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RESUMO 
 
A usina de manganês do Azul está localizada na província mineral de Carajás, 
sendo constituída de operações unitárias de britagem, peneiramento e classificação 
(em classificador espiral). O oversize das peneiras (fração granulada) e o underflow 
do classificador (sinter feed) compõem o portfólio de produtos da usina. Minérios 
com teores abaixo de 25% Mn não são processados no circuito atual da usina de 
beneficiamento. Estudos de processos foram desenvolvidos com amostras de 
minério de manganês de baixo teor da tipologia pelito manganesífero siltito (PMS), 
que apresenta características, tais como elevada degradação e geração de pequena 
quantidade de produto granulado. As fases de Mn apresentam uma forte 
heterogeneidade mineralógica, com presença de óxidos complexos e hidratados. A 
caulinita é o principal mineral de ganga, aparecendo sobretudo nas frações mais 
finas, seguida por gibbsita e goethita. Objetivando o aproveitamento desse minério 
de baixo teor foram desenvolvidos estudos em escala de laboratório e piloto de uma 
rota que compreende moagem, deslamagem e flotação reversa em pH ~10, onde a 
caulinita é flotada com coletor catiônico e os minerais de manganês são deprimidos 
com amido modificado, alcançando um concentrado com teor de 38% de Mn. O 
circuito com flotação também tem potencial para aplicação em outras tipologias do 
Azul, assim como para rejeitos das barragens. 
 
PALAVRAS-CHAVE: flotação; manganês; caulinita; minérios de baixo teor. 
 
ABSTRACT 
 
The Azul manganese mine, located in Carajás mineral province, utilizes crushers, 
scrubbers, screens and a spiral classifier to process the ore. The coarse fractions, 
with higher manganese grades, are the final products: lump (particle size >9mm 
separated by screens) and sinter feed (-9mm +0.15mm separated by a spiral 
classifier), while the fines are discarded in a tailings dam. The low grade ores (<25% 
Mn) are not processed in the current plant. Process studies were developed to low 
grade ore samples of pelito manganesífero siltito (PMS) typology, that feature 
characteristics such as high degradability of the coarse fractions and low production 
of lump ore product. The manganese minerals have strong compositional 
heterogeneity, containing complexes and hydrated manganese oxides. Kaolinite is 
the main gangue mineral, followed by gibbsite and goethite, occurring mainly in the 
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finer fractions. Laboratory and pilot studies were conducted with the PMS low grade 
ore with the aim to obtain a concentrate with 38% of Mn. The process developed 
consists of grinding, desliming and reverse flotation in pH 10. The kaolinite is floated 
using a cationic collector and manganese minerals are depressed with modified 
starch. The flotation circuit also has potential for application to other ore types as well 
as tailings. 
 
KEYWORDS: reverse flotation; manganese; kaolinite; low-grade ores.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A unidade de manganês do Azul processa os litotipos: minério de manganês maciço; 
minério de manganês detrítico; pelito manganesífero. O circuito é constituído por 
britagem, escrubagem para desagregação, peneiramento e classificação, e os 
produtos gerados na unidade são: granulado (75~9mm) e sinter feed (9~0,15mm). 
Todo material abaixo de 0,15mm é descartado na barragem de rejeitos (Souza, 
2015). Com a exaustão do minério de alto teor do depósito, restam grandes 
quantidades de minério de baixo teor, principalmente do litotipo PMS. Atualmente o 
PMS é apenas beneficiado em pequenas proporções diluído com minérios de alto 
teor, pois o PMS não gera produtos com teores adequados e pela dificuldade de 
manuseio devido à alta presença de argilas que tornam o minério coesivo, com 
elevada degradação do granulado, além de formar polpas com alta viscosidade. 
 
Para concentração de manganês normalmente são utilizados métodos gravimétricos 
e separação magnética (Lin et al.,1997, Singh et al.,2011) que normalmente 
apresentam bons resultados para minérios grossos e liberados. A flotação aniônica 
de minérios de manganês sílico-carbonatado foi avaliada por Lima et al. (2008), para 
recuperação de Mn dos rejeitos. O objetivo desse estudo foi desenvolver uma rota 
de processo para o beneficiamento de minérios de baixo teor do litotipo pelito 
manganesífero siltito, com intuito de obter produtos com qualidade próxima aos 
atualmente comercializados (teor ~38% Mn). 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Duas amostras de minério PMS, com teores de 14% e 26% Mn, foram coletadas na 
Mina do Azul com auxílio da equipe de operação e geologia. As mesmas foram 
britadas em 25mm, homogeneizadas e blendadas obtendo-se uma amostra final 
com teor médio de 20% Mn denominada PMS20. 
 
A caracterização da amostra PMS20 foi realizada após escrubagem por 3 minutos 
em betoneira a 40% de sólidos. Foram feitas análises de distribuição granulométrica 
por peneiramento, para fração maior que 0,15mm, e por difração de laser em 
Malvern (M2000) para fração fina (<0,15mm). As massas retidas em cada faixa do 
peneiramento foram enviadas para análise química (Mn, Fe, SiO2, Al2O3, BaO, TiO2, 
K2O, PF). As técnicas utilizadas para caracterização mineralógica foram: 
microscopia eletrônica de varredura (FEI Inspect F50), com espectrometria de raios 
X por dispersão de energia (Oxford x-act / Aztec), QEMSCAN® e difração de raios X 
(Bruker D8 Advance) para determinação das fases de manganês. 
 
Os estudos para concentração de manganês foram realizados em duas linhas de 
trabalho alternativas: 
 
a) Aproveitamento da fração grossa como produto, separada em peneiras com 

abertura de 0,50 ou 0,15mm (mais rica em Mn), e concentração da fração fina 
através de etapas de deslamagem e flotação; 
 

b) Moagem do minério, em moinho de barras de laboratório, obtendo P95 de 
0,30mm, seguido por concentração via deslamagem e flotação. 
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A deslamagem teve como objetivo remoção das partículas prejudiciais à flotação 
(<10µm), sendo realizada em um ciclone de poliuretano com 40mm de diâmetro 
interno, polpa ajustada a 6% de sólidos e pressão de alimentação de 1,5kgf/cm². 
 
Os testes de flotação reversa foram realizados em célula de flotação tipo Denver 
com alíquotas de 400g de alimentação. O condicionamento com reagentes foi 
realizado na própria célula sem a injeção de ar, com a polpa a 20% de sólidos, 
sendo 5min de condicionamento com depressor e ajuste de pH com NaOH e 2min 
de condicionamento com coletor. Foi utilizada rotação de 1200rpm tanto para o 
condicionamento quanto para a flotação. A vazão de ar durante a flotação foi de 
4L/min. Na flotação reversa para depressão dos minerais de manganês foi utilizado 
amido modificado com nome comercial FoxHead G2241 (fabricado pela 
CornProducts) e o coletor seletivo para Caulinita (principal ganga) utilizado foi uma 
amida-amina com nome comercial Flotinor 5530 (fabricado pela Clariant). 
 
Foi avaliada a etapa cleaner em coluna de flotação, executando-se dois testes em 
coluna de acrílico com 1,5m de altura e diâmetro de 5,4cm. O concentrado rougher 
de célula mecânica, flotado anteriormente, alimentou a uma taxa de 1,0kg/h ao 
condicionamento adicionado coletor (tempo de residência de 4min). A polpa foi 
diluída em uma outra célula até 15% de sólidos e bombeada para alimentação da 
coluna. Os produtos da coluna foram amostrados após 2 horas de operação 
contínua, utilizando-se vazão de água de lavagem de 0,2L/min, vazão de ar de 
0,9L/min (Jg=0,66 cm/s) e tempo de residência nominal (considerando hold-up de 
20%) de 9,2min. Na Tabela 1 são apresentadas as condições dos testes de flotação 
com a amostra PMS20 com os respectivos circuitos utilizados e suas dosagens de 
reagentes. 
 

Tabela 1. Testes de flotação realizados com a amostra PMS20. 

Teste Amostra Circuito 
Dosagem (g/t) 

Depress
or 

Coletor 
Rougher 

Coletor 
Cleaner 

Flot 01 
ROM moído P95=300µm, 

deslamado(10µm) 
Rougher - Cleaner 200 50 100 

Flot 02 
ROM moído P95=300µm, 

deslamado(10µm) 
Rougher – Cleaner 200 200 100 

Flot 03 
ROM moído P95=300µm, 

deslamado(10µm) 
Rougher – Cleaner 200 500 200 

Flot 04 Fração -150µm deslamado (10µm) Rougher – Cleaner 200 100 135 

Flot 05 Fração -150µm deslamado (10µm) Rougher – Cleaner 200 300 280 

Flot 06 Fração -150µm deslamado (10µm) Rougher – Cleaner 200 50 30 

Flot 07 Fração -150µm deslamado (10µm) 
RougherCleaner/R

ecleaner 
150 300 277+173 

Flot 08 Fração -150µm deslamado (10µm) Rougher 150 300 - 

Flot 09 Concentrado rougher do teste Flot 08 Cleaner em coluna - - 300 

Flot 10 Concentrado rougher do teste Flot 08 Cleaner em coluna - - 480 

Flot 11 Fração -500µm deslamado (10µm) Rougher – Cleaner 200 200 155 

Flot 12 Fração -500µm deslamado (10µm) Rougher – Cleaner 200 400 195 

Flot 13 Fração -500µm deslamado (10µm) Rougher – Cleaner 200 600 225 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. Caracterização 
 
A Tabela 2 apresenta o resultado da distribuição granuloquímica da amostra após 
britagem em 25mm, na qual se destaca a elevada quantidade de finos (<0,15mm) na 
amostra (61,7% do total) contendo também os maiores teores de caulinita (teores de 
SiO2=32,1%; Al2O3=29,3%) se comparados com os teores dos demais intervalos. Os 
resultados indicam que frações grossas (>0,15mm) são mais ricas em manganês 
(38% Mn), motivando os testes de concentração utilizando flotação reversa apenas 
da fração menor que 0,15mm (testes Flot 04 a Flot 13). 
 

Tabela 2. Resultado de análise química por faixa, amostra composta britada em 25 mm. 

Fração (mm) 
Massa  

retida (%) 

Teor (%) 

Mn Fe SiO2 Al2O3 BaO TiO2 K2O PF 

-25 +19 2,0 40,5 4,4 6,0 11,1 0,54 0,46 1,12 16,0 

-19 +9,0 6,6 37,7 5,8 7,4 12,4 0,39 0,48 1,01 15,8 

-9,0 +6,35 5,7 37,1 5,5 8,6 12,6 0,43 0,53 1,01 15,7 

-6,35 +4,0 5,1 38,8 5,8 6,7 11,9 0,47 0,53 1,08 16,0 

-4,0 +2,0 6,6 38,8 5,8 7,5 11,6 0,44 0,54 1,03 15,8 

-2,0 +1,0 4,6 35,5 6,6 9,2 13,1 0,42 0,59 0,93 15,8 

-1,0 +0,50 2,7 29,7 7,2 13,7 16,2 0,36 0,67 0,76 15,6 

-0,50 +0,25 3,0 23,6 7,7 18,0 20,5 0,28 0,76 0,57 15,4 

-0,25 +0,15 1,9 24,3 7,7 16,2 20,8 0,31 0,66 0,63 16,4 

-0,15 61,7 9,5 7,0 32,1 29,3 0,12 1,10 0,26 13,6 

 
A Figura 1 apresenta a composição modal da amostra, na qual foram reconhecidos 
os óxidos de Mn e outras ocorrências de fases minoritárias e traços. 
 

 
Figura 1. Composição modal por fração amostra PMS20. (Em lilás os óxidos de Mn). 

 
Uma análise da distribuição da liberação de caulinita e dos óxidos de Mn é 
apresentada na Figura 2, com dados gerados no QEMSCAN em 10 faixas 
granulométricas da amostra britada em 6,35mm. Foi usado como critério de corte a 
fração mássica de 80% do mineral na partícula mineralizada. 
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Figura 2. Liberação dos óxidos de manganês e da caulinita na amostra PMS20. 

 
Foi observado um incremento gradual da liberação de caulinita a partir de 250µm, 
sendo que nas frações abaixo de 150µm mais de 70% da caulinita está liberada, 
reforçando a rota de concentração por flotação reversa. 
 
3.2. Deslamagem 
 
A Figura 3 apresenta os resultados de distribuições granulométricas dos produtos da 
etapa de deslamagem da fração fina (<0,15mm) e do minério moído da amostra 
PMS20. Os resultados indicam que a deslamagem foi satisfatório, com o produto 
deslamado (underflow) contendo 13% de finos (<10µm), enquanto na alimentação 
essas partículas correspondiam a mais de 40% em massa. As lamas (overflow) 
apresentaram d80 de 10µm.  
 

  
Figura 3. Curvas de distribuições granulométricas dos produtos da deslamagem. 

 
O balanço metalúrgico da deslamagem para o minério moído é apresentado na 
Tabela 3. Na Tabela 4 são apresentados os resultados da deslamagem da fração -
0,15mm. 
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Tabela 3. Balaço metalúrgico da deslamagem do minério moído. 

Fluxo 
Recuperação (%) Teor (%) 

Massa Mn Mn Fe SiO2 Al2O3 BaO TiO2 K2O PF 

Alimentação 100 100 19,1 6,6 24,8 14,7 7,7 0,9 0,6 14,8 

Underflow 49,9 73,7 28,3 5,6 18,3 0,3 15,3 0,8 0,9 15,8 

Overflow 50,1 26,3 10,0 7,5 31,2 28,9 0,1 1,0 0,3 13,9 

 
Os resultados obtidos mostram que a deslamagem promove o enriquecimento do 
underflow, alcançando teor de 28,3%. Um comportamento semelhante é visto na 
deslamagem da fração -0,15mm (Tabela 4). 
 

Tabela 4. Balaço metalúrgico da deslamagem da fração -0,15mm. 

Fluxo 
Recuperação (%) Teor (%) 

Massa Mn Mn Fe SiO2 Al2O3 BaO TiO2 K2O PF 

Alimentação 100 100 9,7 7,0 31,0 28,6 0,12 1,08 0,29 14,2 

Underflow 42,7 66,1 15,1 5,3 26,6 26,4 0,20 1,17 0,47 15,1 

Overflow 57,3 33,9 5,8 8,3 33,9 30,0 0,06 1,01 0,16 13,6 

 
A granulometria fina do minério e a concentração da caulinita nas frações finas 
justificam a etapa de deslamagem. Nota-se que a recuperação em massa do 
overflow foi de 57,3% com teor de 5,8% Mn, sendo efetiva a rejeição de lamas nesta 
etapa. 
 
3.3. Flotação 
 
Os resultados dos testes de flotação obtidos com minério moído, deslamado e 
flotado são apresentados na Tabela 5. 
 

Tabela 5. Resultados dos testes de flotação com amostra moída e deslamada. 

Test
e 

Recuperação 
Global  

Deslam + Flot 
(%) 

Recuperação 
Flotação(%) 

Teor  
Concentrado Cleaner 

(%) 

Teor Rejeito Rougher + Cleaner 
(%) 

Mass
a 

Mn Massa Mn Mn Fe SiO2 Mn Fe SiO2 

Flot 
01 

41,6 71,0 83,4 96,3 32,4 6,3 10,5 6,3 2,1 39,0 

Flot 
02 

36,2 67,9 72,7 92,2 35,9 6,8 7,1 8,1 2,6 37,1 

Flot 
03 

28,2 57,5 56,6 77,9 39,1 6,9 4,3 14,4 4,0 29,9 

 
Os resultados dos testes nos quais a flotação foi realizada apenas na fração fina 
estão apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6. Resultados dos testes de flotação realizados com a fração fina deslamada. 

Teste 

Recuperação 
 Flotação (%) 

Teor (%) 

Concentrado Cleaner 
 

Concentrado Rougher Rej Rougher+ Cleaner 

Massa Mn Mn Fe SiO2 Mn Fe SiO2 Mn Fe SiO2 

Flot 04 57,2 89,7 22,7 7,6 16,6 18,5 6,4 22,1 3,5 1,9 41,4 

Flot 05 41,2 80,0 28,7 9,1 9,6 24,4 8,1 14,9 5,0 2,6 39,3 

Flot 06 80,1 94,9 17,2 6,0 23,6 16,1 5,7 25,0 3,7 1,9 40,9 

Flot 07 22,9 51,8 33,7 9,4 4,7 30,7 9,3 8,2 9,3 4,1 34,0 

Flot 08 57,0 87,6 - - - 22,6 7,4 16,5 4,2 2,4 39,6 

Flot 09 44,6 79,2 26,9 8,2 12,4 22,6 7,4 16,5 5,8 6,7 34,9 

Flot 10 42,0 76,9 27,0 8,2 12,1 22,6 7,4 16,5 6,0 6,7 34,7 

Flot 11 51,8 78,5 24,9 7,6 14,2 22,0 7,0 18,1 7,3 3,5 37,1 

Flot 12 45,1 77,7 29,1 8,6 11,0 27,0 8,2 13,2 7,8 3,7 34,8 

Flot 13 40,0 73,4 31,4 9,0 8,8 29,8 8,8 10,5 9,1 4,2 34,4 

 
Com o objetivo de elevar o teor de Mn do concentrado foram realizados testes com 
elevada dosagem de coletor e baixa dosagem de depressor em etapas rougher, 
cleaner e recleaner, sendo os resultados apresentados na Tabela 6, com teor do 
concentrado final de 33,7% de Mn (Flot 7). O baixo teor de manganês no 
concentrado de flotação possivelmente se deve ao fato de o coletor ser seletivo para 
caulinita, (Al2Si2O5(OH)4) que é removida eficientemente, enquanto o concentrado é 
contaminado por outros minerais, principalmente Gibbsita (Al(OH)3) Esta hipótese é 
corroborada pela relação Al2O3/SiO2 ~2,96 no concentrado final. 
 
Os testes cleaner em coluna (Flot 9 e Flot 10) tiveram resultados similares aos 
obtidos em célula mecânica, não apresentando ganhos significativos. Novas 
avaliações de flotação em coluna devem ser realizadas em estudos futuros. 
 
Na Tabela 7 são apresentados os resultados por etapa do teste Flot-13 que teve o 
melhor desempenho. Nesse teste foi feito peneiramento mais grosso em 0,5mm 
para gerar um produto grosso mais rico (40% de Mn). E a flotação foi realizada com 
a fração -0,5mm deslamada. 
 

Tabela 7. Resultados do circuito completo obtido no teste Flot-13. 

Amostra Massa (%) Rec Mn(%) Mn(%) Fe(%) SiO2(%) Al2O3(%) 

Alimentação 100 100 20,07 6,58 22,19 22,59 

Conc Grosso 31,1 62,1 40,04 5,60 6,15 11,44 

Finos 68,9 37,9 11,04 7,02 29,44 27,63 

Undeflow 27,9 21,0 15,14 5,28 26,47 26,31 

Overflow 36,9 10,6 5,77 8,27 33,76 29,89 

Rej Flot Rougher 17,72 6,2 7,02 3,32 37,79 33,40 

Rej Cleaners 1,47 1,1 14,89 6,50 25,27 24,76 

Rejeito Total 56,06 17,9 6,40 6,66 34,81 30,87 

Conc Flot 12,81 20,1 31,45 9,01 8,83 15,99 

Conc Final  43,94 82,19 37,53 6,59 6,93 12,77 

 
Os resultados globais incluindo a concentração por flotação da fração fina foram 
copilados na Figura 4, onde apesar da elevada recuperação metalúrgica resultante, 
os teores finais não foram tão altos, chegando ao maior valor de 37,9% Mn. Uma 
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possibilidade para alcançar teores mais elevados seria estudar faixas mais amplas 
de dosagens de reagentes, que serão realizados em estudos futuros. 
 
Na Figura 4, os resultados de teores e recuperações são considerando o circuito 
global (corte granulométrico, deslamagem e flotação). Conforme esperado verifica-
se pelo gráfico que o corte granulométrico beneficia a recuperação, porém o teor de 
manganês próximo a 38% só foi alcançado quando aproveitado a fração grossa 
maior que 0,5mm, ou seja, com a rota do minério moído, deslamado e flotado. 
 

 
Figura 4. Curvas de teor e recuperação da rota de flotação da fração fina. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os minerais portadores de manganês identificados na amostra foram: pirolusita, 
criptomelano, litioforita, vernadita e birnessita, com uma maior concentração nas 
frações grossas. A ganga é composta principalmente por caulinita com presença de 
gibbsita, clorita, quartzo. Foi observada uma tendência de enriquecimento de 
caulinita nas frações mais finas, aumentando também proporcionalmente sua 
liberação. 
 
Os resultados obtidos através de deslamagem e flotação mostram boa seletividade, 
principalmente até a etapa rougher com as recuperações elevadas, próximo de 80%, 
porém os concentrados obtidos apresentaram teores de Mn na faixa de 34%. 
 
O circuito proposto para amostra PMS20 consiste em britagem, peneiramento, 
escrubagem e classificação em 0,15mm, com aproveitamento da fração grossa que 
apresenta teor adequado como produto final e a concentração da fração fina por 
flotação reversa, previamente deslamada. O melhor resultado obtido em escala de 
laboratório apresentou teor de 37,5% de Mn no concentrado com recuperação em 
massa de 43,9% e recuperação metalúrgica de 82%. 
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