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RESUMO 

Em Brumado, no centro-sudeste do estado da Bahia. está locali zada a maior reserva brasileira de magnes ita. Esta 
matéria-prima é destinada, na sua maior parle. à produção do síntcr magnesiano, que é usado na fabricação de produtos 
refratários básicos para revestimento de fomos diversos usados na indústria do a.,:o, do cimento c do vidro. Das minas 
do conjunto mineiro Pedra Preta - Jatobá - Pomha, se extraem. anualmente. cerca de 3,5 milhões de toneladas de 
minério. Na planta de Brumado, magncsita em fragmentos com tamanho entre 70,0mm c 2K,6mm é alimentada cm 
fornos de carregamento vertical. num processo de calcinação c sinteriza.,:ào, cm uma única operação de queima. 
denominada monoqueima. Alguns minérios se prestam bem a esse processo, enquanto outros sofrem severa 
desagregação. A esta degradação do minério se denomina decrepitação. Os tinos gerados diminuem a permeabilidade 
aos gases, dificultando a calcinaçào/sinterizaçào e, conscq[icntementc, diminuindo a produçüo do forno. Observa-se que 
em todas as amostras o mineral predominante é a magncsita. Este mineral ocorre cm cristais de granulomctria grossa a 
média, normalmente sem nenhuma orientação preferencial. Outros minerais presentes são talco, clorita, dolomita e 
hematita. Os contatos entre os grãos de magncsita podem ser suturados ou simples. Como minerais acessórios 
encontraram-se rutilo incluído na magnesita e/ou associado a hematita de granulação mais grossa. Zirconita, apatita. 
monazita e possível dcrbylita também foram encontrados. À luz das obscrvaçôes c dos resultados das diversas análises 
conclui-se que a principal responsável pela manutenção da integridade mecânica do minério (a não decrepitação) é a 
sinterização acelerada (ou fàcilitada) por elementos constituintes dos minérios com comportamento aceitavel. Esses 
elementos são o Mn, o Fe' · e o Ti. Outrossim contatos do tipo suturado (ou endcntado) entre os cristais de magnesita 
também são considerados como tendo efeito pos itivo na diminuição (ou prevenção) da decrepitação. Por outro lado, 
considera-se o baixo de teor cm Mn e a presença de Ca c Fc''. além de contatos simpks (ou planos) entre cristais, como 
facilitadores da decrepitação. 

PALA VRAS-CHA YE: Magnesita, Caracterização, Decrepitação, Serra das Éguas 
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1. INTRODUÇÃO 

Na Serra das Éguas, cm Hrumado. na Ua hia. cstú locali zada a maior reserva bras ile ira de magnes ita. O s mais 
importantes depós itos na Serra das ( .guas. são o Conjunto Mineiro Pedra Preta - Jatob;i - Pomba a Mina Pirajá c a Mina 
Pedra de Ferro - Ca tiboaba. 

Das minas do conjunto mineiro Pedra Preta · Jatobú - Pomba, que constitui uma reserva de 6~ milhões de toneladas de 
magncsita macroc rista lina (tipo Vcitsch), se ex trae m, anualmente, cerca de 3,5 milhões de toneladas de minério. Essa 
matéria-prima é dest inada. na sua maior parle. ú produção da magnésia calcinada ú morte (ou s ínter magnesiano), que é 
usada na fabri cação de produtos rctratários básicos para revestimento de fornos diversos usados na indústria do aço, do 
cimento e do vid ro (Oliveira , Fragomcni c Bandei ra, I C)<J7 ). 

Os minérios utili zados para a produção de s inter magnesiano pe lo processo de monoqueima (ca lcinação e s ínterizaçào 
em uma única que ima ), sofrem ape nas britugem. classilicação c catação manua l de contaminações. Alguns desses 
minéri os se prestam bem ao processo de mo noqucima, outros se degradam quando que imados. A essa degradação se 
denomina decrepitação. Os tinos gerados na decrepitação reduzem a permeabilidade da carga aos gases. dificultando a 
ca lc inação c a posterior sinteri zaçào , consequentemente diminuindo a produção do forno. 

Neste trabalho, com o auxílio de técnicas analíti cas diversas, estudam-se aspectos mineralógicos, fisicos e químicos de 
amostras de minéri o c de produtos obtidos em testes de queima simulando o processo de monoqueima. O objetivo foi 
encontrar características que permitissem entender o fenômeno decrepitação. 

2. A LAVRA E O PROCESSAMENTO DO MINÉRIO 

De acordo com O li ve ira, Fragomeni c Bande ira ( 1997), a extraçiio do minério é fe ita através de lavra a céu aberto, em 
bancadas múltiplas . Após desmonte, o "run-of~mine" a limenta uma estação de bri tagem com capac idade de 600 
toneladas/hora c que fornece materia l c m duas granulometrias di lerentes: acima de 6C),!\5 mm (graúdo), entre 69,85mm e 
2!1,57mm (casca lho). Estes, depo is de passarem por uma etapa de catação manua l, para a separação de fragmentos 
contaminados com talco c hematita, vão para uma pilha de homogene ização e daí pa ra uma pilha "pulmão", que 
alimenta di retamentc os fornos verticais de ca lcinaçiio/s inll:ri zação para a produção do sintcr M-1 O em Pedra Preta. Os 
li nos, aba ixo de 2X,57mm são refugados. 

Nos fornos, a magncsita é queimada entre 1800"C a 21 OO"C, o que causa sua di ssociação cm MgO e C02, resultando no 
produto que se denomina comercialmente magncsita ca lc inada à morte (dead burned magnes ite ) ou sínter magnesiano. 
O material ass im obtido é isento de C02, não é reativo e o peso específico é bem e levado dev ido à dcnsificação que 
ocorre durante o processo, com a eliminação do CCh. 

3. CARACTERIZAÇÃO 

Para o estudo foram selec ionadas amostras cons ideradas como típicas de cada mina. Da mina de Pedra Preta foram 
colctadas, além da amostra cons iderada típi ca. três outras amostras com caracterí sti cas parti culares para serem 
ana li sadas também (PP-704, PP-RGF c PP- BGF). A primeira (PP-704), por ter apresen tado comportamento anómalo 
cm relação à Pedra Preta típica. As outras duas (PP-RGF c PP-BGF) constituem um fáe ics com granulometria bastante 
fina rela ti va mente ao normal do minério Pedra Preta. A Tabela I traz a identiticaçào que será utili zada no decorrer do 
trabalho. 

Cndilicaçào 
T.l 
TP 
TPP 
PP-704 
PP-RGI' 
PP-BCiF 

Tabela 1-- Codi licaçào das amostras estudadas 

Miné rio 

T ípico Jatnhá 
Típico Po mba 
Típico Pedra Preta 
Pedra Preta Banco 704 
Pedra Preta Rosa de Grã Fina 
Pedra Preta Branca de Grà Fina 

Macroscopicamente, as amostras estudadas apresen tam tamanho de grão grosso a médio, as mais tinas mostrando uma 
textura sacaro ida l. As de grão mais grosso exibem crist ais de magncsita com tamanho ccntimétri eo. Em algumas, pode-
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se observar vcnulaçào e um aspecto quase brechóide. As vênulas sào. <k modo gera l, preenchidas por magncs ita de 
coloração branca. Não é observável nenhuma orientação dos minera is. 1\ coloraçüo quase sempre apreso:nta mati ze> de 
vermelho. podendo, no entanto ser de um branco puw. 

Nas amostras de mão distinguem-se doi s tipos de magnesit a: uma de co r marrom-a vermelhada, denominada magncsita 
vermelha c out ra, chamada de magncsita branca. por sua co loração branco leitosa. 

3.1. Microscopia Óptica 

No estudo por microscopia óptica (MO), em luz polarizada tra nsmitida. observa-se que cm todas as amostras o minera l 
predominante é a magnesita. distingui ndo-se trés va riedades: a magncsiw l'ermelha, que mostra inclusôcs de poeira 
vermelha de hematita que lhe confere a cor macroseopicam..:nte ma rrom-ave rmelhada: a magnesiw hranca. reconhec ida 
macroscopicamente por sua coloração hranco le itosa , mostra pouca ou nenh uma inclusão de poeira de opacos. Tem. no 
entanto, numerosas inclusões sólidas, inco lores, de tamanho muito pequeno: e, fina lmente, a 111agnesita incolor. quase 
perfeitamente límpida. Veja na Figura I os aspectos tcxturais de amostras tipicas dos minérios das três minas, vistos 
com luz po lari zada e nicois cruzados. 

Figura I Aspectos microscópicos observados nos pri ncipa is minérios estudados. MO. nicois cruzados. 

Os cristais de magnesita vermel ha normalmente apn;sentam ex ti nção irregu lar ou ondu lante, mais ou menos intensa c 
são anédricos. A magncsita branca, ass im como a incolor. não apresenta extinção ondula nte c seus cristais têm alguma 
tendênc ia para suhédricos. Quando a amostra apresenta uma única variedade. trata-se da magnes ita hranca . Nenh uma 
das Ires variedades exihc gcminaçi'ics ou macias. Nas amostras l .l. TP c PP-HGF n contato en tre os cristais é simples 
(plano) enquan to nas amostras TPP, PP-704 c PP-RGF o contato é mais complexo. variando de lobado a suturado . 

Talco ocorre cm percentagem hastante baixa, sendo mais expressivo apenas 1ws amostras da mina .latohú . Q uando nào 
está em veios compactos, apresenta-se intcrgranulanncnte disperso ou cm pequenos aglomerados. Este mineral. pela sua 
disposição, às vezes sugere alguma orientação. 

Todas as amostras, com cxccção da PP-BGF, mostraram a presença de um mineral mieúcco. normalmente em pal hetas 
cu rtas, incolores c de birrcfringência hai xa. Este f(l i iden tificado, atra vés de microanóli sc. como uma clorita 
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magnesiana, com uma composição próx ima da de um cl inocloro ou de urna pcninita (ver Tabela V). Este é a principal 
fonte de a lumínio no minério. 

3.2. Estudos Difratométricos 

A difratomctria de raios-X (DRX), além de confirmar a mineralogia básica das amostras, foi utilizada em estudos de 
refinamento d..: estrutura (método de Rietvcld), para a determinação dos parâmetros cristalinos de a lgumas magncsitas 
(com diferente comportamento na queima) para averiguação de possível presença de tensões residuais devidas à ação de 
esforços tectónicos. O refinamento foi efetuado cm difratogramas especialmente obtidos para este tim (varredura de '!. 
de grau por minuto), utilizando-se o programa GSAS (Larson c Van Drecle, 2000). As amostras PP-BGF e TPP foram 
selecionadas para o estudo por apresentarem, cfctivamcntc, comportamentos dispares com relação à decrepitação: PP
BGF desagrega-se completamente cm todos os testes de queima enquanto que TPP, norma lmente, apenas se 
tragmentava. Da amostra TPP fúram isolados cristais de magnesita vermelha e de magnesitil branca para a comparação 
de seus parâmet ros. Os resultados são mostrados na Tabela 11. 

Amostra 
TPP 
TPP 
PP-BGF 

Tabela li l'arümetros da estrutura crista lina obtidos pelo método de Rietveld. 

Magncsita 
branca 

vermelha 
branca 

4,63097 
4 ,63143 
4,63405 

Desvio 
0,00007 
0,00007 
0,00005 

15,00X79 
15,01286 
15,01486 

Desvio 
0,00024 
0,00025 
0,00025 

3.3. Análise Química 

Os diferentes minérios túra m analisados através de espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX) para se ter a 
aná li se g loba l. Os resultados são mostrados na Tabela III. Os resultados são expressos como percentagem em peso. 

Tabela III Composição química dos mináios analisados, expressa cm base seca, c Perda ao Fogo. 

Amostra Si O, AI,O, F..:l), MnO C aO MgO PF 

TJ 2,43 0,10 0,78 0,1 X 0,53 95,98 50,99 

TP 1,38 0,09 0,33 0,10 O,lH 97,25 51,52 

TPP 0,39 O, 12 0,92 0,98 0,44 97, 16 51,70 
PP-704 0,66 0,14 0){1 0,73 0,41 97,20 5 1,63 
PP-RGF 3,22 0,03 0,44 O, IX 0,54 95,60 50,84 

PP-BGF 0,4X O ,I g 0 ,53 0,27 0,55 97,99 51.79 

3.4. Microanálises 

Análises quantitativas por microssonda cletrônica (MSE) foram feitas nos principais minerais fúrmadorcs das amostras 
estudadas (magncsita, dolomita, talco, dorita <.: hcmatita). Em todas as análises utili zou-se tensão de aceleração de 
15kV, corrente de feixe de 20nA c feixe com 5fllll de diümctro. Na tabela IV tem-se a relação dos elementos analisados 
e os respectivos padrões utilizados nas microanalises das hcmatitas, carbonatos c silicatos. 

Tabela IV Padrões usados nas microanáliscs 

Hematitas Carbonatos c Silicatos 
Elemento Padrão Elemento Padrão 

Si Cianitil Si Albita 
AI Cianita AI Cianita 
Mn Hortonolita Mn Siderita 
Mg Hortonolita Mg Periclásio 
Fc Hematita Fc Siderita 
Ti C a Dolomita 
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Análises qualitativas por dispersão de energia (EDS) permitiram a idcntitlcaçàu de diversos minerais acessórios: rutilo. 
incluso na magnesita e/ou associado à hematita de granulação mais gro,;sa, /.in:onita. apatita, monazita e uma possível 
derbylita (fórmula teórica Fc/ 'Ti ,;"' Sb! ·0 11(011)). As anúlises quantitativas completas c os espectros de energia para 
todos os minera is mencionados podem se r encontradas no trabalho de Garcia (2004) . As Tabelas V, VI e VIl mostram 
as composições químicas médias das hcnmtitas, silicatos c carbonatos analisados nas amostras estudadas. H20 e CO, 
foram ca lculados por diferença c o ferro total é expresso como Feü. cxccto nas anú liscs dc hematita onde é expresso 
como Fe20 1. Todos os va lores expressam percentagem cm peso. 

Tabela V Microanálises das hematitas 

Amostra /\120 3 Si O, MgO MnO Ti02 h:,o, Total 
TJ 0.27 0,02 0 , 15 0 ,02 0,47 99,20 100,14 
TP O, 15 0,03 0,50 0,03 1,26 97,49 99,46 
TI'P 0,09 0,02 0,2S 0,06 0,97 9l<,32 99,73 

Tabela VI ··· Microanáliscs dos silicatos 

Mineral Amostra MgO MnO C aO /\lc()1 FeO Si02 H20 
TJ 33 ,38 0,01 0,05 22,2 1 1,02 27,47 15,86 

Clorita TP 34,44 0,01 0,04 18,43 0,45 31 AR 15,16 
TPP 35 , 17 0.03 0,01 17,80 1, 14 28,65 17,21 
TJ 32, 11 0,01 0 .03 0.27 O,OR 62,2 1 5,30 

Talco TP 32,3 X 0,00 0,04 0,29 0,05 62, 17 5,06 
PP-704 32,67 0.01 0,03 0,43 0,09 62,7R 3,99 

Tabela VIl Microanálises dos carbonatos 

Mineral /\mostra MgO MnO C aO Al 20, FeO Si O, ('(), 

TJ 22,37 0.03 30,X4 0 ,01 0,04 0,00 46,72 
Dolomita TP 22,40 0,02 30,4X 0,00 0,04 0,01 47,05 

TPP 22,29 0,69 30,10 0,02 0,00 0,00 46,90 
TJ 46,61 0,09 0,21 0,00 O,OR 0,01 53,00 

Magnesita TP 46,80 0,05 0,23 0.00 0,15 0,01 52,76 
TPP 46, 15 0,46 0,19 0.0 1 0,31 0,01 52,87 

As partículas de poeira de óx ido de ferro, que conferem a coloração nas magncsitas vermelhas, foram identificadas 
como hematita, enquanto que as inclusões sólidas incolores, presentes na magnesita branca, ti.>ra m identificadas como 
dolomita. 

3.5. Testes de Queima 

No processo industria l de monoqucima tem-se a E1sc de calcinação, na qual ocorre a dissociação da magnesita (MgC01 ) 

em MgO c CO,. Subseqüentemente ocorre a fase de s interizac;ào, quando se tem o adcnsamcnto do MgO formado . 

Para verificar o comportamento de amostras sclecionadas, estas foram submetidas a um teste de queima simulando 
parc ialmente o processo de monoqueima, na sua pa rte de dcscarbonatac;ão ou caustillcaçào. Para isso fragmentos das 
amostras, com aproximadamente 250g, fóram aquecidos cm um forno el0trico , a uma taxa de aproximadamente 
4"C/min até atingir I OOO"C, queimados nessa temperatura por duas horas c depois deixados rcsli·iar, ainda no torno, até 
a temperatura ambiente. 

Após a queima observou-se que não ocorreu nenhuma redução significativa do volume aparente das amostras embora se 
saiba que houve a perda de cerca de 50"/., cm peso. com a libcn1çào do CO,, na di ssociação. De modo geral. pode-se 
dizer que a totalidade das amostras mostrou a lgum tipo de desagregação. Algumas l<m1111 reduzidas a um amontoado 
incoerente de partículas com tamanho de areia (J<!crepitaram). enquanto outras permaneceram ra zoavelmente 
coerentes, com algum fraturamento, geração de finos c ou flssuramento (ll!io decrepitara/li). As amostras PP-BGF, TP c 
TJ, mostraram comportamento indesejado, enquanto as amostras tipo Pedra Preta, TPI' . PP-RGF c I'P- 704. mostraram 
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comportamento razoável. A Tabela VIII mostra, sucintamente, o estado das amostras que imadas quanto à coerência do 
material após a queima e a perda ao fogo (média de I O valores para cada amostra. após a queima). 

Análise estatística dos resultados das microanálises nas magnesitas das amostras estudadas (de modo global) permite 
uma separação em subpopulaçôcs com respeito ao teor de MnO encontrado. 

A Figura 2 mostra as médias das subpopulaçôes juntamente com o intervalo de confiança para 95%, correlacionadas ao 
comportamento na queima. A mesma figura mostra a separação das amostras em doi s grupos: baixo teor de manganês 
(amostras TP, TJ c PP-BGF) e alto manganês (PP-704 e TPP). A amostra PP-RGF apresenta, simultaneamente, 
magnesitas com baixo e alto manganês mas tem comportamento aceitável na queima. Pode-se estabelecer o teor de 
0.20% como o limiar entre os dois grupos. 

Tabela VIII Comportamento das amostras no teste de que ima 

Amostras 

TJ 
TP 

TPP 
PP-704 

PP-RGF 
PP-BGF 

Comportamento 
Decrepitaram 
Decrepitaram 
Não decrepit aram 
Não decrepitaram 
Não decrepitara m 
Decrepitaram 

Perda ao fogo ('Yo) 
1,25 
1,70 
0,35 
0,56 
0,60 
0,91 

0,70 ----- ·-·--- - -·----------_;,._ ________ _ 

0,60 

0,50 

~ 0,40 

o 
~ 0,30 

0,20 

0,10 

0,00 
TA3 

Decrepitaram Não decrepitaram 

TJA TPA BGFA TJC TJB RGFB2 RGFA1 704A TPPA RGFB1 7048 RGFA2 TPPB 

! 

Figura 2 - Média dos teores de MnO nas magnes itas (obtidos por MSE), com interva los de confiança e o respecti vo 
comportamento do minério na queima. 

3.6. Microscopia Eletrônica de Varredura 

Fragmentos das amostras após a queima. quando observados ao microscópio eletrônico de varredura (MEV), em 
aumentos da ordem de 20 mil vezes. revelam uma estrutura extremamente porosa, formada por prováveis aglomerados 
de cristalitos de MgO, com tamanho akrn do poder de resolução do microscópio utilizado. 

É notável a diferença de tamanho dos aglomerados de cristalitos. Nas amostras tipo Pedra Preta , que se comportam 
melhor com respeito à decrepitação, com exccçào da PP-BCJF, o tamanho dos aglomerados é, em média, maior que nas 
outras. Também já é perceptível nestas o inicio de sinterização. 

Nas amostras nas quais ocorreu decrepitação os aglomerados de cristalitos são menores e o aspecto de sinteri zação não 
é observável. A Figura 3 mostra os aspec tos mencionados. 
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Figura 3 Elétron-microgralias mostrando a variação no tamanho dos agregados de cristalitos de MgO c no grau de 
sintcrizaçào nas amostras estudadas. Imagens de clétrons secundários obtidas por MEV. 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os estudos microscópicos cm luz polarizada forneceram a identilicaçào da mineralogia principal c das características 
fí sicas dos minerais (tamanho de griio. textura c conlatos). Assim é que observa-se que as amostras são constituídas 
basicamcnte de magnesita. contendo. em percentagem pequena. talco. dolomita, clorita c hcmatita. A diferenciação das 
magncsilas cm vermelhas, brancas c incolores é motivada pela presença ou ausência de inclusôes. A coloração 
vermelha é devida à presença de poeira de opacos. A branca pela presença de indusôes não opacas (talco. dolo mita c 
inclusões fluidas). A magnesita incolor é essencialmente límpida, isto é. não apresen ta inclusões. Quanto à textura. as 
amostras se dividem cm aquelas onde os contatos são predominantemente simples (rctos) c aquelas onde estes são 
complexos (endentados ou suturados). Nas primeiras, os nistai s têm tendência para subédricos c tamanho de grão 
menor. Enquanto isso, as outras most ram normalmente cristais com tamanho de grão maior c predominantemente 
anédricos. No primeiro grupo. estão as amostras tipo Pomba . .latohá c a PP-Branca de Grã Fina. No segundo. estão as 
amostras tipo Pedra Preta (TPP, PP-704 e PP-RGF). Acredita-se que os nmtatos simples podem bcilitar a desagregação 
das amostras. De fàto , parece haver uma correlação, ainda que subjetiva. entre este parâmetro c o comportamento 
indesejado. 

Observa-se, nas microanáli scs das magnesitas de diferentes amostras. que existe uma óbvia variação nas concentrações 
de manganês e ferro. podendo se distinguir pdo menos duas variedades: magncsita com baixo manganês (abaixo de 
0,20%, MnO) e magnesita com mais e levado teor cm manganês (acima de 0.20 'Yu MnO). Assim é que as amostras T.l , 
TP c PP-BGF contêm o manganês cm concentrações baixas enquanto as amostras TPP c PP-704 contêm o elemento em 
concentração nitidamente mais alta . A amostra PP-RG F tem os dois tipos de magnes ita. Outro aspecto interessante é 
que, embora o teor de cálcio seja aproximadamente constante cm todas as amostras (cerca de 0.20% de CaO). nas 
amostras T J e TP a concentração deste elemento excede. cm muito. o teor dt: manganês. 

Os dados obtidos por difraçào de raios-X para os parúmctros cristalinos das magncsitas estudadas não mostram 
diferença sensível , cm termos de estrutura cristalina, entre as magnesitas estudadas. Assim sendo. embora nào se possa 
descartar a poss ibilidade de alívio de tensão através do aquecimento c expansão diferencial entre os gnios. não se pode 
concluir que haja tensôcs residuais ou deformaçôcs na estrutura cristalina que pudessem causar dccrepitaçào. 
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Os testes de queima cm um lote de dez amostras de cada minério most ram razo~vcl concord<lnc ia em termos de 
resu ltado. Como a dissociação do carbonato ocorre sem uma redução aparente de volume, a porosidade que se observa, 
após a queima, é um rcfkxo da liberação de C02, que representa aproximadamente 50%, cm peso da matéria prima. 

De modo gera l. pode-se dizer que a totalidade das amostras mostrou algum tipo de desagregação. Algumas foram 
reduzidas a um amontoado incoerente de partículas tamanho are ia (decrepitaram). enquanto outras pem1aneccram 
razoavelmente coerentes. com algum fraturament o. geração de tinos c ou lissuramcnto (não decrep itaram). Também. 
de modo geral. pode-se di zer que as amostras PP-Branca de (i rà Fina, Pomba c Jatobá. mostraram comportamento 
indesejado. enquanto as amostras tipo Pedra Pn:ta, Típica , Rosa de Grã Fina c 704. most rara m comportamen to 
rawávc l. 

Ao se estudar os tinos produzidos pela açào da queima. observa-se diferença sensível no tamanho dos aglomerados de 
crista litos de MgO. bem como no grau de sintcrizaçào . As amostras que não se comportam bem exibem pouco 
desenvo lvimento nos aglomerados de cristalitos bem como sinkrizaç·ào praticamente inexistente . Já as que se 
caracte rizaram por bom comportamento exibem aglomerados bem mais desenvolvidos e, principalmente, sinterizaçào já 
perceptível ou bastante desenvolvida. Conforme se encontra cm Layden c McQuarrie ( 1959) c principalmente nos 
experimentos de Duarte ( 19X2 ), manganês mais elevado, a presença de titánio. ferro férrico (Fe'\ alumínio e s il íc io são 
benéficos em relação ao aspecto crescimento de grão c sintcrizaçào. Já a presença de ferro ferroso (Fc ' 2

) c cálcio. pode 
causa r efeito adverso. Desta limna parece lóg ico que o comportamento das amost ras tipo Pedra Preta, em relação a 
calcinação c sinterizaçào, seja mai s fnvo rúvcl que o das amostras tipo Pomba e Jatobá, nas quais o grau de sinterização 
é muito menor, possivelmente devido ao baixo teor de manganês. 

5. CONCLUSÕES 

As amostras de magncs ita estudadas ex ibem algumas caracte rí sticas fí sicas c químicas que parecem ter correlação 
positiva com seu comportamento no processo de que ima . cm relação ao fenômeno da decrepi tação. A s interizaçào, que 
ocorre na queima, parece ser o fenômeno mais importante na manutenção de coerência estrutural das amostras. Este 
fenômeno, por sua vez. pode ser favorecido por aspectos físicos e químicos. tais como contatos cndentados entre os 
grãos da magnes ita origina l c a presença de elementos que promoveriam o crescimento c conseqüen te coalcscênc ia dos 
cristal itos de MgO formados na dissociação, destacando-se o manganês , o ferro III e o titânio. 

As inlimnações bibliognílicas, corroboradas pelas aná lises e observavôcs e lctuadas, levam à concl usão de que o 
minério "bom" não decrepita porque sinteriza. Nos testes de que ima. alguns minérios decrepitaram c outros não. Os que 
decrepitaram não mostram s inal de sin terizaçào. Como todos os minérios ti>ram queimados nas mesmas condições, se a 
si nteri zaçào dependesse apenas da temperatura c do tempo de queima, mesmo as amostras desagregadas deveriam 
apresentar os mesmos níveis de ag lomeração e si nteri zavào. O l~tto desses parâmetros serem diferen tes indica que 
ex istem condições. além da temperatura c do tempo. litcilitando, ou ace lerando, a sinterizaçào. Acredita-se que a 
composição química das magnesitas possa ser a principal di !Crença. 
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