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DIGESTÂO SULFÚRICA DE ILMENITAS BRASILEIRAS 

. 1 h. 2 . 3 R. I. Garc~a , E. A. Brocc ~ e L. R. Fre~tas 

São apresentados os principais resultados de um estudo, em 
escala de bancada, sobre a digestão sulfúrica de duas amostras 
de ilmenita, provenientes de Barra dos Carvalhos-BA e 
Pitinga-AM. Este trabalho tem por objetivo a determinação de 
parãmetros preliminares acerca da utilização dos dois materiais 
na indústria sulfato de pigmentos de Ti0 2. 

Foram investigados os efeitos das seguintes variáveis sobre o 
rendimento de digestão: temperatura de ignição, quantidade de 
ácido sulfúrico e tempo de cura da torta de digestão. 

SULPHURIC ACID DIGESTION OF BRAZILIAN ILMENITES 

The main results of a study, in bench scale, on the sulphuric 
acid digestion of two Brazilian ilmenites, from Barra dos 
Carvalhos-BA and Pitinga-AM, are presented. This work was 
carried out in arder to establish preliminary parameters 
related to 'the use of the two ores by the sulphate industry of 
Tio 2 pigment manuf~cture. 

The effects of the following variables on the digestion yield 
were investigated: set-off temperature, amount of sulphuric 
acid and·baking time. 
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INTRODUÇÃO 

A principal apli c ação das matérias-primas titaníferas é na 

c o nfecção de pigmentos de Tio 2 . Esses pigmentos são produzidos 

atualmente por dois processos: sulfato e cloreto. A capacidade 

mundial instalada de produção desses pigmentos é de c e rca de 

3,4 milhÕes de toneladas por ano (1). Deste total, a indústri a 

sulfato responde por 55%, ou seja, 1.865.000 ton/ano (1). 

Tra dicio nalmente as matérias-primas e mpregadas pela 

indústria sulfato são as ilmenitas de baixo teor, em especi a l 

as de rocha ("rock-ilmenites") e as escóri a s titaníferas, 

obtidas a partir da fusão redutora de ilmenitas. No pro cesso 

sulfato , a e tapa de _abertura da matéria-prima é f e ita através 

da reação do minério com ácido sulfúrico concentrado, etapa 

esta d e nominada digestão sulfúrica. 

Como citado por alguns liv ros texto sobre o assunto (2,3), 

a digestão sulfúrica é um processo há muito utilizado 

industrialmente. Entretanto, 

objeto de inúmeras patentes, 

apesar desse assunto ter sido 

poucas foram as publicações em 

r e vistas técnicas especializada s. No Brasil, não se t e m notícia 

de trabalhos publicados sobre a digestão sulfúrica de 

ilmenitas. 

No presente trabalho é estudada a digestão sulfúrica de 

dois concentrados de ilmenitas brasileiras. Inicialmente, é 

apresentada uma revisão bibliográfica acerca da digestão de 

matérias-primas à base de titânio. A s e guir, sao mostra dos os 

resultados dos ensaios de di gestão, nos quais foram estudado s 

os efeitos das seguintes variáveis sobre o rendime nto de 

sulfatação: temperatura de ignição, quantidade de ácido 

sulfúri c o e tempo de cura da torta de digestão. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ne sse capítulo serao passados em revista alguns trabalhos 
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que apresentam pontos em comum com a presente pesquisa, sem a 

preocupação de se esgotar o assunto. 

Walker ( 4) realizou testes de reatividade de duas 

ilmenitas e de três escórias titaníferas da Nova Zelândia em 

ácido sulfúrico concentrado (90%). O procedimento experimental 

corresponde apenas parcialmente ao utilizado na indústria, po is 

não foi utilizada a etapa de cura ("baking"). Foram obtidos 

rendime ntos de sulfatação na faixa 70-90 %. Tentativas d e 

aumentar a solubilidade das escórias 

700QC ao ar foram infrutíferas. 

por meio de calcinação a 

Não foi mencionada a 

granulometria inicial dos materiais titaníferos. 

Todd e colaboradores (5) estudaram a digestão de escórias 

com 65-90% Tio2 em ácido sulfúrico concentrado (92-98%), com 

ênfase no aspecto granulometria inicial da escória. Foi 

mostrado que partículas de granulometria superior a 200 mesh 

praticamente não reagem. Os autores recomendam a seguinte 

distribuição granulométrica para a digestão de escórias: 

- 100% -74 )J m (200 mesh) 

- min. 90 % -44 )J m (325 mesh) 

- máx. 30% -8 ;.; m 

Freundlich (6) investigou a digestão dos seguintes 

materiais em ácido sulfúrico de concentração na faixa 60-90%: 

- concentrado de ilmenita do Senegal; 

- escória preparada a partir do mesmo concentrado; 

- titanatos sintéticos de sódio e cálcio. 

Os melhores rendimentos de sulfatação para cada material foram: 

85% para a ilmenita, 67% para a escória, 69% para o titanato de 

cálcio e 80% para o titanato de sódio. Os baixos rendimentos 

podem ser atribuídos à granulometria inicial relativamente 

grosseira (-150 mesh) empregada nesse estudo. 

Numa patente japonesa 

mistura contendo: 

(7) é abordada a reação de uma 

-escória titanífera com 76,3% Tio2 preparada a partir de um 

concentrado de anatásio brasileiro; 

.. 



123 

- concentrado de ilmenita com 53,3% Ti02 em ácido sulfúrico 93% 

a 200QC durante l hora. 

Muito embora os autores citem a granulometria inicial da 

escória (-53 ~ m), não mencionam o rendimento de sulfatação 

obtido. Tampouco mencionam a etapa de cura após o ataque ácido. 

Bobrova 

concentrado 

concentrado 

e colaboradores (8) estudaram 

de ilmenita (44,5% Tio 2 com 

(83-92%). Foi mostrado que 

a reação de um 

ácido sulfúrico 

quanto menor a 

granulometria inicial do minério, maior o rendimento de 

sulfatação. Também foi avaliado o efeito da temperatura de 

ignição, visando estabelecer condições experimentais que 

evitassem o transbordo da carga de reação para fora do 

digestor. Os autores sugerem uma temperatura de ignição 

relativamente baixa (80QC) para obtenção de rendimentos na 

faixa 86-87%, sem problemas de transbordo. Neste trabalho 

tampouco é feita menção à cura após a sulfatação. 

Numa pesquisa anterior (9,10), um dos autores estudou o 

efeito da temperatura de ataque e da quantidade de H2so 4 (95%) 

sobre a cinética da digestão sulfúrica de um concentrado de 

anatásio apos flutuação - proveniente de Salitre-MG. Foram 

obtidos baixos rendimentos de sulfatação (inferiores a 55%) 

após uma hora de reação a l70 QC. Tais resultados podem ser 

atribuídos, em parte, à granulometria inicial relativamente 

grosseira do anatásio (28% >200 mesh) e a não utilização de uma 

etapa de cura após a sulfatação. 

~TODOS EXPERIMENTAIS 

Aparelhagem 

A montagem experimental utilizada é mostrada de forma 

esquemática na Figura 1. Ela consiste basicamente num reator de 

aço carbono, à parte superior do qual é acoplada uma tampa em 

pirex com quatro aberturas. 



CD REATOR 

0 MANTA AQUECEDORA 

Q) TERMOPAR 

~ AGITADOR 

® FRASCOS LAVADORES 

@ EXAUSTAO 

0 TERMÓMETRO DIGITAL 

® REGISTRADOR GRÁFICO 

0 
I 
I 

--- .j 
I 

I 
I 

/~J 

® 

~ 

FIGURA 1 - ESQUEMA DA APARELHAGEM EXPERIMENTAL 

/ 

~ 

r--,. I o 

~I: 

® 

1-' 
N ..,. 



125 

Durante a digestão, a polpa é revolvida pe la hélice de um 

agitador (em aço inox), cujo movimento é assegurado por um 

motor e cuja haste passa através da abertura central da tampa 

em pire x. As outras trés aberturas servem corno urna "janela" de 

observação, para a evacuação dos gases e para a introdução de 

um termopar ferro-constantan protegido com camisa de vidro. A 

leitura deste termopar permite registrar graficamente a 

temperatura da reação ao longo do ensaio. Um terrnôrnetro digital 

conectado em paralelo com o registrador gráfico assegura 

igualmente a leitura direta da temperatura dur ante o ensaio. 

O aquecimento é fornecido por urna manta aquecedora, 

alimentada por um regulador variável de t e nsão. 

Os gases gerados durante a reação borbulham em solução 20 % 

de soda cáustica, onde são neutralizados. Urna parte destes 

gases passa pela abertura central da tampa do reator, não 

sendo, portanto, ne utralizada. 

Matérias-Primas 

de 

Foram 

Barra 

ensaiadas duas amostras 

dos Carvalhos (BA) e 

de ilrnenita, provenientes 

Pitinga (AM), esta última 

subproduto da concentração de cassiterita. Suas análises 

químicas são apresentadas na Tabela I. 

Antes dos ensaios de digestão ambos os concentrados foram 

pulverizados; a distribuição granulornétrica assim obtida foi: 

- Barra dos Carvalhos (BC): 100 % abaixo de 200 rnesh; 

- Pitinga (PI): 82% abaixo de 200 rnesh. 

Procedimento 

Inicialmente, prepara-se a solução de açido sulfúrico na 

concentração desejada, pesando-se um volume de H
2
so

4 
P.A. (de 

concentração conhecida) e água, sendo feito então o 

carregamento do concentrado (100 g) finamente corninuído. 
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TABELA I - ANALISE QUÍMICA DOS CONCENTRADOS DE ILMENITA 

Ti0 2 
FeO 

Fe 2o 3 
Al 2o 3 
MnO 

MgO 

C aO 

SnO 

Nb 2o5 
Si0 2 

B. dos 

Ca rvalhos 

(BC) 

54,40 

13,50 

2 3 ,50 

1, 80 

1,20 

o, 40 

0,06 

-
0,08 

1,99 

Pi tinga 

(PI) 

37,20 

16,00 

26,50 

0,86 

1, 92 

0,37 

0,38 

7,04 

2,00 

2,53 

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

Ao se iniciar a agitação (150 rpm), é ligado o VARIAC em 

aproximadamente 75 % de sua potência, e feito o registro da 

temperatura. A taxa de aquecimento utilizada foi de 4QC / minuto. 

Ao se atingir um valor pré-estabelecido de temperatura -

denominado temperatura de ignição o aquecimento é 

interrompido, após o que a reação prossegue de forma autógena. 

A agitação é mantida até se atingir a temperatura máxima,. 

quando o motor é desligado e o reator transferido para uma 

estufa previamente aquecida para a etapa de cura. No caso do 

c o ncentrado BC, a temperatura de cura foi de 190QC, e no de PI, 

15QQC. Tais valores foram definidos em função das temperaturas 

máximas atingidas nos ensaios preliminares com cada ilmenita . 

Finda a etapa de cura, o resíduo de sulfatação· é retirado 

mecanicamente do digestor e transferido para um béquer de vidro 

de 1000 ml de capacidade, ao qual adicionam-se 450 ml de água 

para a etapa de dissolução dos sulfatos. O tempo de dissolução 

é da ordem de 2 horas e a temperatura é mantida a 70-8QQC. Ao 
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término dessa etapa, adiciona-se uma solução de floculante a 

fim de permitir a separação do r e síduo de digestão e do licor, 

por meio de filtração a vácuo. 

Finalmente, o resíduo de s ulfata ção é secado em estufa, 

ca lcinado a 9009C, pesado e enviado para análise química por 

fluorescência de raios-X. Em todos os ensaios, mediu-se também 

a d ens idade do licor obtido. O rendime nto de digestão é 

calcu lado com base no titân i o contido no resíduo de di gestão . 

As variáveis investigadas f o ram: r e lação ácido/concentrado 

(A/C ) , temper a tura de ignição (Ti) e tempo de cura (t) . 

As r e lações A/C foram ca lculadas de acordo com as r eaç õ es 

de sulfatação dos compostos indicados na Tabe la I, à exceção da 

sílica. No ca so do titânio, considera-se que 65% é convertido 

em Tioso
4 

e os restantes 35% em Ti(S0
4

J
2 

. Para os demais 

compostos considera-se a f ormaç ão dos r espectivos sulfatos: 

MO+ H
2
so

4 
= MS0

4 
+ H

2
o 

No caso de BC, foi utilizada a quantidade estequiométrica 

de H
2
so

4 
(A/C=1,60), e também um excesso de 6,25% em relação ao 

es te qu iométrico (A/C=1,70). As temperaturas de ignição foram de 

90, 10 0 , 110 e l209C, e os tempos de cura de 2, 4 e 6 horas . 

No caso 

(A /C=1,53) e 

de 

20% 

PI, usaram- se a s 

(A/C=1,73) acima 

quantidades de 6 ,25 % 

do estequiométrico. As 

temperaturas de ignição foram 90, 100 , 110, 120, 130 e 140 9C , e 

os tempos de cura 2 e 6 horas. 

RESULTADOS E DISCUSSÂO 

As Tabelas II e III apresentam as condições experimentais 

e os principais resultados dos ensaios realizados com os 

concentrados PI e BC, res pec tivamente. Nesta s t abe l as a 

temperatura máxima alcançada em cada ensaio é representada por 

Tmáx. Além do rendimento de dige stão, são mostrados também os 
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valores do grau de sulfatação do ferro. Nota-se que, para ambos 

os concentrados, o nível de dissolução do Fe é superior ao do 

Ti, embora este fato seja mais marcante no caso da ilmenita 

PI. O mesmo comportamento foi observado por um dos autores 

(9,10) em ensaios com uma amostra de anatásio brasileiro. 

As curvas típicas de temperatura de ambos os concentrados 

em função do tempo de ataque são mostradas na Figura 2. 

Observa-se que no trecho corresponden te à rápida elevação de 

temperatura - entre Ti e Tmáx - a velocidade de aquecimento 

(inclinação da reta) do concentrado BC é significativamente 

maior (da ordem de 300C/min) do que aquela do concentrado PI 

(cerca de 29C/min) . Essa alta exotermicidade do material de 

Barra dos Carvalhos é característico de uma ilmenita adequada 

ao método clássico de digestão sulfúrica adotado pela maioria 

das empresas que utilizam o processo sulfato. 

A Figura 3 ilustra o rendimento de digestão em função da 

temperatura de ignição para as duas ilmenitas. 

Para ambos os concentrados e, independentemente da 

condição experimental adotada, foi observada uma correlação 

lineqr entre o peso do resíduo de digestão (após calcinação) e 

o rendimento de sulfatação, conforme ilustrado na Figura 4. Os 

valores calculados são os seguintes: 

- concentrado PI: 

R ( %) = 1 , 8 6 pP ( %) - 55 , 2 7 ; r 0,967 [ 1) 

- concentrado BC: 

R (%) = O, 9 7 pP (%) - 4 , O 1 ; r 0,995 [ 2) 

onde, 

- R(%): rendimento de digestão, % 

- pP(%): perda de peso, % 

r: coeficiente de correlação da regressão linear 

Os valores da densidade dos licores obtidos após a etapa 

de filtração, para ambos os concentrados, acham-se indicadas na 

Tabela IV. Observa-se que os licores do presente estudo foram 

mais diluídos do que os normalmente encontrados na prática 

industrial, esses últimos na faixa 1,40-1,45 ,g/ml (1). 



TABELA II - CONDIÇ0ES EXPERIMENTAIS E RESULTADOS DOS ENSAIOS COM O CONCENTRADO PI 

Concentração de H2so4 no ataque em todos os ensaios = 93% 

Teste Rel. 

nQ A/C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,53 

1,53 

1,53 

1,53 

1,53 

1,53 

1,53 

1,53 

1,73 

1,53 

Ti 

(QC) 

90 

100 

100 

100 

110 

110 

120 

130 

130 

140 

t 

(h) 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Tmáx 
(QC) 

99 

108 

110 

108 

138 

129 

126 

140 

158 

147 

Peso Ti02 Rend. Fe203 

res.(g) res.(%) dig.(%) res.(%) 

40,95 

45,06 

49,56 

45,35 

41,25 

45,42 

47,54 

37,30 

29,83 

40,20 

40,36 

35,40 

45,84 

46,54 

41,06 

46,02 

34,34 

39,29 

29,38 

43,01 

55,56 

57,12 

38,92 

43,25 

54,46 

43,82 

56,10 

60,59 

76,45 

53,52 

28,11 

34,32 

29,73 

23,78 

31,62 

27,84 

41,08 

28,30 

29,73 

26,22 

Diss. 

Fe (%) 

74,00 

65,10 

66,74 

75,65 

70,55 

71,45 

55,90 

76,16 

79,97 

76,19 

f-' 
N ..., 



TABELA III - CONDIÇOES EXPERIMENTAIS E RESULTADOS DOS ENSAIOS COM O CONCENTRADO BC 

Concentração de H2S04 no ataque em todo s os e nsaio s = 93% 

Teste Re1. Ti 

nQ A/C ( QC) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1,60 

1,60 

1,60 

1,70 

1,70 

1,70 

1,70 

1,70 

1,70 

1, 70 

1,70 

1,70 

90 

100 

110 

90 

100 

100 

100 

100 

110 

110 

12 0 

120 

t 

(h) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

6 

2 

4 

2 

6 

Tmáx 

(QC) 

93 

213 

151 

157 

193 

188 

187 

196 

157 

155 

205 

206 

Peso Ti02 Rend. Fe203 

res. (g) res. ( %) dig. (%) res. (%) 

29,20 

29,66 

42,68 

25,90 

15,09 

18,35 

1 8 ,3 8 

17,9 8 

34,57 

33 ,4 7 

40,16 

26,49 

51,34 

52,06 

51,59 

51,34 

42,77 

50,49 

54,42 

47,08 

50,34 

66,36 

50,19 

49,96 

72,44 

71,62 

59,52 

75,55 

88,14 

82,98 

81,62 

84 ,45 

68,01 

59,17 

62,94 

75,68 

30,64 

29,22 

34,18 

30,82 

29,93 

30,64 

29,76 

28,99 

33,78 

30 ,00 

36 , 8 4 

31,44 

Diss. 

Fe ( %) 

76,77 

77,48 

62,12 

79,26 

88, 27 

85,38 

85,79 

86,46 

69,65 

73 ,91 

61,56 

78,37 

t
w 
o 
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TABELA IV - DENSIDADE DOS LICORES DE DIGESTAO (g/ml) 

teste 

n Q PI BC 

1 1,29 1,32 

2 1,19 1,24 

3 1, 18 1,29 

4 1,19 1,29 

5 1,26 1,30 

6 1,23 1,28 

7 1,31 1,25 

8 1, 31 1,31 

9 1,27 1,32 

10 1,25 1,17 

11 - 1,30 

12 - 1,31 

Comportamento do Concentrado PI 

De acordo com a literatura (2,3), para que uma matéria 

seja adequada à digestão sulfúric a, ela deve apresentar duas 

características: 

- solubilidade - a matéria-prima deve responder ao ataque com 

H
2
so

4 
concentrado; 

exotermicidade - após a ignição a reação deve prosseguir de 

forma autógena. 

Como indicam os dados da Tabela II, os rendimentos de 

digestão obtidos com o concentrado PI estão abaixo dos valore s 

normalmente obtidos industrialmente com outras ilmenitas (2,3). 

Vale mencionar que a ilmenita de Pitinga apres e nta alguns 

constituintes que podem interferir no processo de digestão. 

Tais constituintes são aqueles tipicamente encontrados na 

concentração de cassiteritas, tais como nióbio, zircónio e 
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estanho, que foram identificados na análise química do sólido 

residual da digestão em níveis em torno de 3,5%, 2,0% e 10,0%, 

respectivamente. 

Além disso, outro fator prejudicial foi a granulometria 

relativamente grosseira ensaiada no caso do concentrado PI, 

fato que também contribuiu para o baixo rendimento observado. 

Com relação ao efeito 

observa-se que aumentos da 

das variáveis 

temperatura de 

de processo, 

ignição não 

correspondem a aumentos na temperatura máxima obtida, 

caracterizando uma baixa exotermicidade da ilmenita de Pitinga. 

Nota-se ainda que não foi identificada uma correlação nítida 

entre o rendimento de digestão e as temperaturas máximas 

obtidas. 

Quanto ao tempo de cura, entende-se que um valor superior 

a 2 horas não é necessário para que a reação de sulfatação 

prossiga significativamente no estado sólido. Este tipo de 

comportamento também é registrado na literatura (2,3) no caso 

de outras ilmenitas. 

No que diz respeito à variável A/ C, nota-se que, a 1309C e 

2 h de cura, um excesso de 20% de ácido (A/C=l,73) corresponde 

ao maior rendimento de sulfatação (76,45%) nos ensaios com a 

ilmenita de Pitinga. 

Quanto à temperatura de ignição (Figura 3), observa-se 

que, com A/C=l,53 (6,25% de excesso), um valor máximo de 

dissolução ocorre para Ti=l30QC (60,59%). Tal fato indica a 

existência de uma temperatura Ótima de ignição, que está 

possivelmente associada a fatores tais como a energia de 

ativação necessária (quando T < T ótima) e a diminuição da 

constante de equilíbrio com o aumento da temperatura para as 

reaçCes exotérmicas que ocorrem durante a sulfatação (quando 

T > T Ótima). 



136 

Comportamento do Concentrado BC 

Corno mencionado anteriormente, o concentrado BC apresentou 

um comportamento normal no que concerne à elevação de 

temperatura no inicio da . digestão (Figura 2). Quanto ao 

rendimento de digestão, os valores obtidos são apenas levemente 

inferiores aos normalmente praticados na indústria (2,3). 

No que tange ao efeito das variáveis 

observa-se que um tempo de cura superior a 2 

efeito sobre o rendimento de sulfatação. 

do processo, 

h não produz 

Com relação à variável A/C, nota-se que, para 2 h de cura 

e temperatura de ignição de 90, 100 e llOQC, ao se aumentar seu 

valor de 1,6 para 1,7, ou seja, ao se trabalhar com um excesso 

de 6,25% em relação ao estequiornétrico, obtém-se um aumento 

médio de 8,5% no rendimento de digestão. 

No que diz respeito ã temperatura de ignição, observa-se 

que, para 2 h de cura e 6,25% de excesso de ácido (A/C= 1,7), 

um máximo no rendimento de digestão ocorre para a temperatura 

de ignição de lOOQC (85,56%) - Figura 2. Tal fato indica 

claramente a exist~ncia de urna temperatura ideal de ignição, no 

caso do concentrado BC, pelas mesmas razões citadas na seção 

anterior para a ilrnenita PI. 

CONCLUSOES 

Foram apresentados os resultados de um estudo sobre a 

digestão sulfúrica de duas ilrnenitas brasileiras. 

O concentrado de Barra dos Carvalhos apresenta um 

comportamento semelhante ao de outras ilmenitas descritas na 

literatura (2,3), tanto no que se refere ao rendimento de 

ataque, corno à exoterrnicidade da digestão. Por outro lado, o 

concentrado de Pitinga não responde da mesma forma ao processo 

estudado. Vale lembrar que a ilrnenita BC é concentrada a partir 
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de areias de praia (11), enquanto a de Pitinga é um subproduto 

da extração de ca~siterita. Neste material, a presença de 

elementos tais corno nióbio, zircõnio e estanho em níveis 

significativos deve interferir no processo de digestão. A baixa 

reatividade do concentrado de Pitinga pode ser igualmente 

atribuída à sua granulornetria inicial relativamente elevada. 

Para ambos os concentrados foi notada a existência de urna 

temperatura ideal 

parâmetros relevantes 

energia de ativação e 

reações exotérmicas. 

de ignição, provavelmente associada a 

da reação de sulfatação, tais corno a 

alterações da constante de equilíbrio das 

Tal fato é mais destacado para o 

concentrado BC. Em ambos os materiais não foi identificada urna 

correlação nítida entre o rendimento de sulfatação e as 

temperaturas máximas obtidas. 

Também para ambos os materiais, foi constatado que 

aumentos na quantidade de H
2
so

4 
têm efeitos benéficos sobre o 

rendimento de digestão. 

A exemplo de outras ilrnenitas, observa-se que um tempo de 

cura superior a 2 horas não é necessário para que a reação de 

sulfatação prossiga de forma significativa no estado sólido. 

Apesar 

concentrados 

dos rendimentos 

situarem-se abaixo 

de digestão para ambos os 

dos valores citados pela 

literatura, acredita-se ser possível, principalmente no caso da 

ilrnenita de Barra dos Carvalhos, otirnizar variáveis e condições 

operacionais, de forma a permitir o emprego desses materiais em 

operações industrais. 
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