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RESUMO 
 

Desde a descoberta de sua aplicação na metalurgia do ferro, o manganês 
desempenha um papel fundamental na produção de aços de alta qualidade. O boom 
mineral vivido na primeira década do século XXI ampliou a demanda por novas 
jazidas e evidenciou a necessidade de aprofundamento do conhecimento das já 
existentes. 

Esta nova realidade impulsionou as pesquisas na direção de novos métodos 
de identificação e quantificação dos componentes minerais das jazidas estudadas, 
que fossem apropriados para obter resultados de forma rápida e confiável. 

Este trabalho foi realizado com amostras provenientes do município de 
Cocos/BA, empregando-se uma rotina de análises onde foi possível combinar os 
resultados obtidos por diversas técnicas analíticas, clássicas e avançadas, de modo 
a se conhecer a composição mineral da jazida de forma confiável. 

Foram empregadas as técnicas de difração de raios-X, fluorescência de raios-
X, análise térmica, análise química, espectrometria de infravermelho, determinação 
de área superficial específica por BET, entre outras. 

Os resultados da análise química, combinados com as outras técnicas, 
mostram a presença majoritária de minerais de manganês de base óxido, como 
pirolusita, criptomelana e todorokita, combinados com minerais de ferro e silicatos de 
alumínio, como a caulinita, não sendo evidenciada a presença de silicatos de 
manganês nas amostras estudadas. 

 
PALAVRAS-CHAVES: minérios de manganês, caracterização mineral, análise 
química. 
 
ABSTRACT 
 
Since the discovery of its application in the metallurgy of iron, manganese plays a 
fundamental role in the production of steel of high quality. The mineral boom 
experienced in the first decade of the 21st century increased the demand for new 
sources and highlighted the need for deepening of knowledge of existing. 
 
This new reality has boosted the research toward new methods of identification and 
quantification of mineral components of deposits studied, which were appropriate to 
achieve results quickly and reliably. 
 
This work was carried out on samples from the municipality of Cocos/BA, employing 
a routine analysis where it was possible to combine the results obtained by various 
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analytical techniques, both traditional and advanced features, in order to know the 
mineral composition of the deposit in a reliable way. 
 
Were employed the techniques of X-ray diffraction, X-ray fluorescence, thermal 
analysis, chemical analysis, infrared spectroscopy, determination of specific surface 
area by BET, among others. 
 
The results of chemical analysis, combined with other techniques, show the presence 
of the majority of minerals manganese oxide basis, as pyrolusite, cryptomelane and 
todorokite, combined with minerals of iron and silicates of aluminum, as kaolinite, not 
being evidenced the presence of silicates of manganese in the samples studied. 
 
KEYWORDS: manganese ore, mineral characterization, chemical analysis 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Recurso natural de destaque da produção mineral brasileira (Brasil, 2016), tanto 
pelas reservas disponíveis quanto por sua importância na produção de ligas de ferro 
e aço, o minério de manganês não possui um substituto adequado para suas 
aplicações metalúrgicas.  
 
De ocorrência mineralógica diversa (Klein e Hurlbut, 1993), o beneficiamento do 
manganês em seus primeiro anos de exploração se deu basicamente por operações 
de beneficiamento primário, como britagem e peneiramento, seguido por processo 
de lavagem para remoção de contaminantes argilosos. 
 
A principal característica de interesse do manganês na indústria metalúrgica é sua 
capacidade dessulfulrante (remoção do enxofre) e desoxidante (pela sua afinidade 
com o oxigênio ser maior que a do ferro). A gama de empregos para o manganês é 
abrangente, indo desde a fabricação de pilhas alcalinas (Johnson, 2007) até a 
produção de pigmentos empregados na indústria cerâmica, passando pela indústria 
química e de ligas especiais. 
 
Na última década a demanda por minérios de boa qualidade, de todos os elementos 
químicos, e com a carência de novas fontes, o interesse por jazidas antes ignoradas, 
seja pelos baixos teores do elemento, seja por mineralogia desfavorável a aplicação 
desejada, passaram a ser alvo de estudo de seu aproveitamento (Faria, 2008) bem 
como técnicas pouco ortodoxas de concentração do elemento de interesse (Lima et 
al., 2008). 
 
As amostras estudadas neste trabalho foram coletadas na região oeste do estado da 
Bahia, no município de Cocos. Localizado a 684 km da capital federal, Brasília e a 
878 km da capital do estado. O município de Cocos integra a mesoregião do 
Extremo Oeste Baiano, estando inserido na microrregião de Santa Maria da Vitória. 
Possui área territorial de cerca de 10.141 km2 e população estimada de 19.400 
habitantes em 2015 (Brasil, 2017).  
 

A geologia do município de Cocos é composta principalmente por rochas do Arenito 
Urucuia, que por sua vez é composto de arenitos, pelitos e arenitos 
congromelráticos. No município também podem ser encontrados rochas do Grupo 
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Bambuí, subgrupo Paraopeba, sendo representadas no local pelas formações Sete 
Lagoas (calcáreos e dolomitos), Formação Serra de Santa Helena (folhelhos, 
argilitos, siltitos, margas e intercalações calcáreos pretos), Formação Lagoa do 
Jacaré (siltitos, margas, calcários pretos cristalinos fétidos e calcários oolíticos e 
pisolíticos), Formação Três Marias (arcósios e siltitos verde a cinza 
esverdeado)(Brasil, 2003). 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para a realização deste trabalho foram coletadas quatro amostras na jazida 
estudada (localizada na latitude 14º 03’ 25” sul / longitude 44º 25’ 59” oeste / 642 m 
de altitude), em diferentes profundidades. 
 
A primeira amostra foi coletada diretamente no afloramento (superficial), uma 
segunda amostra foi retirada com 1 metro de profundidade, outra amostra coletada a 
3 metros de profundidade e a última amostra, para a complementação do conjunto 
de amostras, foi coletada a 4,5 metros de profundidade. Esta estratégia de coleta foi 
planejada com o objetivo de se distinguir possíveis alterações químico-mineralógicas 
que o corpo mineral possa apresentar à medida que se aprofunda. 
 
As amostras de minério de manganês foram caracterizadas química, mineralógica e 
microestruturalmente empregando-se técnicas clássicas de análise química como a 
gravimetria, combinada com técnicas avançadas como a espectrofotometria de 
absorção atômica. Os dados obtidos foram então interpretados à luz dos resultados 
gerados com o emprego da fluorescência de raios-X, difração de raios-X, análise 
termogravimétrica e espectrometria de infravermelho. 

 

2.1 Preparação das amostras 
 
As amostras foram identificadas com números de 01 a 04, sendo 01 a mais 
superficial e 04 a mais profunda, homogeneizadas por meio de quarteamentos 
sucessivos pelo método do cone, tiveram a massa reduzida por meio do emprego de 
um separador Jones (Divisor Riffles) e a granulometria ajustada por meio de 
britagem, moagem e peneiramento para partículas menores que 0,150 mm 
(passante em peneira #100 da série Tyler).  
 
Para a realização das determinações por técnicas não destrutivas alíquotas 
representativas das amostras foram tratadas quimicamente de maneira a separar a 
fase silicato da fase óxido, removendo-se a fase óxido sem alteração significativa da 
fase silicato, de modo que fosse possível identificar melhor as fases minerais 
presentes nas amostras. Foram realizadas análises nas amostras com e sem 
tratamento. 
 
As amostras constituintes apenas da fase silicato estão identificadas como FS 
(fração silicato) e as amostras que contém todos os minerais foram identificadas 
como FT (fração total).  
 
Para a realização dos ensaios destrutivos empreendeu-se também a abordagem de 
separar a fase silicato da fase óxido, por meio de solubilização seletiva. Uma 
alíquota foi digerida exaustivamente até que todos os minerais constituintes 
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estivessem presentes na solução resultante e outra alíquota foi cuidadosamente 
digerida de modo que os minerais de base silicato não sofressem dissolução e 
pudessem ser facilmente separados dos demais minerais presentes, em especial os 
de base óxido. Alíquotas em separado foram obtidas para as determinações de 
carbono, enxofre e fósforo. 

 

   

   

Figura 1 – Registro do Afloramento de Cocos/BA. 

 
As alíquotas resultantes da digestão completa receberam a denominação de fração 
total (FT) e as resultantes da digestão seletiva foram denominadas de fração parcial 
(FP).  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os minerais identificados por meio do emprego das técnicas de difração de raios-X 
(DRX) e espectroscopia de infravermelho (IF) foram a pirolusita, criptomelana, 
todorokita, quartzo, caulinita, hematita e goetita. 

 
Os minerais identificados correspondem aos minerais esperados de serem 
encontrados neste tipo de tipologia mineral (Jordt-Evangelista e Pires, 2004), pois o 
manganês ocorre geralmente associado a minerais de Fe e Si (Shafer, 1958) como 
silicatos, hematita, goethita, entre outros (Klein e Hurlbut, 1993).  
 
A combinação das técnicas de termogravimetria (TG) e de perda ao fogo corrobora 
os resultados encontrados na DRX e IF, uma vez que ao se analisar a perda de 
massa ocorrida durante a realização dos ensaios, os valores se mostram 
compatíveis com os minerais identificados (Gallagher, 2003). Os ensaios foram 
realizados tanto com uma fração sem tratamento químico (FT) como com a fração 
que sofreu digestão seletiva (FS) removendo as fases de base óxido. 

 

É possível observar nas curvas termogravimétricas apresentadas na Figura 2 um 
fenômeno de perda de massa ocorrendo entre 400 e 600 ºC em todas as amostras, 
nas alíquotas tratadas quimicamente (FS) e nas não tratadas (FT). Esta perda de 
massa pode ser associada a liberação de água pela caulinita [Al2Si2O5(OH)4], uma 
vez que este mineral foi identificado nas amostras mais profundas, indicando que 
poderia estar presente nas amostras superficiais (Gallagher, 2003). 
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Figura 2 – Curvas termogravimétricas das amostras 1, 2, 3 e 4 . 

 
O comportamento de perda gradual de massa foi observado para as quatro 
amostras deste trabalho, indicando a semelhança da formação mineral delas. A 
perda contínua de massa observada para a fração total das amostras (linha azul na 
Figura 2) pode ser inferida como sendo devido a transformação de bióxido de 
manganês (Machefaux, 2003) a monóxido de manganês conforme Equação 1. 

 

MnO2  
535 ºC
→    Mn2O3

933 ºC
→   Mn3O4

1160 ºC
↔    MnO  

 
Equação 1 – Dessoxidação do bióxido de manganês 

 
Na Tabela 1, onde são apresentados os resultados consolidados da análise química, 
pode-se observar que os elementos Cu, Cr, Zn, Ni, Ti, Ba, Li, Pb e Co apresentam 
pouca, às vezes nenhuma, variação entre as amostras FP e FT. Isto pode ser 
interpretado como um indicativo que estes elementos estão acompanhando 
preferencialmente os minerais da fase óxido, uma vez que ao se acrescentar a fase 
de minerais de silício o seu teor varia muito pouco. A amostra mais superficial 
apresentou cerca de 60 % de dissolução dos óxidos, enquanto a amostra mais 
profunda apresentou cerca de 85 % de dissolução após tratamento. 
 
A pouca diferença entre os teores de Na, K, Ca e Mg entre as amostras FT e FP 
pode ser interpretada como a ausência, ou presença em quantidades mínimas, de 
silicatos do grupo das micas, uma vez que se ocorresse presença significativa 
destes minerais o teor de Ca e K iria variar significativamente entre os dois tipos de 
amostras. 
 
A diferença do teor de alumínio observada entre o tratamento que levou a digestão 
exaustiva da amostra (FT) e a digestão parcial (FP) é um forte indicativo da 
presença da caulinita, pois observa-se que na amostra onde houve a solubilização 
completa dos minerais o teor de alumínio é sempre mais alto que na amostra 
correspondente que passou por tratamento menos agressivo. 
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Tabela 1 – Análise química elementar (teor em % m/m) 
E

le
m

e
n

to
 

Amostra 

FP01 FT01 FP02 FT02 FP03 FT03 FP04 FT04 

Mn 1,55 1,51 7,23 7,21 13,68 13,79 29,47 29,51 

Fe 25,73 25,79 19,63 19,64 13,80 13,84 7,50 7,49 

Si 20,72 -- 21,87 -- 17,64 -- 6,15 -- 

Al 0,50 0,70 0,65 0,76 0,60 1,04 1,15 1,71 

Ca 0,052 0,059 0,048 0,050 0,020 0,025 0,015 0,016 

Mg 0,005 0,006 0,015 0,012 0,016 0,015 0,045 0,045 

K 0,013 0,017 0,085 0,090 0,210 0,204 0,298 0,292 

Na 0,030 0,040 0,048 0,053 0,038 0,041 0,027 0,026 

Li 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,003 

Ba 0,45 0,46 0,51 0,51 0,64 0,64 1,45 1,43 

Ti 0,19 0,18 0,15 0,16 0,13 0,12 0,11 0,11 

Pb 0,011 0,010 0,041 0,042 0,047 0,046 0,070 0,069 

Cu 0,005 0,005 0,004 0,004 0,006 0,006 0,058 0,056 

Cr 0,011 0,011 0,006 0,006 0,012 0,011 0,012 0,013 

Zn 0,023 0,025 0,021 0,027 0,005 0,006 0,053 0,053 

Ni 0,003 0,003 0,005 0,005 0,007 0,008 0,043 0,045 

Co 0,007 0,007 0,016 0,016 0,034 0,035 0,034 0,034 

C -- 0,50 -- 0,35 -- 0,37 -- 0,60 

S -- 0,045 -- 0,032 -- 0,025 -- 0,012 

P -- 0,060 
 

0,058 
 

0,045 
 

0,072 

 
Os teores coincidentes de manganês e ferro nas respectivas amostras FT e FP pode 
ser interpretado como ausência de minerais de base silício onde estes elementos 
estejam presentes em quantidades significativas. Estes resultados corroboram a 
identificação mineralógica efetuada por DRX e IF, pois não foram identificados 
minerais de silicatos de ferro e manganês nesta etapa.  
 
O resultado da soma dos teores apresentados na Tabela 1 não fecha em 100 % pois 
não foi feita a conversão para o respectivo óxido de cada elemento uma vez que 
foram identificados hidróxidos pela difração de raios X. 

 

4 CONCLUSÃO 
 

Após a consolidação dos resultados analíticos obtidos é seguro afirmar que o corpo 
mineral estudado consiste essencialmente dos minerais pirolusita (MnO2), 
criptomelana (KMn8O6) e todorokita (Mn6O12(H2O)4.16) associados a caulinita 
(Al2Si2O2(OH)4) com presença de hematita (Fe2O3), goetita (Fe(OH)3) e quartzo 
(SiO2). É possível observar na superfície do corpo mineral alterações dos minerais 
constituinte causadas presumivelmente pela ação intempérica. 
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A variação dos teores de Na, K, Mg e Ca e Al observadas no resultado da análise 
química é condizente com a ausência de silicatos diversos da caulinita, uma vez que 
ao se passar da fração parcial (somente óxidos) para a fração total (incluídos os 
silicatos) o teor de Na, K, Ca e Mg varia muito pouco. 
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