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RESUMO 

A quantificação de água em amostras de minerais e minérios tem grande 

importância em termos industriais e comerciais, além de importância química e 

científica. Sendo assim, o presente trabalho visou à determinação dos teores de 

água adsorvida e absorvida em diversas amostras de minério de ferro, minério de 

manganês e de oxihidróxidos de ferro sintéticos. A quantificação de água foi 

avaliada pelo método de perda de massa, análise termogravimétrica (TGA), Karl 

Fischer volumétrico (KF) colocando-se a amostra diretamente dentro de um vaso de 

reação e posteriormente em um forno tubular. Estes últimos experimentos foram 

feitos com o intuito de verificar se a temperatura de 105ºC efetivamente remove toda 

a umidade e investigar a presença de hidrohematita e protohematita. 

Obteve-se o perfil de liberação de água das amostras investigadas, o que 

possibilitou concluir a respeito da temperatura máxima para a retirada de água 

adsorvida e absorvida. Os teores determinados pelo método de Karl Fischer direto 

foram superiores aos obtidos pelo método TGA. Os resultados demonstraram que os 

teores de água adsorvida e absorvida são subestimados pelo TGA. Por outro lado, 

não foi possível estabelecer uma temperatura adequada para secar completamente 

as amostras, tendo em vista o pequeno número de amostras investigadas. 

Pode-se comprovar que a perda de água é dependente da temperatura e do tempo, 

e os resultados para a goethita sintética sugerem que os minérios podem ser 

aquecidos até 180ºC sem que ocorra a desidroxilação deste mineral. Além disso, 

sugere que o tempo de duas horas (especificado pela norma ISO 2596:2006 para o 

método de perda de massa) não é suficiente para remover toda água adsorvida e 

absorvida.   

Os teores de água das amostras de minério de ferro, goethita sintética e natural 

foram determinados por titulação de Karl Fischer com forno acoplado após 

aquecimento das amostras a 400ºC, 600ºC e 900ºC. Verificou-se que a secagem a 

400ºC remove toda a água da goethita, portanto sugere-se que não há água ou 

hidroxilas na estrutura da hematita formada, comprovando a inexistência da 

protohematita e hidrohematita nas amostras investigadas. 

Palavras-chaves: Teor de água; minério de ferro; minério de manganês; goethita; 

Karl Fischer; hidrohematita. 
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ABSTRACT 

The quantification of water in minerals and ore samples is of great importance in 

industrial and commercial terms, and it has also chemical and scientific importance. 

Therefore, the current study aimed to determine the amount of adsorbed and 

absorbed water in several samples of iron ores, manganese ores and synthetic 

goethite. The quantification of water was assessed through the mass-loss method, 

thermogravimetric analysis (TGA), volumetric Karl Fischer (KF) by pouring the 

samples directly into the reaction vessel and after heating in a tubular furnace. These 

last experiments were made aiming to verify if the temperature of 105ºC effectively 

removes all the moisture and the presence of protohematite and hydrohematite. 

The water release profile was obtained, enabling to conclude what is the maximum 

temperature required to remove the adsorbed and absorbed water. The contents 

determined by the direct Karl Fischer method were higher than those obtained by the 

TGA method. The results have demonstrated that the contents of both adsorbed and 

absorbed water are underestimated by TGA. On the order hand, it was not possible 

to establish a suitable temperature for drying the samples completely, bearing in 

mind the small number of investigated samples. 

The loss of water depends on the temperature and time, and the results for the 

synthetic goethites suggested that iron ores can be heated up to 180ºC without 

occurring the dehydroxylation of this mineral. In addition, the two-hours’ time as 

specified by the standard ISO 2596:2006 for the loss mass method in iron ores is not 

sufficient to remove all the adsorbed and absorbed water. 

The water contends of iron ores, manganese ores and synthetic and natural 

goethites were determined by Karl Fischer titration after heating the samples at 

400ºC, 600ºC, and 900ºC in a tubular furnace. It was verified that drying at 400ºC 

removed all the water from goethite, therefore, there are no water or hydroxyl groups 

in the structure of formed hematite, proving the inexistence of protohematite and 

hydrohematite in the investigated samples. 

Key words: water content; iron ore; manganese ore; goethite; Karl-Fischer, 

hydrohematite.
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1 INTRODUÇÃO 

A determinação do teor de água em amostras tem relevância industrial, comercial, 

além de importância química e científica. O seu conhecimento rigoroso, além de 

possibilitar o estudo do comportamento químico e físico de uma substância ou 

material pode revelar-se fundamental para compreender e melhorar aspectos 

relacionados com a produção industrial 1. 

Do ponto de vista da análise química, o tipo de água em um mineral pode ser 

classificado em dois grupos, de acordo com a temperatura de volatilização. Na 

literatura, encontram-se vários termos para designar os tipos de água, sendo a 

perda de massa em temperatura próxima de 100ºC nomeada como água livre, 

umidade, água higroscópica 1, 2, água de superfície 3-6, água adsorvida 3-5, 7-9, água 

de superfície adsorvida3 e água não estequiométrica 10. Esta classe engloba a água 

que é adsorvida da atmosfera pela superfície do mineral. 

A segunda classificação é dada pela perda de massa em temperaturas superiores a 

100ºC, sendo nomeada como água quimicamente ligada 2, 4, 6, 11-13, água essencial 

ou água combinada 1, 14. Este tipo de água é aquela que está quimicamente ligada 

como hidroxila em ligações intermoleculares de hidrogênio ou como água de 

constituição 1.  A água de constituição é aquela que faz parte da estrutura cristalina e 

como tal está presente em quantidades estequiométricas. 

Em termos de comercialização de minérios, o preço do minério de ferro é geralmente 

calculado em função do teor de ferro e da umidade (em relação ao frete). São 

praticados descontos em função dos teores de contaminantes SiO2, Al2O3 e P, 

quando estes estão acima de um determinado limite, bem como são aplicados 

prêmios pela qualidade do minério 15. 

Para minérios de ferro, o método padrão para a determinação do teor total de ferro é 

especificado pela norma  ISO 2597-2:2008, que faz uso de um método titrimétrico 

com dicromato de potássio como titulante. Antes da análise, o material deve ser 

seco a fim de remover a água, consequentemente o resultado pode ser determinado 

com base numa amostra seca. A determinação de umidade em minérios de ferro é 

regulada pelas normas NBR ISO 2596:2006, ISO 3087:2011. Desta forma, a 

principal motivação deste trabalho é avaliar os teores de água determinados pelos 

métodos de análise termogravimétrica (TGA), volumétrico Karl Fischer, secagem por 

infravermelho (IV) e perda de massa (PM) com o objetivo principal de se verificar se 
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a secagem na temperatura especificada pelas normas efetivamente remove toda a 

umidade. 

 

Justificativa 

O teor de água é um dos principais parâmetros determinados em laboratórios de 

análise químicas de minérios, e a correta quantificação deste teor tem grande 

relevância nos estudos de mineralogia e geologia, bem como importância no 

controle de processos industriais 1, 2, 16-19. Ela é necessária para a avaliação da 

composição e constituição molecular do mineral, uma vez que permite a 

caracterização mais correta das rochas em termos de composição, textura, tempo de 

exposição, clima, drenagem, entre outros 1.  

Outro aspecto importante da quantificação dos teores e tipos de água é em relação 

à comercialização de minérios. Sabe-se que milhões de toneladas de minérios são 

comercializadas e um pequeno erro na porcentagem de umidade pode ter efeito 

considerável na transação comercial 1.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No presente trabalho foi considerado que a água adsorvida é liberada em 

temperaturas inferiores a 105ºC, enquanto que a água liberada em temperaturas 

superiores a 105ºC e abaixo da temperatura onde ocorre a desidroxilação da 

goethita e/ou liberação da água de constituição de mineral será nomeada de água 

absorvida. 

 

2.1 Normas técnicas 

A determinação de umidade em minérios de ferro é regulada pelas normas NBR ISO 

2596:2006, ISO 3087:2011 e pela norma alternativa 16214:2013 da ABNT, enquanto 

que para o minério de manganês a norma técnica utilizada é a ISO 4299:1989. 

Segundo a norma ISO 2596:2006, a água adsorvida pode ser determinada pelos 

métodos gravimétrico, volumétrico Karl Fischer, coulométrico Karl Fischer e perda de 

massa. Em qualquer um destes métodos, a amostra deve ser aquecida a 105±2°C a 

fim de remover a água adsorvida, no entanto, somente os métodos volumétrico Karl 

Fischer e perda de massa especificam o tempo de secagem de duas horas. 

Ressalta-se que esta norma recomenda o uso destes métodos para a faixa de 

concentração de umidade higroscópica (água adsorvida) de 0,05% (fração em 

massa) a 4,5% (fração em massa). 

A norma ISO 3087:2011 especifica um método de referência para a determinação do 

teor de umidade de um lote comercial. Este método é aplicável a todos os minérios 

de ferro, tanto naturais quanto processados. Tem como princípio básico a secagem 

da amostra em ar a 105ºC e o  teor de água adsorvida é dado pela diferença da 

massa inicial e final. No método normal, a porção teste deve ser mantida a 105ºC 

por um tempo de secagem superior a 4 horas, entretanto, minérios com o teor de 

água acima de 8%, a secagem deve ser a 105ºC por não menos que 24 horas. O 

tempo especificado por estas normas é muito longo, inviabilizando o uso deste 

método no controle de qualidade em uma linha de produção. 

A norma 16214/2013 da ABNT especifica um método simplificado para a 

determinação do teor de umidade de minério de ferro. Este método é aplicável a 

todos os minérios de ferro, tanto naturais quanto processados. O objetivo deste é 

obter resultados em tempo reduzido, como por exemplo em atividades de controle 
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de processo, pois o método especificado pela ISO 3087:2011 gera resultados mais 

precisos, mas que exigem um tempo maior de análise. Tem como princípio básico a 

secagem de uma porção de ensaio, na presença de ar, a 160ºC até massa 

constante. O tempo de secagem é previamente definido e varia de acordo com as 

características dos minérios. Segundo esta norma, para testes iniciais, deve-se 

utilizar no mínimo 80 minutos de secagem. Este método não se aplica à 

determinação de umidade higroscópica, objeto da ISO 2596:2006. 

Para minérios de manganês, a determinação de umidade é especificada pela norma 

ISO 4299:1989 que tem como princípio básico a secagem da amostra em um forno a 

105ºC, sendo que o este teor é dada pela diferença da massa inicial e final. 

 

2.2 Método de secagem em fornos ou por lâmpadas infravermelhas 

Nestes métodos de perda de massa, a água é eliminada por aquecimento, o ar 

quente é absorvido pelo mineral e conduzido para o interior por condução, ocorrendo 

assim a evaporação. A perda de massa determinada não é necessariamente o teor 

de água, visto que outros componentes voláteis e/ou produtos de decomposição da 

amostra são também determinados. Outra grande desvantagem destes métodos é o 

longo tempo requerido para a secagem 13. 

 

2.3 Método volumétrico Karl Fischer 

O desenvolvimento do método de análise de Karl Fischer inicialmente visava a 

determinação de dióxido de enxofre (SO2) em solução aquosa, conforme especifica 

a  equação 1. 

SO2+I2+ 2H2O → H2SO4+ 2HI                              (1) 

A reação 1 também pode ser utilizada para a determinação de água, se o dióxido de 

enxofre estiver presente em excesso e os ácidos assim produzidos forem 

neutralizados por uma base. A seleção da piridina (C5H5N), a base originalmente 

usada por Karl Fischer, foi completamente ao acaso 13. Isto levou ao 

estabelecimento do reagente clássico KF, uma solução de iodo (I2) e dióxido de 

enxofre em uma mistura de piridina e metanol (CH4O). O odor nocivo e a toxicidade 

da piridina foram fatores negativos para muitos usuários do  método de Karl Fischer. 

Posteriormente, foram investigados outras bases a fim de obter outros reagentes 
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isentos de piridina. Entre as bases testadas, a substância ideal foi finalmente 

encontrada: imidazol (C3H4N2), que é semelhante a piridina, mas livre de odores e 

tem uma basicidade maior 13. 

A solução titulante utilizada atualmente é composta por iodo, dióxido de enxofre, 

imidazol (RN), etanolamina, dietilenoglicol monoetil éter. A reação KF em meio com 

metanol pode ser descrita pela equação 2 13. 

H2O + I2+ [RNH] +SO3CH3
–+ 2 RN → [RNH] +SO4CH3

–+ 2 [RNH] +I–            (2) 

O método volumétrico Karl Fischer, em contraste com os métodos de secagem, é 

um método específico. Se nenhuma reação paralela ocorrer, somente a água será 

determinada 13. Existem vários estudos, principalmente na área de alimentos 

comparando a determinação de água por diferentes métodos convencionais, 

reconhecendo frequentemente a titulação volumétrica Karl Fischer como um método 

mais simples, rápido, preciso, reprodutível, aplicado a ampla faixa de concentração 

desde de partes por milhão até porcentagem 6, 13, 20. 

Muitos minerais só liberam a água lentamente ou em temperaturas elevadas, e em 

outros casos, até mesmo podem reagir com o reagente KF. Desta forma, eles não 

são adequados para quantificação da água por titulação Karl Fischer direta. Por isso, 

acoplou-se um forno ao titulador KF, onde a substância em análise é aquecida e a 

água liberada é transferida através de um fluxo de gás transportador seco (N2), para 

a célula de titulação. Como apenas a água entra no vaso de reação e a própria 

amostra não entra em contato com o reagente de KF, isto significa que as reações 

colaterais indesejáveis e os efeitos da matriz são descartados. 

Embora o método volumétrico Karl Fischer seja amplamente utilizado em muitas 

indústrias como por exemplo a de alimentos, não se tem conhecimento da utilização 

rotineira deste método nas indústrias de mineração. Deste modo, pretende-se neste 

projeto de mestrado utilizar um titulador Karl Fischer para investigar a questão da 

água em diversas amostras de minério de ferro, minério de manganês e 

oxihidróxidos de ferro sintéticos. 

 

2.4 Minério de ferro 

O ferro é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre, constituindo cerca 

de 5,6% em peso da mesma 21.  Segundo Cornell e Schwertmann 22, os óxidos de 
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ferro são compostos formados pela combinação dos íons de FeIII,II com os íons de 

O2- e/ou OH-  22. O arranjo entre os íons é o que define o empacotamento estrutural 

dos minerais, sendo que na maioria o empacotamento é hexagonal compacto ou 

cúbico.  

Os minérios de ferro são normalmente constituídos por uma mistura de hematita (α-

Fe2O3), goethita (α-FeOOH) e magnetita (Fe3O4), como componentes principais e 

quartzo, caulinita, gibbsita, siderita como minerais acessórios.  

Minérios ricos em hematita estão se tornando cada vez mais escassos em todo o 

mundo e, portanto novas minas estão sendo desenvolvidas para processar minérios 

com baixo teor de ferro. Atualmente, percebe-se a necessidade de lavrar corpos 

minerais que contém menor teor de ferro e compostos basicamente de minérios 

hidratados com grande quantidade de goethita, isto significa uma maior quantidade 

de água absorvida 14. 

Os minerais goethita e hematita tem maior relevância para este trabalho, portanto 

somente os mesmos serão abordados na revisão bibliográfica.  

 

2.4.1 Hematita 

A hematita é um óxido de ferro III e contém 69,9% de ferro em sua estrutura. 

Apresenta empacotamento hexagonal compacto de ânions oxigênio numa sequência 

ABABAB... e com os íons FeIII ocupando 2/3 dos interstícios octaédricos 22. Cada 

ânion do metal é ligado a seis oxigênios e cada oxigênio é compartilhado por quatro 

íons de FeIII  (Fig. 1). Os parâmetros da rede cristalina da hematita estão catalogados 

no banco de dados do International Center for Diffraction Data (ICDD: 033-0664) e 

tem dimensões a = 5,0356 Å e c = 13,7489 Å.  
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Figura 1: Representação da estrutura cristalina da hematita 23.   

 

O sistema cristalino é romboédrico, com estrutura similar ao coríndon, e sua 

densidade teórica é 5,3 g/cm3. É mais comumente encontrada na forma isolada 

(mineral), ou em agregados com partículas distintas, sendo o caso mais clássico 

com partículas de quartzo, ou ainda em associação com a goethita 22.  

Várias origens têm sido propostas para a hematita, incluindo a formação in situ de 

solo vermelho hematítico; envelhecimento da limonita amorfa; desidratação de 

goethita cristalina; dissolução de goethita original; reprecipitação de hematita a partir 

de uma fase intermediária (por exemplo a ferridrita) 24 e por transformação da 

magnetita 25. 

A hematita é um material industrial promissor para a separação fotoelétrica da água 

26, além de apresentar diversas aplicações tais como catalisadores e pigmentos 27-29, 

devido o seu baixo preço, baixa toxicidade e alta estabilidade química e térmica 22.  

O comportamento magnético da hematita é complexo, podendo ser paramagnética, 

fracamente ferromagnética e antiferromagnética. Acima da temperatura de Curie 

(Tc= 955K) ela é paramagnética; entre Tc e a temperatura de Morin (Tm= 260K), ela é 

fracamente ferromagnética e para temperaturas abaixo de Tm ela é 

antiferromagnética 30. 

Uma técnica muito utilizada para caracterização de hematita é a espectroscopia 

Mössbauer. O espectro característico se apresenta na forma de um sexteto simétrico 
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(Fig. 2), e os valores dos principais parâmetros Mössbauer para uma amostra de 

hematita pura estão mostrados na Tabela 1 30.  
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Figura 2: Espectro Mössbauer à temperatura ambiente de hematita. Fonte: Do 

autor. 

 

Tabela 1: Parâmetros hiperfinos de hematita bem cristalizada a 80 K e 295K.     

*Hhf- campo magnético hiperfino; 2εq- deslocamento quadrupolar; δ- desvio 

isomérico 30. 

T(K) Hhf(kOe) * δ (Fe)(mm/s) * 2εq(mm/s) * 

80 541 0,47 0,30 

295 517 0,36 -0,20 

 

O difratograma de raios X (DRX) para uma amostra de hematita bem cristalizada 

está representado na Figura 3. Na Tabela 2 estão listadas as distâncias 

interplanares (d) e as razões de intensidades (I) dos principais picos em relação ao 

(104).  
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Figura 3: Difratograma padrão de hematita bem cristalizada (ICDD: 033-0664), 

simulado no programa JADE (Tubo de Ferro). 

 

Tabela 2: Distâncias interplanares da hematita (ICDD: 033-0664), intensidade e 

índices de Miller (hkl) (Tubo de Ferro). 

2-Theta d(Å) I(%) hkl 

30.468 3.684 30 012 

42.019 2.700 100 104 

45.199 2.519 70 110 

52.031 2.207 20 113 

63.461 1.841 40 024 

69.697 1.694 45 116 

                           

As principais variedades de hematita são a martita e a especularita. A hematita 

especularítica é um mineral que foi submetido a temperaturas mais altas e mais 

fortemente deformado possuindo assim brilho metálico nas placas, que geralmente 

são de forma alongadas. A hematita martítica apresenta porosidade, é formada por 
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octaedros de magnetita que sofreram modificação química (oxidação) e se 

transformaram em hematita, mantendo contudo o hábito octaédrico da magnetita 31. 

 

2.4.2 Goethita 

A goethita é um hidróxido de ferro, que contém 62,9% de ferro. Apresenta 

empacotamento hexagonal compacto, semelhante à hematita no que diz respeito ao 

arranjo dos íons de oxigênio, onde os interstícios octaédricos existentes são 

preenchidos pelos íons FeIII (Fig. 4) 22. Os parâmetros da rede cristalina da goethita 

estão catalogados no banco de dados do International Center for Diffraction Data 

(ICDD: 029-0713) e tem dimensões a = 4,608 Å, b = 9,956 Å e c = 3,021 Å. 

 

Figura 4: Representação da estrutura cristalina da goethita 23. 

 

Apresenta uma morfologia essencialmente acicular, podendo ser também 

bipiramidal, cúbica, dentre outros, e pode ocorrer na natureza com granulometria 

variada. A densidade relativa é de 4,37 g/cm3. 

No espectro Mössbauer de uma amostra de goethita pura, nota-se a presença de 

um sexteto assimétrico, algumas vezes superposto a um dubleto central (Fig. 5). Os 

parâmetros hiperfinos obtidos através dos espectros Mössbauer para goethita bem 

cristalizada estão listados na Tabela 3 30.  
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Figura 5: Espectro Mössbauer à temperatura ambiente de goethita. Fonte: Do autor. 

 

Tabela 3: Parâmetros hiperfinos da goethita bem cristalizada a 80 K e 295 K 30. 

T(K) Hhf(kOe)* δ (Fe)(mm/s) * 2εq(mm/s) * 

80 500 0,48 -0,26 

295 381 0,37 -0,28 

                          Extraído de: Vandenberghe (1991)30. 

 

A Figura 6 mostra o difratograma de raios X de uma amostra de goethita sintética. 

Na Tabela 4 estão listadas as distâncias interplanares (d) e as razões de 

intensidades (I) catalogado no banco de dados do International Center for Diffraction 

Data. 
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Figura 6: Difratograma padrão de goethita (ICDD: 029-0713), simulado no programa 

JADE (Tubo de Ferro). 

 

Tabela 4: Distâncias interplanares da goethita (ICDD: 029-0713), intensidade e 

índices de Miller (hkl) (Tubo de Ferro). 

2-Theta d(Å) I(%) hkl 

22.417 4.980 12 020 

26.761 4.183 100 110 

42.134 2.693 35 130 

44.020 2.583 12 021 

45.775 2.489 10 040 

46.566 2.450 50 111 

50.892 2.253 14 121 

52.465 2.190 18 140 
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2.5 Transformação térmica da goethita 

Compreender os processos térmicos envolvidos durante o aquecimento é 

fundamental para entender o comportamento dos minérios e dos oxihidróxidos de 

ferro sintético com a temperatura. A análise térmica é potencialmente um método de 

avaliação que pode fornecer uma visão mais profunda do comportamento dos 

minérios com a temperatura 2.  

A goethita se transforma em hematita com aquecimento em temperaturas superiores 

a cerca de 200°C. A perda de água estequiométrica da goethita pode ser calculada 

de acordo com a equação 3, e o valor estequiométrico é 10,14%. 

2FeOOH → Fe2O3 + H2O    (3) 

Uma curva termogravimétrica típica de goethita sintética é mostrada na Figura 7. 
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Figura 7: Curva termogravimétrica em ar de uma amostra de goethita sintética 

(linhas pretas) e sua derivada (linhas azuis). Fonte: Do autor. 

 

Curvas termogravimétricas similares foram reportadas por diferentes autores 3, 7, 16, 

32. A interpretação em primeiro momento destas curvas é simples: a perda de massa 

inicial até 105ºC é atribuída a liberação água adsorvida, ao passo que a perda de 

massa em temperatura próxima a 250ºC está relacionada à desidroxilação da 

goethita e depende das características da amostra (tamanho de partícula, 
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morfologia, origem (sintética ou natural), dentre outras). A transformação da goethita 

em hematita se completa abaixo de 400ºC. Uma outra característica marcante da 

curva é a perda contínua de massa até a transição de desidroxilação. 

As temperaturas de decomposição variam de acordo com a origem das goethitas. 

Goethita sintética normalmente decompõe-se a temperaturas mais baixas, em 

comparação com as amostras naturais, principalmente devido ao tamanho pequeno 

de partícula 22.  

Segundo  Cornell e Schwertmann 22 dentre os minerais que são os constituintes do 

minério de ferro, a goethita é que possui  maior área superficial e consequentemente 

pode conter a maior quantidade de água adsorvida e absorvida. As propriedades de 

superfície dos oxihidróxidos de ferro mais comuns estão bem documentadas e foram 

compilados no trabalho de Cornell e Schwertmann 22. 

A existência de moléculas de água adsorvida e grupos hidroxilas na goethita tem 

sido investigada por vários autores, e é consenso comum que muitas configurações 

diferentes existem para a ligação de hidrogênio 11, 33. Assim, é razoável prever que a 

remoção de água a partir da superfície de goethita será um processo multi-etapa 

visto que pode ter ligação de hidrogênio isolada, duplamente ou triplamente 

coordenada, cada etapa necessitando de uma temperatura diferente. 

De  acordo com Ford e Bertsch 32, a liberação da água e desidroxilação de grupos 

OH- superficiais ocorre em temperaturas abaixo da desidroxilação da goethita. Outra 

questão discutida na transformação térmica da goethita em hematita está 

relacionada com o aparecimento de múltiplas perdas de massa na análise 

termogravimétrica, que são melhor percebidas na curva derivada (DTG). 

A existência de um pico duplo de desidroxilação de goethita foi investigada por 

Schwertmann 34, que propôs a existência de um goethita intermediária para explicar 

a existência do pico de temperatura elevada. Gualtieri e Venturelli 9 também 

observaram um duplo pico na curva DTG e atribuiram a formação da fase goethita-

protohematita. No entanto, esta proposta não explica a existência de até quatro 

picos antes da desidroxilação principal da goethita. 

A questão fundamental em termos de determinação de água da goethita em 

minérios de ferro é a seguinte: qual a temperatura máxima que pode ser usada para 

remover completamente a água adsorvida e absorvida do minério? Assim, pretende-



15 

 

se estudar neste trabalho os problemas que envolvem a determinação da água e 

também propor um método para melhor determinar o teor de água, tanto a adsorvida 

quanto a absorvida. 

 

2.6 Hidrohematita 

Alguns autores argumentam que íons O2- podem ser parcialmente substituídos por 

OH- na estrutura da hematita acarretando em vacâncias de ferro para manter o 

balanço de carga 5, 9, 35-39. Em consequência, gera-se duas estruturas distintas de 

hematita com deficiência de ferro, denominadas "protohematita" e "hidrohematita", 

com a fórmula geral Fe2-x/3(OH)xO3-x  
35. As substituições OH- (x) distingue estas duas 

estruturas, para 1≤ x <0,5 a fase é classificada como protohematita enquanto que 

para 0,5≤ x <0 a fase é classificada como hidrohematita. Se não há substituições 

OH- a estrutura é de hematita estequiométrica 36, 40. 

A hematita pode ser formada por transformação térmica ou hidrotérmica de 

oxihidróxidos de ferro. As principais etapas químicas que são importantes durante a 

síntese da goethita e da hematita estão bem estabelecidas 22. No entanto, muitos 

aspectos em relação à transformação de fase goethita-hematita ainda não estão 

claros e estabelecidos 3, 5, 8, 9, 24, 35, 41-43. 

A hipótese da existência de um estado de transição na transformação da goethita 

em hematita foi proposta inicialmente com base nos resultados de difração de raios 

X e espectroscopia de infravermelho (IR) 35-37, 44. No entanto, outros autores também 

usaram o DRX e IR para afirmar que a protohematita e hidrohematita não existem 3, 

24, 29, 41, 42. 

Outras técnicas como Raman, análise termogravimétrica, microscopia de 

transmissão eletrônica (TEM), difração de raios X síncroton e espectroscopia 

Mössbauer também foram usadas para caracterizar essas fases, entretanto esses 

métodos dão informações indiretas da presença de água na estrutura da hematita 3, 

9, 37-40, 43, 45-47.  

Atualmente a protohematita e hidrohematita não são reconhecidas como minerais 

pela International Mineralogical Association (IMA). Contudo, existem diversos 

cartões PDF da hidrohematita baseado nos trabalhos de Wolska 35 e Wolska e 

Schwertmann 5. Os possíveis parâmetros da rede cristalina da hidrohematita estão 
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catalogados no banco de dados do International Center for Diffraction Data, ICDD: 

73-8431; 73-8432; 73-8433; 73-8434; 76-0182 e correspondem respectivamente a 

1,67%, 1,78%, 1,85%, 1,98%, 1,83% de água incorporada dentro da estrutura da 

hematita. 

Pesquisas anteriores 9, 35, 36, 38, 39, 43 sugeriram que o mineral hematita pode reter 

significativa concentração de grupos hidroxila (OH-) e água dentro de sua estrutura, 

cerca de 5,4 a 8% 37, e esta água incorporada requer temperaturas acima de 900ºC 

para ser removida 9, 35, 36, 38, 39, 43.  

 

2.6.1 Fases da transformação térmica da goethita 

A reação de precipitação da hematita envolve uma sequência de três fases de 

transição, de protohematita para hidrohematita e finalmente para hematita 

estequiométrica 36, 38. A protohematita forma-se inicialmente, e exibe maior volume 

de célula unitária devido à água incorporada estruturalmente. Posteriormente, a 

transição para hidrohematita envolve a perda de água molecular e uma contração de 

todos os parâmetros de célula unitária. Como OH- estrutural é removido da 

hidrohematita, as vacâncias de ferro são preenchidas, o eixo a se expande e o eixo 

c contínua a se contrair, subsequentemente a hidrohematita transforma em hematita 

estequiométrica 5, 38, 40. Em contrapartida, Gualtieri e Venturelli 9 observaram para 

suas amostras, um aumento contínuo dos eixos a e c (expansão térmica) 9.   

Segundo Wolska e Schwertmann 5, durante a decomposição da goethita forma-se 

inicialmente a protohematita em temperaturas próximas de 250ºC, esta observação 

baseou-se em um alargamento não uniforme de picos de difração de raios-X. Os 

autores atribuíram o alargamento ao aparecimento de vacâncias desordenadas de 

ferro com concomitante substituição OH-. O alargamento dos picos cessou acima de 

400ºC a 600ºC, o que sugere que as vacâncias de ferro se ordenaram formando a 

hidrohematita. A hematita estequiométrica formou-se em temperaturas de 800ºC-

1050ºC 5. Entretanto o estudo desse alargamento diferenciado levou diversos 

autores proporem várias explicações para o fenômeno 48-53. 
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2.6.2 Controvérsia acerca da protohematita e hidrohematita 

Durante a transformação térmica da goethita, Yariv e Mendelovici 44 notaram que os 

espectros infravermelhos dos produtos dependiam significativamente da temperatura 

do tratamento. Eles propuseram a designação protohematita para a hematita com 

baixa cristalinidade, obtida a baixas temperaturas, normalmente em torno de 450ºC 

e o termo hematita para os óxidos bem cristalizados obtidos a temperaturas acima 

de 700ºC 44. 

Wolska 35 e Wolska e Szadja 37 propuseram o nome hidrohematita para produtos 

obtidos a baixa temperatura. Wolska e Szajda 37 observaram uma diminuição nas 

intensidades das linhas de difração em relação ao da hematita padrão, segundo 

eles, isto se deve ao fato das substituições de íons O2- por OH- acarretar deficiência 

de FeIII  37.  

Para Serna 42, os dados de DRX apresentados por Wolska 35 para suportar a 

existência hipotética da hidrohematita são inconclusivos. A comparação feita entre 

os valores calculados e os observados para as intensidades de raios-X relatados por 

Wolska 35, não dão qualquer indicação quantitativa da veracidade do modelo 

postulado com base na deficiência de ferro 42.  

Burgina et al. 39 sugeriram que as anomalias nos difratogramas de DRX, poderia ser 

explicada pelas características morfológicas tais como forma do cristal, anisotropia 

de forma, textura, sistemas de microporos, cristalinidade dentre outros  e  isto não 

requer a atribuição a um estado de transição com estrutura especial.  

Diversos pesquisadores observaram diferenças nos espectros de infravermelho e 

Raman da hematita estequiométrica e das fases de proto e hidrohematita 5, 37, 39, 43, 

54.  

Os espectros de infravermelho mostraram variações nas posições e números das 

bandas de absorção e exibiram bandas de absorção de grupos OH-. Wolska e 

Szajda 37 e Wolska e Schwertmann 5 observaram nos espectros de IR três bandas 

adicionais em ~3400, ~950 e ~630 cm-1 devido a existência de íons OH- na rede da 

hematita 5, 37. Kustova et al. 43 também observaram linhas adicionais nos espectros 

de IR e Raman43. Burgina et al. 39 sugeriram que a protohematita é identificada pelos 

desvios nas bandas mais intensas (308, 445 e 530 cm-1) em relação a hematita 
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estequiométrica (333, 468 e 543 cm-1) 39 enquanto que para Yariv 44, as bandas 

aparecem em 333, 380, 468 e 543 cm-1  44. 

Entretanto a existência da hidro e protohematita foi contestada por Serna 42 que 

explicou diferenças nos espectros de IR como sendo devidas à forma e tamanho de 

partículas, visto que para cristais de tamanho menor que o comprimento de onda da 

radiação ocorrem modos superficiais de vibração 42. A banda próxima de 640 cm-1 é 

considerada por Wolska como sendo devida à vibrações Fe-OH da hidrohematita, 

entretanto foi mostrado que ela pode ser associada a um modo longitudinal da sub 

rede de oxigênio, sendo que a posição exata depende da forma das partículas. 

Devido à sinterização causada por aquecimento a altas temperaturas esta banda 

desloca para menores frequências e não é observada se as partículas são esféricas 

42.  

Walter et al. 3 estudaram a desidratação de goethitas sintéticas de diferentes 

tamanhos de partículas, e as medidas de absorção no infravermelho não deram 

suporte a existência da fase intermediária de hidrohematita. Adicionalmente obteve-

se difratogramas das amostras goethita parcialmente desidratadas e observou-se as 

reflexões de goethita e hematita, sendo que nenhuma delas pode ser atribuída a 

hidrohematita ou qualquer outro intermediário. 

Alguns pesquisadores têm questionado a atribuição das fases da protohematita e 

hidrohematita como fases distintas da hematita. Para Derie et al. 41 e Goss 24, 

nenhum traço de composto intermediário é encontrado por DRX, TGA e TEM ou 

seja, a transformação é direta. Derie et al. 41 argumentam que o fenômeno térmico 

associado a desidratação da goethita depende fortemente da superfície específica 

ou seja do tamanho médio das partículas 41. Para Goss 24, a transformação da 

goethita em hematita é direta, o alargamento não uniforme dos picos DRX e 

formação de microporos não são indicativos de fases intermediárias. Walter 29 

conduziu experimentos de DRX, DSC (Calorimetria Diferencial de Varredura) e TEM 

com pigmentos de hematita, e também não encontrou grupos hidroxilas 

incorporados na estrutura da hematita. 

Um recente trabalho publicado por Peterson et al. 40 estudou a transformação em 

situ da akaganeita em hematita. A conclusão sobre a existência da hidrohematita e 

sua estrutura monoclínica foi baseada nos resultados de difração de raios X 

síncrotron. 
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2.6.3 Implicações importantes 

A existência de grupos hidroxilas na hematita tem importantes implicações na 

exploração de Marte, devido à possibilidade de existir hidrohematita em quantidades 

apreciáveis no solo de Marte 40, pois isto significaria um reservatório imenso de 

água. 

Outro aspecto relevante da existência da proto e hidrohematita diz respeito à 

produção de pelotas de minério de ferro para a indústria siderúrgica. Reservas de 

minérios ricos no mineral hematita estão ficando escassas, portanto minérios com 

maior quantidade de goethita estão sendo processados 33. As pelotas cruas são 

queimadas em fornos com diferentes zonas de aquecimento, e a liberação de água 

estrutural da hidrohematita em zonas de alta temperatura do forno (secagem e pré-

queima) poderia promover a formação de trincas nas pelotas prejudicando assim 

sua resistência a compressão. No entanto esta possibilidade é pura especulação 

desde que não existe nenhum relato na literatura sobre este efeito. 

Outra implicação refere-se utilização de pigmentos de hematita hidratada que pode 

causar vários problemas nas fabricações de tubos de plásticos coloridos 29. 

Como mencionado, muitos autores afirmam que existem as fases proto e 

hidrohematita, enquanto que outros autores discordam.  Neste trabalho, pretende-se 

utilizar pela primeira vez o método de titulação Karl Fischer para quantificar a água 

liberada depois do aquecimento a 105ºC, 400ºC, 600ºC e 900ºC em diversas 

amostras de goethita, hematita e minérios de ferro. 

  

2.7 Minério de manganês 

O manganês é 16º elemento mais abundante da crosta terrestre perfazendo 0,1% de 

sua massa total. Possui massa atômica de 54,93 u, densidade de 7,2 g/cm3, ponto 

de fusão de 1245ºC e ponto de ebulição de 2150ºC. Pelo fato de o manganês 

apresentar vários estados de oxidação (+2, +3, +4, +5, +6 e +7), o mesmo faz parte 

da composição química de vários minerais (óxidos, hidróxidos, silicatos e 

carbonatos). Apesar de estar presente na composição química de 748 minerais, 

pouco mais de uma dezena são considerados minerais-minérios 55-57. 

Na Tabela 5 estão apresentados alguns dos minerais de manganês mais comuns, 

do ponto de vista econômico, com suas respectivas fórmulas químicas e teores 
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estequiométricos de manganês. Dentre os óxidos mais comuns estão a pirolusita de 

cor negra, a bixbita de aspecto marrom escuro e a hausmanita de cor vermelha. Na 

natureza, os minerais de manganês são mais comumente encontrados em 

associação com outros minerais, dependendo do tipo e gênese do minério. 

Tabela 5: Minerais de manganês mais comuns 57. 

Mineral Fórmula química Teor de manganês (%) 

Hausmanita Mn3O4 73,03 

Pirolusita MnO2 63,19 

Psilomelana Ba(H2O)2Mn5O10 46,56 

Bixbita (Mn,Fe)2O3 52,05 

Jacobsita (Mn2+Fe2+Mg)(Fe3+Mn3+)O4 26,58 

Manganita MnO(OH) 62,47 

Tefroíta Mn2SiO4 54,41 

Espessartita Mn3Al2(SiO4)3 33,29 

Rodocrosita MnCO3 47,79 

Rodonita (Mn2+Fe2+Mg,Ca)SiO3 38,29 

Braunita (Mn2+Mn3+
6)SiO12 63,60 

Todorokita (Na,Ca,K)2(Mn+4Mn+3)6O12.3-4.5(H2O) 56,54 

Criptomelana (Mn+4Mn+2)8O16 59,83 

    

Alguns destes minerais não contêm água em suas fórmulas químicas, mas em vez 

disso, produzem água mediante aquecimento devido a desidroxilação. Pretende-se 

neste trabalho determinar o teor de água adsorvida e identificar as temperaturas de 

liberação da água adsorvida, absorvida e água de constituição utilizando o método 

de titulação volumétrica KF e com forno acoplado.  
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2.7.1 Mineralogia 

O manganês é um elemento químico do grupo dos elementos de transição. Também 

é encontrado em mais de uma centena de minerais, desde aqueles em cujas 

composições é predominante, aqueles em que o metal participa em pequenas 

quantidades. O metal está distribuído em diversos ambientes geológicos e disperso 

em uma variedade de rochas sob a forma de óxidos, dentre os quais destacam-se: 

dióxidos, hidróxidos, silicatos e carbonatos. Os dióxidos constituem as mais 

importantes fontes comerciais do metal, destacando-se a pirolusita, a psilomelana e 

a manganita 56.  

Pirolusita: usualmente formado pela oxidação de outros minerais também de 

manganês. É o de maior importância comercial. 

Psilomelana: o segundo mais importante sob o aspecto comercial. É um óxido 

hidratado contendo de 45 a 60% de Mn, porém com quantidades variáveis de bário e 

potássio. É muito comum sua presença em depósitos secundários, apresentando-se 

como uma forma coloidal de MnO2 que supostamente absorveu impurezas, incluindo 

água, sódio, potássio e bário.Segue algumas informações sobre os principais 

minerais de manganês 56. 

Rodocrosita: é um carbonato (CaCO3) de manganês com quantidades variáveis de 

ferro, cálcio e carbonatos de manganês. É muito encontrado como uma substituição 

metasomática de calcário nos veios, em filões de prata. 

Rodonita: é um silicato de manganês, em cuja estrutura cristalina ocorrem cálcio, na 

forma de CaSiO3 no máximo 20% em peso; FeII, substituindo o Mn em até 14% em 

peso; zinco, em substituição à formação de um tipo de rodonita, também chamada 

de fowlerita, Ca(Zn,Mn)4(Si5O15).  

Manganita: formado pela redução de pirolusita, o mineral ocorre em veios e está, 

invariavelmente, associado a outros minerais de manganês. 

Braunita e manganita: ocorrem, em menores quantidades, em muitos depósitos de 

manganês. A braunita contém até 10% de SiO2, que a transforma em um oxisilicato, 

o único com alguma importância comercial. 

Litiofilita: (LiMnPO4) é um óxido de manganês com quantidades variáveis de outros 

metais, como cobalto, níquel e cobre. 
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Nsutita: (MnO2-ɣ) é um composto não estequiométrico e poroso, comumente 

empregado na fabricação de baterias, conferindo-lhes melhor rendimento. 

Todorokita: nome com origem em Todoroki, mina de manganês no Japão, onde o 

mineral foi encontrado em nódulos de manganês. 

Vários outros minerais de manganês são encontrados em quantidades relativamente 

pequenas em muitos depósitos. Em particular, hausmannita, que é um mineral 

primário de manganês contido em veios associados às rochas ígneas 56. 

 

2.7.2 Usos do manganês 

Os habitantes do Egito antigo já usavam compostos desse elemento químico na 

produção de vidro. Atualmente, muitas aplicações são reservadas ao manganês nos 

setores metálico e não metálico. Dentre uma variedade de usos, o manganês é uma 

componente chave nas ligas com outros metais, especialmente, com o ferro na 

produção de aço. Ainda neste mesmo setor, o manganês é usado em combinação 

com outros metais na produção de ligas de cobre, zinco, alumínio, estanho e 

chumbo 56. 

O manganês chega ao mercado em duas formas: no estado natural e tratado. Este 

último é beneficiado com o objetivo de ser empregado em diversos produtos, tais 

como baterias eletrolíticas, agricultura (fertilizantes, fungicidas, rações), agente de 

secagem de pintura, agentes oxidantes para corantes, aromatizantes e agentes de 

vedação, aplicações no meio ambiente (tratamento de água, controle da poluição do 

ar, aditivos de combustão), inclusive na hidrometalurgia (urânio e zinco), entre outros 

56. 

O uso não metalúrgico do manganês compreende uma variedade de aplicações. 

Assim, o metal é usado como agente corante em vidros, produtos da cerâmica 

vermelha, e, no caso dos óxidos de manganês, são utilizados como oxidantes na 

manufatura de cloro, cromo e oxigênio; desinfetante, como em algumas aplicações 

do permanganato de potássio; agente de secagem de tintas; corante ou descorante 

(agente de branqueamento) do vidro, devido às propriedades oxidantes do metal; 

componentes de pilhas e baterias 56. 
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3 OBJETIVO 

Determinar os teores de água adsorvida e absorvida em amostras de minérios de 

ferro, minério de manganês e oxihidróxidos de ferro sintéticos. 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

No presente item são descritos os materiais e métodos que foram utilizados durante 

os estudos de determinação do teor de água das amostras de minério de ferro, 

minério de manganês e oxihidróxidos de ferro sintéticos. 

 

4.1 Preparo e caracterização das amostras 

4.1.1 Minério de Ferro 

Foram selecionadas seis amostras de minério de ferro já caracterizadas 

anteriormente por Carioca 58. Duas destas, são predominantemente compostas por 

hematita especularítica (CE), duas predominantemente hematita martítica (CM) e 

duas com predominância de goethita (CG). As amostras foram peneiradas e 

posteriormente utilizadas às faixas granulométricas de -100 mesh e +150 mesh       

(-0,149mm, +0,106mm) e a faixa de -200 mesh e +325 mesh (-0,074mm, 

+0,044mm). As siglas das doze amostras retiradas para estudo foram acrescidas da 

abertura da peneira em mesh onde a amostra ficou retida.   

 

4.1.2 Minério de Manganês 

Foram selecionadas três amostras de minério de manganês previamente 

caracterizadas por Herzog 59. As amostras foram nomeadas como Pelito Tabular 

(CPT), Pelito Rico (CPR) e Baixo Fósforo (CBF). As amostras foram peneiradas e 

posteriormente utilizadas às faixas granulométricas de -60 mesh e +100 mesh         

(-0,250mm, +0,149mm) e a faixa de -200 mesh e +325 mesh (-0,074mm, 

+0,044mm). As siglas das seis amostras retiradas para estudo foram acrescidas da 

abertura da peneira em mesh onde a amostra ficou retida.   

Após analisar os resultados da análise termogravimétrica, foi necessário realizar o 

aquecimento das amostras em diferentes temperaturas com intuito de comprovar 

que não houve a mudança da composição mineralógica. As amostras CPR-100, 

CPR-325, CPT-100 e CPT-325 foram aquecidas a 200ºC enquanto que as amostras 

CBF-100 e CBF-325 foram aquecidas a 400ºC, durante uma hora. 

A Figura 8 mostra o esquema do preparo e caracterização destas amostras. 
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TGA e DRX

+100 mesh +325 mesh

Aquecimento 

CPT e CPR a 200ºC

Aquecimento

CBF a 400ºC

TGA e DRX

Minério de manganês 
(CPT, CPR, CBF)

 

Figura 8: Esquema do preparo e caracterização das amostras de minério de 

manganês. 

 

4.1.3 Hematita Sintética 

Três amostras de hematita foram sintetizadas, duas (CHN e CHC), segundo o 

método descrito por Schwertmann e Cornel 60 e uma (HU) segundo o método de 

Parida e Das 61.  

O primeiro método de síntese (amostra CHN) consistiu em aquecer 2L de 0,002 M 

de ácido nítrico em um frasco de Duran a 98ºC. Uma vez que a temperatura foi 

atingida, foi removido o frasco de reação e adicionado 16,6g de Fe(NO)3.9H2O. A 

solução foi deixada na estufa na temperatura de 98ºC por 7 dias. Posteriormente, 

ajustou-se o pH para próximo de 7 com solução de hidróxido de sódio, lavou-se e 

centrifugou-se a amostra com água destilada. Em seguida, secou-se na estufa por 

48 horas na temperatura de 70ºC 60. 

No segundo método de síntese (amostra CHC), misturou-se 2L de ácido clorídrico 

0,001M a 98ºC a 10,81g de FeCl3.6H2O. A solução foi mantida em frasco fechado a 

98ºC por 10 dias. Posteriormente, ajustou-se o pH para próximo de 7 com solução 

de hidróxido de sódio, lavou-se e centrifugou-se a amostra com água destilada. Em 

seguida, secou-se na estufa por 48 horas na temperatura de 70ºC 60. 

O terceiro método (amostra HU) foi baseado na síntese de Parida e Das 61. Colocou-

se em um balão de fundo chato 12,5 gramas de uréia ((NH2)2CO) e 2,1g de Fe+3 na 
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forma do sal Fe(NO3)3.9H2O e diluiu-se com água destilada para um volume final de 

350mL. O pH da solução foi ajustado para aproximadamente 2. Posteriormente, 

colocou-se o balão em uma chapa aquecedora com agitação a uma temperatura de 

90ºC, por 5 horas. Logo após, a amostra foi resfriada até a temperatura ambiente e o 

pH medido estava em torno de 7. Lavou-se e centrifugou-se a amostra com água 

destilada. Em seguida, secou-se na estufa por 48 horas na temperatura de 70ºC. 

Adicionalmente, foram utilizadas duas outras amostras de hematita (HGU-400 e 

HGU-800). As amostras HGU-400 e HGU-800 foram originadas da calcinação por 2 

horas da goethita nas respectivas temperaturas 400ºC e 800ºC. A goethita que as 

originou foi sintetizada segundo o método descrito por Parida e Das. Este método se 

baseou na reação entre a uréia, Fe(NO3)3.9H2O e (NH4)2SO4. 

A comprovação da formação de hematita foi feita por difração de raios X e 

espectroscopia Mössbauer. Todas as amostras de hematita foram utilizadas para o 

estudo da hidrohematita. 

As amostras HU, HGU-400 HGU-800 foram utilizadas para um estudo específico, 

com intuito de comprovar alguns resultados previamente publicados por Wolska e 

Schwertmann 5. Para tanto, foram extraídos das análises de difração de raios X, 

dados de intensidade e área relativa dos planos específicos (113), (104) e (024). 

 

4.1.4 Goethita 

Cinco amostras de goethita foram utilizadas no estudo para quantificação dos teores 

de água adsorvida e absorvida e para o estudo sobre a existência da hidrohematita.  

Foi selecionada também uma amostra de goethita natural (NO5) oriunda do 

Quadrilátero ferrífero. 

Quatro amostras de goethita foram sintetizadas segundo o método de Schwertmann 

e Cornell 60. Adicionou-se 180 mL de KOH a 100 mL de Fe(NO3)3.9H2O e dilui-se 

para 2 litros. Depois de diluídas, as suspensões foram deixadas em repouso, nas 

temperaturas e tempos especificados na Tabela 6. Decorrido o tempo de repouso 

procedeu-se a lavagem com água destilada e centrifugação da suspensão até pH 7. 

Na sequência, as amostras foram secadas na estufa a 50ºC e ligeiramente 

trituradas. Fez-se a difração de raios X e espectroscopia Mössbauer das amostras 

CGS e CGM para comprovar a formação do mineral goethita.  
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Algumas das propriedades das amostras CGD e CGF foram previamente descritas 

por da Costa e de Jesus Filho 51. 

A Tabela 6 apresenta as diferentes condições experimentais utilizadas para síntese 

das goethitas. 

Tabela 6: Condições experimentais utilizada nas sínteses das goethitas. 

Amostra Temperatura (ºC) Tempo (dias) 

CGD 20 20 

CGM 50 4 

CGS 50 12 

CGF 90 7 

 

Para avaliar o efeito da temperatura na decomposição da goethita em relação à 

liberação de diferentes tipos de água, utilizou-se para a análise apenas a amostra 

CGS.  

Foi feito a análise termogravimétrica da amostra CGS (taxa de 5ºC/min). Para 

investigar se as perdas que ocorreram a baixas temperaturas estavam relacionadas 

com a liberação de água ou com a decomposição de goethita, foram realizadas 

análises termogravimétricas por dois métodos distintos. 

No primeiro método, interrompeu-se o TGA (taxa de 5ºC/min) nas temperaturas de 

207ºC, 250ºC e 270ºC, o forno foi aberto imediatamente e em seguida, removeu-se 

o cadinho.  

No segundo método, realizou rampa de aquecimento (taxas de 8ºC/min, 10ºC/min, 

15ºC/min, 18ºC/min e 20ºC/min) e isotermas de duas horas nas respectivas 

temperaturas de 80ºC, 100ºC, 150ºC, 180ºC e 200ºC.  

Adicionalmente, para comprovar que acima de 400ºC já ocorreu a desidroxilaçao 

total da goethita, a amostra CGS foi aquecida a 400ºC e a 900ºC em um forno 

tubular por uma hora. As temperaturas de aquecimento foram acrescidas às siglas 

das amostras.  

A Figura 9 mostra o esquema do preparo e caracterização destas amostras. 
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Figura 9: Esquema do preparo e caracterização da amostra CGS. 

 

4.2 Quantificação dos teores de água adsorvida e água absorvida 

Durante o período das análises para quantificar os teores de água não foi feito 

nenhum controle de umidade relativa do ar (umidade relativa média = 88%), tendo 

as amostras sido deixadas expostas a atmosfera ambiente (somente sendo 

protegidas por uma placa de Petri) após a realização dos procedimentos 

experimentais.  

 

4.2.1 Método de perda de massa 

A determinação da água adsorvida foi baseada na norma ISO 2596:2006 com 

modificação do tempo de aquecimento e da massa especificada. Os cadinhos foram 

previamente secados a 100ºC e resfriados em dessecador. Posteriormente pesou-se 

uma massa aproximadamente de 5 gramas e colocou-se na estufa.  

A amostra foi secada a uma temperatura de 100ºC por 1 hora e resfriada no 

dessecador, a porcentagem de umidade foi calculada pela diferença de massa inicial 

e final. Após a análise, a amostra foi deixada em placa Petri com intuito de 

reabsorver a umidade do ar. As análises foram feitas em duplicata e os desvios 

padrão foram calculados. Os resultados estão listados no Apêndice I.  

DRX

TGA até 207ºC, 250ºC, 270ºC, 
1000ºC

Espectroscopia Mössbauer

Isotermas a 80ºC, 100ºC, 
150ºC, 180ºC, 200ºC

Aquecimento 400ºC e 900ºC

Goethita sintética

(CGS)
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4.2.2 Método de secagem por infravermelho 

O equipamento para determinação de umidade utilizando radiação infravermelho é 

composto por uma balança semi-analítica que possui acoplada uma fonte de 

radiação infravermelha. Para a realização da análise, uma alíquota de cerca de 5 

gramas foi colocada em um suporte previamente tarado (pequeno prato de 

alumínio). O conjunto suporte mais alíquota da amostra foi colocado na balança, e a 

massa inicial foi registrada. Em seguida, as amostras foram submetidas a 

aquecimento a 100ºC, durante 1 hora, e a água adsorvida foi quantificada pela 

diferença de massa inicial e final. Este aquecimento foi realizado no equipamento de 

secagem por infravermelho da Quimis modelo Q533M (Fig. 10). 

 

Figura 10: Equipamento de secagem por infravermelho da Quimis. 

 

4.2.3 Método de análise termogravimétrica 

Os ensaios de análises termogravimétrica foram realizados em um aparelho Du Pont 

SDT2960 e o perfil de liberação de água foi obtido usando-se, para a maioria das 

amostras, a uma taxa de aquecimento de 20ºC/min em atmosfera de ar sintético com 

fluxo de 100mL/min. Massas de aproximadamente 10mg foram uniformemente 

distribuídas em cadinhos de alumina para garantir uma camada homogênea e fina e 

submetidas a programação controlada de temperatura. A água adsorvida foi 

determinada pela perda de massa até a temperatura de 105ºC, enquanto que a água 

absorvida e a liberada pela desidroxilação da goethita foi calculada pela perda de 

massa entre 105ºC e 400ºC. 
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4.2.4 Método volumétrico Karl Fischer 

A água absorvida e adsorvida foi determinada no titulador volumétrico Karl Fischer 

da Metrohm (Titrando 890) usando solução titulante com concentração aproximada 

de 2mg/mL, ou seja, para um gasto de volume de 1 mililitro de solução titulante tem-

se 2mg de água na amostra. A solução titulante KF (Hydra-Point, J.T. Baker) foi 

periodicamente padronizada adicionando-se 10L de água destilada diretamente no 

vaso de reação. 

Cerca de 100mg de amostra pulverizada foi introduzida no vaso da reação contendo 

aproximadamente 50mL de solvente já condicionado. A reação com o reagente Karl 

Fischer se processa automaticamente e a porcentagem de água foi calculada pelo 

software Tiamo.  

O parâmetro drift é um valor predefinido do titulador e corresponde a qualquer 

umidade que eventualmente possa existir no vaso de reação. Para as análises de 

Karl Fischer direto, o drift considerado para o início da reação e para critério de 

parada foi de 20μL de titulante por minuto. O tempo de introdução da amostra foi de 

20 segundos tanto para a as análises como para a padronização do reagente KF.  

Adicionalmente, realizou-se análises de titulação Karl Fischer com método de 

aquecimento. Acoplou-se o forno da Kyoto Electronics Manufacturing modelo ADP-

512 ao titulador como mostra a Figura 11. Ressalta-se que existem dois fornos 

elétricos, um para baixa temperatura (até 130ºC) e outro para altas temperaturas 

(até 1000ºC). Este forno está de acordo com as normas  ISO 2596: 2006 e 3087: 

2011. 

 

Figura 11: Titulador volumétrico Karl Fischer acoplado ao forno. 
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Um tubo de quartzo com duas entradas para amostra é inicialmente purgado com 

gás nitrogênio que passa nos tubos dessecantes de zeólita e sílica gel. Durante a 

análise, uma chave permite que o gás carreado flua para fora do tubo de quartzo em 

um tubo de aquecimento mantido a 120ºC.  

Quando o vaso de reação de titulação encontrava-se condicionado (drift ≤20μL), 

adicionava-se cerca de 100mg de amostra na entrada do forno de baixa temperatura 

(indicado pela seta na Figura 12), sendo a amostra imediatamente movida para o 

forno, mantido a 105ºC. Este método de injeção escolhido se mostrou mais eficiente 

visto que o teor de água varia com a passagem do gás (N2).  

A quantificação de água através deste forno é menos afetada pela umidade 

ambiente, devido o movimento do barco da amostra ser controlado por um imã 

operado no lado de fora da unidade de aquecimento e assim são assegurados 

resultados precisos e confiáveis. 

 

Figura 12: Forno da Kyoto Electronics Manufacturing. 

 

A amostra é aquecida e a água liberada é transferida através de um fluxo de gás N2 

seco para a célula de titulação. A reação se processa automaticamente e a 

porcentagem de água é calculada. Após finalizada a análise a 105ºC,  moveu-se o 

barco com amostra para o forno de alta temperatura, tendo sido realizadas medidas 

distintas nas temperaturas de 400ºC, 600ºC e 900ºC.  

Para as análises de Karl Fischer acoplado ao forno, o drift considerado para o início 

da reação e para critério de parada foi de 20μL de titulante por minuto. Durante 90 

segundos, a água liberada foi recolhida pelo metanol no recipiente de reação, e a 

titulação iniciou-se após este período de tempo morto e prosseguiu-se até que foi 

alcançada a condição de parada. Testes realizados preliminarmente indicaram que 

em tempos inferiores não se consegue quantificar o teor total de água na amostra.  
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Outras análises foram realizadas com intuito de se obter o perfil de liberação de 

água das amostras de goethita. Foram feitos experimentos dinâmicos com taxa de 

aquecimento das amostras e medidas em branco, da temperatura ambiente até a 

temperatura de 900ºC. 

 

4.3 Técnicas de caracterização 

As técnicas de caracterização adicionais escolhidas para este estudo foram a 

difração de raios X e a espectroscopia Mössbauer.  

 

4.3.1 Difração de raios X 

A análise por difração de raios X foi realizada com o objetivo de identificar os 

minerais presentes nas amostras. O difratômetro utilizado foi o modelo XRD 6000 da 

Shimadzu, equipado com tubo de Fe e monocromador de grafite sendo as medidas 

realizadas entre 7º-70º com velocidade do goniômetro variando de 0.1º/min-0.5º/min.  

Os difratogramas foram analisados no programa Jade, onde foram identificadas as 

fases presentes nas amostras e comparado os difratogramas das amostras sem 

nenhum tratamento e após tratamento térmico. 

Para as amostras de goethita sintética (CGS) e de hematita (HU, HGU-400 e HGU-

800), os tamanhos médios de partículas foram calculados a partir da equação de 

Scherrer após subtração do background e do Kα2. Usou-se apenas os planos de 

difração (110) da goethita e (012) da hematita devido a sobreposição dos demais 

picos da hematita e da goethita. As larguras dos picos de difração foram obtidas a 

partir do ajuste computacional com uma função de Pearson. Os parâmetros de rede 

foram refinados no programa Jade. 

 

4.3.2 Espectroscopia Mössbauer 

Com o intuito de se obter resultados quantitativos e qualitativos das fases de ferro 

presentes nas amostras de goethita sintética sem aquecimento e as aquecidas, além 

das hematitas, foram realizadas análises por espectroscopia Mössbauer. Os 

espectros Mössbauer a 298K foram coletados em um espectrômetro operando no 

modo de aceleração constante, e a acumulação dos dados foi feita com um 
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analisador multicanal com 1024 canais. Os absorvedores foram preparados 

misturando-se uma quantidade apropriada da amostra com glucose a fim de se obter 

cerca de 10 mg de Fe por centímetro quadrado. Os ajustes foram realizados 

computacionalmente com sextetos discretos e/ou dubletos ou com um modelo de 

distribuição de campo magnético hiperfino. Os dados referentes aos ajustes e os 

parâmetros utilizados se encontram no Apêndice II. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Minério de ferro 

Os minerais predominantes nas amostras de minério de ferro são a hematita, 

goethita e o quartzo, e como constituinte minoritário a magnetita. Goethita é a fase 

dominante nas amostras CG1 e CG2, tornando estes minérios pouco utilizados para 

fins comerciais. 

A Tabela 7 apresenta a composição mineralógica e química das amostras globais de 

minério de ferro 58.  

Tabela 7: Composição mineralógica e química das amostras globais de minério de 

ferro 58. 

Amostra Fetotal 
            Hematita 

Goethita Quartzo Magnetita 
Especularita Martita 

CE1 67,0 95 0 0 4 1 

CE2 64,0 91 0 0 9 0 

CM1 49,0 35 32 4 26 3 

CM2 62,0 22 55 8 10 5 

CG1 56,0 3 21 63 11 2 

CG2 58,0 1 28 60 10 1 

 

As Figuras 13 e 14 apresentam as curvas termogravimétricas das amostras de 

minério de ferro nas frações granulométricas (+150,-100) mesh e (+325,-200) mesh, 

respectivamente. 
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Figura 13: Curvas termogravimétricas (linhas pretas) e suas derivadas (linhas azuis) 

dos minérios de ferro (fração +150,-100). 
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Figura 14: Curvas termogravimétricas (linhas pretas) e suas derivadas (linhas azuis) 

dos minérios de ferro (fração +325,-200). 
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Considera-se que a água adsorvida é fracamente ligada a superfície do mineral, 

sendo liberada até a temperatura de 105ºC. Nas normas ISO 2596:2006 e 

3097:2011 ela é intitulada como água higroscópica. A água absorvida é aquela 

fortemente ligada devido as ligações de hidrogênio dos grupos hidroxilas, sendo 

liberada em temperaturas superiores a 105ºC, mas inferior à temperatura onde 

ocorre a desidroxilação da goethita e/ou liberação da água de constituição do 

mineral. A água de constituição faz parte da estrutura cristalina e como tal está 

presente em quantidades estequiométricas. 

As curvas TGA das amostras CE, CM e CG (Fig. 13 e 14) mostraram perdas iniciais 

(<105ºC) de água menores que 1,13%, ou seja, estas amostras tem baixo teor de 

água adsorvida. Em geral, pode-se perceber uma perda contínua de massa a partir 

da temperatura ambiente, o que torna díficil discernir perdas individuais, mas é 

importante notar que acima de 105ºC, há liberação de água absorvida. Observa-se 

pelas curvas DTG das amostras CG e CM uma perda nítida por volta de 250ºC que 

é atribuída a desidroxilação da goethita. O aparecimento dos picos finos nas curvas 

termograviméticas das amostras CE e CM1-150 é devido a crepitação. 

Crepitações espontanêas podem ocorrer e são provocadas pela ação da tensão que 

se acumulou na rede de minerais resultantes da presença de gás e inclusões de 

líquidos, defeitos de estrutura ou rachaduras. Estas desintegrações podem ser 

claramente vistas nas curvas da DTG como um pico abrupto que ocasiona uma 

rápida perda de massa 62. 

Nas amostras CM1-325 e CM2-150 existe um pequeno ganho de massa acima de 

800ºC, certamente associado à oxidação da magnetita 63.  

A perda de massa observada para as amostras de minério de ferro entre as 

temperaturas de 105ºC a 400ºC  pode ser utilizada para estimar a quantidade de 

goethita, se usarmos o valor estequiométrico da perda de água de 10,14%. Os 

teores calculados se encontram na Tabela 8. 
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Tabela 8: Teores (%) de goethita dado pelo TGA nas amostras de minério de ferro. 

Amostra Perda Goethita 

CE1-150 0,2 2,0 

CE1-325 0,1 1,0 

CE2-150 0,2 2,0 

CE2-325 0 0 

CM1-150 0,5 4,9 

CM1-325 0,4 3,9 

CM2-150 2,5 24,7 

CM2-325 2,3 22,7 

CG1-150 6,7 66,1 

CG1-325 4,9 48,3 

CG2-150 6,8 67,1 

CG2-325 5,8 57,2 

 

Em geral, os teores de goethita estimados pelo TGA são coerentes com os teores 

resultantes da composição química das amostras globais. 

 

5.2 Minério de manganês 

As amostras de minério de manganês foram previamente caracterizadas por Herzog 

(2009) 59. Os resultados das análises químicas para o teor de manganês das 

amostras CPT-100, CPT-325, CPR-100, CPR-325, CBF-100 e CBF-325 foram 

respectivamente: 31%, 22%, 47%, 34%, 45% e 31%, enquanto que os teores de 

ferro foram aproximadamente: 13%, 23%, 6%, 11%, 16% e 28%, respectivamente.  

A Tabela 9 apresenta as proporções dos principais minerais encontrados nestas 

amostras 59. 
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Tabela 9: Proporção dos principais minerais (%) encontrados nos minérios de 

manganês na fração +325 mesh 59. 

Amostra Hematita Criptomelana Todorokita Caulinita 

CPT 21 - 65 12 

CPR 2 - 43 54 

CBF 11 87 - - 

                  

A análise termogravimétrica foi realizada com o intuito de se observar o 

comportamento do minério de manganês durante o aquecimento. A Figura 15 

apresenta as curvas termogravimétricas destas amostras. 
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Figura 15: Curvas termogravimétricas (linhas pretas) e suas derivadas (linhas azuis) 

dos minérios de manganês. 
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As curvas de TGA para os minérios de manganês são muito mais complexas do que 

para os minérios de ferro. Percebe-se pelas curvas das amostras CPT e CPR 

múltiplas perdas de massa em relação ao menor número de perdas da CBF. Isto se 

deve ao fato das amostras CPT e CPR apresentarem todorokita e caulinita, que 

contém água de constituição.  

Pode-se perceber perdas contínuas de massa a partir de temperatura ambiente, o 

que torna díficil discernir perdas individuais.  

As perdas de massa iniciais (temperaturas inferiores a 105ºC) estão associadas a 

eliminação da água adsorvida. As perdas de massa em temperaturas acima de 

105ºC podem ser atribuída à água absorvida, desidroxilação e/ou desidratação.  

A perda de massa  nas proximidades de 300ºC, que pode ser verificada tanto para 

as amostras CPT como CPR, está associada ao início da decomposição térmica da 

fase mineral hidratada todorokita. A perda de massa observada na faixa de 

temperatura 450ºC a 500ºC é atribuída a desidroxilação da caulinita em 

metacaulinita, uma vez que este mineral pode apresentar uma perda de água 

estrutural de aproximadamente 13,96% 64.  

Nas amostras CBF, a fase mineral criptomelana inicia sua decomposição para 

bixbita (Mn2O3) por volta de 600ºC, sendo completamente consumida até 

temperaturas próximas de 850ºC. A variação de massa observada nas proximidades 

de 900ºC está associada à transformação de Mn2O3 em Mn3O4. Provavelmente a 

criptomelana na faixa de 700ºC a 900ºC se transforma completamente em Mn2O3,  e 

por volta de  980ºC inicia sua decomposição, se transformando em Mn3O4 
65. 

Observa-se pelas curvas DTG que as amostras apresentam estas perdas de massas 

em temperaturas superiores a 150ºC. Foram feitos aquecimentos das amostras até 

as respectivas temperaturas observadas com o objetivo de comprovar se realmente 

houve mudança da composição mineralógica ou se a perda era referente à água 

adsorvida e absorvida. Os aquecimentos realizados para as amostras CPR e CPT 

foram a 200ºC, enquanto que para as CBF foram a 400ºC. Estas amostras foram 

caracterizadas por difração de raios X para analisar a composição mineralógica.  

A Figura 16 apresenta os difratogramas das amostras de minério de manganês 

originais e as aquecidas. 
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Figura 16: Difratogramas de raios X das amostras de minério de manganês originais 

e aquecidas a 200ºC e 400ºC.  

C= caulinita, H= hematita, T= todorokita, Cr= criptomelana, Gb= gibbsita. 

 

Os difratogramas das amostras CPT e CPR mostraram a presença de caulinita, 

todorokita e hematita enquanto que os principais minerais encontrados nas CBF 

foram a caulinita, criptomelana e hematita.  

Dentro da limitação da técnica de difração de raios X, observa-se pelos 

difratogramas que aparentemente não houve formação e nem desaparecimento de 

fase mineralógica após aquecimento. Portanto, sugere-se que a água liberada 
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abaixo das respectivas temperaturas de aquecimento é atribuída á água adsorvida e 

absorvida e não a água de constituição. 

 

5.3 Goethita e Hematita 

A Figura 17 apresenta as curvas termogravimétricas das amostras de goethita, 

exceto para a amostra CGS, uma vez que esta será estudada na próxima seção 

(5.4). Os parâmetros relevantes derivados dessas medidas são mostrados na 

Tabela 10. As perdas de massa 1 e 2 referem-se a perdas entre a temperatura 

ambiente e 105ºC, e entre 105ºC e 400ºC. 
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Figura 17: Curvas termogravimétricas (linhas pretas) e suas derivadas (linhas azuis) 

das goethitas NO5, CGM, CGD e CGF. 
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Tabela 10: Perdas de massa determinada pelo TGA. 

Amostra Perda de massa 1 (%) Perda de massa 2 (%) 

NO5 0,33 7,21 

CGM 2,15 10,31 

CGD 2,31 11,24 

CGF 1,76 10,20 

 

Assumindo que a perda de massa teórica da decomposição da goethita é 10,14%, 

pode-se perceber para amostras sintéticas que as perdas 2 foram sistematicamente 

superiores a este valor. Estes resultados sugerem que a água absorvida foi 

contabilizada juntamente com a água liberada proveniente da desidroxilação. 

Admitindo o valor teórico da perda da decomposição da goethita, foi possível estimar 

que a amostra NO5 contém cerca de 71% em massa de goethita. 

A Figura 18 mostra as análises térmicas das amostras de hematita (HU, CHN e 

CHC). Diferentemente da goethita, que possui grupos hidroxilas em sua estrutura 

cristalina, a hematita não apresenta nenhuma redução expressiva de massa com o 

aumento da temperatura. A amostra CHC apresenta uma perda próxima a 250ºC, 

observada pela curva derivada, que pode ser atribuída à pequena fração de 

goethita. 
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Figura 18: Curvas termogravimétricas (linhas pretas) e suas derivadas (linhas azuis) 

das amostras HU, CHN e CHC. 
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As Figuras 19 e 20 mostram os difratogramas de raios X das amostras de hematita. 
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Figura 19: Difratogramas de raios X das amostras de hematita (CHC e CHN). 
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Figura 20: Difratogramas de raios X das amostras de hematita (HU e HGU-800). 
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Conforme mencionado anteriormente, a hematita HGU-800 foi obtida através da 

calcinação da goethita. O difratograma de raios X desta amostra (Fig. 20) mostra 

que toda goethita foi convertida para hematita.   

Além disso, foi feito a espectroscopia Mössbauer (Fig. 21) das amostras CHN, CHC, 

HU e HGU-800, mas apenas os espectros Mössbauer da HU e HGU-800 são 

mostradas, visto que as amostras CHN e CHC apresentam espectros semelhantes. 
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Figura 21: Espectros Mössbauer a 298 K das amostras HU e HGU-800 .   

 

Observa-se para as amostras HU, CHN e CHC o aparecimento de um sexteto com 

parâmetros típicos de hematita e um dubleto central que pode ser atribuído à 

presença de pequena quantidade de goethita, apesar de não ter aparecido esta fase 

mineralógica no difratograma de raios X. Na amostra HU este dubleto pode ser 

devido à presença de ferridrita. Ao analisar as curvas de DTG, verifica-se uma perda 

adicional próxima a 250ºC, o que comprova a presença de goethita. 

 

5.4 Efeito da temperatura na decomposição da goethita 

A Figura 22 apresenta a curva termogravimétrica da amostra de goethita CGS. A 

curva da DTG mostra claramente pelo menos três ombros antes de 300ºC. Para 
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investigar se as perdas que ocorrem em baixas temperaturas estão relacionadas 

com a liberação de água adsorvida e absorvida ou com a decomposição de goethita, 

foi interrompido o TGA nas temperaturas de 207ºC, 250ºC e 270ºC e posteriormente 

feita a difração de raios X (Fig. 23) e a espectroscopia Mössbauer (Fig. 24 e 25) 

destas amostras. Esses ombros são menos visíveis em outras amostras, mas eles 

existem em diversos tipos delas. 
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Figura 22: Curva termogravimétrica (linha sólida) e sua derivada (linha pontilhada) 

da amostra CGS. 

 

Existe uma perda contínua de massa até aproximadamente 200ºC associada à água 

adsorvida e absorvida, adicionalmente, percebe-se que a 270ºC, a taxa de 

desidroxilação é máxima. A partir da perda de massa teórica de água de 10,14% e 

dos valores experimentais, estimou-se o teor de goethita nas temperaturas de 

207ºC, 250ºC, 270ºC, 400ºC e 900ºC. Como não existe nenhuma outra fase além da 

goethita e da hematita, pode-se estimar o teor da hematita por diferença (Tabela 11). 
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Tabela 11: Teores (%) de goethita e hematita dado pelo TGA nas amostras CGS 

aquecidas em diferentes temperaturas. 

Amostra Hematita Goethita 

CGS207 11 89 

CGS250 52 48 

CGS270 82 18 

CGS400 100 0 

CGS900 100 0 

 

A Figura 23 mostra os difratogramas de raios X das amostras CGS original e as 

aquecidas. O difratograma da amostra aquecida a 207ºC não indica a presença de 

hematita, no entanto a 250ºC percebe-se a desidroxilação parcial da goethita, 

enquanto que acima 400ºC já ocorreu a reação completa de transformação, 

identificando somente o mineral hematita.  
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Figura 23: Difratogramas de raios X das amostras CGS original e aquecidas. 
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Após a subtração do background e do Kα2, utilizou-se a equação de Scherrer para 

os cálculos dos tamanhos médios das partículas a partir do plano (110) para 

goethita, correspondente ao ângulo 26,8º, e do plano (012) correspondente ao 

ângulo 30,4º, para a hematita (Tabela 12). Estes planos foram escolhidos por não 

estarem sobrepostos a outros picos. 

 

Tabela 12: Tamanho médio das partículas (Å) de goethita e hematita nas amostras 

CGS aquecidas em diferentes temperaturas. 

(hkl) CGS CGS207 CGS250 CGS270 

(110) 250 250 240 260 

(hkl) CGS250 CGS270 CGS400 CGS900 

(012) 90 80 260 >1000 

 

Os parâmetros de rede foram calculados para a goethita e hematita e se encontram 

nas Tabelas 13 e 14, respectivamente. Os números entre parênteses representam a 

incerteza (desvio padrão) no último dígito. 

 

Tabela 13: Parâmetros da rede cristalina (Å) da goethita nas amostras CGS, 

CGS207, CGS250 e CGS270. 

 CGS CGS207 CGS250 CGS270 

a 4,614(1) 4,612(2) 4,611(3) 4,621(2) 

b 9,952(2) 9,957(6) 9,996(6) 10,012(3) 

c 3,021(1) 3,019(1) 2,999(1) 2,996(1) 

 

Tabela 14: Parâmetros da rede cristalina (Å) da hematita nas amostras CGS250, 

CGS270, CGS400 e CGS900. 

 CGS250 CGS270 CGS400 CGS900 

a 5,03(2) 5,040(4) 5,038(1) 5,036(1) 

c 13,76(4) 13,777(9) 13,751(3) 13,749(1) 



48 

 

Um aspecto controverso diz respeito ao aparecimento do duplo pico observado na 

curva DTG de amostras de goethita. Segundo Schwertmann 34 a existência de 

goethita com diferentes parâmetros de rede justificam o pico duplo de 

desidroxilação, entretanto esta proposição não explica as perdas de massa 

anteriores a desidroxilação. Nota-se, no presente trabalho que os parâmetros da 

rede cristalina não variam significativamente, portanto verifica-se que a goethita não 

se altera com o aquecimento em temperaturas baixas, comprovando que os 

múltiplos picos encontrados na DTG não podem ser atribuídos a desidroxilação da 

goethita e sim a liberação da água adsorvida e absorvida.  

Esta observação foi complementada pela caracterização das mesmas amostras por 

espectroscopia Mössbauer. Os espectros Mössbauer ajustados das amostras da 

série de goethita sintética estão apresentados nas Figuras 24 e 25. Os parâmetros 

derivados dos ajustes computacionais são descritos na Tabela 15. 
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Figura 24: Espectros Mössbauer das amostras CGS a 298 K. 
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Figura 25: Espectros Mössbauer das amostras CGS a 77 K. 
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Tabela 15: Parâmetros experimentais dos espectros Mössbauer à temperatura ambiente e a 77K. Hhf: campo magnético hiperfino (kOe); 

2εQ: deslocamento quadrupolar (mm/s); Γ: largura de linha; ∆EQ: desdobramento quadrupolar (mm/s); δ: desvio isomérico relativo ao α-

Fe (mm/s); S: área espectral relativa (%); *Parâmetro fixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra 

Sexteto I (Hematita) Sexteto II (Goethita) Dubleto (Goethita) 

Hhf 2εQ  Γ1,6 S Hhf 2εQ  Γ1,6 S ∆EQ Δ S 

CGS      379.3 -0.26 0.26 0.25 93.8 0.6 0.25* 6.2 

CGS207-RT      376.9 -0.27 0.25 0.27 98.5 0.7* 0.26 1.5 

CGS207-77K      498.7 -0.24 0.36 0.38 100    

CGS250-RT 499.3 -0.22 0.26 0.30 48.0 383.7 -0.26 0.25 0.33 51.1 0.4 0.25* 0.9 

CGS250-77K 528.6 -0.14 0.37 0.40 41.9 501.3 -0.23 0.36 0.38 58.1    

CGS270-RT 507.6 -0.21 0.26 0.26 80.7 391.6 -0.26 0.25 0.43 19.3    

CGS270-77K 530.8 -0.18 0.37 0.35 74.7 504.1 -0.23 0.35 0.40 25.3    

CGS400 515.3 -0.21 0.27 0.33 100         

CGS900 517.7 -0.21 0.27 0.28 100         
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O sexteto assimétrico na amostra CGS é típico de goethita e os parâmetros 

hiperfinos derivados do ajuste são próximos aos reportados na literatura (Tab. 15). 

Outro detalhe que pode ser observado nos espectros Mössbauer é o aparecimento 

de um dubleto central, que pode ser devido a óxidos de ferro (superparamagnético) 

de tamanho médio de partículas muito pequeno 30. Resultado este confirmado pela 

difração de raios X, na qual observou-se que os tamanhos de partículas da goethita 

eram em torno de 250 Å, sendo assim sugere-se que os dubletos são devidos à 

presença de goethita de pequeno tamanho de partícula. Vale apena ressaltar que o 

teor de água na goethita pode influenciar suas propriedades magnéticas 16. 

O espectro da amostra CGS207 a 298 K é semelhante ao da CGS e nenhum traço 

de hematita é encontrado nesta amostra. Na amostra CGS207 a 77 K foi restaurado 

o sexteto da goethita comprovando que a amostra continha somente goethita. 

O aparecimento de um sexteto com parâmetros típicos de hematita pode ser 

claramente visto depois do aquecimento a 250ºC e 270ºC tanto nos espectros a 298 

K como a 77 K. Era esperado que abaixo de 265 K a hematita tivesse passado pela 

Transição de Morin, deixando de ser fracamente ferromagnética (WF) para ser 

antiferromagnética (AF). Contudo, observando os parâmetros ajustados (Tab. 15) 

para o campo hiperfino (Hhf) e deslocamento quadrupolar (2εq) pode-se perceber que 

não estão de acordo com os parâmetros da hematita que passou pela Transição de 

Morin 30.  

O sexteto nos espectros ajustados da CGS400 e CGS900 é atribuído à hematita, 

visto que os parâmetros de ajuste estão de acordo com os parâmetros dados na 

literatura, comprovando a transformação da goethita em hematita a partir de 400ºC. 

A espectroscopia Mössbauer permite comparar os parâmetros obtidos através do 

ajuste do espectro com aqueles obtidos para substâncias puras. Esta técnica 

também possibilita conhecer a concentração de ferro nas espécies envolvidas (no 

caso, hematita e goethita) devido à concentração ser proporcional as áreas relativas 

de cada sub-espectro. Ao comparar as áreas relativas de cada sub-espectro, pode-

se perceber que com o aumento da temperatura de aquecimento aumenta a fração 

de hematita e diminui a fração de goethita na amostra, ou seja, até 270ºC nem toda 

a goethita foi convertida em hematita. 



52 

 

Pela análise da curva TGA observa-se que a 400ºC toda a goethita transformou em 

hematita, resultado semelhante ao encontrado no Mössbauer. Os espectros 

Mössbauer da amostra CGS207, não revelaram a presença de hematita, entretanto, 

pela perda de massa observada na curva termogravimétrica até 207ºC, era de se 

esperar uma pequena fração de hematita, caso esta perda fosse devido à 

desidroxilação. Consequentemente, pode-se atribuir a perda de massa total de 

105ºC até 207ºC, a liberação de água absorvida. 

A avaliação do efeito da temperatura na decomposição da goethita foi realizado 

adicionalmente submetendo a amostra CGS a diferentes rampas de aquecimento 

(taxas de 8ºC/min, 10ºC/min, 15ºC/min, 18ºC/min e 20ºC/min) e isotermas de duas 

horas nas respectivas temperaturas de 80ºC, 100ºC, 150ºC, 180ºC e 200ºC.  

A Figura 26 mostra as isotermas da amostra CGS nas temperaturas de 80ºC, 100ºC, 

150ºC, 180ºC e 200ºC. 
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Figura 26: Isotermas da amostra CGS nas temperaturas de 80ºC, 100ºC, 150ºC, 

180ºC e 200ºC. 

 

Pode-se observar que há perda contínua de massa nas isotermas de 180ºC e 

200ºC, o que sugere que o tempo de duas horas não foi suficiente para remover 
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toda água adsorvida e absorvida. Portanto comprova-se que a perda de massa é  

dependente da temperatura e do tempo de aquecimento.  

Com o intuito de verificar se a goethita havia iniciado o processo de dexidroxilação, 

foi realizado o espectroscopia Mössbauer (Fig. 27) a temperatura ambiente das 

amostras oriundas das isotermas de 150ºC, 180ºC e 200ºC. 
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Figura 27: Espectros Mössbauer das amostras CGS oriundas das isotermas de 

150ºC, 180ºC e 200ºC. 

 

O sexteto assimétrico nas amostras CGS-150 e CGS-180 é típico de goethita e o 

dubleto central é atribuído a goethita superparamagnética, e é causado por 

partículas de tamanho muito pequeno 30.  

O aparecimento de um sexteto com parâmetros típicos de hematita pode ser 

claramente visto na amostra CGS-200, assim sendo, confirma-se que o aquecimento 

da amostra CGS até 180ºC por duas horas não causa a dexidroxilação, mas a 

200ºC, pode-se observar a presença de hematita. 

Portanto, sugere-se que o tempo de duas horas especificado pela norma ISO 

2596:2006 para o método de perda de massa não é suficiente para remover toda 

água adsorvida e absorvida, e como a goethita presente nos minérios pode também 



54 

 

ser nanométrica, as conclusões para a goethita sintética podem ser aplicáveis aos 

minérios.  

 

5.5 Tratamento dos dados- Titulação Karl-Fischer 

5.5.1 Erro na titulação volumétrica  

O titulador da Metrohm titula com uma resolução 20.000 pulsos por volume de 

bureta (10mL), isto significa que se atinge uma resolução volumétrica de 0,5μL. 

Apesar desta resolução permitir uma alta precisão, isso não significa que as 

titulações podem ser conduzidas abaixo da resolução limite.  Mesmo em vasos de 

titulação hermeticamente fechados, a introdução da taxa de umidade atmosférica 

pode chegar a 20μL de H2O por minuto. Os tituladores determinam este valor como 

o drift ou branco e automaticamente o descontam no cálculo final 13.  

É possível determinar pequenas quantidades de água volumetricamente, se uma 

quantidade apropriada de amostra e reagentes KF diluídos são utilizados, por 

consequência, o limite inferior de determinação é de aproximadamente 50 a 100 

ppm de H2O 13. Adicionalmente à resolução da bureta, o sistema de indicação (drift), 

contribui para a exatidão e a reprodutibilidade dos resultados. 

No decorrer deste trabalho, quando o equipamento era ligado o drift era de cerca de 

20L/min, mas no decurso do dia era possível obter valores tão baixos como 

1L/min. Com base nestes valores, fez-se uma estimativa do erro relativo ou 

incerteza da medida e do limite de detecção do método utilizado. 

Observou-se que algumas amostras liberavam água facilmente enquanto que outras 

requeriam um tempo maior de análise. A duração total de uma titulação depende da 

quantidade de água e da temperatura de análise, tendo variado entre três a sete 

minutos. 

Para o cálculo do erro relativo, a eficiência de recuperação foi periodicamente 

verificada introduzindo-se 10L de água destilada dentro do forno nas temperaturas 

de 105ºC, 400ºC, 600ºC e 900ºC (análises distintas). Foram realizadas 30 análises 

obtendo uma média de 101,14%, desvio padrão de 3,02 e erro relativo de 3%.  

Procurou-se levar em consideração fatores que possivelmente contribuiriam para 

obtenção de uma medida mais confiável de concentração de água nas amostras. 
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Dentre eles destaca-se: fator da solução KF, volume gasto de titulante para 

condicionamento do vaso de reação (drift), tempo mínimo, máximo e médio das 

análises. 

Considerando a massa média das amostras de 100mg, o fator da solução médio de 

2mg/mL, drift médio de 10μL H2O por minuto e tempo médio de 300s, calculou-se o 

limite de detecção (LD) percentual para o método utilizado. Obteve-se LD de 0,1% 

em massa, ou seja, este valor foi considerado como a menor concentração de água 

que pode ser detectada usando-se as condições de análise acima descritas. 

 

5.5.2 Repetibilidade e tolerância permitida para o método do Karl Fischer 

volumétrico 

A norma ISO 7335:1987 para minérios de ferro intitulada como “Determinação do 

teor de água combinada pelo método Karl Fischer titrimétrico”, apresenta equações 

para cálculos de precisão deste método analítico. Este método é aplicável para faixa 

de concentração de 0,05% a 10% (m/m) e para análises no mesmo laboratório a 

tolerância permitida, ou seja, a repetibilidade (r) é dada pela equação de regressão 

linear 4: 

                                               r = 0,0431 X + 0,0177                                                 (4) 

sendo que X é o teor de água que sai acima da temperatura de 105ºC em 

porcentagem mássica. Ressalta-se que as análises devem ser feitas no mínimo em 

duplicata. 

O anexo A da norma ISO 7335:1987 (Fluxograma do procedimento para aceitação 

dos valores analíticos para amostras teste) apresenta a tolerância permitida para o 

método, quando a diferença em módulo dos teores X for menor ou igual a r, a 

condição de análise é satisfeita, ou seja, a diferença dos teores é estatisticamente 

insignificante, caso contrário à diferença é significante. Quando a diferença é 

significante, uma ou mais análises para a determinação do teor de água deve ser 

realizada de acordo com o fluxograma do anexo A da referida norma. 

Aplicando estes conceitos para os resultados obtidos das amostras utilizadas no 

presente trabalho, confirma-se que o método utilizado é preciso, pois os valores 

obtidos para o teor de água são estatisticamente significantes (Apêndice III). 
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5.6 Quantificação dos teores de água adsorvida e água absorvida 

Os teores de água obtidos pelos métodos de perda de massa (PM), secagem por 

infravermelho (IF), análise termogravimétrica (TGA), volumétrico Karl Fischer (KF) 

direto e volumétrico Karl Fischer (KF) com forno acoplado a 105ºC são apresentados 

na Tabela 16.  

Tabela 16: Teores de água médios (%) nas amostras de minério de ferro, manganês 

e goethita. 

Amostra PM IF TGA KF direto KF 105ºC 

CE1-150 0,03 (0,02) 0,41 0,08 0,15 <0,10 

CE1-325 0,02 (0,02) 0,66 0,10 <0,10 <0,10 

CE2-150 0,03 (0,02) 0,17 0,10 0,11 <0,10 

CE2-325 0,06 (0,02) 0,10 0,01 <0,10 <0,10 

CM1-150 0,08 (0,04) 0,19 0,22 0,20 0,13 

CM1-325 0,10 (0,03) 0,12 0,12 0,17 <0,10 

CM2-150 0,44 (0,03) 0,23 0,50 0,78 0,51 

CM2-325 0,37 (0,11) 0,17 0,37 0,67 0,43 

CG1-150 0,96 (0,04) 1,13 1,16 1,44 1,17 

CG1-325 0,69 (0,09) 0,76 0,83 1,17 0,80 

CG2-150 0,72 (0,16) 0,26 0,48 1,05 0,64 

CG2-325 0,61 (0,02) 0,40 0,47 0,98 0,67 

CPT-100 1,52 (0,07) 1,43 1,39 1,92 1,69 

CPT-325 1,16 (0,09) 1,26 1,25 1,54 1,45 

CPR-100 1,66 (0,01) 2,22 1,69 2,19 2,24 

CPR-325 1,42 (0,07) 1,02 1,78 2,08 2,18 

CBF-100 0,56 (0,09) 0,73 0,83 1,00 0,97 

CBF-325 0,57 (0,00) 0,92 0,75 0,92 0,60 

CGS * * 2,63 2,73 2,10 

NO5 * * 0,33 0,35 0,34 

CGM * * 2,15 2,41 2,06 

CGD * * 2,31 2,52 2,48 

CGF * * 1,76 1,62 1,58 

*Ensaios não realizados 
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Ressalta-se que os valores entre parênteses no método perda de perda 

representam o desvio padrão. 

No método de secagem por infravermelho, observou-se que para massas pequenas 

de amostras a determinação de baixos teores de água não é apropriada devido a 

sensibilidade da balança (1mg), consequentemente estes resultados não serão mais 

discutidos.  

De modo geral, os minérios especularíticos (CE) e martíticos (CM) que possuem 

mais goethita apresentam teores de água maiores. Para as amostras de minério de 

ferro com predominância de hematita especularítica (CE) os teores de água são 

muito baixos portanto a granulometria não interfere no resultado. As amostras com 

predominância de hematita martitíca (CM) são mais porosas que as especularíticas 

(CE), logo observa-se que estas têm um teor de água maior. Para os minérios de 

ferro com predominância de goethita (CG), não se observou diferença significativa 

no teor de água nas duas frações granulométricas (+150 mesh e +325 mesh). 

O teor de água dos minérios de manganês é governado pelos minerais de 

manganês e pela presença de caulinita, devido estas amostras não conterem 

goethita na sua composição. Observa-se que os minérios que contêm todorokita e 

caulinita (CPT e CPR) apresentam maiores teores de água que as amostras que tem 

criptomelana (CBF). Isto se deve ao fato que a todorokita 

((Na,Ca,K)2(Mn+4,Mn+3)6O12•3-4.5(H2O)) e a caulinita apresentam água de 

constituição, o que possibilita a ocorrência de ligações de hidrogênio 

intermoleculares que retém mais água. 

Os teores de água das amostras de minério de ferro, manganês e da goethita 

determinados pelo método de Karl Fischer direto foram sistematicamente superiores 

aos obtidos pelo método TGA, apenas obteve-se uma diferença para a amostra 

CGS, mas esta variação observada é da ordem de 0,1%, estando dentro da 

limitação do método (Fig. 28). Ressalta-se que no TGA o limite considerado para a 

liberação de água adsorvida foi a temperatura de 105ºC. 

Do mesmo modo, os teores determinados por  KF direto  foram sistematicamente 

superiores ao KF com forno a 105ºC (Fig. 29). Este resultados comprovam que o 

aquecimento a 105ºC não é suficiente para remover toda a água. 
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Figura 28: Teor de água (%) determinado pelos métodos TGA a 105ºC e pelo KF 

direto. 
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Figura 29: Teor de água (%) determinado pelos métodos KF com forno acoplado a 

105ºC (KF-105) e KF direto. 

 



59 

 

Estes resultados sugerem que os teores de água adsorvida e absorvida são 

subestimados pelo TGA e pelo aquecimento da amostra a 105ºC, ou seja, seria 

necessário uma temperatura mais elevada para remover a mesma quantidade em 

massa de água das amostras. Esta discrepância nos teores determinados por estes 

métodos acredita-se ser real, e sua origem é simplesmente o fato de que a secagem 

a temperaturas próximas a 100ºC não elimina toda a água adsorvida e absorvida 

nos minérios de ferro, manganês e na goethita sintética. A possível subestimação do 

teor de água pela secagem a 100ºC já havia sido discutida por Strezov et al. 2. 

Propõe-se que toda a água adsorvida e absorvida nas amostras é rapidamente 

transferida para o solvente metanol, e depois consumida pelo reagente Karl Fischer. 

A formação de ligações de hidrogênio no sistema de água-metanol é muito mais 

favorável do que no sistema de água-goethita. Segundo Fileti et al. 66, a distância de 

ligação de hidrogênio OH no sistema de água-metanol é 1,942Å enquanto que a 

distância de ligação água-goethita 2,76Å 22. Além disso o reagente KF tem 

substâncias capazes de formar ligações de hidrogênio com a água. Como 

consequencia, toda a água adsorvida e absorvida é facilmente determinada pelo 

método de titulação de Karl Fischer direto, no qual a amostra é colocada em contato 

com a solução de metanol 33.  

Minérios de ferro podem conter pequenas quantidades de minerais que tem 

hidroxilas, tais como a caulinita e a gibbsita. Minérios de manganês podem conter 

minerais hidratados, tais como manganita, todorokita e lithioforita 67. Os minerais que 

não contêm água em suas fórmulas químicas, mas tem hidroxilas produzem água 

mediante aquecimento devido a desidroxilação. 

As normas ISO 2596:2006 e 3087:2011 regulam a determinação de umidade em 

minérios de ferro, que é feita após aquecimento a 105ºC. Os resultados do presente 

estudo demonstraram que esta temperatura não é suficientemente elevada para 

remover completamente a água adsorvida e absorvida contida nos minérios. Por 

outro lado, não é possível estabelecer uma temperatura em geral, que é capaz de 

secar as amostras, pois esta temperatura vai variar de amostra para amostra. Assim,  

acredita-se que o método KF direto utilizado neste trabalho é o mais apropriado para 

determinar o teor de água adsorvida e absorvida. 
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5.7 Hidrohematita 

A possível existência das fases intermediárias formadas durante a decomposição da 

goethita em hematita, “protohematita” e “hidrohematita” foi proposta e por vezes 

contestada. No presente estudo, será confirmado pela quantificação de água em 

diversas amostras naturais e sintéticas a inexistência destas duas fases nas 

amostras investigadas. 

O espectro Mössbauer da amostra CGS (Fig. 24) revelou que a 207ºC não há 

presença de hematita, enquanto que a 250ºC e 270ºC há aproximadamente 45% e 

78% de hematita, respectivamente e, a partir de 400ºC nenhum traço de goethita é 

detectado. O campo magnético da goethita remanescente é mais elevado nas 

amostras aquecidas, sugerindo que as partículas menores transformaram em 

hematita a baixas temperaturas. Este raciocínio é confirmado pelos campos 

hiperfinos da hematita formada a 250ºC, 270ºC e 400ºC, na qual aumenta com o 

aumento da temperatura. Estas temperaturas são muito baixas para promover algum 

crescimento de grão, e, portanto, sugere-se que o aumento no campo magnético 

hiperfino pode ser explicado pela transformação de partículas maiores de goethita. 

Como dito anteriormente, todos os parâmetros Mössbauer mostrados na Tabela 15 

estão de acordo com os relatados na literatura tanto para hematita e goethita de 

pequeno tamanho de partículas e baixa cristalinidade 22, 68, 69.  

Os difratogramas das amostras aquecidas a 250ºC e 270ºC mostraram que os picos 

da hematita são mais largos quando comparado com os da goethita (Fig.23). Os 

dois principais picos da hematita são os de hkl (104) (100%) e (110) (70%), e eles se 

sobrepõem com alguns picos da goethita que ainda não foi decomposta. A 400ºC 

observa-se apenas linhas largas pertencentes à hematita. Este alargamento 

desaparece após aquecimento a 900ºC (Fig. 23). Entretanto existe um alargamento 

nas linhas de hematita, na qual, acredita-se ser causada principalmente pela 

presença de partículas menores. 

Este fenômeno tem sido frequentemente reportado na literatura, hematitas obtidas 

pelo aquecimento a moderadas temperaturas (T< 400ºC a 500ºC), tanto da goethita 

natural quanto da sintética usualmente exibem alargamento diferencial, 

especialmente no que diz respeito à inversão de intensidade (110)/(104). Wolska e 

Szajda 37 e Wolska e Schwertmann 5 propuseram que essas mudanças nas 

intensidades relativas eram atribuídas à ocorrência de grupos OH- e isto era a prova 
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da existência da protohematita e hidrohematita. Contudo, diversas explicações como 

falha de empacotamento, presença de microporos, anisotropia da forma da partícula, 

formação de cristais geminados dentre outras, tem sido dados para explicar este 

fenômeno, mas ainda não se alcançou um consenso 48-52, 70. No estudo de Wolska e 

Szajda 37, as intensidades dos picos (104) e (024) de hematita preparada a 

diferentes temperaturas foram normalizadas em relação à intensidade do pico (113) 

de amostras aquecidas a 900ºC. A duração do tratamento não foi especificada. A 

linha (113) foi escolhida, pois é o mais forte pico cátion-independente, e uma 

diminuição das razões (104)/(113) e (024)/(113) foram consideradas a prova da 

redução de Fe3+ em sítios octaédricos. É importante enfatizar que as proporções 

acima mencionadas diferem significativamente das razões listadas no cartão PDF da 

hematita padrão. Isto se deve ao fato que provavelmente o aquecimento a 900ºC 

não produz um uma hematita padrão, uma vez que o processo de sinterização está 

em seu estágio inicial. 

Outro ponto questionável é a correlação entre os parâmetros da célula unitária e a 

quantidade de grupos hidroxilas dentro da estrutura da hidrohematita. Os valores 

para a protohematita e hidrohematita obtidos dos arquivos PDF na qual foram 

baseados aos trabalhos de Wolska 35 e Wolska e Schwertmann 5 estão 

especificados na Tabela 17. Pode-se perceber que as diferenças entre as distâncias 

interplanares da hematita padrão e das quatros hidrohematita são pequenas, 

especialmente se considerarmos que a maioria das amostras apresentam padrões 

de difração com linhas muito largas. Além disso, nenhum padrão interno foi usado 

por Wolska e Szajda 37 para corrigir um possível desvio instrumental. As distâncias 

interplanares das amostras em estudo foram incluídas na Tabela 17 e são 

semelhantes às distâncias da hidrohematita. A última coluna mostra os valores 

médios das distâncias interplanares calculadas usando os dados das cinco amostras 

do presente estudo. Estes resultados sugerem que, dentro dos erros experimentais, 

não existe diferença entre as distâncias interplanares da hematita padrão, as 

hidrohematita e as amostras estudadas. 

A Tabela 18 apresenta os teores de água liberada nas temperaturas de 400ºC, 

600ºC e 900ºC. Todas as amostras foram previamente secas a 105ºC dentro do 

forno de baixa temperatura e transferida para o forno de alta temperatura sem 

nenhum contato com a atmosfera exterior. 
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Tabela 17: Distâncias interplanares (Å) da hematita padrão (PDF 33-0664), padrão de hidrohematita (PDF 73-8431, 73-8432, 73-8433, 
73-8434 and 76-0182) e hematitas preparadas no presente trabalho.  

hkl 33-0664 73-8431 73-8432 73-8433 73-8434 76-0182 CGS400 CGS900 HGU-400 HGU-800 HU Média1
* Média2

* 

012 3.684 3.688 3.685 3.683 3.684 3.682 3.684 3.683 3.685 3.682 3.688 3.684 (2) 3.684 (2) 

104 2.700 2.706 2.703 2.701 2.701 2.699 2.700 2.700 2.702 2.699 2.705 2.701 (2) 2.700 (2) 

110 2.519 2.520 2.518 2.517 2.519 2.517 2.519 2.518 2.519 2.518 2.520 2.518 (1) 2.519 (1) 

113 2.207 2.210 2.208 2.207 2.207 2.206 2.208 2.207 2.208 2.207 2.210 2.207 (2) 2.208 (1) 

024 1.841 1.844 1.843 1.842 1.842 1.841 1.842 1.841 1.843 1.841 1.844 1.842 (1) 1.842 (1) 

116 1.694 1.698 1.697 1.696 1.695 1.695 1.695 1.695 1.697 1.695 1.698 1.696 (1) 1.695 (1) 

*Média 1 e Média 2 são as médias dos valores de todas as hidrohematita e todas as hematitas sintéticas, respectivamente. Os números 

entre parênteses representam a incerteza (desvio padrão) no último dígito. 
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Tabela 18: Teores de água (%) liberada após aquecimento a 400ºC, 600ºC e 900ºC. 

Amostra 400ºC (%) 600ºC 900ºC (%) 

CE1-150 0,23 - 0,37 

CE1-325 0,19 - 0,12 

CE2-150 0,15 - 0,20 

CE2-325 <0,10 - 0,15 

CM1-150 0,41 0,77 0,82 

CM1-325 0,45 0,91 1,02 

CM2-150 2,56 3,39 3,33 

CM2-325 2,39 2,89 2,98 

CG1-150 6,38 7,10 7,00 

CG1-325 5,13 5,42 5,32 

CG2-150 6,87 7,18 7,11 

CG2-325 5,96 6,16 6,38 

NO5 7,57 7,79 7,72 

CGS 10,62 10,59 10,58 

CGM 9,81 10,22 10,40 

CGD 11,02 11,29 11,36 

CGF 10,19 10,32 10,42 

CHN 1,71 2,25 2,24 

CHC 1,22 - 1,61 

HU 2,90 - 3,04 

HGU-400 2,01 - 2,10 

HGU-800 0,19 - 0,15 
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Para as amostras de minério de ferro com predominância de hematita especularítica 

(CE), verifica-se que a perdas a 400ºC e 900ºC são semelhantes, e as pequenas 

variações observadas são da ordem de 0,1%, estando dentro da limitação do 

método. 

As amostras com predominância de hematita martitíca (CM) e com predominância 

de goethita (CG), em geral, mostraram perdas a 600ºC e a 900ºC superiores a 

400ºC. Além disto, pode notar que a água já foi praticamente toda liberada até a 

temperatura de 600ºC. Estas amostras contêm pequenas proporções de caulinita 

(<5%) e sabe-se que a caulinita libera cerca de 13,96% de água de constituição por 

volta de  500ºC 64, portanto as diferenças observadas são atribuídas a caulinita.  A 

comprovação desta afirmativa pode ser vista nas análises termogravimétricas destas 

amostras (Fig. 13 e 14). Percebe-se pela curva DTG, um ombro próximo a 500ºC 

referente à desidroxilação da caulinita. 

Analisando os teores de água a 400ºC, 600ºC e 900ºC nas amostras de goethita e 

hematita, comprova-se que toda água é liberada até a temperatura de 400ºC, visto 

que as diferenças encontradas entre os teores nestas três temperaturas são da 

ordem do limite de detecção do método, provando novamente a ausência de 

unidades hidroxilas ou água oclusa nestas amostras. 

Os teores de água para as goethitas sintéticas foram superiores que o valor teórico 

(10,14%) da desidroxilação da goethita, reafirmando que estes resultados englobam 

tanto a água proveniente da desidroxilação quanto a água absorvida que não foi 

removida a 105ºC. Para as amostras sintéticas, os resultados mostraram que toda a 

água é expelida durante a transformação e uma vez formada a hematita, nenhum 

grupo hidroxila permanece na estrutura da hematita. 

As curvas de titulação da amostra CGS a 105ºC, 400ºC, 600ºC e 900ºC são 

mostradas na Figura 30. 
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Figura 30: Teor de água (%) determinado pelo método Karl Fischer depois do 

aquecimento da amostra CGS a 105ºC(a); 400ºC(b); 600ºC (c) e 900ºC (d). 

O comportamento na titulação foi similar para todas outras amostras. A água é mais 

lentamente liberada a 400ºC quando comparado com as determinações a 600ºC e 

900ºC, mas as três curvas tendem ao limite de 10% em peso.  

Foram feitos experimentos dinâmicos a partir da temperatura ambiente até a 

temperatura de 900ºC, sendo que a água liberada continuamente titulada. 

Infelizmente, o forno não permiti qualquer tipo de programação de aquecimento, e, 

por conseguinte, apenas uma experiência pode ser realizada através do 

monitoramento da variação da temperatura com o tempo. As curvas experimentais 

mostraram um pequeno, mas contínuo aumento da água com o tempo. Conforme 

explicado na seção experimental, o parâmetro drift é ajustado para eliminar qualquer 

pequena quantidade de água que entra no sistema, e este foi ajustado para 20 

μL/min, tal como sugerido pelo fabricante. Como os tempos de titulação são 

relativamente longos, as curvas da Figura 31 foram corrigidas subtraindo a curva do 

branco.  
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Figura 31: Teor de água (%) em função do tempo de aquecimento no forno KF.  

 

Observou-se nas curvas experimentais um pequeno e contínuo aumento do teor de 

água com o tempo. Como relatado anteriormente, o drift é definido a fim de 

contabilizar qualquer pequena quantidade de água que eventualmente possa entrar 

no sistema.  Verifica-se que praticamente toda a perda de massa ocorre até próximo 

de 600 segundos, que corresponde a aproximadamente 600ºC. Posteriormente, 

observa-se uma ligeira perda até 900ºC que pode ser atribuída a água oclusa nos 

cristais. A liberação de água se estabiliza praticamente a 600ºC e isto pode ser visto 

claramente pela curva derivada do volume para todas as amostras (Fig. 32). É 

importante esclarecer que a temperatura mostrada na Figura 32 refere-se ao forno, e 

não à amostra. Como a taxa de aquecimento é relativamente alta, certamente a 

amostra não atingiu a temperatura mostrada pelo forno. Apesar desta restrição, 

estas curvas são interessantes para mostrar o perfil de saída da água e demonstrar 

que a partir de uma determinada temperatura não há mais liberação significativa de 

água, confirmando assim a inexistência da protohematita e hidrohematita nestas 

amostras. 
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Figura 32: Teor de água (%) em função do tempo de aquecimento no forno Karl 

Fischer para as amostras de goethita (linhas pretas) e suas derivadas (linhas azuis). 

 

Alguns autores relataram encontrar água dentro da estrutura da hematita 9, 34, 36, 39, 

40,51.  Segundo Wolska e Szadja 37, a hematita pode reter até cerca de 8% de água. 

Kryukova et al. 28 observaram pela curva termogravimétrica uma perda de massa de 

cerca de 2% durante o aquecimento entre 400ºC e 800ºC. Eles propuseram que a 

composição química encontrada Fe1.95O2.85(OH)0.15 da amostra de baixa temperatura 

possui 1,5% de água. Entretanto, os teores de água determinados pela primeira vez 

por titulação Karl Fischer no presente trabalho sugeriram a inexistência da 

protohematita e hidrohematita nas amostras estudadas, que são similares às 

amostras investigadas pelos referidos autores. 
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Assumindo que ocorrem substituições parciais de íons O2- por OH- o que acarreta 

em vacâncias de ferro35, a porcentagem de água dentro da estrutura da hematita 

pode ser calculada pela equação proposta por Peterson et al. 40 .  

 X= (9,07.y)/(51,15+y)                                                    (5) 

Onde y é a porcentagem de água dentro da estrutura e X representa substituições 

OH- na fórmula Fe2-x/3(OH)xO3-x  
35. 

Utilizando o maior valor de substituições OH- que é 1, teoricamente deveria ocorrer 

uma  liberação de 6,33% de água em altas temperaturas e esta quantidade de água 

seria facilmente determinada pelo Karl Fischer visto que gastaria um expressivo 

volume de titulante. 

Considerando um valor máximo de 0,5% de água que eventualmente foi liberada em 

altas temperaturas no presente trabalho, teoricamente haveria cerca de 0,09 

substituições OH-, e este valor é praticamente insignificante em relação ao máximo 

relatado. Este teor de 0,5% pode ser imputado à presença de água oclusa nos 

cristais ou erros experimentais não computados, e consequentemente afirma-se que 

estas substituições são praticamente irrelevantes, isto é, não há água ou grupos 

hidroxilas dentro da estrutura da hematita das amostras investigadas neste trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

O estudo de quantificação do teor de água em amostras de minerais e minérios é de 

suma importância para a área industrial, comercial e química, tanto para a venda de 

minérios quanto para a caracterização adequada das amostras. No presente estudo, 

foi quantificado, por quatro diferentes métodos, os teores de água em amostras 

naturais e sintéticas de minério de ferro, minério de manganês e goethita.  

Investigou-se o perfil de liberação de água e assim foi possível conhecer os tipos de 

água que são liberadas quando a amostra é submetida ao tratamento térmico. 

Constatou-se que a água ligada à superfície das amostras em questão é liberada até 

a temperatura de 105ºC, por outro lado, a água fortemente ligada por ligação de 

hidrogênio requer aquecimento acima de 105ºC para ser liberada. No entanto, a 

quantidade de água absorvida é contabilizada simultaneamente com as perdas de 

massas que ocorrem acima de 105ºC, sejam elas de desidroxilação ou água de 

constituição do mineral. 

Os teores determinados pelo método de Karl Fischer direto foram superiores aos 

obtidos pelo método TGA e Karl Fischer acoplado ao forno a 105ºC. Deste modo, 

conclui-se que a temperatura de secagem a 105ºC, muito utilizada para análises de 

laboratório, de fato, não é suficiente para remover toda a água contida nas amostras, 

todavia não é possível predeterminar uma temperatura máxima de secagem, tendo 

em vista que esta varia de amostra para amostra. 

Constatou-se que a perda de água é diretamente afetada pela temperatura e tempo 

de aquecimento. Através dos resultados obtidos para as amostras de goethita 

sintética, observou-se que a desidroxilação ocorre em temperaturas superiores a 

180ºC. Portanto, conclusões feitas para goethita sintética nanométricas podem ser 

aplicáveis a minérios.   

Foi realizado um estudo específico sobre a possível existência de fases 

intermediárias na decomposição da goethita em hematita. Verificou-se para as 

amostras de minério de ferro, a importância de se conhecer a composição 

mineralógica correta, pois a presença de minerais que contém água de constituição 

(como por exemplo a caulinita) devem ser levados em consideração, uma vez a 

secagem a altas temperaturas liberam estes tipos de água. Os teores de água 

determinados a 400ºC, 600ºC e 900ºC foram semelhantes considerando os erros 

experimentais, desta forma, sugere-se que não há água ou hidroxilas na estrutura da 
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hematita, comprovando a inexistência da protohematita e hidrohematita nas 

amostras investigadas. 
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8 APÊNDICE 

APÊNDICE I-Teores de água determinado pelo método de perda de massa 

Tabela 19: Teores de água (duplicata) e desvio padrão determinados pelo método 
de perda de massa. 

Amostra PM-1 (%) PM-2 (%) PM (%) 

CE1-150 0,017 0,049 0,03 (0,02) 

CE1-325 0,004 0,032 0,02 (0,02) 

CE2-150 0,015 0,046 0,03 (0,02) 

CE2-325 0,034 0,083 0,06 (0,02) 

CM1-150 0,058 0,110 0,08 (0,04) 

CM1-325 0,120 0,077 0,10 (0,03) 

CM2-150 0,423 0,466 0,44 (0,03) 

CM2-325 0,300 0,448 0,37 (0,11) 

CG1-150 0,990 0,935 0,96 (0,04) 

CG1-325 0,627 0,751 0,69 (0,09) 

CG2-150 0,607 0,829 0,72 (0,16) 

CG2-325 0,630 0,595 0,61 (0,02) 

CPT-100 1,574 1,471 1,52 (0,07) 

CPT-325 1,095 1,216 1,16 (0,09) 

CPR-100 1,665 1,649 1,66 (0,01) 

CPR-325 1,524 1,315 1,42 (0,07) 

CBF-100 0,621 0,494 0,56 (0,09) 

CBF-325 0,564 0,566 0,57 (0,00) 
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APÊNDICE II- Ajustes dos espectros Mössbauer 

 A amostra CGS a RT foi ajustada com distribuição de lorenzianas com um 

sexteto utilizando todos os parâmetros livres e um dubleto com desvio isomérico, 

largura de linha e razão de intensidade 1:1 fixos.  

 A amostra CGS207RT foi ajustada com distribuição de lorenzianas com um 

sexteto e um dubleto utilizando todos os parâmetros livres. O espectro da amostra 

CGS207LT foi ajustada no MOSF com um sexteto e todos os parâmetros hiperfinos 

livres e razão de intensidade 3:2:1.  

 O espectro da amostra CGS250RT foi ajustado com distribuição de 

lorenzianas com dois sextetos e um dubleto, um sexteto correspondente a hematita 

onde todos os parâmetros hiperfinos estão livres e um sexteto da goethita com todos 

os parâmetros livres e um dubleto da goethita com desvio isomérico, largura de linha 

e razão de intensidade 1:1 fixos. O espectro da CGS 250 LT foi ajustado pelo 

programa MOSF com dois sextetos, sendo um sexteto correspondente a hematita e 

o outro sexteto de menor campo correspondente a goethita, ambos mantendo todos 

os parâmetros livres. 

 O espectro da CGS270RT foi ajustado com distribuição de lorenzianas com 

dois sextetos, um sexteto correspondente a hematita onde todos os parâmetros 

hiperfinos estão livres e um sexteto da goethita com todos os parâmetros livres. O 

espectro da CGS 250 LT foi ajustado pelo programa MOSF com dois sextetos, 

sendo um sexteto correspondente a hematita e o outro sexteto de menor campo 

correspondente a goethita, ambos os com mantendo todos os parâmetros livres. 

 O espectro da CGS400 foi ajustado no MOSF com um sexteto, sem nenhum 

parâmetro hiperfino fixo. 

 O espectro da CGS900 foi ajustado no MOSF com um sexteto, sem nenhum 

parâmetro hiperfino fixo. 
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APÊNDICE III- Teores de água determinados pelo método Karl Fischer 

Tabela 20:Teores de água (duplicata) e cálculos de repetibilidade do método Karl Fischer. 

R: repetibilidade;  X: Média dos teores de água; D: diferença em módulo dos teores de água; NA: método não aplicável. 

Amostra KF-105ºC X R D KF-400ºC X R D KF-900ºC X R D 

CE1-150 0,00 0,00 <0,10 NA NA 0,21 0,25 0,23 0,03 0,04 0,41 0,33 0,37 0,03 0,08 

CE1-325 0,00 0,00 <0,10 NA NA 0,18 0,19 0,19 0,03 0,01 0,10 0,13 0,12 0,02 0,03 

CE2-150 0,08 0,00 <0,10 NA NA 0,17 0,13 0,15 0,02 0,01 0,21 0,18 0,20 0,03 0,03 

CE2-325 0,00 0,06 <0,10 NA NA 0,00 0,08 <0,10 0,02 0,04 0,14 0,15 0,15 0,02 0,01 

CM1-150 0,14 0,11 0,13 NA NA 0,38 0,43 0,41 0,04 0,05 0,79 0,85 0,82 0,05 0,06 

CM1-325 0,13 0,06 <0,10 NA NA 0,42 0,47 0,45 0,04 0,05 1,00 1,03 1,02 0,06 0,03 

CM2-150 0,49 0,53 0,51 0,04 0,04 2,50 2,62 2,56 0,13 0,12 3,15 3,51 3,33 0,16 0,2 

CM2-325 0,49 0,45 0,43 0,04 0,05 2,42 2,36 2,39 0,12 0,06 3,03 2,93 2,98 0,15 0,1 

CG1-150 1,19 1,15 1,17 0,07 0,04 6,39 6,37 6,38 0,29 0,02 6,85 7,15 7,00 0,32 0,3 

CG1-325 0,83 0,77 0,80 0,05 0,06 5,03 5,23 5,13 0,24 0,2 5,47 5,17 5,32 0,25 -0,05 

CG2-150 0,62 0,66 0,64 0,05 0,04 6,97 6,76 6,87 0,31 0,21 7,24 6,98 7,11 0,32 0,28 

CG2-325 0,65 0,68 0,67 0,05 0,03 6,11 5,81 5,96 0,27 0,24 6,41 6,36 6,38 0,29 0,05 

 


