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Cálculos termodinâmicos mostram que a redução do MnO por ligas Fe-C-Mn, 
pode ser feita por mais de uma reação, e por mais de um elemento. Porém, para se 
saber qual destas reações, é mais importante na redução do MnO, é preciso 
conhecer as equações de velocidade destas reações. Este trabalho, determina o a 
ordem de reação e a constante de velocidade da reação global de redução do MnO 
no sistema citado. 
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I. INTRODUÇÃO 

Quando uma escória do sistema MnO-SiOrFeO é reduzida pelo carbono 
dissolvido em uma liga de Fe-Mn em carbono, cálculos termodinâmicos mostram 
que podem ocorrer as seguintes reações de redução do Mno(l>: 

(MnO) + CO = [Mn] + C02 (I) 
(2Mn0) +Si= [2Mn] + Si02 (2) 
(MnO) + [Fe] = Mn + (FeO) (3) 
que resulta na seguinte reação global: 
(MnO) + Ç, = (Mn) + CO. 

Não foi considerada a reação do FeO, porque este é reduzido rapidamente e a 
escória passa a ser constituída praticamente só de MnO e Si02 . 

Porém para se saber qual reação é mais importante e qual elemento influência mais 
nesta reação é preciso fazer um estudo cinético . 
O objetivo deste trabalho é então determinar a ordem de reação e a constante de 
velocidade da reação global acima. 

2. METODOLOGIA E RESULTADOS 

Os dados usados foram obtidos de experimentos feitos da maneira descrita a 
seguir: 
O banho de Fe-Mn saturado em carbono foi colocado em um cadinho de grafite. O 
cadinho foi então colocado dentro do suceptor de grafite, que foi fechado com 
massa refratária. A tampa do suceptor possui uma entrada para argônio, outra para 
termopar e uma abertura para o carregamento da escória e retirada de amostras . 
Este arranjo é mostrado na figura 1. 
Este sistema foi então colocado no cadinho do fomo de indução. Depois de ligado 
o fomo, foi passado então argônio de alta pureza, numa vazão de 2,5 litros por 
minuto durante toda a experiência, para evitar a entrada de ar no sistema. A 
temperatura foi medida através de um termopar tipo 8. A potência do fomo foi 
aumentada na ordem de 20 kW a cada 5min, até a temperatura atingir 1600°C, com 
uma variação de± l0°C, o que equivale a uma potência de 11,2 kW. Depois de 
estabilizada a temperatura, a escória foi carregada. 
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Figura 1. Arranjo experimental usado na redução das escórias. 

As amostras de escória foram retiradas com o auxílio de uma barra de nióbio de 30 
mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, nos seguintes tempos após a adição 
da mesma: 
5, 10, 15, 20, 28, 36, 40 e 45 minutos. 
Com os resultados das análises químicas foram construídos gráficos como o 
mostrado na figura 2. 
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Figura 2. Variaçio da c:ompos.içio da esc:ória com o tempo. 
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A partir deste gráfico então, que foi feito todo o trabalho para a obtenção do dados 
procurados. 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

3.1. Método Diferencial 
A derivada da curva acima em cada ponto nos dá a velocidade da reação que é 
mostrada na tabela I. 

Tabela l. Variação da concentração de MnO com o tempo na corrida 2. 

Tempo (min) CM nO (mols/cm2
) V (mols/cm2.min) 

I 5 0,06 0,0025 
10 0,047 0,0026 
15 0,035 0,0013 
20 0,034 3,4E-4 
28 0,03 4,9E-4 
36 0,026 4,7E-4 

~---- 0,022 4,5E-4 
----

Fazendo um gráfico de logV x logC0 .1 1
, mostrado na figura 3, obtemos urna reta 

cuja equação e: y = A + BlogX. 
Comparando esta equação com a da velocidade de redução do MnO, que pode ser 
escrita da seguinte fonna : 
V= -dCMnO/dt = kCMn0"(2

·
3> 

onde k =constante de velocidade(cm2 /mols .min) 
CMnO =concentração de Mn0(mols/cm2

) 

n = ordem de reação 
log(V) = log k + nlogC onde tem-se, segundo Smith0

> 

A = logk 
B = n = ordem geral da reação 
A equação da reta nos dá A = 0,04 (k = 1 ,09) e n = 2,13 . 
Sendo a equação da velocidade de redução do MnO, v= kCMnOn(Z,JJ>, vem que : 
v= 1,09(CMn0)2

' '
13 
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Figura J.Determinaçlo da ordem de reaçio pa.ra a reduçio do MnO na corrida 2. 

A ordem de reação foi confinnada através do gráfico 1/CMnOx tempo mostrado 
na figura 4. 
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Figura 4. Twe que confirma que a reaçio t de ~qW~da ordem, pois o ~dfiCO nos dá uma reta. 
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3.2. Método das velocidades Iniciais 

Este método consiste em traçar um gráfico do logaribno das velocidades inicias 
pelo logarinno das concentrações iniciais. As corridas analisadas são mostradas na 
tabela 2. 

Tabela 2. Variaçlo da contentraçlo nu corridas 5,3 e 6. 

Tempo C. corrida C. corrida C. corrida 6 V. corrida v. corrida v. corrida 
5 3 5 3 6 

5 o 065 15 0059 006166 o 00243 0 00256 0.00206 
10 0,053 o 04869 0,0474 0,00282 0.00249 0.00235 
15 0,03699 o 03552 0,03735 0,00154 000123 0.00126 
20 0 03764 o 03608 0.03431 23 1E~ o 00123 1.977SE-4 
28 o 03291 o 03202 0,03244 S.96E-ú4 5. 12E~4 S. 1312SE-4 
36 0.02866 0.02787 0,02692 S,96E~ 4.98E.Q4 4.89375E-4 
45 0.02272 o 02373 0.0234 6 60E.Q4 2,70E.Q4 4.6E-4 

Nestas corridas o banho foi de ferro saturado em carbono com 5% de manganês. 
Pela equação da reta do gráfico mostrado na figura 5 tem-se : 
A= 0,03501 
k=1,08 
o= 2,13 

I 

Estes resultados são praticamente iguais com os obtidos usando o método anterior, 
o que confirma que a reação da redução do MnO é de ordem dois(2). 
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Fixura 5. Determinaçio da ordem de reaçlo pelo método das velocidadet Iniciais. 
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4. CONCLUSÕES 

. A reação global de redução do MnO no sistema usado é de ordem dois; 

. A expressão da velocidade para esta reação é: -dc/dt= 1,09CMn02
·
13

; 

. Os dois métodos para determinar a ordem de reação usados são coerentes 
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DETERMINA TION OF COSNT ANT VELOCITY AND 
REACTION SEQUENCE OF MnO REDUCTION lN IRON 
BATH SATURED OF CARBON 

ABSTRACT 

José Roberto de Oliveira 
Jorge Alberto Soares Tenório 

Thennodynamics measurements describe the MnO reduction in Fe-C -Mn alloys, 
that can be realised by more than one reactions, and more than one element. 
Howe·Jer, to know which reaction leads the reduction reaction of MnO, we need to 
make a kinetic treatment of those reactions, based on experiments basis, to 
describe the velocity equation of those reactions. 
Using those equations we can distinguish which of those reactions will Jead the 
reduction process. 
This report, determine the reaction sequence and constant velocity of global 
Mnü reaction in the sisten. 
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