OBTENÇÃO DE ÓXIDO DE MANGANÊS
ELETROLÍTICO A PARTIR DO RESÍDUO
PROVENIENTE DO BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO
DE MANGANÊS SÍLICO-CARBONATADO

STÊNIO BRUNO LOBO OLIVEIRA

Ouro Preto
2018

STÊNIO BRUNO LOBO OLIVEIRA

OBTENÇÃO DE ÓXIDO DE MANGANÊS
ELETROLÍTICO A PARTIR DO RESÍDUO
PROVENIENTE DO BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO
DE MANGANÊS SÍLICO-CARBONATADO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de
Ouro Preto, como parte dos requisitos necessários para a
obtenção do grau de Mestre em Engenharia Ambiental –
Tecnologias Ambientais.

Orientador: Prof. Dr. Cornélio de Freiras Carvalho
Coorientador: Prof. Dr. José Fernando de Paiva

Ouro Preto
2018

RESUMO
Este trabalho aborda a reciclagem do resíduo industrial proveniente da planta de
beneficiamento de finos de minério de manganês sílico-carbonatado da Companhia Rio Doce
Manganês (RDM), localizada em Conselheiro Lafaiete-MG.
O minério de manganês gerado pela Companhia Rio Doce Manganês representa um
passivo ambiental superior a 480.000 toneladas. Este resíduo, disposto nos pátios da mineradora,
é composto por espessartita, rodocrosita e birnessita, e, é caracterizado como um rejeito por
possuir 84% de suas partículas com granulometria inferior a 25 mm (60 mesh); estas sem valor
agregado na indústria de mineração.
Realizaram-se testes de lixiviação, em um sistema contínuo, com ácido sulfúrico e, desta
reação, obteve-se o sulfato de manganês, o qual apresentou pH em torno de 0,40. Inicialmente,
aplicou-se a análise univariada a fim de se conhecer melhor o comportamento do sistema. Para a
otimização das condições experimentais, utilizou-se a metodologia do planejamento experimental
multivariado, a qual possibilitou investigar a influência dos diversos parâmetros no rendimento
da lixiviação, proporcionando resultados satisfatórios.
A solução lixiviada foi quantificada com permanganato de potássio (KMnO4) e,
posteriormente, submetida ao processo de eletrólise para se produzir óxido de manganês (MnO2).
Para a fase de otimização, utilizou-se o planejamento fatorial completo (CCD) 23 a fim de se
determinar os níveis ótimos da correlação entre os fatores estudados e de se produzir um melhor
rendimento na deposição eletrolítica.
Os resultados que apresentaram os melhores rendimentos de produção, tanto no processo
da lixiviação do Mn (12,71%), quanto na deposição eletrolítica do MnO2 (48,8%), foram
analisados e qualificados quanto a sua viabilidade e eficiência.

ABSTRACT
This work discusses the recycling of industrial waste from the Rio Doce Manganese
Company (RDM) processing plant, located in Conselheiro Lafaiete-MG.
Manganese ore represents an environmental liability of over 480,000 tonnes. This residue,
composed of spessartite, rhodochrosite and birnessite, is characterized as a waste because it has
84% of its particles with particle size less than 25 mm (60 mesh); with no added value in the
mining industry.
Leaching tests were carried out in a continuous system with sulfuric acid and, from this
reaction, manganese sulphate was obtained, which had a pH around 0.40. Initially, the univariate
analysis was applied in order to better understand the behavior of the system. For the
optimization of the experimental conditions, the methodology of multivariate experimental
planning was used, which allowed to investigate the influence of the several parameters on the
leaching yield, providing satisfactory results.
The leached solution was quantified with potassium permanganate (KMnO4) and
subsequently subjected to an electrolysis process to produce manganese oxide (MnO2). For the
optimization phase, the complete factorial design (CCD) 23 was used in order to determine the
optimum levels of the correlation between the factors studied and to produce a better yield in the
electrolytic deposition step.
The results that presented the best production yields, both in the leaching process of Mn
(12.71%) and in the electrolytic deposition of MnO2 (48.8%), were analyzed and classified
according to their viability and efficiency.
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1. INTRODUÇÃO
Os resíduos industriais têm despertado grandes preocupações devido aos impactos
ambientais decorrentes do seu armazenamento e sua eliminação (REIS, 2005 e CANDIA;
GIRARDI, 1979). Ao mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável dentro da indústria de
mineração tem sido alvo de pesquisas, tanto acadêmicas, como industriais, incentivando a adoção
de medidas de controle e prevenção da poluição, a fim de reduzir os danos ambientais
provocados pela tecnologia (BASU, A.J.; VAN Zyl, 2006).
De acordo com Santos (2013), durante o processo de beneficiamento as indústrias de
mineração geram uma grande quantidade de rejeito. Particularmente, o beneficiamento de
minério de manganês da empresa Rio Doce Manganês (RDM) – Conselheiro Lafaiete/MG
produz partículas finas caracterizadas como rejeito, devido às suas granulometrias. Este rejeito
possui alta porcentagem de silicatos e sílica, além de minerais de Mn. Por não satisfazer as
especificações industriais, este material é acondicionado nos pátios ocupando grandes áreas. Este
processo de disposição de resíduos constitui em um passivo ambiental superior a 480.000
toneladas causando danos ao meio ambiente e ao capital próprio da empresa.
Vários artigos abordam a recuperação de sulfato de manganês dos rejeitos da mineração
de manganês por lixiviação com ácido sulfúrico (ZHANG et al, 2010; PAIXÃO et al, 1995). A
grande importância do sulfato de manganês relaciona-se com a sua utilização como matériaprima para a produção de células eletrolíticas, corantes, produtos farmacêuticos, tecidos e
fertilizantes. No entanto, lixiviados destes processos têm um valor de pH baixo e, geralmente,
contêm altas concentrações de impurezas, tais como Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Co, etc, os quais são
solubilizados concomitantemente com manganês (DE MICHELIS et al, 2009).
Sabe-se que a Companhia Rio Doce Manganês já realizou estudos para a reciclagem do
resíduo através do processo de pelotização, que é usualmente utilizado para aglomeração de finos
de minério de ferro (CARMIGNANO e CARVALHO, 2014), entretanto, os resultados obtidos
foram insatisfatórios em termos de viabilidade econômica (ACÁCIO, 2011).
Os métodos mais comuns encontrados na literatura que versam sobre a remoção de
impurezas, recuperação de manganês de soluções e lixiviados, incluem extração por solventes
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(MARTINS et al, 2001), a precipitação por hidróxidos e carbonatos, cal e sulfetos (PAIXÃO et
al, 1995) e os métodos de adsorção em que micropérolas de quitosana são usadas para reduzir a
acidez e remover os metais a partir de efluentes de minas de carvão (FÁVERE et al., 2007).
Santos (2013) realizou neste mesmo laboratório de pesquisa, a caracterização física e
química do rejeito da empresa RDM – Conselheiro Lafaiete/MG. Observou-se que, mais de 84%
das partículas possuíam granulometria abaixo de 60 mesh ou (0,25mm). As análises químicas
mostraram que o rejeito é constituído, em sua maior quantidade, pelos seguintes elementos em %
p/p: Mn (24,8%), Fe (4,7%) e SiO2 (30,4%). A análise mineralógica confirmou a presença dos
minerais de manganês, citados como: espessartita, rodocrosita e birnessita.
Santos (2013) também efetuou de lixiviação, em batelada, com ácido sulfúrico com o
intuito se obter o sulfato de manganês (MnSO4). O lixiviado obtido apresentou um pH
extremamente ácido. Tentativas de precipitação do sulfato de manganês por neutralização com
hidróxido de sódio mostraram-se inviáveis. Já em pH = 2, ocorreu a precipitação do sulfato
hidróxido de manganês [7Mn(OH)2.2MnSO4.H2O]. Santos et al (2015) conseguiram recuperar o
sulfato de manganês lixiviado através da neutralização com micropérolas de quitosana.
“Diferentes tipos de dióxido de manganês são sintetizados para usos específicos. Há
trabalhos visando à conversão de minerais de manganês como, a rodocrosita a dióxido de
manganês, para utilização na fabricação de pilhas”(MONTEIRO & SANTANA, 2012).
A síntese de MnO2 pode ser feita tanto pelo método químico (dióxido de manganês
químico, DMC) ou eletroquímico (dióxido de manganês eletroquímico, DME), dependendo da
qualidade do minério (GARCIA e GORGULHO, 1999; ULLMANN, 1985). Segundo estudos
anteriores (ZHANG e CHENG, 2007), a produção catódica de manganês metálico é vantajosa
apenas em concentrações elevadas de Mn2+ em solução (30-40 g/L). O rendimento dos processos
eletroquímicos depende de diversos fatores e esses métodos costumam ser pouco explorados
porque geralmente não resultam em altos rendimentos.
Este trabalho busca encontrar um caminho para a possível reciclagem do resíduo
industrial proveniente da planta de beneficiamento dos finos de minério de manganês silicocarbonatado da Companhia RDM – Unidade Morro da Mina, localizada em Conselheiro Lafaiete-
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MG. Desse modo, pretende-se obter o óxido de manganês do lixiviado do resíduo utilizando-se a
técnica de deposição eletrolítica. Serão investigados diversos parâmetros a fim de se otimizar o
processo de rendimento manganês e sua viabilidade econômica.
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2 - OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral
O objetivo deste projeto é reciclar o resíduo industrial proveniente da planta de
beneficiamento dos finos de minério de manganês silico-carbonatado da Companhia RDM –
Unidade Morro da Mina, localizada em Conselheiro Lafaiete- MG.
Pretende-se utilizar a técnica de deposição eletrolítica, para recuperar o óxido de
manganês do lixiviado do resíduo e, posteriormente, aperfeiçoar o processo da produção de
MnO2.

2.2. Objetivos Específicos

i.

Investigar a influência de diversos parâmetros como, massa do resíduo, concentração de
ácido e tempo de reação, no rendimento da extração do manganês solúvel do resíduo
através da lixiviação com ácido sulfúrico;

ii.

Converter manganês solúvel, contido no resíduo, em óxido de manganês eletrolítico.
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. Sustentabilidade
3.1.1. Conceito
Sustentabilidade é um conceito que pode ser entendido como preservação ecológica ou o
uso consciente dos recursos ambientais, relacionados aos bens naturais utilizados pelo homem de
forma equilibrada, a garantir sua perpetuidade às gerações futuras, ou ainda, uma somatória de
atividades, as quais colaboram em apoiar uma vasta gama de argumentos, estratégias e decisões
em defesa do meio ambiente.
O

conceito

de

“desenvolvimento

sustentável”

surgiu

com

o

nome

de “ecodesenvolvimento” nos anos 1970. Foi um fruto do esforço para encontrar uma terceira via
opcional àquelas que opunham, de um lado, desenvolvimentistas e, de outro, defensores do
crescimento zero. Para estes últimos, chamados de "zeristas" ou (pejorativamente)
"neomalthusianos", os limites ambientais levariam a catástrofes se o crescimento econômico não
cessasse (ROMEIRO, 2012).
A controvérsia, opondo desenvolvimentistas e zeristas iniciou-se com publicação do
relatório preparado pelo casal Meadows, do MIT, sob os auspícios do chamado Clube de Roma,
sobre os limites ambientais ao crescimento econômico (Meadows et al., 1972), cuja conclusão
fora que o crescimento econômico precisava parar para se evitar o esgotamento dos recursos
naturais e a poluição, contendo uma queda brusca do nível de vida. A primeira conferência das
Nações Unidas sobre meio ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, foi palco dessa
polarização tendente a gerar impasses. Essa conclusão chegou num momento de forte
crescimento econômico mundial, puxado pela recuperação do pós-guerra (os "trinta anos
gloriosos") e a ascensão de alguns emergentes como os "Tigres asiáticos" e o Brasil do milagre
econômico. Por sua vez, a grande maioria dos países permanecia pobre, com dificuldades de
iniciar um processo de crescimento econômico sustentável.
A definição de desenvolvimento sustentável da Comissão Brundtland, “como o
desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das
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futuras gerações atenderem suas próprias”, é a mais conhecida e utilizada, inicialmente
promovida como uma estratégia para lidar com problemas globais urgentes. No entanto, não é
clara o suficiente para que o conceito possa ser posto em prática apenas a partir dos seus
conceitos (SANTOS, CARVALHO, SILVA, & SANTOS, 2015).
A proposição conciliadora dos ecodesenvolvimentistas baseou-se num conceito normativo
sobre, como pode e deve ser o desenvolvimento. É possível manter o crescimento econômico
eficiente (sustentado) no longo prazo, acompanhado da melhoria das condições sociais
(distribuindo renda) e respeitando o meio ambiente (CHECHIN 2010). No entanto, o crescimento
econômico eficiente é visto como condição necessária, porém, não suficiente para a elevação do
bem-estar humano. A desejada distribuição de renda (principal indicador de inclusão social) não
resulta automaticamente do crescimento econômico, o qual pode ser socialmente excludente, são
necessárias políticas públicas específicas desenhadas para evitar que o crescimento beneficie
apenas uma minoria, do mesmo modo, o equilíbrio ecológico pode ser afetado negativamente
pelo crescimento econômico, podendo limitá-lo a longo prazo, sem o concurso de políticas
ecologicamente prudentes que estimulem o aumento da eficiência ecológica e reduzam o risco de
perdas ambientais potencialmente importantes (ROMEIRO, 2010).
3.1.2. Sustentabilidade na mineração
As atividades humanas econômicas no Brasil e no mundo, têm alterado significativamente
o meio ambiente, sendo a mineração uma das principais atividades econômicas básicas da
economia mundial. Skinner (1970) elucida, ainda que, em tempos precedentes a constituição de
1988, a qual contempla a Conama 357 n.º 1, o homem extrai recursos naturais sem nenhuma
preocupação com as gerações subsequentes, até que os mesmos comecem a escassear. Williams
(1997) corrobora com esta afirmativa, quando defende que os impactos ambientais se iniciam
junto com o trabalho de lavra, desde a pesquisa para a caracterização do local, qualidade do
minério, estendendo-se até o beneficiamento e transporte dos resíduos.
A extração de um volume, seja de argila ou de materiais rochosos, independente das suas
fases, compreende atividades que provocam impactos ambientais para o meio físico e biótico
irreparáveis e acarretam problemas socioeconômicos, os quais não se pode mensurar.
(ANTUNES, 2000).
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De acordo com o IBRAM (2011), as atividades de mineração e seus produtos têm um
impacto direto no cotidiano das pessoas e, ao mesmo tempo, envolvem uma série de etapas
muitas vezes desconhecidas pela sociedade. Os recursos de que depende são finitos, por isso há
preocupação da sociedade com o modelo adotado pelo setor para administrá-los. Muitas vezes a
localização desses recursos é de difícil acesso e sua distribuição geográfica é irregular. Cada
jazida tem características específicas de qualidade e quantidade, o prazo de maturação de projetos
é longo e, a escala de produção pouco flexível. Esses fatores geram uma indústria de mercados
transnacionais e a necessidade de equipes multidisciplinares decidindo sobre operações e
estratégias (CAETANO, 2009).
Em termos de classificação do ciclo de vida, o setor mineral compreende as etapas de
pesquisa, mineração e transformação mineral (metalurgia e não metálicos). A (Figura 1)
exemplifica as potenciais atividades do no setor mineralógico (IBRAM, 2012).
Figura 1: Etapas dos processos produtivos dentro do âmbito das atividades mineralógicas no
Brasil.

Fonte: IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, 2012.

A exemplo de inúmeros impactos ambientais, os decorrentes do setor mineralógico
dependem de vários fatores como: o tipo de minério, técnicas de extração e beneficiamento,
requerendo diferentes medidas para a recuperação ambiental. Quando comparada à mineração, a
abrangência das demais atividades econômicas torna-se pouco significativa devido ao forte
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impacto do setor, trazendo danos consideráveis ao meio ambiente (WILLIAMS et al, 1997).
Essas atividades não só alteram intensamente a área minerada, mas todas as áreas que a
circundam, onde são feitos os depósitos de estéril e de rejeito.
Quando temos a presença de substâncias químicas nocivas na fase de beneficiamento do
minério, isto pode significar um problema ainda maior, decorrente dos efeitos da contaminação
por metais pesados (SHIMMA, 1995). O desenvolvimento sustentável dentro da indústria de
mineração tem sido o foco da pesquisas acadêmicas e industriais nos últimos anos (BASU A.J. e
VAN ZYL, 2006). Muitas políticas buscam enfatizar a minimização dos resíduos, reciclagem,
controle de poluição e eliminação de resíduos no próprio local de geração. No Quadro 1 são
abordados os principais impactos causados pelo setor de mineração e seus respectivos potenciais
de degradação.
Quadro 1: Potenciais impactos decorrentes das atividades da mineração (HILSON, 2003).
Impactos ambientais









Destruição do habitat natural nas áreas de mineração e nas áreas de disposição de
resíduos;
Destruição de habitats adjacentes como resultados de emissões e despejos;
Mudanças no regime dos rios devido ao assoreamento e modificações de fluxo;
Mudanças na paisagem;
Degradação do solo devido à reabilitação inadequada após o fechamento das minas;
Instabilidade do solo;
Perigo de falhas das estruturas e barragens;
Equipamentos e construções abandonados.
Impactos da poluição











Drenagem em áreas de mineração, incluindo drenagem ácida de mina e bombeamento
de água de mina;
Escoamento de sedimentos de áreas de mineração;
Poluição de rios devido às operações de mineração;
Efluentes de operações de processamento de minerais;
Esgotos das áreas;
Derramamento de óleos e combustíveis;
A contaminação do solo a partir de resíduos de tratamento químico;
Emissões atmosféricas provenientes das operações de processamento de minerais;
Liberação de metano (minas de carvão).
Impactos ocupacionais



Manuseio de produtos e resíduos químicos;
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Inalação de poeira;
Emissões atmosféricas em espaços confinados;
Exposição a calor, ruído e vibração;
Riscos físicos nas áreas de beneficiamento e processamento;
Fonte: (HILSON, 2003).
(Bursztyn, 1994), relata o primeiro dispositivo legal, o qual versa sobre atividades de
mineração no Brasil, o Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967, debatendo suas falhas e
promessas futuras. Ao mesmo tempo, a fim de se minimizar os impactos negativos causados pelo
extrativismo mineral, como o beneficiamento do minério de ferro, por exemplo, a Lei nº 6938, de
31/08/1981, através do Decreto Federal nº 88.351, fundamenta o Licenciamento Prévio (LP),
Licenciamento de Instalação (LI) e Licenciamento de Operação (LO), legitimando e
responsabilizando toda e qualquer atividade que fizer uso de recursos naturais. Em l986, a
Resolução do CONAMA nº 01, veio estabelecer regras e definições, responsabilidades e critérios
básicos apontando diretrizes gerais para o uso e implementação de Avaliações de Impactos
Ambientais (AIA) como principal instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente
(SANCHEZ, 1998).
Enriquéz (2008) passou a contar a criação dos mecanismos legais e institucionais em
defesa do meio ambiente a partir da metade dos anos 80, ressaltando e explicando, sobretudo os
relacionados às atividades de mineração. Dentro deste âmbito, podem-se citar como
instrumentos: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA, 2005), as Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente e os Conselhos
Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, dentre outros. Destacam-se também, os símbolos
legais, como as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), em especifico,
a 001/1986 e a 237/1997 referidos a exigência dos Estudos de Impactos Ambientais (EIA’s) e
demais instrumentos de comando e de controle de atividades. Como modelos, ressaltam-se os
Relatórios de Impactos Ambientais (RIMAs), Planos de Controle Ambientais (PCAs), Relatórios
de Controle Ambientais (RCAs), planos de monitoramentos, planos de fechamento de minas,
apresentação dos estudos em audiências públicas, necessidade de anuência pelos conselhos
estaduais e municipais de meio ambiente.
A criação dos mecanismos legais institui um ponto de partida para que a atividade
mineradora atue com responsabilidade e minimize seus impactos, tanto ambientais, como sociais.
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Deste modo, é possível elaborar uma plataforma para o desenvolvimento de ideias propositivas
que possam aprimorar o ambiente normativo do setor, facilitando a compreensão das alternativas
disponíveis para cada fase de seus projetos, buscando a sustentabilidade ambiental.
Poucas indústrias impactam tanto o meio ambiente como a mineração. Faz-se necessário
gerir e aplicar conceitos integrados de gestão ambiental considerando a complexidade e
gravidade dos problemas consequentes. Assim, os conceitos de produção mais limpa tornam-se
cada vez mais sólidos auxiliando na antecipação e minimização dos danos ambientais decorrentes
(SANTOS, 2013).
Essa produção mais limpa, do ponto de vista da “Economia Ecológica”, retrata que o
meio ambiente é um limite absoluto à expansão da economia, que lhe é um subsistema. No
entanto, se por definição um subsistema não pode ser maior que o sistema que o contém, seu
tamanho em relação ao todo não tem por limite máximo o sistema, mas sua capacidade de carga
dada por limiares de resiliência ecossistêmica (ROMEIRO, 2012). Do ângulo “Econômico
Produtivo”, o entendimento de se “produzir limpo”, descreve-se como um fator que busca
modificar o processo de produção na indústria visando a sua maximização a partir do uso
consciente dos recursos naturais disponíveis, evitando a poluição nas possíveis fontes geradoras,
em substituição à lógica de controle da poluição após sua geração (MARINHO 2001 e HILSON,
2003).
É sabido que uma boa efetivação dos processos de controle da poluição contribui para o
decréscimo da velocidade de crescimento da poluição e sua abrangência. Entretanto, todos os
empenhos e recursos destinados ao seu combate, mesmo nos dias atuais fazem-se ineficientes
para impedir o aumento da degradação ambiental e evitar a exaustão dos recursos naturais.
No âmbito da mineração, observa-se que as atividades específicas e suas áreas distintivas
de operação, têm sido alvo de constantes ações tencionando ao seu melhoramento quanto aos
aspectos ambientais. Hilson (2003), apresenta estratégias de sustentabilidade ambiental como
ferramentas no combate da poluição e, por conseguinte uma produção mais limpa na indústria da
mineração (Quadro 2).
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Quadro 2: Estratégias para o melhoramento da prevenção da poluição e combate aos potenciais
impactos decorrentes das atividades da mineração no Brasil (HILSON, 2003).

Área de operação

Estratégia de prevenção de poluição
 Conhecimento dos materiais presentes no local para
prevenir a formação de fluxos de resíduos tóxicos;

Contenção e
disposição dos
rejeitos

 Controle de drenagem local para minimizar o
contato de chuva, águas superficiais e subterrâneas com
substâncias contaminantes ou geradores de ácidos;
 Construção de instalações de disposição de rejeitos
em locais ambientalmente menos sensíveis;
 Isolamento e contenção de resíduos produtores de
ácidos.

Controle de
emissões e
efluentes

 Remoção de materiais antes da descarga
(beneficiamento e reagentes de laboratório, produtos
químicos, óleos, dentre outros);
 A neutralização e precipitação de ácidos livres e de
metais pesados a partir de fluxos de resíduos;
 Emprego de métodos de oxidação biológica para
tratar fluxos de resíduos químicos.

Gerenciamento
químico



Uso de sistemas de detecção de vazamentos;



Provisões para sistemas de recolha de derrames;



Planos de contingência e de formação.

Fonte: HILSON, Produção Limpa e Prevenção da Poluição, 2003.

Uma estratégia de produção mais limpa, aplica-se às ações preventivas com intuito de
reduzir a geração de resíduos, aplicada aos processos, produtos e serviços, diminuindo
sistematicamente a poluição e, tornando o uso de recursos naturais mais eficiente. Deste modo,
pode-se aperfeiçoar os sistemas operacionais de uma empresa e impulsionar suas atividades,
reduzindo os riscos aos seres humanos e ao meio ambiente (BASU & VAN ZYL, 2006). Esses
métodos de otimização podem ser aplicados nas áreas de processos de produção (conservação de
matéria prima e energia, eliminação de matérias primas tóxicas, redução da quantidade e
toxicidade de todos os resíduos e, emissões na fonte durante o processo de produção); produtos
(redução dos impactos negativos ao longo do ciclo de vida do produto, desde a extração das
matérias primas até a disposição final) e serviços (implica a integração das preocupações
ambientais na concepção e prestação de serviços) (HILSON, 2003).
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A produção “Mais Limpa” é uma expressão usada para designar práticas preventivas e
requer mudança de atitudes na gestão ambiental, auditorias internas e externas, para garantir
permanentemente as conformidades legais perante os órgãos ambientais e a criação de políticas
nacionais, orientadas para o meio ambiente e avaliação de opções tecnológicas sustentáveis.
(SANTOS, 2013). A produção limpa é empregada aos processos, produtos e serviços visando
aumentar a eficiência global e reduzir os riscos ao meio ambiente e as pessoas.
A exploração de recursos minerais deve integrar princípios, os quais a partir de um amplo
cenário integrador valorizem, tanto as questões materiais, quanto as socioculturais, protegendo
valores simbólicos, históricos e geográficos, projetando-os junto à lógica de uso global, sendo
discutidos como parte de um todo e não partes individuais de um problema (BRANDÃO, 2007).
Em contraproposta, a mineração contribui de forma decisiva para o bem-estar e o
desenvolvimento de gerações futuras congêneres, quanto aos aspectos socioeconômicos e
sustentáveis, tendo relevância significativa no crescimento da economia de um país. Entretanto
deve ser operado com responsabilidade social, priorizando sempre o meio ambiente saudável
incessantemente. Por valer-se de uso de recursos minerais não renováveis, carece de maiores
atenções, buscando evitar maiores danos ambientais e ocupacionais. (AZAPAGIC, 2004).
A crescente preocupação com a diminuição da geração de agentes poluidores do meio
ambiente obriga a mineração a se comprometer em buscar a maximização do uso dos recursos
minerais do ponto de vista técnico e econômico e, contribuir para a construção de um modelo de
politicas de desenvolvimento sustentável (BARRETO, 2001 e AZAPAGIC, 2004).
As companhias ecologicamente corretas têm maior potencial para atrair capital da nova
geração de investidores, que se preocupam com a sustentabilidade dos seus negócios e buscam a
externalidade positiva de um mundo como um todo. Assim, a indústria de mineração começa a se
envolver no debate sobre sustentabilidade, planejando e desenvolvendo estratégias para alcançar
o desenvolvimento sustentável.
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3.2. Manganês (Mn)
3.2.1. Manganês e suas propriedades
O manganês é um metal com número atômico 25. Seu peso específico é de 5,95 g/cm³,
com um ponto de fusão de aproximadamente 2061 graus Celsius, possuindo um peso atômico de
54,94 g/mol e densidade de aproximadamente 7,2 g/cm3 (CORATHERS, 2006). Em termos de
abundância na crosta terrestre, o mesmo perfaz 0,09% em peso dos constituintes da mesma
(WILLS, 1992).
O manganês é um metal de cor prata cinzento, duro e quebradiço. Seus estados de
oxidação mais comuns são +2, +3, +4, +6 e +7, ainda que encontrados desde +1 a +7 (VOGEL,
1981). Os compostos que apresentam manganês, por exemplo, o permanganato de potássio, com
estado de oxidação +7, são agentes oxidantes muito energéticos, ou seja, são altamente reativos
(reduz facilmente), podendo oxidar uma grande variedade de substâncias orgânicas e inorgânicas
e, no processo de oxidação, o KMnO4 (Mn7+), pode ser reduzido a MnO2 e Mn2+ (ULMANN,
1985).
Dismukes (2006) ressalta que o manganês possui configuração 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5,
e a remoção dos elétrons do orbital 4s produz um íon com configuração final d5 (orbital
preenchido pela metade) de grande estabilidade. O íon Mn2+ é estável no estado sólido e em
soluções ácidas. Contudo, em pH alcalino, precipita como hidróxido [Mn(OH)2], branco, que é
rapidamente oxidado pelo O2 a MnO(OH)2, marrom. O manganês destaca-se como um elemento
que expressa a maior faixa de estados de oxidação, entre (+3) a (+7). O estado (+2) é o mais
estável e mais comum, todavia, em meio alcalino, o íon Mn2+ é facilmente oxidado a MnO2, ao
passo que no estado de oxidação (+4) é encontrado no principal minério de manganês, a
pirolusita, MnO2. Quando em estado (+7) é encontrado no KMnO4, um dos agentes oxidantes
mais fortes em solução e os estado de oxidação (+3) e (+6) tendem a não obedecer uma tendência
logica como os outros acima (LEE, 1999).
O manganês geralmente é encontrando na forma de óxidos, hidróxidos, silicatos e
carbonatos, possui qualidades excepcionais e importantes quanto à utilização na indústria
siderúrgica, devido às suas propriedades físico-químicas, atuando como agente dessulfurante
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(reduzindo a quantidade de enxofre) e desoxidante (propício à corrosão e ferrugem, por possuir
maior afinidade com o oxigênio do que com o ferro) (BATISTA Almeida & ROBERTO Gomes,
2010). As formas oxidadas que representam a maior parte da utilização industrial e comercial de
manganês, são a pirolusita (MnO2), a hausmanita (Mn3O4) e a manganita (Mn2O3H2O),
(COTTON & WILKINSON, 1980 e HOUSECROFT & SHARPE, 2005). Na forma de pó(
partículas finas), é lentamente oxidado pelo oxigênio atmosférico, adquirindo características
pirofóricas. Na forma maciça, reagirá com o oxigênio (O2) contanto que seja aquecido. Sua
capacidade de decomposição cresce lentamente de acordo com o aumento da temperatura do
meio onde está inserido (DISMUKES, 2006).
Mn2+ + 2OH- → Mn(OH)2

(1)

2Mn(OH)2 + O2 → 2MnO2.H2O

(2)

Na forma de MnO2 o elemento é encontrado no principal minério de manganês, a
pirolusita. Assim, trata-se do óxido de manganês de maior importância comercial, podendo ser
obtido artificialmente por oxidação eletrolítica do MnSO4 em solução aquosa. A reação de Mn2+
aquoso com permanganato em meio neutro também produz o dióxido, conforme mostra a
equação 3 (LEE, 1999).
2MnO4- + 3Mn2+ + 2H2O → 5MnO2 + 4H+

(3)

Sais de Mn2+ são obtidos a partir de MnO2 por dissolução em ácidos, a quente, tal como
mostram as equações 4 e 5. (LEE, 1999)
MnO2 + 4HCl
2MnO2 + 2H2SO4

MnCl2 + Cl2 + 2H2O
2MnSO4 + O2 + 2H2O

(4)
(5)

A decomposição do MnO2 a seco é possível por aquecimento a aproximadamente 530 °C,
formando Mn3O4 (LEE, 1999).
Ainda no estado de oxidação +2, o manganês pode aparecer como MnCO 3 na natureza, o
mineral rodocrosita. A reação deste carbonato com ácido sulfúrico forma MnSO4, conforme
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mostra a equação 6, um produto de grande aplicabilidade industrial. (POURMORTAZAVI et al.,
2012)
MnCO3 + H2SO4

MnSO4 + CO2 + H2O

(6)

Os compostos de Mn3+ podem ser obtidos por oxidação de compostos de Mn2+ ou por
redução de compostos de manganês em estados de oxidação superiores. Eles são termicamente
estáveis, e sofrem desproporcionamento em solução ácida, conforme mostrado pela equação 7. O
Mn3+ é facilmente hidrolisável em água, segundo descrito pela equação 8 (COTTON &
WILKINSON, 1980 e LEE, 1999), formando um intermediário (MnO.OH) que, por sua vez pode
ser oxidado a MnO2 de acordo com a equação 9 (NIJJER et al., 2000).

2Mn3++ 2H2O
Mn3+ + 2H2O
2MnOOH

MnO2 + Mn2+ + 4H+ (7)
MnOOH + 3H+
2MnO2 + H2

(8)

(9)

Dos compostos de manganês 7+, os permanganatos são os mais comuns, ou seja,
oxianions MnO4-. O permanganato de potássio é um forte agente oxidante de grande importância
química e industrial. É produzido em larga escala por oxidação eletrolítica do MnO2
(HOUSECROFT & SHARPE, 2005).
MnO2 + 2 H2O

MnO4- + 4H+ + 3e- (10)

O manganês é muito sensível às variações de pH e Eh. O diagrama de Eh-pH ou diagrama
de Pourbaix é um modelo termodinâmico que representa as formas que podem ser encontradas no
estado de equilíbrio químico (LOVETT, 1997). Desta forma, a química de muitos elementos no
ambiente superficial pode ser representada por um diagrama de Eh-pH. Este diagrama é uma
ferramenta que descreve as formas termodinamicamente estáveis de um elemento em função das
variações de Eh e do pH, contudo, a influência cinética não está incorporada (LICHT, 2001).
Plant e Raiswell (1983) ressaltam que o emprego desses diagramas deve ser muito criterioso, pois
em muitas situações naturais, o controle do potencial redox e das reações de dissolução e
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precipitação dependem muito mais da cinética que dos fatores de equilíbrio (SANTOS,
CARVALHO, SILVA, & SANTOS, 2015).
Em um ambiente aquoso sob várias condições de Eh e pH é possível existir inúmeras
formas de manganês. No diagrama de Eh-pH, ressaltado nos trabalhos de Santos et al (2013), é
possível observar que o permanganato (MnO4-), um composto fortemente oxidante e, encontra-se
apenas no topo do diagrama, mostrando que essa forma é predominante em ambientes oxidantes e
em toda faixa de pH. Ao passo que as espécies e condições redutoras são encontradas na parte
inferior do diagrama. Nas linhas contínuas tem-se a representação dos limites entre as áreas de
estabilidade das espécies enquanto as linhas tracejadas incluem a região prática da estabilidade da
água à oxidação ou à redução (DUARTE, 2009).
Todos os óxidos são metaestáveis, possuem grande energia em soluções aeradas e
alteram-se por processos irreversíveis para a espécie mais altamente oxidada durante a reação, ou
seja, a tendência dos óxidos de manganês é de se converterem na espécie cujo manganês possua
maior número de oxidação ( DUARTE, 2009). A (Figura 3) apresenta o diagrama de Eh x pH
para o manganês em água em temperaturas de 25°C.
Figura 2: Diagrama de Eh-pH das principais espécies de manganês e água. Concentração de
manganês = 2,34x10-3 mol.L-1, pressão 1atm. Diagrama obtido pelo programa HSC Chemistry
5.1 (SANTOS, 2013 adaptada de DUARTE, 2009). Fonte: (SANTOS, 2013).
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3.2.2. Manganês e seu papel na mineração
Os metais pesados são naturalmente encontrados nos solos e nas águas, sejam por
intemperismo das rochas ou lixiviação, porém em baixas concentrações. Mas uma elevação no
teor destes metais pode sequenciar uma série de efeitos significativos sobre o meio ambiente e ao
bioma ao seu redor. Eles também podem advir da contribuição antrópica, por exemplo, dos
lançamentos de poluentes inorgânicos tóxicos das indústrias (SCHAEFER, 2006).
Corathers (2009), em seus estudos enfatiza que os elementos chumbo, cádmio, ferro,
cobre, manganês, zinco, crômio, cobalto e níquel são normalmente estudados em solos, pois seus
níveis no ambiente podem ser traduzidos em índices confiáveis de fertilidade ou poluição
ambiental. Metais como ferro, cobre, zinco e manganês são essenciais, isto é, são indispensáveis
aos sistemas biológicos (MOURA CLETO et al., 2006).
Nas indústrias de siderurgia e mineração sobreleva-se o Manganês (Mn), titulado um
metal com aparência branca cinzenta, distribuído em variados sistemas e ambientes geológicos,
encontrado prontamente nas formas de óxidos, hidróxidos e silicatos (Quadro 3) (ULLMANN,
1985).
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Quadro 3: Compostos de Manganês oxidados - Formas mais estáveis e comercializadas.

Fonte: (ULLMANN, 1985).

O manganês é um dos principais elementos na indústria de mineração e siderurgia, sendo
comum em drenagens ácidas de minas aparecendo como cátion Mn+2, em meio ácido. Com o
aumento do pH o íon Mn2+ oxida-se e convertendo-se em formas estáveis, como mostrado no
Quadro 3. Essa conversão dificulta sua remoção em águas contaminadas, elevando os custos dos
tratamentos (COSTA & FIGUEIREDO, 2001).
Seu uso metalúrgico é muito associado à produção de aços especiais e em alguns casos é
empregado para eliminação das impurezas, como, o enxofre. Outro emprego comum é na
confecção de ligas metálicas com cobre, zinco, alumínio, estanho e chumbo (MOURA CLETO et
al., 2006).
Segundo Gonçalves e Serfaty (1976), a prevalência dos sistemas que tratam e removem
efetivamente o manganês, favorecem sua oxidação em pH elevado, sucedido da precipitação sob
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a forma de, por exemplo, hidróxidos e sulfetos. No entanto a prática de lixiviação através de
hidróxidos, ainda que amplamente difundida, necessita de estudos para otimizá-la, tornando-a
mais rápida, prática e efetiva.
A rodocrosita, um dos minerais de manganês explorados na Unidade Morro da Mina, em
Conselheiro Lafaiete – MG, é importante na preparação de ferritas manganês-zinco de alta
qualidade para as indústrias fabricantes de computadores e televisões (ULLMANN, 1985). Na
fabricação de tintas e vernizes, é usado como secante devido às características oxidantes do
minério de manganês na forma de óxidos e sulfatos, que aceleram a formação da película da tinta
e do verniz.
Mendes e Oliveira (1982) ressaltam que o minério de manganês, finamente moído, é
adicionado aos esmaltes cerâmicos resultando nas cores castanho e preto. Quando adicionado às
argilas vermelhas, obtém-se tijolos pretos de efeito decorativo. Geralmente o minério de
manganês é utilizado na forma de óxido. É também muito aplicado na produção de produtos
farmacêuticos (cloreto, óxido e sulfato de manganês).
Rejeitos contendo manganês também constituem importantes objetos de estudo, visando
suas mais variadas aplicações. WILTSHIRE (2002) realizou uma abrangente revisão sobre
estudos dos rejeitos da mina de manganês Groote Eylandt, no norte da Austrália, que trata das
potenciais utilizações para esses rejeitos. Essas aplicações englobam desde o uso dos rejeitos em
insumos agrícolas até a sua utilização em cerâmicas, concreto e asfaltos. Além destas, também
são descritas aplicações em vidros, vernizes, plásticos e aditivos para borrachas, indicando a
grande versatilidade desse rejeito (LAUS et al., 2006).
Laus (2006), afirma que na agricultura, o rejeito na sua forma bruta, não se mostrou
eficiente, pois tendo sido necessário criar misturas para neutralizar algumas das tendências
negativas. A criação destas misturas é de certa forma complexa e deve levar em conta os diversos
fatores relacionados ao solo como: microestrutura, porosidade, drenagem de água, níveis de
nutrientes disponíveis em vários níveis de pH. As aplicações de misturas contendo rejeitos de
manganês são mais efetivas em solos pobres ou gravemente danificados. Os rejeitos de manganês
mostraram utilidade para estabilizar solos para plantio de árvores altas e de raízes profundas
(GONÇALVES & SERFATY, 1976).
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3.3. Rio Doce Manganês (RDM) – Unidade Morro Da Mina
A Unidade Morro da Mina, localiza-se próxima à cidade de Conselheiro Lafaiete-MG,
pertencente ao Grupo VALE. A RDM (Rio Doce Manganês) e, é uma das pioneiras na exploração de
minério em Minas Gerais e no Brasil. A exploração de minério de manganês da Unidade Morro da
Mina, iniciou-se em 1894, e já em 1907 eram exportadas 157.000 toneladas, tornando-se, até 1960, a
principal fonte de exportação desse minério pelo país (ABREU, 1973).

Santos et al (2015), realça que no início da década de 70 esgotaram-se as reservas de
óxidos de manganês do Morro da Mina, que formavam espessos corpos de minérios. Passou-se
então, a explorar a rocha sílico-carbonatada de manganês (protominério) largamente
predominante na jazida, que apresenta associação mineralógica de rodocrosita, espessartita e
tefroita do Distrito de Lafaiete-MG. Até então, a exploração deste protominério não era
considerada viável devido à existência de minérios de melhor qualidade em abundância no país.
(REIS, 2005 e CANDIA; GIRARDI, 1979).
No Brasil, o Estado que possui mais reservas de minério de manganês é Minas Gerais,
com valor estimado em mais de 511 milhões de toneladas, em seguida, aparece o estado de Mato
Grosso do Sul com quase 38 milhões de toneladas e, o Pará, com 25 milhões de toneladas.
Entretanto, os Estados que detém reservas com maior percentual de teor de manganês são: Bahia
(55,17%), Rondônia (53%) e Mato Grosso do Sul (51,49%) (DNPM, 2011).
A extração e utilização do (protominério) silico-carbonatado do Morro da Mina
engendrou perspectivas para aplicações de minérios deste tipo. Estes, têm sido utilizados não só
na fabricação de ferro-ligas, mas como minério eletrolítico e outros fins. Na Figura 3, está
apresentada a cava atual do Morro da Mina – RDM. Como observado, a lavra é feita a céu aberto,
com bancadas de 11 metros de altura.
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Figura 3: Imagem aérea da cava a céu aberto da unidade do Morrro da Mina proximo a cidade de
Conselheiro Lafaiete.

Fonte: Rio Doce Manganes (RDM), 2017.

O escoamento do minério de manganês das regiões produtoras até os principais clientes
domésticos é feito por ferrovia e rodovia. Os principais produtores de gusa são as regiões da
Sudeste e Norte (PA e MA) e, os principais produtores de ligas a base de manganês, estão
localizados em Minas Gerais, São Paulo, e Espirito Santo, com uma única unidade de fabricação
de liga no Estado da Bahia (MME, 2009).
Os principais consumidores de manganês para a produção de liga são usinas integradas às
empresas do grupo Vale, sob denominação de Rio Doce Manganês, com usinas metalúrgicas nos
municípios de Santa Rita do Jacutinga; São João Del Rey, Conselheiro Lafaiete, Barbacena e
Rancharia, todos no Estado de Minas Gerais. Existem unidades em Corumbá (MS) e Simões
Filho (BA). Os clientes do minério para a adição direta no gusa, são os produtores de “gusa de
mercado” (RT 58) e as usinas integradas de produção siderúrgica distribuídas na região Sudeste,
Norte e no Mato Grosso de Sul (Corumbá) (REIS, 2005 e CANDIA; GIRARDI, 1979).

36

Em aspectos globais, pode-se afirmar que a produção de manganês consiste em uma mina
integrada com a usina de beneficiamento, onde o minério de manganês passa por processos de
britagem, lavagem e classificação de acordo com sua granulometria e tipos de uso.
3.4. Planejamento Experimental e Análises de Dados
Em virtude das constantes mudanças e necessidades da sociedade moderna, a pesquisa
científica tem promovido grandes avanços em todos os campos da ciência, gerando uma gama
crescente de dados e informações, sendo que para a devida exploração e o correto entendimento,
a aplicação de ferramentas estatísticas torna-se indispensável. Estas ferramentas auxiliam na
interpretação e esclarecimentos dos resultados, aproximando-os de maiores exatidões e precisões.
(PEREIRA-FILHO et al., 2002).
A evolução das técnicas analíticas impulsionou a questão de, como tantas variáveis podem
influenciar no sistema de medição e alterar um resultado. A melhoria na resposta requerida, as
variáveis que devem ser controladas para se obter uma melhor resposta final e as variáveis que
influenciam diretamente na resposta do experimento, são informações relevantes para o
desenvolvimento de um método. A aplicação de um planejamento experimental se faz relevante, por
demonstrar as interações entre fatores e como estes influenciam a resposta do sistema (TEÓFILO,
2006)
O planejamento experimental permite observar quais informações são realmente importantes
e pertinentes dentro de um projeto e seus planos de discussões (NETO, 2001). É possível analisar o
comportamento dos dados de acordo com suas similaridades ou diferenças. Estas, os tornam
significativos ou desprezíveis dependendo do propósito do experimento. Para aplicação da técnica

de planejamento experimental é necessário determinar a quantidade de variáveis e em quais
níveis elas deverão ser estudadas para se atingir um resultado eficiente.
Uma análise experimental leva em conta a interação de vários fatores e suas influências ao
longo do processo. Estas influências podem atuar no sistema conjuntamente ou isoladamente
dependendo da exatidão ou precisão de cada uma. O planejamento permite avaliar a capacidade de
associação das variáveis e seus pontos críticos e, trata-las quanto as suas relevâncias. Desse modo,
consegue-se otimizar um processo diminuindo custos, tempo, uso de recursos e mão de obra, dentre
outros.
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Uma análise e reflexão devem ser realizadas no início do planejamento, para a definição
das condições experimentais, que permitam a aquisição de resultados confiáveis, já que a
otimização de parâmetros experimentais de relevância é considerada como uma das etapas mais
críticas do trabalho científico, principalmente daqueles que têm por objetivo o desenvolvimento
de processos tecnológicos aplicáveis em grande escala (PERALTA-ZAMORA et al., 2005).
Em geral, a otimização de variáveis experimentais é realizada por meio de procedimentos
que avaliam o efeito e as grandezas de uma variável por vez (univariado), apresentando
desvantagens, tais como o tempo gasto para otimização e a falta de avaliação acerca das
interações entre as variáveis que afetam o processo em estudo. De acordo com Brasil et al.,
(2007), estas desvantagens resultam numa otimização ineficiente, impedindo o rápido
estabelecimento de ótimos verdadeiros, os quais são atingidos pelo emprego de sistemas
multivariados.
Santos et al., (2015) destaca, que após definir todas as variáveis, os níveis a serem
estudados e a resposta desejada, precisa-se escolher o planejamento mais apropriado para estimar
a influência ou efeito das diferentes variáveis no sistema. Bruns et al., (2007) enfatiza que se faz
necessário realizar um planejamento de triagem, este, realizado após estudos preliminares ao
projeto, premissas em literaturas atuais e/ou normalmente pelos planejamentos fatoriais
completos ou fracionários, os quais dispõem modelos de primeira ordem ou lineares, para avaliar
as variáveis e a correlação entre elas.
Posterior ao processo de triagem deve-se integrar o planejamento fatorial. Dentre os
diversos tipos de planejamento experimental, destaca-se pela capacidade de avaliação simultânea
dos efeitos de um grande número de variáveis, a partir de um número reduzido de ensaios
experimentais, quando comparados aos processos univariados (PERALTA-ZAMORA et al.,
2005). As variáveis significativas então, são selecionadas juntamente com uma metodologia de
análise de superfícies de respostas, que utiliza planejamentos fatoriais ampliados, de segunda
ordem, para a otimização do experimento ou, definição dos valores das variáveis que irão
produzir a melhor resposta na região da superfície definida por elas (TEÓFILO & FERREIRA,
2006).
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3.4.1. Planejamento Fatorial Completo com ponto central 22
Normalmente, para a construção do planejamento fatorial completo com duas
variáveis (X1 e X2), serão necessários quatro experimentos para a execução deste planejamento
22 e, a partir dos resultados, podem-se obter os efeitos principais das duas variáveis e o efeito
de interação (X1.X2). A coluna da matriz de coeficientes de contraste responsável pela interação
é obtida pela multiplicação dos elementos da coluna da variável X1 com os respectivos
elementos da variável X2 (TEÓFILO & FERREIRA, 2006).
O sinal para o efeito da interação entre a variável 1 e a variável 2 é definido pelo produto
dos sinais das variáveis. Os sinais são obtidos de acordo com as regras de multiplicação normais,
conforme a Tabela 1. Com isso constrói-se a matriz de coeficientes de contraste de um
planejamento fatorial completo.
Tabela 1: Matriz de coeficientes de contraste para um planejamento fatorial 22.
Variáveis

Interações

Média

X1

X2

X12

+
+

+

-

+
-

+

-

+

-

+

+

+

+

Fonte: (TEÓFILO & FERREIRA, 2006).

O planejamento fatorial completo de dois níveis tem como característica, experimentos no
ponto central, dado por: Xi = 0 para todo (i), os experimentos nos pontos axiais Xi = ± α, com Xj ≠
X1 e α =

. Estes pontos são situados nos eixos do sistema de coordenadas com distância ± α

da origem e formam a parte estrela do planejamento. É de importância ressaltar que Xi é o valor
codificado do planejamento, o valor médio entre os níveis mais (+) e menos (-), sendo
exatamente o valor do nível zero e, que é aceitável o ajuste de α a um valor experimentalmente
viável para o nível, desde que não ocorram grandes distorções no valor original. A (Tabela 2)
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apresenta as principais características dos planejamentos CCD (Central Composite Design) e os
seus valores de α, respectivamente.
Tabela 2: Características dos principais planejamentos CCD e valores de α para a determinação
do número de experimentos.
N° variáveis(k)

2

3

4

5

5

6

6

Valor de b para 2k-b

0

0

0

0

1

0

1

N° de exp. no planejamento fatorial

4

8

16

32

16

64

32

N° de exp. no ponto axial

4

6

8

10

10

12

12

Valor de α

1,414

1,682

2,000

2,378

2,000

2,828

2,378

Fonte: (TEÓFILO & FERREIRA, 2006).

Para a construção de um planejamento CCD é necessário definir o número de variáveis a
serem estudadas (k), qual planejamento fatorial será empregado e quantos experimentos serão
realizados no ponto central (2k). O número de experimentos a ser realizado é dado por 2k+2k+1.
Logo o planejamento fatorial é representado pela equação 22, descrita por 22 + 2(2) + 1. A Tabela
3 demonstra como são determinados os números de experimentos dentro de planejamento fatorial
CCD.
Tabela 3: Matriz do planejamento composto central (CCD) para a determinação do número de
experimentos para um fatorial 22.
PLANEJAMENTO CCD - 22
X1

X2

-1

-1

1

-1

-1

1

1

1

0

0

Planejamento fatorial

Ponto central
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-α

0

α

0

0

-α

0

α

Pontos axiais

Fonte: (TEÓFILO & FERREIRA, 2006).

Dentro de um planejamento fatorial completo encontra-se o Planejamento Composto
Central (CCD). Este possibilita a obtenção dos níveis críticos das variáveis significativas. A
aplicação sequencial do planejamento fatorial e do planejamento CCD (metodologia de superfície
de resposta) permite uma modelagem inicial pelo ajuste de modelos mais simples (fatorial) com
posterior deslocamento para os níveis críticos (NEVES et al., (2002).
Nestes planejamentos, as influências de todas as variáveis experimentais, fatores e efeitos
de interação sobre a resposta, são investigados. Se as combinações de k fatores são investigadas
em dois níveis, o planejamento fatorial será composto de 2k experimentos. A exemplo de Santos
et al (2015), um planejamento experimental com três variáveis (23) consiste em 17 experimentos,
sendo 8 pontos fatoriais, 6 pontos axiais, 1 ponto central, e 2 replicatas do ponto central. Uma,
sentido ao nível mais baixo (-) e, a outra, no sentido mais alto (+), respeitando fidedignamente as
características do ponto central.
A metodologia de superfície de resposta pode ser compreendida como uma técnica
estatística utilizada para a modelagem e análise de problemas nos quais a variável resposta é
influenciada por vários fatores, cujo objetivo é a otimização dessa resposta. Ela também tem
aplicações importantes em planejamentos, desenvolvimento e formulação de novos produtos e,
melhoria dos projetos e produtos existentes. A sua mais extensiva aplicação é na área industrial,
particularmente em situações em que entram várias variáveis que potencialmente influenciam em
alguma medida de desempenho ou na qualidade característica de um produto ou processo. E, esta
medida de desempenho ou qualidade característica é chamada de resposta. (MYERS E
MONTGOMERY, 2009).
A metodologia de superfície de resposta (MSR) também contempla funções polinomiais
lineares ou quadráticas, as quais descrevem o sistema em estudo e, consequentemente, dão
condições de modelá-lo até a sua otimização. Os planejamentos Doehlert e Composto Central
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(CCD) são muito utilizados para ajustar modelos quadráticos e para determinação da região ótima
através da Superfície de Resposta (TEÓFILO & FERREIRA, 2006).
A Análise de Variância (ANOVA) é um procedimento utilizado para comparar três ou
mais tratamentos. Existem muitas variações da ANOVA devido aos diferentes tipos de
experimentos que podem ser realizados. Pode ser usada para avaliação do ajuste do modelo e
determinação dos coeficientes da equação gerada por um planejamento.
Chemkeys (2007) e Cunico (2008) adaptaram e evidenciaram em seus trabalhos acepções
mais compreensíveis a respeito dos principais conceitos básicos empregados no planejamento
experimental. Desta maneira facilita-se o melhor entendimento e o domínio dos fundamentos do
planejamento fatorial, tornando mais clara a sua compreensão, como descritos a seguir.
• Fator: cada variável do sistema em estudo.
• Nível: condições de operação dos fatores de controle investigadas nos experimentos.
Geralmente são identificados por nível baixo (-) e nível alto (+).
• Modelo estatístico: modelo do tipo y = b0+b1x1 sendo b0, b1 ...., bn efeitos de cada fator
na resposta.
• Efeito: mudança ocorrida na resposta quando se muda do nível baixo (-) para o nível alto
(+). Sendo:

= média dos valores de resposta obtidos com valores altos (+) do fator
= média dos valores de resposta obtidos com valores baixos (-) do fator
• Efeito principal: é a diferença média observada na reposta quando se muda o nível do
fator de controle investigado. Matematicamente o efeito principal pode ser representado
por:

Efeito Principal =

(11)

Sendo y = a média dos efeitos individuais da medida, (+) e (-) corresponde ao nível alto e
nível baixo,

= ao número total de experimentos do planejamento.
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• Efeitos de interação: é a metade da diferença entre os efeitos principais de um fator nos
níveis de outro fator. Os valores de interação entre os fatores também podem ser
calculados. Para tal, o efeito de interação entre as variáveis é obtido levando-se em
consideração os sinais já atribuídos às variáveis envolvidas, como se fosse uma operação
matemática de multiplicação.
• Erro padrão para os efeitos: erro na determinação dos efeitos. É o mesmo, tanto para os
efeitos principais quanto para os de interação, e pode ser calculado por meio de equação.

Erro Padrão do Efeito =

(12), sendo:

s = erro na medida (desvio padrão),
k = número de fatores experimentais no planejamento fatorial.
Cabe ressaltar que se tratando de valores médios, o erro nos efeitos é menor que o da
medida e que o erro de uma média de uma amostragem é sempre menor que do individual de
qualquer elemento da amostragem.
3.5. Deposição Eletrolítica
Conforme Zhang and Cheng (2007), a eletrólise é a decomposição ou alteração de
composição química que uma corrente elétrica provoca ao percorrer todo um eletrólito. O
fenômeno ocorre na superfície dos condutores metálicos (eletrodos) através dos quais a corrente
entra e sai da solução eletrolítica. O eletrodo que conduz a corrente para a solução é o ânodo, por
sua vez, o cátodo serve de canal por onde a corrente abandona o eletrólito. O primeiro tem um
potencial elétrico mais elevado (o positivo) que o segundo (o negativo). O conjunto dos eletrodos
e o circuito onde ocorre a eletrólise é denominado cuba eletrolítica. A síntese de MnO2 através
do processo eletroquímico é uma interessante aplicação para o rejeito de manganês, da qual se
obtém o dióxido de manganês eletrolítico (DME), um dos principais componentes na fabricação
de baterias primárias e secundárias (GARCIA e GORGULHO, 1999).
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De acordo com Duarte (2009), a atividade eletroquímica do DME obtido e o rendimento
da eletrólise são dependentes da composição e da temperatura da solução eletrolítica, da
densidade de corrente, bem como do material de anodo. Rendimentos elevados são obtidos com
concentrações elevadas de MnSO4 em solução, enquanto que concentrações elevadas de H2SO4
diminuem o rendimento. Alguns estudos sobre misturas de soluções de MnSO4 e H2SO4 em
diversas concentrações, bem como adições de HCl, foram relatados em temperaturas entre 65 oC
e 90oC (LAURINDO, 1999). Os estudos indicam que ainda há necessidade de se investigar
melhor as condições de eletrólise (composição do eletrólito, temperatura, densidade de corrente e
tempo de eletrólise) para a obtenção de DME em tempo e quantidade razoáveis.
Sampaio et al., (2001), proferem que, dos materiais utilizados como anodo, o grafite, o
chumbo e o titânio são os mais conhecidos. O uso de grafite é vantajoso devido ao seu baixo
custo e por não perder atividade, mesmo para altas densidades de corrente. Entretanto, anodos de
grafite sofrem desgaste e danos decorrentes da aplicação de altas densidades de corrente e/ou da
remoção do depósito de DME. Anodos de chumbo puro são pouco atrativos porque esse metal é
mole, sendo necessário o uso de ligas (5-8% de antimônio, por exemplo).
Veloso et al (2005), discorrem que a grande vantagem desse metal é a sua reutilização

através de repetidas refundições do eletrodo e o seu maior inconveniente é a contaminação do
depósito de DME pelo chumbo, o que pode prejudicar o seu desempenho quando usado em
baterias. Nos últimos anos, o titânio tem sido o material de anodo mais usado para a produção do
DME, dado que as condições de eletrólise requeridas para seu uso coincidem com as que
favorecem a obtenção de um DME de melhor qualidade. Além disso, o DME depositado sobre o
eletrodo de titânio é menos reativo, pouco aderente e, portanto, de fácil remoção, evitando a
contaminação do DME e o desgaste do anodo (DUTRA et al, 2006).
Um problema encontrado quando se emprega altas densidades de corrente com os anodos
de titânio é a sua passivação, decorrente do crescimento de um filme de óxido que, neste caso
específico, pode apresentar espessuras superiores a 10 nm e mostrar-se estável mesmo em meios
ácidos. A ocorrência do fenômeno da passivação em anodos de titânio pode reduzir a qualidade
do DME produzido ou mesmo inviabilizar o processo de eletrólise (LAURINDO, 1999).
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O rendimento da deposição catódica, a qual produz manganês metálico, é melhorado com
o aumento da concentração de MnSO4 em solução e com a utilização de alguns aditivos. A adição
de (NH4)2SO4 à solução, por exemplo, contribui para a qualidade de produto. A presença de íons
Zn2+ em concentrações em torno de 0,15-5,0 mg/L, também promove melhoria na eficiência
catódica e diminuição na densidade de corrente mínima necessária para a deposição (ZHANG e
CHENG, 2007).
O dióxido de manganês remetido à produção de pilhas, por excelência deve apresentar
pureza elevada e alto grau de atividade eletroquímica (ESPINOSA, 2011). Como afirma
Pagnanelli et al (2007), os dióxidos de manganês mais importantes em relação à sua
comercialização econômica são aqueles denominados “ativos eletroquimicamente”, sendo,
portanto, utilizados em células de pilhas secas. A atividade eletroquímica do MnO2 é influenciada
por sua estrutura cristalina, pelo tamanho da partícula, e pela área superficial (LAURINDO et al,
1999).
Lee (2001) certifica que o dióxido de manganês pode apresentar-se em várias formas
alotrópicas e demonstrar variadas atividades eletroquímicas. As formas alotrópicas do dióxido de
manganês são α, β, ε, γ, ramsdelita, dentre outras, sendo que, as que apresentam maior atividade
eletroquímica são γ e ε, consequência do alto grau de desordem que apresentam (PRELOT,
2003).
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1. Amostra
O resíduo analisado foi obtido para a realização do trabalho de Santos (2013), a partir da
pilha de rejeitos da empresa RDM – Unidade Morro da Mina, na cidade de Conselheiro Lafaiete MG, onde se coletaram aproximadamente 30,002 kg de amostra (Figura 4). O material em estudo
já se encontrava no Laboratório 62, no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – UFOP e o
mesmo foi caracterizado física e quimicamente por Santos (2013).
Figura 4: Finos de minério depositados a céu aberto. Mineradora RDM, em Conselheiro Lafaiete
– MG.

Fonte: Mineradora Rio doce Manganês- RDM em Lafaiete.

Incialmente, realizaram-se testes em batelada e, em seguida, estudos de lixiviação em
função da granulometria do resíduo. Posteriormente, foram realizados os ensaios de lixiviação em
um processo contínuo. Finalmente, realizaram-se os experimentos de deposição eletrolítica do
óxido de manganês, a partir da solução lixiviada.
4.2. Estudos em batelada de lixiviação em função da granulometria do resíduo
4.2.1. Obtenção das frações granulométricas do resíduo
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Realizou-se a secagem do resíduo por 1 hora, a uma temperatura de 100 ± 5°C. A
separação granulométrica da amostra foi efetuada através do peneiramento a seco, por 30
minutos, utilizando-se 30 g da amostra e uma série Tyler de peneiras de 0,25 a 0,037 mm (60 a
400 mesh, respectivamente).
4.2.2. Lixiviação do manganês em função da granulometria do resíduo
Foram separadas e pesadas as amostras retidas nas 6 peneiras, tendo-se pesado
aproximadamente 0,5g das amostras de cada fração peneirada e da amostra não peneirada. Em
seguida, foram tratadas com 50 mL de ácido sulfúrico (H2SO4), a uma concentração de 9,8%
(p/p) em erlenmeyers de 250 mL. As solucões aquosas agitadas por 10 horas, em velocidade de
100 rpm, a uma temperatura de 25°C e, para cada amostra, foi determinado, em triplicata, o teor
de Mn solubilizado, após serem filtradas à vácuo. Para a quantificação, foi utilizado o método de
titulação de oxirredução, usando permanganato de potássio (KMnO4) em condições de pH=10
(solução tampão composta por bicarbonato e carbonato de sódio (PEREIRA e CARVALHO,
2014; VOGEL, 2014).
4.3. Estudos de lixiviação do resíduo em um sistema contínuo
4.3.1. Montagem utilizada
A Figura 5 apresenta a montagem utilizada para os estudos de lixiviação em um sistema
contínuo. Utilizou-se uma bomba peristáltica Milan, BP/600, que permite trabalhar com vazões
variando entre 0,8 mL/min a 25 mL/min, por canal. A solução lixiviante e o resíduo foram
postos, respectivamente, no béquer e no funil de büchner. Este contém uma membrana filtrante
de fibra de vidro.
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Figura 5: Reator produzido no Laboratório 62 do Departamento de Qúimica/UFOP. - Processo
Contínuo de lixiviação de Mn

4.3.2. Planejamento Experimental – Análise Univariada
Inicialmente, executaram-se ensaios preliminares através dos quais se testaram diversas
faixas de valores para as variáveis envolvidas no sistema a fim de se obter uma interpretação
mais segura em relação ao processo de lixiviação e aos fatores que mais o influenciaram. A partir
da amostra (rejeito de minério de manganês), realizou-se um processo de lixiviação (extração de
manganês solúvel) com H2SO4 para se obter o manganês na forma de MnSO4. As amostras do
resíduo utilizadas na lixiviação foram descritas no item 4.1.
Após o processo de lixiviação, a solução foi filtrada a vácuo, transferida para um balão
volumétrico e aferida com água destilada. Foi retirada uma alíquota de 5 mL, e o pH que se
encontrava próximo à faixa de 0,4 foi aumentado para 2, com 170 mL de solução de NaOH a
uma concentração de 2 mol/L. Por fim, as amostras em triplicata foram tituladas com
permanganato de potássio em pH ≅ 10 (uso de solução tampão bicarbonato/carbonato de sódio).
O cálculo de determinação para a concentração do manganês lixiviado é dado pela
equação:

%Mn  (100.54,94.

Vsolução
5

.1,5.C KMnO4 .Vmédio ) / mresiduo (13)
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 Vsolução = volume da solução utilizada na lixiviação (mL);
 5

= volume da alíquota utilizada (mL);

 1,5

= refere-se à estequiometria da reação (3);

 C KMnO4 = concentração de permanganato de potássio (mol/L);
 Vmédio

= volume médio do titulante (mL);

 54,94 = massa molar do Mn (g/mol);
 mresíduo = massa do resíduo (g).
A escolha das variáveis e dos níveis estudados no processo de lixiviação baseou-se na
literatura (MARTINS et al, 1999) e nos testes preliminares realizados em laboratório.
Selecionaram-se as seguintes variáveis:
 t = tempo de lixiviação;
 m = massa de resíduo;
 C = concentração de H2SO4;
 v = volume da solução.
Em seguida, para cada variável, estipularam-se faixas de valores para que, durante o
experimento, fossem observadas e analisadas como mostra a Tabela 4.
Tabela 4: Determinação de valores para estudo de influência das variáveis no processo de
lixiviação.

Variável

Faixa de Valores

m = massa do resíduo (g)

1, 2, 2,5, 5, 10, 15, 20, 30, 40 e 50

V = volume da solução (mL)

100, 200, 300, 400, 500 e 1000

t = tempo de lixiviação (min)

30, 60, 90, 120, 150 e 180

C = concentração de H2SO4 (% p/p)

2,45; 4,9; 9,8 e 19,6

As variáveis foram tratadas pelo método da análise univariada, o que possibilitou estudar
as diversas combinações entre a massa do resíduo e a concentração de H2SO4 em função dos
demais fatores abordados.
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Ao fim dos testes de lixiviação, realizaram-se análises com a finalidade de quantificar a
significância das variáveis

e suas interações, correlacionando-as com suas magnitudes de

influência sobre a resposta do processo (LUNDSTED et al, 1998). As variáveis que não tiveram
significância dentro do processo foram fixadas em todo o tempo do experimento (CORREIA,
2007).
Por fim, verificaram-se o desempenho e a efetividade de cada uma delas com o objetivo de
aperfeiçoar o sistema. Esta verificação proporcionou uma interpretação mais detalhada do
comportamento das variáveis, auxiliando no melhoramento da lixiviação e no conhecimento das
suas interferências a partir da relevância de cada uma delas.
4.3.3. Planejamento Fatorial Completo 22 com ponto central
Para o estudo dos fatores que afetaram a lixiviação do manganês no rejeito, utilizou-se o
método de planejamento fatorial completo com ponto central, com dois fatores, dois níveis (22) e
duas replicatas do ponto central.
Com base nos testes preliminares e, devido ao processo de deposição eletroquímica do
MnO2, o volume foi fixado em 1000 mL para atender as condições da estrutura montada no
laboratório.
O tempo de lixiviação foi estabelecido em 30 minutos em consequência de não ter havido
diferença entre os resultados analisados durante os testes preliminares. Deste modo, visando
reduzir e otimizar a escala de trabalho, optou-se pelo menor tempo: o de 30 minutos citado
acima.
Os ensaios foram realizados de forma aleatória obedecendo às combinações do
planejamento fatorial CCD 22. A Tabela 5 apresenta os principais fatores e os níveis utilizados no
planejamento fatorial completo 22.
Tabela 5: Determinação das variáveis e os níveis estudados dentro do planejamento fatorial com
ponto central (22) no processo de lixiviação do manganês.
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Níveis

Variáveis
C

Concentração de H2SO4 (% p/p)

0,5

m

Massa do rejeito (g)

0,5

0
1,5

+
2,5

1,5

2,5

Com base nos cálculos de determinação do número de experimentos e na matriz do
planejamento CCD 22, foram realizados 4 planejamentos fatoriais, cada um deles com o número
de experimentos igual a 11, sendo duas replicatas do ponto central. A escolha das variáveis
estudadas no planejamento se deu através do processo de triagem. As variáveis trabalhadas
foram:
 m = massa de resíduo e
 C = concentração de H2SO4.
Os níveis de codificação dos fatores variaram de (-1) a (+1), e as faixas de valores
adotadas oscilaram de acordo com o rendimento da produção de manganês, por meio do processo
de triagem. O Apêndice A apresenta a variação das faixas de valores máximos e mínimos, as
interações dos pontos do planejamento fatorial, os pontos centrais e os axiais.
Os melhores resultados na extração de manganês foram analisados e testados a fim de se
comprovar a sua confiabilidade e para que, posteriormente, fossem reproduzidos com a mesma
fidedignidade, dado que a segunda etapa do projeto - a deposição eletrolítica de MnO2 - tem
como solução de trabalho o MnSO4, produzido a partir da lixiviação.
4.4. Deposição Eletrolítica
4.4.1. Processo de eletrólise de MnO2
Foram realizados ensaios em uma cuba eletrolítica de laboratório, para a determinação das
condições ótimas de deposição do MnO2 a partir da solução lixiviada do resíduo (ZHANG and,
CHENG, 2007). Em função de teses anteriores, adotaram-se, como ânodo, o Pb (Chumbo) e,
como cátodo, o aço inox AISI 316.
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Para o processo de deposição eletrolítica, demandou-se uma cuba de Banho Maria
Ultratermostático de aço inox, com capacidade de 30 L; um galvanostato EE&G (Princeton
Applied Research) do modelo 237ª; um termostato (Termomix) MM/20 U; um becker de vidro,
com capacidade de volume de 1 L. Utilizou-se um eletrodo retangular de chumbo, com
dimensões (6,9; 2,3 e 0,25 cm) correspondentes ao comprimento, largura e espessura
respectivamente; um contra-eletrodo e um eletrodo de referência, ambos de aço inox e com as
mesmas dimensões do eletrodo. Para o suporte, foram necessários uma haste metálica de ferro,
com 20 cm de comprimento; garras de metal (mufas); um agitador mecânico; um termômetro e
1 L de solução de MnSO4, como mostra a Figura 6:
Figura 6: Cuba eletrolítica, termostato, agitador e o reator.

A cuba foi preenchida com água, e esta foi aquecida em níveis de temperatura
predeterminados (ZHANG and, CHENG, 2007). Em seguida, foram ajustadas as densidades de
corrente do potenciostato para iniciar o processo de eletrólise (Figura 7).
Figura 7: Reator composto por um becker, eletrodo de chumbo, contra-eletrodos de aço
inox.
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4.4.2. Planejamento experimental – Método de Triagem
Posteriormente aos testes preliminares, adotaram-se 3 variáveis para o método de triagem.
Para este processo, utilizou-se o planejamento fatorial completo com ponto central, com dois
níveis e três fatores (23). As variáveis foram:
 (i) densidade de corrente – medida em (mA).
 (t) tempo de eletrólise (h) e
 (T) temperatura da solução (°C).
Ao se examinar as variações do pH da solução lixiviada de MnSO4, constataram-se
valores médios perto de 0,40. Zhang and, Cheng (2007) afirmam que um processo de deposição
eletrolítica só é alterado quando os valores do pH estão acima de 2, pois deposita o manganês no
fundo do reator na forma de Mn+2 e diminui a massa de MnO2 nos eletrodos. Logo, o pH < 2 em
estudo não foi levado para o planejamento CCD, em razão de se manter em faixas
aproximadamente constantes.
4.4.3. Planejamento Fatorial CCD 23
Os ensaios foram realizados de forma aleatória, obedecendo às combinações do
planejamento fatorial completo (CCD). As combinações entre as interações das variáveis
permitem que os erros analíticos presentes no sistema sejam distribuídos de forma aleatória,
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diminuindo sua preponderância em todo o experimento. A Tabela 6 apresenta os principais
fatores e os níveis utilizados no planejamento fatorial completo 23, no processo de eletrólise.
Tabela 6: Determinação das variáveis e os níveis estudados dentro do planejamento fatorial
composto central (23), no processo eletrólise.
Níveis

Variáveis
i

densidade de corrente (mA)

10

0
17,5

+
25

t

tempo de eletrólise (h)

4

8

12

T

temperatura da solução (°C)

25

50

75

O número de experimentos a serem realizados é dado por 2k+2k+1 (TEÓFILO &
FERREIRA, 2006). Logo, o planejamento fatorial é representado pela equação descrita por

23+2(3) +1, mais duas replicatas do ponto central.
Com base nos cálculos de determinação de número de experimentos e na matriz do
planejamento CCD 23, foram realizados 4 planejamentos fatoriais com o número de experimentos
igual a 17, sendo duas replicatas do ponto central (Apêndice B).
Ao fim da etapa de eletrólise de cada experimento, o eletrodo foi lavado com água
destilada e acetona, secado com um secador e pesado em uma balança analítica. Após a leitura da
massa de MnO2 depositada, este mesmo eletrodo foi lixado, lavado com água e sabão e a massa
de MnO2 foi aferida. Ato contínuo ao planejamento fatorial CCD, confeccionaram-se uma
Superfície de Resposta, um gráfico de Pareto e uma tabela de análise de variância (ANOVA),
como ferramentas para a determinação de condições ótimas para se trabalhar e monitorar as
sensibilidades da resposta.
Os resultados contidos na superfície de resposta, que melhor representaram o processo de
eficiência na deposição eletrolítica, foram utilizados para calcular o rendimento (%) do
reaproveitamento de manganês. A equação para o cálculo de produção de MnO2 é dada por:
% Rendimento =

(13), onde:
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m depositada = massa de MnO2 depositada na superfície do cátodo
m presente no residuo =

(14), onde:

 Massa atômica do manganês = 54,9 g/mol;
 Massa atômica do oxigênio 16 g/mol;
 Massa atômica MnO2 = 54,9 + (16x2) = 86,9 g/mol.

55

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1. Estudos de lixiviação em batelada em função da granulometria do resíduo
Tabela 7: Distribuição granulométrica do resíduo nas frações granulométricas estudadas para
lixiviação em batelada.
Fração granulométrica (mm)

% em massa retida simples

% em massa acumulada

0,25

16,15

16,15

0,105

31,07

47,22

0,074

16,55

63,77

0,053

19,31

83,07

0,044

5,44

88,51

0,0037

11,49

100,00

Ao se analisar a Tabela 7, observa-se que a maior concentração do resíduo, em torno de
84,0%, possui natureza granulométrica inferior a 0,25 mm (60 mesh).
A Tabela 8 apresenta o teor de Mn no lixiviado do resíduo relacionado com a fração
granulométrica das partículas retidas, a partir de testes em batelada. Pode-se verificar que o teor
de Mn solubilizado é maior nas partículas menores, posto que a extração de Mn solúvel é
inversamente proporcional ao tamanho das partículas. Quanto menor a granulometria, maior será
a área superficial da partícula, logo maior é a eficiência do contato da solução lixiviante com o
Mn, caracterizando um comportamento linear (Figura 8).
Tabela 8: Rendimento de Mn% (p/p) em função da distribuição granulométrica das partículas do
resíduo.

Fração granulométrica (mesh)

% (p/p) em massa Mn no
lixiviado

60 (0,25 mm)

10,19

150 (0,105 mm)

12,32

200 (0,074 mm)

12,87

270 (0,053 mm)

13,57

325 (0,044 mm)

15,18
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400 (0,0037 mm)

16,10

amostra do resíduo sem peneirar

13,68

Figura 8: Rendimento de Mn solubilizado em função da granulometria dos finos de minério de
manganês.
Rendimento de Mn solubilizado em funçمo da granulometria
dos finos de minério de manganês.
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5.2. Estudos de lixiviação do resíduo em um sistema contínuo
5.2.1. Análise univariada
5.2.1.1. Produção de Mn a partir da variação do volume de solução lixiviante
A tabela 9 apresenta os resultados obtidos a partir da variação do volume de solução em
função da massa de resíduo. Fixaram-se a concentração de H2SO4 em 9,8% (p/p) (SANTOS,
2013) e o tempo de lixiviação em uma hora.
Tabela 9: Produção de Mn a partir da variação do volume de solução lixiviante em função da
massa do resíduo - % Mn (p/p).
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Produção de Mn a partir da variação do volume de solução lixiviante em função da massa de
resíduo - % Mn (p/p)
Volume
(mL)

Massa de resíduo (g)
1,0

1,25

2,0

2,5

5,0

10,0

15,0

20,0

30,0

40,0

50,0

100

12,54

12,64

11,23

10,05

7,50

3,27

2,26

1,73

1,13

0,88

0,74

200

12,47

12,66

11,25

10,13

7,51

5,44

3,78

2,90

1,91

1,49

1,25

300

12,42

14,48

11,23

10,13

7,50

6,51

4,56

3,51

2,34

1,82

1,54

400

12,54

12,72

11,29

10,15

7,53

6,47

4,60

3,57

2,41

1,89

1,60

500

12,54

12,69

11,29

10,18

7,49

5,33

3,90

3,06

2,13

1,69

1,44

1000

12,54

12,64

11,29

10,18

7,53

5,14

4,10

3,32

2,50

2,04

1,76

12,51

12,65

11,26

10,14

7,51

5,36

3,87

3,02

2,07

1,64

1,39

0,05

0,05

0,03

0,05

0,01

1,08

0,62

0,66

0,46

0,38

0,33

s

Pode-se observar que a variação do volume, no processo de lixiviação, não alterou
significativamente os resultados de rendimento de Mn. No entanto, com o aumento da massa de
resíduo, há uma redução no rendimento da lixiviação. Esta redução da eficiência provavelmente
se associa à forma em que o resíduo é disposto no sistema. Quando se aumenta a quantidade de
massa do resíduo ao funil de büchner, consequentemente aumenta a espessura das camadas,
devido ao pequeno diâmetro dos furos do funil. Durante o processo de percolação do lixiviado
sobre o resíduo, devem-se formar passagens preferenciais, portanto, parte do resíduo pode não
entrar em contato com a solução lixiviante.
Deve-se destacar que, no estudo de lixiviação em batelada de Santos (2013), ocorreu,
também, uma redução da eficiência da lixiviação com o aumento da massa. Neste caso, o
provável fator responsável foi a baixa velocidade de agitação utilizada, insuficiente para agitar as
maiores massas do resíduo.
Estes resultados indicam que, no planejamento experimental deste estudo, em função
da montagem utilizada, a massa utilizada não deve ser superior a 1,25g.
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5.2.2.2. Produção de Mn a partir da variação do tempo de lixiviação
A Tabela 10 apresenta os resultados em relação à variação do tempo de lixiviação, em
função da massa do resíduo utilizada. A concentração de H2SO4 foi fixada em 9,8% (p/p), de
acordo com (SANTOS, 2013), e a solução lixiviante foi fixada em 1 L, em razão de atender as
condições da montagem do processo de eletrólise.
Tabela 10: Produção de Mn a partir da variação do tempo de lixiviação em função da massa de
resíduo - % Mn (p/p).
Produção de Mn a partir da variação do tempo de
lixiviação em função da massa do resíduo - % Mn (p/p)
Tempo (min)

Massa de resíduo (g)
1,0

1,25

2,0

180

12,54

12,64

11,23

120

12,47

12,66

11,26

90

12,54

12,72

11,29

60

12,54

12,69

11,29

30

12,56

12,64

11,29

12,53

12,67

11,27

0,03

0,03

0,02

s

Análogo à Tabela 9, observou-se que a variação da massa alterou significativamente os
resultados. À medida que reduziu a massa do resíduo, o rendimento de Mn aumentou
consideravelmente. Em função do tempo de lixiviação, nota-se que os resultados do rendimento
não se alteraram significativamente. ]
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5.2.2.3. Produção de Mn a partir da variação da concentração de H2SO4
A Tabela 11 apresenta os resultados do rendimento de Mn a partir dos testes preliminares.
Foram analisadas as variações de H2SO4 e da massa do resíduo. O tempo foi mantido em 30
minutos, e o volume de solução em 1L.
Tabela 11: Produção de Mn a partir da variação da Concentração de H2SO4 em função da massa
de resíduo - % Mn (p/p).
Produção de Mn a partir da variação da concentração de
H2SO4 em função da massa de resíduo - % Mn (p/p)
Massa de resíduo (g)

Concentração
H2SO4 (%)

1,0

1,25

2,0

19,6

12,45

12,66

11,26

9,8

12,56

12,72

11,29

4,5

12,57

12,69

11,29

2,45

12,56

12,68

11,29

12,6

12,7

11,25

0,049

0,021

0,012

s

Semelhante aos itens anteriores, a redução da massa do resíduo influenciou
significativamente o rendimento de Mn no processo de lixiviação. Entretanto, em relação à
concentração de H2SO4, nas condições trabalhadas, os resultados obtidos permaneceram
praticamente os mesmos.
5.3. Planejamento Fatorial CCD 22
Após o processo de lixiviação, os resultados de rendimento do Mn foram analisados. Para
o planejamento com melhor desempenho, foi confeccionada uma Superfície de Resposta. A
Tabela 12 apresenta o percentual de Mn produzido nos 4 planejamentos experimentais.
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Tabela 12: Análise dos rendimentos de Mn no processo de eletrólise a partir do melhor
rendimento de Mn% (p/p) em função das variáveis massa e concentração de H2SO4.
Análise do ajuste de modelo para o processo de lixiviação a partir do melhor rendimento de
Mn% (p/p) em função das variáveis massa e concentração de H2SO4
N° Experimentos

Planejamento 1

Planejamento 2

Planejamento 3

Planejamento 4

1

6,81

6,08

11,18

11,40

2

5,92

12,07

12,07

12,07

3

12,30

5,77

11,07

11,20

4

11,35

11,2

10,77

11,66

5

1,34

5,35

6,69

11,38

6

10,10

1,21

10,17

11,74

7

6,69

1,51

8,35

11,84

8

10,65

10,32

10,62

11,38

9C

10,62

1,51

11,38

12,68

10 C

10,83

1,13

11,16

12,61

11 C

10,40

1,38

11,58

12,68

Valores Críticos

10,02

1,41

11,29

12,71

As melhores respostas para a produção de Mn foram alcançadas no planejamento 4. Os
ensaios 9, 10 e 11 obtiveram maior concentração de Mn lixiviado, com massas iguais a 1,5 g e
concentração de H2SO4 de 2,15 (% p/p). A Figura 9 apresenta a Superfície de Resposta com
maior eficiência no processo de lixiviação, e as zonas em vermelho representam as áreas com
maior rendimento de Mn, utilizando amostras do resíduo in natura.
Ao se realizar o ensaio relacionado ao ponto crítico estimado (m=1,2587g e C=H2SO4
=2,2357%), obteve-se um rendimento de 12,71% p/p; este, superior e mais eficiente se
comparado aos melhores resultados acima, pois reduziu a quantidade de massa utilizada e a
concentração de H2SO4.
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Figura 9: Superfície de Resposta para o processo de Lixiviação de Mn, para a amostra de resíduo
in natura.

As respostas obtidas na Superfície de Resposta foram examinadas através da ANOVA
(análise de variância). A Tabela 13 apresenta os principais parâmetros estatísticos analisados e
seus componentes mais importantes.
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Tabela 13: Análise de variância para avaliação do modelo quadrático do planejamento Composto
Central 22, para amostra in natura, com grau de significância de 5%.
ANÁLISE DE VARIÂNCIA – MODELO QUADRÁTICO
FV

SQ

nGL

MQ

F calc.

F tab.

Regressão

3,0587

5

0,6117

59,1980

5,05

0,00019

Resíduos

0,0517

5

0,0103

F. Ajuste

0,0484

3

0,0161

9,87808

19,16

0,093319

Erro Puro

0,0033

2

0,0016

3,1104
% variação explicada

10

Total

% máx. de variação explicável

p

98,3388
99,8949

FV (fonte de variação), SQ (soma quadrática), nGL (nº de graus de liberdade), MQ (média quadrática), Fcalc. (valor
do teste F (Fisher) calculado, F.tab. (valor do teste F (Fisher) tabelado e p (nível de probabilidade).

O componente F calc. da ANOVA compreende os resultados entre a média quadrática da
regressão dividida pela média quadrática dos resíduos (Fcalc. = MQ regressão / MQ resíduo). Quando
o valor de Fcalc. > Ftab., entende-se que há relação entre as variáveis. Neste contexto, o valor de
Fcalc. é muito maior que o de Ftab. Assim, pode-se adotar uma correlação significativa entre as
variáveis. O valor de p (0,00019) < 0,05 da significância, aliado à falta de ajuste não
significativa, corroboram com a teoria de Fcalc. acima.
Utilizando os resultados obtidos na Superfície de Resposta, confeccionou-se um gráfico
de resíduos no qual se comparou os valores reais com os estimados pelo modelo, buscando
confirmar a existência da correlação entre as variáveis estudadas. Neste contexto, o valor de R 2 é
0,9834. Pode-se entender que há uma boa relação entre estas variáveis e uma excelente
concordância entre os dados, e que 1,66% da variação sofrida pelo sistema, em relação à média,
não é explicada pela regressão (Figura 10).
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Figura 10: Gráfico de Regressão em relação aos valores observados e estimados pelo modelo,
representando os valores de manganês obtidos no processo de lixiviação.

A Figura 11 apresenta o gráfico de resíduos em relação à distribuição dos dados no
processo de lixiviação de Mn. O gráfico de resíduos permite examinar a qualidade de ajuste em
regressão e determinar se as suposições de mínimos quadrados comuns estão sendo atendidas.
Figura 11: Gráfico dos resíduos vs. valores observados para o processo de lixiviação de Mn.
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Ao se examinar a distribuição dos pontos quanto a sua localização, nota-se que eles se
apresentam dispersos no plano quadrante. Este posicionamento aleatório dos pontos indica que
não há uma tendência na dispersão dos resíduos, e que não houve falta de ajuste para o modelo
aplicado. Diante disto, conclui-se que as variáveis estudadas no processo de lixiviação não se
correlacionam com os resíduos, sendo afetados apenas pelos erros aleatórios do sistema.
5.2. Deposição Eletrolítica
5.2.1. Método de triagem
Para o processo de triagem, foi utilizado o planejamento fatorial completo com ponto
central 23. A Tabela 14 apresenta os resultados dos ensaios em relação à massa de MnO2 (g)
depositada durante o processo de eletrólise.
Tabela 14: Rendimento de MnO2(g) para o processo de eletrólise, utilizando 2 níveis e 3
variáveis (23): densidade de corrente, tempo e temperatura.
Rendimento de MnO2 para o processo de eletrólise, utilizando 2 níveis e 3
variáveis (23): densidade de corrente, tempo e temperatura.
densidade
Nº
Experimentos corrente (mA)

tempo (h) Temperatura (°C)

massa de
MnO2 (g)

1

10,00

4,00

30,00

0,04200

2

10,00

4,00

75,00

0,0974

3

10,00

12,00

30,00

0,0435

4

10,00

12,00

75,00

0,1058

5

25,00

4,00

30,00

0,0817

6

25,00

4,00

75,00

0,1112

7

25,00

12,00

30,00

0,0791

8

25,00

12,00

75,00

0,1189

9

4,88

8,00

52,50

0,0063

10

30,12

8,00

52,50

0,1085

11

17,50

1,27

52,50

0,0614

12

17,50

14,72

52,50

0,0977

13

17,50

8,00

14,66

0,0263

14

17,50

8,00

90,34

0,1006
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15 C

17,50

8,00

52,50

0,0973

16 C

17,50

8,00

52,50

0,0975

17 C

17,50

8,00

52,50

0,0971

Os melhores resultados da triagem foram observados nos ensaios 8 (0,1189g), 6 (0,1112g)
e 10 (0,1085g), nesta ordem. Percebe-se que os ensaios com melhor rendimento de MnO2
apresentam a maior temperatura. A densidade de corrente também aparece com suas maiores
faixas, exercendo o mesmo comportamento da temperatura. Por último, o tempo, nos mesmos
ensaios, oscilou entre o máximo e o mínimo.
A partir dos resultados obtidos, gerou-se um gráfico de Pareto, utilizado para determinar a
magnitude e a importância dos efeitos, e para mostrar os valores absolutos dos efeitos
padronizados desde o maior até o menor (Figura 12).
Figura 12: Gráfico de Pareto a partir do processo de triagem para a produção de MnO2
eletrolítico, utilizando planejamento fatorial completo com ponto central 23.

Pode-se observar que as barras relacionadas à magnitude de influência das variáveis
temperatura e densidade de corrente ultrapassam a linha de referência para o grau de significância
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de 5%. Isto posto, entende-se que a temperatura e a densidade de corrente são estatisticamente
significativas ao nível p=0,05, do modelo aplicado. O melhor rendimento de MnO2 está
relacionado com a interação (i x T), seguido de (t x T) e (i x t). Com isso, conclui-se que, dentro
das faixas trabalhadas, as interações entre as variáveis não exerceram magnitudes significativas
sobre o sistema.
5.2.2. Planejamento Fatorial CCD 23
A tabela 15 apresenta os resultados obtidos em relação à massa de MnO2, pesada no
eletrodo, após o processo de eletrólise, utilizando o planejamento fatorial completo (23) com
ponto central para as amostras in natura.
Tabela 15: Processo de deposição eletrolítica a partir do rendimento MnO2 (g) em função das
variáveis densidade de corrente, tempo de eletrólise e temperatura.
Processo de deposição eletrolítica a partir do rendimento MnO2 (g) em função das variáveis
densidade de corrente, tempo de eletrólise e temperatura
Nº

Planejamento 1

Planejamento 2

Planejamento 3

Planejamento4

1

0,0198

0,0200

0,0208

0,0220

2

0,0798

0,0809

0,0820

0,0830

3

0,0296

0,0298

0,0304

0,0310

4

0,1105

0,1108

0,1023

0,1030

5

0,0690

0,0709

0,0715

0,0730

6

0,1080

0,1090

0,1102

0,1115

7

0,0640

0,0651

0,0741

0,0771

8

0,1130

0,1140

0,1189

0,1215

9

0,0110

0,0140

0,0155

0,0200

10

0,0865

0,0985

0,1002

0,1125

11

0,0679

0,0669

0,0714

0,0810

12

0,0915

0,0957

0,0977

0,0999

13

0,0215

0,0236

0,0263

0,0446

14

0,1071

0,1035

0,1001

0,1012

15 C

0,084

0,0943

0,0952

0,0963

Experimentos
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16 C

0,0942

0,0948

0,095

0,0965

17 C

0,0919

0,0931

0,0940

0,0955

Os melhores resultados foram observados no planejamento 4, nos ensaios 8, 10 e 6, nesta
ordem. O ensaio 8 (0,1215g) - o melhor rendimento de MnO2 - advém da interação dos valores
máximos das variáveis. No ensaio 10 (0,1125g), as variáveis temperatura e densidade de corrente
também apresentaram seus valores mais altos, enquanto o tempo apareceu com o seu valor mais
baixo. Por fim, no ensaio 6 (0,1115g), a densidade de corrente foi a maior em todo o processo de
eletrólise, ao mesmo tempo em que a temperatura e o tempo se mantiveram medianos.
A temperatura e a densidade de corrente foram as variáveis que mais influenciaram o
processo de eletrólise. Essa influência é diretamente proporcional à obtenção da massa de MnO2,
ou seja, dentro das condições trabalhadas, quando se aumentaram os valores destas variáveis, o
rendimento da deposição eletrolítica também aumentou.
Ainda com relação à temperatura, constatou-se uma evaporação significativa da solução
lixiviante, em torno de 66,66 mL/h. Esse fator teve uma magnitude expressiva, pois, à medida
que o nível de solução baixou, a área de contato entre a solução e o eletrodo também reduziu.
Com isso, houve perda na eficiência da eletrólise, visto que a massa de MnO2 sempre se deposita
na superfície do eletrodo.
Acerca das interações, o maior rendimento de MnO2 em massa foi verificado na
correlação temperatura vs. densidade de corrente (Figura 13 A), seguido da interação entre o
tempo vs. densidade de corrente (Figura 13 B) e, por último, entre a temperatura vs. tempo
(Figura 13 C). Este terceiro gráfico apresentou a menor área de produção de MnO2, mostrando-se
menos significativo.
Figura 13: Superfície de Resposta para o processo de eletrólise de MnO2 a partir das interações:
(A) temperatura vs. densidade de corrente; (B) tempo vs. densidade de corrente e (C) temperatura
vs. tempo, como métodos de otimização.
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(A)

(B)
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(C)

A Tabela 16 exibe a análise de variância e seus principais componentes relacionados ao
processo da deposição eletrolítica de MnO2.
Tabela 16: Análise de variância para a avaliação do modelo quadrático do planejamento
Composto Central 23, no processo de eletrólise, com grau de significância de 5%.
ANÁLISE DE VARIÂNCIA – MODELO QUADRÁTICO
FV

SQ

nGL

MQ

F calc.

F tab.

Regressão

0,0166

9

0,0017

485,56

3,68

0,0004

Resíduos

0,0002

7

0,0002

F. Ajuste

0,0002

5

0,0003

118,718

19,30

0,0519

Erro Puro

0,0001

2

0,0000

0,0166
% variação explicada

16

Total

% máx. de variação explicável

p

99,84
99,99

FV (fonte de variação), SQ (soma quadrática), nGL (nº de graus de liberdade), MQ (média quadrática), Fcalc. (valor
do teste F (Fisher) calculado, F.tab. (valor do teste F (Fisher) tabelado e p (nível de probabilidade).
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Analisando a Tabela ANOVA, percebe-se que o componente Fcalc. é maior que o
componente Ftab., admitindo que há uma relação significativa entre as variáveis estudadas, dado
que o valor do p crítico calculado é menor que o nível de significância de 0,05 (5%), adotado
pelo modelo. A observação do valor de p para F. Ajuste denota a falta de ajuste não significativa
no sistema, dado que o valor de p (0,00519) para F. Ajuste é maior que o grau de significância de
0,05.
Diante dos resultados da ANOVA, confeccionou-se um gráfico de resíduos (Figura 14) a
fim de se comparar os valores reais com os estimados pelo modelo, buscando confirmar a
existência da correlação entre as variáveis estudadas. Nesta contextura, o valor de R2 é 0,9984,
indiciando que há uma boa relação entre as variáveis e uma excelente concordância entre os
dados, e que apenas 0,16% da variação sofrida pelo sistema em relação à média não é explicada
pela regressão, e sim pelos erros aleatórios.
Figura 14: Gráfico de Regressão relacionado aos valores observados e estimados pelo modelo,
representando a massa de MnO2 obtida no processo de eletrólise.

A Figura 15 mostra o gráfico de resíduos quanto à distribuição dos dados no processo de
eletrólise de MnO2. O Gráfico de Resíduos examina a qualidade do ajuste na componente
Regressão e determina se as suposições de mínimos quadrados comuns foram atendidas.

71

Figura 15: Gráfico dos Resíduos vs. Resíduos Observados para o processo de deposição
eletrolítica de MnO2.

No Gráfico de Resíduos, percebe-se uma distribuição aleatória dos pontos quanto a sua
localização no plano quadrante. A partir desta aleatoriedade dos pontos, pode-se afirmar que não
existe uma tendência quanto à dispersão dos dados, e que a falta de ajuste do modelo foi
insignificante. É possível afirmar que as variáveis analisadas em todo o processo de eletrólise não
se correlacionam com os pontos residuais do gráfico, confirmando a hipótese da presença de
erros aleatórios no sistema.
A partir do melhor planejamento em relação à massa de MnO2 depositada, ou seja, o
planejamento 4, calculou-se o rendimento da recuperação do Mn2+ (g) e do MnO2 (%) (Tabela
17).
Tabela 17: Rendimento de Mn2+ (g) e do MnO2 (%) em função das variáveis densidade de
corrente, tempo de eletrólise e temperatura.
Rendimento de Mn2+ (g) e do MnO2 (% p/p) em função das variáveis densidade de
corrente, tempo de eletrólise e temperatura
Nº Experimento

mdepositada (g)

Rendimento Mn (g)

% MnO2 depositado

1

0,0220

0,0139

08,76
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2

0,0830

0,0525

33,06

3

0,0310

0,0196

12,35

4

0,1030

0,0651

41,03

5

0,0730

0,0462

29,08

6

0,1115

0,0705

44,42

7

0,0771

0,0487

30,71

8

0,1215

0,0774

48,80

9

0,0200

0,0126

07,96

10

0,1125

0,0711

44,82

11

0,0810

0,0512

32,27

12

0,0999

0,0632

39,80

13

0,0446

0,0282

17,76

14

0,1012

0,0640

40,31

15 C

0,0963

0,0609

38,36

16 C

0,0965

0,0610

38,44

17 C

0,0955

0,0604

38,05

Os melhores resultados para a obtenção de MnO2 pertencem aos ensaios 8, 10 e 6, nesta
ordem. Análogo à Tabela 15, o resultado do ensaio 8 - maior rendimento - foi influenciado pela
interação das 3 variáveis em suas maiores faixas de valores, o que resultou no melhor rendimento
do processo. Para o ensaio 10, observou-se que a temperatura e o tempo se mantiveram em suas
faixas medianas, enquanto a densidade de corrente (30,11 mA) ultrapassou a sua faixa máxima de
valor (25 mA), adotada pelo planejamento CCD 23, indicando que o ponto ótimo para a produção
de MnO2, em relação a esta variável, pode estar além da faixa de intervalo adotada (10 – 25 mA).
Por fim, no ensaio 6, a densidade de corrente e a temperatura se mostraram significativas no
processo, interagindo em suas faixas máximas ao passo que o tempo de eletrólise foi trabalhado
em sua faixa mínima.
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6. CONCLUSÕES

Com base na análise granulométrica, pode-se afirmar que a maior concentração do
resíduo, em torno de 84%, é caracterizada por finos com granulometria inferior a 0,25 mm (60
mesh).
Certificou-se que os resultados relacionados à produção de Mn nas faixas de tempo de
lixiviação (30 a 180 min) e de volume (100 a 1000 mL) de solução lixiviante não apresentaram
diferenças significativas entre si. Deste modo, optou-se por trabalhar com o menor tempo (30
min) e com o volume de 1000 (ml); volume mínimo necessário para atender as condições do
reator no processo de eletrólise.
O planejamento (CCD) 22 possibilitou reduzir a concentração de H2SO4 de 19,8% para,
aproximadamente, 2,25%, o tempo de 180 para 30 minutos e a massa de resíduo, inicialmente de
50 gramas para 1,25 grama, otimizando o processo de lixiviação de manganês, o qual atingiu
12,71 (% p/p).
No processo de eletrólise, utilizando um eletrodo de chumbo, o melhor rendimento
(48,8%) apresentou as 3 variáveis em seus níveis mais altos (25 mA, 12 h e 75°C). No segundo
maior rendimento (44,82%), a densidade de corrente subiu, ultrapassando o nível mais alto do
planejamento, atingindo (30,11 mA), o tempo foi reduzido para o seu nível mediano (8 h) e a
temperatura caiu para (57,5 °C). Por último, o terceiro melhor rendimento (44,42%) apresentou a
densidade de corrente e a temperatura também em seus níveis mais altos (25 mA e 75 °C),
mostrando-se significativas no sistema, enquanto o tempo atingiu seu nível mais baixo (4h).
O Gráfico de Regressão confirmou que houve um ótimo ajuste para o modelo proposto,
contudo não se conseguiu recuperar o manganês com maior eficiência, dentro das condições
trabalhadas.
Embora este estudo não tenha culminado em altos rendimentos de recuperação de MnO2,
é importante destacar que este foi o primeiro trabalho que utilizou a eletrólise do lixiviado do
resíduo de minério de carbonato de manganês.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Faz-se necessário um estudo, com o objetivo de melhorar o rendimento do MnO2
depositado, utilizando Densidades de Corrente e Temperaturas com valores mais altos. No caso
de Temperaturas mais elevadas, deve-se estudar uma forma de minimizar a evaporação da água,
por exemplo, com uma reposição de água na mesma taxa de evaporação, ou adicionar à
montagem um sistema envolvendo um condensador de refluxo.
Seria importante comparar a eficiência do rendimento do MnO2 trabalhada com eletrodos
de chumbo, como neste trabalho, com as de outros materiais como óxido de titânio e grafite, por
exemplo.

75

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, S.F (1973). Recursos minerais do Brasil. São Paulo, SP, Editora Edgard Blucher
LTDA, vol.2, Cap.14, p.492-550.
ACÁCIO, I. Empresa RDM, comunicação pessoal, 2011.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2000.
AZAPAGIC, A. Developing a framework for sustainable development indicators for the mining
and minerals industry. Journal of Cleaner Production, v. 2, n. 6, p. 639-662, 2004.
BARRETO, M. L. Ensaios sobre a sustentabilidade da mineração no Brasil. Rio de Janeiro;
CETEM/MCT, 2001.
BASU A.J., VAN ZYL D.J.A. Industrial ecology framework for achieving cleaner production in
the mining and minerals industry Journal of Cleaner Production, p. 299-304, 2006.
BATISTA de Almeida, A., & ROBERTO Gomes Brandão, P. (2010). Caracterização químicomineralógica de minérios de Minério de Manganês.
BRANDÃO, C. Território & Desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global.
Campinas: Editora da Unicamp, 2007.
BRASIL, J. L.; VAGHETTI, J. C. P.; SANTOS JR , B. R. A.; SIMON, N. M.; PAVAN, F. A.;
DIAS, S. L. P.; LIMA, E. C. Planejamento estatístico de experimentos como uma ferramenta
para otimização das condições de biossorção de Cu(II) em batelada utilizando-se casca de nozes
pecã como biossorvente. Química Nova, v.30, n.3, p.548-553, 2007.
BRUNS, R. E.; NETO, B. B.; SCARMINIO, I. S. Como fazer experimentos. Campinas, SP:
Editora UNICAMP, 2007.

76

BURSZTYN, M. A. A. Gestão ambiental: instrumentos e práticas. Brasília: Edgard Blücher,
1994. 172p.
CAETANO,

L.

C.

(2009).

Perfil

da

água

mineral.

Brasília-DF.

Acessível

em:

http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/plano_duo_decenal/a_mineracao_brasileira/P31_
RT57_Perfil_da_xgua_Mineral.pdf. Acesso em 10 nov. 2017.
CANDIA, M. A. F.; GIRARDI, V. A. V. Aspectos metamorfológicos da formação Lafaiete em
Morro da Mina, Distrito de Lafaiete, MG. Boletim IG, Instituto de Geociências, USP, v.10, p.1930, 1979.
CARMIGNANO, O.R.D.R., CARVALHO, C.F. Comparison between bentonite and serpentinite
in the production process of iron ore pellets. REM. Revista Escola de Minas, v.67, p.47 - 53,
2014.
CHECHIN, A. A natureza como limite da economia. A contribuição de Nicholas GeorgescuRoegen. São Paulo: Senac; Edusp, 2010.
CHEMKEYS, www.chemkeys.com/bra/md/peeo_6/mdoeq_1/mdpf_3/ mdpf_3.htm, acessado em
junho de 2017.
CORATHERS, L. Mineral commodity summaries 2009: Manganese. Washington: The United
States Geological Survey, 2009.
CORREIA, P.R.M.; FERREIRA, M.M.C. Reconhecimento de padrões por métodos não
supervisionados: explorando procedimentos quimiométricos para tratamento de dados analíticos.
Quim. Nova vol. 30, n°2, p.481-487, 2007.
COSTA, M.R.M.; FIGUEIREDO, R.C. (2001). Balanço Mineral Brasileiro 2001. Departamento
Nacional da Produção Mineral, DNPM, Brasília, 19 p.
COTTON, F. A., WILKINSON, G. Advanced Inorganic Chemistry: A Comprehensive Text, 4ª
ed. Nova York: Wiley-Interscience, 1980.

77

CUNICO, M. W. M. et al. Planejamento Fatorial: Uma ferramenta estatística valiosa para a
definição de parâmetros experimentais empregados na pesquisa científica. Visão Acadêmica, v.
9, n. 1, 2008.
DE MICHELIS. F. Ferella, F. Karakaya, E. Beolchini, F. Veglio Recovery of zinc and
manganese from alkaline and zinc–carbon spent batteries. J. Power Sources, 172 (2) (2007), p.
975–983.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM) - SUMÁRIO
MINERAL 2011. Disponível em < http://www.dnpm.gov.br>. Acesso em julho de 2016.
DISMUKES, G. C. e WILLIGEN, R. T. Manganese: the oxygen-evolving complex & models.
Encyclopedia of Inorganic Chemistry. Nova Iorque: Wiley, 2006.
DUARTE, R. A. Estudo da remoção de manganês de efluentes de mineração utilizando cal,
calcário e dióxido de manganês. 2009. 90 p. Dissertação (Mestrado em Ciência em Tecnologia
das Radiações, Minerais e Materiais) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia das
Radiações, Minerais e Materiais, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN),
Belo Horizonte – 2009.
DUTRA, A.J.B; ALMEIDA, I.C.F. Efeito da densidade de corrente e temperatura na area
superficial do dióxido de manganês eletrolítico. Revista Matéria, v. 11, n. 1, p. 60 – 69, 2006.
ENRÍQUEZ, M. A. R. S. Mineração e desenvolvimento sustentável - é possível conciliar?
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, v. 12, p. 51-66, 2009.
ESPINOSA, D.C.R. Reciclagem de pilhas e baterias. 2008. 144 p. Tese – Escola Politécnica,,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
FÁVERE, V. T.; MARTINS, A. O.; LARANJEIRA, M. C. M. LAUS, R.; PEDROSA, R. C.;
BENASSI, J. C.; GEREMIAS, R. Microesferas de quitosana reticuladas com tripolifosfato
utilizadas para remoção da acidez, ferro(III) e manganês(II) de águas contaminadas pela
mineração de carvão. Química Nova, v. 29, n. 1, p. 34-39, 2006.

78

GARCIA, J. S., GORGULHO, H. F. (1999). Síntese de MnO2 a partir de um minério de ferromanganês – Parte I – Efeito da concentração do ácido sulfúrico. In: XIII Encontro Regional da
Sociedade Brasileira de Química – MG, São João Del Rei, M.G., Resumos, p. 123.
GONÇALVES, E.; SERFATY, A (1976). Perfil Analítico do Manganês. Departamento Nacional
da Produção Mineral, DNPM, Brasília, DF, Boletim n° 37, 149 p.
HILSON, G. Defining ‘‘cleaner production’’ and ‘‘pollution prevention’’ in the mining context.
Minerals Engineering, v. 16, p. 305-321, 2003.
HOUSECROFT, C. E.; SHARPE, A. G. Inorganic Chemistry. 2ª ed. Inglaterra: Pearson
Education Limited, 2005.
IBAMA – Roteiro Metodológico de Planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação
Ecológica. Brasília, 2002.
IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Gestão para a sustentabilidade na mineração: 20 anos
de história, 2012.
IBRAM. Informações e Análises da Economia Mineral Brasileira. 6ª Edição. 2011.
LAURINDO, E.A. et al produção de dióxido de manganês para baterias de lítio. Química nova v.
22, 1999.
LAUS, R., Laranjeira, M. C. M., MARTINS, A. O., FÁVERE, V. T., PEDROSA, R. C., Benassi,
J. C., & Geremias, R. (2006). Microesferas de quitosana reticuladas com tripolifosfato utilizadas
para remoção da acidez, ferro(iii) e manganês(ii) de águas contaminadas pela mineração de
carvão. Quimica Nova. http://doi.org/10.1590/S0100-40422006000100008.
LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. 5ª ed. São Paulo: EDGARD BLÜCHER LTDA,
1999.
LEE, J.D. Qímica Inorgânica não Tão Concisa. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, , 2001. 527p.

79

LIMA, Rosa Malena Fernandes; LUZ, José Aurélio Medeiros da. Análise granulométrica por
técnicas que se baseiam na sedimentação gravitacional: Lei de Stokes. Rem: Rev. Esc. Minas,
Ouro

Preto,

v.

54,

n.

2,

p.

155-159,

Junho

de

2001.

Available

from

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037044672001000200014&lng=en&n
rm=iso>.

Acesso

em

10

de

junho

de

2016.

http://dx.doi.org/10.

1590/S0370-

44672001000200014.
MARINHO, M. B. Novas relações Sistema Produtivo/Meio Ambiente – do controle à prevenção
da poluição. 2001. 213f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana) – Escola
Politécnica, Universidade Federal da Bahia, 2001.
MARTINS, A. H.; RESENDE, P. C.; BARRADO, F. S. Sulfuric activation of a Brazilian
manganese ore for heavy metals removal. Hydrometallurgy, v. 51, p. 325 - 333, 2001.
MEADOWS, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (1992). Beyond the limits: Confronting
global collapse, envisioning a sustainable future. Post Mills, VT: Chelsea Green.
MENDES, C. M.; OLIVEIRA,L. T. (1982). O Manganês para fins metalúrgicos. In: Siderurgia
Brasileira e Matérias Primas, Associação Brasileira de Metais-ABM, São Paulo, p.465-489.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIAS (MME), Empresa de Pesquisa Energética – EPE.
Plano Decenal de Expansão de Energia, 2019. Brasília, 2009.
MONTEIRO, E. P., & SANTANA, G. P. (2012). Remoção de íons Pb 2+ de solução de bateria
automotiva

por

caulinita

modificada

com óxido

de

manganês.

Química

Nova.

http://doi.org/10.1590/S0100-40422012000600016.
MOURA CLETO Soares de, M., Nídia Cunha Lopes, A., & Ciaramella Moita José Machado
Moita Neto, G. (2006). ESTUDO MULTIVARIADO DE SOLOS URBANOS DA CIDADE DE
TERESINA. Quim. Nova, v. 29, p. 429-435.
MYERS, R. H.; MONTGOMERY, D. C.; ANDERSON-COOK, C. M. Response Surface
Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments. 3rd Ed. New
York: Wiley, 2009.

80

NETO, B.B., J.S. Scarmínio, e R.E. Bruns, Como fazer experimentos. 2001, Campinas, São
Paulo, Brasil: Editora Unicamp. 401.
NEVES, C. F. C., SCHVARTZMAN, M. M. A. M.; J., E. Variables search technique applied to
gas separation. Química Nova. v.25, n 2, p.327-329, 2002.
NIJJER, S.; THONSTAD, J.; HAARBERG, G. M. Oxidation of manganese(II) and reduction of
manganese dioxide in sulphuric acid. Electrochimica Acta, v. 46, p. 395-399, 2000.
PAGNANELLI, F. SAMBENEDETTO C.; FURLANI, F.; VEGLI, L. TORO. Preparation and
characterisation of chemical manganese dioxide: Effect of the operating conditions. Journal of
Power Sources 166, 567-577, 2007
PAIXAO, J.M.M., Amaral, J.C.; Memoria, L.E.; Freitas, L.R. Sulfation of Carajas manganese
ore. Hydrometallurgy v. 39, p. 215-222,1995.
PERALTA-ZAMORA, P.; MORAIS, J. L.; NAGATA, N. Por que otimização multivariada?
Engenharia Sanitária e Ambiental. v.10, n.2, p.106-110, 2005.
PEREIRA, M. G. e CARVALHO, C.F. Obtenção de sulfato de manganês a partir do resíduo
proveniente do beneficiamento do minério de manganês sílico-carbonatado. Relatório final de
iniciação científica- PIBIT-CNPQ, 2014.
PEREIRA-FILHO, E. R., POPPI, R. J.; ARRUDA, M. A. Z. Employment of factorial design for
optimization of pirolisys and atomization temperatures for Al, Cd, Mo and Pb determination by
ETAAS. Química Nova. v. 25, n. 2, p.246-253, 2002.
POURMORTAZAVI, S. M. et al. Statistical optimization of experimental parameters
forsynthesis of manganese carbonate and manganese oxide nanoparticles. Materials Research
Bulletin, v. 47, n. 4, p.1045-1050.
PRÉLOT, B.; POINSIGNON,C.; THOMAS, F.; SCHOULLER,E.; VILLIÉRAS,F. Structural–
chemical disorder of manganese dioxides 1. Influence on surface properties at the solid–
electrolyte interface. Journal of Colloid and Interface Science v. 257, p. 77-84, 2003.

81

REIS, E. L. Caracterização dos resíduos provenientes da planta de beneficiamento do minério de
manganês sílico-carbonatado da VALE/MANGANÊS – Mina Morro da Mina. 2005. 124 p.
Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral, Escola de Minas,
UFOP, Ouro Preto, MG, 2005.
RESOLUÇÃO N. 257 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 30/06/1999,
Diário Oficial da União, 22/07/1999. Disponível em http://www.cntdespoluir.org.br. Acesso em
novembro 2015.
ROMEIRO, A. R.; MAIA, A. G. Avaliação econômica (monetária) do meio ambiente. In:
Avaliação de custos e benefícios ambientais. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública
– Enap, 2010.
ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Desenvolvimento sustentável: uma perspectiva econômicoecológica. Estud. av. [online]. 2012, vol.26, n.74 [cited 2017-08-25], pp.65-92. Available from:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340142012000100006&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0103-4014.

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

40142012000100006.
SAMPAIO, A. J.;ANDRADE,M.C.;DUTRA,A.J.B. Rochas & Minerais Industriais: Usos e
Especificações.

CETEM,

Rio

de

Janeiro,

p.

515-530,

2005.

Disponível

em

http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2005-137-00.pdf. Acesso em Janeiro 2017.
SÁNCHEZ, L. E. As etapas iniciais do processo de Avaliação de impacto Ambiental, São Paulo.
Secretaria do Meio Ambiente, 1998.
SANTOS, O. S, H., CARVALHO, C.F., SILVA, G. A., SANTOS. C.G., Journal of
Environmental Management 147 p. 314-320, 2015.
SANTOS, O. S. H. Reciclagem de um resíduo proveniente do beneficiamento de minério de
manganês. Dissertação de Mestrado. Programa de pós-graduação da Engenharia ambiental da
Universidade Federal de Ouro preto, 2013.

82

SCHAEFER, J. Terrestrial manganese-53 – A new monitor of Earth surface processes. Earth and
Planetary Science Letters, 2006, v. 251, n. 3-4, p. 334-345.
SHIMMA, E. M. I. Nutrição - nosso corpo mineral. Globo Ciência, v. 5, n. 52, p. 33-38, 1995.
SKINNER, B. J. Recursos minerais da Terra. São Paulo: Edgard Blücher, 1970. 140p.
TEÓFILO, R.F. e M.M.C. Ferreira, Quimiometria II: planilhas eletrônicas para cálculos de
planejamentos experimentais, um tutorial. Quim. Nova, 2006. V. 29(2): p. 338-350.
TEOFILO, Reinaldo F.; FERREIRA, Márcia M. C.. Quimiometria II: planilhas eletrônicas para
cálculos de planejamentos experimentais, um tutorial. Quím. Nova, São Paulo , v. 29, n. 2, p.
338-350,

Apr.

2006

.

Available

from

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010040422006000200026&lng=en&n
rm=iso>. access on 25 Outubro, 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422006000200026.
ULLMANN, F. Manganese and Manganese Alloys. In: Encyclopedia of Industrial Chemistry. 5ª
edition. Weinhein, Germany: VCH; 1985. vol. 16 A, p.77-133.
VELOSO, L. R. S.; RODRIGUES,L.O.C.;FERREIRA, D.A.; MAGALHÃES, F.S.; MANSUR,
M. B. Development of a hydrometallurgical route for the recovery of zinc and manganese from
spent alkaline batteries. Journal of Power Sources v.152, p. 295–302, 2005.
VOGEL, A. I., Química Analítica Qualitativa. 5 Ed.. São Paulo. Editora Mestre Jou, 1981.
WILLIAMS, D. D., BUGIN, A., REIS, J. L. B. C. Manual de recuperação de áreas degradadas
pela mineração: técnicas de revegetação. Brasília: IBAMA, 1997. 96p.
WILLS, B. A (1992). Mineral processing Technology. Pergamon Press, 5ª edição, New York,
855 p.
WILTSHIRE, J .C (2002). Sustainable Development and its Application to Mine Tailings of
Deep Sea Minerals. University of Hawaii, Honolulu, U.S.A, 13 p.

83

ZHANG WENSHENG, Cheng Chu Yong Manganese metallurgy review. Part I: Leaching of
ores/secondary

materials

and

recovery

of

electrolytic/chemical

manganese

dioxide

Hydrometallurgy v.89, p. 137–159, 2007.

84

8. APÊNDICES
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APÊNDICE A: Planejamentos experimentais CCD e as suas variações entre os intervalos de máximos e mínimos adotados em relação à
massa resíduo e a concentração de H2SO4.
EXPERIMENTO 1

EXPERIMENTO 2

EXPERIMENTO 3

EXPERIMENTO 4

Rendimento
de Mn%

massa 0,5 a 2,5g

massa 0,5 a 2,5g

massa 0,5 a 2,5g

massa 0,5 a 2,0g

C H2SO4 0,5 a 2,5%

C H2SO4 0,5 a 1,225%

C H2SO4 1,225 a 2,5%

C H2SO4 1,8 a 2,5%

Experimentos

massa

C Ácido

massa

C Ácido

massa

C Ácido

massa

C Ácido

1

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

1,2250

0,5000

1,8000

-

2

0,5000

1,2250

0,5000

1,2250

0,5000

2,5000

0,5000

2,5000

-

3

2,5000

0,5000

2,5000

0,5000

2,5000

1,2250

2,5000

1,8000

-

4

2,5000

1,2250

2,5000

1,2250

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

-

5

0,0858

0,8625

0,0858

0,8625

0,0858

1,8600

0,0858

2,1500

-

6

2,9143

0,8625

2,9142

0,8625

2,9142

1,8600

2,9142

2,1500

-

7

1,5000

0,3498

1,5000

0,3498

1,5000

0,9585

1,5000

1,6550

-

8

1,5000

1,3752

1,5000

1,3752

1,5000

2,7616

1,5000

2,6450

-

9

1,5000

0,8625

1,5000

0,8625

1,5000

1,8600

1,5000

2,1500

-

10

1,5000

0,8625

1,5000

0,8625

1,5000

1,8600

1,5000

2,1500

-

11

1,5000

0,8625

1,5000

0,8625

1,5000

1,8600

1,5000

2,1500

-

Valores
Críticos

1,9995

2,1005

1,7027

0,7017

1,8677

1,7015

1,2587

2,2357
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APÊNDICE B: Planejamentos experimentais CCD - Interações entre as variáveis adotadas e seus intervalos de máximos e mínimos em
relação à produção de MnO2 eletrolítico.
EXPERIMENTO 1

Variáveis

EXPERIMENTO 2

EXPERIMENTO 3

EXPERIMENTO 4

(i) 10 - 22 mA

(i) 10 - 25 mA

(i) 10 - 25 mA

(i) 10 – 25 mA

(t) 4 - 12 h

(t) 4 -12 h

(t) 4 – 10 h

(t) 4 -12 h

(T) 30 - 70°C

(T) 30 - 70°C

(T) 35 - 70°C

(T) 40 - 75°C

Rendimento
de Mn%
--

Experimentos

i

t

T

i

t

T

i

t

T

i

t

T

1

10,00

4,00

30,00

10,00

4,00

30,00

10,00

4,00

35,00

10,00

4,00

40,00

--

2

10,00

4,00

70,00

10,00

4,00

70,00

10,00

4,00

70,00

10,00

4,00

75,00

--

3

10,00

12,00

30,00

10,00

12,00

30,00

10,00

10,00

35,00

10,00

12,00

40,00

--

4

10,00

12,00

70,00

10,00

12,00

70,00

10,00

10,00

70,00

10,00

12,00

75,00

--

5

22,00

4,00

30,00

25,00

4,00

30,00

25,00

4,00

35,00

25,00

4,00

40,00

--

6

22,00

4,00

70,00

25,00

4,00

70,00

25,00

4,00

70,00

25,00

4,00

75,00

--

7

22,00

12,00

30,00

25,00

12,00

30,00

25,00

10,00

35,00

25,00

12,00

40,00

--

8

22,00

12,00

70,00

25,00

12,00

70,00

25,00

10,00

70,00

25,00

12,00

75,00

--

9

5,91

8,00

50,00

4,89

8,00

50,00

4,89

7,00

52,50

4,89

8,00

57,50

--

10

26,09

8,00

50,00

30,11

8,00

50,00

30,11

7,00

52,50

30,11

8,00

57,50

--

11

16,00

1,27

50,00

17,50

1,27

50,00

17,50

1,95

52,50

17,50

1,27

57,50

--

12

16,00

14,73

50,00

17,50

14,73

50,00

17,50

12,05

52,50

17,50

14,73

57,50

--

13

16,00

8,00

16,36

17,50

8,00

16,36

17,50

7,00

23,07

17,50

8,00

28,07

--

14

16,00

8,00

83,64

17,50

8,00

83,64

17,50

7,00

81,93

17,50

8,00

86,93

--

15 C

16,00

8,00

50,00

17,50

8,00

50,00

17,50

7,00

52,50

17,50

8,00

57,50

--
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16 C

16,00

8,00

50,00

17,50

8,00

50,00

17,50

7,00

52,50

17,50

8,00

57,50

--

17 C

16,00

8,00

50,00

17,50

8,00

50,00

17,50

7,00

52,50

17,50

8,00

57,50

--
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