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SULFATAÇÁO DO MINÉRIO DE MANGANES DE CARAJÃS COM so2 GASOSO 

L. R. Freitas1 , J. C. Amaral 2 e C. F. Mendonça 3 

Na produção de manganês metálico, dióxido de manganês 
eletrolítico (EMD) e outros compostos de manganês, a prime ira 
etapa consiste, em geral, num processo hidrometalúrgico visando 
a obtenção de uma solução de MnS04 . Nos processos em uso 
industrial, é feita a redução pirometalúrgica do minério, 
seguida de lixivia ç ão sulfúrica. Alternativamente, adicionam-se 
redutores à solução de lixiviação. 

No presente trabalho é abordada a sulfatação direta - s e m 
prévia redução - do minério de manganês do Azul (Carajá s ), po r 
meio de sua reação com misturas gasosas ar-S02, em meio aquoso. 
Os experimentos foram realizados em escala de bancada e 
estudaram-se o s efeitos das seguintes variáveis sobre o grau de 
sulfatação do manganês: concentração de S02 no gás, tempo de 
reação, fluxo gasoso e densidade de polpa. Os resultados 
indicam que o processo estudado constitui uma interessante 
alternativa ao método de redução/lixiviação sulfúrica. 

SULPHATION OF CARAJÁS MANGANESE ORE WITH GASEOUS S02 

In the productio n o f metallic manganese, electrolytic manganese 
dioxide (EMD) and o ther manganese compo unds, the first stage is 
a hydrometallurgical operation in which a s o lutio n of Mnso 4 is 
pro duced. Indus trially the ore is reduced pyrome tallurgicall y , 
followed by sulphuric acid leaching. Alterna tively the addition 
of reducing a gent s t o the leaching solution is practice d. 

In the present work the reaction between Carajás manganese ore 
and air-S02 mi x tures is studied. The experime nts were carried 
out in laboratory scale and the effects of the following 
variables on the sulphation of manganese were evaluated: S02 
concentration , reaction time, ga s flow-rate and pulp density. 
The results indicate that the process studied is an attractive 
alternative t o the me thod of reduction / sulphuric leaching. 
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INTRODUÇÃO 

A Companhia Vale do Rio Doce é detentora dos direitos de 

exploração 

localizada 

da jazida de minério de manganês do 

na Serra dos Carajás, Pará. Essa 

Igarapé Azul, 

jazida, em 

exploração desde meados da década passada, é hoje uma das mais 

importantes fontes de minérios de manganês no Brasil. As 

reservas estão estimadas em 65 milhÕes de toneladas, das quais 

11,4 milhÕes de minério de alto teor (1). 

Atualmente a CVRD comercializa os três tipos de minério 

produzidos em Carajás: metalúrgico, eletrolitico ~ quimico. 

Entretanto, é interesse da companhia ampliar sua participação 

nos mercados, em especial no do chamado minério quimico. 

Como é de amplo conhecimento, a obtenção de uma solução de 

sulfato de manganês é etapa fundamental para a produção do 

metal e de outros compostos de manganês. Numa publicação 

anterior (2), foram apresentados os resultados acerca da 

redução pirometalúrgica, seguida de lixiviação sulfúrica do 

minério quimico de Carajás. 

No presente trabalho foi estudada a sulfatação do minério 

quimico de Carajás através de um método alternativo: reação 

direta (sem prévia redução) com mistura gasosa ar-dióxido de 

enxofre. Além de uma pesquisa bibliográfica sucinta sobre o 

assunto, sao apresentados os resultados de ensaios, nos quais 

estudou-se os efeitos da concentração de so 2 na mistura gasosa, 

densidade de polpa, vazão da mistura sulfatante e tempo de 

reação sobre o grau de sulfatação do manganês. A interpretação 

dos resultados é feita, igualmente, com base em análise 

estatistica, resumida ao final do texto. 

REVISAO BIBLIOGRÁFICA 

A utilização de métodos de sulfatação direta de minérios 

de manganês, ou seja, sem a etapa de redução pirometalúrgica é 
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objeto de Jm vasto nGmero de publicaç5es. Estando uma rev1sao 

bibliográfica exaustiva do assunto fora do escopo deste 

trabalho, serão passados em revista unicamente os resultados de 

algumas pesquisas que guardam um maior nGmero de pontos em 

comum com o presente estudo. 

Anteriormente (2), os autores investigaram o método 

clássico, ou seja, redução, seguida de lixiviação sulfúrica do 

minério químico de Carajás. Foi mostrado que o minério moído 

abaixo de 200 mesh responde de forma satisfatória à sulfatação. 

Brosch e Duarte (3) estudaram a sulfatação de dióxido de 

manganês sintético por meio da calcinação, no intervalo de 

temperatura 300-9009C, da mistura Mn0 2 /carvão/pirita, em 

presença de oxigênio, num reatar cilíndrico horizontal. Os 

experimentos foram realizados em escala de laboratório e 

provou-se que o so 2 volatilizado é capaz, em algumas condiçÕes, 

de sulfatar a quase totalidade do manganês alimentado. 

Pahlman e Khalafalla (4) investigaram a sulfatação, à 

temperatura ambiente, de diversos tipos de minérios de manganês 

dos EUA com soluções aquosas de so
2 

(1,6-6,4%, em peso), em 

reatares de bancada com agitação mecânica, 

forma resumida, os resultados mostraram que: 

e em colunas. De 

- na lixiviaçâo de pirolusita e psilomelano, obtém-se 

rendimentos da ordem de 95%, após 30 minutos, em escala de 

bancada, e na faixa 80-95%, após 35 dias, em coluna; 

- no tratamento de minérios carbonatados, sao obtidos 

rendimentos na faixa 70-80% em laboratório (30 min.) e acima 

de 90% em colunas, após 35 dias (manganita), 50 dias 

(braunita) e 70 dias (hausmanita); 

- rodocrosita e rodonita são muito pouco atacados, tanto em 

escala de bancada, como em colunas. 

Um processo de lixiviação redutora de pirolusita com 

misturas Feso 4/(NH 4J2 so 2 foi estudado por Teixeira e 

colaboradores (5). O ferro, que atua como reeutor no processo, 

é removido sob a forma de jarosita de amónio precipitada. A 
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p r inc i pal reaçao envo l vida e: 

Mnü 2 + 2FeS0 4 + 1/3(NH 4J2 so 4+ 2H
2
0 = 2/3 jarosita + MnS0

4 
[1] 

(s) (1) (1) (1) (s) (1) 

Fora m obtidos rendimentos de su1fatação para o ~anganês acima 

de 98%. 

Das e co laborado res ( 6) estudaram a sul fat ação de um 

minério de manganês de baixo teor (39 % Mn), proveniente dP 

Orissa, India, com sulfato ferroso, ácido sulfúrico, ou uma 

combinação deles. Foi mostrado que: 

- ap6s uma hora de ataque a 909C, obtém-se rendimentos acima de 

95% na sulfatação do minério natural com Feso 4 , ou misturas 

FeSO /H 2SO ; 

- o minério natural praticamente nao é atacado pelo H2so
4

; 

na sulfatação com Feso
4 

do mesmo minério reduzido por via 

ca rbotérmica, obtém-se rendimentos inferiores a 40%, 

rendimentos estes que atingem 98% com H2so
4

, com uma hora de 

lixiviação a 90 0C. 

Hancock e Fray ( 7 ) pesquis aram a lixiviação de vár i os 

mate riais portadores de manganês com HCl ou H2so 4 , em presença 

de carvão betuminoso ou linhito. Os autores demonstraram que a 

ordem crescente de reatividade, tanto em HC l, como em H2so4 , 

do s materiais e: pirolusita natural, finos de minério de 

manganês do Amapá, n6dulos de manganês e Mnü 2 sintético . Mesmo 

sendo possível a lixiviação com HC l puro, o u so do redutor 

fa vorece a cinética de reação. 

A sulfatação em colunas de um minério italiano de manganês 

de baixo teor ( 18% Mn) com soluções aquosas de so2 foi 

investigada por Abbruzzese 

seguintes condições: 

( 8) • 

- granulometria do minério: < 20 mm; 

- concentração de so 2 : 6%; 

- pH: 1, O; 

- velocidade de percolação: 0,3 1/h, 

Mediante o emprego das 
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foi obtida uma extração de cerca de 91 % do manganês , após 10 

dias de tratamento. 

Os r esultados desses estudos indicam que a técnica de 

sulfatação com so
2 

gasoso é apenas uma entre as várias 

alternativas disponíve is para se evitar a pré-re dução do 

minério. 

MÉ'rüDOS EXPERIMENTAIS 

Matéria-Prima e Reagentes 

Fo i empregada uma amostra do minério de manganês químico 

de Carajás , cuja caracteri zação mineralógica e química foi 

apresentada anter i ormente (2 ). Sua composição química é 

mos trada na Tabe l a I, enquanto a distribuição granulométrica 

i nicial é indicada na Tabela II. 

Como agente sulfatante foi e mpregada uma mi stur a gasosa 

ar-d ióxido de enxofre, forneci da pela AGA S/A . Foram usadas 3 

misturas gasosas com diferent e s concentra ç6es de so2 : 1, 15 e 

20% , em vo lume. 

Aparelhagem Experimental e Metodologia 

O método experimenta l consiste na passagem de uma mistura 

gasos a ar -d ióxido de enxofre através de uma po lpa contendo água 

e miné rio . A apare l hagem expe rime ntal acha-se esquematizada na 

Figura 1. Como r eator de sulfatação foi usado um tubo de pyrex 

de 52 c m de a ltura e 5 cm de d i âmetro, em cuja parte in ferior é 

so ldada uma placa de vidro pyrex s interizado , que atua como 

difusor de gás. A mistura gasosa, numa vazão pré-determinada 

(regu lada por meio de rot âmetro de coluna de v i dro ), após 

pa ssage m através do reatar, é borbulhada numa solução aquosa de 

BaCl 2 , que serve como indicadora de algum e xcesso de so2 não 

reagi do , além de absorvê-lo . 



TABELA I - ANALISE QUÍMICA INICIAL DO MIN~RIO DE MANGAN~S 

QUÍMICO DE CARAJAS (TEORES EM % PESO) 

Elemento Teor Elemento Teor 

Mn (T) 53,30 Zn 0,08 

Mno 2 79,20 Ni 0,07 

Fe (T) 2,93 v 0,03 

Fe p 3 
4 , 19 Pb 0,0?. 

Sio
2 2' 01 Cu 0,03 

Alp 3 
4,34 MgO 0,16 

Nap 0,06 C aO 0,21 

KP 0,82 BaO ( 1) 490 

PP s 0, 2 2 As ( 1) 40 

C o 0,02 

------------------------------------------
( 1) - Valores em ppm 

TABELA 2 - ANALISE GRANULOM~TRICA DO MIN~RIO 

DE MANGAN~S QUÍMICO DE CA'9.A,JAS 

Peneira 

(mesh, Ty ler) % Ret. % Ac. 

100 0,42 0,42 

150 11 '09 11 '51 

200 13,11 24,62 

270 15,98 40,60 

325 6,58 47,18 

400 3,14 50, 32 

-400 49,68 100,00 

-------------------------------
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FIGURA 1 - ESQUEMA DA APARELHAGEM EXPERIMENTAL • 
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Em cada ensaio é obedecida a seguinte sequência de 

operações: 

- passagem de corrente ascendente de ar comprimido através do 

reator ainda vazio; 

adição de metade da água necessária; 

- alimentação lenta do minério; 

- adição do restante da água para se obter a densidãde de polpa 

desejada; 

- introdução da mistura ar-50 2 ; simultaneamente o fluxo de ar 

comprimido é interrompido; 

- ao término da sulfatação, purga do sistema com ar comprimido; 

- transferência da polpa para um bequer; 

separação licor/resíduo por meio de filtração rápida a vácuo; 

- lavagem do resíduo com água morna; a solução assim obtida é 

denominada água de lavagem; 

- secagem do resíduo em estufa. 

Os balanços de massa sao feitos com base nas análises 

químicas de manganês no resíduo, licor e água de lavagem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente foi realizada uma série de ensaios 

preliminares, visando uma maior familiarização com o processo, 

além da definição da geometria do reator a se empregar. As 

principais observações dessa série de ensaios é resumida a 

seguir: 

- nao foi encontrada nenhuma dificuldade em se filtrar a polpa 

após a reação, muito embora nao se 

neutralizar o licor, visando qualquer 

soluções de sulfato de manganês obtidas; 

tenha procurado 

purificação das 

- durante a lQ hora de sulfatação a temperatura eleva-se até a 

faixa 40-SOQC, após o que ela se estabiliza; 

- para a obtenção de um rendimento de sulfatação razoável, o 

minério deve ser moído abaixo de 100 mesh; 

- deve haver um compromisso entre densidade de polpa, tempo de 
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sulfatação e fluxo ga soso, uma vez que a polpa nao tem uma 

capacidade ilimi tada de absorve r todo o so2 alimentado; 

- a concentração de so 2 , escolhida também em função de 

in formações obtidas junto à indústri a (9), deve ser de no 

mínimo 15 %, a fim de que se possa obte r um grau de sulfatação 

razoáve l em pouco tempo de reação. 

deve -se ter cuidado ao se trabalhar com altas densidades de 

polpa e vazões e l evadas , pois , nesta s condições, há formação 

de uma espuma na superfície da polpa. Esta espuma, que tende 

a aumentar à medida que progride a s ulfa tação, é arrastada 

pela mistura sulfatante, causando o entupimento da tubulação 

que conecta o r e atar aos frascos de abatimento. 

Uma vez definida a geometria do reatar e condições 

operacio nais, foi realizado uma séri e de ensaios, visando 

quantificar o efeito das seguintes variáveis sobre o rendimento 

de sulfatação: de nsidade de polpa, vazão da mi stura gasosa e 

tempo de reação . Nesse s ensaios a concentração de 50 2 f oi 

fixada em 20%. 

Na p rogramação dos ensaios, f o i empregado o método 

f a t o rial, com do is níveis para cada variáve l, além de quatro 

ensaios no chamado ponto central. Os principais r esult ado s são 

apresentados na Tabe la III, onde os s ímbolos +, e o 
representam, r espectivamente , os níveis superior, inferior e 

médio de c ada var iáve l. Além do rendimen t o de sulfatação, são 

indicado s os va l o r es da temperatura e do pH ao término da 

sulfatação. Nota - se que não há nenhuma correlação entre 

rendimento, temperatura e pH final. Val e menc ionar, também, que 

em nenhum e nsaio foi detectada a presença de 50 2 não reagido. 

Esses resul tados mostram que , comparada com o método 

tradicional de r e dução/lixiviação sulfúr ica , a sulfatação com 

50 2 é um processo de ciné tica bem mai s l e nta. A título de 

ilustração, em expe rimento s realizados com a me sma amostra de 

minério, os autores (2l obtiveram um rend ime nto de sulfatação 

próximo a 90%, com uma hora de sulfatação com H25o 4 (10%). No 

caso da sulfatação com 50 2 , são necessárias mais que 6 horas de 



TABELA III - PRINCIPAIS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE SULFATAÇÂO 

(EM TODOS OS ENSAIOS, CONCENTRAÇÃO DE so 2 = 20%) 

Teste Densidade 

nQ polpa, % 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

42 

43 

54 

55 

56 

57 

20 (-) 

30 (+) 

20 (-) 

30 (+) 

20 (-) 

30 ( +) 

20 (-) 

30 (+) 

25 (o) 

25 (o) 

25 (o) 

25 (o) 

Vazão, 

ml /min 

200 (-) 

200 (-) 

300 (+) 

300 ( +) 

200 (-) 

200 (-) 

300 (+) 

300 (+) 

250 (o) 

250 (o) 

250 (0) 

250 (0) 

Tempo, 

min 

195 (-) 

195 (-) 

195 (-) 

195 (-) 

390 ( +) 

390 ( +) 

390 ( +) 

390 ( +) 

292 (0) 

292 (o) 

2 9 2 (o) 

2 9 2 (o) 

Rendimen- Temp. pH 

to, % máx.,QC final 

30,61 

27195 

34,71 

34,15 

41,62 

44,88 

89,07 

91,35 

50,38 

43,33 

40,52 

41,15 

41 

44 

43 

50 

40 

47 

48 

45 

39 

42 

43 

44 

2,0 

1, 8 

1,4 

1, 2 

1, 1 

1, 1 

1, o 
1, 2 

1, 7 

1, 1 

1, 1 

1, 2 

* r.so 
2 

0,32 

o 1 32 

0,48 

0,48 

0,63 

0,63 

0,95 

0,95 

0,59 

0,59 

0,59 

0,59 

n ** Mn 

0,30 

0,27 

o 1 34 

0,33 

0,40 

0,44 

0,86 

0,89 

o 1 4 9 

0,42 

o, 3 9 

0,40 

--------------------------------------------------------r---------------------------
* - nso : nQ de moles de so2 alimentados 

2 

** - nMn: nQ de moles de Mn reagidos 
(1\ 

f--' 
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reação para se obter um rendimento da mesma ordem. 

Na Tabela III são apresentados também os valores do numero 

de moles de so
2 

alimentados e de manganês reagidos, indicados, 

respectivamente por nc0 e n . Para o cálculo desses valores, 
u 2 Mn 

além do óbvio balanço de massa sobre o manganês, supõe-se que a 

mistura ar-so
2 

é ideal, levando em consideração, também, os 

dados da % volume e densidade da mistura gasosa fornecidos pelo 

seu fabricante. 

O fato de que, em todos os ensaios n50 > nMn' deve ser 

atribuído à existência de duas reações 
2 

simultâneas de 

sulfatação. Tal suposição está em concordância com os 

resultados de Asai e colaboradores (lo) ' que sugerem as 

seguintes reações para a sulfataçâo de dióxido de manganês 

sintético com soluções aquosas de so
2

: 

Mno
2 

+ so
2 

= Mnso
4 

Mno 2 + 2S0 2 = MnS 2o 6 

[2] 

[ 3] 

Considerando-se os valores do quociente entre o nQ de 

moles de so
2 

e o de manganês 

média desses quocientes dos 

Tabela III, obtém-se: 

(nso /nMn1médio = 1 • 2 
2 

ln 50 /n I , e calculando-se a 
2 Mn 

12 experimentos constantes da 

Admitindo-se como válidas as reações [2] e [ 3] , pode-se 

concluir que, no intervalo estudado, a reação a seguir 

representa a estequiometria da sulfatação do minério de Carajás 

com so 2 gasoso: 

MnO 2 + 1 , 2 SO 2 0, 8 MnSO 4 + O, 2 MnS p 6 [ 4] 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

A anãlise es tatistica dos resultados do presente estudo 

e st ã condensada nas Tabelas IV e V. 

Na Tabela IV apre senta-s e o plano fat o rial com o algoritmo 

de Yates (11), enquanto o quadro de análise de variância é 

mostrado na Tabela V . Esta a nálise de variância é feita 

considerando-se q ue o fe nômeno é linear no i nterva l o estudado. 

Na Tabela V, o significado do s diver s os termos é o seguinte: 

var iáve l A: de nsidade de polpa 

var iáve l B: vazao 

variável C: t e mpo de sulfataç ão 

SQ: somatório dos quadrados 

GL: graus de libe rdade 

MQ: média dos quadrados 

F (CALC): valores da distribuição F de Snedecor (11), que serve 

para avaliar o efeito das variáveis e studadas 

At ravé s da comparação entre os val o res de F (CALC ) e de F 

tabelado com nível de 95% de conf iança (F (1,3) =10 ,13), 

conclui -se que as variãveis B (vaz ã o) e C (tempo de sulfatação) 

e a interaç ã o BC têm efeito significativo sobre o rendimento de 

s ul f atação . Os r esultados i ndicam , igua lmente , que a densidade 

de polpa tem pouca influênc ia sobre o r endimento do processo. 

Além disso, considerando-se satisfatório o modelo linear, 

pode - se afirmar que, dentro do intervalo estudado, o rendimento 

de s ulfataçâo pode ser representado pela seguinte equação, 

R ( %) 47,48 + 13,03 B + 17,44 C + 10,45 BC [ 5] 

na qual R repre senta o rendimento de sulfatação (em %) e as 

variáveis B e C são normalizadas , ou seja, assumem os valores 1 

e -1, conforme os níveis superior (+) ou inferior (-) de cada 

uma delas. Entretanto, a utilização da equação [5] no intervalo 

estudado deve ser feita com precaução, uma vez que o rendimento 

do teste no 54 é bastante diferente dos demais ensaios 



TABELA IV - ANALISE ESTATÍSTICA - PLANO FATORIAL E ALGORITMO DE YATES 

Rend . 
Teste Condição sulf. , % ( 1) ( 2) (3) EFEITO (3)-2/8 

--------------------------------------------------------------------
48 - - - 30,61 58,56 127,42 394,34 47,48 
49 + - - 27,95 68,86 26 6,92 2,32 0,29 0,67 
50 - + - 34,71 86,50 - 3,22 104,22 13 1 03 1357,73 
51 + + - 34,15 180,42 5,54 1, 12 0,14 o, 16 
52 - - + 41,62 - 2,66 10,30 139,50 17,44 2432,53 
53 + - + 44,88 -0,56 93,92 8,76 1, 09 9,59 
42 - + + 89,07 3,26 2 ,1 0 83 , 62 10,45 874,04 
43 + + + 91,35 2,28 - 0,98 -3,08 -0,39 1,19 
54 o o o 50,38 
55 o o o 43,33 
56 o o o 40,52 
57 o o o 41,15 

--------------------------------------------------------------------

TABELA V - QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

Fonte de 
Variação SQ GL MQ F (CALC) SIGNIF. 

-----------------------------------------------------------
A 0,6728 1 2,33 0,0329 NÃO 
B 1357,7261 1 1306,12 66,4574 SIM 
AB 0,1568 1 0,10 0,0077 NÃO 
c 2432,5313 1 2363,28 119,0664 SIM 
AC 9,5922 1 5,71 0,4695 NÃO 
BC 874,0381 1 916,35 42,7820 SIM 

ABC 1,1858 1 o, 15 0,0580 NÃO 
E.PURO 61,2901 3 2 o, 4 3 
AJUST. 79,1340 1 8 6 , 56 
TOTAL 4816,3271 11 3,8734 MOD . BOM 

----------------------------------------------------------- "' ""' 
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realizados no ponto central. A realização de novos ensaios no 

ponto central, ou, alternativamente, o uso de um modelo 

quadrãtico permitiria elucidar essa questão. 

CONCLUSÕES 

Os resultdos do presente estudo permitem concluir que a 

reação com misturas ar-so 2 é uma alte rnativa viável para a 

sulfatação do minério de manganês de Carajás. 

Comparada com o método tradicional de lixiviação aquosa 

com H
2
so

4
, a sulfatação com so 2 e um processo que requer um 

t e mpo de reação- mui to mais elevado. Mediante o emprego das 

seguintes condições operacionais, é possivel sulfatar cerca de 

90% do manganês contido no minério: 

- concentração de so 2 na mistura gasos a : 20% em volume; 

- densidade de polpa: 20-30%; 

- tempo de s ulfatação: 6h30min 

Uma vez qu e a reação é exotérmica, e que a elevação da 

t empera tura é função da escala de trabalho, é possivel que numa 

operação industrial possa-se obter rendimentos superiores aos 

obtidos no presente trabalho. 

A anãlise estatistica apresentada permite concluir que as 

variáveis vazão da mistura sulfatante e tempo de ataque, bem 

como sua interação, têm efeito· significativo sobre o rendimento 

de sulfatação. No intervalo estudado, e sse rendimento pode ser 

representado pela seguinte expressão, 

R ( %) 47,48 + 13,03 B + 17,44 C+ 10,45 BC 

na qual as variáveis B (vazão) e C (tempo) sao normalizadas. 
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