
186 

LIXIVIAÇÃO REDUTORA DE ｍｉｎｾｒｉｏｓ＠ DE ｍａｎｇａｎｾｓ＠ COMBINADA COM 
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ｾ＠ apresentado o desenvolvimento de um novo processo de lixivia -
ção redutora de Mno 2 com Feso4 em meio ácido-sulfúrico. 

O ferro que participa como redutor no processo é, na mesma ope
ração, removido sob a forma de jarosita de amônio precipitada. 

A reação desenvolvida é representada pela ｾｱｵ｡￣ｯＺ＠

Mn02 (s) + 2 FeSo4 + 1/3 (NH4)2so4 + 2 H20 ｾ＠ 2/3 NH4Fe3 (S04)2 (0H) 6 ｾＫ＠ MnS04 
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Abstract 

The development of a new process of reductive leaching of 

Mn0 2 with FeS0
4 

in sulphuric acid medium is presented. 

The iron which acts as reductant in the process is removed 

in the sarne operation in form of precipitated ammonium jarosite. 

The developed reaction is represented by the following 

equation: 

1 - Introdução 

Cerca de 150.000 toneladas de manganês-metal eletroliti 

co sao produzidas por ano no mundo. Os principais produtores sao 

África do Sul, Estados Unidos e França(!) 

Embora essa quantidade seja muito pequena com relação à 

massa de ferros e aços ao manganês produzidos, o metal puro ao ｰｲｾ＠

ço aproximado de 1.60 US$ (FOB)/kg, movimenta um mercado de ･ｸｰｲ･ｾ＠

sao que embora pequena, não obstante é razoável. 

A maioria dos produtores adota uma rota de extração con 

vencional composta por etapas de ustulação redutora (Mn0 2 ｾ＠ MnO) 

lixiviação do MnO com anólito ácido de retorno da eletrólise - ｰｾ＠

rificação da solução de MnS0 4 por precipitação de hidróxidos e 

sulfetos de impurezas - eletrólise da solução de· MnSO, (
2

'
3
). 

Embora a parcela mais significativa dos custos ｯｰ･ｲ｡｣ｩｾ＠

nais esteja associada à energia elétrica consumida na eletrólise, 

que tem rendimento usualmente baixo (60 - 65%), a etapa de ustu 

lação redutora (também denominada pré-redução), tem também a si 

creditada uma parcela significativa de custos. O minério é pré-

reduzido em fornos, com carvão, ou Óleo, a temperaturas de cerca 

de 900°C, em tempos de residência da ordem de 1 hora. 
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Com o objetivo de tentar contornar a etapa de ｰｲ￩Ｍｲ･､ｾ＠

çao, alguns processos de lixiviação direta / redutora de Mn0 2 foram 

desenvolvidos nos últimos anos, utilizando os seguinte s agentes li 

xiviantes: HCt , H
2
0

2
/ H

2
S0

4 
, S0

2
/H

2
0 e FeSO / H SO (, , s , 6) 

4 2 4 • 

Apesar de todos esses permitirem solubilizações rápidas 

e quantitativas do manganês, parece ser por motivos ora de custos 

de equipamentos ou de operação incompatíveis (S0
2
/H

2
0 e H

2
0

2
/H

2
S0

4
), 

ora de dificuldades de incorporação em fluxogramas contínuos de 

produção de Mn (HCt ), ou de restriçÕes de ordem operacional 

( FeS0
4
/ H

2
S0 4 ), que nenhum desses desenvolvimentos, no 

mento dos autores, atingiu o estágio indus trial. 

conheci 

Em particular, o agente lixiviante FeS0 4 /H 2 S0 4 , além 

de cineticamente eficaz, apresenta a vantagem do custo já que o 

H2 S0 4 é o anólito de retorno, e o FeS0
4 

·é .reagente de baixo cus 

to. Este é subproduto (efluente) de plantas de Ti0
2 

(processo 

sulfato) e de operações de decapagem de aços. Entretanto, o fato 

de que na lixiviação seriam geradas elevadas conce ntrações de fer 

ro (III), se constituia da desvantagem praticamente intransponível 

para aplicação dessa reação. No caso, todo o ferro da solução de 

lixiviação teria de ser removido antes da etapa d e eletro-obtenção 

do manganês. Extração por solventes oneraria demais o processo, e 

precipitação de Fe(OH) 
3 

geraria uma massa ge latinosa de separação 

impossível da lixivia de manganês. 

O estudo de Das et alli ( 4 
) sobre e ssa reaçao, conclui 

inclusive, que a fim de evitar precipitacão de hidróxidos de f e rro 

durante a lixiviacão. seria necessário refor,ar bastante a acidez 

do lixiviante. 

A reação em questão é a seguinte: 
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(1) 

Estudos rece ntes dos presentes autores( 7 
'

8 )sobre remoção 

d e ferro de soluções de circuitos de rnanganês eletrolítico, dernons 

trararn que a precipitação de jarosita corno forma de remover !ons 

f erro de soluçÕes de rnanganês é amplamente viável e poderia ｡｢ｾｩｲ＠

caminho para a viabilização do sistema lixiviante FeS0
4
/H

2
S0

4
• As 

vantagens que toram constatadas na remoção de ferro sob a forma de 

jarosita (NH 4 Fe 3 (S0 4 ) 2 (OH) 6 (precipitado)) foram: 

(i) A jarosita se f o rma corno um precipitado cristalino facilrnen 

te separáve l da solução. 

(ii) A precipitação é altamente seletiva com relação ao rnanganês. 

(iii) Elevadas eficiências de precipitação 95% são conseguidas em 

tempos de residência da ordem de 4 horas, em tanques 

dos abertos . 

｡ｧｩｴｾ＠

(iv) A reação parece também poder ser util i zada para abater even 

tuais excessos de i o n s potássio nos circuitos que processam 

minérios de psilornelana pela co-precipitação de jarosita de 

potássio. 

(v) O sulfato de amón io que entra corno um dos reatantes da ｰｲ･｣ｾ＠

pitacão é um dos componentes (em largo excesso) da 

de sulfato de manganês na eletrólise. 

solução 

A reação de precipitação de jarosita em questão é a se 

guinte: 

Fe
2

(S0
4

)
3 

+ l/3 (NH
4

)
2

S0
4 

+ 4 H
2

0 -+-2/3 NH 4 Fe3(S0 4 ) 2 (0H) 6 ++2 H2 S0 4 

••• (2) 

Em vista das vantagens reveladas pela precipitação de 

jarosita, resolveu-se, pelo presente trabalho, tentar alcançar ve 
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rificação experimental da possibilidade da utilização dessa rea 

çao em conjunto com a lixiviação redutora do Mn0
2 

com ｆ･ｓｏｾＯｈ Ｒ ｓ＼｜ﾷ＠

Mais do QUe isso, uma análise das características do processo, i!! 

dicou que em princípio, parecia ser possível reunir condições ｯｰｾ＠

racionais adequadas para de maneira simultânea ou encadeada, dis

solver Mn0 2 com ｆ･ Ｒ Ｋ［ｳｯｾ＠ e precipitar oco-produto Fe 3 + como 

jarosita de amônio, no mesmo reator, conseguindo assim uma simpli 

ficação operacional do processo. 

são apresentados a seguir, as bases dessa ｯｰ･ｲ｡ｾ￣ｯ＠ combi 

nada e reportados alguns exemplos experimentais. Estes visaram 

apenas a comprovar a exequibilidade do processo - cabe notar que 

não houve intenção de conduzir uma investigação sistemática ou de 

talhada sobre a reação. 

2 - Lixiviação de Mno, combinada com precipitação de jarosita 

A reacao de dissolução redutora do Mn0 2 com sulfato fer 

roso em meio ácido como já mencionado é descrita pela seguinte ｾ＠

çao: 

Mn0 2 (s) + 2 ｆ･ｓｏｾ＠ + 2 H2 S0 4 + MnS0
4 

+ Fe
2 

(S0
4

) 
3 

+ 2 H
2
0 .•• (1) 

A faixa de temperatura operacional, pode ser de ambiente 

a 100°C. 

Embora o Mn2+(1M) só hidrolise ao ponto de precipitar 

Mn(OH)
2 

a cerca de pH = 8 , a elevada quantidade de ferro gerada 

em solução (dobro em moles do manganês) obriga a que o processo se 

ja conduzido em meio razoavelmente ácido. Do contrário poderá ｨｾ＠

ver precipitação massiva de Fe(OH)
3 

gelatinoso- impossível de 

separar da lixivia. 
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A reação de precipitação de Fe 3+ na forma de jarosita, 

a partir de soluções de Mn 2+ conforme estudada anteriormente ｰｾ＠

los autores(
7

'
8
), é descrita pela equação: 

••• (2) 

As condições de operaçao desse processo sao: 

Temperatura de 85 a e acidez de pH = 1 a 2.5. 

Combinando-se essas duas reações obtém-se: 

••• (3) 

Assim, em principio , como a interseção das condições oper_9; 

cionais das reações (1) e (2) é ajustável , parece ser possivel exe 

cutar de modo combinado a lixiviação redutora do Mn0 2 com FeS0 4 

em meio ácido, e a retirada do ferro da solução por precipitação 

de jarosita de amônio, resolvendo assim na mesma operação o ｰｲｯ｢ｬｾ＠

ma de rejeição do ferro da solução de lixiviação. 

Uma caracteristica aparente da equação (3) é que 

operação combinada dispensa a adição de ácido. 

essa 

A reação deve ser auto-tamponável, tendo em vista que o 

ácido necessário para a dissolução redutiva do Mn0
2 

é gerada na 

hidrólise - precipitativa do Fe 3+ como jarosita. 

Em termos cinéticas, em temperaturas na faixa dos 95°C 

a reação (1) de dissolução é mais rápida do que a reação (2) de 

precipitação. Assim, pode-se antecipar que havendo uma quantidade 

de H2 S0 4 inicialmente presente,suficiente para impulsionar adis 

solução do Mn0 2 , ter-se-á geração de uma quantidade inicial de 

Fe 3+, que nessas condições começará a hidrolisar e precipitar mais 
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lentamente jarosita e a gerar ｈ Ｒ ｓｏｾ＠ (produto de hidrólise) , que 

por sua vez irá realimentar a dissolução de mais Mn0 2 , 

mais Fe 3+ e assim fechando o ciclo. 

gerando 

Com o objetivo de verificar a exequibilidade dessa rea 

ção combinada, foram realizados os exemplos experimentais descri 

tos a seguir . 

3 - Eiemlpl.os ･ｸｰ･ｲｾｴ｡ｩｳ＠

Foram realizadas experiências para verificar a influên 

cia das seguintes variáveis, no desempenho do processo: ｴ･ｭｰ･ｲ｡ｴｾ＠

ra (85 e 95°C), adição de semente de jarosita (0 e 20% da mas 

sa precipitável), pH inicial (1,5 e 2,0). As faixas dessas va 

riáveis foram estabelecidas de acordo com os estudos anteriores so 

bre precipitação· de jarosita de soluções de manganês( 2 

A composição da solução lixiviante empregada é ｡ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ＠

da na Tabela l. Estes valores foram baseados nas composições ｴｩｰｾ＠

cas dos anólitos produzidos nas células de manganês (reportadas na 

referência 2), que são recirculados no processo, para a etapa de 

lixiviação. 

TABELA l - Composição da Solução Lixiviante 

Variáveis Unidade Valor 

[Mn2+] (g/tl 14 

｛ｈ Ｒ ｓｏｾｊ＠ (g/.t) 35 

[ ＨｎｈｾＩ＠ Ｒ ｓｏｾ｝＠ (g/t) 130 

pH (*) - 1,5 

(*) pH inicial real da solução com ｆ･ｓｏｾ＠
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A pirolusita utilizada possuia uma pureza de Mn igual.a 

98% e a quantidade de Fe2+ adicionada como FeS0
4 

, para a re 

dução de Mn 4+ , foi a estequiométrica. 

Outros parâmetros tais como densidade de polpa (sólido 

/liq l/40), grau de agitação (480 rpm) e granulometria de Mn0 2 

(-65 + 100 mesh) foram mantidos fixos em tcrlos os experimentos. 

3.1 - Equipamento 

As experiências foram realizadas em um reatar convencia 

nal de bancada de 500 ml, contendo cinco bocas. Na boca central 

foi adaptado um agitador mecânico de vidro. Nos bocais periféri

cos foram adaptados um condensador, um eletrodo de pH, um termôme 

tro e o Último foi reservado para adição de minério e semente, e 

para retiradas de amostras da solução. O aquecimento do sistema 

era feito por uma manta aquecedora. 

3.2 - Rotina Experimental 

As soluções eram preparadas a partir de reagentes com 

grau analitico em concentrações similares ao eletrólito de retorno 

da eletrólise de manganês, (Tabela 1 l , acrescida de sulfato fer 

roso. 

No reatar de vidro colocava-se 200ml de solução de li 

xiviação, iniciando-se o aquecimento. Quando se atingia a ｴ･ｭｰ･ｲｾ＠

tura desejada, adicionava-se o minério e, em alguns casos, a semen 

te de jarosita, iniciando então, a contagem do tempo de reação. 

Durante as experiências, amostras eram retiradas a cada 

60 minutos. Estas eram imediatamente filtradas e analisadas ｱｵ｡ｾ＠

to ao conteúdo de ferro pelo método padrão de titulometria com ai 

cromato de potássio. 
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No final de cada ensaio, o precipitado era filtrado, la 

vado com água destilada, seco em estufa e reservado para identifi 

cação de jarosita de amônio por análise de difração de Raios-X. 

4 - Resultados e Discussões 

Os resultados dos exemplos conduzidos de .acordo com os 

objetivos desse trabalho são apresentados na Tabela 2. Os resulta 

dos analisados foram a concentração final de ferro em solução, a 

fase sólida obtida e o grau de solubilização de manganês. As ｣ｵｾ＠

vas cinéticas para verificar os efeitos da temperatura, adição de 

semente e pH inicial na precipitação de ferro são apresentados 

nas Figuras 1 a 4. 

TABELA 2 - Resultados experimentais 

Exp. pH inicial T Semente [ Fe] inicial [Fe] final 

(25°C) (OC) (g) (g/fl (g/l) 

E 1,5 95 4 31,2 5,4 

El 1,5 85 4 31,2 7,8 

E2 1,5 95 o 31,2 5,0 

E3 2,0 95 4 31,2 2,6 

Volume de solução lixiviante 200m! 

Em todas as experiências, o precipitado obtido foi ｪ｡ｲｾ＠

sita .de amônio, e o grau de dissolução de Mn0 2 atingido foimuito 

elevado (>98%). 

l 
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4.1 - Reprodutibilidade experimental 

Preliminarmente foram realizadas algumas experiências pa 

ra verificar reprodutibilidade experimental. Para isto, foram ｲ･ｾ＠

lizados três ･ｮｳ｡ｩｯｾ＠ a 95°c, com adiçãu de 5g de minério 

98%) e 4g de ｳ･ｭ･ｮｴｯｾ＠ de jarosita em 200 m.t de solução, utilizan 

do solução lixiviante na composição indicada na Tabela 1. 

Os resultados destes experimentos são mostrados na ｆｩｧｾ＠

ra 1 onde as curvas cinéticas reportadas pela variação da ｣ｯｮ｣･ｾ＠

tração de ferro e m solução com o tempo mostram que o sistema é ra 

zoavelmente reprodutivel. A partir destas experiências obteve-se a 

curva média E que representa o comportamento médio de referência 

pa ra os exemplos realizados. 

4.2 -Efeito da temperatura 

O efeito da temperatura pode ser verificado na Figura 2 

onde comparando as curvas de decaimento da concentração de ferro 

com o tempo a 95 , 85°C (respectivamente E e El), mostram que 

apesar de peque no, seu efeito ainda é positivo. 

4.3 -Efeito da adição de semente 

Este efeito pode ser vi s to nas curvas de decaimento da 

concentração de ferro das experiê ncias E e E2 (Figura 3 l , res 

pectivamente com e sem adição de semente, sendo mantidas constan 

tes as demais variáveis. Nesta figura, verifica-se que os ｣ｯｭｰｯｾ＠

tamentos E e E2 sao essencialmente iguais. A adição de ｳ･ｭ･ｾ＠

t e de jarosita nao teve influência na reação de precipitação. Este 

resultado pode indicar que a precipitação nessas condiçÕes é ｲ･ｧｾ＠

do por um mecanismo controlador de reação homogénea, o que parece 
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contradizer a hipótese levantada anteriormente (Seção 2) de que a 

reação em questão seria cineticamente controlada pÜr etapa química 

-superficial da reação de precipitação da jarosita. 

4.4 - Efeito do pH inicial 

Pela Figura 4 , onde sao mostradas as curvas cinéticas 

dos ensaios realizados com pH inicial 1, 5 (E) e 2, O (E3) (a 

95°C) , verifica-se que o aumento do pH inicial provocou um aumen 

to na velocidade de precipitacão. 

Supondo a reversibilidade da reaçao, tem-se que a dimi 

nuição na concentração de um dos produtos (por exemplo a neutrali 

zação de tons H+), provoca um aumento na velocidade global da rea 

çao. Dessa maneira, o sistema opera de forma mais eficiente em 

condições menos ácidas. 

Em resumo, o quadro de resultados indica que é possível 

atingir, em tempos de reação de 7 horas, dissoluções de manganês 

muito elevadas (>98%), e concentrações de ferro residual suficien 

temente baixas ([Fe] ｾ＠ 2.6 g/1), através do ajuste adequado de 

condições operacionais, tais como os resultados .obtidos no exemplo 

4 (E3) (Figura 4 ) . 

Vale r e ssaltar inclusive, que nao é necessário esgotar a 

solução de todo o ferro nessa operação. Haja visto que uma etapa 

adicional de precipitação do ferro residual como Fe(OH) 3 é ｩｭｰｲ･ｾ＠

cindível para se conseguir remover por cc-precipitação e arraste 

algumas impurezas difíce is e de letérias para a eletrólise ,como o 

Sb, Ge e As - a e xemplo do que é praticado na hidrometalurgia do 

zinco (processo jarosita). 
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5 - Conclusão 

Os exemplos apresentados no presente trabalho demons

tram ser praticável a operação combinada de lixiviação redutora 

de Mn02 com FeS04 e precipitação de jarosita, em uma única etapa, 

de acordo com a equação: 

Embora nao se tenha feito uma estimativa de custos, o 

processo proposto tem chances de competir favoravelmente com o 

fluxograma de extração convencional. Haja visto que se consegue 

contornar a necessidade de pré-redução pirometalúrgica do minério 

para a obtenção de lixivias de manganés. 

Entretanto, mais do que a simples eliminação de uma e 

tapa de redução térmica, a factibilidade técnica dessa operação 

exige que a mesma possa ser adequadamente encaixada em um fluxo

grama conceitua! de processo. 

Nesse sentido, é apresentado na Figura 5, uma possível 

sugestão de fluxograma de extração. 

A concepção desse fluxograma levou . em conta o balanço 

de massas geral (simplificado) do processo, que pode ser obtido 

pela adição das equações de lixiviação-precipitação (eq. 3) e 

eletro-obtenção de manganês: MnS0 4 + H2 0 ｾ＠ Mn° + HzS04 + 1/2 Oz , 

resultando em: 

MnOz(s) + 2FeSO, + l/3(NH4)zSO, + HzO + Mn° + HzSO, + 2/3Jarosita.j. 

+ 1/2 Oz ..... (4) 

Esse balanço geral revela, em contraste com o processo 

convencional, que o ácido gerado na eletrólise não é neutralizado 

na lixiviação, que a menos de basicidade própria do minério é au

to-tamponável. Isso poderia se tornar inconveniente, já que nessa 
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Figura 5 - Fluxograma simplificado de extração de manganês ｩｾ＠

cluindo etapa combinada de lixiviação redutora de 

Mn02 com FeS04 e precipitação de jarosita. 
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solução, além do ácido existe uma quantidade apreciável de mang_9: 

nês ( 10 - 18 g/1) e de sulfato de amônio (120 - 140 g/1) , o que 

evidencia a necepsidade do seu reciclo no circuito. 

Pelo lado dos insumos do processo, verifica-se que além 

da alimentação de FeS0
4 

como fonte do redutor de Fe 2+, há neces 

sidade de se repor (NH 4 ) 2 S0 4 para compensar o que sai de amônio 

e sulfato na jarosita, evitando assim o desbalanceamento do circui 

to. 

Para resolver o problema da necessidade de neutralização 

do ácido produzido na eletrólise e ｰｯｳｳｩ｢ｩｬｩｴｾｲ＠ o reciclo da mesma 

solução (anólita) contendo MnS0 4 e (NH 4 ) 2 S0 4 , pode-se utilizar 

essa solução para a produção, ainda que parcial, dos insumos FeS0 4 

Assim, conforme o fluxograma proposto, a solução produto 

da eletrólise é parcialmente neutralizada com uma fonte de Fe2+ 

tal como, sucata de ferro, magnetita, pirita, etc ... , em meio oxi 

dante, gerando FeS0 4 e aumentando o pH até cerca de 2,5. Essa 

solução, mais uma quantidade adicional de FeS0 4 , é então alimenta 

da como agente lixiviante para dissolução do Mn0 2 do minério, na 

etapa "Lixiviação Mn-Precipitação Fe". ·Após a separação dos pr_2 

dutos dessa etapa (Jarosita precipitada da solução de MnS0 4 ), esta 

conterá ainda além da grande concentração de (NH 4 ) 2 S0 4 que circu

la por todo o circuito, algumas impurezas tais como Al, Si, Fe re 

sidual, As, Zn, Cu, Ni, etc ... 

Para que essa lixívia possa então ser passada para a 

eletrólise, é necessário remover todas essas impurezas que são ele 

troquimicamente mais nobres do que o manganês e ajustar o ｾｈ＠ da so 

lução para a faixa de 7 a 8. 

Essa neutralização sendo feita com NH 4 OH (NH 3 aq)), 
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tem a vantagem de repor o (NH 4 ) 2 S0 4 da precipitação de jarosita.Em 

uma primeira etapa, até pH de aproximadamente 5.5, são ｰｲ･｣ｩｰｩｴｾ＠

dos por hidrólise os hidróxidos de Al, Si e Fe e arrastadas outras 

impurezas tais como As, Sb, e Ge. Em seguida, outros metais mais 

afins do enxôfre como Zn, Cu, Ni e Co são precipitados na forma de 

sulfetos pela adição controlada de (NH 4 ) 2 S. 

Livre de impurezas deletérias e como o pH ajustado, a 

solução é então alimentada na eletrólise nos compartimentos catód! 

cos (são utilizadas células de diafragma),o manganês é depositado, 

e o anólito ácido descarregado continuamente, fechando-se o circui 

to . 

Desse modo, a equação geral do balanço do circuito ｰｾ＠

de passar a ser: 

Mn02 (s) + 4/3FeS0 4 + 2/3Fe(sucata) + 2/3NH 4 0H + 7/9H2 0 + Mn° + 

+ 2/3 Jarosita++ 1/2 Oz + 2/3 H2 •..•••... (5) 
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