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RESUMO 

Os minérios de manganés do maciço de Urucum são importante matéria prima na produção de ferro ligas. Visando melhorias 
no bcncticiamcnto c no processo de l~bricação de ferro ligas de manganês. foi reali zada a caracterização do Produto Granulado. 
fração m..:nor que 50mm c maior que 6,3mm. da Unidade de Urucum/ RDM-VALE. Foi obtida uma amostra representati va do 
produto gra nulado da Unidade de Urucum c realizada análise granulométrica. termogravimétrica, química dos elementos ma
joritários c identificadas as bscs minerais. /\través da análise granulométrica do produto granulado verificou-se a ocorrência de 
I X'Y., das partículas abaixo de 6Jmm c 50% abaixo de 32mm. A análise térmica (TG-DTA) identificou perda de massa cm tor
no de 300" C. 500" C. 700" C. 900" C c I 000" C associadas à decomposição térmica das tàses minerais. Os teores de Mn, Fe e 
SiO~ foram respectivamente. 42.69; 13,X5; c 5,67'Yu. O produto granulado da Unidade de Urucum é composto majoritariamente 
pelos minerais de manganés criptomclana, braunita, pirolusita c como ganga hematita, goethita e quartzo. 

PALAVRAS-CHAVE: Minério de manganés, produto granulado, caracterização. Mina de Uru<:um. 

ABSTRACT 
Thc mangancsc ores from Urucum mine are an important raw material for ferro alloys production . For improvements in thc 
mangancse ferro alloys production, lhe fraction bctwccn 50 mm and 6,3mm from Urucum 's lump ore product was charactcri
zed. A representativc sample from thc mine has bccn obtaincd and passed by thermal, chcmical and minera logical characteri
zation. Thc sizc distribution shows that I X% of particles are bclow than 6,3mm and 50% are below 32mm. By the TGA tcsts it 
was obscrved mass lost in 300"C. 500"C. 700"C, 900"C and I OOO"C duc, mainly, thc high manganese oxides dccompositions. 
Thc Mn. Fc and Si O, contcnts are, rcspcctivcly, 42.69";(,; 13.X5% and 5.6 7%. The Urucum 's lump product h as cryptomelane, 
braunitc and pyrolusitc likc main mincralogical constitucnts. Hcmatitc, gocthite and quartz appear likc minor constituents. 

KEY WORDS: Mangancsc Ore. Lump product. Charactcrization, Urucum Mine. 
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I. INTRODUÇÃO 

Um dos grandes destaques da indústria de ferro ligas mundial é o manganês. Aprox_imadamente 90% de todo 
manganês produzido no mundo está na forma de ferro ligas de manganês das quais pelo menos 98% são consumi
das pela indústria do aço [OLSEN 2007]. 

O manganês, adicionado na forma de ferro liga, é um importante elemento de üga do aço, auxiliando no refi
namento da estrutura de grãos, aumentando a resistência mecânica c melhorando a temperabilidade e a ductilidadc 
do aço. Em teores mais altos, o manganês, associado a teores mais elevados de cnxotre, facilita a usinagcm, me
lhorando o acabamento superficial dos aços [CHIAVERlNI, 1990 & CHAUDHARY et a/, 200 I]. 

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 fren
tes de lavra de uma mesma mina, são, nas usinas de ferro ligas, usualmente definidas de acordo unicamente com 
as suas características químicas e granulométricas [FARTA 2008). 

Um problema frcqüentemcnte encontrado na rotina de operação dos fornos metalúrgicos de produção das li
gas de manganês é o desconhecimento a respeito das características fisicas e mineralógicas dos granulados de mi
nérios. Neste contexto, este trabalho se propôs a caracterizar, qui mica, llsica e mineralogicamente o produto gra
nulado de manganês da mina de Urucwn!VALE [FARIA 2008). 

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 Bolfvia. O manganês ocorre na forma de óxidos. Este depósito de manganês é, 
desde o início das atividades, um dos mais importantes do pais. É do tipo sedimentar, com deposição de óxidos de 
manganês primários. O minério é formado principalmente por criptomelana e pirolusita [WALDE et a/. 1981]. 

A criptomelana está disposta numa textura laminada rítmica, formada por lâminas ricas em microporosidade, 
c lilminas maciças [WALDE et a/. 1981]. Verifica-se a presença de hcmatita, que ocorre intcrcrcscida com a crip
tomclana, conferindo um elevado teor de ferro ao minério. A pirolusita ocorre como pequenos cristais que sedes
tacam na matriz criptocristalina, possivelmente de uma fase tardia, preenchendo descontinuidades no minério. A 
braunita representa o segundo mineral mais significativo no depósito, sendo em alguns níveis específicos o mine
ral constituinte majoritário. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi selecionada uma amostra representativa do produto granulado de uma importante mina nacional fornece
dora de matéria-prima para a produção de ferro ligas de manganês no Brasil, qual seja, Mina de Urucum. 

Obteve-se, na mina, uma tonelada de seu principal produto granulado. Esta amostra representativa foi recebi
da no Laboratório de Tratamento de Minérios da Fundação Gorceix/CT3 onde foi preparada para a caracterização 
qulmica, física c mineralógica. 

A amostra tal qual foi inicialmente homogeneizada c quarteada em pilha cônica, de forma a gerar amostras re
presentativas para sua caracterização. 

A partir do montante recebido (IOOOkg), foram retirados IOOkg de amostra representativa, sendo 50kg desti
nados 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 nova
mente quarteado e I kg destinado a uma nova britagem cm britadores de mandibulas. O produto da cominuição foi 
quarteado de forma que 500g foram, seqUencialmente, destinados ao moinho de disco fechado para pulverização. 

O material já pulverizado foi quarteado e dividido em allquotas representativas destinadas a análises quími
cas, físicas e mineralógicas. 

As análises químicas quantitativas foram realizadas no Laboratório de Geoquímica/DEGEO/UFOP. Foram 
determinados os teores de Mn, Fe, CaO, MgO, Si02, Al203, Ti02 c P. Os teores de Mn e Si02 foram determina
dos por via úmida (titulometria) c os demais componentes por !CP OES (Espcctrôrnetro de emissão por Plasma 
Jndutivamente Acoplado) da marca SPECTRO/modelo Ciros CCD. 

Foram determinados qualitativamente os constituintes minerais presentes na amostra por meio de análise mi
croscópica, com o auxílio de difratometria de raios-X, pelo método do pó total. Os equipamentos de difraçào de 
raios-X utilizados foram um difratrômetro modelo Rigaku, série 0 /Max-B, com varredura de 1,2 graus/min do La
boratório de Difração de Raios-X do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, c um mar
ca 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 MDl. 

A amostra do produto granulado da Mina de Umcum foi submetida a ensaios terrnogravimétricos. O equipamen
to uti lizado foi uma termobalança Shirnadzu, com controle e aquisição de dados por computador. Os ensaios foram 
realizados ao ar artificial. A temperatura foi elevada da ambiente até 1300°C a uma taxa constante de 5°C/min. 
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A densidade aparente foi determinada pelo método do picnômctro a álcool. A densidade estrutural foi determi
nada por meio do equipamento multipicnômctro a hélio da marca Quantachromc no Laboratório de Hidrometalur
gia do Departamento de Engenharia Metalúrgica ~ Universidade Federal de Ouro Preto. 

As análises de área superficial específica e de porosidade fora m realizadas pelo método de adsorção de nitro
gênio pelo equipamento NOVA I 000 Quantachrome, no Laboratório de Hidrometalurgia do Departamento de En
genharia Metalúrgica da Universidade Federal de Ouro Preto. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A amost:ra, depois de homogeneizada e quarteada. passou por uma classificação granulo métrica nas malhas de 
50,0; 37,5; 6,3 e l.1 8mm, da série Tylcr. A figura I é o gráfico, em escala logarítmica, da distribuição granulomé
trica do produto granulado de Urucum. 
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Figura 1 - Distribuição granulomélrica do produto granulado de manganês proveniente da mina de Urucum. 

Na distribuição granulo métrica da amostra global de GU observa-se graficamente que dso=32mm c d8Q=46mm. 
o que significa que 50% das particulas estão abaixo de 32mm, assim como 80% estão abaixo de 46mm. 

Os resultados das determinações dos teores de Mn total, Fe total, CaO, MgO, Si02, A 1203, Ti02 e P estão 
apresentados na Tabela I. 

Tabela 1- Análise qui mico do produto granulado de manganês proveniente da mina de Urucum. 

TiOz SiOz 
Amostra AhOJ(%) CaO (%} Fe(%} MgO(%) Mo (%} P(%} C~o} (%) 

GU 2,739 0,29 13,85 0,1493 42,69 0,29 0,02 5,67 

A figura 2 é um gráfico comparativo entre os teores dos principais elementos/óxidos presentes no produto gra
nulado de Urucum. 

Iii Al203 (%) • C aO (%) 

E:l p (%) 

O Fe (%) O MgO (%) 

O TI02 (%) O SI02 (%) 

Figura 2 - Análise quimica do produto granulado de manganês proveniente da mina de Urucum. 
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Os minerais identificados e semi-quantificados, pelo método de difratometria de Raios-X, estão apresentados 
na tabela 11. 

Tabela ll - Resumo dos minerais idem i ficados no produto granulado de manganês proveniente da mina de Urucum. 

Mineral Identificado 

Amostra Predominante Maior Menor Minoritário 
(>40%) (<20%) (<10%) (<3%) 

Braunita Gocthita 
[(Mru03)M nSi03) [FeO.Oil] 

Criptomclana Pirolusita 
GU (Global) 

[KMns0 16] [Mn02] Berna ti ta Quar tzo 
[Fe20 3] [Si02] 

Pode-se afirmar que o produto granulado da mina de Urucum é composto majoritariamente por óxidos, com 
predominância da criptomelana. Os outros constituintes minerais são a braunita, pirolus ita. hematita, goethita c 
quartzo. 

Pode-se justificar o teor de Mn pela predominância da criptomelana e pela considerável presença de braunita 
e pirolusita. O elevado teor de Fc está associado à presença de hematita c goethita. 

A figura 3 é um conj unto de fotomicrografias de luz rcfletida do produto granulado de Urucum, acompanhada 
por suas respectivas imagens de elétrons retroespalhados (MEV). 

Nas figuras 3-A e 3-8 pode-se observar a predominância da fase criptomelana identificada por sua coloração 
cinza escuro, assim como a presença de hematita, caracterizada por regiões esbranquiçadas. 

As regiões negras são aqueJas onde há ausência de luz, caracterizando as fraturas c a porosidade presente no 
minério. 

As figuras 3-C e 3-D são, respectivamente, uma fotomicrografia e uma imagem de elétroos retrocspalhados 
de particula com elevada porosidade. 

90 

Figura 3- Fotomicrografias de luz rcfletida da amostra GU global (A c C), acompanhadas por suas respectivas 
imagens de elétrons retrocspalhados- MEV (B c D). CR - Cnptomelana, IlM Hematita. 
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A tabela III traz os valores da porosidade total e das densidades aparente c estrutural, medidas, respectivamen
te, por meio do picnômctro a álcool c do multipicnômctro a hélio. 

Tabela III - Porosidade total, dens idades aparente c estrutural do produto 

granulado de manganês proveniente da mina de Urueum. 

Produto Granulado de Urucum Aparente Estrutural 

Densidade (g/cm3
) 3,94 4,29 

Porosidade 

8,2 o;;, 

A tabela IV apresenta os principais resultados relacionados à área superficial c porosidade, obtidos pela técni
ca de adsorçiio de nitrogênio, para o produto granulado de Urucum. 

Amostra 
Global 

GU 

Tabela IV Principais parilmctros definidos pela técnica BET para o produto granulado 
de manganês proveniente da mina de Urucum. 

Superfície 
Volume total 

Diâmetro 
Volume dos 

dos poros Tamanho micro poros 
Específica 

(cm·1fg) 
Máximo dos Médio de 

(cm3/g) 
(m2/g) 

(0,3-300nm) 
Poros (Á) Poros (Á) 

(0,3- 2nm) 

6,961 2,26Xx I<r" 1332,3 130,3 3,002 x 1 o-l 

Área dos 
Microporos 

(m2/g) 

8,500 

A figura 4 traz a curva de perda de massa cm função da temperatura para o produto granulado de Urucum. As 
linhas divisórias. cm vermelho. indicam o início de algumas transformações de tàse nas amostras estudadas. 

A perda de massa durante o aquecimento, da temperatura ambiente à temperatura de 280°C está associada à 
eliminação de umidade (A). A perda de massa acentuada que se inicia nas proximidades de 300"C está associada 
ao início da decomposição térmica das 1~1scs minerais hidratadas, neste caso da goethita (8). Nas proximidades de 
630"C inicia-se a decomposição de alguns óxidos, especificamente a transformação de Mn02 em Mn2Ü3 (C). As 
fases minerais criptomclana c pirolusita iniciam sua decomposição, sendo completamente consumidas até tempe
raturas próximas de X50"C. 

A variação de massa observada nas proximidades de 900"C está associada à transformação de Mn203 cm 
Mn304. Provavelmente a criptomelana c a pirolusita na faixa de 700 a 900°C se transformam em bixbyita (Mn2Ü3 ), 
que a 950°C. junto à braunita, iniciam suas decomposições, se transformando cm hausmannita (Mn304) (0). Nas 
proximidades de IOOO"C pode-se observar a redução da hcmatita cm magnetita (E). 

A tabela V apresenta a perda de massa verificada no produto granulado de Urucum . Esta variação de massa 
pode ser considerada uma medida indireta da P.P.C. 

Amostra 

GU 

Tahela V P.P.C . do produto granu lado de manganês proveniente da mina de Urucum. 
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Figura 4 - Perfil da perda de massa fornecido pelo ensaio de tcrmogravimetria no 

produto granuludo de manganês proveniente da mina de Uurucum. 
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4. CONCLUSÕES 

30% das partículas que compõem o produto granulado de Urucum encontram sc cntrc 32mm c 46mm. 
Em função de sua composição mineralógica c com base nos ensaios tcrmogravimétricos a amostra do 
granulado de Urucum pode ser classificada como um minério do tipo oxidado anidro. O granulado de 
Urucum tem como principal con;;tituintc mineral a criptomclana [KMnxO t6L com quantidades signifi
cativas de pirolusita [Mn02], braunita [(Mn203)MnSi03] c hcmatita [Fc203]. 
O minério de manganês estudado pode ser considerado como de elevado tcor de Manganês (43'%) c de 
ferro (14%). Bom para utili zação em fornos clétricos de redução na produção de FcMnAC. 
No granulado de Urucum, nas proximidades de 600"C, ao ar, inicia-se a decomposição térmica de óxi
dos da criptomelana [KMnxO 16], da pirolusita [Mn02] c da braunita [(MIQ03)MnSi03] cm Mn203. 
Nas proximidades de 980"C tem início a transformação de Mn203 cm Mn304 . Os valores de P.P.C. 
deste granulado a 700"C e a 1 OOO"C são 3,2 c X'%, respectivamente. 
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