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RESI.Jt>fO 

As características de concentração magnética do m1ner1o de 
manganês de Urucun foram levantadas investigando-se inicialmente a est! 
bilidade da criptomelana (KMn8o16) durante o aquecimento em atmosfera 
inerte. Esta etapa possibilitou quantificar e identificar as reações as 
sociadas a perda de peso da amostra durante o aquecimento até atingir -
a tem~eratura de início da redução parcial. O tratamento isotérmiso da 
reduçao parcial foi realizado em diferentes temperaturas (S00-800 C)uti 
lizando-se misturas gasos!!s 112/H2?-N2 e CO/C02, compatíveis teTr.lodinâmi 
camente com a transformaçao hemat1ta1magnetita. 

A concentração magnética foi realizada a sêco e a úmido u
tilizando-se ímãs permanentes com minérios de distintas faixas granulo
métricas, sob distintas condições de redução parcial. Os resultados ob
tidos indicam tres possíveis vantagens da redução parcial gasosa em re
lação àquela por um redutor sólido: menores temperaturas de redução, m! 
nor impurificação do produto e melhor controle da redução. 
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AIMING ITS MAGNBTIC CONCENTRATIO~ 
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AllSTRACT 

The behaviour of a manganese ore from Orucum (Brazil) du
ring magnetic concentration has been investigated. At first, stability 
of criptomelane (KMn8o16) was considered by heating ore samples under 
inert atmosphere . Tlns procedure a llowed the identific:at ion and exteg
sion of the thermal decomposition reactions during heating up tg 800 C. 
lsothermal partial reduction at different ternperatures (500-800 C) 
using gaseous mixtures (H2-H20-N2 and co-co2) was carried out according 
to thermodynamic equilibrla for the transformation hematite/magneti.te. 
Nagnetic concentration (dry and wet) were performed o, sevcral samples 
previously treated under different partial reduction conditions. The 
proposed procedure indicated three main advantages: i) lower reduction 
temperature; ii) better control of the reduction process: iii) higher 
purity of the concentrate. 

1. INTRODUÇJI.O 

A maior jazida de minério de manganês do Brasil está loca
lizada no Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo Schneiderl ) esse jazi
mento trata-se de uma formação sedimentar de minérios de manganês e fer 
ro. O minério de manganês é constituído basicamente de um mineral crip7 
tomelânico (KMn8o16) enquanto que a hematita está associada ao criptome 
lano n~ forma de um intercrescimento submicroscópico. ne acordo com -
Gock(2Jos minerais acessórios são a braunita, pirolusita e manganita. 

Em consequêncis da natureza do minério é pouco provável 
que apenas uma concentração física possibilite elevar a relação Mn/Pe 
e diminuir o tt~) de álcalis do concentrado. Pesquisas realizadas por 
Goes & Fellows evidenciaram que o intercrescimento criptomelana/hema
tita com grãos da orden de 3)Jm inviabilizam a maioria dos tratamentos 
físico~ e físico-químicos c~~yencionais. 

Goes & Fellows. desenvolveram um processo de pré-redução 
do minério de manganês de Urucum com carvão vegetal, seguido da separa
ção magnética de baixa intensidade a sêco; investigaram de forma siste
mática a influência dos parâmetros da redução parcial .com carvão vege
tal e da separação magnética. visando o aumento da relação Mn/Fe do con 
centrado. Os citados autores concluíram que o Cator preponderante que -
define se a partícula é magnética ou não para um dádo campo magnético 
e uma dada temeeratura de ~ré-redução, é a composição entre as suscept! 
bilidades magneticas das fases envolvidas. Con base na gtimização des
tes resultados Goc~(2) procedeu a redução parcial a 750 C com 4~5\ de 
carvão ve~etal na Mistura, tendo obtido UM rendimento em manganes da 
ordem de 35\ com uma relação ~ln/Fe igual a 7 ,O. 

3 No que concerne ao controle da redução parcial, Goes ~ Fel 
lows( >verificaram que a utilização do carvão vegetal como agente red~ 
tor inviabilizaram a obtenção da magnetita como produto da redução par
cial da hematita, para todas as temperaturas de redução investi,adas 
(600-800°C}. Oeste modo o aparecimento da wustita e ferro metál~co mes
claram os efeitos da temperatura de redução parcial e da intensidade do 
campo magnét1co com as susceptibilidades magnéticas das fases r.~agf!etita 
e ferro metálico. já que a susceptibilidade magnética da wustita é sig
nificativamente menor que da rnagnetita e do ferro metálico. 

Com base neste raciocínio,fica clara a oportunidade da rea 
lização da etapa de redução parcial por misturas redutoras gasosas -
(CO/C02 ou n2;H20-N2) que possibilitam através controle de suas respec
tivas composições, a formação de um determinado produto da redução pa~ 
cial da hematita (magnetita ou ferro metálico) para as distintas tempe-
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raturas de redução. A partir deste procedimento torna-se Qais viável a 
ide~tificação de condições apropriadas de redução parcial e de separa
ção nagnética que possibilite~ a obtenção de elevadas relações Mn/Fe no 
concentrado. A presente contribuição é uma primeira aborda~ea desta sis 
temática de investigação. Foram analisadas as reações de Jecomposição -
térmica da criptomelana durante o aqueci111ento e en seguida'. cancteTita
das As condições termodinâmicas c cinéticas da redução parcial do miné
rio. Alguns daJos de separação magnética à sêco e à úmido, em associa
ção às relações Mn/Fe e grau de recupeiação foram obtidos, devendo os 
mesmos serem otimizados num trabalho futuro. 

2. '1ATI!RIAIS E ~111TODOS 

O minério de ~anganês de Urucum utilizado no presente tra
balho com a respectiva composição química média, foi fornecido pelo 
CETE'I-Centro de Tecnologia 'lineral/CPRM/'I'IE (Tabela I). 

Mn Fe1 Si02 Al 2o3 p K 

(\) ( \ ) (\) (\) (\) (\) 

45,6 1Q,6 3,18 1,61 0,23 3,30 

Tabela I - Comppsição química média do minério de manganês 
de l)rucum. 

As frações granulométricas estudadas foram as seguintes: 
(-10 malhas,+ 48 malhas), (-48 malhas, + 65 ~alhas), (-65 malhas, 
+100 malhas), (-100 malhas 1 +150 malhas) e (-200 malhas,+ 270 111alhas). 

Os testes '~ineticos da redução parcial das diferentes fra
ções granulométricas foraa realiza~os nuna termohalança Stanton . Ouran~ 
te o aquecinento em atmosfera de nitrogénio, realizou-se o acompanhamen 
to das reações de decom~osição té~ica do min~rio até atingir a temperã 
tura do in1cio da reduçao parcial. As condiçõ de redução utilitadas -
constam da tahela II. 

~ et'lp,erat~r~ Vatão do fas redutor Composição dos gases redutores 
e reduçao ( 1/m n ) 

"z 1120 c o co2 par&ial -ro.;:-co-2 tr2 V -N2 ( C) (\) (\) ( \) (\) 

soo - 0,20 o ,'t)8 2,00 70 30 - -
600 0,5 0,12 0,08 2,00 60 40 20 80 
700 0,5 0,06 o.o~ 2,00 40 60 37 63 
800 o.s 0,03 0,08 2,00 2S 7S 26 74 

Tabela II - Parâmetros da redução parcial utilizados nos ensaios. 
~eós a redução parcial o minério sofreu inicialmente uma 

separação magnetica a sêco utilizando-se dois ímãs perQanentes de dis
tintos campos magnéticos ( B • 780 c 2300 Gauss). As respectivas fra -
ções (concentrado e rejeito) da separação magnética a seco foram poste
riormente cominuídas a -200 malhas e separada$ magneticamente a úmido u 
tilitando-se os mesmos ímãs permanentes empregados na separação a sêco7 
A identificação das fases presentes após o tratamento de redução parei 
al foi realizada pela difração de raios-X utilizando-se um tubo de co~ 
bre e um monocromador. Alguns ensaios de redução parcial foram realiza
dos num forno vertical de maior capacidade, para possibilitar a coleta 
de maior quantidades de amostra, visando a determinação da relação 
Mn/Fe e do grau de recupePação. 

3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
As análises termogravimétricas durante o aquecimento do mi 

nério de manganês realizadas na teraobalança, evidenciaram uma per~a de 
peso mãxiaa da•ordem de 8,40\ , correspondente a temperatura de 800 C. 

433 



A tabela III ilustra alguns resultado~ te~ogravimétricos durante o a
quecinento do ninêrio de nanganês de distintas granulonetrias. 

Faixas Granulo- \ de perda de peso durante o aquecimento 
métricas em nitrogênio 

(malhas) 
Temperatura (°C) 

soo 600 700 800 

( - 10 • + 48 ) 2,25 3. 3-4 5,41 8,40 

( -200 . +270 ) 2,00 3,31 - -
Tabela III - Resultados termogravimétricos do minério de man 

ganês de Urucum, durante o aquecimento em atmos 
fera de nitrogénio, para duas !rações granulome 
tricas. -

_ A, fim de caracteriza~ as temperaturas das reações de deco! 
posiçao termica, procedeu-se a analiseste~odiferenciais num aparelho 
TG-DTA Rigaku Denki em at~osfera de nitrogênio, a fim de se obter uma 
correspondência destes ensaios aos da termobalança. Estes ensaios carac 
terizaram as temperaturas associadas às reações endotérmicas de deconpõ 
sição da pirolusita e de in{cío de decomposição do criptomelano. A tabe 
la IV mostra os resultados da termoanálise, baseados na difratometria -
de raios-X das amostras i temperatura ambiente . 

Te111per,tura Perda de Identificação da 
da reação peso acu- Reação 

(o C) mulada 
{\) 

25 + soo 2,90 Mn02 + Mn2o3 

600 4,50 K.'lns016 .. Mn 203 
700 6,35 J<Mn8o16 + Mn2o3 

800 9,20 D4ns016 • Mnz03 

Tabela tV - Identificação das reações de decomposição tér
mica ocorridas durante o aquecimento do miné -
rio de manganês de Urucum em atmosfera inerte. 

Os resultddos gravimétricos da redução parcial do minério 
eodem ser vistos nas figuras 1 e 2. Na figura 1 está mostrada a influ
encia da temperatura de redução parcial por H21HzO-N2 e CO/C02 sobre a 
perda de peso do minério de granulometria entre 10 e 48 malhas. Na fi 
gura 2 verifica-se a influência da granulomctria do minério sobre

0
a per 

da de peso d~rante a redução parcial por ~2/H2o-~1 e CO/C02 a 600 C. -
Alguns resultados de secaraçao ~agnetica tanto a seco quan 

to a úmido do minério de manganês,pre-tratado em distintas condições de 
redução parcial,estão listados na tabela V. Como pode-se observar, a me 
nor intensidade de campo magnético (780 Gauss) impossibilitou uma efi-
ciente separação magnética a seco (10 a 48 malhas) be~ como a úmido a
pós cominuição abaixo de 200 malhas. A tabela VI ilustra. os resultados 
de concentração magnética a úmido e as respectivas relações Mn/Je obti
dos após os tratamentos. 

4. AN~LJSE DOS RESULTADOS 
A fase criptomelano tem uma estrutura semelhante ao Nn02-a 

contendo potássio na sua estrutura cristalina. A presença dos {ons po
tássio estabiliza a rêde do Mn02• A distribuição de carga elétrica em 
fu~ião da presença dos ions est~anhos é ~ompensada pela falhact~ íons 
Mn ou por sua substituição por {ons ~n +ou Mn3+, Me lencie ? obser
vou através de análises difratométricas que a tempsratura de infcio de 
decomposição do criptomelano é aproximadamente 600 C em ataosfera oxi
dante. Os resultados das análises téraicas diferenciais em atmosfera de 
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Temperatun Concentração ~agnética 
de redução 

Sêco {10 a 48 malhas) Omido (-ZOO malh3s) parchl 
(O C) Campo Mainético (Gauss) Campo Magnético(Gauss) 

780 2300 780 2300 

c .R c R c R c R 
(\) {\) (\) (\) (\) (\) (\) (\) 

soo 
(Hz/H20-Nz) 92,10 7,90 - 100 92,90 'l,lO 11,40 88,60 

600 
(H2/H20·Nz) 98,10 2,90 3,40 96,60 85,80 4,20 15,50 84,50 

700 
(H2/H20-Nz) 96,90 3,10 9,20 91,80 94,20 5,80 35,30 64.70 

800 
(H2/Hz0·N2) 99,40 0,60 38,80 61.20 98,70 1,30 73,50 26,50 

Tabela V - Resultados da influência da temperatura de redução earcial 
sobr~ a concentração magnética do minério de manganes, para 
duas intensidades de campo magnético. C-Concentrado, R-Rejei 
to. -

d~mperatura Concentração magnética a Omido 
e redução (-zoo malhas) 

parcial 
(O C) Campo Magnético(Gauss) Caapo Magnético(Gauss) 

780 2300 

c Mn/Fe R Mn/Fe c Mn/Fe R Mn/Fe 
(\} (\} (\} (\) 

600 85,80 5,07 4,20 2 , 39 15,50 6,30 84,5<1 3,83 

700 94,20 4,95 5,80 3,30 35,30 5,40 67,70 4. 71 

800 98,70 5,00 1,30 'N.D. 73,50 4,55 26,50 N.D. 

Tabela V1 · Resultados de concentração aagnética a Úlllido e das respec· 
tivas relações Mn/Fe, para as teeperaturas de redução par· 
cial, porCO/COza 600,700 e 800 C. N.D.•não determinado. 
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nitrogénio do p0esente estudo evidenciou que esta reação se des.envolve 
a partir de 570 C, em associação ã decomposição da pirolusita (Mn02). 
Com o apoio da difração de raios-X verificou-se que a partir de 
600°C ocorreu um crescimento do teor de Mn2o 3 (Bixbita) com a consequen 
te diminuição do KMn8o16 . A 800°C não mais foi evidenciada a presença -
do KMn8olG' sendo as faSes predominantes a Bixbita e a Kcmatita. ~Jtes 
resultados estão bastante coerentes com aqueles obtidos por Gock( • Na 
quole trabalho o autor quantificou a evolução das fases presentes no mí 
nério com o au~ento da temperatura de aquecimento em atmosfera oxidante. 
A tabela VII ilustra os resultados extraídos desse trabalho. 

Temperatura 
durante o a-

Fases Presentes 

quecimento XHnsol6 Mn2o3 Fe 2o3 (O C) 
(l) (\) (\) 

600 80 - 20 

700 40 40 20 

800 10 70 20 

Tabela VII - Fases presentes no minério de manganes cripto 
melâ~~ço durante o aquecimento ao ar, segundÕ 
Gockl J. 

Calculando-se a perda de peso associada a esta distribuição de fases, 
chega-se a resultados que se aproxima• daqueles obtidos pela análise 
gravimétrica do presente trabalho. O início de decomposição da cripto
melana se situou em níveis inferiores àqueles reportados na literatura 
(ref . (2,S)). A causa principal deste comportamento se deveu ao aqueci
mento da amostra ter sido realizado em atmosfera de nitrogénio comer
cial. Esta an~lise foi importante para possibilitar a caracterização do 
produto da redução parcial devido ao fato do minério,de manganês cript~ 
melânico ter sofrido uma série de alterações durante o aquecimento. Con 
siderando-se todo o manganês combinado na forma de criptomelana, te~-si 
as seguintes perdas de peso esperados após a sua decomposição e a poste 
rior redução na direção da formação do MnO: -
(a) Perda de Peso máxima no aquecimento 

KMn8o16 + Mn2o3 8,40l 

(b) P~rda de Peso durante a redução parcial 

KMn8o16(Residual) + MnO 

Mn2o3 
Fe 2o3 

K + 

MnO 

Fe3o4 

l<vapor 

• 

Y\ (função da temperatura) 

4,70\ 

0,60l 

3,3l (função da temperatura e 
da composição do gás re
dutor) 

A tabela VIII apresenta alguns re~ultados gravimétricos do 
minério de manganês durante as etapas de aquecimento e redução parcial 
por H2/H20 e CO/C02 a diferentes temperaturas. 

Comparando-se as porcentagens do perda de peso verificados 
nos ensaios de redução parcial a diferentes te~peraturas com as perdas 
de peso eaperados pela transformação KMn8o16 + MnO pode-se verificar 
que a 800 C a perda de peso durante a redução se aproxima daquela refe
rente à conversão total Mn2o3 + MnO, isto é, a esta temperatura o 
XMn8o16 já teria se decomposto conpletamente, o que confiraa a análise 
antcr1or~cnte realizada, com relação ã decomposição do criptomelano du
rante o aquecimento A mais elevada porcentagcn de redução que ocorre 
na faixa de 600-7006C é um compromisso entre a perda de oxigénio duran
te o aquecimento e durante a redução. Observando-se a figura 1 verifica 
-se que as perdas de peso na redução parcial a 600 e 700 C por misturas 
H2/H20-N2 (curvas 1 e 2) foram superiores àquelas referentes a r edução 
parcial por CO/C07 (curvas 3 e 4). CQn relação i mistura CO/C02 utiliza 
aa, nao houve possi5ilidade da ocorroncia da reação de deposiçao de caY 
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Crnvimetria do redução parcial do minério de manr,anês cripto 
melinico n diferentes tenpcraturas e diferentes atmosferas re 
dutoras gasosas. Faixa granulométrica do m1nério(lO a 48 ma-
l hu). 
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Temperatura Atmosfera Perda de Perda de Peso Perda de peso I 
de redução redutora peso no a- na redução total 
parcial quecimento parcial (\) 

(o C) (\) {\) 
' 

soo Hz/HzO-N2 2,90 9,88 12,80 

600 H2/H20-N2 4,50 12,29 16,80 

700 Hz/H20-Nz 6,35 10,65 17 ,00 

600 CO/COz 5,15 8,86 14,01 

700 CO/C02 6,7. 8,73 15,47 

800 CO/C02 9,20 6,46 15,66 

Tabela VIII - Perdas de peso sofridas eelo minério de nanganês duran
te o aquecimento e reduçao parcial, para diferentes tem 
peraturas de redução e atmosferas redutoras. -

bono ( ZCO • co2 +C), o que poderia ter causado a diminuição da perda 
de peso da amostra durante o ensaio. Oeste modo o que de fato pode ter 
ocorrido estaria, eventualmente, relacionado a alguma flutuação na re
lação 11 2/H2o-N2 , o que provocaria um avanço na redução parcial do miné 
rio. De todo modo para se chegar a u.ma conclusão definitiva ter-se-ó -
que examinar cuidadosamente a decomposição da criptomelana do ponto de 
vista termodinã.ico; trabalho neste sentido está sendo realizado em pa
ralelol6 .Quanto i influência da granulometria do minério sobre a ciné
tica da redução parcial (figura 2) verificaM-se que a redutibilidade em 
leito fixo da fração (10 a 48 aalhas) a 600 C ê significativamente aai
or que da fração (-200 malhas), para ambas misturas redutoras utiliza
das. Este resultado já esperado, em virtude da dificuldndo de percola
ção dos gases redutores através do leito. quando do emprego de minério 
fino. 

No que concerne a separação magnética do material parcial
mente reduzido, verificou-se eela difração de raios-X dos concentrados 
e rejeitas das separações a seco e a úaico que as fases presentes detec 
todas foram a manganosita (MnO) e a magnetita (Fe304J/jacobsita(Mn,Fe)õ4. 
A quantificação desta relação entre espinélios não foi realitada,em 3 
virtude da coincidência entre os picos na difração de raíos-X. No entan 
to existem indicações qu·e o deslocamento dos picos da magneti tn na di r c 
çio da jacobsita se acentua com o aumento da temperatura de redução par 
cial. -

Paralelamente aos testes de redução parcial do minério vi
sando o transformação hematiSa+mngnetita, realizou-se reduções até wus
tita e fe r ro metálico, a 700 C, utilizando-se nisturns H2/H2o-N 2 terno 
dinamicamente favoráveis a estas transformações. Análises por dlfraçãõ 
de raios-X confirmam as características de instabilidade da wustita du
rante o resfriamento no interior da ternobalança, sondo que a nesma se 
deconpõs en magnetita e ferro metálico. Oeste modo, a possível causa da 
não obtenção ge resultados pronissores devido ã presença de wustita na 
redu~~ a 700 C en presença de carvão veqetal levantada por Coes 6 Fel-
lows só teria fundamento no caso de un rápido resfriamento da amos-
tra, o que acarretaria o congelamento da wustita metnestóvel. 

Dentre os parâmetros da separação magnética, após a redução 
parcial do minério aqueles que melhores resultados apresentaram foram: 
(i) ·granulonetria do minério: (10 a 48 r1glhas) 
(ii) temperatura de redução parcial : 600 C 
(iii) atmosfera redutora: H2/H20-Nz 
(iv) separação nagnética: a úmido l2300 Gauss) com material moído abnixo 

de ZOO mnlhas. 
Apesar das distintas rotas de inve{i;gação, cumpre sat~7n

tar que no caso dos resultados obtidos por Gock e Coes ~ Fellows ,a 
temperatura ideal de redução parcial com carvão vegetal estava nssocia
da a etapa de gaseificação do carvão ve~etal pelo co 2. Ao cont~ârio. 
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Te~~C~eroturo de Reduç6o &oo•c 
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Figura 2 - Gravi•etria da redução parcial de ~inério de ~anganês cripto 
melânico a ~0°C, para diferentes faixas gTanuloaétricas e -
diferentes atmpsferas redutoras gasosas. 
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na redução por gás (H2/1120-:<:2 ou CO/C02) niio 'taverá in~ec!inento algun a 
cxceção da dcconposiçao do CO a baixa tenperaturn. Consequentenente. o 
baixo consuno de redutor dcviJo à elevada diluição do ~3s bem como a 
possibilidade da utilização de um g3s de processo viabilizam a operação 
sem causar lmpurificaçiio do minério, cond poderia bcorrer na redução 
com carvão. Além disto, a operacionalidade do controle da redução par
cial por gás demonstra uma possível atratividnde para o procedimento 
pr oposto . 

s. COi'ICLIJ'lOF.S 

(la.) A temperaturl\ de .infcio de decomposiçiio da c r iptomelana (l0ln8o16) 
em atnosferi de ~itrog~nio se situa na faixa de S00-600°C, sen
do que a 800°C a . decompo·siçiio é total. , 

(Za . ) A redução parciaÍ a temperaturas inferidrcs à do início de gasei
ficação do carvão vegetal, só é viável utilizando-se um agente re 
dutor gasoso. quer seja misturas Hz/H2o ou CO/C02. -

(3a.) A concentração magn~tica a Únido (8•2380 r.auss) da fração (10 a 
48 malhas) rodutida parcialmente a 600 C por mistura Hz!H2o-N2 e 
posterior cominuição abaixo de 200 malhas, foi aguela que aprésen 
tou nelhor resultado (Mn/Fe • 6,30 c recupe raçao da ordem de -
16\), A otimização dos parâmetros deverá ser buscada, principal
Mente através da investigação dos parâmetro~ intensidade de campo 
magnético e granulometria do minério. 
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