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ｾ＠ sabido que o minério de manganês constitui-se em material estratégico de 
imensa importância na indústria siderúrgica, tendo experimentado, recentemente, 
sensível elevação de cotação de preço no mercado mundial, merecendo especial menção 
a excelente aceitação no mercado de exportação dos finos de minério de manganês, 
concentrados e pelotizados. O mercado de consumo de minério de manganês é 
predominante o da Siderurgia, sendo mais de 90% na fabricação de ferro-ligas e os 
restantes aplicados em indústrias químicas ｾｰｩｬｨ｡ｳ＠ e esmaltes cerâmicos) e na agrope
cuária (sais de manganês em fertilizantes e rações) . Segundo dados do BNDE, o 
consumo de minério de manganês deverá, de acordo com o Plano Siderúrgico Nacional, 
se elevar (para atender uma produção de cerca de 30 milhões de toneladas de aço até 
1982, e para prosseguimento da exportação), de cerca de 2255 toneladas de minério de 
manganês em 1974 para 7959 toneladas em 1982. 

Para atender a tal demanda é indispensável, portanto, uma elevação substancial da 
produção brasileira de minério de manganês, bem como de seus concentrados, 
produtos intermediários (pelotas de minério de manganês) e produtos semi-finais 
(ferro-ligas de manganês). 

O Brasil vem explorando suas jazidas de minério de manganês, especialmente a da 
Lafayette, em Minas Gerais, e a Serra do Navio, no Amapá. É fato notório que ambas as 
jazidas se aproximam da exaustão, prevista para os próximos dez anos . 

ｾｶ￡ｬｩ､｡Ｌ＠ portanto,- a iniciativa de um estudo de apoio ao aproveitamento inteligente e 
eficaz de nossas jazidas de minério de manganês de teor mais baixo, onde se inclui entre 
outras, as concentrações ferro-manganesíferas na zona costeira de Santa Catarina, as 
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concentrações lateríticas de Poços de Caldas (MG), os minérios ferro-manganesíferos 
de Urucum (Mato Grosso), além dos minérios de menor teor em Lafayette e Serra do 
Navio. 

Igualmente válido seria pesquisar todos os viáveis processos de beneficiamento a 
fim de se concluir o que seria mais aconselhável a cada tipo de minério nacional de baixo 
teor de manganês . 

Õ presente trabalho visa a obtenção de um concentrado de manganês para sua 
posterior aplicação em Siderurgia a partir dos minérios ferro-manganesíferos dos 
pacotes de xistos metamorfizados na zona costeira de Santa Cél.tarina, mais precisa
mente da Mina de Bupeva, Joinvílle, onde o minério apresenta teores da ordem de 
19% de Mn. · 

Tal ocorrência traz vantagens não só por se situar num raio económico das grandes 
siderúrgicas brasileiras, como também por favorecer exportação pela proximidade da 
linha costeira e pelo sabido interesse de míneradores locais, tendo em vista ocorrência 
simultânea na mesma região de minério de manganês e de resíduo píritoso dos carvões 
catarínenses. 

2. Geologia das Jazidas 

2.1 Generalidades 

O minério oxidado de terra e manganês em estudo, é proveniente da Mi na de Bupeva, 
situada a cerca de 11 quilómetros do Centro de Joínvílle e 25 quilómetros do porto de 
São Francisco do Sul, sendo ligada aos centros de consumo por estradas de rodagem 
transitáveis durante todo o ano. 

Sob um clima sub-tropical, com chuvas distribuídas praticamente durante todos os 
meses da ano, predominando entre os meses de novembro e março, a jazida enqua
dra-se numa área de 29,54 hectares, tendo formato alongado segundo NNW-SSE e 
abrangendo a colina de Bupeva, que se estende aproximadamente segundo essa 
díreção, erguendo-se no meio da planície litorânea. 

A colina de Bupeva tem pouco mais de 1000 metros de comprimento e uma largura 
variando de 200 a 300 metros no norte e de 100 a 150 metros na parte sul. 

2.2 Reservas e Análise Química do Minério 

As reservas da citada mina, segundo levantamento apresentado pelo Engenheiro 
Raymundo S. Patury, do Instituto de Pesquí·sas Tecnológicas de São Paulo, é a 
seguinte: 

Reserva medida 32.200m3 
Reserva indicada 25.000m3

3 Reserva inferida 45.000m 
Total. ... . . .. . . .. ... 102.200m3 

O minério apresenta densidade 4,0 o que daria uma reserva de 408.800 toneladas, 
observando que esse valor poderá ser aumentado com o prosseguimento das pesquisas. 

Pela análise química do minério chegou-se aos seguintes teores : 

Fe - 40% 
Mn - 19,6% 
s - 0,06% 
Na20 - 0,28% 
K20 - 0,34% 
p - 0,09% 
Sí02 - 1,73% 

3. Análise Granulométrica 

A amostra utilizada para esta anál ise foi submetida a britagem em britador de 
mandíbulas de laboratório da "DENVER" de 2 1/4" x 3 1/2". O minério britado sofreu 
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peneiração automática no "AO-TAP" durante 20 minutos. A série de peneiras utilizadas 
foi a "Tyler" , desde a de 3 mesh à de 100 mesh e cujas aberturas em mil ímetros, constam 
da Tabela 2 com os resultados expostos a seguir: 

Tabela 2 - Análise Granulométrlca 

r '.A LHA "'"' % RETIDA % ACUt-lU LADA 

+ 3 + 6 , 680 l ,4 (i l , 4 6 

3 X 4 6,680 X 4,669 1 '3 9 2 ,8 5 

4 X 6 4 , 66 9 X 3 ,327 1 3,72 1 6,57 

6 X 8 3,327 X 2,362 13,10 29 ,6 7 

8 X 10 2 ,3 62 X 1,6 51 4 '9 6 34 ,63 

10 X 14 1,651 X 1 , 1 68 11, 32 4 5 '9 5 

1 4 X 20 1 , 16 8 X 0,8 3 3 1 3 '5 6 59 ' 51 

20 X 28 0,833 X 0,589 8 ' 27 67 , 7 8 

20 X 35 0, 58 9 X 0,4 17 2 '7 6 7 0 '54 

35 X 4 8 0 , 417 X 0,295 9 ,GB 80,22 

ｾ ｾ｡＠ x ss 0, 295 X 0,208 7 , 0 8 8 7 ' 30 

65 X 100 0 ,20 8 X 0, 147 (i , 0 6 9 3 ' 36 

- 100 - 0, 147 6 ,0 4 100,00 

4. Análise Mineralógica 

4.1 Métodos 

O estudo ｭｩｮｾｲ｡ｬｧｩ｣ｯ＠ feito no minério abrangeu as seguintes etapas : 
Separação do material das diversas frações granulométricas. 
Confecção de briquetes de baquelite para observação de minérios opacos, e de 
lâminas com índices de refração conhecidos, para observação de minerais transpa
rentes. 
Obtenção de fotomicrografias representativas do minério, adaptando-se câmara 
fotográfica ao microscópio petrográfico Leitz. 
Análise mineralógica das frações que compreende: Observação em lupa binocular e 
no microscópio petrográfico Leitz. 

4.2 - Determinação dos Minerais Presentes 
Os minerais identificados na lupa e no microscópio polarizante, e que compõem o 

minério são: 
Pirolusita 
Magnetita 
Hematita 
Criptomelana 
Quartzo 
Limonita 
Goethita 

Destes minerais, os que ocorrem em mais percentagens são pirolusita e magnesita, 
seguindo-se em menor quantidade, mas mesmo assim em quantidade apreciável, a 
hematita e criptomelana. · 

Em pequena quantidade encontra-se: quartzo, limonita e goethita. 
Ã ·magn-etíta acha-se um tanto intemperizada, passando a hematita. 
Em alguns briquetes observados, a limonita e os óxidos de Manganês (pirolusita e 

criptomelana) pen_etram as microfraturas e os interstícios da magnetita. A pirolusita 
também ocorre individualmente, ou apresentando microfraturas preenchidas pela 
magnetita (Vide fotomicrografias 1, 2, 3, 4). 
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O estudo mineralógico feito no minério apresentou os seguintes resultados: (Tabela 
3). 

fabela 3 - Minerais Presentes e Propriedades 

Pirolusíta 4,5 4,7 0,3 Amp. 

Hagnetita 5) 5 5,0 Qualquer 

Criptomelana 6,0 3,9 O ,3 Amp. 

Hematita 4,0 4,5 0,1 Amp. 

SÍlica 7,0 2,5 Não AtraÍdo 

Limonita 3,0 3,5 0,1 Amp. 

Goethita 5,0 4 ) 3 0,1 Amp. 

4.3. Grau de Liberação 

Na maioria das partículas mistas, os menores tamanhos de magnetita observados 
são da ordem de 48 mesh/0,295mm; portanto, pode-se concluir que, economicamente, 
deve-se fraturar o minério a 48 mesh para a liberação da quase totalidade de magnetita 
presente. Observou-se também que, partícJias maiores de magnetita apresentavam 
fraturas marcadas a 48 mesh. 

O quartzo encontra-se 95% liberado na fração correspondente a 6 mesh (vide 
fotomicrografias 5, 6). 

4.4 Fotomicrografias 

Fotomicrografia 1 - Aumento: 200x. Magnetita, Umonita e Pirolusita. 
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--"""' ... 
Fotomicrografia 2 - Aumento: 200x. Magnetita muito fraturada. Preenchimento das 

fraturas pela Limonita. 

Fotomicrografia 3 - Aumento: 200 x . Magnetita e Pirolusita. 

Fotomicrografia 4 Aumento: 200 x . Microfraturas na Pirolusita preenchidas por 
Magnetita. 
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Fotomicrografia - Aumento: 50 x . Partículas de Magnetita, com tamanhos 0,295mm 
(48 Mesh), 0,353mm e 0,461 mm. 

Fotomicrografia - Aumento: 50 x. Quartzo liberado e Magnetita. 
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5. Flotação 
5.1 Fluxograma do Processo. o. 

ｍｉｎｾｒｉｏ＠

BRITADOR DE 

REDUÇÃO 

- 10 MESH 

i •I CLASSIFICAÇÃO 

+ 100 MESH 

Ir 

MOAGEM 

N/FLOTADO i 

Ir FLOTADO 
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5.2. Reagentes Utilizados. 
Espumante: óleo de pinho. 

- Depressor: utilizou-se em todos os testes o quebracho com a finalidade de deprimir 
preferencialmente os óxidos de manganês numa concentração de aproxi
madamente 0.9 Kg I ton. 

Regulador de pH: ácido sulfúrico com a finalidade de manter um circuito com 
pH: 4.0. 

- Coletor: o coletor usado foi o AERO 801 da AMERICAN CYANAMID COMPANY, 
pertencente a série 800; aniônico oxidrilico do tipo sulfonato ligado em 
cadeia hidrocarbônica alifática. Embora mais fraco que os sabões de ácidos 
carboxílicos possui maior seletividade e grande atividade no meio ácido. 
A 'quantidade de colelor utilizado nos diversos testes variou de 0,20 a 1,60 
Kg/ton. · 

5.3. Condições de Flotação 
Tipo de Célula: DENVER 
Tempo: acondicionamento- 4 minutos flotação- 1 O minutos 
Material Ensaiado: 200 gramas de minério abaixo de 100 mesh. 
Número de Testes: foram realizados nove testes a partir de 0,20 Kg de coletor por 

ton de minério com variação de 0,20 Kg/ton. 
Relação Agua/Sólido: A/S = 4/1 

5.4. Re!'ultados Obtidos: 

N'? F1otação % MAT.N/FLOT. TEOR Mn(%) Teor Fe (%) 

1 70.10 22.40 33.60 

2 70.60 22.80 33.60 

3 71.20 22.70 33.00 

4 70.70 23.80 32.00 

5 70.00 24.10 31.00 

6 72.15 24.60 31.7 o 

7 72.40 25.00 31.00 

8 72.80 24.70 31.00 

9 70.10 24.90 32.00 

6. Conclusões 

1 - Os melhores resultados obtidos foram nas flotações n. 0 S. 6 a 8 utilizando-se em 
torno de 1,40 Kg/ton de coletor, que deve ser a quantidade que se aproxima da 
camada monomolecular. 

2 - Nestas condições obtemos a fração não flotada com teores de 25,0% de Mn e 
31 .0% Fe com recuperação de 92,35% em relação aos manganês e 56,11% em 
relação ao ferro. 

3 - A fração flotada com 27,6% em peso acusa teores da ordem de 5,43% de Mn e 
63.60% de Fe, podendo ser utilizada após pelotização como pelotas (Je ferro em 
siderurgia. 

4 - Em relação ao minério de manganês, a fração não flotada não apresentou os 
resultados esperados, pois teores de 25% de Mn ainda encontram-se bastante 
batxos. Tal fato se deve ao fato que o depressor do manganês (quebtacho) 
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apresenta em sua composição acido tân ico que também deprimiu boa parte do 
ferro. Por outro lado esclarecemos inclusive que testes de separação eletromagné
tica apresentaram para esta fração, teores superiores de rnanganês (38.00% ). 
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