, assim como mais os 

índices VMP se aproximam dos índices VIP iniciais, ou seja, das velocidades 

iniciais de pré-redução.    

 

5.2.2.3. Produto Granulado de Morro da Mina 

 

A figura 5.2.42 apresenta as curvas de aquecimento, em atmosfera inerte 

(5l/min de 100% de N2), dos pares de amostras do Produto Granulado de Morro 

da Mina (GMM) que foram submetidos aos ensaios de pré-redução. Destaca-se, 

também aqui, que os pares identificados pelos algarismos romanos I, II e III, 

foram posteriormente submetidos à uma hora de isotermas a 1000oC, sob fluxos 

ascendentes de 99,5% de CO, com vazões de 2l/min, 5l/min e 15l/min 

respectivamente. 

 Pode-se também observar que existem pequenas diferenças entre cada 

uma das curvas. Estas variações estão diretamente associadas às alterações 

das proporções minerais presentes em cada amostra. Observa-se também que 

as curvas se assemelham muito às curvas apresentadas no tópico 5.2.1.3, onde 

se verifica um comportamento similar de decomposição térmica ao ar, ou em 

atmosfera inerte constituída por 100% de N2.  

 Uma amostra de cada par, identificadas como GMM-01-I, GMM-01-II e 

GMM-01-III, foi caracterizada por meio de difração de raios X, análises químicas 

e microscopia óptica, antes e após sua submissão ao aquecimento. Com base 

nas informações obtidas, e nos balanços de massa, pôde-se obter a constituição 

mineralógica inicial de cada uma. 
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Figura 5.2.42 – Comparativo entre as variações de massa durante o aquecimento até 

1000oC, das amostras do Produto Granulado de Morro da Mina, sob fluxo ascendente de 

5l/min de 100% de N2. 

  

 A amostra GMM-01-I, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 11,5%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 33,2%, 

2,47% e 22,4%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 30% de rodocrosita, 24% de espessartita, 20% de 

tefroíta, 8,3% de ferrosilita, 3% de quartzo e 14,7% de outros minerais. 

 Pode-se observar que entre 300oC e 600oC há uma perda de massa 

muito pequena, que pode ser associada à eliminação de água estrutural 

presente em alguns anfibólios, quantificados entre outros. Nas proximidades de 

700oC verifica-se o início da decomposição térmica da rodocrosita, carbonato de 

manganês presente em quantidades muito significativas. A perda de massa da 

ordem de 11,5% indica que durante o aquecimento toda a rodocrosita foi 

decomposta em MnO, eliminando CO2 para a atmosfera. 

 A análise química da amostra GMM-01-I após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 37,6%, 2,8% e 25,3%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 
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18,5% de MnO, 27% de espessartita, 26% de tefroíta, 9% de ferrosilita, 2,5% de 

quartzo e 17% de outros componentes.  

Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para uma completa decomposição térmica das fases a 1000oC é de 11,5%, 

como a perda de massa real na rampa de aquecimento foi de 11,5%, pode-se 

afirmar que 100% da decomposição térmica foi processada. 

 A amostra GMM-01-II, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 12,4%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 32,6%, 

2,79% e 20,9%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 33% de rodocrosita, 23% de espessartita, 16,7% de 

tefroíta, 8,5% de ferrosilita, 2% de quartzo e 16,8% de outros minerais. 

 Pode-se observar que entre 300oC e 600oC há uma perda de massa 

muito pequena, que pode ser associada à eliminação de água estrutural 

presente em alguns anfibólios, quantificados entre outros. Nas proximidades de 

700oC verifica-se o início da decomposição térmica da rodocrosita. A perda de 

massa da ordem de 12,4% indica que durante o aquecimento toda a rodocrosita 

foi decomposta em MnO, eliminando CO2 para a atmosfera. 

 A análise química da amostra GMM-01-II após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 37,3%, 3,2% e 23,9%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 

20,4% de MnO, 26% de espessartita, 23,6% de tefroíta, 9,7% de ferrosilita, 1,5% 

de quartzo e 18,8% de outros componentes. 

Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para uma completa decomposição térmica das fases a 1000oC é de 12,4%, 

como a perda de massa real na rampa de aquecimento foi de 12,4%, pode-se 

afirmar que 100% da decomposição térmica foi processada. 

 A amostra GMM-01-III, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 12,2%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 27,69%, 

3,21% e 24,41%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 32% de rodocrosita, 32% de espessartita, 3,5% de 

tefroíta, 7,5% de ferrosilita, 6% de quartzo e 19% de outros minerais. 
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 O perfil de perda de massa é muito semelhante ao observado para as 

amostras GMM-01-I e GMM-01-II. Pode-se observar que entre 300oC e 600oC 

há uma perda de massa muito pequena, que pode ser associada à eliminação 

de água estrutural presente em alguns anfibólios. Nas proximidades de 700oC 

verifica-se o início da decomposição térmica da rodocrosita. A perda de massa 

da ordem de 12,2% indica que durante o aquecimento toda a rodocrosita foi 

decomposta em MnO, eliminando CO2 para a atmosfera. 

 A análise química da amostra GMM-01-III após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 31,6%, 3,66% e 27,85%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 

19,8% de MnO, 37% de espessartita, 7,3% de tefroíta, 8,5% de ferrosilita, 7% de 

quartzo e 20,4% de outros componentes. 

Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para uma completa decomposição térmica das fases a 1000oC é de 12,2%, 

como a perda de massa real na rampa de aquecimento foi de 12,2%, pode-se 

afirmar que 100% da decomposição térmica foi processada. 

 Cada um dos pares foi submetido à isoterma de 1000oC sob fluxo 

ascendente do gás composto por 99,5% de CO. A figura 5.2.43 apresenta as 

perdas de massa em função do tempo de isoterma. 

 Pode-se observar que a presença do gás redutor não implica em grandes 

perdas de massa associadas a ocorrências de reações de redução no estado 

sólido para o Produto Granulado de Morro da Mina. A vazão do gás redutor 

também não se mostra influente no processo proposto. Pode-se afirmar que as 

pequenas perdas de massa observadas estão associadas às reduções de 

alguns óxidos presentes em pequena quantidade, e abordados como outros 

neste estudo. 

As amostras GMM-01-I, GMM-01-II e GMM-01-III foram caracterizadas 

após os procedimentos de pré-redução. A amostra GMM-01-I apresentou teores 

finais de Mn, Fe e SiO2 de 38%, 2,84% e 25,6% respectivamente. Por meio dos 

balanços de massa pôde-se determinar a constituição final da amostra como 

sendo 18,5% de MnO, 27% de espessartita, 26% de tefroíta, 9% de ferrosilita, 
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2,5% de quartzo e 17% de outros componentes. 
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 Figura 5.2.43 – Comparativo entre as perdas de massa das amostras do Produto 

Granulado de Morro da Mina durante pré-redução a 1000oC, sob fluxo ascendente de 

99,5% de CO. 

 

 A amostra GMM-01-II apresentou teores finais de Mn, Fe e SiO2 de 

37,5%, 3,21% e 24,1% respectivamente. Por meio dos balanços de massa pôde-

se determinar a constituição final da amostra como sendo 21,5% de MnO, 27% 

de espessartita, 21,8% de tefroíta, 10,2% de ferrosilita, 2% de quartzo e 17,5% 

de outros componentes. 

A amostra GMM-01-III apresentou teores finais de Mn, Fe e SiO2 de 

32,07%, 3,72% e 28,27% respectivamente. Por meio dos balanços de massa 

pôde-se determinar a constituição final da amostra como sendo 20,1% de MnO, 

37,6% de espessartita, 7,8% de tefroíta, 8,7% de ferrosilita, 7,1% de quartzo e 

18,7% de outros componentes. 

 A figura 5.2.44 apresenta um comparativo entre os enriquecimentos, em 

teor de Mn e Fe para as mesmas amostras, tomando por base os teores dos 
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elementos nas amostras naturais e pré-reduzidas. 

Pode-se observar que para todas as amostras houve um aumento, porém 

pequeno, dos teores de Mn, Fe e SiO2. Observa-se que as maiores diferenças 

se dão entre as amostras naturais e termicamente decompostas. A diferença 

entre as amostras termicamente decompostas e pré-reduzidas são muito 

pequenas, indicando que pequena quantidade de oxigênio foi removida durante 

o procedimento experimental de pré-redução. O enriquecimento, em teores de 

Mn e Fe, das amostras pré-reduzidas está entre 14% e 16%, sendo pequena a 

diferença entre as amostras GMM-01-I, GMM-01-II e GMM-01-III.  
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Figura 5.2.44 – Comparativo entre os enriquecimentos, em teor de Mn e Fe das amostras 

GMM-01-I, GMM-01-II e GMM-01-III após o procedimento de pré-redução. 

 

 A figura 5.2.45 apresenta um comparativo entre os difratogramas de raios 

X obtidos para as amostras GMM-01-I, GMM-01-II e GMM-01-III, pré-reduzidas 

com 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO. Pode-se observar a 

predominância dos picos referentes às fases MnO, Mn3Al2(SiO4)3 (espessartita), 

Mn2SiO4 (tefroíta) e da (Fe, Mg)2Si2O8 (ferrosilita). 
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Figura 5.2.45 – Comparativo entre os difratogramas de raios X obtidos para as amostras 

GMM-01-I, GMM-01-II e GMM-01-III. 

 

A figura 5.2.46 apresenta um comparativo entre a evolução das 

constituições microestruturais das amostras GMM-01-I, GMM-01-II e GMM-01-

III, naturais, termicamente decompostas, e pré-reduzidas. Observam-se 

diferenças muito discretas entre as constituições das amostras termicamente 

tratadas e das amostras pré-reduzidas. 
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Figura 5.2.46 – Evolução das constituições das amostras GMM-01-I, GMM-01-II e GMM-01-

III, naturais, termicamente decompostas e pré-reduzidas. 
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 Observa-se na figura 5.2.46 que, para as três vazões de gás redutor 

utilizadas, não há diferenças significativas entre a constituição das amostras 

termicamente decompostas e as pré-reduzidas, pois o MnO presente é originado 

a partir da decommposição da rodocrosita (MnCO3) ainda na etapa de 

aquecimento em atmosfera inerte.  

 A figura 5.2.47 apresenta um comparativo entre cinco imagens obtidas 

com o auxílio de um estereomicroscópio de luz refletida.  

 Pode-se observar que a amostra natural apresenta uma tonalidade cinza 

muito claro, típico de um minério silicatado carbonatado, majoritariamente 

constituído por rodocrosita e espessartita. Na figura 5.2.47-B, pode-se observar 

uma partícula muito porosa, majoritariamente constituída por MnO e 

espessartita. A evidência da presença da espessartita é a forma de seus cristais, 

que se apresentam de forma circular ou oblata. 

 Na figura 5.2.47-C observa-se uma partícula de superfície muito irregular. 

Existem regiões com concentração de cristais de tonalidade cinza claro, 

indicando presença de MnO. A decomposição da rodocrosita, com significativa 

eliminação de CO2 é o principal fator responsável pelo aumento da porosidade. 

Como os cristais de espessartita são pequenos, eles são facilmente arrancados 

por quaisquer processos que envolvam abrasão das partículas.  

Nas figuras 5.2.47-D e 5.2.47-E observam-se partículas pré-reduzidas 

muito porosas, onde ficam nítidas as regiões onde se concentravam, 

inicialmente, cristais de rodocrosita. Na figura 5.2.47-D pode-se observar cristais 

de espessartita, que se destacam com suas formas circulares sobre a superfície 

porosa da partícula. 

 A figura 5.2.48 apresenta um conjunto de micrografias obtidas em um 

microscópio óptico de luz refletida. As micrografias são das amostras GMM-01-II 

e GMM-01-III, pré-reduzidas com 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO 

respectivamente. Por meio destas micrografias é possível observar nitidamente 

a presença das fases MnO que quando sob luz polarizada se apresenta em 

tonalidade mais clara, e da espessartita, pela forma oblata de seus cristais. 
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C – Pré-reduzido com 2l/min de 99,5% de 

CO 

 

D – Pré-reduzido com 5l/min de 99,5% de CO 

 
E – Pré-reduzido com 15l/min de 99,5% de CO 

Figura 5.2.47 – Comparativo entre as micrografias de partículas do Produto Granulado de 

Morro da Mina natural, termicamente decomposto e pré-reduzido. 

 

 

2,0mm 2,0mm 

2,0mm 2,0mm 

2,0mm 



 203

 

A – GMM-01-II 

(ES – Espessartita) 

 

B – GMM-01-II – Luz Polarizada 

 

C – GMM-01-III 

 

D – GMM-01-III – Luz Polarizada 

Figura 5.2.48 – Micrografias de luz refletida de partículas pertencentes às amostras GMM-

01-II e GMM-01-III. 

 

Por meio da equação 5.2.2 foi possível calcular, para toda a isoterma, os 

valores de Eficiência de Pré-Redução (EP). Porém o Produto Granulado de 

Morro da Mina, ao final da etapa de aquecimento, já apresenta grande 

quantidade de Mn na forma de MnO, proveniente da decomposição da 

rodocrosita, observa-se assim um estágio muito avançado de pré-redução, 

restando para completá-lo apenas a redução de pequenas quantidades de 

óxidos quatificados entre “outros”.  

A figura 5.2.49 apresenta as curvas que caracterizam este parâmetro para 

as amostras GMM-01-I, GMM-01-II e GMM-01-III. Nota-se que as eficiências 

iniciais de pré-redução para as três amostras são superiores a 85%. 

 Pode-se observar que, para o Produto Granulado de Morro da Mina, a 

vazão do gás não exerce significativa influência sobre este índice. Para as três 
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ES 
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vazões utilizadas, as amostras GMM-01-I, GMM-01-II e GMM-01-III atingiram 

valores finais de EP de 100%. Nota-se que os desvios com relação aos valores 

de EP para tempos bem determinados se devem principalmente à variabilidade 

mineralógica das amostras. 
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Figura 5.2.49 – Comparativo entre os índices Eficiência de Pré-redução (EP) das amostras 

GMM-01-I, GMM-01-II, GMM-01-III. 

 

 

 Por meio da equação 5.2.3 foi possível calcular, para toda a isoterma, 

ponto a ponto, o índice Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP). A figura 

5.2.50 apresenta um comparativo entre as taxas variacionais temporais (VIP) da 

eficiência de pré-redução, das amostras GMM-01-I, GMM-01-II e GMM-01-III. 

Observa-se que as velocidades de pré-redução das três amostras são 

muito baixas e semelhantes. Tendo em vista que as perdas de massa são muito 

pequenas, inferiores a 1%, e que a variabilidade mineralógica das amostras é 

significativa, pode-se afirmar que a vazão do gás redutor não influencia o 

parâmetro VIP, ou seja, a velocidade de pré-redução do Produto Granulado de 
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Morro da Mina. 

Para todas as amostras, à medida que o tempo avança, as velocidades 

de pré-redução (VIP) diminuem rapidamente. É interessante notar que a amostra 

GMM-01-II tem o maior VIP inicial, entretanto a amostra GMM-01-III apresenta o 

menor. Nota-se que em aproximados 3 minutos as velocidades passam a se 

equivalerem. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

V
IP
 (
%
/m

in
)

Tempo (min)

 GMM 01 - I - 2l/min de 99,5% de CO
 GMM 01 - II - 5l/min de 99,5% de CO
 GMM 01 - III - 15l/min de 99,5% de CO

 
Figura 5.2.50 – Comparativo entre os índices Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP) 

das amostras GMM-01-I, GMM-01-II, GMM-01-III. 

  

 Como o Produto Granulado de Morro da Mina já inicia seu estágio de pré-

redução com índices de EP superiores a 85%, não faz sentido que se calcule o 

índice Velocidade Média de Pré-redução (VMP) para as amostras GMM-01-I, 

GMM-01-II e GMM-01-III.  
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5.2.2.4. Produto Granulado de Wessel 

 

A figura 5.2.51 apresenta as curvas de aquecimento, em atmosfera inerte 

(5l/min de 100% de N2), dos pares de amostras do Produto Granulado de 

Wessel (WS) que foram submetidos aos ensaios de pré-redução. Destaca-se, 

também aqui, que os pares identificados pelos algarismos romanos I, II e III, 

foram posteriormente submetidos à uma hora de isotermas a 1000oC, sob fluxos 

ascendentes de 99,5% de CO, com vazões de 2l/min, 5l/min e 15l/min 

respectivamente. 

 Observa-se que, também aqui, existem pequenas diferenças entre cada 

uma das curvas. Estas variações estão diretamente associadas às alterações 

das proporções minerais presentes em cada amostra. Observa-se também que 

as curvas se assemelham muito às curvas apresentadas no tópico 5.2.1.4, onde 

se verifica um comportamento similar de decomposição térmica ao ar, ou em 

atmosfera inerte constituída por 100% de N2.  
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Figura 5.2.51 – Comparativo entre as variações de massa durante o aquecimento até 

1000oC, das amostras do Produto Granulado de Wessel, sob fluxo ascendente de 5l/min 

de 100% de N2. 
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 Uma amostra de cada par, identificadas como WS-01-I, WS-01-II e WS-

01-III, foi caracterizada por meio de difração de raios X, análises químicas e 

microscopia óptica, antes e após sua submissão ao aquecimento. Com base nas 

informações obtidas, e nos balanços de massa, pôde-se obter a constituição 

mineralógica inicial de cada uma. 

 A amostra WS-01-I, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 9,3%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 44,57%, 

6,08% e 4,67%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 35% de braunita, 30% de bixbyita, 6% de 

hausmannita, 1% de hematita, 6% de dolomita, 7% de calcita, 4% de manganita 

e 11% de outros minerais. 

Pode-se observar que entre 300oC e 600oC há uma perda de massa da 

ordem de 0,4%, que pode ser associada à eliminação de água estrutural devido 

à decomposição térmica da manganita. Nas proximidades de 700oC verifica-se o 

início da decomposição térmica da braunita. Nas proximidades de 900oC tem 

início a decomposição térmica da bixbyita em Mn3O4, da dolomita e da calcita. A 

perda de massa da ordem de 9,3% indica que durante o aquecimento toda 

braunita, toda bixbyita, toda dolomita e toda calcita foram decompostas. 

 A análise química da amostra WS-01-I após o aquecimento indicou teores 

de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 49,19%, 6,71% e 5,15%. Os balanços de massa 

apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 47% de 

Mn3O4, 24% de CaMn2O4, formado pela grande quantidade de Ca neste minério, 

9% de Fe2O3, 3,6% de MnO e 16,4% de outros componentes.  

Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para uma completa decomposição térmica das fases a 1000oC é de 9,3%, como 

a perda de massa real na rampa de aquecimento foi de 9,3%, pode-se afirmar 

que 100% da decomposição térmica foi alcançada. 

 A amostra WS-01-II, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 11%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 42,05%, 

6,15% e 4,93%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 
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constituição inicial era de 55% de braunita, 10% de bixbyita, 1% de 

hausmannita, 6% de hematita, 9% de dolomita, 7% de calcita, 2% de manganita 

e 10% de outros minerais. 

 Observa-se que entre 300oC e 600oC há uma perda de massa da ordem 

de 0,2%, que pode ser associada à eliminação de água estrutural presente na 

manganita. Nas proximidades de 700oC verifica-se o início da decomposição 

térmica da braunita. Nas proximidades de 900oC tem início da decomposição 

térmica da bixbyita, da dolomita e da calcita. A perda de massa da ordem de 

11% indica que durante o aquecimento toda braunita e toda bixbyita foram 

decompostas em Mn3O4, assim como toda calcita e dolomita foram consumidas. 

 A análise química da amostra WS-01-II após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 47,35%, 6,93% e 5,55%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 42% 

de Mn3O4, 30% de CaMn2O4, 10% de Fe2O3, 1,8% de MnO e 16,2% de outros 

componentes. 

Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para uma completa decomposição térmica das fases a 1000oC é de 11,0%, 

como a perda de massa real na rampa de aquecimento foi de 11,0%, pode-se 

afirmar que 100% da decomposição térmica foi alcançada. 

 A amostra WS-01-III, que apresentou, durante o aquecimento, perda de 

massa total de 11,4%, apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 41,16%, 

5,43% e 5,1%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que sua 

constituição inicial era de 46% de braunita, 8% de bixbyita, 5% de hausmannita, 

5% de hematita, 9% de dolomita, 8% de calcita, 7% de manganita e 12% de 

outros minerais. 

O perfil de perda de massa é muito semelhante ao observado para as 

amostras WS-01-I e WS-01-II, porém um pouco maior, o que pode ser justificado 

pela maior quantidade de manganita na amostra WS-01-III. Observa-se que 

entre 300oC e 600oC há uma perda de massa da ordem de 0,7%, que pode ser 

associada à eliminação de água estrutural presente na manganita. Nas 

proximidades de 700oC verifica-se o início da decomposição térmica da braunita. 
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Nas proximidades de 900oC tem início da decomposição térmica da bixbyita, da 

dolomita e da calcita. A perda de massa da ordem de 11,4% indica que durante 

o aquecimento toda braunita e toda bixbyita foram decompostas em Mn3O4, 

assim como toda calcita e dolomita foram completamente consumidas. 

 A análise química da amostra WS-01-III após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 46,65%, 6,15% e 5,78%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 36% 

de Mn3O4, 31% de CaMn2O4, 8% de Fe2O3, 6% de MnO e 19% de outros 

componentes. 

Com base na constituição mineralógica inicial, a perda de massa teórica 

para uma completa decomposição térmica das fases a 1000oC é de 11,4%, 

como a perda de massa real na rampa de aquecimento foi de 11,4%, pode-se 

afirmar que 100% da decomposição térmica foi alcançada. 

 Cada um dos pares foi submetido à isoterma de 1000oC sob fluxo 

ascendente do gás composto por 99,5% de CO. A figura 5.2.52 apresenta as 

perdas de massa em função do tempo de isoterma. 

 Pode-se observar que a vazão do gás redutor também influencia 

diretamente o comportamento de pré-redução do Produto Granulado de Wessel. 

Quanto maior a vazão do gás, maior a velocidade de pré-redução. Nota-se 

também que para as três vazões testadas, as perdas de massa total foram muito 

similares, dando indícios que todas as reações se processaram, porém com 

cinéticas distintas.  
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 Figura 5.2.52 – Comparativo entre as perdas de massa das amostras do Produto 

Granulado de Wessel durante pré-redução a 1000oC, sob fluxo ascendente de 99,5% de 

CO. 

 

 As amostras WS-01-I, WS-01-II e WS-01-III foram caracterizadas após os 

procedimentos de pré-redução. A amostra WS-01-I apresentou teores finais de 

Mn, Fe e SiO2 de 52,9%, 7,21% e 5,54% respectivamente. Por meio dos 

balanços de massa pôde-se determinar a constituição final da amostra como 

sendo 51% de MnO, 25% de CaMn2O4, 7% de Fe metálico e 17% de outros 

componentes. 

A amostra WS-01-II apresentou teores finais de Mn, Fe e SiO2 de 51,23%, 

7,49% e 6% respectivamente. Por meio dos balanços de massa pôde-se 

determinar a constituição final da amostra como sendo 45% de MnO, 32% de 

CaMn2O4, 7,4% de Fe metálico e 15,6% de outros componentes. 

A amostra WS-01-III apresentou teores finais de Mn, Fe e SiO2 de 

51,26%, 6,76% e 6,35% respectivamente. Por meio dos balanços de massa 

pôde-se determinar a constituição final da amostra como sendo 43% de MnO, 

35% de CaMn2O4, 6,5% de Fe metálico e 15,5% de outros componentes. 

 A figura 5.2.53 apresenta um comparativo entre os enriquecimentos, em 
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teor de Mn e Fe para as mesmas amostras, tomando por base as amostras 

naturais e pré-reduzidas. 

Pode-se observar que para todas as amostras houve um aumento 

significativo dos teores de Mn, Fe e SiO2. Observa-se que as maiores diferenças 

se dão entre as amostras naturais e pré-reduzidas. Os enriquecimentos, em 

teores de Mn e Fe, das amostras pré-reduzidas estão entre 15% e 25%. Nota-se 

ainda que a vazão de gás redutor, não influencia o enriquecimento em teor de 

Mn e Fe, uma vez que apesar de acontecerem com cinéticas diferentes, as 

reações se processam e atingem estágios finais muito próximos. 
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Figura 5.2.53 – Comparativo entre os enriquecimentos, em teor de Mn e Fe das amostras 

WS-01-I, WS-01-II e WS-01-III após o procedimento de pré-redução. 

 

 A figura 5.2.54 apresenta um comparativo entre os difratogramas de raios 

X obtidos para as amostras WS-01-I, WS-01-II e WS-01-III, pré-reduzidas com 

2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO. Pode-se observar a predominância dos 

picos referentes às fases MnO, CaMn2O4 e Fe metálico. 
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Figura 5.2.54 – Comparativo entre os difratogramas de raios X obtidos para as amostras 

WS-01-I, WS-01-II e WS-01-III. 

 

A figura 5.2.55 apresenta um comparativo entre a evolução das 

constituições microestruturais das amostras WS-01-I, WS-01-II e WS-01-III, 

naturais, termicamente decompostas, e pré-reduzidas.  
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Figura 5.2.55 – Evolução das constituições das amostras WS-01-I, WS-01-II e WS-01-III, 

naturais, termicamente decompostas e pré-reduzidas. 
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 A figura 5.2.56 apresenta um comparativo entre cinco imagens obtidas 

com o auxílio de um estereomicroscópio de luz refletida.  

 Pode-se observar que a amostra natural é constituída por uma matriz de 

braunita de elevado poder refletor, onde estão cristais de dolomita e calcita em 

pequena quantidade. Observam-se regiões em tonalidade cinza escuro, com 

elevada porosidade. Estas regiões podem ser associadas à presença de 

hausmannita. Na figura 5.2.56-B, pode-se observar uma partícula muito porosa, 

majoritariamente constituída por Mn3O4 (tom cinza escuro e elevada porosidade) 

e CaMn2O4 (elevado poder refletor).  

 Na figura 5.2.56-C observam-se partículas porosas. Existem regiões com 

concentração de cristais de tonalidade cinza claro, indicando presença de MnO. 

Há regiões em tons de marrom claro e verde escuro. Estas regiões podem ser 

associadas à presença de óxidos e aluminossilicatos formadores de escória. 

Nas figuras 5.2.56-D e 5.2.56-E observam-se partículas pré-reduzidas 

muito porosas, onde ficam nítidas as regiões onde se concentram MnO (cinza 

claro) e CaMn2O4 (elevado poder refletor). É importante destacar que em grande 

parte das partículas, observam-se regiões de coloração amarronzada e 

esverdeada. Estas colorações estão associadas à formação de óxidos e 

aluminossilicatos formadores de escória. Estas fases foram quantificadas como 

“outros” no decorrer deste trabalho.   

 A figura 5.2.57 apresenta um conjunto de micrografias obtidas em um 

microscópio óptico de luz refletida. As micrografias são das amostras WS-01-II e 

WS-01-III, pré-reduzidas com 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO respectivamente. 

Por meio destas micrografias é possível observar nitidamente a presença das 

fases MnO que quando sob luz polarizada se apresenta em tonalidade mais 

clara. 
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A – Natural 

 

B – Termicamente Decomposto 

 

C – Pré-reduzido com 2l/min de 99,5% de 

CO 

 

D – Pré-reduzido com 5l/min de 99,5% de 

CO 

 
E – Pré-reduzido com 15l/min de 99,5% de CO 

Figura 5.2.56 – Comparativo entre as micrografias de partículas do Produto Granulado de 

Wessel natural, termicamente decomposto e pré-reduzido. 
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A – WS-01-II 

 

B – WS-01-II – Luz Polarizada 

 

C – WS-01-III 

 

D – WS-01-III – Luz Polarizada 

Figura 5.2.57 – Micrografias de luz refletida de partículas pertencentes às amostras WS-01-

II e WS-01-III. 

 

Por meio da equação 5.2.2 foi possível calcular, para toda a isoterma, os 

valores de Eficiência de Pré-Redução (EP). A figura 5.2.58 apresenta as 

curvas que caracterizam este parâmetro para as amostras WS-01-I, WS-01-II e 

WS-01-III. 

 Pode-se observar que, para o Produto Granulado de Wessel, a vazão do 

gás exerce significativa influência sobre este índice. Para as três vazões 

utilizadas, as amostras WS-01-I, WS-01-II e WS-01-III atingiram valores finais 

elevados de EP, 99,5%, 99,8% e 99,9% respectivamente. Nota-se que para 

tempos bem determinados, quanto maior a vazão de gás redutor, maior será o 

índice EP.   

200µµµµm 200µµµµm 

200µµµµm 200µµµµm 
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Figura 5.2.58 – Comparativo entre os índices Eficiência de Pré-redução (EP) das amostras 

WS-01-I, WS-01-II, WS-01-III. 

 

 Por meio da equação 5.2.3 foi possível calcular, para toda a isoterma, 

ponto a ponto, o índice Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP). A figura 

5.2.59 apresenta um comparativo entre as taxas variacionais temporais (VIP) da 

eficiência de pré-redução, das amostras WS-01-I, WS-01-II e WS-01-III. 

Observa-se, para todas as amostras do Produto Granulado de Wessel, 

que a velocidade de pré-redução varia muito como uma função do tempo. A 

amostra WS-01-I, reduzida com 2l/min de 99,5% de CO, apresenta o menor 

valor médio inicial de VIP (3,0%/min), seguido pela WS-01-II, reduzida com 

5l/min de 99,5% de CO (8,0%/min). O maior valor inicial de VIP foi apresentado 

pela amostra WS-01-III, reduzida com 15l/min de 99,5% de CO (9,5%/min). 
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Figura 5.2.59 – Comparativo entre os índices Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP) 

das amostras WS-01-I, WS-01-II, WS-01-III. 

  

 Para todas as amostras, à medida que as reações de redução 

acontecem, as velocidades de pré-redução (VIP) diminuem rapidamente. É 

interessante notar que a amostra WS-01-III, que tem o maior VIP inicial, é a que 

apresenta a diminuição mais brusca de velocidade, terminando o ensaio com a 

menor VIP. Entretanto a amostra WS-01-I, que apresenta o menor VIP inicial, 

apresenta uma diminuição da velocidade mais suave, e termina o ensaio com o 

maior VIP.  

Por meio da equação 5.2.4 foi possível calcular o índice Velocidade 

Média de Pré-redução (VMP) para as amostras WS-01-I, WS-01-II e WS-01-III. 

A tabela 5.2.5 apresenta um comparativo entre os índices VMP calculados para 

N = 60%, 80% e 90%. 
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Tabela 5.2.4 – Comparativo entre os índices VMP (60%, 80% e 90%) das amostras WS-01-I, 

WS-01-II e WS-01-III 

 
WS-01-I 

(%/min)  

WS-01-II 

(%/min) 

WS-01-III 

(%/min) 

VMP (60%) 2,2 5,7 8,8 

VMP (80%) 2,1 3,8 7,0 

VMP (90%) 1,9 2,6 3,9 

 

 Observa-se que os maiores índices VMP são obtidos para a amostra WS-

01-III, que foi pré-reduzida com 15l/min de 99,5% de CO. Nota-se que, para as 

amostras do Produto Granulado de Wessel, a vazão do gás redutor influencia os 

parâmetros de pré-redução propostos. 

 

5.2.2.5. Pelotas 

 

A figura 5.2.60 apresenta as curvas de aquecimento, em atmosfera inerte 

(5l/min de 100% de N2), dos pares de amostras das pelotas (PEL) que foram 

submetidos aos ensaios de pré-redução. Destaca-se, também aqui, que os 

pares identificados pelos algarismos romanos I, II e III, foram posteriormente 

submetidos à uma hora de isotermas a 1000oC, sob fluxos ascendentes de 

99,5% de CO, com vazões de 2l/min, 5l/min e 15l/min respectivamente. 

 Observa-se que, como esperado, não há perda significativa de massa em 

nenhuma das amostras. Este fato pode ser explicado pelas pelotas já serem 

majoritariamente constituídas por MnO, Mn3O4 e Fe3O4, que são fases estáveis 

nas condições de aquecimento estudadas. As pequenas perdas de massa 

podem estar associadas à eliminação de umidade presente no porta-amostra e à 

eliminação de algum volátil presente em pequena quantidade. Observa-se 

também que as curvas se assemelham muito às curvas apresentadas no tópico 

5.2.1.5, onde se verifica um comportamento similar de aquecimento ao ar, ou em 

atmosfera inerte constituída por 100% de N2.  
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Figura 5.2.60 – Comparativo entre as variações de massa durante o aquecimento até 

1000oC, das amostras de Pelotas, sob fluxo ascendente de 5l/min de 100% de N2. 

  

 Uma amostra de cada par, identificadas como PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-

01-III, foi caracterizada por meio de difração de raios X, análises químicas e 

microscopia óptica, antes e após sua submissão ao aquecimento. Com base nas 

informações obtidas, e nos balanços de massa, pôde-se obter a constituição 

mineralógica inicial de cada uma. 

 A amostra PEL-01-I apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 

49,39%, 7,38% e 7,89%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que 

sua constituição inicial era de 48,9% de MnO, 16% de Mn3O4, 10% de Fe3O4 e 

25,1% de outros componentes. 

 A análise química da amostra PEL-01-I após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 49,83%, 7,45% e 7,96%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 49% 

de MnO, 15,8% de Mn3O4, 10% de Fe3O4 e 25,2% de outros componentes. 

 A amostra PEL-01-II apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 

49,33%, 7,78% e 10,17%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir 

que sua constituição inicial era de 60,7% de MnO, 3,2% de Mn3O4, 10,7% de 
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Fe3O4 e 25,4% de outros componentes. 

 A análise química da amostra PEL-01-II após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 49,37%, 7,79% e 10,18%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 61% 

de MnO, 3,1% de Mn3O4, 10,7% de Fe3O4 e 25,2% de outros componentes. 

 A amostra PEL-01-III apresentava teores iniciais de Mn, Fe e SiO2 de 

50,38%, 7,12% e 11,9%. Por meio dos balanços de massa, pôde-se concluir que 

sua constituição inicial era de 46% de MnO, 20,5% de Mn3O4, 9,8% de Fe3O4 e 

23,7% de outros componentes. 

 A análise química da amostra PEL-01-III após o aquecimento indicou 

teores de Mn, Fe e SiO2 da ordem de 50,58%, 7,15% e 11,9%. Os balanços de 

massa apontam que a amostra termicamente decomposta é constituída por 

46,1% de MnO, 20,3% de Mn3O4, 9,8% de Fe3O4 e 23,8% de outros 

componentes. 

 Cada um dos pares foi submetido à isoterma de 1000oC sob fluxo 

ascendente do gás composto por 99,5% de CO. A figura 5.2.61 apresenta as 

perdas de massa em função do tempo de isoterma. 

 Pode-se observar que a vazão do gás redutor não tem influencia sobre o 

comportamento de pré-redução das pelotas estudadas. As pequenas diferenças 

entre os perfis de perda de massa durante a pré-redução podem ser associadas 

às diferentes proporções de cada fase em cada amostra. Nota-se que as perdas 

de massa podem ser justificadas pela redução do Mn3O4 ainda presente em 

MnO, e do Fe3O4 para Fe metálico. 
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 Figura 5.2.61 – Comparativo entre as perdas de massa das amostras de Pelotas durante 

pré-redução a 1000oC, sob fluxo ascendente de 99,5% de CO. 

 

 As amostras PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-01-III foram caracterizadas após 

os procedimentos de pré-redução. A amostra PEL-01-I apresentou teores finais 

de Mn, Fe e SiO2 de 51,4%, 7,68% e 8,22% respectivamente. Por meio dos 

balanços de massa pôde-se determinar a constituição final da amostra como 

sendo 66,4% de MnO, 7,68% de Fe metálico e 25,92% de outros componentes. 

A amostra PEL-01-II apresentou teores finais de Mn, Fe e SiO2 de 

50,95%, 8,04% e 10,5% respectivamente. Por meio dos balanços de massa 

pôde-se determinar a constituição final da amostra como sendo 65,7% de MnO, 

8,04% de Fe metálico e 26,26% de outros componentes. 

A amostra PEL-01-III apresentou teores finais de Mn, Fe e SiO2 de 

52,56%, 7,43% e 12,4% respectivamente. Por meio dos balanços de massa 

pôde-se determinar a constituição final da amostra como sendo 67,9% de MnO, 

7,4% de Fe metálico e 24,7% de outros componentes. 

 A figura 5.2.62 apresenta um comparativo entre os enriquecimentos, em 

teor de Mn e Fe para as mesmas amostras, tomando por base as amostras 

naturais e pré-reduzidas. 
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Pode-se observar que para todas as amostras, as diferenças entre os 

teores de Mn, Fe e SiO2 são muito pequenas. Os enriquecimentos, em teores de 

Mn e Fe, das amostras pré-reduzidas estão entre 3% e 4,5%.  
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Figura 5.2.62 – Comparativo entre os enriquecimentos, em teor de Mn e Fe das amostras 

PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-01-III após o procedimento de pré-redução. 

 

 A figura 5.2.63 apresenta um comparativo entre os difratogramas de raios 

X obtidos para as amostras PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-01-III, pré-reduzidas com 

2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO. Pode-se observar a predominância dos 

picos referentes às fases MnO e Fe metálico. Observam-se ainda alguns picos 

referentes aos aluminossilicatos e a alguns óxidos formadores de escória, 

abordados neste estudo como outros. 

 



 224

0 10 20 30 40 50 60 70 80

η

*
*

2θθθθ

In
te
n
si
d
ad

e

  

η

η

*

*
5l/min de 99,5% de CO

In
te
n
si
d
ad

e

  

* - MnO
ηηηη - Fe metálico

**15l/min de 99,5% de CO

2l/min de 99,5% de CO

In
te
n
si
d
ad

e

  

 
Figura 5.2.63 – Comparativo entre os difratogramas de raios X obtidos para as amostras 

PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-01-III. 

 

A figura 5.2.64 apresenta um comparativo entre a evolução das 

constituições microestruturais das amostras PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-01-III, 

naturais, termicamente decompostas, e pré-reduzidas. 
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Figura 5.2.64 – Evolução das constituições das amostras PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-01-III, 

naturais, termicamente decompostas e pré-reduzidas. 

  

A figura 5.2.65 apresenta um comparativo entre cinco imagens obtidas 

com o auxílio de um estereomicroscópio de luz refletida.  
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 Pode-se observar que as amostras natural e termicamente decomposta 

são muito semelhantes, majoritariamente constituídas por uma matriz de 

aluminossilicatos e MnO. Observam-se regiões em tonalidade cinza escuro, com 

elevada porosidade. Estas regiões podem ser associadas à presença de 

hausmannita.  

Nas figuras 5.2.65-C, 5.2.65-D e 5.2.65-E podem-se observar pelotas pré-

reduzidas majoritariamente constituídas por MnO, formado em pequenos cristais 

sobre matrizes de aluminossilicatos, e por Fe metálico, identificado por 

pequenos pontos com elevado poder refletor. Pode-se observar claramente que 

existe uma diferença de coloração entre as bordas e os centros das pelotas, 

porém com mesma constituição. A diferença de tonalidade se deve ao fato de, 

após os processos de pré-redução, as bordas das pelotas se tornarem muito 

mais porosas e irregulares do que os centros, tendo assim o seu poder refletor 

diminuído. A figura 5.2.65-A é uma imagem da interface entre uma borda porosa 

(à direita da imagem) e um centro compacto (à esquerda da imagem). 

 A figura 5.2.66 apresenta um conjunto de micrografias obtidas em um 

microscópio óptico de luz refletida. As micrografias são das amostras PEL-01-II 

e PEL-01-III, pré-reduzidas com 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO 

respectivamente. Por meio destas micrografias é possível observar nitidamente 

a presença majoritária dos pequenos cristais de MnO, que quando sob luz 

polarizada, se apresentam em tonalidade mais clara. 
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A – Natural 

 

B – Termicamente Decomposto 

 

C – Pré-reduzido com 2l/min de 99,5% de 

CO 

 

D – Pré-reduzido com 5l/min de 99,5% de CO 

 
E – Pré-reduzido com 15l/min de 99,5% de CO 

Figura 5.2.65 – Comparativo entre as micrografias das pelotas, em seu estado de entrega, 

termicamente decompostas e pré-reduzidas. 
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A – PEL-01-II 

 

B – PEL-01-II – Luz Polarizada 

 

C – PEL-01-III 

 

D – PEL-01-III – Luz Polarizada 

Figura 5.2.66 – Micrografias de luz refletida das pelotas pertencentes às amostras PEL-01-

II e PEL-01-III. 

 

Por meio da equação 5.2.2 foi possível calcular, para toda a isoterma, os 

valores de Eficiência de Pré-Redução (EP), porém, assim como para o Produto 

Granulado de Morro da Mina, as pelotas, ao final da etapa de aquecimento, já 

apresentam grande quantidade de Mn na forma de MnO, observa-se assim um 

estágio avançado de pré-redução, restando para completá-lo apenas a redução 

das frações remanescentes de Mn3O4 e a fase Fe3O4, que contribui 

majoritariamente com a fração em peso de oxigênio a ser removida das pelotas 

para que se complete a sua pré-redução.  

A figura 5.2.67 apresenta as curvas que caracterizam este parâmetro para 

as amostras PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-01-III. Nota-se que para as três 

amostras, o índice EP inicial varia entre 50% e 60%. 

 Pode-se observar ainda que, para as pelotas estudadas, a vazão do gás 

não exerce significativa influência sobre este índice. Para as três vazões 

200µµµµm 200µµµµm 

200µµµµm 200µµµµm 
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utilizadas, as amostras PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-01-III atingiram valores finais 

elevados de EP, 99,9% cada.   
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Figura 5.2.67 – Comparativo entre os índices Eficiência de Pré-redução (EP) das amostras 

PEL-01-I, PEL-01-II, PEL-01-III. 

 

 Por meio da equação 5.2.3 foi possível calcular, para toda a isoterma, 

ponto a ponto, o índice Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP). A figura 

5.2.68 apresenta um comparativo entre as taxas variacionais temporais (VIP) da 

eficiência de pré-redução, das amostras PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-01-III. 

Observa-se, para todas as amostras de Pelotas, que a velocidade de pré-

redução varia pouco como uma função do tempo. A amostra PEL-01-II, reduzida 

com 5l/min de 99,5% de CO, apresenta o menor valor médio inicial de VIP 

(0,2%/min), seguido pela PEL-01-I, reduzida com 2l/min de 99,5% de CO 

(0,6%/min). O maior valor inicial de VIP foi apresentado pela amostra PEL-01-III, 

reduzida com 15l/min de 99,5% de CO (1,7%/min). 
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Figura 5.2.68 – Comparativo entre os índices Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP) 

das amostras PEL-01-I, PEL-01-II, PEL-01-III. 

  

 Por meio da equação 5.2.4 foi possível calcular o índice Velocidade 

Média de Pré-redução (VMP) para as amostras PEL-01-I, PEL-01-II e PEL-01-

III. Entretanto, pelo fato de a eficiência de pré-redução inicial ser superior a 50%, 

o valor de N deve ser calculado pela diferença entre a eficiência de pré-redução 

inicial e a final. A tabela 5.2.5 apresenta um comparativo entre os índices VMP 

calculados para N = 60%, 80% e 90%. 

 

Tabela 5.2.5 – Comparativo entre os índices VMP (60%, 80% e 90%) das amostras PEL-01-I, 

PEL-01-II e PEL-01-III 

 
PEL-01-I 

(%/min)  

 PEL-01-II 

(%/min) 

PEL-01-III 

(%/min) 

VMP (60%) 0,52 0,10 1,39 

VMP (80%) 0,68 0,64 0,68 

VMP (90%) 0,68 0,66 0,88 
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 Observa-se que os índices VMP medidos para as pelotas não são 

significativamente influenciados pela vazão do gás redutor.  

 

5.2.2.6. Comparativo 

 

 Pôde-se observar que o comportamento dos materiais durante o 

aquecimento em atmosfera inerte é muito semelhante aos observados ao ar, 

portanto, neste tópico serão comparadas, mais especificamente, as curvas e 

índices referentes às isotermas de pré-redução. 

 Para as três vazões de gás redutor testadas, o material a apresentar a 

maior perda de massa durante a pré-redução foi o Produto Granulado de 

Urucum, que nas condições de isotermas estudadas, teve grande parte de seus 

óxidos de manganês reduzidos à MnO. As reações de redução à MnO são 

fortemente exotérmicas, portanto pode-se afirmar que o Produto Granulado de 

Urucum é uma matéria-prima que exercerá fortes influências sobre o perfil 

térmico do forno elétrico de redução. 

 Espera-se que para elevadas vazões de gases redutores, onde se 

observará o melhor desempenho de redução do produto granulado de Urucum, 

o forno elétrico de redução tenderá a ter perfil térmico mais homogêneo, com 

temperatura de topo ligeiramente mais alta que com os demais minérios. 

 A seguir, em termos de perda de massa, estão o Produto Granulado do 

Azul e o Produto Granulado de Wessel. Nesses casos, as perdas de massa 

estão majoritariamente associadas à redução do Mn3O4 para MnO. Entretanto, 

após as reações de decomposição térmica, o Produto Granulado do Azul se 

apresenta como o mais rico em Mn3O4, portanto, durante a pré-redução 

contribuirá com maior quantidade de energia para o processo.  

Em função da elevada concentração de Ca no Produto Granulado de 

Wessel, há considerável formação da fase CaMn2O4, que nas condições de 

isoterma testadas, é termodinamicamente estável. O Mn presente nesta fase só 

será reduzido no estado líquido, portanto, a contribuição de energia para o 
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sistema será menor, e o forno deverá trabalhar com temperaturas de topo mais 

baixas, com uma zona de amolecimento e fusão mais homogênea, com 

formação de uma escória de boa fluidez, onde as reações de redução do MnO 

serão catalisadas pelo Ca. 

 O Produto Granulado de Morro da Mina apresenta as menores perdas de 

massa a 1000ºC, que podem ser associadas às reduções de alguns óxidos de 

Fe e de Mn, presentes em pequena quantidade e, como já dito, quantificados 

entre “outros”. Pode-se afirmar que somente as regiões superiores da zona 

granular do forno elétrico serão importantes para a operação com o Produto 

Granulado de Morro da Mina, pois será nesta região onde o carbonato de 

manganês será decomposto e grandes frações de MnO serão formadas. A 

concentração ou vazão do gás redutor no interior do reator não terá fortes 

influências sobre o processo, uma vez que os silicatos presentes são 

termodinamicamente estáveis, e o manganês contido neles só será reduzido na 

zona de amolecimento e fusão pelo carbono sólido. 

 Observa-se também que a perda de massa associada às pelotas é 

pequena, e diz respeito somente à redução de uma pequena fração de Mn3O4 

para MnO, e de Fe3O4 para Fe metálico. Assim sendo, pode-se afirmar que, ao 

contrário do minério de Morro da Mina, a zona granular do forno elétrico terá 

pouca influência sobre a operação do reator com as pelotas. Como elas são 

majoritariamente constituídas por MnO a maior contribuição para a redução será 

da zona de amolecimento e fusão, onde o MnO será reduzido a Mn metálico 

pelo carbono sólido presente no banho. 

As figuras 5.2.69, 5.2.70 e 5.2.71 apresentam comparativos entre os 

índices de Eficiência de Pré-Redução (EP), determinados para cada material 

quando submetidos a fluxos de 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO 

respectivamente. 
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Figura 5.2.69 – Comparativo entre os índices Eficiência de Pré-redução (EP) medidos para 

cada material a 1000ºC, com fluxo de 2l/min de 99,5% de CO. 
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Figura 5.2.70 – Comparativo entre os índices Eficiência de Pré-redução (EP) medidos para 

cada material a 1000ºC, com fluxo de 5l/min de 99,5% de CO. 
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Figura 5.2.71 – Comparativo entre os índices Eficiência de Pré-redução (EP) medidos para 

cada material a 1000ºC, com fluxo de 15l/min de 99,5% de CO. 

 

Observa-se nitidamente que a eficiência de pré-redução é diretamente 

influenciada pela vazão dos gases redutores. De forma geral, quanto maior a 

vazão, maiores serão os índices EP para um determinado instante. Nota-se 

ainda que, com exceção do Produto Granulado de Urucum pré-reduzido com 

2l/min e 5l/min, todos os materiais testados, em um intervalo de uma hora, 

atingiram eficiências de pré-redução superiores a 95%. Deve-se ainda destacar 

que o Produto Granulado de Morro da Mina e as pelotas iniciam o estágio de 

pré-redução com grande fração de suas fases já termodinamicamente estáveis 

nas condições de estudo. 

Apesar de quase todos os materiais terem atingido, em uma hora, valores 

de EP superiores a 95%, é importante que se compare as velocidades de pré-

redução, para que se possa avaliar o comportamento de cada material em sua 

descida no interior do forno elétrico, investigando mais especificamente quais 

materiais serão mais facilmente pré-reduzidos, e que consequentemente 

apresentarão menores chances de entrarem na zona de amolecimento e fusão 
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sem experimentarem uma boa eficiência de pré-redução, o que não é desejável. 

 As figuras 5.2.72, 5.2.73 e 5.2.74 apresentam comparativos entre os 

índices de Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP), determinados para 

cada material quando submetidos a fluxos de 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% 

de CO respectivamente. 
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Figura 5.2.72 – Comparativo entre os índices Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP) 

medidos para cada material submetido a um fluxo de 2l/min de 99,5% de CO. 
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Figura 5.2.73 – Comparativo entre os índices Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP) 

medidos para cada material submetido a um fluxo de 5l/min de 99,5% de CO. 
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Figura 5.2.74 – Comparativo entre os índices Velocidade Instantânea de Pré-redução (VIP) 

medidos para cada material submetido a um fluxo de 15l/min de 99,5% de CO. 
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 Observa-se nitidamente que a vazão de gás redutor influencia 

diretamente o comportamento de pré-redução dos Produtos Granulados de 

Urucum, do Azul e de Wessel, porém não significativamente o comportamento 

do Produto Granulado de Morro da Mina e nem das pelotas. Isto dá indícios de 

que a permeabilidade da carga na zona granular do forno é um fator importante 

para o bom desempenho da carga de granulados oxidados durante a pré-

redução. 

 Para todas as vazões testadas, o Produto Granulado de Morro da Mina e 

as pelotas se destacam com os menores índices VIP iniciais, que seguem com 

uma diminuição suave até a estabilização, próximo de zero.  

 Pode-se afirmar que para a vazão de 2l/min, as curvas que representam 

os índices VIP em função do tempo são muito semelhantes entre os Produtos 

Granulados. Para a vazão de 5l/min o Produto Granulado de Wessel apresenta 

o maior índice VIP inicial, seguidos pelo Produto Granulado do Azul, e 

finalmente pelo Produto Granulado de Urucum. 

 Para a vazão de 15l/min, observa-se que o Produto Granulado do Azul 

passa a apresentar os maiores índices VIP iniciais, seguido pelo Produto 

Granulado de Urucum e pelo de Wessel.   

As figuras 5.2.75, 5.2.76 e 5.2.77 apresentam comparativos entre os 

índices Velocidade Média de Pré-redução (VMP), determinados para cada 

material quando submetidos a fluxos de 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO 

respectivamente, com exceção do Produto Granulado de Morro da Mina, por já 

se apresentar inicialmente com o índice EP superior a 85%, e com a observação 

de que a curva para pelotas refere-se à pré-redução de óxidos de ferro. 

 

 

 

 



 238

0

5

10

15

20

25

50% 60% 70% 80% 90% 100%

V
M

P
 (

%
/

m
in

)

EP

2l/min de 99,5% de CO

GU-01-I

MG60-01-I

WS-01-I

PEL-01-I

 
Figura 5.2.75 – Comparativo entre os índices Velocidade Média de Pré-redução (VMP) 

medidos para cada material submetido a um fluxo de 2l/min de 99,5% de CO. 
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Figura 5.2.76 – Comparativo entre os índices Velocidade Média de Pré-redução (VMP) 

medidos para cada material submetido a um fluxo de 5l/min de 99,5% de CO. 
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Figura 5.2.77 – Comparativo entre os índices Velocidade Média de Pré-redução (VMP) 

medidos para cada material submetido a um fluxo de 15l/min de 99,5% de CO. 

 

Como era esperado, este índice reflete as mesmas ordens observadas e 

descritas para os índices VIP, porém para baixas vazões de gás redutor (2l/min), 

a diferença entre os índices VMP é muito pequena. Aumentando-se a vazão, de 

2l/min para 5l/min, e depois de 5l/min para 15l/min, verificou-se aumento dos 

índices VMP de forma geral, porém os maiores destaques foram o Produto 

Granulado do Azul e o Produto Granulado de Urucum, que se apresentaram 

como os materiais mais facilmente redutíveis no estado sólido, sob elevadas 

vazões de gás redutor. 

A princípio pode-se explicar este comportamento pelo fato de que o 

aumento da vazão do gás aumenta sua velocidade, e, portanto, sua 

concentração nos microporos, aumentando assim a superfície de interação gás-

sólido. Como se pôde ver no capítulo de caracterização 5.1.6, o Produto 

Granulado do Azul apresentou a maior discrepância entre fração de microporos 

e de macroporos, possuindo, portanto, grande fração de seus poros com 

diâmetros médios da ordem de nm. Assim sendo, o aumento da concentração 

do gás redutor nos microporos justifica o aumento considerável na velocidade de 

pré-redução do Granulado do Azul.  
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Fica claro que a vazão do gás redutor que flui pela carga é um importante 

parâmetro do processo de fabricação das ferro-ligas de manganês, uma vez que 

o comportamento de pré-redução dos materiais varia como uma função da 

velocidade do gás.   

  A eficiência de pré-redução, parametrizada pelo índice EP é um 

parâmetro muito importante, porém a concentração de MnO em cada material ao 

final da etapa de pré-redução também é muito significativa. Buscando associar o 

índice EP final de cada material estudado à concentração de MnO disponível ao 

final da pré-redução, este trabalho propõe a criação de um outro parâmetro 

denominado Fator de Pré-redução (FP). Este parâmetro será diretamente 

proporcional ao produto da eficiência de pré-redução pela concentração de MnO 

disponível ao final da etapa de pré-redução, e será calculado por meio da 

equação (5.2.5). 

 

                                  
10000

][ finalfinal MnOEP
FP

×
=                                      (5.2.5) 

 

 Onde  finalEP  é o índice de Eficiência de Pré-Redução ao final do estágio 

de pré-redução e finalMnO][  é a concentração final de MnO no material. Deve-se 

notar que este fator é um número admensional que varia entre 0 e 1. O mínimo 

será atingido quando a eficiência de pré-redução final e a concentração de MnO 

final forem iguais a zero. O valor 1 somente será atingido quando todo o material 

for pré-reduzido exclusivamente em MnO. 

 A figura 5.2.78 apresenta um comparativo entre os Fatores de Pré-

Redução (FP) de cada um dos materiais estudados, nas vazões de 2l/min, 

5l/min e 15l/min de 99,5% de CO.  

 Pode-se observar que os materiais a apresentarem os maiores Fatores 

de Pré-Redução (FP) foram o Produto Granulado do Azul e as pelotas, por 

apresentarem simultaneamente as maiores concentrações de MnO e os maiores 

índices de Eficiência de Pré-Redução (EP).  
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 Nota-se também que o menor FP foi apresentado pelo Produto Granulado 

de Morro da Mina, que apesar de apresentar elevados índices EP, apresenta a 

menor concentração de MnO ao final da etapa de pré-redução, uma vez que alto 

teor de manganês fica presente na forma de silicatos. Os Produtos Granulados 

de Mamatwan e Wessel apresentam valores de FP interediários e muito 

semelhantes.  

 Deve-se destacar que o Fator de Pré-Redução (FP) não é um bom 

parâmetro para avaliar a influência da vazão de gás redutor, pois uma vez que a 

concentração de MnO é fortemente considerada, as variações das proporções 

mineralógicas das amostras se manifestam mais efetivamente, uma vez que 

para grande maioria das condições testadas, os índices EP, foram superiores a 

95%. 
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Figura 5.2.78 – Comparativo entre os índices Fatores de Pré-redução (FP) medidos para 

cada material submetido aos fluxos de 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO. 
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5.3. Degradação Granulométrica a Frio e a Quente de 

Granulados e Pelotas de Minérios de Manganês 

5.3.1. Desintegração Granulométrica a Frio – DGF  

5.3.1.1. Produto Granulado de Urucum 

 

Os índices de desintegração granulométrica a frio (DGF), medidos por 

meio do tamboramento do Produto Granulado de Urucum, no tambor rotativo 

AN4696TR, durante 10, 20 e 30 minutos, assim como seus desvios padrões 

estão apresentados na figura 5.3.1. 
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Figura 5.3.1 – Índices de Desintegração Granulométrica a Frio (DGF) do Produto 

Granulado de Urucum. 

 

Pode-se observar, para as condições de tamboramento estudadas, que o 

Produto Granulado de Urucum possui pouca susceptibilidade à geração de finos, 

apresentando, após trinta minutos de tamboramento, apenas 0,56% de material 

passante na malha de 6,3mm.  
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5.3.1.2. Produto Granulado do Azul 

 

Os índices de desintegração granulométrica a frio (DGF), medidos por 

meio do tamboramento do Produto Granulado do Azul, no tambor rotativo 

AN4696TR, durante 10, 20 e 30 minutos, assim como seus desvios padrões 

estão apresentados na figura 5.3.2. 
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Figura 5.3.2 – Índices de Desintegração Granulométrica a Frio (DGF) do Produto 

Granulado do Azul. 

 

 

Pode-se observar, para as condições de tamboramento estudadas, que o 

Produto Granulado do Azul também possui pouca susceptibilidade à geração de 

finos, apresentando, após trinta minutos de tamboramento, 2,2% de material 

passante na malha de 6,3mm.  
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5.3.1.3. Produto Granulado de Morro da Mina 

 

Os índices de desintegração granulométrica a frio (DGF), medidos por 

meio do tamboramento do Produto Granulado de Morro da Mina, no tambor 

rotativo AN4696TR, durante 10, 20 e 30 minutos, assim como seus desvios 

padrões estão apresentados na figura 5.3.3.  
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Figura 5.3.3 – Índices de Desintegração Granulométrica a Frio (DGF) do Produto 

Granulado de Morro da Mina. 

 

 

Pode-se observar, para as condições de tamboramento estudadas, que o 

Produto Granulado de Morro da Mina também possui pouca susceptibilidade à 

geração de finos, apresentando, após trinta minutos de tamboramento, apenas 

0,7% de material passante na malha de 6,3mm. 
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5.3.1.4. Produto Granulado de Wessel 

 

Os índices de desintegração granulométrica a frio (DGF), medidos por 

meio do tamboramento do Produto Granulado de Wessel, no tambor rotativo 

AN4696TR, durante 10, 20 e 30 minutos, assim como seus desvios padrões 

estão apresentados na figura 5.3.4.  
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Figura 5.3.4 – Índices de Desintegração Granulométrica a Frio (DGF) do Produto 

Granulado de Wessel. 

 

 

Pode-se observar, para as condições de tamboramento estudadas, que o 

Produto Granulado de Wessel também possui pouca susceptibilidade à geração 

de finos, apresentando, após trinta minutos de tamboramento, apenas 0,17% de 

material passante na malha de 6,3mm. 
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5.3.1.5. Pelotas 

 

Os índices de desintegração granulométrica a frio (DGF), medidos por 

meio do tamboramento das pelotas de minério de manganês, no tambor rotativo 

AN4696TR, durante 10, 20 e 30 minutos, assim como seus desvios padrões 

estão apresentados na figura 5.3.5.  
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Figura 5.3.5 – Índices de Desintegração Granulométrica a Frio (DGF) das pelotas de 

minério de manganês.  

 

Pode-se observar, para as condições de tamboramento estudadas, que 

as pelotas estudadas possuem pequena susceptibilidade à geração de finos, 

apresentando, após trinta minutos de tamboramento, apenas 0,3% de material 

passante na malha de 6,3mm.  

Observa-se também, que para tempos maiores de tamboramento se 

obtêm valores progressivos de DGF, de forma que as diferenças entre os 

índices obtidos em intervalos de tempos consecutivos diminuem, gerando uma 
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tendência à estabilização dos mesmos. É notável que para as frações mais 

finas, a influência do tempo de tamboramento se manifesta de forma menos 

intensa. 

 Uma amostra foi composta aleatoriamente por 30 pelotas, e cada uma 

delas foi submetida a um ensaio de compressão em uma prensa hidráulica. O 

método consistiu em aplicar aumentos constantes de carga sobre elas até que 

se verificasse a fratura das mesmas. A resistência a compressão foi tomada 

como sendo a média das cargas máximas suportadas pelas pelotas antes do 

rompimento. 

 O índice de resistência a compressão obtido para estas pelotas foi de 

(170±52)kg. Este valor está na faixa retratada pela literatura para pelotas de 

minério de ferro, que podem, a depender de sua basicidade e das condições de 

queima, resistir a cargas entre 150kg e 300kg. É importante destacar que o 

desvio padrão obtido para as pelotas de minério de manganês é elevado, o que 

indica pouca uniformidade estrutural, seja na esfericidade ou mesmo na 

integridade física dos centros, sendo possível afirmar que algumas pelotas têm 

boa integridade e outras apresentam trincas internas que diminuem 

bruscamente a resistência à compressão.  

 

5.3.1.6. Comparativo 

 

 As figuras 5.3.6 e 5.3.7 apresentam comparativos entre os índices DGF 

medidos, para todos os materiais estudados, nas malhas de 6,3mm e 0,6mm 

respectivamente. 

 Tomando por referência a malha de 6,3mm, como sendo o limite 

granulométrico inferior aceitável no forno elétrico de redução, pode-se observar 

que o material que, a frio, gera maior quantidade de finos é o Produto Granulado 

do Azul, por ser rico em minerais hidratados e por apresentar elevada 

porosidade, porém esta fração ainda é pequena o suficiente para que se afirme 

que ele é pouco susceptível à desintegração granulométrica a frio. 
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 Os materiais com menores valores de DGF são o Produto Granulado de 

Wessel e as pelotas. Os Produtos Granulados de Urucum e de Morro da Mina 

apresentaram valores intermediários de DGF.  

 

10 min 20 min 30 min
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
Medido em 6,3mm

D
G
F
 (
%
)

Tempo de Tamboramento

 GU
 MG60
 GMM
 MW
 WS
 PEL

 
Figura 5.3.6 – Comparativo entre os índices DGF medidos na malha de 6,3mm. 
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Figura 5.3.7 – Comparativo entre os índices DGF medidos na malha de 0,6mm. 
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 Pode-se observar que, para todos os materiais, à medida que se aumenta 

o tempo de tamboramento, as quantidades de finos geradas aumentam 

progressivamente. Deve-se destacar ainda que os índices DGF medidos na 

malha de 0,6mm são muito próximos dos medidos nas malhas de 6,3mm. Isto 

indica que o principal mecanismo de desintegração a frio dos Produtos 

Granulados e das pelotas é a abrasão entre as partículas e não o impacto, 

ocasionado pela queda de umas sobre as outras durante o tamboramento.  

   

5.3.2. Crepitação – IC  

 

 O termo crepitação é comumente aceito na comunidade científica como 

sendo a desintegração granulométrica de minérios granulados devido ao seu 

rápido aquecimento. Este índice é comumente medido para minérios granulados 

de ferro, e como descrito na revisão bibliográfica, as principais causas 

apontadas para tal fenômeno são a presença de água, seja de umidade ou 

estrutural, tensões induzidas e dilatações anisotrópicas de cristais. 

 Entretanto, para minérios de manganês, sabe-se que o material, ao ser 

enfornado, experimenta aumentos de temperatura muito rápidos, em virtude da 

pequena altura do reator, chegando, em poucos minutos, a temperaturas da 

ordem de 700oC a 800oC.  Nestas temperaturas, como já descrito neste trabalho, 

alguns óxidos de manganês já experimentam decomposições térmicas e têm 

suas estruturas cristalinas modificadas. Assim sendo, além de água de umidade, 

de água estrutural, de tensões induzidas e de dilatações anisotrópicas, as 

transformações de fases cristalinas dos óxidos de manganês também poderão 

contribuir para o rompimento de partículas e conseqüente geração de finos. 

 Vistas estas observações, este trabalho recomenda que seja feita uma 

abordagem quanto a crepitação de minérios de manganês, como sendo 

simplesmente a geração de finos devido a um aquecimento rápido até a 

temperatura de 700oC. Este índice servirá como parâmetro para o entendimento 

a respeito da geração de finos no topo do reator, onde a presença de partículas 
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muito pequenas, em excesso, é altamente prejudicial ao processo. 

 

5.3.2.1. Crepitação em Atmosfera Oxidante 

 

 Em 2008 FARIA, apresentou um completo estudo a respeito do 

comportamento de crepitação dos Produtos Granulados de Urucum, do Azul e 

de Morro da Mina. Isto associado ao fato de as pelotas não crepitarem, por já 

terem sido previamente submetidas a processos térmicos, este capítulo irá 

apresentar um estudo a respeito do comportamento de crepitação do Produto 

Granulado de Wessel. Também serão apresentados resultados a respeito da 

influência da umidade de recebimento e de um tratamento térmico sobre o 

comportamento de crepitação deste material. 

 A figura 5.3.8 é um gráfico comparativo entre os índices medidos para a 

amostra seca de Wessel, e os determinados por FARIA (2008) para os Produtos 

Granulados de Urucum, do Azul e de Morro da Mina. 
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Figura 5.3.8 – Comparativo entre os índices de crepitação das amostras secas de Wessel, 

de Urucum, do Azul e de Morro da Mina (<19mm, >6,3mm). 
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 Entre os materiais estudados por FARIA (2008) e os estudados neste 

trabalho, pode-se afirmar, que o Produto Granulado de Wessel apresenta o 

maior índice de crepitação (IC) a seco, medido na malha de 6,3mm. É 

importante destacar que, levando-se em consideração os desvios experimentais, 

o Produto Granulado de Urucum apresenta índice, medido na malha de 6,3mm, 

muito semelhante.  

 É importante observar que, apesar de o Produto Granulado de Wessel 

apresentar o maior índice a seco, medido na malha de 6,3mm, há uma diferença 

muito grande entre este e o medido na malha de 3,35mm. Isto fornece fortes 

indícios de que os finos gerados são mais grosseiros do que os gerados durante 

a crepitação dos Granulados de Urucum e do Azul. Geralmente, quando os finos 

gerados na crepitação de minérios são mais grosseiros, há fortes indícios de que 

o rompimento das partículas foi catastrófico, podendo estar associado à 

eliminação de água estrutural e à presença de tensões induzidas nas partículas. 

 O Produto Granulado de Wessel é majoritariamente constituído pela 

braunita, de estrutura cristalina ditetragonal-dipiramidal, que inicia sua 

decomposição térmica nas proximidades de 700oC, onde começa a ser 

consumida, dando origem à fase M3O4, cuja estrutura cristalina também é 

ditetragonal-dipiramidal. É interessante notar que o Produto Granulado de 

Urucum também apresenta quantidades significativas de braunita em sua 

constituição. 

 O Granulado de Wessel apresenta quantidades de manganita, mineral 

hidratado de manganês, que variam de 1 a 4% em peso. Mesmo sendo esta 

quantidade pequena, quando submetida a aquecimentos rápidos, a eliminação 

brusca de água, associada ao baixo volume de poros e ao pequeno diâmetro 

médio dos mesmos, contribui para um aumento significativo da pressão de vapor 

de água no interior das partículas, levando-as ao rompimento catastrófico. 

 A figura 5.3.9 apresenta superfícies de fratura de algumas partículas 

crepitadas do Produto Granulado de Wessel. Observam-se superfícies muito 

irregulares, onde nota-se a presença de fases de coloração alaranjada, estas 
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associadas a minerais hidratados termicamente decompostos.  

 

  

  

Figura 5.3.9 – Fotomicrografias das superfícies de fratura de partículas crepitadas a seco 

do Produto Granulado de Wessel. 

 

 A influência da umidade de recebimento do Produto Granulado de Wessel 

sobre o seu comportamento de crepitação também foi avaliada. O Produto 

Granulado de Wessel foi recebido com umidade de 1,4%. 

 A figura 5.3.10 é um gráfico comparativo entre os índices medidos para a 

amostra umida de Wessel e os determinados por FARIA (2008) para os 

Produtos Granulados de Urucum, do Azul e de Morro da Mina também úmidos. 

Observa-se que a umidade intensifica a geração de finos devido ao 

fenômeno de crepitação, porém devido à baixa umidade retida, em função do 

baixo volume de microporos, o efeito é pequeno, aumentando discretamente a 

média obtida na malha de 6,3mm. 

 

2,0mm 0,5mm 
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Figura 5.3.10 – Comparativo entre os índices de crepitação das amostras úmidas de 

Wessel, de Urucum, do Azul e de Morro da Mina (<19mm, >6,3mm). 

 

 

A influência de um tratamento térmico de 48h a 200oC, aplicado às 

amostras, após secagem, sobre o comportamento de crepitação do Produto 

Granulado de Wessel também foi avaliada. 

 A figura 5.3.11 é um gráfico comparativo entre os índices medidos para a 

amostra termicamente tratada de Wessel e os determinados por FARIA (2008) 

para os Produtos Granulados de Urucum e do Azul, também termicamente 

tratados. O Produto Granulado de Morro da Mina não foi termicamente tratado 

por FARIA (2008) por já possuir baixíssimos índices de crepitação.  

Observa-se que o tratamento térmico sobre o Produto Granulados de 

Wessel não surtiu efeitos significativos sobre o comportamento de crepitação. 

Segundo VIEIRA (1996), a aplicação de tratamentos térmicos implicaria no alívio 

de tensões internas nas partículas, provenientes de seus processamentos de 

lavra e transporte. FARIA, em 2008, testando pioneiramente tratamentos 

térmicos em minérios de manganês, mostrou que o tratamento térmico de 48h a 

200oC diminuiu significativamente o comportamento de crepitação dos Produtos 

Granulados do Azul e de Urucum. 
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Figura 5.3.11 – Comparativo entre os índices de crepitação das amostras termicamente 

tratadas de Mamatwan, de Wessel, de Urucum e do Azul (<19mm, >6,3mm). 

 

Uma hipótese para explicar a baixa eficiência do tratamento térmico nos 

minérios silicatados é que, durante o ensaio de crepitação a 700oC, ocorre a 

eliminação de água estrutural, início da decomposição da braunita e a variação 

de volume de quase 1% decorrente da transformação de quartzo α para quartzo 

β (tem início a 573oC). Assim sendo, o tratamento térmico a 200oC, mesmo 

aliviando possíveis tensões internas, não atua nos principais mecanismos 

causadores de crepitação. 

 

5.3.2.2. Crepitação em Atmosfera Redutora 

 

 Em função de o forno elétrico de redução ser um reator de baixa altura, 

quando a carga atinge temperaturas da ordem de 700oC ela já experimenta 

contato com gases contendo quantidades significativas de CO e H2. Buscando 

avaliar a influência destes gases no comportamento de geração de finos no topo 

do forno, este trabalho propôs a realização de um ensaio de crepitação em 

atmosfera redutora, em duplicata. 
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 A figura 5.3.12 é um gráfico comparativo entre os índices medidos ao ar e 

os medidos em atmosfera redutora, para todas as amostras estudadas e 

previamente secas. 
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Figura 5.3.12 – Comparativo entre os índices de crepitação medidos ao ar e em atmosfera 

redutora.  

 

 Pode-se observar que para os Produtos Granulados de Morro da Mina, do 

Azul e de Wessel houve aumentos dos índices de crepitação medidos em 

atmosfera redutora em relação aos medidos ao ar. Os valores médios do 

Produto Granulado de Urucum diminuíram, mas observa-se que as amplitudes 

se interceptam, dando indícios de que pode haver um aumento, ou não. 

 O Produto Granulado de Morro da Mina apresentou as menores 

diferenças entre os índices ao ar e os obtidos em atmosfera redutora. Pode-se 

associar este comportamento à sua constituição majoritária, que é de silicatos e 

carbonato de manganês, termodinamicamente estáveis nas condições 

estudadas.  

 O Produto Granulado do Azul apresentou diferenças significativas, 

principalmente no índice medido na malha de 6,3mm. Este material é 
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majoritariamente constituído por todorokita, mineral hidratado de manganês 

altamente poroso. Esta porosidade elevada facilita o processo de redução dos 

óxidos de manganês provenientes da decomposição da todorokita, mesmo sob 

baixa vazão de gás redutor. As mudanças de estrutura cristalina seriam 

responsáveis pela geração e propagação de trincas nas partículas, aumentando 

a geração de finos. 

 O Produto Granulado de Urucum é majoritariamente constituído por 

criptomelana, que é um óxido de manganês muito compacto. À temperatura de 

700oC, com vazão de 1,5l/min do gás escolhido, a redução do Mn+4 para o Mn+3 

é muito lenta, não sendo processada significativamente em 30 minutos de 

isoterma. 

 As maiores diferenças foram observadas para o Produto Granulado de 

Wessel que é um minério majoritariamente constituído por braunita, silicato de 

manganês que inicia sua decomposição térmica nas proximidades de 700oC, 

podendo ser catalisada pela presença de CO. 

 

5.3.3. Desintegração Granulométrica a Quente – DGQ  

 

Buscando compreender a desintegração granulométrica durante pré-

redução dos Produtos Granulados e pelotas de minérios de manganês, este 

trabalho propõe a criação do índice Desintegração Granulométrica a Quente 

(DGQ), que será um parâmetro a partir do qual se avaliará a geração de finos na 

zona granular do forno elétrico de redução.  

 Cada um dos Produtos Granulados e pelotas estudadas foram 

submetidos, como descrito na metodologia deste trabalho, a estudos de 

decomposição térmica ao ar e de pré-redução. As amostras provenientes destes 

estudos foram submetidas a sequências de peneiramentos e tamboramentos, de 

forma a  se avaliar a evolução da geração de finos devido a submissão das 

amostras a ciclos térmicos e a solicitações mecânicas de impacto e abrasão, o 

que acontece realmente no interior do forno elétrico de redução. 
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5.3.3.1. Produto Granulado de Urucum 

 

As figuras 5.3.13, 5.3.14 e 5.3.15 são histogramas que comparam os 

índices de desintegração granulométrica a frio (DGF), com os índices de 

desintegração granulométrica durante aquecimento (DGQ) ao ar, e durante pré-

redução sob fluxo ascendente de 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO, 

medidos nas malhas de 6,3mm, 3,35mm e 0,6mm respectivamente. 

Observa-se que os índices diminuem à medida que se usam malhas mais 

finas para medi-los. É importante notar que os ciclos térmicos que mais 

degradaram o Produto Granulado de Urucum sem tamboramentos, foram as 

pré-reduções sob fluxos de 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5%CO, não existindo 

diferenças significativas entre eles. 
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Figura 5.3.13 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 6,3mm para 

amostras do Produto Granulado de Urucum. 
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Figura 5.3.14 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 3,35mm para 

amostras do Produto Granulado de Urucum. 
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Figura 5.3.15 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 0,6mm para 

amostras do Produto Granulado de Urucum. 
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Pôde se observar que o Produto Granulado de Urucum apresenta 

susceptibilidade à geração de finos durante decomposição térmica. Nota-se que 

com apenas a submissão das amostras ao aquecimento até 1000oC, ao ar,  12% 

do material, em média, se torna passante na malha de 9,5mm, e 6% passante 

na malha de 6,3mm. Observou-se ainda que o efeito dos passos de 

tamboramento são mais significativos para os índices medidos nas malhas mais 

grosseiras, que são 9,5mm e 6,3mm. Após 30 minutos de tamboramento, em 

média, 13% do material se torna passante em 6,3mm. 

 A desintegração granulométrica do Produto Granulado de Urucum 

durante aquecimento em atmosfera oxidante pode estar associada à eliminação 

de água estrutural, à presença de tensões induzidas nas partículas e ao início da 

decomposição térmica da criptomelana e da pirolusita em Mn2O3, parcela esta 

correspondente ao fenômeno de crepitação. Com o aquecimento até 1000oC 

tem início a decomposição térmica da braunita e do Mn2O3 em Mn3O4. Estas 

transformações de fases implicam em mudanças nas estruturas cristalinas dos 

materiais, levando à formação e propagação de trincas nas partículas. 

 A criptomelana de estrutura cristalina monoclínica prismática possui um 

volume molar 5,4 vezes maior do que o volume molar da fase Mn2O3 de 

estrutura isométrica diploidal. A pirolusita de estrutura ditetragonal dipiramidal 

possui volume molar 0,6 vezes menor do que a fase Mn2O3. A braunita de 

estrutura ditetragonal dipiramidal possui volume molar 2,6 vezes maior do que o 

volume molar da fase Mn3O4. A fase Mn2O3 possui volume molar 0,7 vezes 

menor do que o da fase Mn3O4. 

Observa-se que para as atmosferas redutoras, a geração de finos na 

ausência de tamboramento aumenta consideravelmente em relação aos índices 

obtidos para as amostras apenas termicamente decompostas. Estes aumentos 

se devem ao fato de que, durante a pré-redução, os óxidos de manganês são 

majoritariamente pré-reduzidos à MnO, experimentando consideráveis 

mudanças em suas estruturas cristalinas, induzindo tensões internas nas 

partículas, capazes de dar origem e propagar trincas. A fase Mn3O4 tem volume 

molar 3,6 vezes maior do que o da fase MnO, de estrutura cristalina 
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hexoctaedra.   

A remoção de oxigênio também contribui para a fragilização das 

partículas, pois ao ser removido, ele aumenta a porosidade total do material, 

diminuindo consideravelmente sua resistência mecânica. Este fato, associado à 

formação de MnO com pequenos tamanhos de cristais, justifica o aumento da 

interferência dos tamboramentos na geração de finos das amostras pré-

reduzidas, se comparadas às apenas termicamente decompostas.  

Buscando comprovar as hipóteses levantadas, e justificar o 

comportamento de desintegração granulométrica durante aquecimento, 

partículas após serem submetidas a cada um dos ciclos térmicos foram 

representativamente amostradas e analisadas com auxílio de microscopia 

óptica. Amostras representativas também foram destinadas a ensaios de 

porosimetria em proveta. 

 A figura 5.3.16 compara as porosidades totais das amostras de 

recebimento e daquelas submetidas aos ciclos térmicos. Como levantado na 

hipótese, realmente a remoção de oxigênio proveniente das decomposições 

térmicas e da pré-redução das partículas aumenta significativamente a 

porosidade das mesmas, justificando o aumento da geração de finos.  
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Figura 5.3.16 – Comparativo entre as porosidades totais da amostra de recebimento e das 

submetidas aos ciclos térmicos (GU). 
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A figura 5.3.17 é um conjunto de micrografias que comparam partículas 

de recebimento com aquelas submetidas aos ciclos térmicos. Pode-se observar 

claramente a evolução da porosidade em acordo com os resultados 

apresentados anteriormente. Nas micrografias, os poros são identificados como 

os constituintes sem reflexão (escuros). 

 

 

  

  

Figura 5.3.17 – Comparativo entre as porosidades das microestruturas do Produto 

Granulado de Urucum de recebimento e submetido aos ciclos térmicos ao ar, com 5l/min 

e 15l/min de 99,5% de CO. 
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5.3.3.2. Produto Granulado do Azul 

 

 

As figuras 5.3.18, 5.3.19 e 5.3.20 são histogramas que comparam os 

índices de desintegração granulométrica a frio (DGF), com os índices de 

desintegração granulométrica durante aquecimento (DGQ) ao ar, e durante pré-

redução sob fluxo ascendente de 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO, 

medidos nas malhas de 6,3mm, 3,35mm e 0,6mm respectivamente. 
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Figura 5.3.18 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 6,3mm para 

amostras do Produto Granulado do Azul. 
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Figura 5.3.19 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 3,35mm para 

amostras do Produto Granulado do Azul. 
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Figura 5.3.20 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 0,6mm para 

amostras do Produto Granulado do Azul. 
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Pôde se observar que o Produto Granulado do Azul apresenta 

susceptibilidade à geração de finos durante decomposição térmica. Nota-se que 

com apenas a submissão das amostras ao aquecimento até 1000oC, ao ar,  20% 

do material, em média, se torna passante na malha de 9,5mm, e 12% passante 

na malha de 6,3mm. Após 30 minutos de tamboramento, em média, 24% do 

material se torna passante em 6,3mm. Notou-se que o Produto Granulado do 

Azul termicamente decomposto apresenta baixa resistência à abrasão, 

possuindo após 30 minutos de tamboramento, 6% de material passante em 

0,6mm. 

 A desintegração granulométrica do Produto Granulado do Azul durante 

aquecimento em atmosfera oxidante pode estar associada à eliminação de água 

estrutural, à presença de tensões induzidas nas partículas e ao início da 

decomposição térmica da criptomelana em Mn2O3, parcela esta correspondente 

ao fenômeno de crepitação. Com o aquecimento até 1000oC tem início a 

decomposição térmica da do Mn2O3 em Mn3O4. Como já mencionado, estas 

transformações de fases implicam em mudanças nas estruturas cristalinas dos 

materiais, levando à formação e propagação de trincas nas partículas. 

 O aumento progressivo dos índices DGQ à medida que se aumentam os 

tempos de tamboramentos faz com que seja possível afirmar que o Produto 

Granulado do Azul termicamente decomposto apresenta baixa resistência à 

abrasão. 

Observa-se que para as atmosferas redutoras, a geração de finos na 

ausência de tamboramento aumenta consideravelmente em relação aos índices 

obtidos para as amostras apenas termicamente decompostas. Semelhante ao 

observado para o Produto Granulado de Urucum, estes aumentos se devem ao 

fato de que, durante a pré-redução, os óxidos de manganês são 

majoritariamente pré-reduzidos à MnO, experimentando consideráveis 

mudanças em suas estruturas cristalinas, induzindo tensões internas nas 

partículas, capazes de dar origem e propagar trincas.   
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Buscando comprovar as hipóteses levantadas, e justificar o 

comportamento de desintegração granulométrica durante aquecimento, 

partículas após serem submetidas a cada um dos ciclos térmicos foram 

representativamente amostradas e analisadas com auxílio de microscopia 

óptica. Amostras representativas também foram destinadas a ensaios de 

porosimetria em proveta. 

 A figura 5.3.21 compara as porosidades totais das amostras de 

recebimento e daquelas submetidas aos ciclos térmicos. Como levantado na 

hipótese, realmente a submissão das amostras aos ciclos térmicos aumenta 

significativamente a porosidade das mesmas, justificando a diminuição da 

resistência mecânica do minério.  
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Figura 5.3.21 – Comparativo entre as porosidades totais da amostra de recebimento e das 

submetidas aos ciclos térmicos (MG60). 

 

 

A figura 5.3.22 é um conjunto de micrografias que comparam partículas 

de recebimento com aquelas submetidas aos ciclos térmicos. Pode-se observar 

claramente a evolução da porosidade em acordo com os resultados 
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apresentados anteriormente. 

 

 

  

  

Figura 5.3.22 – Comparativo entre as porosidades das microestruturas do Produto 

Granulado do Azul de recebimento e submetido aos ciclos térmicos ao ar, com 5l/min e 

15l/min de 99,5% de CO. 

 

 

5.3.3.3. Produto Granulado de Morro da Mina 

 

As figuras 5.3.23, 5.3.24 e 5.3.25 são histogramas que comparam os 

índices de desintegração granulométrica a frio (DGF), com os índices de 

desintegração granulométrica durante aquecimento (DGQ) ao ar, e durante pré-

redução sob fluxo ascendente de 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO, 

medidos nas malhas de 6,3mm, 3,35mm e 0,6mm respectivamente. 
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Figura 5.3.23 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 6,3mm para 

amostras do Produto Granulado de Morro da Mina. 
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Figura 5.3.24 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 3,35mm para 

amostras do Produto Granulado de Morro da Mina. 
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Figura 5.3.25 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 0,6mm para 

amostras do Produto Granulado de Morro da Mina. 

 

Pôde se observar que o Produto Granulado de Morro da Mina apresenta 

susceptibilidade à geração de finos durante decomposição térmica. Notou-se 

que com apenas a submissão das amostras ao aquecimento até 1000oC, ao ar,  

13% do material, em média, se torna passante na malha de 9,5mm, e 10% 

passante na malha de 6,3mm.  

Notou-se que o Produto Granulado de Morro da Mina termicamente 

decomposto gera grande quantidade de material ultrafino, pois, na ausência de 

tamboramento, 7% do material são passantes em 0,6mm.  Após 30 minutos de 

tamboramento, em média, 24% do material se tornam passantes em 6,3mm, e 

16% em 0,6mm, indicando baixa resistência à abrasão. 

 A desintegração granulométrica do Produto Granulado de Morro da Mina 

durante aquecimento em atmosfera oxidante pode estar associada à efetiva 

decomposição térmica da rodocrosita que deixa a superfície das partículas muito 

irregulares e porosas. Alguns pequenos cristais de espessartita, inicialmente 

agregados à rodocrosita, perderiam seu ancoramento, sendo assim, liberados 

na forma de partículas muito pequenas. O aumento progressivo dos índices 
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DGQ à medida que se aumentam os tempos de tamboramentos estão 

associados à presença dos pequenos cristais de espessartita, silicato de 

elevada dureza, que durante o tamboramento, atua como abrasivo. 

A remoção de CO2, proveniente da decomposição da rodocrosita, 

contribui para a fragilização das partículas, pois ao ser removido, ele aumenta a 

porosidade total do material, diminuindo consideravelmente sua resistência 

mecânica.  

Observa-se que as diferenças entre os índices medidos nas malhas mais 

grosseiras e os obtidos nas malhas mais finas são pequenas, indicando que a 

maior parte dos finos gerados, são ultrafinos, abaixo de 0,6mm. Estas 

observações permitem afirmar que o Produto Granulado de Morro da Mina 

apresenta um comportamento de desintegração granulométrica muito 

indesejável, com elevada produção de ultrafinos e baixa resistência à abrasão. 

Buscando comprovar as hipóteses levantadas, e justificar o 

comportamento de desintegração granulométrica durante aquecimento, 

partículas após serem submetidas a cada um dos ciclos térmicos foram 

representativamente amostradas e analisadas com auxílio de microscopia 

óptica. Amostras representativas também foram destinadas a ensaios de 

porosimetria em proveta.  

 A figura 5.3.26 compara as porosidades totais das amostras de 

recebimento e daquelas submetidas aos ciclos térmicos. Como levantado na 

hipótese, realmente a submissão das amostras aos ciclos térmicos aumenta 

significativamente a porosidade das mesmas, justificando a diminuição da 

resistência mecânica do minério.  
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Figura 5.3.26 – Comparativo entre as porosidades totais da amostra de recebimento e das 

submetidas aos ciclos térmicos (GMM). 

 

 

A figura 5.3.27 é um conjunto de micrografias que comparam partículas 

de recebimento com aquelas submetidas aos ciclos térmicos. Pode-se observar 

claramente a evolução da porosidade em acordo com os resultados 

apresentados anteriormente.  

Observa-se nitidamente que as granadas, caracterizadas por se 

apresentarem como cristais de aspecto arredondado, permanecem estáveis na 

estrutura do minério após as reduções, porém a massa de carbonato que 

inicialmente preenche majoritariamente os espaços entre as granadas, é 

reduzido, deixando espaços vazios, que caracterizam a porosidade, e que, 

portanto, aumentam a susceptibilidade do minério à desintegração 

granulométrica durante aquecimento.  
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Figura 5.3.27 – Comparativo entre as porosidades das microestruturas do Produto 

Granulado de Morro da Mina de recebimento e submetido aos ciclos térmicos ao ar, com 

5l/min e 15l/min de 99,5% de CO. 

 

 

5.3.3.4. Produto Granulado de Wessel 

 

As figuras 5.3.28, 5.3.29 e 5.3.30 são histogramas que comparam os 

índices de desintegração granulométrica a frio (DGF), com os índices de 

desintegração granulométrica durante aquecimento (DGQ) ao ar, e durante pré-

redução sob fluxo ascendente de 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO, 

medidos nas malhas de 6,3mm, 3,35mm e 0,6mm respectivamente. 
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Figura 5.3.28 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 6,3mm para 

amostras do Produto Granulado de Wessel. 
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Figura 5.3.29 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 3,35mm para 

amostras do Produto Granulado de Wessel. 
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Figura 5.3.30 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 0,6mm para 

amostras do Produto Granulado de Wessel. 

 

Pôde se observar que o Produto Granulado de Wessel apresenta elevada 

susceptibilidade à geração de finos durante decomposição térmica. Notou-se 

que com apenas a submissão das amostras ao aquecimento até 1000oC, ao ar,  

44% do material, em média, se torna passante na malha de 9,5mm, e 22% 

passante na malha de 6,3mm.  

Notou-se que o Produto Granulado de Wessel termicamente decomposto 

não gera grande quantidade de material ultrafino, pois, na ausência de 

tamboramento, apenas 1,8% do material fica passante em 0,6mm.  Após 30 

minutos de tamboramento, em média, 25% do material se torna passante em 

6,3mm, e 2% em 0,6mm, indicando boa resistência à abrasão. 

 A desintegração granulométrica do Produto Granulado de Wessel durante 

aquecimento em atmosfera oxidante pode estar associada à eliminação de água 

estrutural, presente na manganita, a dilatações anisotrópicas de cristais e à 

efetiva decomposição térmica dos minerais braunita, dolomita e calcita. O 

pequeno aumento dos índices DGQ à medida que se aumentam os tempos de 
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tamboramentos também indicam elevada resistência à abrasão do Granulado de 

Wessel. 

Observa-se que não há diferenças significativas entre os índices obtidos 

ao ar e aqueles obtidos em atmosfera redutora. De forma geral, o Produto 

Granulado de Wessel gera grande quantidade de material passante em 6,3mm, 

porém a geração de ultrafinos é muito pequena, com menos de 5% de material 

passante em 0,6mm. 

 A figura 5.3.31 compara as porosidades totais das amostras de 

recebimento e daquelas submetidas aos ciclos térmicos. Pode-se observar que 

a submissão das amostras aos ciclos térmicos aumenta significativamente a 

porosidade das mesmas, justificando a diminuição da resistência mecânica do 

Produto Granulado de Wessel.  
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Figura 5.3.31 – Comparativo entre as porosidades totais da amostra de recebimento e das 

submetidas aos ciclos térmicos (WS). 

 

A figura 5.3.32 é um conjunto de micrografias que comparam partículas 

de recebimento com aquelas submetidas aos ciclos térmicos. Pode-se observar 

claramente a evolução da porosidade em acordo com os resultados 
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apresentados anteriormente. 

 

  

  

Figura 5.3.32 – Comparativo entre as porosidades das microestruturas do Produto 

Granulado de Wessel de recebimento e submetido aos ciclos térmicos ao ar, com 5l/min 

e 15l/min de 99,5% de CO. 

 

 

5.3.3.5. Pelotas 

 

As figuras 5.3.33, 5.3.34 e 5.3.35 são histogramas que comparam os 

índices de desintegração granulométrica a frio (DGF), com os índices de 

desintegração granulométrica durante aquecimento (DGQ) ao ar, e durante pré-

redução sob fluxo ascendente de 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO, 

medidos nas malhas de 6,3mm, 3,35mm e 0,6mm respectivamente. 

 

200µµµµm 200µµµµm 

200µµµµm 200µµµµm 

A – Recebimento B – AR 
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Figura 5.3.33 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 6,3mm para 

amostras de pelotas. 
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Figura 5.3.34 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 3,35mm para 

amostras de pelotas. 
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Figura 5.3.35 – Comparativo entre índices DGF e DGQ medidos na malha de 0,6mm para 

amostras de pelotas. 

 

Pôde se observar que as pelotas apresentam boa resistência ao impacto 

e à abrasão, pois geram pequena quantidade de finos abaixo de 6,3mm. É 

importante observar que a quantidade de finos gerada apenas pela submissão 

da amostra ao ciclo térmico (sem tamboramento) é majoritária. Os passos de 

tamboramento de 10, 20 e 30 minutos contribuem muito pouco para a geração 

de finos. Destaca-se que após 30 minutos de tamboramento, apenas 0,16% em 

média foi gerado abaixo de 6,3mm, e 0,15% abaixo de 0,6mm. 

Observa-se que a geração de finos na ausência de tamboramento 

aumenta consideravelmente para as vazões de 2l/min e de 5l/min. Estes finos se 

devem ao fato de que, durante a pré-redução, as fases Mn3O4 e Fe3O4 

experimentarem consideráveis mudanças em suas estruturas cristalinas, 

induzindo tensões internas nas pelotas, capazes de dar origem e propagar 

trincas. 

A remoção de oxigênio também contribui para a fragilização da pelota, 

pois ao ser removido, ele aumenta a porosidade total do material, diminuindo 

consideravelmente sua resistência mecânica. Este fato justifica o aumento na 
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interferência dos tamboramentos na geração de finos das amostras pré-

reduzidas, se comparadas às apenas termicamente decompostas. As amostras 

pré-reduzidas com 2l/min e 5l/min por apresentarem maior porosidade e 

presença mais significativas de trincas, acabam por serem menos resistentes 

aos passos de tamboramento. 

Observa-se que para o ensaio realizado com 15l/min de 99,5% de CO há 

menor geração de finos abaixo da malha de 9,5mm e de 6,3mm, porém para as 

demais malhas os valores são muito próximos dos observados para os ensaios 

realizados com 2l/min e 5l/min. Uma hipótese para justificar tal observação é que 

pelo fato de a vazão de 15l/min ser 3 vezes maior do que a de 5l/min, as 

reações de redução aconteceriam mais rapidamente, e após serem 

completamente esgotadas, haveria um tempo para que ocorresse um processo 

de sinterização e fechamento dos poros, melhorando um pouco a resistência ao 

impacto, e não à abrasão. 

Observa-se que os índices diminuem à medida que se usam malhas mais 

finas para medi-los. Este fato indica que a pelota tem boa resistência à abrasão. 

É importante notar que os ciclos térmicos que mais degradaram a pelota foram 

as pré-reduções sob fluxos de 2l/min e 5l/min de 99,5%CO, não existindo 

diferenças significativas entre os dois casos. 

Um fato de grande importância é o de que o ciclo, aqui denominado 

decomposição térmica ao ar, ter aumentado a resistência da pelota em relação 

ao seu estado de entrega (DGF). Este fato pode ser facilmente explicado pela 

diminuição da porosidade da pelota. Como elas não experimentam nenhuma 

decomposição térmica na isoterma de 1000oC ao ar, este procedimento nada 

mais é do que mais uma etapa de sinterização, onde a temperatura é a força 

motriz para a difusão no estado sólido, e conseqüente diminuição da superfície 

específica e da porosidade. 

Buscando comprovar as hipóteses levantadas, e justificar o 

comportamento de desintegração granulométrica durante aquecimento, as 

pelotas após serem submetidas a cada um dos ciclos térmicos foram 

amostradas e analisadas com auxílio de microscopia óptica. Amostras 
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representativas também foram destinadas a ensaios de porosimetria em proveta 

e de resistência à compressão. 

 A figura 5.3.36 compara as porosidades totais das amostras de 

recebimento e daquelas submetidas aos ciclos térmicos. A figura 5.3.37 

compara as resistências à compressão das mesmas. 

 Como levantado na hipótese, realmente a remoção de oxigênio 

proveniente da pré-redução das pelotas aumenta significativamente a 

porosidade da mesma, justificando o aumento da geração de finos. As amostras 

submetidas à isoterma ao ar realmente experimentam um processo de 

sinterização, o fato que sustenta esta conclusão é a diminuição da porosidade 

em relação à amostra de recebimento. O fechamento dos poros implica em 

aumento da resistência mecânica e diminuição dos índices DGQ. 
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Figura 5.3.36 – Comparativo entre as porosidades totais da amostra de recebimento e das 

submetidas aos ciclos térmicos (PEL). 

 



 280

Re
ceb

ime
nto

Ca
lcin

ad
as 

ao
 AR

2L
/m
in -

 99
,5%

CO

5L
/m
in -

 99
,5%

CO

15
L/m

in -
 99

,5%
CO

0

50

100

150

200

250

300

350

C
ar
g
a 
(k
g
)

 
Figura 5.3.37 – Comparativo entre as resistências à compressão das amostras de 

recebimento e das submetidas aos ciclos térmicos. 

 

 

Os pontos azuis são as médias obtidas e as barras vermelhas os desvios 

experimentais calculados. Como esperado, as pelotas submetidas à isoterma de 

1000oC ao ar, e que tiveram a porosidade total reduzida, experimentaram 

aumento de resistência à compressão em relação à amostra de recebimento. As 

amostras pré-reduzidas em atmosfera de CO, que tiveram a porosidade 

aumentada, experimentaram decréscimos. 

A figura 5.3.38 é um conjunto de micrografias que comparam as pelotas 

de recebimento com aquelas submetidas aos ciclos térmicos. Pode-se observar 

claramente a evolução da porosidade em acordo com os resultados 

apresentados anteriormente. 
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Figura 5.3.38 – Comparativo entre as porosidades das microestruturas das pelotas de 

recebimento e das submetidas aos ciclos térmicos ao ar, com 5l/min e 15l/min de 99,5% 

de CO. 

 

 

5.3.3.6. Comparativo 

 

 A figura 5.3.39 apresenta comparativos entre os índices DGQ, medidos 

nas malhas de 6,3mm, 3,35mm e 0,6mm, obtidos, para cada um dos materiais 

estudados, após decomposição térmica ao ar. 

Pode-se observar que, ao ar, os materiais a apresentarem os menores 

índices foram as pelotas, que não apresentaram apreciável desintegração 

comparada aos Produtos Granulados, e o Produto Granulado de Urucum, que 

após 30 minutos de tamboramento gerou 13% de material passante em 6,3mm.  

Deve-se destacar que o valor de 7% passante em 6,3mm, sem 

tamboramento, está compatível com o intervalo de confiança obtido para o 

200µµµµm 200µµµµm 

200µµµµm 200µµµµm 

A – Recebimento B – AR 
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ensaio de crepitação do Granulado de Urucum a seco. Esta observação permite 

que se afirme que a transformação de fase de Mn2O3 para Mn3O4 não é crucial 

para a desintegração granulométrica deste minério, mas sim a decomposição 

térmica da criptomelana em Mn2O3, que como já apresentado, possui a maior 

variação de volume molar na estrutura das partículas. 
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Figura 5.3.39 – Comparativos entre os índices DGQ medidos nas malhas de 6,3mm, 

3,35mm e 0,6mm após decomposição térmica ao ar. 

 

 O Produto Granulado de Wessel apresentou os maiores índices medidos 

em 6,3mm, porém apresentou baixos índices medidos em 0,6mm, indicando boa 

resistência à abrasão. Os índices DGQ obtidos na ausência do tamboramento 

são muito superiores aos índices de crepitação a seco deste minério, o que dá 

fortes indícios de que a decomposição da braunita, da dolomita e da calcita são 

os principais fatores responsáveis pela fragilização destes materiais. 

 O Produto Granulado de Morro da Mina, apesar de não apresentar 

significativa crepitação, gerou elevada quantidade de finos quando termicamente 

decomposto a 1000oC. A decomposição da rodocrosita se apresenta como 
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principal fator responsável pela desintegração granulométrica deste minério. 

Destaca-se ainda que de todo material passante em 6,3mm, aproximadamente 

75% também é passante em 0,6mm. Esta observação indica que o Granulado 

de Morro da Mina gera grande quantidade de ultrafinos, apresentando assim, 

baixa resistência à abrasão. 

 O Produto Granulado do Azul também apresenta seus índices DGQ, 

medidos na ausência de tamboramento, compatíveis com seus índices de 

crepitação, o que fornece fortes indícios de que a eliminação da água estrutural 

proveniente de minerais como todorokita, n-sutita e gibbsita, assim como a 

decomposição da criptomelana em Mn2O3 são os principais fatores responsáveis 

pela sua fragilização. 

As figuras 5.3.40, 5.3.41 e 5.3.42 apresentam comparativos entre os 

índices DGQ, medidos nas malhas de 6,3mm, 3,35mm e 0,6mm, obtidos, para 

cada um dos materiais estudados, após pré-redução com 2l/min, 5l/min e 

15l/min de 99,5% de CO. 

Para os três casos observa-se o mesmo perfil de índices DGQ verificado 

nos ensaios realizados ao ar. As pequenas variações estão dentro dos intervalos 

de confiança, e podem ser associadas às variações de constituição mineralógica 

de cada conjunto de amostras utilizado. O único material a ter seu 

comportamento alterado, em relação aos ensaios realizados ao ar, foi a pelota, 

que devido a redução dos óxidos de Fe e de Mn para Fe metálico e MnO, 

geraram quantidades de finos superiores a 1%.  

 Como não há diferenças significativas entre os ensaios realizados ao ar e 

em atmosfera redutora, pode-se afirmar que a mudança estrutural associada à 

redução do Mn3O4 para MnO não exerce forte influência sobre a desintegração 

granulométrica dos materiais estudados. 
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Figura 5.3.40 – Comparativos entre os índices DGQ medidos nas malhas de 6,3mm, 

3,35mm e 0,6mm após pré-redução com 2l/min de 99,5% de CO. 
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Figura 5.3.41 – Comparativos entre os índices DGQ medidos nas malhas de 6,3mm, 

3,35mm e 0,6mm após pré-redução com 5l/min de 99,5% de CO. 
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Figura 5.3.42 – Comparativos entre os índices DGQ medidos nas malhas de 6,3mm, 

3,35mm e 0,6mm após pré-redução com 15l/min de 99,5% de CO. 

 

 Com base nos resultados acima apresentados e discutidos, pode-se 

afirmar que os materiais que terão pior desempenho no reator metalúrgico, no 

que diz respeito à desintegração granulométrica, são os Produtos Granulados de 

Morro da Mina e do Azul. Ambos Granulados produzem durante a pré-redução 

quantidades elevadas de ultrafinos, o que é extremamente indesejável para o 

processo. Para um forno elétrico de redução operando com grandes 

quantidades destes materiais, é esperada baixa permeabilidade da carga à 

passagem dos gases redutores, que passarão com velocidades mais baixas, 

alterando, como já visto, a cinética de pré-redução.  Haverá riscos operacionais, 

como formação de caminhos preferenciais para o fluxo gasoso, sopros e 

explosões. 

 As pelotas apresentarão, no processo, o melhor desempenho, conferindo 

à carga elevada permeabilidade ao fluxo gasoso. Para um forno operando com 

grandes quantidades de pelotas, espera-se um processo mais estável, com uma 

zona de pré-redução mais homogênea e eficiente. 
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 Apesar do Produto Granulado de Wessel se apresentar com os maiores 

índices medidos em 6,3mm, ele não terá o pior desempenho no forno elétrico de 

redução, pois metade dos finos gerados só será produzida nas temperaturas de 

decomposição efetiva dos carbonatos, o que só será verificado em temperaturas 

superiores a 900oC. Nesta temperatura, o processo de pré-redução estará 

bastante evoluído e o leito ainda será satisfatoriamente permeável, pois a 

geração de partículas ultrafinas é muito pequena, uma vez que estes minérios 

possuem boa resistência à abrasão. 

 O Produto Granulado de Urucum possui uma resistência à abrasão 

intermediária. Um forno operando com grande quantidade deste material será 

afetado pela geração de particulados passantes em 6,3mm, em temperaturas 

mais baixas, da ordem de 800oC. Esta desintegração granulométrica em regiões 

mais elevadas do reator é indesejável, pois pode levar a uma diminuição da 

eficiência de pré-redução, fazendo com que seja possível a chegada de óxidos 

de manganês com valência 3+ na zona de amolecimento e fusão, podendo 

causar explosões e instabilidade operacional. 

 

5.4. Grau de Inchamento das Pelotas 

 

Neste trabalho foi proposta uma metodologia para avaliar o grau de 

inchamento das pelotas de minério de manganês. 

As pelotas submetidas a cada um dos ciclos térmicos foram 

individualmente homogeneizadas e quarteadas. Metade do monte foi amostrado, 

e as pelotas pertencentes a ele tiveram seus diâmetros médios determinados 

com auxílio de um paquímetro, antes e depois de suas submissões aos ciclos 

térmicos. É importante destacar que cada monte era composto por entre 70 e 80 

pelotas.  

O grau de inchamento foi determinado como sendo o aumento percentual 

do volume médio do monte de pelotas submetidas aos ciclos térmicos, em 

relação ao volume médio inicial, determinado para as pelotas antes dos 
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procedimentos de decomposição térmica e de pré-redução. 

A figura 5.4.1 apresenta os graus de inchamento obtidos para as pelotas 

submetidas a cada um dos ciclos térmicos. 

Os pontos azuis são as médias obtidas para cada condição, e as barras 

vermelhas são os desvios experimentais calculados. Pode-se observar que 

durante pré-redução, seja com 2l/min, 5l/min ou 15l/min de 99,5% de CO, as 

pelotas de manganês apresentam o fenômeno de inchamento, porém os graus 

de inchamento são baixos comparados aos valores verificados na literatura para 

pelotas produzidas a partir de finos de minério de ferro. 

É importante destacar que as diferenças entre os graus de inchamento 

obtidos para 2l/min, 5l/min e 15l/min de 99,5% de CO são insignificantes. Nota-

se claramente que as barras de desvio experimental se interceptam em um largo 

intervalo.  
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Figura 5.4.1 – Grau de inchamento das pelotas de minério de manganês submetidas aos 

diferentes ciclos térmicos. 
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O comportamento das pelotas submetidas à isoterma de 1000oC ao ar foi 

completamente diferente dos resultados verificados para as pelotas pré-

reduzidas. Ao ar, verificou-se um grau de inchamento médio negativo, o que 

significa que, em média, as pelotas sofreram uma contração volumétrica, tendo 

seus volumes médios diminuídos. Esta observação está em total acordo com os 

dados de porosidade, resistência a compressão e desintegração granulométrica 

durante aquecimento apresentados no capítulo anterior. 

Pode-se afirmar com certeza que as pelotas que passaram pelo ciclo 

térmico ao ar experimentaram um processo de fechamento de poros por difusão 

no estado solido, experimentando assim uma contração volumétrica, que 

justifica o grau de inchamento negativo, a diminuição da porosidade total, o 

aumento da resistência a compressão e a diminuição dos índices DGQ.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

1. Os Produtos Granulados e pelotas de minério de manganês estudados 

neste trabalho apresentam características químicas distintas: 

 

• As pelotas e os Produtos Granulados do Azul e de Urucum são os mais 

ricos em Mn. 

 

• O Produto Granulado do Azul apresenta a maior relação Mn/Fe.  

 

• O Produto Granulado de Morro da Mina é o mais rico em SiO2. 

 

• O Produto Granulado de Wessel apresenta o menor teor de P. 

 

2. Dentre as características físicas estudadas, a que apresentou maior 

variação foi a porosidade, como se segue: 

 

• O Produto Granulado do Azul se apresenta como o material mais poroso, 

seguido pelos Produtos Granulados de Morro da Mina e Urucum. 

Destaca-se que os poros do Granulado do Azul possuem menor diâmetro 

médio do que os apresentados pelos demais granulados, o que confere a 

ele maior superfície específica. 

 

• As pelotas apresentam elevada porosidade, com grande maioria dos 

poros abertos e com diâmetros médios da ordem de centenas de µm.   

 

3. As pelotas e os Produtos Granulados estudados puderam ser 

tipologicamente classificados: 
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• O Produto Granulado de Urucum pode ser classificado como oxidado 

silicatado poroso. 

 

• O Produto Granulado do Azul pode ser classificado como hidratado 

oxidado microporoso. 

 

• O Produto Granulado de Morro da Mina pode ser classificado como 

silicatado carbonatado. 

 

• O Produto Granulado de Wessel pode ser classificado como silicatado 

oxidado. 

 

• As pelotas podem ser classificadas como oxidadas pré-reduzidas 

macroporosas. 

 

4. Produtos granulados de manganês de diferentes depósitos minerais 

apresentam características fortemente distintas, de maneira que suas 

propriedades devem afetar drasticamente o desempenho de fornos elétricos 

de redução: 

 

• A mineralogia e a morfologia dos Produtos Granulados e pelotas são mais 

determinantes em seus comportamentos metalúrgicos, que seus teores. 

 

• Sob baixas vazões de gás redutor, não há diferenças significativas entre 

os comportamentos de pré-redução dos Produtos Granulados e Pelotas. 

 

• Sob elevadas vazões de gás redutor, materiais com maior porosidade 

tendem a apresentar maior velocidade de pré-redução, em função de sua 

maior superfície específica. 
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• Minérios com maior concentração de fases oxidadas tendem a apresentar 

maior fator de pré-redução (FP). 

 

• As pelotas e o Produto Granulado de Morro da Mina são casos 

particulares no que diz respeito à pré-redução, pois ainda no topo do 

forno já se encontram em avançado estágio de pré-redução. 

 

• Os quatro parâmetros propostos para avaliar o comportamento de pré-

redução dos materiais estudados (Eficiência de Pré-redução – EP, 

Velocidade Instantânea de Pré-redução – VIP, Velocidade Média de Pré-

redução – VMP e Fator de Pré-redução – FP) se mostraram eficientes, e 

por meio deles, pôde-se concluir que o Produto Granulado do Azul 

apresenta o melhor desempenho durante pré-redução. 

 

• Os materiais com maior resistência ao tamboramento a frio são o Produto 

Granulado de Wessel (silicatado oxidado pouco poroso) e as pelotas 

(produtos de sinterização). O pior comportamento foi o do Produto 

Granulado do Azul (hidratado oxidado microporoso). 

 

• O Produto Granulado de Wessel (silicatado oxidado, pouco poroso e rico 

em braunita) apresenta o maior índice de crepitação medido em 6,3mm, 

entretanto o Produto Granulado de Morro da Mina não crepita. 

 

• Geralmente, a umidade de recebimento dos minérios aumenta a 

intensidade do fenômeno de crepitação, pois aumenta a pressão de vapor 

de água nos poros dos materiais durante o aquecimento. Para alguns 

tipos de minérios, a aplicação de tratamentos térmicos pode abaixar a 

intensidade do fenômeno. 

    

• De forma geral, em atmosfera redutora, a intensidade do fenômeno de 

crepitação é aumentada. 
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• As pelotas, por apresentarem poucas alterações microestruturais durante 

pré-redução, são, entre os materiais estudados, as que apresentam a 

menor desintegração granulométrica durante pré-redução. 

 

• Os Produtos Granulados do Azul e de Morro da Mina apresentam os 

piores comportamentos de desintegração granulométrica, pois 

experimentam drásticas mudanças estruturais durante pré-redução que 

os levam a gerar grande quantidade de partículas passantes em 100#.  

 

• Os três índices de degradação granulométrica propostos (Desintegração 

Granulométrica a Frio – DGF, Índice de Crepitação – IC e Desintegração 

Granulométrica a Quente – DGQ) se mostraram eficientes na 

caracterização dos materiais estudados. 

 

• As pelotas estudadas apresentam baixo grau de inchamento quando 

comparadas aos resultados obtidos para pelotas de minérios de ferro. 

Como as pelotas de minérios de manganês apresentam menores teores 

de magnetita, as transformações estruturais responsáveis pelo 

inchamento acontecem em menores proporções.  

   

5. A metodologia de bancada desenvolvida com foco na zona granular do forno 

elétrico de redução, e empregada neste trabalho, permitiu caracterizar, 

avaliar e comparar algumas importantes propriedades intrínsecas dos 

Produtos Granulados e das pelotas de minério de manganês estudadas. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Estudo do comportamento de crepitação de minérios granulados de 

manganês em função de diferentes valores de umidade. 

 

• Caracterização do fenômeno de crepitação de minérios granulados de 

manganês amostrados diretamente nos silos de alimentação das 

principais usinas de ferro-ligas de manganês do Brasil. 

 

• Proposição de um ensaio que possibilite o estudo do comportamento de 

amolecimento e fusão de granulados e aglomerados de minério de 

manganês. 

 

• Proposição de um ensaio que possibilite o estudo da evolução da 

resistividade elétrica de granulados e aglomerados de minério de 

manganês durante aquecimento. 

 

• Estudo estatístico comparativo a respeito do histórico de fornos elétricos 

de redução operando com diferentes proporções dos materiais estudados 

neste trabalho, comparando os parâmetros de processo às propriedades 

caracterizadas com o uso da metodologia proposta. 

 

• Proposição e simulação computacional de modelos topoquímicos 

aplicados a minérios granulados e pelotas de minérios de manganês.   
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