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RESUMO 

A flotação pode ser usada para a concentração de minérios de manganês de baixo teor, 
assim como se estabeleceu para os minérios de ferro também de baixo teor, pois se 
adequa ao processamento de minérios complexos, com gangas silicatadas, considerável 
proporções de óxidos de ferro e wad, além da granulometria fina para liberação. A 
literatura reporta estudos sobre o emprego da flotação como técnica para concentração 
do minério de manganês de baixo teor, mas pouco se exploram os fundamentos do 
processo, como a influência de espécies iônicas sobre o comportamento da ganga. 
Assim, o foco desta pesquisa foi analisar o comportamento de quartzo e espessartita 
quando condicionados na presença e ausência de íons Mn2+ além de depressores e 
coletores. As elevadas proporções de quartzo (acima dos 50%) e espessartita nos 
minérios de manganês de baixo teor caracterizam os chamados gonditos e tal fato se 
impõe como dificuldade para concentração do minério. Estudos de microflotação desta 
pesquisa apontaram que o pH 10 foi determinante pois, para o quartzo condicionado 
com silicato de sódio neste pH, obteve-se redução de flotabilidade de 12,97%, enquanto 
para espessartita tal redução foi de 33,85%. Íons Al3+ e Mn2+ superficiais na espessartita 
podem atuar como pontos preferenciais de ancoragem de espécies como SiO(OH)3

- e 
Si4O6(OH)6

2-, que se adsorvem por mecanismos de natureza química. A ordem de 
adição entre o depressor e Mn2+ mostrou importância, pois o íon adicionado 
antecipadamente elevou a depressão dos minerais. O coletor amida associado ao silicato 
de sódio levou aos resultados com menores recuperações para quartzo e espessartita. 
Por outro lado, o mesmo coletor, com silicato de sódio e na presença de íons Mn2+ foi o 
que proporcionou a melhor flotabilidade da pirolusita. No entanto, ao considerar apenas 
a adição de coletores, notou-se que o oleato de sódio se posicionou como o melhor por 
recuperar 84,44% da pirolusita. Na fase de avaliação de rotas para concentração do 
gondito, como objetivo secundário, a flotação em bancada com oleato de sódio se 
assemelhou àquela com amida de ácido graxo. A adição de Mn2+ após o silicato de 
sódio mostrou melhora com a redução de manganês e simultâneo aumento da sílica no 
rejeito, indicativo de depressão seletiva do quartzo. De outro modo, quando os íons 
Mn2+ foram adicionados antes do silicato de sódio, elevou-se manganês e sílica no 
rejeito, fruto de provável depressão preferencial da espessartita. Oleato de sódio (500 
g/t) com Mn2+ (500 g/t) adicionados antecipadamente ao silicato de sódio levaram à 
melhor recuperação de manganês no concentrado. Já a amida pareceu influenciar menos 
na flotabilidade da sílica, contribuindo para maior recuperação desse composto no 
rejeito. A concentração magnética como etapa rougher mostrou ser viável, pois se 
obteve recuperações de 92,48% (22,84% Mn) e 90,74% (22,25% Mn) para as faixas de -
147 a 38 μm e -38 μm (“lama”), respectivamente para intensidade de campo de 15.500 e 
12.000 Gauss.  

Palavras-chave: Reagentes Depressores, Gondito de Manganês, Influência de Íons em 
Flotação, Concentração de Minérios.  
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ABSTRACT 

Flotation can be used for the concentration of low-grade manganese ores, as was 
established for low-grade iron ores, as it is suitable for processing complex ores with 
silicated gangue, with considerable proportion of iron oxides and wad, besides the fine 
granulometry to liberation. The literature reports the flotation as a technique able to 
concentrate the low-grade manganese but doesn't explore much the fundamentals of the 
process, such as the influence of ionic species on the gangue minerals behavior. Thus, 
the research focus was to study the effect of Mn2+ on quartz and spessartine, as assisting 
the depressor reagents. Large quantities of certain minerals associated with gondite, 
such as quartz (above 50%) and spessartine shows the difficulties to concentrate this 
ore. However, microflotation studies showed that pH 10 was determinant, since, for 
quartz conditioned with sodium silicate in this pH, the floatability reduction was equal 
to 12.97%, while for spessartine such reduction was 33.85%. Superficial Al3+ and Mn2+ 

ions, not hydroxylated at pH 10, can act as anchor points for species such as SiO(OH)3
- 

and Si4O6(OH)6
2-, able to adsorb on the mineral surface by chemical mechanisms. The 

addition order between the depressor reagent and Mn2+ showed to be significant, in 
which the addition of the ion acts to determining the more effectively minerals 
depression. The fatty acid amide collector associated with sodium silicate led to results 
with lower recoveries for quartz and spessartine. Whereas the same collector, with 
sodium silicate and in the presence of Mn2+ ions, provided the best pyrolusite recovery. 
However, considering only the collectors' addition was noted that sodium oleate was the 
best having to recovered 84.44% of pyrolusite. In the route evaluation stage for gondite 
concentration, as a secondary objective, bench flotation results using sodium oleate was 
similar to that with fatty acid amide. The Mn2+ additions after sodium silicate showed 
improvement besides the reduction of manganese losses to tailings and simultaneously 
increase of silica in the same product, which may only be due to quartz depression. On 
the other hand, when Mn2+ ions were added before sodium silicate, manganese and 
silica were increased in the tailings, probably due to the preferential spessartine 
depression. Sodium oleate (500 g/t) with Mn2+ (500 g/t) added before sodium silicate 
led to better manganese recovery in the concentrate. Fatty acid amide seemed to have 
less influence on silica floatability, contributing to a greater recovery of this compound 
in the tailing. The gondite magnetic concentration (rougher step) showed to be viable, 
recoveries of 92.48% (22.84% Mn) and 90.74% (22.25% Mn) to field magnetic of 
15,500 and 12,000 Gauss, respectively. 

Keywords: Depressing Reagents, Manganese Gondite, Flotation Ion Influence, Ore 
Concentration.
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1. Introdução 

A principal rota de beneficiamento de minérios de manganês consiste, de 

maneira geral, na fragmentação dos minérios, seguida por etapas de lavagens 

combinadas com atrição (scrubbing) para a desagregação da parte argilosa que os 

compõem. Então, por meio do uso de peneiras rotativas ou vibratórias, os minérios 

lavados são classificados em frações denominadas: granulado (lump ore), com tamanho 

médio de 6 mm; concentrado (sínter feed), com granulometria compreendida na faixa de 

1 a 6 mm; e a fração abaixo de 1 mm, condicionada em barragens de rejeitos (Sampaio 

et al., 2008). 

Buckenham (1961) estudou rotas de concentração de um minério de manganês 

composto por pirolusita e wad como minerais-minério mais limonita, hematita, quartzo 

e jaspelito como ganga. As primeiras tentativas de estabelecer uma rota de concentração 

se deram por processos gravimétricos, utilizando-se líquidos densos, jigagem e mesa 

plana. Os resultados, aquém do esperado, apontaram para um concentrado de baixo teor, 

devido em parte pela recuperação conjunta de minerais oxidados de ferro que possuem 

massa específica similar à dos óxidos de manganês. 

Quanto à concentração magnética, outra tecnologia de importância entre os 

métodos de concentração de minérios, essa pode atuar como etapa auxiliar de limpeza 

de concentrados obtidos por outros métodos, como os gravimétricos. Porém, não é 

comum seu emprego como única etapa de concentração de minérios de baixo teor. 

Praticada há mais de um século, a flotação é um processo com bons resultados e 

trata bilhões de toneladas de minérios por ano (Fuerstenau e Shibata, 1999). Seus 

mecanismos são conhecidos por serem dependentes das propriedades elétricas e da 

dissolução dos minerais, da carga e do comprimento da cadeia hidrofóbica do coletor, 

além da estabilidade do sal metal-coletor que se forma em alguns sistemas (Miller et al., 

2007). A depender da predominância de um desses fatores, a flotação pode ocorrer após 

hidrofobização mineral devido à adsorção eletrostática do coletor (fisissorção) ou por 

meio de uma reação química específica que ocorre com o reagente na superfície do 

mineral (quimissorção) (Miller et al., 2007). 
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A flotação, muito usada na concentração de minérios de baixo teor como 

aconteceu para os minérios de ferro, mostra-se como um possível método também para 

o processamento de minérios complexos de manganês, que além do baixo teor possui 

gangas silicatadas, óxidos de ferro e wad em consideráveis proporções, mais o fato da 

granulometria de liberação ser mais fina do que a comumente determinada para outros 

minérios. Mas as versatilidades da flotação dão garantias para a realização do processo e 

incentivam estudos que buscam a explicação da influência de todo e qualquer fator que 

possa atuar na flotação de minérios específicos, e assim oferecer informações úteis para 

tornar tal processo mais previsível. 

Dessa forma, vários estudos fundamentais são incentivados, a exemplificar por 

aqueles que investigam a interferência de espécies iônicas em mecanismos físico-

químicos envolvidos na flotação e cujos resultados possam servir para melhor controle e 

previsibilidade dos processos. Como exemplo, têm-se os estudos realizado por Andrade 

(1978), que avaliou os efeitos de íons solubilizados a partir do próprio minério com 

prováveis interferências no comportamento da sua própria ganga. Há também trabalhos 

mais recentes, como os de Lelis (2014), que confirmou a influência de íons específicos 

da dissolução de rochas carbonáticas na flotabilidade dos minerais quartzo e hematita, 

condizente com os processos de flotação reversa de minério de ferro.  

Portanto, foram propostas neste trabalho investigações voltadas para a flotação 

de um minério de manganês de baixo teor (gondito) com elevada proporção de sílica 

(quartzo e espessartita acima de 80%). Foram realizados estudos fundamentais de 

microflotação, envolvendo os minerais quartzo e espessartita, depressores, coletores e o 

íon Mn2+ como uma tentativa de levantar quais os efeitos desse íon na ação dos 

reagentes escolhidos. Tecnologias e metodologias como microflotação, determinação de 

potencial zeta e espectroscopia no infravermelho foram utilizadas nas investigações, 

buscando-se confirmar as interações entre as espécies químicas e os principais minerais 

do gondito. 

Respostas importantes foram obtidas, como a comprovação de que íons Mn2+ 

podem assessorar os reagentes depressores, elevando a depressão de quartzo e 

espessartita, e indicaram papel semelhante ao de ativação por cátions em estudos de 

coletores. Estudos de microflotação e potencial zeta mostraram significativa correlação 
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nos seus resultados. Em bancada, a separação magnética se mostrou promissora, mas 

carente de estudos de viabilidade econômica. A flotação, também em bancada, seguiu as 

tendências dos estudos fundamentais, com aumento do poder dos depressores, quando 

auxiliados pelos íons Mn2+. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

O propósito principal deste trabalho foi realizar estudos fundamentais de 

microflotação e mobilidade eletroforética para analisar o comportamento do quartzo e 

da espessartita, quando condicionados na presença e ausência de íons Mn2+ junto a 

reagentes depressores e coletores. Os resultados dessa primeira etapa foram tomados 

como referência para avaliar a concentração de um minério oxidado de manganês do 

tipo gondito, proveniente de região próxima ao município de São João Del Rei, estado 

de Minas Gerais.  

Além de ser útil no fornecimento de informações para a realização dos estudos 

propostos, a caracterização tecnológica das amostras objetivou enriquecer a área de 

tratamento de minérios com dados novos sobre o gondito de manganês.  

2.2. Objetivos específicos 

Aos objetivos específicos deste trabalho incluíram: 

a) gerar dados de caracterização dos materiais utilizados, principalmente o gondito 

e a espessartita, com carência de informações na literatura disponível; 

b) levantar dados dos efeitos de reagentes depressores e coletores na flotabilidade 

de quartzo e espessartita, minerais de ganga no gondito; 

c) estudar a coparticipação de íons Mn2+ no comportamento do quartzo e 

espessartita em microflotação quando submetidos a reagentes depressores; 

d) analisar os efeitos de combinações de reagentes propostas em estudos com 

quartzo e espessartita na pirolusita (principal mineral-minério oxidado de 

manganês); 

e) complementar os estudos fundamentais de microflotação do quartzo e 

espessartita com determinações de potencial zeta; 

f) estudar a possibilidade de se concentrar o gondito de manganês por 

concentração magnética e flotação, sendo os parâmetros da flotação delineados 

pelos estudos fundamentais de microflotação; 

g) avaliar o condicionamento do minério em pH ácido para posterior flotação em 

pH básico, como tentativa de reprodução de condições determinadas em estudos 

fundamentais.   
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3. Justificativas e relevância 

Diferenças nas características físico-químicas dos minérios e variadas 

associações minerais de local para local são os principais motivos que dificultam a 

criação de rota padrão para o adequado tratamento e, portanto, a eficiente concentração 

de minérios de manganês de baixo teor. Como resultado, um método particular para o 

tratamento desse tipo de minério pode ser restrito geográfica e economicamente a 

empreendimentos de menor escala, com rota específica e não reprodutível. 

Minérios de manganês que possuem pirolusita são os mais comuns entre os tipos 

oxidados de manganês. Eles são compostos por quartzo e outros minerais silicatados 

como ganga e são mais fáceis de concentração. Porém passam a apresentar maior 

complexidade de concentração quando possuem óxidos de ferro, tais como hematita, 

goethita e limonita, que reduzem o teor de manganês no concentrado. Segundo 

Buckenham (1961), os óxidos de ferro possuem elevada similaridade química e física 

com os óxidos de manganês, o que eleva a complexidade de tratamento do minério que 

os detém.  

Outra dificuldade de tratamento de minérios de manganês surgia quando este 

possuía agentes formadores de lamas, tais como argilas, goethita, limonita e wad, 

coexistentes com gangas de difícil fragmentação, como silicatos. Este tipo de minério 

requeria etapas de lavagem preliminares a qualquer método de concentração e, isso 

resultava em consideráveis perdas de minerais de manganês, na forma de lama 

(Buckenham, 1961). 

Segundo Tripathy (2015), a literatura atual vem reportando estudos sobre o 

emprego da flotação como técnica de concentração de minérios de manganês de baixo 

teor. No entanto pouco se explora quanto à parte fundamental dos processos, como a 

influência de espécies iônicas sobre o comportamento de minerais-minério e ganga. Isso 

justifica todos os esforços na busca pelo melhor conhecimento sobre a concentração de 

minérios de manganês, levando-se em conta a necessidade de se tratar minério de baixo 

teor, uma vez que a escassez de minérios considerados ricos é inevitável.  
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4. Revisão bibliográfica 

4.1. Minerais de manganês 

Os hidróxidos e óxidos de manganês juntam-se aos silicatos, sulfetos e 

carbonatos como as formas de ocorrência do metal manganês na crosta terrestre. 

Manganês é um elemento com elevada afinidade pelo oxigênio, formam-se assim, 

diversos óxidos que se tornam referências da ocorrência do metal, como a pirolusita, a 

hausmanita, entre outros. Na Tabela 1, apresentam-se os minerais de manganês de 

maior importância econômica, com destaque para as fórmulas químicas, os sistemas 

cristalinos e os percentuais estequiométricos de manganês.  

Tabela 1 – Principais minerais portadores de manganês (Almeida, 2010). 
Mineral Fórmula Sistema cristalino %Mn (estequiométrico) 

Bementita Mn7Si6O15(OH)8 monoclínico 43,2 
Bixbyita (Mn,Fe)2O3 isométrico 52,1 
Braunita  Mn2+(Mn3+)6SiO12  tetragonal 66,6 

Criptomelana KMn8O16 tetragonal depende de %K 
Espessartita Mn3Al2(SiO4)3 isométrico 33,3 
Hausmanita Mn3O4 tetragonal 72,0 

Jacobsita (Mn,Fe)O4 isométrico 23,8 
Holandita BaMn8O16 monoclínico 42,5 
Litioforita (Li,Al)MnO2x(OH)2 trigonal depende de x 
Manganita MnO(OH) monoclínico 62,5 

N-sutita MnO2 hexagonal 62,9 
Pirocroíta Mn(OH)2 trigonal 61,7 
Pirolusita MnO2 tetragonal 63,2 

Piroxmangita MnSiO3 triclínico 38,3 
Romanechita (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 monoclínico 45,0 – 60,0 
Ramsdellita MnO2 ortorrômbico 63,2 
Rodocrosita MnCO3 trigonal 47,6 

Rodonita MnSiO3 triclínico 38,3 
Tefroíta Mn2SiO4 ortorrômbico 54,3 

Todorokita [(Na,Ca,K)2Mn6O12x(H2O)] monoclínico depende de x 
Birnessita (Na0,3Ca0,1K0,1)(Mn4+,Mn3+)2O4·1,5H2O monoclínico 50,95 

A mistura de alguns minerais oxidados de manganês da qual não se tem o exato 

conhecimento de suas proporções é conhecida na grande área mineral como wad (Hem, 

1963). É também definida por Buckenham (1961) como uma mistura desconhecida de 

óxidos de manganês, óxido de cálcio, argilas e minerais ferrosos, sendo de fácil 

fragmentação e passível de geração de lamas em excesso. 
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Grandes quantidades de quartzo e óxidos de ferro podem estar associadas aos 

minerais de manganês e fazem com que seus minérios detenham, a exemplificar, 85% a 

90% de sílica, 10% a 15% de ferro. Em outros casos, há minérios com 60% de 

manganês e apenas 1% de óxidos de ferro e sílica somados (Buckenham, 1961). 

A seguir, são destacadas informações sobre a pirolusita, um dos principais 

minerais-minério de manganês, espessartita e quartzo como as principais gangas do 

gondito envolvido neste trabalho. 

4.1.1. Pirolusita 

A pirolusita (MnO2), mais importante mineral de manganês, caracteriza-se e 

distingue-se dos demais minerais portadores de manganês pela sua cor preta e menor 

resistência mecânica à compressão, cisalhamento etc. Possui fracas propriedades 

magnéticas (Parrent, 2012) e detém, em termos estequiométricos, 63,2% de manganês e 

36,8% de oxigênio. Sua estrutura assemelha-se a do rutilo em que o manganês possui 

coordenação seis com átomos de oxigênio (Klein e Hurlbut, 1997). A pirolusita é, 

normalmente, encontrada associada a minerais de ferro como hematita e goethita.  

Segundo Klein e Hurlbut (1997), a palavra pirolusita deriva das gregas pyros 

(fogo) e louo (lavar), condizendo com uma de suas maiores empregabilidades, qual seja, 

o efeito oxidante do manganês quando usado para eliminar íons ferro do vidro em fase 

de produção e, assim, evitar que o produto final tenha manchas devido à presença do 

ferro. 

Em solo brasileiro, a pirolusita é encontrada associada a outros minerais nos 

depósitos de protominérios denominados gondito, que é uma rocha metassedimentar e 

que possui quartzo e espessartita em quantidades que podem facilmente superar os 50% 

em peso. Por intemperismo, parte da espessartita é decomposta em óxido de manganês, 

sílica e alumina, sendo o óxido de manganês a origem da pirolusita (Faria, 2008).  

Faria (2011) destacou que o manganês apresenta os estados bivalente, trivalente 

e tetravalente de oxidação e isso viabiliza a presença de álcalis nas redes cristalinas dos 

minerais em que este é o elemento principal. É o caso dos minerais de manganês 

silicatados. 
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Como discutido por Healy et al. (1966), o composto sólido MnO2 é quase 

sempre deficiente em oxigênio em algum nível. E pode ter diferentes estruturas 

cristalográficas e propriedades superficiais, mas sempre mantém a mesma composição 

química. As variações em estrutura justificam a existência de diferentes minerais com 

mesma composição, como pode ser consultado na Tabela 1.  

Na Tabela 2, são destacadas as propriedades físicas e cristalográficas da 

pirolusita, que possui cristalografia tetragonal (classe bipiramidal ditetragonal), 

representada na Figura 1. 

Tabela 2 – Propriedades físicas e cristalográficas da pirolusita (Klein e Dutrow, 2012). 
Hábito fibrorradiado, colunar, granular, dendrítico 

Clivagem {110} perfeita 
Dureza 1 a 2 na escala de Mohs 

Densidade relativa 4,75 
Fratura estilhaçada 
Brilho metálico 

Cor preto-ferro 

 
Figura 1 – Ilustração da classe cristalográfica da pirolusita. 

Fonte: https://museuhe.com.br/mineral/pirolusita-pyrolusite/.  

4.1.2. Espessartita 

A espessartita (Mn3Al2(SiO4)3) do alemão sperrat (Klein e Dutrow, 2012) é um 

alumino-silicato de manganês, em que o manganês se combina com alumina e uma 

parte de sílica, sendo que o excesso dessa última fica na forma de quartzo (Souza, 

1979). A espessartita possui, por estequiometria, 33,29% de manganês, 10,90% de 

alumínio, 17,02% de silício e 38,79% de oxigênio. O mineral faz parte do grupo da 

granada, com ocorrência gemológica rara, mas, quando assim encontrado, possui cor 

amarela, castanho-amarelada, laranja-tangerina e castanho-laranja e pode ser lapidado a 

gemas (Klein e Dutrow, 2012). A espessartita possui estrutura cristalina hexa-octaédrica 
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(Figura 2), típica das granadas e com propriedades físicas e cristalográficas resumidas 

na Tabela 3. 

 
Figura 2 – Ilustração da estrutura cristalina hexa-octaédrica da espessartita. 

Adaptado de: https://museuhe.com.br/mineral/espessartita-spessartine/ 

Tabela 3 – Propriedades físicas e cristalográficas da espessartita (Klein e Dutrow, 2012). 
Hábito cristais granulares hexa-octaédricos 

Clivagem ausente 
Dureza 3,5 a 4,3 

Densidade relativa 6,5 a 7,5 na escala Mohs 
Fratura conchoidal 
Brilho vítreo e resinoso 

Cor laranja, castanho e/ou vermelha 

4.2. Quartzo 

O quartzo é um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre e, portanto, está 

presente em muitos minérios e nos quais atua como ganga na maioria das vezes. Ele faz 

parte do grande grupo dos silicatos e possui fórmula química (SiO2), sendo 46,7% de 

silício e 53,3% de oxigênio.  

Os cristais de quartzo são, geralmente, prismáticos, com base hexagonal 

terminadas por romboedros positivos e negativos, dando um efeito de bipirâmide 

hexagonal (Figura 3). Em alguns cristais de quartzo, um romboedro predomina ou 

ocorre isolado, já outros podem ter faces prismáticas hexagonais basais pobremente 

desenvolvidas e então o cristal apresenta-se como uma bipirâmide hexagonal (um 

quartzóide). Cristais de quartzo podem ser mal formados, mas o reconhecimento das 

faces prismáticas por estrias horizontais auxilia na identificação. Propriedades físicas e 

cristalográficas do quartzo estão resumidas na Tabela 4. 
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Figura 3 – Ilustração da estrutura cristalina bipiramidal-hexagonal do quartzo. 

Fonte: https://museuhe.com.br/mineral/quartzo-quartz/ 

Tabela 4 – Propriedades físicas e cristalográficas do quartzo (Klein e Dutrow, 2012). 

Hábito 
prismático  

(base hexagonal + romboedro bipiramidal) 
Clivagem ausente 
Dureza 7 na escala Mohs 

Densidade relativa 2,65 
Fratura conchoidal 
Brilho vítreo, graxo 

Cor incolor, branco 

4.3. Minérios e ligas de manganês – classificação e produção 

A classificação dos minérios de manganês é feita, preliminarmente, pelo teor de 

manganês a ele condizente, porém, outras classificações quanto às aplicações também 

são usuais. A Tabela 5 resume a classificação dos minérios de manganês citada por 

Olsen et al. (2007b) quanto ao teor de manganês. 

Tabela 5 – Classificação dos minérios de manganês (Olsen et al. 2007b). 
Classificação (%) 

Minério de manganês Mn > 35 
Minério de manganês ferruginoso 15 < Mn < 35 
Minério de ferro manganesífero 5 < Mn < 10 

O gondito pode ser enquadrado como minério, a depender de outros fatores que 

vão além do teor de manganês, como questões mercadológicas. Quando tratado como 

minério, ele pode se enquadrar nas classificações denominadas manganês ferruginoso 

ou minério de ferro manganesífero, devido aos menores teores de manganês no material.  

A necessidade de tratar minérios de manganês dá-se pela sua grande importância 

quanto a insumo para vários setores industriais. O manganês é estrategicamente 

importante porque é amplamente utilizado na produção de aço, ligas não ferrosas, 
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aditivos alimentares, fertilizantes, baterias secas, tintas e outros produtos químicos 

(Sahoo et al. (2001); El Hazek et al. (2006); Nayl et al. (2011)).  

Em 2016 (ano mais recente dos dados disponíveis), a produção estimada de 

concentrado de manganês no Brasil atingiu 2,8 milhões de toneladas, com queda de 2% 

se comparada com o ano de 2015. Da mesma forma, a produção do metal contido de 

manganês apresentou queda de 3,5% também em relação ao ano anterior, com a 

produção de 1,2 milhão de tonelada.  

A produção nacional bruta de minérios de manganês (em termos de run of mine) 

e com teor médio de 35,94% foi de 4.323.466 toneladas em 2016. Os estados do Pará, 

Mato Grosso do Sul e Minas Gerais foram responsáveis por 96,44% desse total (Costa 

et al., 2017). Os dados da Agência Nacional de Mineração (ANM) para o ano 2018 

ainda não estavam disponíveis. Entretanto, segundo dados da Mineral Commodity 

Summaries 2019 da United States Geological Survey (USGS), o Brasil teve acrescidas 

as estimativas de sua produção de minério de manganês, registrando crescimento de 

3,45% na passagem de 2017 para 2018. 

As especificações de mercado para produtos concentrados de manganês variam 

entre si. De forma geral, os concentrados com teor de manganês acima dos 40% (63,3% 

MnO2) são facilmente comercializáveis. Para propósitos químicos (baterias) e 

siderúrgicos, os concentrados que se aproximam dos 50% de manganês (79,1% de 

MnO2) são preferidos, sendo de exigência deste último cliente que os teores de sílica, 

fósforo e óxidos de ferro sejam mínimos para não prejudicarem na qualidade de seus 

produtos siderúrgicos (Buckenham, 1961). 

Minério de manganês é uma importante matéria-prima para a produção de aço, 

ferromanganês, pilhas secas, tintas e outros produtos químicos. Nos aços, onde mais se 

consome manganês, o teor pode variar de 0,5 a 2,0%, mas pode ultrapassar os 10% em 

alguns casos de aços especiais (Nokhrina et al., 2015), como o aço hadfield. 

De acordo com o International Manganese Institute - IMnI (2019), a produção 

mundial de ligas de manganês totalizaram em 21,64 milhões de toneladas no ano de 

2018 (Figura 4), apontando para acréscimo de 11,32% em relação a 2017 e, superior a 

2016 quando se atingiram os 17,42 milhões de toneladas. Ainda de acordo com o 
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instituto, em 2018, a produção mundial de SiMn aumentou pelo terceiro ano 

consecutivo, atingindo quase 16 milhões de toneladas, embora a produção de aço tenha 

se expandido em apenas 2,3% por ano, para 1,73 bilhão de tonelada. Quase três quartos 

dessa produção excedente veio da China, onde houve aumento de 18% no ano passado 

em relação a 2017, devido ao aumento da produção de aço combinado com o maior 

consumo de SiMn por tonelada desse produto. 

 
Figura 4 – Produção mundial de ligas de manganês. FeMn: ferro-manganês; FeMn AC: ferro-

manganês alto carbono; SiMn: silício-manganês (adaptado de IMnI, 2019). 

A produção de FeMn com alto teor de carbono permaneceu praticamente estável 

em 2018 e em torno de 4 milhões de toneladas, com produção na China, Austrália, 

França, Rússia e Irã, compensando cortes de produção na Índia, Coréia do Sul, Ucrânia, 

Noruega e Espanha. Já a oferta global de FeMn refinado aumentou no segundo ano 

consecutivo, ao atingir 1,6 milhão de tonelada em 2018. Essa oferta extra veio 

principalmente da China, enquanto a maioria dos outros países produtores reduziu a 

produção no ano passado, exceto Espanha, México e EUA (IMnI, 2019). 

Segundo IMnI (2019), a produção global de minério de manganês aumentou em 

2018 pelo segundo ano consecutivo e, atingiu os 20,3 milhões de toneladas de metal 

contido. Tal crescimento foi causado pela maior demanda de liga de manganês por 

fundições (Figura 5). Com isso, a oferta adicional do minério proveio principalmente da 

África e da Austrália, impulsionados pela China, onde a produção diminuiu em 
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consequência do esgotamento de minas e a regulamentos de segurança na mineração 

mais rigorosos. 

 
Figura 5 – Produção mundial de minério de manganês (metal contido), conforme o teor de 

manganês (adaptado de IMnI, 2019). 

O manganês como elemento de liga no aço possui as finalidades de refinamento 

da estrutura dos grãos, aumento da resistência mecânica, da temperabilidade e da 

ductilidade da liga (Chiaverini, 1990). As formas em que o manganês é utilizado pela 

siderurgia variam de minérios com diversos teores condizentes com apropriadas 

especificações de mercado até ferro-ligas (silício-manganês, ferro-silício-manganês etc.) 

e são úteis às etapas de desoxidação, dessulfuração e para correções de composição dos 

aços nas aciarias.  

Como desoxidante, por possuir baixo valor de energia livre padrão nas reações 

de formação de óxidos, o manganês age na redução do FeO presente no banho de refino, 

ajuda a manter o potencial da escória elevado, elimina fósforo, carbono e silício 

solubilizados no aço. Como dessulfurante, ele evita a formação de FeS, que é altamente 

prejudicial às etapas sequenciais da produção siderúrgica, como laminação e usinagem 

por formar pontos de menor resistência mecânica (“ponto moles”) (Abreu, 1973). 

Historicamente, o uso do manganês na produção de produtos ferrosos remonta 

do início do século XVIII, quando foram emitidas patentes no Reino Unido sobre tal 

utilização. No ano de 1816, já se considerava que o manganês ajudava na fusão do ferro, 
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aumentava sua dureza sem, no entanto, reduzir sua maleabilidade (IMnI, 2017). Aos 

aços destinados à usinagem e que detêm quantidades de enxofre consideradas deletérias 

a tal processo, o manganês torna-se elemento fundamental, pois forma com o enxofre o 

composto MnS que facilita a usinagem e promove melhor acabamento superficial do 

produto.  

Na composição de pilhas, como despolarizador, o dióxido de manganês foi 

empregado primeiramente em 1868 por George Lionel Leclanché. E outras aplicações 

se deram posteriormente como agente corante para cerâmicas e vidros, micronutriente 

de fertilizantes e de ração animal (IMnI, 2017). 

Fica, portanto, destacada a importância do elemento manganês em vários setores 

industriais, seja indústria de base, produtos industriais de consumo doméstico ou 

condizentes com o setor agroindustrial. Evidencia-se também a necessidade de oferecer 

às unidades beneficiadoras do metal manganês concentrados minerais com melhor 

qualidade e volume dentro das faixas de demanda necessária. No entanto, a realidade 

atual dos depósitos de minérios de manganês se assemelha a de outras tipologias 

minerais, em que, devido à escassez de fontes mais ricas, explota-se minérios marginais, 

de mais baixo teor e com consequente maior custo de beneficiamento.   

Em tal realidade, enquadra-se o gondito de manganês, alvo deste estudo, uma 

vez que, devido às etapas de precipitações seletivas entre o ferro e o manganês, contém 

menor teor de ferro do que outros tipos de depósitos e pode ser chamado de minério de 

manganês ferruginoso. Conjuntamente, o alto teor de sílica, devido à presença de 

quartzo e espessartita, que podem superar os 80% em peso, faz com que esse tipo de 

depósito seja considerado de maior complexidade de tratamento (Andrade, 1978).  

4.4. Comportamento de minerais em meio aquoso – abordagem geral 

Cargas superficiais podem ser formadas na superfície de sólidos, entre outras 

maneiras, por meio da interação química específica, dissolução preferencial de íons da 

superfície ou por substituição isomórfica na rede cristalina (Henriques, 2012; Lelis, 

2014), sendo um fenômeno de ocorrência espontânea sempre que o sólido é colocado 

em contato com um meio polar, como a água.  
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Formada a carga superficial, essa passa a influenciar na distribuição de íons em 

torno da partícula no meio polar, atrai uma atmosfera de cargas contrárias para seu 

entorno e cria, assim, a chamada dupla camada elétrica (Parks, 1975), que deve ser 

entendida de duas formas diferentes, a depender da ocorrência de adsorção dos tipos 

específica ou não específica. 

Na adsorção específica, o fenômeno eletrostático não predomina e sim 

mecanismos lentos e irreversíveis, sendo que íons especificamente adsorvidos podem 

aumentar, reduzir, neutralizar e até reverter a carga elétrica da superfície mineral. Já 

com a ocorrência da adsorção não específica, a força eletrostática entre adsorvente e 

adsorvato comanda o fenômeno, caracterizada por não ser capaz de reverter o sinal da 

carga original na superfície mineral (Parks, 1975). 

Os parâmetros denominados ponto de carga zero (PCZ) e ponto isoelétrico (PIE) 

são utilizados na previsão da reversibilidade de cargas superficiais dos minerais. O PCZ 

é o logaritmo negativo da atividade de íons determinantes de potencial (IPDs), que são 

íons com capacidade de exercer controle significativo sobre a carga da superfície e que 

corresponde à carga superficial real igual a zero (Parks, 1975). 

O PIE é o logaritmo negativo da atividade dos íons determinantes de potencial, 

para a qual a carga líquida no plano de cisalhamento é nula. Assim, o PIE torna-se uma 

característica fundamental para o entendimento de uma interação mineral-solução, pois 

a adsorção de surfatantes e íons livres na solução podem ocorrer no plano de 

cisalhamento (Parks, 1975). Dessa forma, como asseguraram Fuerstenau e Shibata 

(1999), o conhecimento do PIE dos minerais já se torna um ponto de partida importante. 

Por meio deste, define-se, por exemplo, se a modalidade física de adsorção de reagentes 

se sobressai diante de fenômenos de quimissorção. 

Reagentes no tratamento de minérios são compostos orgânicos ou inorgânicos 

usados em etapas específicas, a exemplificar-se pela flotação, na qual esses agem na 

interface mineral-solução e entre os mais utilizados se destacam os coletores, reagentes 

que podem se adsorver por mecanismos físicos e/ou químicos na superfície mineral. Por 

fisissorção ou adsorção física, o coletor se adsorve via troca iônica ou atração 

eletrostática (Han et al., 1973). A fisissorção é normalmente observada quando se 
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utiliza baixa concentração de surfatante e para baixas densidades de cargas superficiais 

(Han et al., 1973). 

Já quimicamente, um reagente se adsorve por meio de ligações químicas na 

superfície mineral, a exemplificar pelos variados tipos de ácidos graxos, que são 

reagentes com capacidade coletora conhecida por formar complexos metal-carboxilato 

no mineral, portanto, fruto de uma reação química. A Figura 6 ilustra os efeitos da 

adsorção química e física de um surfatante em um mineral. Adsorvendo-se 

quimicamente, um coletor possui a capacidade de alterar o PIE do mineral. Enquanto 

que fisicamente este é apenas capaz de modificar a magnitude da carga acima e abaixo 

do mesmo PIE (Han et al., 1973). 

O ponto A do gráfico da Figura 6 marca o PIE de um óxido genérico submetido 

apenas ao contato com um eletrólito indiferente (curva 1). Um surfatante que se adsorve 

fisicamente nesse óxido não é capaz de alterar seu PIE, ainda representado pelo ponto A 

da curva 3. Já um reagente que se adsorve quimicamente desloca o PIE ao longo da 

faixa de pH, ponto B da curva 2. 

 
Figura 6 – Efeitos de diferentes adsorções de um surfatante sobre o PIE de um óxido genérico 

(adaptado de Han et al., 1973). 

O conhecimento prévio do tipo de interação entre um reagente e um mineral 

possui importância para a definição de parâmetros de ensaios, tais como tempo de 

condicionamento necessário, que garanta a adsorção de tal reagente. 



 

17 

 

4.5. Comportamento dos minerais quartzo, espessartita e óxidos de 
manganês em meio aquoso 

O composto MnO2 se apresenta de diferentes formas alotrópicas, varia 

largamente em estrutura cristalina e em propriedades superficiais, mas mantém a mesma 

composição base, conforme discutido por Healy et al. (1966) e resumido na Tabela 6. 

Healy e colaboradores (1966) associaram a estrutura cristalina do MnO2 com a 

variação de seu PCZ, sugerindo que este aumenta de acordo com o empacotamento 

atômico, como mostrado na Tabela 6. O aumento do empacotamento influencia 

diretamente o aumento do campo eletrostático sobre a rede e, portanto, influencia dessa 

forma o PCZ, aumentando-o. 

Tabela 6 – PCZ vs. estrutura do MnO2 (Adaptado de Healy et al., 1966). 

Nome e/ou Fórmula O:Mn 
Ponto de Carga Zero 

(PCZ)* 
Estrutura cristalina 

(δ-MnO2) > 1,9 1,5 ± 0,5 - 
Criptomelana  2,0 4,5 ± 0,5 Tetragonal 

MnO2 eletrolítico (γ-MnO2) 1,93 5,5 ± 0,5 Ortorrômbica 
Pirolusita  2,0 7,3 ± 0,5 Tetragonal 

* médio    

A depender do pH de trabalho e da natureza elétrica de espécies livres presentes 

na polpa mineral que contém a pirolusita, esta poderá ter sobre si o povoamento de 

determinadas cargas que influenciarão no seu comportamento em meio aquoso e, assim, 

na sua flotação ou depressão. Segundo Fuerstenau e Pradip (2005), a variável primária 

que influencia na geração de cargas superficiais em minerais oxidados e silicatados é o 

pH. Assim, esse parâmetro torna-se fundamental ponto de partida para estudos do 

comportamento eletrocinético de minerais e, portanto, seu comportamento em flotação. 

Adiante, são relatados alguns trabalhos que visaram explorar parâmetros 

eletrocinéticos dos minerais pirolusita, espessartita e quartzo, principais alvos deste 

estudo. 

Fuerstenau e Rice (1968) estudaram o comportamento eletrocinético da 

pirolusita em meio aquoso e determinaram o PCZ entre 4,2 a 7,4. Já Mehdilo e 

Irannajad (2014) tomaram medidas de potencial zeta da pirolusita e concluíram que o 

PCZ desse mineral se localiza próximo de 7,5 (Figura 7). Portanto, a pirolusita 
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apresenta carga líquida positiva abaixo do pH 7,5 e carga líquida negativa acima deste 

valor. 

 
Figura 7 – Potencial zeta da pirolusita em 10-3 mol/L KCl (adaptado de Mehdilo e Irannajad, 

2014). 

A mobilidade eletroforética do isômero (γ-MnO2) foi medida como função do 

pH em duas diferentes concentrações de nitrato de sódio que atuaram como eletrólito 

suporte, sejam, 10-4 e 10-3 mol/L. As duas situações indicaram um PCZ de 5,3, 

confirmando possíveis variações nesse parâmetro devido a variações estruturais e não 

composicionais do dióxido de manganês (Natarajan e Fuerstenau, 1983). 

No entanto, em estudos de Fuerstenau e Rice (1968), a amostra de pirolusita com 

até 4,32% de ferro apresentou PCZ de 5,6, enquanto que uma amostra considerada pura 

e com ausência de ferro exibiu PCZ de 7,4. Isso mostrou que variações de composição 

não se isentam nas variações do PCZ. Mas novamente, a questão estrutural nas 

variações do PCZ da pirolusita foi também observada pelos pesquisadores, que 

relacionaram o formato dos cristais no mineral ao seu PCZ, notando que quando a 

pirolusita pura apresentava cristais alongados essa passou a ter PCZ de 4,2. 

Parrent (2012) estudou o efeito do oleato de sódio sobre o potencial zeta da 

pirolusita, como mostrado na Figura 8. O PCZ observado sem a presença do oleato de 

sódio foi de 4,6, o qual se encaixa na faixa de PCZs para pirolusita citada na literatura. 

As dosagens de oleato praticadas não geraram efeitos significantes no potencial zeta do 

mineral. 
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Figura 8 – Potencial zeta da pirolusita com função da dosagem de oleato de sódio. [oleato de 

sódio] = 0 mol/L para ; 5 x 10-7 mol/L para ■; 2,5 x 10-6 mol/L para ▲ (adaptado de Parrent, 
2012). 

Para o quartzo, mineral de ganga comum nos minérios oxidados de manganês, 

Andrade, em 1978, encontrou PCZ de 2,6. Já Lopes (2009) plotou a curva do potencial 

zeta do quartzo em água destilada e em toda faixa de pH (Figura 9) e encontrou valor de 

PCZ igual a 1,8. Assim, esses valores estão condizentes com outras pesquisas e outros 

autores, como Parks (1967) e Ney (1973) apud Rao (2004b) ao citarem o PCZ do 

quartzo igual a 1,9. 

 
Figura 9 – Curva de potencial zeta do quartzo puro (adaptado de Lopes, 2009). 

A recuperação de quartzo em flotação como função do pH foi e tem sido  

investigada por vários autores. Em 1955, Gaudin e Fuerstenau, usando coletores do tipo 

aniônico e catiônico estudaram o comportamento eletrocinético do quartzo e sua 

influência em flotação. Determinaram PCZ de 2,1 e confirmaram que este mineral 
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seguia o modelo eletrostático de adsorção, com o qual ocorre interação apenas de 

coletor aniônico na faixa de pH que permita ao mineral ter saldo positivo de cargas 

superficiais e o oposto para o coletor catiônico, conforme ilustrado pela Figura 10. 

 
Figura 10 – Comportamento eletrocinético do quartzo e sua correlação com a flotação (adaptado 

de Gaudin e Fuerstenau, 1955). 

Quanto à espessartita, são poucos os estudos fundamentais voltados para o 

comportamento eletrocinético e de flotabilidade do mineral, o que reforça a justificativa 

de se realizar este trabalho. Um dos poucos estudos dedicados e publicados no Brasil 

com esses propósitos, realizado por Andrade (1978), informou que a espessartita exibiu 

PIE igual 3,0, condição favorável à sua flotabilidade com coletor catiônico em qualquer 

pH acima de tal PIE.  

4.6. Flotação direta de minério de manganês 

Minérios de manganês de baixo teor podem ser processados pelos métodos de 

concentração magnética, flotação, concentração em meio denso e concentração gravítica 

(Lopes et al., 2009). A flotação aniônica é o tipo de concentração mineral mais 

largamente testado para minérios (Rykov, 1986 apud Dendyuk, 1992). Porém, para se 

alcançar maior seletividade no processo de flotação, deve-se melhor entender as 
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complexidades envolvendo processos de adsorção de reagentes e o maior número de 

fatores que podem influenciá-los. 

A Cuban-American Manganese Company foi a primeira grande usina a 

beneficiar minérios de manganês, e a produção se dava pela concentração inicial de 

grossos por jigagem. Nesse processo o misto era remoído e se juntava aos finos para a 

concentração final por flotação (Aplan, 1985). 

Os reagentes coletores inicialmente utilizados nas plantas de concentração de 

minérios de manganês por flotação se baseavam em óleo diesel e seus coprodutos. Em 

Nevada, EUA, a empresa Three Kids Mines produzia, durante a década de 1950, 

concentrados com até 48% de manganês, a partir de minérios contendo 24% do metal e 

utilizando essencialmente os derivados do petróleo. 

Hoje, a realidade dos depósitos mundiais de minérios de manganês não difere de 

outros tipos de minérios com importância para o parque industrial em geral. Os 

minérios de manganês têm sido explotados com mais baixo teor do metal e com maior 

parcela de finos, o que nos direciona para o desenvolvimento de pesquisas específicas 

que lidam com essas atuais complexidades. 

O trunfo da flotação sobre essa situação atual da mineração é a capacidade de 

tratar materiais considerados finos e pobres em teor, estimulando os principais estudos 

dedicados à concentração de minérios de manganês. Estudos fundamentais se tornam 

um importante ponto de partida para as pesquisas, baseando-se na busca pelo melhor 

conhecimento das características e propriedades dos minerais que compõem os 

minérios. 

Especificamente, a concentração da pirolusita por flotação possui a grande 

vantagem de este mineral apresentar diferentes picos de recuperação, sendo um na faixa 

ácida, na qual a pirolusita apresenta carga superficial nula e/ou positiva, outro na faixa 

alcalina em que o mineral possui sua superfície carregada negativamente.  

As Figuras 11 e 12, adaptadas de Fuerstenau e Rice (1968), mostram as 

possibilidades de se buscar a máxima recuperação da pirolusita, utilizando tanto 

coletores aniônicos quanto catiônicos para explorar o dual comportamento do mineral, 

em função do pH. 
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Figura 11 – Flotabilidade da pirolusita com coletor catiônico (RNH3

+) e aniônico (RSO3
-) em 

função do pH (adaptado de Fuerstenau e Rice, 1968). 

 
Figura 12 – Recuperação de pirolusita em função do pH utilizando oleato de potássio como 

coletor (adaptado de Fuerstenau e Rice, 1968). 

Ao analisar as curvas das Figuras 11, nota-se que, abaixo do pH 6, a pirolusita 

apresentou melhor flotabilidade por possuir saldo de cargas positivas em sua superfície 

e o coletor sulfonato (RSO3
-) por conduzir um saldo de cargas negativas. Assim o 

mecanismo de adsorção foi puramente de natureza física por atração eletrostática 

(Fuerstenau e Rice, 1968) e possibilitou a recuperação mineral nesta faixa. Já, acima do 

pH 6, mecanismos determinados por reações químicas permitiram a coleta da pirolusita 

com o coletor catiônico dodecilamina (RNH3
+). 
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Fuerstenau e Rice (1968) utilizaram oleato de potássio (Figura 12), e, com isso, 

a flotação da pirolusita novamente apresentou uma singularidade, pois foram 

observados dois pontos de máxima recuperação por simples manipulação da faixa de 

pH, mantendo-se as outras condições inalteradas. Um primeiro máximo ocorreu na faixa 

de pH de 2 a 6 devido a mecanismos físicos de adsorção, pois pirolusita e o coletor 

possuíam cargas opostas. Outro pico é destacado em meio básico, entre os pH 7 e 11, 

trecho no qual o mineral e coletor estariam com cargas em igualdade de sinal, sugerindo 

atuações de mecanismos químicos de adsorção. 

Fuerstenau e Palmer (1976) também submeteram a pirolusita a ensaios de 

microflotação com coletor aniônico e confirmaram a existência de dois pontos nos quais 

houve máxima recuperação metálica. Primeiramente em pH 4, sugerindo uma interação 

tipo eletrostática do ânion oleato com o mineral, pois a pirolusita havia apresentado 

PCZ igual a 7,4. 

Surfatantes que se adsorvem por interação química na superfície mineral 

geralmente proporcionam maior poder de seletividade entre minerais (Fuerstenau e 

Shibata, 1999), fato já comprovado por Natarajan e Fuerstenau (1983) que apresentaram 

resultados detalhados de estudos de adsorção química do sistema hidroxamato-dióxido 

de manganês. O hidroxamato forma fortes ligações do tipo quelato com os íons de 

manganês e adsorve-se quimicamente nos minerais contendo o metal. Parte do estudo 

de Natarajan e Fuerstenau (1983) também envolveu a flotação do MnO2 com ácido 

oleico ou oleato de sódio, os coletores mais comuns empregados na flotação de óxidos 

de manganês. Contudo a adsorção do oleato na interface mineral-solução pode ser um 

processo extremamente complexo que envolve adsorção do tipo física e/ou química do 

reagente, além da adsorção de sabões complexos e a heterocoagulação de gotas do ácido 

oleico na superfície mineral. 

O comportamento da γ-MnO2 em flotação ao utilizar octil hidroxamato de 

potássio como coletor foi investigado também por Natarajan e Fuerstenau (1983). O 

hidroxamato é um agente quelante que possuiu a habilidade de seletivamente formar 

complexos com cátions metálicos de manganês no mineral. No caso da γ-MnO2, a 

resposta em flotação, quando se utilizou o octil hidroxamato de potássio, é mostrada na 

Figura 13 e quando se utilizou dodecil sulfonato de potássio na Figura 14. 



 

24 

 

Q uadro 3 

Figura 13 – Flotação da γ-MnO2 em função da 
concentração de hidroxamato de potássio e do 
pH (Natarajan e Fuerstenau, 1983). 

 
Figura 14 – Flotação da γ-MnO2 em 
função da concentração de dodecil 
sulfonato de sódio e do pH (Natarajan e 
Fuerstenau, 1983). 

No caso do hidroxamato, pico de recuperação foi notado no pH 9, acima do PCZ 

da γ-MnO2 que se situou em pH 5,6. Já com o coletor aniônico dodecil sulfonato de 

sódio, a recuperação ocorreu em pH abaixo de 6, quando a γ-MnO2 possuía carga 

superficial positiva, significando adsorção de natureza eletrostática. O hidroxamato 

também é um coletor aniônico, no entanto, a melhor recuperação só ocorre na faixa 

acima do PCZ da γ-MnO2, ou seja, a adsorção foi de natureza química. Estudos de 

infravermelho indicaram a presença de hidróxido manganoso na superfície mineral. 

Picos de recuperação podem se correlacionar com o pKa do ácido hidroxâmico, abaixo 

do qual a forma molecular do ácido é predominante e acima prevalece a aniônica. 

4.7. Reagentes mais usados para a flotação de minérios de manganês 

4.7.1. Abordagem geral 

Enquanto exemplos da flotação de minérios de ferro com consideráveis 

quantidades de manganês são mais facilmente encontrados na literatura, o oposto, ou 

seja, exemplos da concentração de minérios de manganês com ferro, ou os chamados 

minérios manganesíferos, são menos comuns. 
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A similaridade entre a química de superfície dos minerais de manganês e ferro 

nos possibilita explorar quadros de reagentes semelhantes para o tratamento dos 

minérios de manganês, por isso pouco se dedicou a pesquisar reagentes específicos.  

Um dos primeiros estudos dedicados ao assunto teve autoria de DeVaney e 

Clemmer, em 1929, que fizeram referência ao uso do óleo de pinho (espumante), ácido 

oleico (coletor de óxidos), silicato de sódio (depressor de silicatos) e carbonato de sódio 

(modulador de pH) como esquema de reagentes para a concentração de minerais 

oxidados de manganês. Com tais reagentes, foi possível alcançar recuperação metálica 

de até 91% e geração de concentrado com 56% do metal, a partir de uma alimentação 

com 25,3% de manganês. 

Buckenham (1961) mostrou que o emprego do ácido oleico como coletor 

aniônico, silicato de sódio como depressor de minerais silicatados e oxalato de sódio 

junto ao hidróxido de sódio como moduladores de pH era capaz de recuperar até 75,8% 

de manganês, produzindo concentrado com 24,80% de manganês em uma única etapa 

de flotação. 

O oleato de sódio é um dos coletores mais utilizados para a flotação de minerais 

oxidados (Fuerstenau e Shibata, 1999). A capacidade da forma saponificada se adsorver 

física e quimicamente em óxidos como pirolusita já foi confirmada por pesquisadores 

como Fuerstenau e Rice, em 1968. 

Fuerstenau e Shibata (1999) avaliaram a ação coletora do oleato de sódio, 

cloreto dodecilamônio, miristato de sódio e dodecil sulfonato de sódio na microflotação 

de dióxido de manganês purificado. A resposta da flotação em toda faixa de pH e para 

todos coletores a 10-4 mol/L é mostrada como resultados de recuperação de MnO2 na 

Figura 15. Esses resultados incluem os coletores conhecidos por adsorverem 

fisicamente e quimicamente a depender do pH da polpa. Com isso, ficou claro que o 

efeito do pH na resposta de flotação para o mineral dependeu da natureza química do 

coletor. O dióxido de manganês flotou abaixo de seu PCZ (pH = 5,3), quando se 

utilizou dodecil sulfanato de sódio, porém respondeu à flotação com o cloreto de 

dodecilamônio acima do mesmo PCZ. Isso sugeriu que o sulfonato se adsorve por 

interação eletrostática quando a superfície mineral possui saldo de cargas positivas. 
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No caso do cloreto de dodecilamônio, há um pico de recuperação entre os 

valores de pH 10 e 11, típico do comportamento desse coletor para todos minerais, 

resultado da presença da amina, pois seu pKa é 10,4 (Aplan e Fuerstenau, 1962), e os 

íons amônio hidrolisam para moléculas de amina em soluções alcalinas, com a 

proporção de íons amônio/moléculas de amina igual a 1:1 nessa faixa de pH. Assim, a 

co-adsorção de íons e moléculas permite um máximo de hidrofobização e, portanto, de 

flotabilidade. 

 
Figura 15 – A) %Recuperação de MnO2 em função de 10-4 mol/L de: (Δ) dodecil sulfonato de 

sódio; (○) cloreto de dodecilamônio (adaptado de Aplan e Fuerstenau, 1962).  
B) %Recuperação de MnO2 em função de 10-4 mol/L de: () oleato de sódio; (□) miristato de 

sódio; (◊) KOH somente (adaptado de Aplan e Fuerstenau, 1962). 

Mehdilo e Irannajad (2014) optaram pelo coletor catiônico armac C (coco alkyl 

amine acetate) para estudar a recuperação de pirolusita por microflotação e obtiveram 

pico de recuperação de 82,2% com dosagem de 2000 g/t de armac C e pH ajustado em 

8. Para um minério de manganês com 14,84% em teor foi produzido concentrado com 

16,65% de manganês, o que significou um enriquecimento de apenas 12% e sinalizou as 

dificuldades de se concentrar minérios de manganês de muito baixo teor. 
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Combinando os resultados de flotação com determinações de potencial zeta 

(potencial negativo em pH acima de 8), ficou evidenciado que o coletor armac C 

adsorveu fisicamente por interação eletrostática na superfície do óxido de manganês.  

 4.7.2. Silicato de sódio  

O silicato de sódio tem fórmula química geral igual a Na2SiO3. A composição 

química pode ser expressa por mNa2OnSiO2, sendo n/m o módulo do silicato de sódio. 

Segundo Silvestre (2007), não existe concordância na literatura em relação à faixa de 

variação do módulo de silicatos de sódio usados em flotação. Quanto maior o módulo, 

mais intensa é a ação depressora sobre quartzo e outros silicatos. Outro fator relevante é 

a polimerização dos silicatos de sódio, mais intensa na faixa de pH de 8 a 10, que 

acentua a ação dispersante/depressora do reagente nessa região. Quando colocados em 

água os silicatos de sódio sofrem hidrólise, resultando na produção de espécies 

hidroxilatadas de fórmula geral: NaxH4xSiO4, onde x denota o número médio de átomo 

sódio ligado por átomo de silício e varia entre 0,5 e 1,6 (Rao, 2004b). A Equação 1 

representa a dissociação do metassilicato de sódio em água (Bulatovic, 2007): 

 
Q uadro 4 

Na2SiO3 + H2O ⇆ NaHSiO3 + NaOH (1) 

O silicato de sódio é um dos compostos inorgânicos mais utilizados como 

depressor em etapas de concentração de minerais não sulfetados, no entanto, seu 

mecanismo de adsorção ainda não foi bem explicado, principalmente, devido à 

complexidade do seu processo de dissociação quando em solução (Nunes e Peres, 

2011).  

Baltar (2010) reafirmou que os mecanismos de ação do silicato de sódio são 

complexos e a hidrólise do silicato de sódio gera várias espécies iônicas monoméricas, 

poliméricas e coloidais, como pode ser visto na Figura 16.  

Fica claro, pela Figura 16, que abaixo do pH 9 as espécies neutras do silicato 

predominam, enquanto que acima deste pH espécies iônicas como SiO(OH)3
- são 

majoritárias e passíveis de interagir com outras espécies de reagentes, íons ou 

diretamente com os minerais em sistemas de flotação, seja como dispersantes ou 

depressores. 



 

28 

 

 
Figura 16 – Diagrama de espécies do silicato em função do pH (Sjoeberg, 1985 apud Rao e 

Forssberg, 2007). 

4.7.3. Hexametafosfato de sódio 

Hexametafosfato de sódio (Na6P6O18) é basicamente um sal de ácido fosfórico, 

de dissolução mais demorada quando comparado a outros sais. Esse sal reage com 

cátions bivalentes e forma o Na2MeP6O18 ou Na4MeP6O18, onde Me designa o cátion 

bivalente. Na presença de oxigênio o hexametafosfato de sódio se decompõe em 

pirofosfato e ortofosfato de sódio (Bulatovic, 2007).  

4.7.4. Fluorsilicato de sódio 

Fluorsilicato de sódio (Na2SiF6) é um pó branco, com baixa solubilidade em 

água, similar ao fluoreto de sódio (NaF). Em pH ácido, a solubilidade do fluorsilicato de 

sódio se eleva e este é comumente usado como agente modificador em flotação. O 

reagente é produzido a partir da reação entre o ácido fluorsilícico com cloreto de sódio, 

como representado pela Equação 2 (Bulatovic, 2007). 

Q uadro 5 

H2SiF6 + 2NaCl ⇆ Na2SiF6 + 2HCl 2 

O fluorsilicato de sódio comercial contém entre 93 a 98% de Na2SiF6 e atua 

como depressor de minerais silicatados, especialmente topázio, turmalina e 

aluminosilicatos. O mesmo é usado na separação de rutilo de zircão, pirocloro de 

zircônia, cassiterita de tantalita e durante a flotação de cassiterita atuando como 
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depressor de topázio, turmalina e erigina (silicato de ferro e sódio). Em solução aquosa 

o Na2SiF6, hidrolisa-se de acordo com as Equações 3, 4 e 5 (Bulatovic, 2007). 

Q uadro 6 

Na2SiF6 ⇆ 2Na+ + SiF6
2- 3 

SiF6
2- ⇆ SiF4- + 2F-  4 

SiF4 + 3H2O ⇆  H2SiO3 + 4HF 5 

4.7.5. Ácidos graxos 

Ácidos graxos têm fórmula geral representada por RCOOH, sendo o radical R- 

responsável pela parte apolar da molécula e o -COOH a parte polar da mesma, sendo 

este último o grupo funcional denominado carboxila que pode ser saturado 

(CnH2n+1COOH) ou insaturado (CnH2n-1COOH), conforme os átomos de carbono estão 

ligados entre si por ligações simples ou não, respectivamente. Os ácidos graxos usados 

em flotação são produzidos a partir de gordura vegetal ou animal. São reagentes 

utilizados na forma de sal, que garante solubilidade elevada do mesmo quando em 

preparo. O ácido graxo mais comum é o ácido oleico, que tem fórmula química 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH (Bulatovic, 2007). A partir do diagrama de especiação 

do ácido oleico em função do pH (Figura 17) pode ser observado que em pH acima de 8 

as espécies aniônicas RCOOH- e (RCOOH)2
2- têm maior atividade em meio aquoso. 

 
Figura 17 – Diagrama de espécies do ácido oleico em função do pH (Somasundaran, 1984 apud 

Ejtemaei et al., 2014). 
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4.7.6. Ácido éster-fosfórico 

As estruturas gerais para os compostos denominados ácidos éster-fosfórico são 

mostradas na Figura 18: 

 
Figura 18 – Estruturas dos ácidos éster-fosfóricos. 

Esse grupo de coletor abrange um grande número de produtos, os quais 

consistem essencialmente de mistura de mono e di-ésteres de ácido fosfórico. 

Diferenciam-se dos demais reagentes pelo radical hidrofobizante não polar que pode ser 

alifático ou aromático. O grupo não polar do radical hidrofóbico liga-se ao grupo polar 

do reagente via ligação com o oxigênio. Outro grupo desses reagentes é o meio éster, 

que originalmente foi desenvolvido no Instituto Mechanobre, Rússia (Aleinikov, 1987 

apud Bulatovic, 2007) e usado para a flotação de apatita. São considerados coletores 

fortes e podem ser usados em meio alcalino (flotação de apatita e scheelita) ou em meio 

ácido para a flotação de minerais de titânio (ilmenita, rutilo, perosvikta). Similar coletor, 

chamado de phosphoten, foi desenvolvido também pelo Instituto Mechanobre e consiste 

de 25% de fósforo pentavalente e 75% de ácido naftênico.  A reação resultante produz 

um pó com massa específica de 0,9 g/cm3. Esse produto é insolúvel em álcool, mas não 

em água e usado para a flotação de cassiterita e pirocloro em pH de 4 a 10,5. 

4.7.7. Amida 

Amidas são formadas a partir da reação entre ácido graxo e amônia, de acordo 

com as Equações 6 e 7. Muitas amidas de ácido graxo possuem etanolamina como 

componente da amina, também conhecidas como N-acetiletanolaminas e contêm o 

grupo funcional RC(O)N(H)CH2CH2OH. Um conhecido exemplo é a anadamina. 

Outros exemplos de amida de ácido graxo são as amidas de ácido graxo primário que 

contêm o grupo funcional RC(O)NH2 e a  oleamida (McKinney e Cravatt, 2005). 
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Q uadro 7 

 

(6) 

 

(7) 

4.8. Dissolução de minerais oxidados em meio aquoso 

O conhecimento do comportamento dos minerais sujeitados a determinadas 

condições do processo de flotação é de suma importância para o ajuste da rota de 

concentração a ser aplicada, podendo envolver outros métodos, mas que tenha a flotação 

como principal tecnologia. Parâmetros superficiais tais como dissolução, saldo de 

cargas e condições termodinâmicas são explorados por se inserirem nesse contexto. 

As diferenças de solubilidade existentes entre as classes minerais, tais como sais 

semi-solúveis, óxidos e silicatos são relevantes para a química dos processos de flotação 

devido às inúmeras possibilidades de interação entre a superfície dos minerais e as 

espécies presentes na solução (Finkelstein, 1989). A dissolução de determinada espécie 

química é um parâmetro termodinâmico para retratar o equilíbrio químico, pois esta 

ocorre concomitantemente à precipitação química da mesma espécie (Morse, 1986). Já a 

velocidade de dissolução é um parâmetro físico-químico cinético que mostra a rapidez 

com a qual íons deixam a superfície mineral (Berner et al., 1974). Mesmo dentro de 

uma classe de mineral, óxidos, por exemplo, ocorrerão variações na taxa de dissolução. 

O alcance do equilíbrio químico de dissolução de um tipo de mineral pode variar com 

sua heterogeneidade química, assim como da solução em que este está presente (Morse, 

1986). 

Apesar da existência de muitas informações na literatura sobre mecanismos de 

dissolução mineral, atualmente não há um consenso sobre a predominância de um sobre 

o outro (Crundwell, 2014). Distinguem-se quatro mecanismos de maior importância e 

que tem sido ponto de partida para as discussões envolvendo a dissolução mineral. A 

serem, de acordo com Crundwell (2014):  

a) o modelo de adsorção;  
b) modelo de complexação superficial; 
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c) modelo da complexação superficial com precursor complexo;  
d) modelo da transferência iônica. 

Os trabalhos iniciais (Engell (1956), Vermilyea (1966) e Diggle (1973) apud 

Crundwell (2014)), desenvolvidos durante a segunda metade do século passado, 

baseavam-se no modelo da transferência iônica. Neste mecanismo, assume-se que o 

sólido é composto por íons e a taxa de transferência iônica é tomada apenas por medidas 

de potencial zeta no plano externo de Helmholtz (Crundwell, 2014). 

Mas, segundo Blesa et al. (1994) apud Crundwell (2014), o modelo da 

transferência iônica é sujeito a críticas quando se assume que uma energia de 30 kJ/mol 

seria necessária para mover íons através da dupla camada elétrica formada em torno do 

mineral, porém só de energia de ativação seriam necessários de 40 a 80 kJ/mol. Já Olsen 

(2007) argumenta que modelos baseados em potencial deveriam ser dependentes da 

força iônica. Mas para Blesa et al. (1994), a taxa de dissolução mineral não depende 

desse parâmetro. 

Os modelos de adsorção e de complexação prevêem a formação de espécies na 

superfície mineral que posteriormente migram para a solução, contrastando com o 

modelo da transferência iônica, sem a formação de novas espécies. Assim, pelo exposto, 

Crundwell, com pesquisas em 2014, defende uma nova teoria de mecanismo de 

dissolução de minerais metálicos oxidados. A Figura 19 ilustra a teoria de Crundwell 

(2014). 

Segundo Crundwell (2014), a reação de dissolução é dividida em duas etapas, 

sendo: (i) o átomo metálico da superfície do sólido reage com a água no plano externo 

de Helmholtz (PEH) e parte como um íon metálico para a solução; (ii) o átomo de 

oxigênio, também da superfície, reage com íons H+ da solução, também via PEH, e o 

deixa como hidroxila. Reações subsequentes acontecem, principalmente, tratando-se de 

meios muito ácidos em que a hidroxila volta a reagir com a água. A Figura 20 mostra a 

estrutura da camada eletrificada, destacando o PEH como barreira potencial. 



 

33 

 

Q uadro 8 

 
Figura 19 – (a) Ruptura da ligação entre átomo 

metálico e oxigênio da rede e formação de íon cátion 
na solução; (b) reação entre átomo de oxigênio e íon 

H+ no plano externo de Helmholtz (adaptado de 
Crundwell, 2014). 

 
Figura 20 – Representação da dupla 

camada elétrica (Crundwell, 2014). 
 

Pela teoria de Crundwell a remoção do metal da superfície e formação do íon 

metálico na solução é representada, inicialmente, pela Equação 8: 

 
Q uadro 9 

►Mrede + wH2O = Mz+
(aq.) + ►z- (8) 

 

Onde: ►Mrede representa a espécie metálica em dissolução pertencente a rede e presente 
na superfície; ►z- representa a carga líquida na superfície do mineral; w representa o 
coeficiente estequiométrico em relação à água. 

A taxa de remoção do metal (r+) é dada pela seguinte expressão: (Equação 9, 

Crundwell (2014)). 
Q uadro 10 

   








RT

FΔ+α

 redeMwO2H+k=+r



e  

(9) 

Onde: k+ representa a taxa estabilizada de dissolução do cátion; α+ coeficiente de 
transferência; F constante de Faraday em F/mol; Δφ é a diferença de potencial ao longo 
do plano de Helmholtz em Volts; R é a constante dos gases (J/mol); T temperatura (K); 
[ ] representa concentração (mol/m3); + representa a destinação do cátion para a 
solução. 
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Os átomos de oxigênio da superfície reagem com prótons no PEH, formando 

hidroxila ou água. A taxa dessa remoção é representada pela Equação 10 (Crundwell, 

2014). 

►Orede + t H+ → HtO
t-2 + ►2-   (10) 

Onde: t é o número estequiométrico de prótons e ►2- representa ânions na superfície 

mineral. 

E a taxa da reação parcial envolvendo o oxigênio fica (Equação 11, Crundwell, 

2014). 

  












 RT

FΔα

 redeO
 t+Hk=r



e  
(11) 

A taxa de remoção de átomos de oxigênio (k-) é por igualdade estequiométrica 

igual à taxa de remoção de átomos metálicos (k+). Assim por meio da combinação das 

Equações 12 e 13 pode-se extrair a expressão do potencial gerado ao longo do plano 

externo de Helmholtz. 

Q uadro 11 

     






















RT

FΔα

 redeO
 t+Hk=RT

FΔ+α

 redeMwO2H+k



ee  

(12) 

[ ] [ ]
[ ] [ ]redeM 2H+k

redeOt +Hk
ln

)α++F(α

RT
=Δ wO

φ  (13) 

 Por um novo rearranjo, pela substituição da expressão do potencial na Equação 

12 ou 13, tem-se a expressão da taxa de remoção. Equação 14. 

Q uadro 12 

       tx +Hx
redeOkx-1 redeMwO2H+k=r 









  (14) 

Onde: x = α+/(α+ + α-). 

Portanto, a expressão final fica: 

Q uadro 13 

[ ] tx
+Hk=r  

(15) 
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Onde k (taxa de dissolução constante) é dado por [ ]( ) [ ]( )xredeOkx-1
redeM+k  

Os valores de coeficientes de transferência e de x ficam em torno de 0,5±0,1. 

Se um átomo de oxigênio reage com apenas um próton na formação do 

complexo ativado, o valor de t se torna 1 e a Equação 15 pode ser simplificada para: 

Q uadro 14 

[ ] 0,5+Hk=r  
(16) 

A dissolução a ser considerada nos sistemas de flotação pode ser dita como a 

não-oxidativa, ou seja, a dissolução se dá por reações que não promovem qualquer 

mudança no estado de oxidação dos elementos envolvidos. Essas reações estão entre as 

mais simples envolvendo reações sólido-líquido: a superfície do mineral é atacada por 

um simples reagente, como H+, e não há nenhuma alteração no estado de oxidação das 

espécies envolvidas (Crundwell, 2014). 

Para caracterizar com qual velocidade os íons deixam a superfície do mineral, 

utiliza-se parâmetro físico-químico cinético denominado de velocidade de dissolução 

(Berner et al., 1974). À luz da cinética química, as reações em meio aquoso de 

dissolução consistem de processos físicos e químicos que se complementam, mas 

ocorrem por etapas. Inicia-se por (i) difusão de reagentes da solução até a interface 

sólido/líquido; (ii) adsorção de reagentes na superfície e migração dos mesmos para 

sítios ativos; (iii) reações químicas superficiais; (iv) dessorção de produtos; (v) 

transporte de produtos da interface sólido/líquido e dessa para a solução (Plummer, 

1976). 

As etapas (i) e (v) fazem menção ao transporte de espécies entre o seio da 

solução e a superfície mineral. Se a velocidade de dissolução é influenciada por essas 

etapas, diz-se que o transporte a controla. Íons deixam o sólido rapidamente formando 

uma fase saturada adjacente à superfície (Berner, 1978). Esse tipo de controle, por 

transporte, é geralmente evidenciado pela dependência da velocidade de dissolução com 

as condições hidrodinâmicas dos sistemas (Horta, 2013). 
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As etapas (ii) e (iv) são controladas por reações superficiais, quando ocorre a 

liberação de íons da superfície de forma lenta para que a concentração na região 

adjacente à interface sólido/líquido seja igual à concentração no seio da solução (Morse, 

1986). Não se nota, nesse caso, forte dependência dessas etapas com as condições 

hidrodinâmicas do sistema e as velocidades controladas por essas reações são menores 

que aquelas controladas por transporte (Berner, 1978). 

A velocidade de dissolução de minerais considerados pouco solúveis, como o 

caso da pirolusita e outros óxidos de manganês, é controlada por reações superficiais 

sendo, portanto, de forma lenta. 

4.9. Efeitos de íons manganês sobre o comportamento de quartzo e minerais 
de manganês em flotação 

Estudos fundamentais têm sido realizados para investigar efeitos de íons na 

flotação de minerais-minério, ao usar tanto coletores catiônicos e aniônicos ou 

depressores nos processos. Outros trabalhos são direcionados para efeitos semelhantes 

nas gangas que compõem os minérios. Para o caso específico do minério de manganês 

de baixo teor, citam-se estudos que visaram avaliar os efeitos de íons sobre o quartzo e 

espessartita, ganga do minério quando a flotação direta dos óxidos de manganês era 

almejada. No entanto, a busca por efeitos distintos sobre o quartzo e espessartita pode 

ser interessante, caso uma depressão seletiva possa ser alcançada, o que condicionaria 

um processo com dois produtos de interesse, pois a espessartita como portador de 

manganês tornar-se-ia um coproduto. Ao menos as investigações podem apontar para o 

possível auxílio de íons na ação de determinados depressores, resultando em melhor 

eficiência do processo de flotação dos óxidos de manganês. 

O quartzo abaixo do PIE possui superfície negativa, propícia à adsorção de 

espécies positivas, seja do coletor ou qualquer outro íon positivo que esteja disponível 

no meio. 

A recuperação de quartzo na presença de 100 mg/L de íons Mn2+ e coletor 

eteramina, com pH da polpa ajustado em 10, foi avaliada por Duarte em 2012. Neste 

trabalho ficou concluído que houve redução da recuperação de quartzo pela ação dos 
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íons Mn2+ e que no pH 10 formou-se o hidroxicomplexo Mn(OH)+ que se adsorveu na 

superfície dos minerais e provocou a queda na flotabilidade do mineral. 

O efeito depressor no quartzo provocado por íons Mn2+ também já tinha sido 

averiguado por Nascimento (2010) e em tal trabalho foram utilizadas concentrações de 

5 e 10 mg/L do sal MnCl2 em testes de microflotação, com os quais foi observada 

depressão do quartzo em toda faixa de pH. 

Andrade (1978) avaliou, por meio de testes de microflotação e na presença do 

coletor laurilamina (10-5 mol/L), a flotabilidade do quartzo em água destilada e com 

água contendo íons supostamente frutos da dissolução dos minerais pertencentes ao 

minério de manganês de médio/baixo teor, entre eles o íon Mn2+. Alguns dos resultados 

foram ilustrados na Figura 21, e, segundo Andrade (1978), o quartzo apresentou menor 

flotabilidade em água destilada quando teve seu pH ajustado para 2 e maior no pH 9, 

como era de se esperar, pois, em pH 9, as cargas negativas do OH- não interferiram na 

ação do íon coletor positivo. 

 
Figura 21 – Recuperação de quartzo condicionado com e sem íons (água destilada) do minério 

de manganês (Andrade, 1978). 

Os testes realizados com água contendo íons do minério de manganês apontaram 

para aumento na recuperação do quartzo em toda faixa de pH, quando possivelmente 

esses íons atuaram como ativadores e favoreceram a adsorção do coletor laurilamina. 

Na faixa de pH ácido e com potenciais tendendo ao positivo, a espécie iônica Mn2+ 

prevalece na solução, o que garante sua fonte a partir de mecanismos de dissolução do 
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próprio minério, com disponibilidade para atuar como ativadores, seja para coletores ou 

depressores para outros minerais na suspensão. 

Andrade (1978) avaliou também a separação de pirolusita de quartzo e 

espessartita, alcançando considerável seletividade nos testes, garantida pela discrepância 

de cargas nas superfícies dos minerais envolvidos, ou seja, enquanto os minerais 

silicatados em meio ácido apresentaram saldo de cargas negativas, a superfície da 

pirolusita tendeu a neutralidade, segundo dados apontados pelos estudos de potencial 

zeta realizados concomitantemente aos trabalhos de microflotação. Da mesma forma, o 

autor estudou a recuperação da espessartita sujeita ao coletor laurilamina em água 

destilada e água contendo íons do minério. As respostas assemelharam-se ao descrito 

para o quartzo. 

Diferentemente, Lelis (2014) concluiu que uma concentração de 200 mg/L de 

Mn2+ foi capaz de auxiliar a depressão do quartzo em ensaios de microflotação com 

amina (5 mg/L) e no pH 10,5. Ficou clara a ação do íon positivo que se adsorveu na 

superfície negativa do mineral sem, no entanto, ativá-lo para a ação do coletor que era 

catiônico. O autor não se aprofundou nas explicações para a ação do íon Mn2+ sobre o 

quartzo. 

Da Cruz (2015) deu continuidade aos trabalhos de Lelis (2014) e utilizou 

adições do sal MnCl2 (600 g/t) à flotação reversa de minério de ferro com ganga 

quartzosa, obtendo-se acréscimos de até 6% e 10% nas recuperações metalúrgicas e 

mássicas de ferro respectivamente, quando se comparou aos ensaios sem adições de 

Mn2+, o que demostrou maior seletividade e, portanto, maior elevação da flotação do 

quartzo nos sistemas estudados.    

Para o sistema rodonita/hidroxamato, Palmer et al. (1975) analisaram o potencial 

zeta quando submetido a adição de íons Mn2+ (Figura 22). O íon Mn2+ sofreu hidrólise e 

passou a comportar como um ativador para o sistema estudado. Notou-se deslocamento 

do PCZ da rodonita e reversão de cargas ao longo da faixa de pH.  Assim, a presença de 

íons, com consequente modificação das características do sistema, tornou-se parâmetro 

que ampliou as possibilidades de explorar a melhor seletividade dentro de um sistema 

de flotação. 
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A ativação da pirolusita por íons Mn2+ em flotação também já foi estudada por 

pesquisadores. Abeidu (1973) estudou a influência de íons Fe3+ e Mn2+ sobre o mineral 

pirolusita quando este era submetido à flotação com ácido oleico (Figura 23).  

 
Figura 22 – Curva de potencial zeta para o sistema rodonita/hidroxamato (adaptado de Palmer et 

al., 1975). 

 
Figura 23 – Potencial zeta da pirolusita como função do pH: (1) sem adições; (2) 50 mg/L 

FeCl3; (3) 50 mg/L CuSO4; (4) 50 mg/L MnSO4 (adaptado de Abeidu, 1973) 

O autor determinou o PCZ da pirolusita igual a 3,8 e as modificações causadas 

nesse parâmetro conforme adições das citadas espécies iônicas. Notou-se pouco efeito 

dos íons Fe3+ sobre o potencial zeta da pirolusita, com pequeno deslocamento de seu 
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PCZ para direita e, portanto, pouca efetividade na busca por maiores regiões de possível 

seletividade mineral.  

Abeidu (1973) considerou o pouco efeito dos íons Fe3+ sobre o potencial zeta da 

pirolusita devido ao fato deste íon se apresentar na forma Fe(OH)2+
 na faixa de pH de 

2,2 a 3,7. Nesta faixa de pH, a pirolusita possui predominantemente carga superficial 

positiva (Mehdilo e Irannajad, 2014), resultando em baixa interação com as espécie 

Fe3+. Acima de pH 3,7 o cátion Fe3+ está presente na forma Fe(OH)3 e não permite 

considerável interação eletroquímica com minerais (Parrent, 2012). 

Quanto à ação de íons Mn2+, observa-se, pelo perfil da curva de potencial zeta 

em função do pH (curva 4, Figura 23), que houve alterações nesse parâmetro. Duas 

reversões na curva de potencial zeta foram observadas concomitantes aos efeitos na 

flotabilidade do mineral. Abeidu (1973) postulou que na região de pH acima do PIE o 

ânion MnO- prevalece, enquanto que, abaixo do mesmo, é o cátion MnOH2+ que se 

sobressai. Dessa forma, o autor justificou os saldos finais de carga na DCE do mineral. 

Yousef et al. (1971) confirmaram o efeito de adições de Mn2+ na recuperação da 

pirolusita, ao notarem aumento na densidade de adsorção do oleato quando comparado 

aos ensaios sem adição (Figura 24).  

 
Figura 24 – Recuperação de óxido de manganês como função do pH e da concentração de 

CTBA (Yousef et al., 1971). 

Os íons manganês foram adicionados para que se adsorvessem nos minerais de 

manganês e permitisse uma maior adsorção do ânion oleato, o que ilustra a tentativa do 
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uso do Mn2+ como agente ativador. Já usando um coletor catiônico cetil trimetil 

brometo de amônio (CTAB), verificou-se que as baixas dosagens deste coletor 

permitiram que íons Mn2+ se adsorvessem competitivamente na superfície da pirolusita. 

Entretanto, com aumentos na dosagem do mesmo coletor catiônico, esse passou a ter 

adsorção preferencial e elevação da recuperação.  

Yousef e colaborados (1971) estudaram também a adsorção de oleato de sódio 

sobre a β-MnO2 quando estimulada pela presença de sulfeto de sódio. A adsorção de 

oleato de sódio à β-MnO2 aumentou de acordo com o aumento das dosagens do sulfeto. 

E, segundo os autores, esse aumento foi causado pela liberação de Mn2+ pela β-MnO2, 

desenvolvida pelo sulfeto de sódio que gerou ácido sulfuroso no meio e acentuou a 

solubilização da fase β-MnO2, para assim formar sulfato ou ditionato de manganês (II).  

O sulfato ou ditionato de manganês (II) se dissociou e se tornou fonte de Mn2+, 

sugerindo um mecanismo auto-ativador da β-MnO2. A relação entre perda de Mn2+ pela 

β-MnO2 e adição de sulfeto de sódio é mostrada na Figura 25. 

 
Figura 25 – Quantidade de íons Mn2+ formada a partir da β-MnO2 durante condicionamento com 

Na2S, pH 7 e 35°C.  (○) na ausência de oleato; (●) na presença de 5,7 x 10-4 mol/L de oleato 
(Yousef et al., 1971). 

Naik et al. (2005) utilizaram estudo estatístico e investigaram os efeitos de 

adições de diferentes reagentes, entre eles íons Mn2+, sobre a flotação em bancada de 

partículas ultra-finas (< 10 μm) de minério de manganês de baixo teor.  Foi concluído 
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que a presença de íons Mn2+ pela adição de MnCl24H2O ficou em terceiro lugar entre 

quinze variáveis que provocaram aumentos tanto na recuperação quanto no teor de 

manganês no concentrado por flotação direta. O uso de Mn2+ perdeu apenas para a 

dosagem de oleato de sódio como coletor e intensidade de agitação, ficando em posição 

superior ao uso de silicato de sódio como depressor de silicatos.  

Esses foram apenas alguns trabalhos que demostram o uso de íons como agentes 

ativadores, seja para auxiliar a ação de um coletor para determinado mineral ou de um 

depressor como é o caso proposto nesse trabalho. 

4.10. Estudo de liberação e associação mineralógica do gondito 

Estudos mineralógicos, incluindo liberação mineral, da amostra do gondito de 

mesma origem da utilizada nesta pesquisa foram realizados em 2015 pela Australian 

Laboratory Services Pty Ltd – Austrália, a pedido de um cliente específico (citação não 

autorizada). Para tais estudos, foi utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura e o 

Mineral Liberation Analyser (MEV/MLA) como tecnologias. Salienta-se que os 

fomentadores desta pesquisa permitiram, em contrato, o uso de todos os dados por eles 

fornecidos. O MLA é um sistema que trabalha junto ao MEV, equipado com 

espectrômetros de raios X por dispersão de energia e softwares que fazem uso das 

imagens geradas para estimar o grau de liberação mineral (Sylvester, 2012). 

Por meio da combinação de elétrons retroespalhados (Back-Scatter Electrons-

BSE) e análises de raios X, o método fornece informações mineralógicas a respeito de 

um mineral. O MLA utiliza imagens de alta resolução geradas pelo MEV (Fandrich et 

al. 2007 apud Sylvester, 2012) e é capaz de determinar fases dentro de uma partícula, 

dados de mineralogia modal, porosidade, tamanho e forma de grãos, associações 

mineralógicas e mapas texturais (Fandrich et al., 2007 apud Sylvester, 2012). 

Índices de liberação foram calculados com minerais cuja ocorrência se deu em 

95% em peso da partícula. Os resultados apontaram para a presença de minerais e suas 

proporções médias e estão relacionados na Tabela 7. 

Percentuais de liberação da pirolusita existente nas amostras do minério de 

manganês estão resumidos na Tabela 8, que exibe detalhes dessa associação por pontos 
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amostrados, condizentes com as amostras recebidas para esta pesquisa. De um total de 

51 amostras tomadas para os estudos de MLA em 2015, 8 correspondem ao minério com 

a mesma cota de tomada da amostra utilizada nesse estudo. 

Tabela 7 – Lista de minerais majoritários determinados no gondito. 
Mineral Proporção média (%) 

Pirolusita 11,35 
Outros óxidos/hidróxidos de Mn 30,65 

Quartzo 15,08 
Filossilicatos 15,70 
Espessartita 3,64 

Outros silicatos 0,21 
Goethita 3,12 
Gibbsita 19,59 

Minerais de Ti 0,64 
Fosfatos + carbonatos 0,02 

 

Tabela 8 – Dados de liberação para pirolusita (predominantemente) no gondito. 
Nº da amostra 01 09 20 28 36 42 43 51  Média 

(%) 
Liberada 14,9 17,6 14,2 13,2 9,2 7,6 15,4 15,3  13,4 
Binária 20,1 29,3 49,0 31,5 34,3 43,0 11,7 22,8  30,2 
Ternária 65,0 53,0 36,9 55,3 56,5 49,5 73,0 61,9  56,4 

 

A proporção média de partículas livres de pirolusita (≈ 95%) é de apenas 13,4% 

quando as amostras coletadas foram apenas britadas abaixo de 1 mm, tamanho que não 

visou a liberação mineral, mas sim preservar a textura in situ, incluindo tamanho de 

grãos e associação mineral. Mesmo assim, as informações relacionadas na Tabela 8 

reforçam a impossibilidade de se escolher um método de concentração que explora 

granulometrias mais grosseiras, como jigagem.  

Outras conclusões no relatório (com a amostra britada e passante em 1 mm) e 

que podem ser úteis na escolha do método de concentração foram: 

a) a espessartita se apresentou 19,14% liberada e P80 de 0,214 mm; 
b) o quartzo se apresentou em média 51,90% liberado e P80 médio próximo 

dos 0,5 mm; 
c) o percentual de liberação do grupo denominado ganga (quartzo e 

filossilicatos) foi de 63,46%. 
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As Figuras 26, 27, 28 e 29 são alguns exemplos de imagens tratadas pelo MLA e 

revelaram as relações texturais nas partículas escolhidas dentro das oito amostras do 

minério de manganês estudado. Observa-se associação dos minerais litioforita, quartzo, 

zircão e espessartita nas partículas de pirolusita. Com base nas imagens imaginou-se 

que uma redução granulométrica capaz de gerar um produto 100% passante em 100 μm 

levaria a um grau de liberação satisfatório entre pirolusita, espessartita e quartzo na 

amostra analisada.  

Q uadro 15 

 
Figura 26 – Associação entre pirolusita e 

litioforita. 
Fonte: Australian Laboratory Services Pty Ltd 

 
Figura 27 – Associação de pirolusita com 
espessartita e pequenas porções de quartzo. 

Fonte: Australian Laboratory Services Pty Ltd 
 

 
Figura 28 – Associação de pirolustia, espessartita 

e quartzo. 
Fonte: Australian Laboratory Services Pty Ltd 

 
Figura 29 – Associação de pirolusita, litioforita e 

quartzo. 
Fonte: Australian Laboratory Services Pty Ltd 
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5. Metodologia 

Apresenta-se, neste capítulo, a metodologia de preparação das amostras de 

quartzo, espessartita e pirolusita, assim como os procedimentos de realização das etapas 

de caracterização, dos ensaios de microflotação e determinação de potencial zeta. Estão 

incluídas também as metodologias usadas na caracterização e preparação do gondito de 

manganês para ensaios de concentração em bancada como etapa complementar dos 

estudos. 

5.1. Obtenção e preparação das amostras de minerais para caracterização e 
estudos fundamentais 

Amostra de quartzo branco com P80 aproximadamente de 15 mm estava 

arquivada nas dependências do Laboratório de Tratamento de Minérios, do 

Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto 

(DEMIN-UFOP). Cerca de 500 g do quartzo arquivado foram amostrados 

aleatoriamente e moídos em moinho de bolas de porcelana. Após moagem tal amostra 

foi classificada na faixa -106 +38 µm por peneiramento a úmido e, posteriormente, 

secada em estufa a 100ºC, homogeneizada, quarteada e lixiviada por 2 horas em ácido 

clorídrico concentrado para remoção de óxidos de ferro e outros contaminantes. Após o 

período de lixiviação, as amostras foram lavadas em água destilada até que o pH do 

filtrado se igualasse ao da água de lavagem (aproximadamente pH 7,0).  

Amostra de espessartita com aproximadamente 300 g foi subtraída de parte de 

um fragmento maior, comprada de colecionador de minerais em Natal-RN. A mesma foi 

fragmentada com auxílio de marreta, selecionada por catação para excluir partículas 

aparentemente de quartzo e moída em gral de porcelana. Posteriormente, a amostra 

passou por separação magnética manual via ímã de neodímio e, por fim, classificada na 

faixa -106 +38 µm por peneiramento a úmido. 

A pirolusita foi disponibilizada pelo Laboratório de Mineralogia e Petrografia do 

Departamento de Mineração e Construção Civil do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais – Unidade Araxá. Aproximadamente 200 g foram moídos 

em gral de porcelana e classificados na faixa -106 +38 µm também por peneiramento a 

úmido.  
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Após secagem da amostra na faixa desejada, esta passou por limpeza de 

possíveis contaminantes ferromagnéticos via ímã de mão constituído de neodímio.  

5.2. Obtenção e preparação do minério de manganês para caracterização e 
concentração 

Minério de manganês de baixo teor foi disponibilizado pela empresa Oratórios 

Engenharia Mineral LTDA e tratou-se de amostra representativa e selecionada 

manualmente, conforme métodos adotados pela empresa fornecedora. Os blocos com 

tamanhos compreendidos entre 100 a 200 mm (Figura 30) totalizaram aproximadamente 

272 kg de amostra do minério de manganês. Cerca de 220 kg seguiram para etapa de 

preparação e os demais 52 kg foram arquivados. 

  
Figura 30 – Blocos do minério de manganês de baixo teor. 

Após ser fragmentado com marretas, o minério com granulometria abaixo de 50 

mm foi cominuído em britador de mandíbulas com abertura na posição fechado (APF) 

de 14 mm. O produto da britagem primária foi peneirado a seco em peneira de 4,7 mm 

de abertura (4#), cujo retido seguiu para a britagem secundária em britador de rolos, 

com espaçamento entre rolos (gap) de 5,4 mm. Após passar pelo britador de rolos, o 

material foi novamente peneirado na malha de 4,7 mm e o procedimento se repetiu até 

que todo material estivesse em condições de alimentar as etapas de moagem para 

adequação final da granulometria do minério, destinado à caracterização e aos ensaios 

de concentração.  

A moagem do minério foi feita a seco em moinho de barras, com parâmetros 

reunidos na Tabela 9. Períodos 20, 30, 40 e 50 minutos de moagens foram 

experimentados e produtos avaliados por meio de peneiramento para definir qual 

atenderia a especificação granulométrica para ensaios de concentração, ou seja, 100% 
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abaixo de 106 μm. A Figura 31 mostra o fluxograma de preparação da amostra de 

minério. 

 

Figura 31 – Fluxograma de preparação do minério para os ensaios de caracterização e 
concentração. 

 

Tabela 9 – Parâmetros da moagem em moinho de barras. 
Dimensões do 
moinho (mm) 

Carga de barras 
(kg) 

Velocidade 
(%VC*) 

Massa de minério 
(kg) 

Tempo de moagem 
(minutos) 

200 x 370 7,0 70,0 4,0 20, 30, 40 e 50 
*Velocidade Crítica 

A Tabela 10 resume as alíquotas necessárias para os procedimentos de 

caracterização da amostra de minério e para cada ensaio de concentração. 

Optou-se por adequar a faixa de tamanhos de partículas para os testes de 

concentração magnética em -147 μm +38 μm como uma tentativa de melhor 

aproveitamento do minério, em que a concentração magnética atuaria como pré-
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concentração da flotação, sendo o material recuperado destinado a uma etapa de 

remoagem.  

Tabela 10 – Massas necessárias para os procedimentos propostos. 
Procedimento Massa necessária (g) Granulometria (µm) 

Determinação de massa específica 20 -38 
Difratometria de raios X 20 -38 

Granuloquímica 200 +106; -106 +38; -38 
Análise química da amostra global 20 -38 

Flotação em bancada 500* -106 +38 
Concentração magnética 500* -147 +38 

*Por teste   

5.3. Caracterização dos minerais e do minério de manganês 

As amostras de quartzo, pirolusita, espessartita e do minério de manganês foram 

caracterizadas por análises mineralógicas, químicas e granulométricas. Área superficial 

e massa específica das amostras de quartzo, espessartita e pirolusita também foram 

determinadas.  

Amostras de gondito foram destinadas à avaliação do Work Index (WI), 

determinações de massa e área superficial específicas, condizentes com a faixa 

granulométrica de processamento, além de imagens de Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV), tratado por Mineral Liberation Analyser (MLA) para averiguar 

aspectos morfológicos, de associação mineral e percentual de liberação. 

5.3.1. Análises mineralógicas 

Análises mineralógicas da amostra do minério de manganês e das amostras 

denominadas pirolusita, quartzo e espessartita foram feitas por difratometria de raios X, 

pelo método do pó total. O equipamento utilizado foi o difratômetro de marca 

PANalytical, que possui tubo de cobre (gerador de comprimento de onda  = 1,54056 

Å). O método de análise se baseou em comparações entre valores de distâncias 

interplanares e das intensidades dos picos nos difratogramas obtidos e amostras de 

referência. Para isso, foram utilizados padrões do International Centre for Diffraction 

Data (ICDD) e o software X´Pert HighScore versão 2011 para comparações. 



 

49 

 

Para estimar as proporções dos minerais no minério, foi utilizado o método 

Rietveld, que possui embasamento matemático e utiliza a difratometria de raios X para 

o refinamento de célula unitária e de estrutura cristalina para análise semiquantitativa de 

fases. O software do método de Rietveld foi o General Structure Analysis System 

(GSAS), desenvolvido por Allen C. Larson e Robert B. Von Dreele em 1991 (Larsone e 

Von Dreele, 2004). 

5.3.2. Análises químicas 

Análise química da amostra de quartzo foi realizada no Laboratório de 

Fluorescência de raios X - Laboratório de Preparação de Amostras para Geoquímica e 

Geocronologia - Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto 

(DEGEO-UFOP), no equipamento Espectrômetro de Fluorescência de raios X, marca 

Philips – PANalytical, modelo MagiX com amostrador automático PW 2540 e equipado 

com tubo de ródio a 2,4 kW.  

Análise química das amostras de pirolusita, espessartita, da fração global e por 

faixa de tamanhos do minério britado também foram feitas por fluorescência de raios X 

para a quantificação dos teores de Mn, Fe, SiO2, Al2O3 e P. As faixas escolhidas para 

determinação química e que contempla aquela que se situa o provável tamanho de 

liberação dos minerais oxidados de manganês, foram: +106 µm, -106 +38 µm e -38 µm. 

5.3.3. Análises granulométricas 

Amostras da alimentação do moinho de barras e do produto do mesmo foram 

peneiradas a úmido. As peneiras da série Tyler, mais a peneira de 325#, que foram 

utilizadas nas determinações de granulometria estão discriminadas na Tabela 11. 

Análise granulométrica do passante em 38 µm (parte da lama) foi feita em granulômetro 

a LASER, marca CILAS, modelo 1064, do Laboratório de Propriedades Interfaciais do 

DEMIN-UFOP.  
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Tabela 11 – Peneiras para análise granulométrica da alimentação e produto de moagem. 
Mesh (#) mm Mesh (#) mm 

8 2,36 65 0,21 
10 1,65 100 0,15 
14 1,17 150 0,104 
20 0,83 200 0,074 
28 0,59 270 0,053 
35 0,42 325 0,044 
48 0,30 400 0,038 

5.3.4. Determinação das massas específicas 

As determinações das massas específicas dos minerais quartzo, espessartita e 

pirolusita e do minério de manganês foram feitas no equipamento Multipcnômetro de 

marca Contachrome, modelo 1000, do Laboratório de Propriedades Interfaciais do 

DEMIN-UFOP. As condições das determinações foram: determinação a gás hélio com 

pressão alvo igual a 19 psi, tempo de purga de 4 minutos e 3 varreduras. A massa 

específica apresentada é uma média de 3 valores com desvio padrão de 0,005%.  

5.3.5. Determinação da área superficial específica 

As determinações da área superficial específica das amostras estudadas foram 

obtidas pela técnica de adsorção gasosa (teoria de B.E.T. de adsorção de nitrogênio), em 

duplicatas, utilizando um analisador de área superficial, equipamento BET-NOVA 

1200e (aquisição de dados pelo software NovaWin2) da Quantachrome, pertencente ao 

Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN-UFOP 

5.3.6. Work index do minério de manganês 

A determinação do work index (WI) ou índice de trabalho pelo método de Bond 

(1952) seguiu as adaptações feitas pela norma técnica da ABNT - NBR 11376 e foi 

realizada no Laboratório de Tratamento de Minérios do DEMIN-UFOP. Tal 

determinação configurou apenas um enriquecimento de informações sobre o minério 

estudado. 
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5.4. Reagentes utilizados em todos os estudos 

Os reagentes utilizados nos ensaios de microflotação, determinação de potencial 

zeta e flotação em bancada estão listados na Tabela 12, que mostra também a função do 

reagente assim como seu fabricante/fornecedor. O ácido oleico foi utilizado para a 

produção de oleato de sódio por neutralização com NaOH. 

Tabela 12 – Reagentes utilizados nos ensaios 
Reagente Função Etapa Fabricante/Origem 

Ácido oleico P.A. (C17H33COOH) coletor B SYNTH 
Mistura de ácido fosfórico e ésteres 

P.A (Flotinor 7545)  
coletor B Clariant 

Amida de ácido graxo P.A 
(CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2) 

(Flotinor 10076)  
coletor B Clariant 

Silicato de sódio (mNa2OnSiO2)  
(n/m = 3,3) neutro 

depressor M/B/PZ Dinâmica 

Fluorsilicato de sódio (Na2SiF6) depressor M/B CDTN* 
Hexametafosfato de sódio (Na6P6O18) depressor M CDTN* 

Cloreto de manganês P.A. 
(MnCl24H2O) 

fonte de Mn2+ M/B/PZ SYNTH 

Ácido clorídrico P.A. (HCl) regulador de pH M/B/PZ SYNTH 
Hidróxido de sódio P.A. (NaOH) regulador de pH M/B/PZ SYNTH 

Éter alquil poliglicol (Flotanol D25) espumante B Clariant 
*CDTN: originado do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. 
M: microflotação; B: bancada; PZ: potencial zeta. 

5.5. Preparação dos reagentes utilizados 

Segue metodologia para o preparo das soluções utilizadas nos ensaios de 

microflotação. Ao término de cada solução “mãe”, essa foi refeita para novos testes. 

5.5.1. Oleato de sódio 1% p/v 

a) pesou-se 1,0 g de ácido oleico em béquer de 100,0 mL; 

b) adicionaram-se 10,0 mL de água destilada ao béquer; 

c) adicionou-se ao béquer 1,7 mL da solução de NaOH 10% p/v previamente 

preparada; 

d) adicionaram-se ao béquer mais 10,0 mL de água destilada; 

e) agitou-se a mistura até se obter uma solução homogênea; 

f) transferiu-se a solução para balão volumétrico de 100,0 mL e completou-se com 

água destilada até à linha de aferição.  
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5.5.2. Ácido éster fosfórico (flotinor 7545) e amida de ácido graxo (flotinor 
10076) 

a) pesou-se 1,0 g de flotinor 7545 e flotinor 10076 em béqueres de 100,0 mL 

separadamente; 

b) adicionaram-se 10,0 mL de água destilada à cada béquer; 

c) agitou-se as misturas até se obter soluções homogêneas; 

d) transferiu-se as soluções para balões volumétricos de 100,0 mL e completou-se 

com água destilada até à linha de aferição. 

5.5.3. Solução de silicato de sódio 1% p/v 

a) pesou-se 1,87 g da solução silicato de sódio preparado (correspondente a 1,0 g 

de silicato de sódio puro) em béquer de 100,0 mL; 

b) adicionaram-se 10,0 mL de água destilada ao béquer; 

c) agitou-se até obter uma solução homogênea; 

d) transferiu-se a solução para balão volumétrico de 100,0 mL e completou-se com 

água destilada até à linha de menisco. 

5.5.4. Solução de hexametafosfato de sódio, fluorsilicato de sódio e cloreto 
de manganês com 1% p/v 

a) pesou-se 1,0 g de hexametafosfato de sódio e fluorsilicato de sódio e cloreto de 

manganês em béqueres de 100,0 mL separadamente; 

b) adicionaram-se 10,0 mL de água destilada à cada béquer; 

c) agitou-se até obter soluções verdadeiras; 

d) transferiu-se as soluções para balões volumétricos de 100,0 mL e completou-se 

com água destilada até à linha de aferição. 

5.5.5. Solução de NaOH 5% p/v e HCl 5% v/v 

a) pesaram-se 5,0 g de NaOH e 5,0 mL de HCl98% em béqueres de 100,0 mL 

separadamente; 

b) adicionaram-se 50,0 mL de água destilada à cada béquer; 

c) agitou-se até a homogeneização da solução; 
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d) transferiu-se cada solução para balões volumétricos de 100,0 mL e completou-se 

com água destilada até à marca de aferição. 

5.6. Ensaios de microflotação  

Os ensaios de microflotação foram realizados em tubo de Hallimond modificado 

por extensor de 200 mm de comprimento para minimizar o arraste de mineral. Os 

ensaios de microflotação foram organizados em sequencia, conforme exposto a seguir: 

1º – Melhor depressor para quartzo e espessartita com ação isolada. Tempo de 

condicionamento de 5 minutos (referência de partida). Variação do pH e concentrações 

de depressores conforme Tabela 13; 

Tabela 13 – Condições para triagem de melhor depressor para quartzo/espessartita 
Depressor Concentração de depressor (mg/L) pH 

- - Natural ≈ 7,07 
- - 6; 8; 10 

Silicato de sódio 
20; 40; 80; 160*; 320* 

6; 8; 10 
Hexametafosfato de sódio 6; 8; 10 

Fluorsilicato de sódio 6; 8; 10 
*apenas para o pH 10 

 

A segunda linha da Tabela 13 representa os testes de averiguação de arraste com 

pH alterado. 

2º – Influência da presença de Mn2+ quando já definidos pH  e depressor como melhores 

condições para deprimir quartzo e espessartita. Tempo de condicionamento de 5 

minutos (referência de partida). A variação da concentração de Mn2+ está apresentada na 

Tabela 14; 

Tabela 14 – Condições para avaliação do efeito de íons Mn2+ na depressão de 
quartzo/espessartita. 

Depressor/concentração Concentração de Mn2+ (mg/L) pH 

Silicato de sódio  
(80 mg/L) 

1,0 

10 
10,0 
100,0 
1000,0 
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3º – Definição do melhor tempo de condicionamento, com depressor, pH, concentração 

de depressor, concentração de Mn2+ definidos nas etapas anteriores. Outros tempos 

avaliados foram: 2 e 7 minutos nas mesmas condições do tempo de 5 minutos; 

4º – Avaliação da influência dos coletores na flotabilidade do quartzo e espessartita, 

submetidos a depressores e Mn2+, conforme Tabela 15; 

Tabela 15 – Condições para avaliação dos efeitos de coletores sobre quartzo/espessartita quando 
submetidos à ação de depressores. 

Coletor Melhor depressor (mg/L) Concentração do coletor (mg/L) 
Oleato de sódio 

Silicato de sódio  
(80 mg/L) 

20; 40; 80; 160 
Flotinor 7545 20; 40; 80; 160 
Flotinor 10076 20; 40; 80; 160 

5º – Ordem de adição entre depressores e Mn2+, Tabela 16.  

Tabela 16 – Ordem de adição entre depressor e íon Mn2+ para depressão de quartzo/espessartita. 
Coletor Depressor (Tabela 13) Mn2+ (Tabela 14) 

Oleato de sódio 
1º 2º 
2º 1º 

Flotinor 7545 
1º 2º 
2º 1º 

Flotinor 10076 
1º 2º 
2º 1º 

6º – Avaliação da influência das condições acima definidas na flotabilidade da pirolusita 

ao utilizar os coletores oleato de sódio, flotinor 7545 e flotinor 10076, conforme a 

Tabela 17. A maior concentração de coletor (160 mg/L) foi escolhida para submeter os 

minerais às condições de maior possibilidade de coleta. 

Tabela 17 – Condições para avaliação de reagentes sobre comportamento do mineral-minério 
pirolusita. 

Coletores 
Coletor  
(mg/L) 

Concentração do melhor depressor  
(mg/L) 

Mn2+ (mg/L) Ensaio 

Oleato de sódio 
Flotinor 7545 
Flotinor 10076 

0 0 0 P1 
160 0 0 P2 
160 Silicato de sódio  

(80 mg/L) 
0 P3 

160 1000 mg/L  P4 
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5.6.1. Procedimentos dos ensaios de microflotação do quartzo e espessartita 
apenas com depressores 

Os ensaios de microflotação com quartzo e espessartita foram feitos com a faixa 

de tamanhos de -106 +38 µm e seguiram os seguintes procedimentos: 

a) transferiu-se de 1,0 g do mineral para o tubo Hallimond modificado; 

b) 40,0 mL do reagente na concentração e pH desejados foram adicionados ao 

tubo; 

c) ligou-se o agitador magnético e condicionou-se a mistura por 5 min; 

d) completou-se o volume do tubo com 260,0 mL de água destilada com o mesmo 

valor de pH da solução do depressor; 

e) condicionou-se a mistura por 2 minutos; 

f) mediu-se o pH no tubo; 

g) abriu-se a vazão de nitrogênio em 60 mL/min, deixando flotar por 1 min; 

h) desligou-se o agitador magnético e fechou-se a vazão de nitrogênio; 

i) coletou-se o material flotado e afundado em béqueres, sendo os mesmos 

filtrados e secados em estufa a 100º C.  

5.6.2. Procedimentos dos ensaios de microflotação do quartzo e espessartita 
com depressores e Mn2+ 

Os ensaios de microflotação com quartzo e espessartita foram feitos com a faixa 

de tamanhos de -106 +38 µm e seguiram os procedimentos: 

a) transferiu-se de 1,0 g do mineral para o tubo Hallimond modificado; 

b) 40,0 mL do reagente na concentração e pH desejados foram adicionados ao 

tubo; 

c) ligou-se o agitador magnético e condicionou-se a mistura por 5 min; 

d) adicionaram-se 40,0 mL da solução de Mn2+ na concentração e pH desejados; 

e) condicionou-se a mistura por 5 min; 

f) aferiu-se o volume do tubo com 220,0 mL de água destilada com o mesmo valor 

de pH da solução do depressor; 

g) condicionou-se a mistura por 2 minutos; 

h) mediu-se o pH no tubo; 

i) abriu-se a vazão de nitrogênio em 60 mL/min, deixando flotar por 1 min; 



 

56 

 

j) desligou-se o agitador magnético e fechou a vazão de nitrogênio; 

k) coletou-se o material flotado e afundado em béqueres, sendo os mesmos 

filtrados e secados em estufa a 100º C.  

5.6.3. Procedimentos dos ensaios de microflotação do quartzo e espessartita 
com depressores e coletores 

Os ensaios de microflotação com quartzo e espessartita foram feitos com a faixa 

de tamanhos de -106 +38 µm e foram seguidos os procedimentos: 

a) transferiu-se de 1,0 g do mineral para o tubo Hallimond modificado; 

b) 40,0 mL do depressor na concentração e pH desejados foram adicionados ao 

tubo; 

c) ligou-se o agitador magnético e condicionou-se a mistura por 5 min; 

d) adicionaram-se 40,0 mL do coletor na concentração e pH desejados; 

e) condicionou-se a mistura por 5 min; 

f) aferiu-se o volume do tubo com 220,0 mL de água destilada com o mesmo valor 

de pH da solução dos reagentes; 

g) condicionou-se a mistura por 2 minutos; 

h) mediu-se o pH no tubo; 

i) abriu-se a vazão de nitrogênio em 60 mL/min, deixando flotar por 1 min; 

j) desligou-se o agitador magnético e fechou-se a vazão de nitrogênio; 

k) coletou-se o material flotado e afundado em béqueres, sendo os mesmos 

filtrados e secados em estufa a 100º C.  

5.6.4. Procedimentos dos ensaios de microflotação do quartzo e espessartita 
com depressores, Mn2+ e coletores. 

Os ensaios de microflotação com quartzo e espessartita foram feitos com a faixa 

granulométrica -106 +38 µm e seguiram os procedimentos: 

a) transferiu-se de 1,0 g do mineral para o tubo Hallimond modificado; 

b) adicionou-se 40,0 mL do depressor ou Mn2+ (conforme a ordem) na 

concentração e pH desejados; 

c) ligou-se o agitador magnético e condicionou-se a mistura por 5 min; 
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d) 40,0 mL do depressor ou Mn2+ (conforme a ordem) na concentração e pH 

desejados foram adicionados ao tubo; 

e) condicionou-se a mistura por mais 5 min; 

f) 40,0 mL da solução de coletor na concentração e pH desejados foram 

adicionados ao tubo; 

g) completou-se o volume do tubo com 180,0 mL de água destilada com o mesmo 

valor de pH da solução do depressor; 

h) condicionou-se a mistura por 2 minutos; 

i) mediu-se o pH no tubo; 

j) abriu-se a vazão de nitrogênio em 60 mL/min, deixando flotar por 1 min; 

k) desligou-se o agitador magnético e a vazão de nitrogênio foi interrompida; 

l) coletou-se o material flotado e afundado em béqueres, sendo os mesmos 

filtrados e secados em estufa a 100º C.  

5.6.5. Procedimentos dos ensaios de microflotação pirolusita sem/com 
depressores, Mn2+ e coletores. 

Foram 4 ensaios com combinações de diferentes reagentes (Tabela 17), a saber: 

P1 = sem reagentes (verificação do arraste); 

a) condicionamento por 5 minutos em água destilada com pH definido a priori 
e flotação por 1 minuto; 

P2 = com coletores; 

a) transferiu-se de 1,0 g do mineral para o tubo Hallimond modificado; 

b) adicionaram 40,0 mL do coletor na concentração e pH desejados no tubo; 

c) ligou-se o agitador magnético e condicionou-se a mistura por 5 min; 

d) completou-se o volume do tubo com 260,0 mL de água destilada com o mesmo 

valor de pH da solução do coletor; 

e) condicionou-se a mistura por 2 minutos; 

f) mediu-se o pH no tubo; 

g) abriu-se a vazão de nitrogênio em 60 mL/min, deixando flotar por 1 min; 

h) desligou-se o agitador magnético em sequência e fechou-se a vazão de 

nitrogênio; 
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i) coletou-se o material flotado e afundado em béqueres, sendo os mesmos 

filtrados e secados em estufa a 100º C.  

P3 = com depressor e coletores; 

a) transferiu-se de 1,0 g do mineral para o tubo Hallimond modificado; 

b) adicionaram-se 40,0 mL do depressor na concentração e pH desejados; 

c) ligou-se o agitador magnético e condicionou-se a mistura por 5 min; 

d) adicionaram-se 40,0 mL da solução de coletor na concentração e pH desejados; 

e) condicionou-se a mistura por 5 min; 

f) completou-se o volume do tubo com 220,0 mL de água destilada com o mesmo 

valor de pH da solução do depressor; 

g) condicionou-se a mistura por 2 minutos; 

h) mediu-se o pH no tubo; 

i) abriu-se a vazão de nitrogênio em 60 mL/min, deixando flotar por 1 min; 

j) desligou-se o agitador magnético em sequência e fechou-se a vazão de 

nitrogênio; 

k) coletou-se o material flotado e afundado em béqueres, sendo os mesmos 

filtrados e secados em estufa a 100º C. 

 

P4 = uso de depressor, Mn2+ e coletores 

a) transferiu-se de 1,0 g do mineral para o tubo Hallimond modificado; 

b) adicionaram-se 40,0 mL do depressor ou Mn2+ (conforme a ordem) na 

concentração e pH desejados; 

c) ligou-se o agitador magnético e condicionou-se a mistura por 5 min; 

d) adicionaram-se 40,0 mL do depressor ou Mn2+ (conforme a ordem) na 

concentração e pH desejados; 

e) condicionou-se a mistura por 5 min; 

f) adicionaram-se 40,0 mL da solução de coletor na concentração e pH desejados; 

g) completou-se o volume do tubo com 180,0 mL de água destilada com o mesmo 

valor de pH da solução do depressor; 

h) condicionou-se a mistura por 2 minutos; 

i) mediu-se o pH no tubo; 

j) abriu-se a vazão de nitrogênio em 60 mL/min, deixando flotar por 1 min; 
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k) desligou-se o agitador magnético em sequência e fechou-se a vazão de 

nitrogênio; 

l) coletou-se o material flotado e afundado em béqueres, sendo os mesmos 

filtrados e secados em estufa a 100º C.  

5.7. Ensaios para determinação de potencial zeta 

O denominado ponto isoelétrico (PIE) é o logaritmo negativo da atividade de 

íons determinadores de potencial (IDP) e quando a carga líquida no plano de 

cisalhamento junto à partícula mineral se iguala a zero.  

Ensaios de potencial zeta foram realizados com o objetivo de avaliar a influência 

de íons manganês na carga superficial dos minerais espessartita e quartzo. Os minerais 

foram condicionados em soluções contendo os sais dos referidos íons, e foi utilizado o 

equipamento Zeta Meter 4.0, que fornece o valor médio de potencial zeta, condutância 

específica, temperatura, voltagem e número de contagem. 

A solução de KNO3 (10-3 mol/L) foi utilizada como eletrólito indiferente na 

determinação do ponto isoelétrico dos minerais estudados, por meio da manutenção da 

força iônica do meio. Dessa forma, o PIE dos minerais foi determinado pela medida de 

potencial zeta por faixa de pH, junto ao eletrólito indiferente, que objetiva a redução da 

possibilidade de IDPs povoarem a camada difusa de Gouy. 

A técnica de determinação de potencial zeta utilizada consistiu em medir 

diretamente a velocidade com que as partículas se movimentam em direção ao eletrodo 

com saldo de carga oposta, em função do saldo e densidade de carga que se estabeleceu 

na interface de cisalhamento. 

NaOH (5% p/v) e HCl (5% v/v) atuaram como reguladores de pH. 

Os procedimentos para realização dos ensaios de potencial zeta foram: 

a) adicionaram-se em um béquer de 1 litro 5 mg do mineral puro pulverizado (-38 

µm) e 1 litro de solução de KNO3 a 10-3 mol/L preparada em balão volumétrico; 

b) mediu-se a altura da superfície livre da mistura no béquer e calculou-se o tempo 

de sedimentação por meio da equação de Stokes para um corte de 20 µm; 
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c) após sedimentação extraiu-se o sobrenadante e utilizaram-se frações desse para 

ajuste do pH nos valores de 2 a 12; 

d) pipetou-se volume suficiente da solução final para preenchimento da célula de 

eletroforese; 

e) verificou-se a movimentação de partículas e contabilizaram-se aquelas 

influenciadas pelo campo elétrico gerado pelo Zeta Meter 4.0. 

Condições dos ensaios realizados em duplicatas (Tabela 18): 

Tabela 18 – Condições dos ensaios de potencial zeta. 
Material Reagente (concentrações) pH 
Quartzo KNO3 

(10-3 mol/L) 

2; 4; 6; 8; 10; 12 

Espessartita  
Quartzo silicato de sódio 

(80 mg/L) Espessartita  
Quartzo 1º silicato de sódio (80 mg/L)  

2º Mn2+ (1000 mg/L) Espessartita  
Quartzo 1º Mn2+ (1000 mg/L) 

2º silicato de sódio (80 mg/L) Espessartita  

Pirolusita 

KNO3 
(10-3 mol/L) 

silicato de sódio 
(80 mg/L) 

1º silicato de sódio (80 mg/L)  
2º Mn2+ (1000 mg/L) 

3º oleato de sódio (160 mg/L) 
1º Mn2+ (1000 mg/L) 

2º silicato de sódio (80 mg/L) 
3º oleato de sódio (160 mg/L) 

5.8. Estudos de espectrometria no infravermelho 

Espectroscopia no infravermelho é uma técnica baseada nas medidas de 

intensidades de vibrações dos átomos de uma molécula quando excitada pelo espectro 

do infravermelho, que é comumente obtido por meio da passagem de radiação por meio 

de uma amostra e determina-se qual fração da radiação incidente é absorvida em uma 

energia particular. Energia essa na qual qualquer pico de espectro de absorção aparece 

corresponder à frequência da vibração de uma parte da amostra/molécula. 
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Especificamente, a espectrometria de infravermelho foi utilizada nos produtos 

dos ensaios de microflotação para identificar o tipo de interação entre íons provenientes 

da dissolução mineral e os minerais de ganga do minério. 

5.9. Ensaios de condicionamento do minério para determinação de 
manganês no sobrenadante 

Polpa do minério de manganês (-106 +38 μm) foi condicionada no pH 4, 6, 8 e 

10 para determinação do teor de íons manganês no líquido sobrenadante. A escolha do 

menor pH igual a 4 foi feita para avaliar um meio mais propício para a dissolução dos 

óxidos de manganês. 

Por meio de Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry (ICP-

AES) e metodologia Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(SMWW) foi determinada a quantidade de manganês total no sobrenadante do minério 

condicionado com água de torneira.  

Amostra da água de torneira utilizada no condicionamento também foi destinada 

à análise para levantamento do conteúdo de manganês. 

O ensaio seguiu as seguintes etapas: 

a) pesou-se 20 g do minério (3,33 g/cm3) em balança analítica e transferiu a massa 

para um béquer de 250 mL. Dessa forma, com a adição de água o percentual de 

sólidos da suspensão se aproximou daquele usado nos testes de flotação em 

bancada; 

b) ajustou-se o pH da polpa para o condicionamento. pH: 4, 6, 8 e 10.  

c) cobriu-se o béquer e deixou o sistema em repouso por 12 horas; 

d) após o período de 12 horas, a suspensão foi coletada e sólidos filtrados; 

e) transferiu-se o filtrado para um frasco contendo de 3 a 5 gotas de ácido nítrico 

concentrado para conservação da amostra; 

f) encaminhou-se as alíquotas para análise via ICP-AES. 

As análises foram feitas na empresa Bioética Ambiental, Araxá-MG.  
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5.10. Ensaios de bancada para experimentação de rota de concentração 

Ensaios de flotação de bancada foram incluídos nos estudos, como uma tentativa 

de reproduzir em escala os resultados obtidos via os estudos fundamentais 

desenvolvidos neste trabalho. Foram incluídos também ensaios de concentração 

magnética como método comparativo. 

5.10.1. Ensaios de flotação de bancada 

Ensaios de flotação direta foram realizados em célula de bancada com o minério 

de manganês e objetivaram investigar os efeitos de condições impostas nos ensaios 

fundamentais de microflotação. Todos os ensaios desta etapa foram feitos com água de 

torneira, e o espumante utilizado foi o flotanol D25 com dosagem de 50 g/t. 

A célula CDC de modelo GFB-1000 EEPN dotada de dispositivo impelidor cuja 

velocidade foi ajustada em 1100 rpm foi a máquina de flotação utilizada nos ensaios 

propostos, outros acessórios para controle de vazão de gás e cuba de 2 litros também 

foram utilizados nos testes. O percentual médio de sólidos na polpa de flotação foi de 

21,3%. Os ensaios de concentração foram realizados no Laboratório de Tratamento de 

Minérios e Flotação do DEMIN-UFOP e divididos em: 

A – Primeira rota: flotação direta com as condições de melhor desempenho 

durante os ensaios de microflotação sem deslamagem prévia do minério moído. Os 

reagentes utilizados com variações de dosagens estão destacados na Tabela 19. 

Tabela 19 – Reagentes e dosagens que foram utilizados nos ensaios de flotação do minério de 
manganês sem deslamagem. 

Teste Depressor 
Depressor 

(g/t) 
Coletor Coletor (g/t) 

TE1 Hexametafosfato de sódio 
1000 Melhor 

conforme 
estudos 

propostos na 
Tabela 15 

500 
dosagem de 

partida 

TE2 Fluorsilicato de sódio 
TE3 Silicato de sódio 
TE4 Hexametafosfato de sódio 

2000 TE5 Fluorsilicato de sódio 
TE6 Silicato de sódio 
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B – Segunda rota: concentração magnética do minério. 

Ensaios de concentração magnética foram realizados na Gaustec-Separadores 

Magnéticos, em Nova Lima-MG. Para os testes de concentração magnética foram 

separados 12 kg de amostra na faixa granulométrica de -147 +38 μm, após o minério ter 

sido lavado em peneira de 38 μm (400#). Essa distribuição de tamanhos para os ensaios 

seguiu metodologia própria da empresa que os realizaram. O equipamento utilizado foi 

o GX-500, com gaps ajustados em 1,5 mm e 2,5 mm, campos magnéticos de 12.000 e 

15.500 Gauss. A polpa alimentada continha 30% sólidos em média.  

O GX-500 é um separador magnético de alta capacidade de alimentação e 

intensidade de campo que pode ser utilizado em processos nos quais o material com 

determinado caráter magnético é o produto final a ser obtido, como por exemplo, o 

minério de ferro, ilmenita, minérios de cromo, manganês, entre outros (Gaustec 

Separadores Magnéticos, 2019). 

A codificação e alguns parâmetros dos testes de concentração magnética estão 

citados na Tabela 20. 

Tabela 20 – Parâmetros dos testes de concentração magnética. 
Teste Intensidade de campo (Gauss) Faixa de tamanho (μm) 
TE7 15.500  -147 +38 
TE8 12.000  -147 +38 
TE9 15.500  -38 
TE10 12.000  -38 

C – Terceira rota: incluiu-se a etapa de deslamagem do minério moído.  

A deslamagem do minério moído foi feita em triplicatas por meio de exclusão da 

parcela de sobrenadante (polpa com partículas com tamanho médio entre 10 e 20 μm), 

em suspensão condicionada (agitada) em baldes apropriados e após espera por período 

determinado de tempo para a sedimentação de partículas, com tamanho estimado por 

meio da equação de Stokes (Equação 17). 

 
17 
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Vt: velocidade de sedimentação das partículas (m/s); 
r: raio da partícula (m); 
ρs: massa específica do sólido (kg/m3); 
ρf: massa específica do fluido (kg/m3); 
μ: viscosidade dinâmica da água de 20 a 22ºC; 
g: aceleração gravitacional da Terra (m2/s). 

As etapas de deslamagens seguiram os seguintes procedimentos: 

a) transferiu-se da polpa para um balde plástico de 100 litros e acrescentou-se água até 

a marca dos 60 cm de altura; 

b) correção do pH para 9 com NaOH (1% p/v) ou HCl (1% v/v) para melhor eficiência 

da dispersão; 

c) foram aguardados 18 minutos de sedimentação; 

d) sifonou-se o overflow com auxílio de uma mangueira, mantendo uma de suas 

extremidades próxima da interface sobrenadante-sedimentado. 

A Tabela 21 organiza a sequência dos testes de flotação rougher da rota com 

deslamagem, e a Tabela 22 se refere aos testes de flotação cleaner feitos com os 

produtos dos melhores resultados da etapa rougher. A dosagem de depressor foi 

definida nos testes delineados pela Tabela 19. A dosagem do coletor para os testes de 

flotação cleaner foi definida pelos testes referenciados na Tabela 21. A dosagem de 

Mn2+ foi arbitrária e igual a 500 g/t. Não fez parte dos objetivos investigar a variação 

das dosagens e sim a sua influência junto a reagentes depressores para sílica. 

 Tabela 21 – Ordem de adição de depressor e íons Mn2+ para diferentes coletores.  
Teste Silicato de sódio (1000 g/t) Mn2+ (500 g/t) Coletor (300; 500 e 800 g/t) 
TE11 1º Não adicionado 

flotinor 10076 TE12 1º 2º 
TE13 2º 1º 
TE14 1º Não adicionado 

oleato de sódio TE15 1º 2º 
TE16 2º 1º 
TE17 1º Não adicionado 

flotinor 7545 TE18 1º 2º 
TE19 2º 1º 
Teste Fluorsil. de sódio (1000 g/t) Mn2+ (500 g/t) Coletor (300; 500 e 800 g/t) 
TE20 1º Não adicionado 

flotinor 10076 TE21 1º 2º 
TE22 2º 1º 
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Tabela 22 – Combinações de adições de reagentes em etapa cleaner de flotação. 

Teste 
Origem de 
material 

Silicato de sódio (1000 g/t) Mn2+ (500 g/t) Coletor  

TE25 Flotado TE13 2º 1º Melhor 
conforme  
Tabela 21 

TE26 Flotado TE16 2º 1º 
TE27 Flotado TE19 2º 1º 

Portanto, foram investigadas três rotas de processo, com a amostra global de 

gondito, conforme ilustrado nos fluxogramas das Figuras 32A, 32B e 32C. 

Q uadro 16 

A B C 

 
 

 

Figura 32 – Fluxogramas das rotas de concentração do minério de manganês testadas como 
complementação dos estudos. 

Os gonditos podem conter proporção de ganga silicatada tão alta quanto 80% em 

peso. Dessa forma, não foi considerada a rota reversa de flotação desse minério por 

requerer estudos mais aprofundados de custo-benefício.  

O teste de flotação em pH 10 foi realizado após condicionamento da polpa de 

minério de manganês no pH 4. Tal teste seguiu a mesma metodologia dos demais testes 

de flotação em bancada realizados neste trabalho, contanto que foi necessário um tempo 

maior de condicionamento (15 minutos) antes da efetiva flotação para o ajuste do pH 

para 10. 
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6. Resultados e discussão 

Neste capítulo de resultados e discussão, são apresentados os dados de 

caracterização e preparação das amostras de quartzo, espessartita e pirolusita utilizadas 

nos estudos fundamentais deste trabalho, assim como os resultados destes últimos. 

Apresentam-se também resultados das etapas de caracterização do minério de manganês 

de baixo teor, assim como os resultados dos ensaios de concentração magnética e 

flotação. Foram feitos possíveis comentários e comparações em paralelo no decorrer das 

apresentações dos resultados.  

6.1. Caracterização do quartzo, espessartita e pirolusita 

Destaca-se a seguir os resultados dos estudos de mineralogia, determinação de 

conteúdo químico, área superficial e massa específicas das amostras utilizadas. 

6.1.1. Quartzo 

A análise química da amostra de quartzo está destacada na Tabela 23. Tal 

resultado corrobora a qualidade considerada da amostra desse mineral e, que apresentou 

99,20% de SiO2.  

Tabela 23 – Análise química do quartzo. 

Amostra  
Teores (%) 

SiO2 Al2O3 P Fe2O3 
quartzo 99,20 0,46 0,03 0,04 

A Figura 33 apresenta o resultado de difratometria de raios X para a amostra de 

quartzo. Foi confirmado que a amostra era 100% constituída por quartzo. 

A determinação da área superficial específica do quartzo preparado feita a partir 

da interpretação da isoterma de adsorção de B.E.T. e tal determinação apontou para um 

valor de 0,382 m2/g para a amostra de quartzo. 
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Figura 33 – Difratograma de raios X da amostra quartzo na faixa -106 + 38 μm (k-

Cu=1,54060 Å). 

6.1.2. Espessartita 

Uma espessartita pura apresenta, em termos estequiométricos, valores máximos 

de 33,29% de manganês, 10,90% de alumínio e 17,02% de silício. E os resultados da 

análise química realizada (Tabela 24) mostraram se tratar de uma amostra de 

espessartita de qualidade, uma vez que os percentuais desses elementos ficaram 

coerentes com tais limites estequiométricos. O silício e o alumínio calculados a partir de 

seus óxidos analisados foram de 3,01% e 10,48%, dentro dos limites para uma 

espessartita pura.  

Tabela 24 – Análise química da espessartita. 

Amostra 
Teores (%) 

Mn SiO2 Al2O3 P Fe2O3 
espessartita 31,74 36,44 19,80 0,10 9,14 

 

Difratometria de raios X mostrou que a amostra se trata de uma espessartita, na 

qual o refinamento apontou para 94,7% do mineral, conforme dados expostos na Tabela 

25 e o espectro de difratometria de raios X mostrado na Figura 34. Portanto, tal amostra 

foi considerada como o mineral espessartita e destinada aos estudos fundamentais 

propostos. Apesar da quantificação química da espessartita não ter relatado a presença 
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de magnésio, notou-se via difratometria de raios X a presença de enstatita (Mg,Fe)SiO3, 

um ortopiroxênio rico em magnésio com uso na forma de gema de importância 

secundária (Klein e Dutrow, 2012).  

Em função da presença de cálcio em substituição ao manganês uma amostra de 

espessartita, essa pode ser confundida com a grossulária (Ca3Al2(SiO4)3, um 

aluminocálcico de classe cristalográfica, cor e sistema isométrico idêntico ao da 

espessartita.  

Tabela 25 – Porcentagem em massa das fases cristalinas identificadas na amostra denominada 
espessartita. 

 (%) 
Amostra espessartita quartzo enstatita Wrp 

espessartita 94,70 4,60 0,70 0,252 

 
Figura 34 – Difratograma de raios X da amostra espessartita na faixa -106 + 38 μm (k-

Cu=1,54060 Å). 
 

A determinação da área superficial específica da espessartita preparada para 

microflotação foi feita a partir da interpretação da isoterma de adsorção de B.E.T. e tal 

determinação apontou para um valor de 0,201 m2/g para essa amostra. 
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6.1.3. Pirolusita 

A análise química da pirolusita utilizada revelou teor de manganês igual a 

58,90% e equivalente a 92,99% do teor estequiométrico teórico encontrado no mineral, 

tomando como referência de cálculo o composto MnO2. A Tabela 26 exibe ainda os 

teores de SiO2 e Fe2O3 encontrados na amostra denominada pirolusita. O baixo teor de 

Fe2O3 possivelmente pode ter dificultado a identificação de minerais de ferro na 

difratometria de raios X.  

Tabela 26 – Análise química da pirolusita. 

Amostra 
Teores (%) 

Mn SiO2 Fe2O3 
pirolusita 58,90 38,87 1,23 

A amostra denominada pirolusita foi considerada neste estudo como de pureza 

aceitável, pois, de acordo com a análise mineralógica (Figura 35) e cujos resultados 

foram refinados (Tabela 27), tal amostra continha mais de 80% de pirolusita. 

 
Figura 35 – Difratograma de raios X da amostra pirolusita na faixa -106 + 38 μm (k-

Cu=1,54060 Å). 
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Tabela 27 – Porcentagem em massa das fases cristalinas identificadas na amostra denominada 
pirolusita. 

 (%) 
Amostra pirolusita quartzo Wrp 
pirolusita 83,30 16,70 0,253 

A determinação da área superficial específica apontou para um valor de 38.291,0 

m2/g para a amostra de pirolusita. Alguns minerais oxidados de manganês são 

reconhecidos por serem de fácil cominuição, ao ponto de se desagregarem com maior 

facilidade quando comparados a outros minerais chagando a sujar demasiadamente as 

mãos por simples manuseio. Dessa forma, a elevada área superficial específica obtida 

com a amostra denominada pirolusita é coerente com a característica do mineral.   

6.2. Resultados da etapa de preparação do minério 

A moagem do minério foi ajustada conforme a granulometria que se acreditou 

garantir a liberação dos minerais oxidados de manganês, em especial a pirolusita. O 

minério alimentado ao moinho de barras possuía 80% passante próximo a 1,0 mm 

(Figura 36).  

 
Figura 36 – Curva de distribuição granulométrica do minério após cominuição em britador de 

rolos. 

Tempos de moagens do gondito foram testados e cujos produtos passaram por 

análise granulométrica em peneiras Tyler para definir qual o melhor tempo. Os 

resultados utilizados para analisar as moagens estão destacados na Tabela 28, na qual 

pode-se analisar e considerar 40 minutos como melhor tempo de moagem, pois dessa 
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forma o P80 aproximou dos 106 μm, apesar de uma geração de lama em torno dos 17%, 

mas em quantidade tolerável para os testes de concentração. A curva granulométrica do 

considerado melhor teste está representada no gráfico da Figura 37.  

Tabela 28 – Resultados para avaliação das moagens testadas. 
Tempo de moagem (minutos) 20 30 40 

P80 (μm) 564,52 278,15 96,69 
< 38 μm (%) 5,31 9,76 17,38 

A lama excluída do minério moído para flotação apresentou tamanho médio das 

partículas igual a 22,75 μm, o que mostrou ser satisfatório o procedimento de 

deslamagem realizado que objetivava a exclusão de partículas com  20 μm. 

 
Figura 37 – Curva de distribuição granulométrica do minério após moagem. 

6.2.1. Caracterização química do minério 

A Tabela 29 resume os teores dos principais elementos e compostos analisados 

por fluorescência de raios X de uma amostra global do minério de manganês estudado. 

A amostra trata-se de uma alíquota representativa global do minério preparado na faixa 

para flotação -106 +38 μm.  

Tabela 29 – Análise química global do minério 

Amostra 
Teores (%) 

Al2O3 P S Fe2O3 PPC Mn SiO2 
global 3,13 0,004 0,018 15,38 10,79 19,37 48,77 

PPC = perda por calcinação 
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Resultados de análise granuloquímica do produto do britador de mandíbulas 

(Tabela 30) não apontaram para qualquer peculiaridade. Todas as faixas analisadas e 

que são de interesse para os estudos não apresentaram discrepâncias quanto aos teores 

de manganês, ferro e sílica. Apenas o material abaixo de 38 µm apresentou um desvio 

padrão maior para o teor de sílica e ferro. Esses valores de desvios foram de 2,12% e 

1,09% para sílica e ferro, podendo ser considerados baixos. As demais faixas 

apresentaram desvio padrão menor em relação à média. 

Tabela 30 – Resultados de análise granuloquímica do minério em fase de preparação (pós 
britagem-mandíbulas). 

Faixa 
(µm) 

Massa 
(g) 

(%) 

Al2O3 P S Fe2O3 PPC Mn SiO2 
Distribuição 
Mn SiO2 

+106 79,27 5,83 0,040 0,018 14,12 11,74 17,98 48,07 77,04 80,59 
-106 +38 12,10 5,19 0,041 0,017 15,51 10,37 19,57 47,00 12,80 12,03 

-38 8,63 5,45 0,034 0,014 19,81 10,27 21,75 40,27 10,15 7,35 
global cal. 100,0 – – – – – 18,50 47,28 99,99 99,97 

Esses resultados mostraram a dificuldade de se empregar outro método de 

concentração diferente de flotação após uma etapa de fragmentação única. Não é 

possível a concentração da parcela mais grossa unicamente por gravimetria, pois 

significaria consideráveis perdas de material rico nos finos. Da mesma forma, resultados 

da análise química das mesmas faixas apresentadas anteriormente na Tabela 30, mas 

após moagem, apontaram para a impossibilidade de concentração do minério via 

métodos gravimétricos, conforme Tabela 31, que também mostra o resultado da análise 

química para a lama colhida nos procedimentos de deslamagem. 

Tabela 31 – Resultados de análise granuloquímica do minério preparado (pós-moagem). 

Faixa 
(µm) 

Massa 
(g) 

(%) 

Al2O3 P S Fe2O3 PPC Mn SiO2 
Distribuição 
Mn SiO2 

+106 6,19 4,56 0,039 0,016 20,29 6,00 20,96 45,93 6,22 6,93 
-106 +38 79,63 3,63 0,036 0,015 20,30 11,52 21,06 41,34 80,34 80,19 

-38 13,25 6,47 0,038 0,018 15,96 13,83 21,16 39,93 13,44 12,89 
global cal. 100,0 – – – – – 20,86 41,05 100,0 100,0 

Lama – 7,68 0,035 0,014 16,40 14,69 20,36 39,77 – – 
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6.2.2. Caracterização mineralógica do minério 

Análise mineralógica por difratometria de raios X (Figura 38) confirmou que os 

minerais presentes na amostra do minério eram quartzo, espessartita, pirolusita, goethita 

e todorokita (Mn6O12(H2O)3,16). 

 
Figura 38 – Difratograma de raios X do minério de manganês (k-Cu=1,54060 Å). 

Análise semiquantitativa por meio de refinamento dos dados de difratometria de 

raios X com o método de Rietveld revelou que a amostra possuía as proporções 

apresentadas na Tabela 32. 

Tabela 32 – Porcentagem em massa das fases cristalinas identificadas 
 (%) 

Amostra quartzo espessartita pirolusita goethita todorokita outros Wrp 
minério de 
manganês 

53,30 28,70 12,70 3,70 1,60 1,92 0,253 

 
Um total de 82% em massa da amostra analisada era composto por quartzo e 

espessartita, dois minerais pertencentes ao grande grupo dos silicatos. Apenas 12,7% 

foram identificados como pirolusita, fato esse que justifica a escolha de uma flotação 

direta como método de partida para sugestão de uma concentração do minério. 
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6.2.3. Caracterização física do minério 

6.2.3.1. Massa específica 

A massa específica do minério, determinada via picnometria a gás foi de 3,33 

g/cm3, valor coerente e intermediário à massa específica do quartzo (2,65 g/cm3) e aos 

minerais espessartita mais os oxidados de manganês que juntos apresentam massa 

específica média de 4,95 g/cm3. 

A determinação da área superficial específica do minério apontou para um valor 

de 23.395,0 m2/g. Nota-se que o valor de área superficial específica determinado para o 

minério ficou coerente por ser intermediário àqueles para quartzo, espessartita e 

pirolusita.  

6.2.3.2. Work Index 

O WI encontrado para o gondito foi de 13,70 kWh/t, valor esse coerente e 

intermediário daqueles registrados em literatura, entre eles, dados da tabela reportada 

por Bond (1952) e igual a 13,50 kWh/t e Aplan (1985) no valor de 13,90 kWh/t. 

Contribui em muito para os valores elevados de WI dos gonditos a considerável parcela 

de silicatos que neles existem (> 50%). Silicatos são classes de minerais de mais difícil 

fragmentação e podem, portanto, ser as responsáveis pelas variações de valor no 

parâmetro utilizado na avaliação de moagens. Salienta-se também a escassez de dados 

na literatura sobre work index de minérios de manganês de baixo teor.  

6.2.4. Estudos com microscopia eletrônica de varredura e MLA 

Novos estudos de liberação mineral foram realizados por MEV/MLA com 

amostras do minério cuja faixa de tamanhos de partículas está compreendida naquela 

escolhida para tentativa de concentração do minério. 

A Tabela 33 exibe a lista de minerais identificados pelo MEV/MLA, na qual a 

pirolusita e outros óxidos de importância semelhante estão agrupados no grupo 

denominado óxidos/hidróxidos de manganês.  
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Nota-se que os minerais diretamente envolvidos nas pesquisas correspondem por 

mais de 87% da amostra, sendo que quartzo e espessartita somam mais de 50% nesse 

percentual. 

Tabela 33 – Lista de minerais identificados por MEV/MLA. 
Mineral (%) peso 

filossilicatos 5,25 
outros silicatos 0,66 

óxidos/hidróxidos de fe 3,22 
óxidos/hidróxidos de Mn 34,17 

ilmenita/pirofanita 0,49 
mistura de fases com Mn 0,83 

rodocrosita 0,03 
gibbisita 1,84 
quartzo 18,41 

espessartita 35,07 
pirrotita 0,01 

não definido 0,02 
Total 100,00 

Os dados de associação mineral foram estimados com nível de 5% em peso de 

tolerância (somente partículas de óxidos/hidróxidos de manganês com 95% em peso 

foram consideradas efetivamente liberadas). Os resultados estão destacados na Tabela 

34 e mostram as associações entre óxidos/hidróxidos de manganês agrupados, 

espessartita e quartzo (minerais com maiores proporções em gonditos), além de 

óxidos/hidróxidos de ferro, filossilicatos e gibbsita, por motivo de significância dos 

valores. 

Tabela 34 – Associação óxidos/hidróxidos de manganês com alguns minerais do gondito. 
Granulometria: -105 +44 μm. 

Forma de associação 
(%) 

Binárias Ternárias 
filossilicatos 7,35 5,09 

óxidos/hidróxidos de ferro 4,85 2,10 
gibbsita 2,93 1,04 
quartzo 5,57 2,60 

espessartita 20,68 7,26 
Total 41,38 18,09 

De acordo com os resultados da Tabela 34, notam-se as maiores dificuldades 

para concentração do gondito estudado. A soma de associações binárias e ternárias dos 
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óxidos/hidróxidos de manganês supera 59% em peso, mesmo na faixa de granulometria 

considerada fina (-105 +44 μm). Atingir um grau de liberação mais satisfatório para os 

minerais de interesse pode requerer moagens do gondito até uma granulometria mais 

fina do que o atual estado, com riscos no aumento de geração de lamas de óxidos de 

manganês e perdas nos processos de concentração. 

6.2.4.1. Imagens características das associações minerais no gondito 

As Figuras 39 a 42 são imagens BSE e exibem as relações texturais das 

partículas minerais no gondito. As Figuras 39, 40 e 41 foram obtidas com partículas na 

faixa de -5500 +105 μm e a Figura 42 com fração -105 +44 μm. 

Observa-se que na fração granulométrica de partículas mais grossas (Figuras 39 

e 41) os óxidos de manganês agrupados estão ora envolvendo outras espécies como a 

espessartita ou encontra-se como inclusões de outros minerais, principalmente na 

espessartita. Tais associações entre óxidos de manganês, espessartita e demais minerais 

apontam para as grandes dificuldades de se obter um produto com qualidades de teor e 

seletividade na etapa de concentração, levando-se em conta as condições de 

granulometria impostas. 

 

Figura 39 – Imagens BSE da amostra de gondito que mostra o aspecto das partículas nas 
granulometria +105 μm. 
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Já na Figura 40, nota-se que o quartzo está em associação preferencial com a 

espessartita, o que se torna vantajoso em eventual processo de separação conjunta 

desses minerais daqueles oxidados de manganês. 

As imagens geradas com a amostra na faixa de 105 a 44 μm (Figura 42) 

revelaram partículas de óxidos de manganês com superfície livre, mas também a 

permanência de partículas de espessartita envolvidas pelos mesmos óxidos. Fato que 

sugere dificuldades na concentração do minério nesta granulometria, com possíveis 

reflexos diretos no enriquecimento do material.  

 

Figura 40 – Imagens BSE da amostra de gondito que mostra o aspecto das partículas nas 
granulometria +105 μm. 

 

Figura 41 – Imagens BSE da amostra de gondito que mostra o aspecto das partículas nas 
granulometria +105 μm. 
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Q uadro 17 

   

 
Figura 42 – Imagens BSE da amostra de gondito que mostra o aspecto das partículas nas 

granulometria de -105 +44 μm. 

6.3. Microflotação 

Neste tópico, são exibidos e discutidos os resultados dos ensaios de 

microflotação, que permitiram a avaliação de reagentes depressores para quartzo e 

espessartita, minerais de ganga que corresponderam por mais de 80% do minério em 

questão. Melhor pH, dosagem e tempo de condicionamento com depressores foram 

testados com o intuito de reduzir a flotabilidade dos minerais, sem, contudo, interferir 

na flotabilidade da pirolusita, principal mineral-minério envolvido. Dados de 

recuperação em massa foram calculados e tomados para avaliação. 

Sistemas com melhores resultados de depressão foram testados junto a coletores 

de óxido de manganês para avaliar a manutenção da ação depressora das combinações 

de reagentes mesmo na influência de tais coletores.  

6.3.1. Definição de melhor pH (manutenção da concentração de depressor 
em 80 mg/L) 

A partir de dados de recuperação mássica, que foram úteis para avaliar a 

flotabilidade e o arraste de quartzo e espessartita em microflotação, foram extraídos 

resultados que apontaram para os valores de pH e tipo de depressor condizentes com as 

menores flotabilidades dos minerais.  
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Os gráficos das Figuras 43 e 44, respectivamente, para quartzo e espessartita, 

foram confeccionados e apontaram que o pH 10 foi o que levou a menor flotabilidade 

para silicato de sódio como depressor, medida com base em recuperações dos minerais 

após condicionamento com 80 mg/L, sendo esse valor a maior dosagem testada para 

todos reagentes e em todos valores de pH, portanto, justifica-se sua escolha. De acordo 

com essa análise, foi notado comportamento adverso com o hexametafosfato de sódio, 

que demonstrou reversão da ação depressora na passagem do pH de 8,0 para 10 e na 

dosagem de 80 mg/L. 

 
Figura 43 – Recuperação do quartzo em função do pH para diferentes depressores na 

concentração de 80 mg/L. SS: silicato de sódio; HS: hexametafosfato de sódio; FS: fluorsilicato 
de sódio. (N: pH ≈ 7,05). 

 

Apenas com a variação de pH, o silicato de sódio atuou como o depressor que 

mais reduziu a flotabilidade do quartzo e espessartita. Para o quartzo, a redução já foi 

observada a partir do pH natural da água destilada (N: pH ≈ 7,05), cujo valor de 

recuperação assentou-se nos 20,03% (ponto X, Fig. 43) e atingiu o valor de 7,06% 

(ponto Y, Fig. 43) com o avanço do pH  de natural (N) até 10, variação final de 12,97%. 

Já para espessartita, a queda da recuperação foi mais acentuada e representou variação 

de 33,85% em módulo, ao promover retração de 61,15% (ponto Z, Fig. 44), no pH 

natural até 27,30% (ponto K, Fig. 44) no pH 10.  

 



 

80 

 

 
Figura 44 – Recuperação da espessartita em função do pH para diferentes depressores na 

concentração de 80 mg/L. SS: silicato de sódio; HS: hexametafosfato de sódio; FS: fluorsilicato 
de sódio. (N: pH ≈ 7,05). 

 

A flotabilidade natural de alguns minerais pode se tornar um enorme problema 

para a flotação de outras espécies também presentes em um minério. A espessartita 

acompanhou o histórico de outros minerais silicatados, tais como talco, 

(Mg3(OH)2Si4O10) e montmorillonita ((Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2nH2O), que 

apresentam elevada hidrofobicidade natural, impactando na eficiência de processos de 

flotação. Segundo Kusaka et al. (1997) e Sarquis e Gonzalez (1998) a superfície dos 

cristais no talco é composta por dois tipos de estruturas, uma com planos de clivagem 

basais e as quinas. Os planos não possuem cargas e, portanto, acredita-se que são não-

polares e hidrofóbicos, enquanto que as quinas são hidrofílicas devido à presença de 

íons Mg2+ e OH-.  

Os resultados da triagem do pH apontaram para efeito comum sobre quartzo e 

espessartita, conforme Figuras 45 e 46, sem a presença de possíveis “janelas” de 

seletividade, que possibilitariam um processo de concentração conjunta dos óxidos de 

manganês mais espessartita (juntos seriam os portadores de manganês) ou a depressão 

preferencial da espessartita, já se tornando um coproduto.   

A análise estatística mostrada nos gráficos das Figuras 45 e 46 também 

confirmam que o pH 10, o silicato de sódio e a concentração de 80 mg/L formaram a 

melhor combinação para queda de recuperação de quartzo e espessartita nos testes de 
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microflotação. Para espessartita, os desempenhos do silicato de sódio e do fluorsilicato 

de sódio foram indiferentes com a concentração de 80 mg/L. 

 
Figura 45 – Gráficos de interações referentes à influência de: pH, tipos de depressor e 

concentrações dos mesmos sobre as variáveis respostas: recuperação de espessartita, para nível 
de confiança igual a 95%. 

 
Figura 46 – Gráficos de interações referentes à influência de: pH, tipos de depressor e 

concentrações dos mesmos sobre as variáveis respostas: recuperação de quartzo, para nível de 
confiança igual a 95%. 
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O depressor hexametafosfato de sódio foi excluído nesta análise por ter 

apresentado recuperação superior aos outros dois depressores avaliados e 

comportamento indesejável de dispersão dos sistemas estudados com pH 10. 

6.3.2. Definição do melhor tempo de condicionamento com depressores 

Para escolha do melhor tempo de condicionamento dos minerais de ganga com 

os depressores testados, foram realizadas determinações de flotabilidade para o quartzo 

e espessartita em três tempos de condicionamento diferentes. O melhor tempo foi 

considerado aquele que proporcionou menor flotabilidade dos minerais, com base em 

valores de recuperação após condicionamento com 80 mg/L de depressor e com pH 10. 

As Figuras 47 e 48 exibem os resultados da etapa de definição do melhor tempo.  

 
Figura 47 – Recuperação do quartzo em função do tempo de condicionamento para cada 

depressor (80 mg/L). 
 

O condicionamento com dois minutos apenas sugeriu uma menor interação 

mineral/reagente depressor e, portanto, conduziu a maior recuperação dos minerais entre 

os tempos testados. Já com o condicionamento de cinco minutos, houve redução das 

recuperações de quartzo e espessartita, respectivamente, em 10,08% e 10,56% em 

relação ao tempo de dois minutos, utilizando o silicato de sódio, por exemplo. Por outro 

lado, o tempo de condicionamento de sete minutos não levou a grandes diferenças em 

termos de recuperação com os minerais condicionados com cinco minutos. Pode-se 
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notar pequena queda da recuperação de cinco para sete minutos ao usar silicato de 

sódio. Para o quartzo, a redução foi de 1,45% e para espessartita de 0,06%, não 

justificando a escolha desse maior tempo. 

 
Figura 48 – Recuperação da espessartita em função do tempo de condicionamento para cada 

depressor (80 mg/L). 

Não foi necessária a análise estatística da variável tempo, uma vez que as 

definições podem ser facilmente extraídas dos gráficos das Figuras 47 e 48. 

6.3.3. Ensaios com depressores para quartzo (manutenção do pH 10) 

São apresentados, respectivamente, nas Figuras 49, 50 e 53, os resultados do 

desempenho dos reagentes silicato de sódio, fluorsilicato de sódio e hexametafosfato de 

sódio como depressores para o quartzo. Novamente, para os reagentes silicato de sódio 

e fluorsilicato de sódio, a menor recuperação foi aquela após condicionamento das 

amostras em pH 10. Dessa forma, justifica-se o emprego das maiores concentrações dos 

depressores (160 e 320 mg/L) nos testes realizados apenas nesse pH, para investigar a 

possível mudança da ação dos reagentes de depressor para dispersante conforme tal 

aumento na concentração.  

O silicato de sódio foi o depressor que mais reduziu a flotabilidade do quartzo. E 

pH 10 provocou queda na recuperação de 14,43% (sem depressor) para 5,36% (320 

mg/L de silicato de sódio). Com objetivo semelhante, Andrade et al. (2011) notaram 
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que a depressão de quartzo foi efetiva ao utilizar metassilicato de sódio e 

condicionamento no pH 9, ao permitir um máximo de recuperação igual a 30% desse 

mineral.  

Já o fluorsilicato de sódio apresentou desempenho semelhante ao silicato de 

sódio, quando os testes foram feitos na ausência de depressor e em pH 10, pois 14,51% 

do quartzo foi recuperado e esse percentual foi reduzido para próximo de 8% com o 

avanço da concentração ao máximo (Figura 50). Valores de recuperação de 10 a 15% 

foram determinados por Andrade (2010), mas com uma concentração de fluorsilicato de 

sódio menor (10 mg/L) e com pH 9. 

As espécies predominantes em solução contendo fluorsilicato e em pH 10 são o 

ânion SiF6
2- e o Si(OH)4. Assim, a adsorção do ânion SiF6

2- sobre o quartzo pode ter 

sido por meio de ligações tipo interação de hidrogênio entre essa espécie e as hidroxilas 

da superfície do mineral (Andrade et al., 2011). 

 

 
Figura 49 – Avaliação da depressão do quartzo por silicato de sódio em diferentes pH. 
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Figura 50 – Avaliação da depressão do quartzo por fluorsilicato de sódio em diferentes pH. 

É de conhecimento, com base em diagramas de especiação, que, em pH 10, os 

reagentes portadores de silicato fornecem ao sistema íons SiO(OH)3
-, potencialmente 

formadores de complexos hidrofílicos com capacidade de adsorção física e consequente 

hidrofilização de minerais.  

Silva (2011) apresentou uma versão do mecanismo de adsorção do silicato de 

sódio no quartzo em suspensão e entre os pH 7 e 11, o qual está ilustrado na Figura 51.  

 
Figura 51 – Mecanismo de adsorção do silicato de sódio na superfície do quartzo entre os pH 7 

e 11 (adaptado de Silva, 2011). 
 

Em pH neutro, o quartzo apresenta saldo de cargas negativas em sua superfície, 

ao passo que o reagente silicato fornece espécies como SiO2, Si(OH)4, SiO(OH)3
-, 

Si4O6(OH)6
2-, entre outras, conforme apontaram Gong et al. (1993) e Marinakis e 

Shergold (1985). Fato que sugere qualquer outro mecanismo de adsorção diferente 

daqueles de natureza eletrostática, como fez Silva (2011), ao propor um mecanismo de 

adsorção de espécies hidrolisadas do silicato de sódio no quartzo, fundamentado no 
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modelo de “troca de ligantes”, no qual se sugere o estabelecimento de ligações 

químicas, onde pares de elétrons são compartilhados por sítios da superfície do mineral 

hidratado e íons SiO(OH)3
- do silicato, atuando como ácido e base de Lewis.  

O hexametafosfato de sódio, apesar de ser mais citado em trabalhos como agente 

dispersante para suspensões minerais, também é referenciado por sua função depressora, 

como trabalhos de Nascimento (2010) em que 100 mg/L de hexametafosfato de sódio 

reduziu em mais de 15% a flotabilidade do quartzo, assim como trabalhos de Shi et al. 

(2013a) e de Araújo (2016) que comprovaram o comportamento depressor do 

hexametafosfato tanto para calcita e quanto para smithsonita. A Figura 52 destaca os 

resultados obtidos por Shi e co-autores (2013).  Outros exemplos da ação depressora do 

hexametafosfato encontra-se na flotação de carbonatos em que íons fosfato adicionados 

agem como depressores para minerais fosfatados nos minérios carbonatados (Rao, 

2004a).  

 
Figura 52 – Recuperação dos minerais smithsonita e calcita em função da concentração do 

depressor hexametafosfato de sódio (Adaptado de Shi et al., 2013a). 

Contudo, contrariamente ao ocorrido com o silicato e fluorsilicato de sódio, as 

recuperações de quartzo no pH 10 com hexametafosfato de sódio foram superiores 

àquelas obtidas no pH 6 e 8 no mesmo sistema, como pode ser visualizado na Figura 53. 

Mesmo tratando-se de possíveis mecanismos de dispersão, o pH 10 se mostrou 

adequado também para essa ação dispersante do hexametafosfato de sódio. 
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Figura 53 – Avaliação da depressão do quartzo por hexametafosfato de sódio em diferentes pH. 
 

A habilidade depressora do hexametafosfato de sódio não foge à regra de outros 

depressores. Por exemplo, ânios P6O18
6- provenientes do hexametafosfato têm a 

capacidade de sequestrar cátions Ca2+ e formar hidroxi-complexos “hidrofilizantes” 

estáveis nas superfícies dos minerais (Andreola et al., 2006).  

Pode-se considerar que a concentração de 80 mg/L foi um ponto comum em 

todos os testes para depressores de quartzo, demonstrado pela simples análise estatística 

que gerou os gráficos da Figura 45, já comentada. Em uma análise isolada com essa 

concentração, em pH 10 e para todos os reagentes, foi constatado que o silicato de sódio 

foi o melhor depressor, pois permitiu uma menor recuperação de 7,06%, contra 10,12% 

para o fluorsilicato de sódio e 15,95% para o hexametafosfato de sódio, sendo inferior 

até mesmo a recuperação alcançada com a máxima concentração de hexametafosfato de 

sódio (320 mg/L), que foi igual a 9,68%.  

6.3.4. Ensaios com depressores para espessartita (manutenção do pH 10) 

O silicato de sódio no pH 10, como mostram os resultados na Figura 54, foi 

capaz de alterar a recuperação da espessartita de 52,36% (sem depressor) para 27,30% 

ao se empregar 80 mg/L de concentração e representou uma redução de 25,06%, a 

maior registrada na pesquisa para a concentração de referência (80 mg/L).  
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Figura 54 – Depressão da espessartita por silicato de sódio em diferentes pH. 

 

Com a elevação da concentração para 320 mg/L, a recuperação da espessartita 

atingiu 25,35%, valor pouco inferior ao alcançado com 80 mg/L de silicato de sódio e 

muito além dos 5,36% obtidos para quartzo nas mesmas condições, o que mostrou as 

dificuldades para se deprimir o mineral. 

Na mesma ordem de análise para os 80 mg/L de concentração, o fluorsilicato de 

sódio (Figura 55) possibilitou redução da flotabilidade da espessartita em 10,30%.  

 
Figura 55 – Depressão da espessartita por fluorsilicato de sódio em diferentes pH. 
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Já o hexametafosfato de sódio (Figura 56) assemelhou-se ao fluorsilicato em 

termos de variação da depressão da espessartita, com marca de 9,47%.  

 
Figura 56 – Avaliação da depressão da espessartita por hexametafosfato de sódio em diferentes 

pH. 
 

No entanto os valores de recuperação obtidos para cada concentração de 

hexametafosfato e no pH 10 foram maiores do que para o fluorsilicato, ou seja, 53,59% 

de recuperação sem reagente e 44,12% com 80 mg/L.  

6.3.5. Efeitos de íon Mn2+ na depressão dos silicatos 

Após confirmação do pH mais adequado e da concentração coerente de 

depressor para os minerais quartzo e espessartita, foi avaliada a contribuição de íons 

Mn2+ na busca por maior depressão desses minerais, inicialmente sem o uso de qualquer 

coletor. As Figuras 57 e 58, respectivamente para quartzo e espessartita, traduzem os 

resultados em que, junto aos depressores, foram consideradas as concentrações de Mn2+, 

após a adição de 80 mg/L de depressor. A adição de apenas 1,0 mg/L de Mn2+ por si só 

garantiu redução da flotabilidade do quartzo de 7,06%, 10,12% e 15,95% para 2,26%, 

4,13% e 12,61% ao utilizar silicato de sódio, fluorsilicato de sódio e hexametafosfato de 

sódio, respectivamente. Já com o avanço da concentração de Mn2+ para 1000 mg/L, foi 

possível reduzir a flotabilidade do quartzo para 1,23%, 1,33% e 10,38%, também para a 

sequência silicato de sódio, fluorsilicato de sódio e hexametafosfato de sódio, o que 
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sugere depressão auxiliar realizada pelos íons Mn2+, conforme já exemplificado por 

trabalhos como de Andreola (2006), quando foi sugerido que cátions disponíveis na 

solução formam hidro-complexos com ânions de outros reagentes e precipitam sobre a 

superfície mineral, tornando-a hidrofílica.  

 
Figura 57 – Recuperação do quartzo em função da concentração de íons Mn2+ na presença de 

diferentes depressores. 
 

 
Figura 58 – Recuperação espessartita em função da concentração de íons Mn2+ na presença de 

diferentes depressores. 

Já a flotabilidade da espessartita reduziu de 27,30%, 29,54% e 44,12% para 

25,67%, 25,72% e 31,54% ao utilizar 1,0 mg/L de Mn2+  e silicato de sódio, fluorsilicato 

de sódio e hexametafosfato de sódio como depressores respectivamente. Com Mn2+ 
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dosado em 1000 mg/L, foi possível reduzir a flotabilidade da espessartita para 17,12%, 

18,64% e 19,98%, também para a ordem de silicato de sódio, fluorsilicato de sódio e 

hexametafosfato de sódio. 

6.3.6. Ensaios envolvendo adições de depressores e coletores 

Uma série de quatro dosagens de coletores foi avaliada para investigar o quão se 

mantém o efeito dos depressores nos minerais quartzo e espessartita. A Figura 59 

mostra o comportamento do quartzo quando esse mineral foi condicionado previamente 

com o reagente depressor e, em seguida, com o coletor oleato de sódio, o primeiro a ser 

avaliado. Notou-se que o silicato de sódio se manteve como o depressor de maior efeito 

sobre o quartzo, cuja recuperação permaneceu na média dos 9,63% e representou, 

portanto, ligeira retomada da flotabilidade (2,57%). Os resultados de flotabilidade com 

hexametafosfato de sódio resultaram em maiores níveis de recuperação, após a inclusão 

de reagente coletor, isso devido à ação combinada de dispersão e coleta, 

respectivamente.  

 
Figura 59 – Influência do coletor oleato de sódio na ação dos depressores para quartzo. pH = 10. 

Quando se incluiu o íon Mn2+ junto ao depressor, foi confirmada a contribuição 

desse na adsorção do depressor e, portanto, na redução da flotabilidade do quartzo, 

mesmo na presença do coletor oleato de sódio. A ordem de adição entre o depressor e o 

Mn2+ mostrou importância, em que se o Mn2+ é adicionado antecipadamente este age em 
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determinar uma depressão do quartzo superior do que quando adicionado após o 

depressor, conforme Figura 60. O íon deve agir como ativador e, se adicionado antes do 

coletor, esse intensifica a adsorção do depressor. Ejtemaei et al. (2012) conseguiram 

recuperação de quartzo em microflotação de até 90% por meio de adições prévias de 

íons Zn2+ e Pb2+ e em seguida, oleato de sódio. Segundo pesquisadores, esses íons 

foram formadores de ZnOH+, ZnOH2(s) e PbOH+ na superfície mineral, com poder de 

elevação da atração desse com o coletor oleato de sódio. 

 
Figura 60 – Avaliação da ordem de adição entre Mn2+ e depressores para quartzo com oleato de 

sódio. pH = 10 e concentração de depressores =  80 mg/L. 

No caso desta pesquisa, as adições de íons Mn2+ favoreceram a interação com os 

reagentes depressores, portanto, notou-se redução na flotabilidade do quartzo, 

possivelmente devido aos mesmos mecanismos citados para o coletor no trabalho de 

Ejtemaei et al. (2012).  

Para espessartita, Figura 61, a flotabilidade foi elevada para todos os depressores 

quando o oleato de sódio foi incluído. Apesar do silicato de sódio também se apresentar 

como o depressor mais efetivo, esse perdeu mais efeito conforme a elevação da 

dosagem de oleato em comparação ao ocorrido com o quartzo.  
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Figura 61 – Influência do coletor oleato de sódio na ação dos depressores para espessartita. pH 

= 10. 
 

A concentração de 160 mg/L de oleato elevou a flotabilidade do quartzo em 

6,43%, quando da maior concentração do coletor (160 mg/L).  

 

No que se trata da adição de Mn2+, a mesma tendência para o quartzo foi 

observada para espessartita. Quando a espessartita foi condicionada com silicato de 

sódio (80 mg/L) e oleato de sódio (160 mg/L), obteve-se recuperação máxima de 

33,73%, mas, quando íons Mn2+ (1000 mg/L) foram adicionados após o silicato de 

sódio, a recuperação de espessartita caiu para 21,63%, representando uma redução de 

12,1%. 

O gráfico da Figura 62 apresenta, novamente, que a ordem de adição entre 

depressor e Mn2+ surtiu efeitos diferenciados na depressão do mineral. Todos os testes 

em que os íons Mn2+ foram adicionados antecipadamente aos depressores obteve-se 

recuperação de espessartita inferior à condição contrária.  
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Figura 62 – Avaliação da ordem de adição entre íon Mn2+ e depressor para espessartita na 

presença de oleato de sódio. pH = 10 e concentração de depressor =  80 mg/L. 

Com o coletor flotinor 7545 (Figura 63), o comportamento dos minerais 

assemelhou-se ao ocorrido com quartzo condicionado com oleato de sódio, quando 

ocorreu pouca diferença de recuperação ao utilizar silicato ou fluorsilicato de sódio. O 

fluorsilicato de sódio foi capaz de manter a baixa flotabilidade do quartzo, em que uma 

elevação de apenas 4,26% foi notada quando a concentração de flotinor 7545 foi 

alterada de 20 para 160 mg/L. 

 
Figura 63 – Influência do coletor flotinor 7545 na ação dos depressores para quartzo. pH de 

teste = 10. 
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Já os sistemas formados pelos reagentes depressores, coletor flotinor 7545 e íons 

Mn2+ resultaram em recuperações menores do que aquelas com oleato de sódio, como 

mostrado na Figura 64. O coletor flotinor 7545 pode, dessa forma, ser mais seletivo aos 

óxidos de manganês, ao deixar de apresentar ação de coleta para os silicatos.  

 
Figura 64 – Avaliação da ordem de adição entre íon Mn2+ e depressor para quartzo na presença 

de Flotinor 7545. pH = 10 e concentração de depressor =  80 mg/L. 

Quanto à espessartita, diferentemente do observado com o oleato de sódio, com 

o qual ocorreu elevação da recuperação da espessartita até ultrapassar os 35% com 

fluorsilicato de sódio, o coletor flotinor 7545 não interferiu demasiadamente na 

recuperação dos minerais. Mesmo junto ao flotinor 7545, os depressores silicato de 

sódio e fluorsilicato de sódio mantiveram a recuperação da espessartita abaixo dos 30% 

(Figura 65).  

Quando adicionados os íons Mn2+, os depressores e flotinor 7545 para 

microflotação da espessartita, observou-se nos resultados que o hexametafosfato de 

sódio continuou como o depressor menos significativo, as recuperações de espessartita 

quando os íons Mn2+ foram adicionados primeiro ficaram inferiores e que não houve 

grandes variações entre os valores obtidos com silicato de sódio e fluorsilicato de sódio. 

A Figura 66 mostra esses resultados. 
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Figura 65 – Influência do coletor flotinor 7545 na ação dos depressores para espessartita. pH de 

teste = 10. 

 
Figura 66 – Avaliação da ordem de adição entre íon Mn2+ e depressor para espessartita na 

presença de flotinor 7545. pH = 10 e concentração de depressor =  80 mg/L. 
 

Diferentemente para os coletores oleato de sódio e flotinor 7545, o coletor 

flotinor 10076, junto ao silicato de sódio, levou aos resultados de menores recuperações 

para o quartzo, conforme se pode observar na Figura 67, para toda extensão de 

concentração avaliada. O silicato de sódio adicionado após os íons Mn2+ continuou 

como melhor combinação para a redução da recuperação do quartzo e gerou o menor 

valor, igual a 3,39% (Figura 68). 
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Figura 67 – Influência do coletor flotinor 10076 na ação dos depressores para quartzo. pH de 

teste = 10 e concentração de depressor = 80 mg/L. 

 
Figura 68 – Avaliação da ordem de adição entre íon Mn2+ e depressor para quartzo na presença 

de flotinor 10076. pH = 10 e concentração de depressor =  80 mg/L. 
 

 

O flotinor 10076 foi o coletor que gerou os resultados de menor recuperação 

também para espessartita (Figura 69), assim como nos testes em que o mineral foi 

previamente condicionado com íons Mn2+ e depois com silicato de sódio, a recuperação 

da espessartita alcançou os 19,67%, contra 21,63% e 21,22% ao utilizar os coletores 

oleato de sódio e flotinor 7545 nas mesmas condições (Figura 70).  
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Figura 69 – Influência do coletor flotinor 10076 na ação dos depressores para espessartita. pH 

de teste = 10. 
 

 
Figura 70 – Avaliação da ordem de adição entre íon Mn2+ e depressor para espessartita na 

presença de flotinor 10076. pH = 10 e concentração de depressor =  80 mg/L. 

O gráfico da Figura 71 reúne todos os resultados de microflotação realizados 

após condicionamento dos minerais quartzo e espessartita apenas com o depressor 

silicato de sódio (80 mg/L), pH 10 e para os coletores avaliados como uma maneira de 

facilitar a análise das melhores condições para redução da recuperação dos minerais. 

Dessa forma, pode-se reforçar que o coletor flotinor 10076 foi o que menos interferiu na 

ação depressora do silicato de sódio, pois as linhas que representam a evolução da 
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recuperação, conforme se elevou a concentração dos coletores, ficou sempre inferior aos 

demais coletores. 

 
Figura 71 – Resultados de recuperação de quartzo e espessartita ao utilizar o depressor silicato 

de sódio e diferentes coletores.  

6.3.7. Microflotação com pirolusita 

Após ensaios envolvendo apenas os minerais considerados ganga do minério de 

manganês, ficaram definidos pH e o reagente depressor de maior efeito isolado, assim 

como auxiliado pelo íon Mn2+, mesmo sobre ação de coletores. Dessa forma, tornou-se 

importante averiguar quais efeitos de toda combinação de condições sobre a pirolusita, 

principal óxido de manganês como mineral-minério em questão e cujo direcionamento, 

considerando o uso dos coletores escolhidos, seria o produto flotado.  

A Figura 72 resume os resultados dessa busca, em que se pode notar que para o 

coletor flotinor 10076 (o mais significativo até então), com silicato de sódio e na 

presença de íons Mn2+ foi o que proporcionou a maior recuperação da pirolusita. O 

oleato de sódio se posicionou em segundo lugar a partir dessa avaliação e o coletor 

flotinor 7545 se mostrou como o coletor que menos recuperou a pirolusita.  

No entanto, ao considerar apenas a adição de coletores, notou-se que o sistema 

formado com oleato de sódio se posicionou como o mais adequando ao atingir 

recuperação de 84,44% contra 81,42% para o flotinor 10076.  
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Figura 72 – Avaliação da manutenção da recuperação da pirolusita envolvendo a ordem de 

adição entre depressor e íons Mn2+ e na presença de coletor.  
 

A influência do Mn2+ sobre a recuperação da pirolusita com ácido oleico 

também foi estudado por pesquisadores. Segundo Abeidu (1973) e Fuerstenau e Rice 

(1968), há como explorar uma maior recuperação quando se adequa o pH da polpa entre 

5 e 8,5 (Equação 18), pois, assim, a espécie MnOH2
+ pode contribuir mais para ativação 

da pirolusita. Já em pH superior a 8,9, prevalece a forma molecular sem poder de 

contribuição.  

Q uadro 18 

pH 5 ~ 8,5 Mn2+ + H2O = MnOH+ + H+ (18) 

pH > 8,9 MnOH+ + H2O = Mn(OH)2 + H+ (19) 

6.4. Estudos de potencial zeta 

São exibidos e comentados neste tópico os resultados dos ensaios de 

determinação do potencial zeta para o quartzo, espessartita e pirolusita, quando 

submetidos a condições selecionadas nos ensaios de microflotação. O depressor silicato 

de sódio atuou de forma mais eficiente, portanto foi escolhido para os ensaios de 

potencial zeta. Os efeitos da ordem de adição entre o silicato de sódio e o íon Mn2+ 

sobre os minerais silicatados também foram averiguados, assim como seus reflexos 

sobre a pirolusita, mineral-minério.  
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6.4.1. Potencial zeta do quartzo 

A amostra de quartzo apresentou valor de pH como ponto isoelétrico (PIE) igual 

a 1,8 ao utilizar apenas KNO3 (10-3 mol/L) como eletrólito indiferente, conforme 

mostrado na Figura 73. O valor de PIE para quartzo junto ao eletrólito indiferente está 

coerente a outros trabalhos, como de Parks (1967) e Ney (1973) apud Rao (2004b) que 

encontraram valor igual a 1,9. A manutenção do potencial negativo para os valores de 

pH a diante do PIE foi notada. A curva que representa a influência do silicato de sódio, 

dosado em 80 mg/L, como depressor também aponta para um PIE de 1,8. No entanto, 

notou-se abaixamento do potencial zeta a níveis mais negativos quando dos ensaios em 

que foi utilizado apenas o eletrólito indiferente, e tal comportamento se destacou a partir 

do pH 8.  

Conforme o diagrama de espécies provenientes do silicato de sódio, como 

resultado de mecanismos de dissociação em função do pH, percebe-se que espécies 

como Si(OH)4 e Si2O(OH)6 dão lugar às espécies aniônicas SiO(OH)3
- e SiO2(OH)2

2- 

em valores de pH acima de 9. O quartzo possui, em quase toda extensão de pH, a partir 

de seu ponto isoelétrico, superfície com saldo de carga negativa, ou seja, mesmo sinal 

de carga dos produtos dissociados do silicato de sódio. Fato esse que reforça a 

ocorrência de adsorção por natureza não eletrostática, mas capaz de reduzir o potencial 

zeta do mineral por meio de um produto resultante de um processo químico.   

Araújo e Lima (2017) mostraram resultados semelhantes na avaliação da 

depressão da smithsonita com silicato de sódio, apesar de o mineral estar negativamente 

carregado na faixa de pH alcalino, as espécies SiO(OH)3
- e SiO2(OH)2

2- foram capazes 

de se adsorverem e intensificar o sinal negativo da superfície do mineral (-20 mV para   

-50 mV). Mishra (1982) mostrou que moléculas de silicato de sódio também podem se 

adsorver na apatita e formar uma camada hidrofilizada em sua superfície e assim 

promover a depressão mineral. Dessa forma, não se isenta a superfície do quartzo de 

interação com moléculas neutras do silicato, pois, no pH 9,5, curvas de especiação do 

silicato de sódio apontam para permanência de entes moleculares do reagente silicatado.  

Os resultados de potencial zeta para o quartzo estão coerentes com os resultados 

de microflotação. Queda de flotabilidade do quartzo foi observada a partir do pH 6 até 
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atingir o menor valor (7,06%) no pH 10, ponto em que se intensificou a carga negativa 

na superfície do mineral.   

 
Figura 73 – Curvas de potencial zeta do quartzo. Q: quartzo mais KNO3 (10-3 mol/L); Q+SS: 

quartzo mais silicato de sódio (80 mg/L). 

Os resultados ilustrados na Figura 74 são referentes à etapa de determinação de 

potencial zeta para o quartzo em que foram envolvidas as adições de Mn2+, assim como 

a ordem dessas. A princípio, conclui-se que a inclusão de Mn2+ no sistema, seja antes ou 

depois da adição do silicato de sódio, não provocou alteração perceptível do PIE do 

quartzo, o que sugere não se tratar de um íon determinador de potencial para esse 

sistema.  

Ao comparar o posicionamento das curvas para o quartzo na ausência de 

reagentes depressores/coletores (curva Q+KNO3, Figura 73) com o perfil da curva que 

representa a adição de Mn2+ após o silicato de sódio (curva Q+SS+Mn2+ na Figura 74), 

nota-se que os íons de manganês agiram na retomada do potencial zeta a valores antes 

observados. Isso indicou pouca ou nenhuma importância da presença de íons Mn2+ após 

o estabelecimento de espécies do silicato de sódio no mineral. Por outro lado, quando os 

íons Mn2+ foram previamente adicionados ao sistema (curva Q+Mn2+ SS na Figura 74) 

esses foram capazes de produzir potenciais mais negativos na superfície do quartzo e, 

assim, reforçam os resultados obtidos em microflotação, quando a ordem de adição 

entre íon manganês e depressor foi determinante para a redução da flotabilidade do 

quartzo, independente do reagente coletor utilizado.  
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Figura 74 – Curvas de potencial zeta do quartzo (Q); silicato de sódio, 80 mg/L (SS) e Mn2+. 

6.4.2. Curvas de potencial zeta para a espessartita 

Semelhantemente ao ocorrido no quartzo, o potencial zeta da espessartita 

mostrou-se negativo em larga faixa de valores de pH para ensaios com eletrólito 

indiferente (KNO3 10-3 mol/L) apenas e para aqueles com silicato de sódio, conforme 

Figura 75.  

Já o PIE da espessartita foi superior ao do quartzo, assentando-se na marca dos 

2,8, aproximadamente. No entanto, as referências para comparação desse valor de PIE 

da espessartita são escassas, uma vez que são poucos os trabalhos dedicados a investigar 

o comportamento eletrocinético da espessartita. Entre poucos trabalhos, cita-se a 

investigação de Cases (1968) apud Andrade (1978), que determinou um PIE de 4,45, 

acima do valor encontrado para a espessartita disponível. Variação em composição e a 

existência de contaminantes alteram os parâmetros eletrocinéticos, como ocorrido nesse 

estudo.  

Enfatiza-se que a espessartita é um mineral de manganês (Mn2+) aluminosilicato 

e que pode apresentar disponibilidade de metais alumínio, manganês e elementos 

contaminantes com poder de elevar a energia superficial do mineral, com reflexos em 

seu comportamento eletrocinético e, portanto, em sua atuação em flotação, fortemente 

dependente de aspectos físico-químicos superficiais.  

Como para o quartzo, a inclusão do depressor silicato de sódio nos estudos de 

potencial zeta da espessartita não alterou o PIE do mineral, mas provocou elevação da 
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densidade de cargas negativas na dupla camada elétrica do mineral. Na altura do pH 

igual a 10 (pH de maior depressão em microflotação) foi possível gerar uma diferença 

de potencial de 8 mV, em módulo.  

Espécies SiO(OH)3
- e SiO2(OH)2

2-, fruto da dissociação do silicato de sódio no 

pH 10 são, assim como para o quartzo, possíveis responsáveis pela intensificação da 

carga negativa na interface elétrica da espessartita.  

Comparando-se as curvas de potencial zeta do quartzo e da espessartita pós-

condicionamento com silicato de sódio, ficou claro o maior efeito do silicato de sódio 

na espessartita do que no quartzo, apesar da não correspondência nos estudos de 

microflotação. Cátions Al3+ e Mn2+ superficiais da espessartita, não hidroxilados mesmo 

estando no pH 10, podem atuar como pontos preferenciais de ancoragem das espécies 

negativas que são produzidas na dissociação do reagente silicatado. 

Como exemplo, na superfície da caulinita (Al4(Si4O10)(OH)8), a adsorção de 

SiO(OH)3
- e Si(OH)4 ocorre principalmente nas superfícies terminadas em planos (001) 

com átomos de alumínio expostos (Han et al., 2016). Várias são as configurações 

envolvendo Si(OH)4  e SiO(OH)3
- sobre as terminações Si- e Al-. Devido à natureza 

reativa mais ilimitada do oxigênio, o SiO(OH)3
- forma interações eletrostáticas mais 

fortes do que Si(OH)4 e resulta em uma situação de adsorção mais estável (Han et al., 

2016). Como resultado da adsorção do SiO(OH)3
-, a superfície da caulinita se torna 

mais hidrofílica e passa a possuir um saldo mais negativo de cargas (Jia et al., 2017). 

Novamente, como foi feito para o quartzo, sugere-se que ocorreram interações 

de natureza química entre íons do silicato de sódio e a espessartita, mas interações de 

viés eletrostático entre cátions Al3+ e Mn2+ podem também ter contribuído para a maior 

redução do potencial zeta do mineral. 

A inclusão de Mn2+ após o silicato de sódio na suspensão de espessartita (Figura 

76) não modificou tanto o PIE do mineral quanto o saldo de cargas na sua dupla camada 

elétrica, mantendo esse em negativo. Já a ordem de adição entre o silicato de sódio e 

íons manganês mostrou fenômeno igualitário ao ocorrido com o quartzo ao deslocar o 

potencial da espessartita para valores mais negativos.  
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Figura 75 – Curvas de potencial zeta da espessartita. E: quartzo mais KNO3 (10-3 mol/L); E+SS: 

espessartita mais silicato de sódio (80 mg/L). 
 

 
Figura 76 – Curvas de potencial zeta do espessartita. E+SS+Mn2+: quartzo mais silicato de sódio 

(80 mg/L) com cinco minutos de condicionamento mais Mn2+ com mais cinco minutos de 
condicionamento. 

 

Andrade et al. (1991) também demostraram que a presença de íons do minério 

gondito levaram ao rebaixamento do potencial zeta da espessartita e que, dessa maneira, 

a recuperação reversa desse mineral foi favorecida (Figura 77). No entanto os autores 

não esclareceram quais íons estavam presentes nos sistemas e em quais quantidades.    
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Figura 77 – Curvas de potencial zeta para o quartzo sem e com íons do minério gondito de 

manganês (adaptado de Andrade et al., 1991). 
 

Em relação aos efeitos das adições dos reagentes sobre o potencial zeta da 

pirolusita tem-se os gráficos das Figuras 78 e 79 como resultados. O silicato de sódio 

pouco afetou o posicionamento da curva de potencial zeta da pirolusita, tomando como 

referência a curva plotada apenas com o eletrólito indiferente. Quanto ao PIE do mineral 

nessas condições impostas, determinou-se valores dentro de um intervalo diferente de 

outros trabalhos como Andrade (1978) cujo PIE encontrado foi de 3,5 para o mineral 

sujeitado a cátions e entre 4,5 e 5,0 condicionado com KNO3. Outra mudança notada foi 

a não reversão de cargas com o avanço do pH, como foi destacado por outros trabalhos. 

  

 
Figura 78 – Curvas de potencial zeta da pirolusita. P+ KNO3: pirolusita mais KNO3 (10-3 

mol/L); P+SS: pirolusita mais silicato de sódio (80 mg/L). 
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Figura 79 – Curvas de potencial zeta da pirolusita. P+SS+Mn2++OS: pirolusita mais silicato de 

sódio (80 mg/L), Mn2+ (1000 mg/L) e oleato de sódio (160 mg/L). 
P+ Mn2++SS+OS: pirolusita mais Mn2+ (1000 mg/L), silicato de sódio (80 mg/L) e oleato de 

sódio (160 mg/L). 

A adição de Mn2+ e oleato de sódio posteriores ao silicato de sódio não alterou 

significativamente o PIE da pirolusita, mas a entrada prévia dos íons no sistema foi 

capaz de deslocar ligeiramente o potencial zeta da pirolusita para valores mais 

negativos, alterando, assim, o PIE do mineral para em torno de 5,0, ao tomar a condição 

anterior como referência (P+SS+Mn2++OS, Figura 79). Esse resultado sugere que íons 

Mn2+ possuíram ação indutora para a adsorção tanto de espécies negativas provenientes 

do silicato de sódio quanto do oleato de sódio. 

6.5. Resultados de espectroscopia de infravermelho 

 As Figuras 80 e 81 exibem os respectivos resultados de espectroscopia de 

infravermelho para o quartzo e espessartita condicionados com MnCl2. O quartzo tem 

absorção intensa na região de 1200 cm-1 a 950 cm-1 (vibrações estritamente ligadas ao 

Si-O-Si). Já a espessartita apresenta intensa absorção nas frequências entre 865 e 950 

cm-1. 

 Para o quartzo com MnCl2 (Figura 80), observou-se uma banda de absorção mais 

acentuada na marca dos 3450 cm-1 de frequência, resultado correlato a determinações de 

Lelis (2014). O composto Mn(OH)2 exibe absorção em faixa próxima dessa frequência, 

o que induz a afirmar sua presença como precipitado na superfície do quartzo.  
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 Já para a espessartita condicionada com MnCl2 (Figura 81) foi identificado pico 

de absorção em 3400 cm-1 aproximadamente. A adsorção de Mn(OH)2 novamente foi a 

responsável pelo resultado.   

 
Figura 80 – Espectros infravermelhos de referência e de espécies de manganês adsorvidas na 

superfície do quartzo em pH 10. 

  

 
Figura 81 – Espectros infravermelhos de referência e de espécies de manganês adsorvidas na 

superfície da espessartita em pH 10. 

6.6. Ensaios de bancada para concentração do gondito 

Conforme sugerido em metodologia, foram testadas algumas rotas de 

concentração do minério de manganês de baixo teor como complementação dos estudos. 
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Os ensaios propostos iniciaram-se com concentração magnética a úmido de alta 

intensidade, flotação direta dos óxidos de manganês com coletores aniônicos e 

depressores, com e sem deslamagem prévia.   

6.6.1. Flotação em bancada com coletor aniônico e sem deslamagem 

A Figura 82 reúne os resultados dos testes de flotação em que se buscou a 

definição de ensaios de referência apenas variando os tipos de reagentes depressores, 

sem deslamagem do minério. O pH 10 adotado foi de acordo com os ensaios de 

microflotação. O coletor e depressor inicialmente testados foram oleato de sódio e 

silicato de sódio. A flotação sem deslamagem apontou para resultados de flotação com 

recuperação metalúrgica de até 88,76% quando foram usados 1000 g/t de silicato de 

sódio como agente depressor e 500 g/t de oleato de sódio, coletor utilizado. Nessa 

mesma combinação de condições foi obtido teor de 21,51% de manganês, indicando um 

baixo enriquecimento de 1,11.  

 
Figura 82 – Resultados dos testes de flotação do minério sem deslamagem. 

Silva (2011) avaliou o desempenho do silicato de sódio em deprimir o quartzo. 

Ensaios que envolveram pré-condicionamento do quartzo com silicato de sódio (3000 

g/t) e flotação em bancada com amina mostraram que mesmo com um aumento da 

dosagem de amina de 150 para 750 g/t não modificou significativamente a flotabilidade 

do quartzo. O pH 8 foi utilizado por Silva (2011) como parâmetro de condicionamento e 
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tal pH está incluso em uma faixa na qual a formação de monômeros de silicato torna-se 

predominante. 

A pior condição em termos de teor foi o resultado do uso de 2000 g/t de 

hexametafosfato de sódio e 500 g/t de oleato de sódio. Tal resultado é uma indicação da 

ação dispersante do hexametafosfato de sódio. Quanto à recuperação metalúrgica, o 

menor valor (~20%) surgiu da combinação de fluorsilicato de sódio com 2000 g/t e 500 

g/t de oleato de sódio.  

6.6.2. Flotação em bancada com coletor aniônico e com deslamagem 

Os gráficos das Figuras 83 a 88 traduzem os resultados dos ensaios de flotação 

direta com o minério de manganês deslamado. Na Figura 83 os resultados do teste TE11 

destacam as análises feitas com base no produto afundado. Esse teste foi tomado como 

referência e, como mostrado na Tabela 21 da metodologia, trata-se apenas da adição do 

depressor silicato de sódio e coletor flotinor 10076.   

O teste TE12 mostrou aumento na recuperação de manganês no afundado 

devido, principalmente, à perda de óxidos de manganês para esse produto, além da 

queda na recuperação de sílica que se deveu ao direcionamento de espessartita e quartzo 

para o flotado. 

 
Figura 83 – Recuperações de manganês e sílica no afundado para TE11: silicato de sódio; TE12: 

1º silicato de sódio, 2º Mn2+; TE13: 1º Mn2+, 2º silicato de sódio. Coletor: flotinor 10076. 
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Já o teste TE13 mostra elevação da recuperação de sílica no afundado, com 

simultâneo aumento na recuperação de manganês para o mesmo. Isso induz a considerar 

que, quando íons Mn2+ são adicionados previamente ao silicato de sódio esses 

provocaram redução na flotabilidade da espessartita, como foi apontado nos testes de 

microflotação. 

As respostas no produto flotado (Figura 84) confirmam que o teste TE13 flotou 

menos sílica e foi mais seletivo ao demonstrar elevação no teor de manganês, pois 

deteve maior percentual de manganês do que o teste referência (TE11), porém com 

menor recuperação metalúrgica de manganês, o que indica depressão da espessartita. 

 
Figura 84 – Recuperações de manganês e sílica no flotado para TE11: silicato de sódio; TE12: 

1º silicato de sódio, 2º Mn2+; TE13: 1º Mn2+, 2º silicato de sódio. Coletor: flotinor 10076. 

 

Com oleato de sódio o comportamento do minério se assemelhou àquele com 

flotinor 10076, como pode ser visto nas Figuras 85 e 86. A adição dos íons Mn2+ após o 

silicato de sódio mostrou melhora com a redução de manganês no afundado e aumento 

da sílica, podendo ser somente pela depressão de quartzo. Por outro lado, sendo 

adicionados antes do silicato de sódio (TE16) os íons Mn2+ obteve-se ganho de 

manganês e sílica no afundado, fruto de provável depressão preferencial da espessartita.  
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Figura 85 – Recuperações de manganês e sílica no afundado para TE14: silicato de sódio; TE15: 

1º silicato de sódio, 2º Mn2+; TE16: 1º Mn2+, 2º silicato de sódio. Coletor: oleato de sódio. 

O teste TE15 foi o melhor no quesito recuperação de manganês no flotado e 

também demonstrou ser seletivo, uma vez que ocorreu o cruzamento do aumento na 

recuperação de sílica e queda na recuperação de manganês no afundado.  

 
Figura 86 – Recuperações de manganês e sílica no flotado para TE11: silicato de sódio; TE12: 

1º silicato de sódio, 2º Mn2+; TE13: 1º Mn2+, 2º silicato de sódio. Coletor: oleato de sódio. 

Quanto ao flotado do teste TE16, observa-se resposta semelhante à ocorrida com 

o TE13, no qual foram registrados redução na sílica reportada a esse produto e aumento 

na recuperação metalúrgica de manganês.  
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Quanto ao coletor flotinor 7545, notou-se aumento progressivo da recuperação 

de manganês e sílica no afundado, quando se usou apenas o silicato de sódio (TE17), 

depois silicato de sódio acompanhado de íons Mn2+ (TE18) e íons Mn2+ acompanhados 

de silicato de sódio (TE19), conforme Figura 87. 

 
Figura 87 – Recuperações de manganês e sílica no afundado para TE17: silicato de sódio; TE18: 

1º silicato de sódio, 2º Mn2+; TE19: 1º Mn2+, 2º silicato de sódio. Coletor: flotinor 7545. 

 

Mesmo comportamento foi notado quando se substituiu o silicato de sódio por 

fluorsilicato de sódio, íons Mn2+ e mantendo-se o coletor flotinor 7545 (Figura 88). 

Ganho em teor de manganês foi conhecido ao passo que a recuperação de sílica no 

afundado aumentou. A atuação somada entre fluorsilicato de sódio e o coletor flotinor 

7545 (sem o uso de Mn2+) levou a menores teores de manganês e de recuperação de 

sílica no afundado. Nessas condições, o fluorsilicato pode ter contribuído mais com 

mecanismos de dispersão.    
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Figura 88 – Recuperações de manganês e sílica no afundado para TE20: fluorsilicato de sódio; 

TE21: 1º fluorsilicato de sódio, 2º Mn2+; TE22: 1º Mn2+, 2º fluorsilicato de sódio. Coletor: 
flotinor 10076. 

Foi feita uma análise estatística com os resultados dos testes TE12, TE13, TE15 

e TE16, que demostraram algum efeito equivalente aos resultados dos testes de 

microflotação. As informações obtidas podem ser analisadas nos gráficos das Figuras 

89 a 92 e as observações se resumem em: 

 
a) oleato de sódio (500 g/t) com íons Mn2+ (500 g/t) adicionados antecipadamente 

ao silicato de sódio levou à melhor recuperação de manganês no flotado; 

b) efeitos da ordem de adição entre silicato de sódio e íons Mn2+ notados em 

microflotação foram confirmados. Íons antes de silicato de sódio elevam a 

depressão dos minerais silicatados, assim como melhor recuperação de 

manganês no flotado; 

c) não se notou diferença significativa no desempenho dos coletores oleato de 

sódio e flotinor 10076 em análise isolada; 

d) flotinor 10076 pareceu influenciar menos na flotabilidade da sílica, contribuindo 

para maior recuperação desse composto no afundado. 
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Figura 89 – Gráficos de interações referentes à influência de: tipos de coletor e ordem 

de adição de silicato de sódio (SS) sobre as variáveis respostas: recuperação de 
manganês no flotado, para nível de confiança igual a 95%. 

 
 

 
Figura 90 – Gráficos dos efeitos principais referentes à influência da ordem de adição 

de silicato de sódio (SS) e tipo de coletor sobre a variável resposta: recuperação 
metalúrgica de manganês no flotado, para nível de confiança igual a 95%. 
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Figura 91 – Gráficos dos efeitos principais referentes à influência da ordem de adição 

de silicato de sódio (SS) e tipo de coletor sobre a variável resposta: recuperação 
metalúrgica de sílica no afundado, para nível de confiança igual a 95%. 

 
Figura 92 – Gráficos de interações referentes à influência de: tipos de coletor e ordem 
de adição de silicato de sódio (SS) sobre as variáveis respostas: recuperação de sílica 

no afundado, para nível de confiança igual a 95%. 

6.6.3. Concentração magnética 

Foram realizados ensaios de concentração magnética como fase exploratória 

para a concentração dos óxidos de manganês. Os testes foram realizados na Gaustec, 
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local onde também foram preparadas as amostras, conforme citado no capítulo de 

metodologia. Inicialmente, a amostra total com granulometria inferior a 147 μm foi 

classificada em duas faixas, -147 +38 μm e -38 μm, representado as duas populações de 

tamanhos com participações distintas nos processos de concentração. A faixa -38 μm foi 

avaliada uma vez que esta é correlata com o produto denominado lama nas fases de 

cominuição, podendo ser rico em óxidos de manganês, o que torna importante averiguar 

possíveis perdas.  

Os resultados mais significativos (Figura 93) mostraram que é possível incluir a 

concentração magnética na etapa rougher de concentração (pré-concentração), pois se 

obteve com tal tecnologia consideráveis recuperações mássica e metalúrgica, mas com 

baixo enriquecimento.  

 
Figura 93 – Resultados dos testes de concentração magnética a úmido do minério de minério de 

manganês. 

A dificuldade no uso de concentração magnética ficou por conta da elevada 

intensidade de campo magnético de, no mínimo, 12.000 Gauss. As maiores 

recuperações metálicas foram de 92,48% e 90,74% para as faixas de -147 +38 μm e -38 

μm, respectivamente para intensidade de campo de 15.500 e 12.000 Gauss. Estudos 

mais aprofundados de custo-benefício para o uso da tecnologia de concentração 

magnética tornam-se indispensáveis para se afirmar como uma possibilidade de 

concentração ou mesmo pré-concentração.  
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A Figura 94 mostra fotografias do aspecto visual dos produtos de concentração 

magnética com maior recuperação metálica (92,48%) cujo teor de manganês foi de 

22,84%, representando enriquecimento de 1,18.  

 
Q uadro 19 

Figura 94 – Imagens dos produtos rejeito (A) e concentrado (B) do melhor teste de concentração 
magnética. 

6.6.4. Flotação cleaner  

Os ensaios designados como TE25 a TE27 fazem referências às flotações 

cleaner dos produtos dos testes que envolveram os depressores silicato de sódio, e os 

coletores flotinor 10076, oleato de sódio e flotinor 7545. Tais experimentos foram os 

que envolveram adições de íon Mn2+ previamente aos depressores. 

A flotação cleaner possibilitou a manutenção e elevação da recuperação de 

manganês no flotado, possivelmente devido ao direcionamento de óxidos de manganês 

presentes em menor proporção no minério, elevação do teor de manganês do produto 

flotado de todos os testes cleaner em relação ao correspondente rougher e redução na 

recuperação de sílica, conforme Figura 95. A Tabela 35 resume os resultados 

comparativos entre a flotação rougher e cleaner. 

 

Tabela 35 – Comparativo de resultados entre testes rougher e cleaner. 

Rougher 
Rec. SiO2 
afundado 

 Rec. Mn 
afundado 

Correspondente 
cleaner 

Rec. SiO2 
afundado 

 Rec. Mn 
afundado 

TE13 72,43 63,74 TE25 76,61 86,00 
TE16 48,26 38,26 TE26 70,32 82,43 
TE19 58,48 74,85 TE27 68,96 80,61 
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Figura 95 – Recuperação de manganês dos testes de flotação cleaner. Depressor: silicato de 

sódio (1000 g/t). Coletor flotinor 10076 (500 g/t). 

6.6.5. Determinação do teor de manganês após período de dissolução do 
minério 

Com a análise do teor de manganês no sobrenadante após período de 12 horas de 

repouso do sistema foi possível construir o gráfico mostrado na Figura 96. A água usada 

na suspensão (água de torneira) apresentou 0,17 mg/L de manganês total. 

 

 
Figura 96 – Quantidade de manganês no filtrado em função do pH de condicionamento. 
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Durante os testes de microflotação somente 1,0 mg/L de Mn2+ foi capaz de 

reduzir a flotabilidade do quartzo e espessartita condicionados no pH 10 em 4,80% e 

1,63%, respectivamente. 

O diagrama de concentração de espécies de Mn em função do pH (Figura 97) 

sugere que no pH 10 há coexistência das formas Mn(OH)2 e Mn2+. Já em valores de pH 

ácidos, o diagrama aponta a prevalência da espécie Mn2+.  

 

 
Figura 97 – Diagrama da concentração do íon Mn2+ com concentração 10-4 mol/L. (Butler, 1964 

apud Fuerstenau et al., 1985). 

 

Os resultados da determinação de manganês total no sobrenadante do minério 

condicionado em pH ácido instigaram a realização de flotação do minério posto em 

condições semelhantes. O gráfico apresentado na Figura 98 mostra que os resultados 

alcançados com o duplo condicionamento (TE*) levaram a recuperações de sílica e 

manganês no produto afundado a valores que se assemelham àqueles obtidos com a 

adição antecipada de íons Mn2+ (500 g/t) ao depressor no sistema para flotar.  
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Figura 98 – Recuperação metalúrgica de manganês após duplo condicionamento. 1° pH = 4; 2° 

condicionamento prévio à flotação com pH = 10. 
 

 

Aspectos eletroquímicos e cinéticos da dissolução do MnO2 em meio ácido têm 

sido discutido em pesquisas recentes. Extensivos trabalhos têm sido realizados para 

investigar o comportamento do MnO2 em dissolução nos ácidos sulfúrico e clorídrico e 

na presença de uma variedade de agentes redutores. 

Os processos eletroquímicos de MnO2 em soluções ácidas envolvem espécies 

iônicas de manganês com diferentes valências (Mn2+, Mn3+, Mn4+ e Mn7+). A distinção 

das espécies solúveis pode ser feita por meio de tomadas de espectros de absorção 

(Selim e Lingane, 1959). 

Teoricamente, a reação de dissolução do MnO2 pode ser representada por 

Ruetschi e Giovanoli (1982), nas Equações 20 e 21: 
Q uadro 20 

2MnO2 + 6H+ ↔ 2Mn3+ + 3H2O + ½O2  (20) 

MnO2 + 2H+ ↔  Mn2+ + H2O + ½O2 (21) 
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7. Conclusões 

 As análises dos resultados da etapa de caracterização confirmaram a presença 

dos minerais presentes na rocha gondito. Alta porcentagem de quartzo (acima dos 50%) 

que, somada à parcela de espessartita, mostra a complexidade do material quanto à 

concentração, principalmente por flotação.  

Observou-se, por meio das imagens de BSE determinadas com MEV, que o 

óxido de manganês envolve partículas de espessartita, o que contribui para redução do 

teor de manganês do concentrado (baixo enriquecimento para todos os testes de 

flotação). Dados do MLA mostraram que a soma de associações binárias e ternárias dos 

óxidos/hidróxidos de manganês supera os 59% em peso, mesmo na faixa de 

granulometria considerada fina (-105 +44 μm). Atingir um grau de liberação mais 

satisfatório para os minerais de interesse pode requerer moagens do gondito até uma 

granulometria mais fina do que o atual estado, com riscos no aumento de geração de 

lamas de óxidos de manganês e perdas nos processos de concentração. 

 Estudos fundamentais de microflotação apontaram que o pH 10 de 

condicionamento dos minerais silicatados (gangas) é determinante para o processo. Para 

o quartzo, ao se utilizar silicato de sódio nesse pH, obteve-se redução de flotabilidade de 

12,97%, enquanto que para espessartita tal redução alcançou os 33,85%. 

 O silicato de sódio, quando condicionado na faixa de pH de 7 a 11, dissocia-se 

em espécies iônicas, como SiO(OH)3
- e Si4O6(OH)6

2-, capazes de adsorver na superfície 

mineral, hidrofilizando-a. O mecanismo atuante nessa adsorção é de natureza química, 

uma vez que determinações de potencial zeta na faixa alcalina mostraram que tanto no 

quartzo quanto na espessartita o saldo de cargas na DCE foi negativo.  

 Quando se incluiu o íon Mn2+ junto ao depressor foi confirmada a contribuição 

do íon Mn2+ na redução da flotabilidade do quartzo e espessartita, mesmo na presença 

de coletores. A ordem de adição entre o depressor e o íon Mn2+ mostrou importância, 

em que a adição antecipada do íon age em determinar uma depressão maior. A 

ocorrência de interação entre íons Mn2+ e os minerais quartzo e espessartita foi 

reforçada pelas determinações dos espectros de infravermelho desses minerais, 
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condicionados com soluções dos citados íons, pois bandas de absorção características 

do composto Mn(OH)2 foram identificadas nos espectros de cada mineral.   

De acordo com os resultados dos testes de microflotação o coletor flotinor 10076 

(amida de ácido graxo), junto ao silicato de sódio, levou aos resultados com menores 

recuperações para o quartzo. O silicato de sódio adicionado após os íons Mn2+ 

continuou como a combinação mais adequada para a redução da recuperação do quartzo 

e gerou o menor valor, igual a 3,39%. Também se conclui que o coletor flotinor 10076, 

com silicato de sódio e na presença de íons Mn2+ foi o que proporcionou a mais 

satisfatória manutenção desejável de flotabilidade da pirolusita. Em segundo lugar, e a 

partir da mesma avaliação, está o oleato de sódio. O flotinor 7545 foi o coletor que 

menos recuperou a pirolusita. No entanto, ao considerar apenas a adição de coletores, 

notou-se que o sistema formado com oleato de sódio se posicionou como o melhor ao 

atingir recuperação de 84,44% contra 81,42% para o flotinor 10076.  

Na fase de avaliação de possíveis rotas para concentração do gondito, os 

resultados mostraram que a concentração magnética na etapa rougher pode ser viável 

como pré-concentração, pois se obteve com tal tecnologia consideráveis recuperações 

mássica e metalúrgica, apesar do baixo enriquecimento. As maiores recuperações foram 

de 92,48% (22,84% Mn) e 90,74% (22,25% Mn) para as faixas de -147 a 38 μm e -38 

μm, respectivamente para intensidade de campo de 15.500 e 12.000 Gauss.  

Flotação em bancada com oleato de sódio se assemelhou àquela com flotinor 

10076. A adição dos íons Mn2+ após o silicato de sódio como depressor mostrou 

melhora com a redução de manganês no afundado e aumento da sílica, podendo ser 

somente pela depressão de quartzo. Por outro lado, quando os íons Mn2+ foram 

adicionados antes do silicato de sódio, elevou-se o manganês e a sílica no produto 

afundado, fruto de provável depressão preferencial da espessartita.  

Oleato de sódio (500 g/t) com íons Mn2+ (500 g/t) adicionados antecipadamente 

ao silicato de sódio (1000 g/t) levou à melhor recuperação de manganês no flotado, 

enquanto que o flotinor 10076 pareceu influenciar menos na flotabilidade da sílica, 

contribuindo para maior recuperação desse composto no afundado. 

 



 

124 

 

Referências 

ABEIDU, E. The Feasibility of Activation of Manganese Minerals Flotation. Transactions of 
the Japan Institute of Metals, v.14, n.1, p. 45-49, 1973. 

ABREU, S. F. Ferro e metais da indústria do aço: Recursos minerais do Brasil. São 
Paulo: Editora Edgard Blucher LTDA, 1973.  

ALEINIKOV, N. A. et al., US Patent 1,528,567, November 1987.  

ALMEIDA, A. B. Caracterização químico-mineralógica de minério de manganês. 88f. 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. 

ANDRADE V. L. L., CIMINELLI V. T., COELHO E. M. Estudo de flotação de 
protominério silicoso de manganês. In: IV ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO 
DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA, 1991. 

ANDRADE, E. M. Estudos de depressores finos de minério de manganês com oleato de 
sódio. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto, 2010. 

ANDRADE, E.M., LEÃO, V.A., LIMA, R.M.F. Influence of sodium fluorsilicate addition on 
manganese minerals and quartz floatability with sodium oleate. REM: R. Esc. Minas, Ouro 
Preto, 2011, 64(2), p. 219-225. 

ANDRADE, V. L. L. Estudo da concentração do colúvio. 66f. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1978. 

ANDREOLA, F., CASTELLINI, E., FERREIRA, J. M. F., OLHERO, S., ROMAGNOLI, M. 
Effect of sodium hexametaphosphate and ageing on the rheological behavior of kaolin 
dispersions. Applied Clay Science, 2006 (31) p. 56–64. 

APLAN, F. F. Manganese. In: Weiss, Norman L. (Ed.), SME Mineral Processing Handbook. 
Society of Mining Engineering. 1985, (2), p. 27.6–27.10. 

APLAN, F. F., FUERSTENAU, D. W. Froth Flotation-50th Anniversary Volume. In: 
FUERSTENAU, D. W. American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, 1962, 
New York. 

ARAÚJO, A. C. A. Flotação da smithsonita e dolomita com oleato de sódio/silicato de 
sódio: Estudos Fundamentais. 149 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Ouro Preto, Ouro Preto, 2016. 

ARAÚJO, A. C. A., LIMA, R. M. F. Influence of cations Ca2+, Mg2+ and Zn2+ on the flotation 
and surface charge of smithsonite and dolomite with sodium oleate and sodium silicate. 
International Journal of Mineral Processing, 2017 (167) p. 35–41. 

BALTAR, C. A. M. Flotação no Tratamento de Minérios. 2ª Ed. Recife: Editora 
Universitária – UFPE, 2010. 

BERNER, R. A. Rate control of mineral dissolution under earth surface conditions. 
American Journal of Science, 1978, Vol. 278, p. 1235-1252. 

BERNER, R. A., MORSE, J. W. Dissolution kinetics of calcium carbonate in sea water IV: 
Theory of calcite dissolution. American Journal of Science, 1974, Vol. 174, p. 108-134. 

BLESA, M. A., MORANDO, P. J., REGAZZONI, A. E. Chemical dissolution of metal 
oxides. CRC Press, Boca Raton, 1994.  



 

125 

 

BOND, F.C. The third theory of comminution, Trans. AIMF, 1952, 193, 484.  

BUCKENHAM, M. H. Beneficiation of manganese ores with particular reference to the 
treatment of a low grade ore from Viti Levu, Fiji, New Zealand. Journal of Geology and 
Geophysics, 1961 (4:2), p. 136-147.  

BULATOVIC, S. R. Handbook of flotation reagents: chemistry, theory and practice: 
flotation of sulfide ores. Vol 1. Amsterdam: Elsevier, 2007. 

BUTLER, J.N, 1964. Ionic Equilibrium. Reading, Mass.: Addison-Wesley. 

CASES, J. M. Les phénoménes physico-chimiques à I’interface. Application au procedé de la 
flotation. Nancy, Faculté des Sciences de L’Université de Nancy, 1968. 

CHIAVERINI, V. Aços e ferros fundidos. (6. Ed.), ABM: São Paulo, 1990.  

COSTA, M. R. M., FARIAS, V. M., SILVA, R. D. Manganês - Sumário Mineral Brasileiro 
– Agência Nacional de Mineração, 2017. 

CRUNDWELL, F. K. The mechanism of dissolution of minerals in acidic and alkaline 
solutions: Part III. Application to oxide, hydroxide and sulfide minerals. Hydrometallurgy, 
2014, Vol. 149, p. 71–81. 

DA CRUZ, D. G. Influência dos íons Ca2+, Mg2+ e Mn2+ na flotação catiônica de minério 
de ferro: estudos de bancada. 76f. Dissertação (Mestrado). Departamento de Engenharia de 
Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, 2015. 

DENDYUK, T. V. New reagent systems for flotation of low-grade manganese products of 
combined beneficiation. Powder Technology, 1992, Vol. 71, p. 47-49. 

DEVANEY, F. D., CLEMMER, J. B. Floating of Carbonate and Oxide Manganese Ores-A 
Further Step in the Utilization of Low-grade Reserves, Engineering and Mining Journal, 
1929, Vol. 128, Nº 13, p. 506-508. 

DIGGLE, J. W. Dissolution of oxide phases. In: Diggle, J. W. (Ed.), Oxides and Oxide 
Films, Vol. 2. Marcell Dekker, New York, 1973, p. 281–386. 

DUARTE, R. S. Estudo de flotação de finos de minério de manganês sílico-carbonatado 
com amina. 101 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 
2012. 

EJTEMAEI, M., GHARABAGHI, M., IRANNAJAD, M. A review of zinc oxide mineral 
beneficiation using flotation method. Advances in Colloids and Interface Science, 2014, 
Vol. 206, p. 68-78. 

EJTEMAEI, M., IRANNAJAD, M., GHARABAGHI, M. Role of dissolved mineral species 
in selective flotation of smithsonite from quartz using oleate as collector. International 
Journal of Mineral Processing, 2012, (114–117), p. 40–47. 

EL HAZEK, M. N., LASHEEN, T. A., HELAL, A.S. Reductive leaching of manganese from 
low grade Sinai ore in HCl using H2O2 as reductant. Hydrometallurgy, 2006, 84 (3), pp. 
187-191. 

ENGELL, H. J. Dissolution of oxides in dilute acids. A contribution to the electrochemistry of 
ionic solids. 1956, Z. Physik. Chem. Nº 7, p. 158. 

FANDRICH, R., GU, Y., BURROWS, D., MOELLER, K. Modern SEM-based mineral 
liberation analysis. International Journal of Mineral Processing, 2007 (84), pp. 310–320. 



 

126 

 

FARIA, G. L. Estudo da intensidade de crepitação de minérios granulados de manganês 
do Brasil. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2008. 

FARIA, G. L. Estudo geometalúrgico de granulados e pelota de minério de manganês. 
302 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2011. 

FINKELSTEIN, N. P. Review of the interactions in flotation of sparingly soluble calcium 
minerals with anionic collectors. Transactions of the institute of mining and metallurgy C, 
1989, Vol. 988, p. 157-178. 

FUERSTENAU, D. W., PRADIP, T. Zeta Potentials in the Flotation of Oxide and Silicate 
Minerals, Advances in Colloid and Interface Science, 2005, v.114–115, p. 9–26. 

FUERSTENAU, D. W., SHIBATA, J. On using electrokinetics to interpret the flotation and 
interfacial behavior of manganese dioxide. International Journal of Mineral Processing, 
1999, v.57, p. 205–217. 

FUERSTENAU, M. C., RICE, D. A. Flotation Characteristics of Pyrolusite. Society of 
Mining Engineers of AIME, Transactions, 1968, v.241, n.4, p. 453-457. 

FUERSTENAU, M. C.; MILLER, J. D.; KUHN, M. C. Chemistry of Flotation. Society of 
Mining Engineers of the American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum 
Engineers, 1985, Inc. New York. 

FUERSTENAU, M. C.; PALMER, B. R. Anionic flotation of oxides and silicates. In: A. M. 
GAUDIN MEMORIAL FLOTATION SYMPOSIUM, 1976. Anais Flotation A. M. Gaudin 
memorial volume. 1976, Nova York: AIME, p.148-196. 

GAUDIN, A. M., FUERSTENAU, D. W., Trans. AIME, 1955, 202. 

GAUSTEC SEPARADORES MAGNÉTICOS - http://gaustec.com.br/ Acessado em: 
03/06/2019. 

GONG, Q., KLAUBER, C., WARREN, L. J. Mechanism of action of sodium silicate in the 
flotation of apatite from hematite. International Journal of Mineral Processing, 1993, 39, 
p. 251-273. 

HAN, K. N., HEALY, T. W., FUERSTENAU, D. W. The Mechanism of Adsorption of Fatty 
Acids and Other Surfactants at the Oxide-Water Interface. Journal of Colloid and Interface 
Science, 1973, v.44, n.3, p. 407-414. 

HAN, Y., LIU, W., CHE, J. DFT simulation of the adsorption of sodium silicate species on 
kaolinite surfaces. Applied Surface Science. 2016, 370, p. 403-409. 

HEALY, T. W., HERRING, A. P., FUERSTENAU, D. W. The effect of crystal structure on 
the surface properties of a series of manganese dioxides. Journal of Colloid and Interface 
Science, 1966, 21, p. 435-444. 

HEM, J. D. Chemical equilibria and rates of manganese oxidation - Chemistry of 
manganese in natural water. Geological survey water-supply paper 1667-a. United States 
Government Printing Office, Washington, 1963. 

HENRIQUES, A. B. Caracterização e estudo das propriedades eletrocinéticas dos 
minerais de ferro: hematita, goethita e magnetita. Tese (Doutorado) - Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012. 



 

127 

 

HORTA, D. G. Efeito da cristalinidade e da cinética de dissolução no desempenho da 
flotação de apatitas e calcitas. Dissertação (Mestrado). Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2013. 

IMnI - International manganese Institute. http://www.manganese.org/news-and-publications - 
Acessado em: 17/08/2017. 

IMnI - International manganese Institute. http://www.manganese.org/news-and-publications - 
Acessado em: 06/06/2019. 

JIA, Z., WANG, Q., ZHU, C., YANG, G. Adsorption of ions at the interface of clay minerals 
and aqueous solutions. Advances in colloid science, 2017. 

KLEIN, C., DUTROW, B. Manual de Ciência dos Minerais, 23a Ed. Bookman, 2012. 

KLEIN, C., HURLBUT, C. Manual de Mineralogia, 1997. 

KUSAKA, E., AMANO, N., NAKAHIRO, Y. Effect of hydrolysed aluminum (III) and 
chromium (III) cations on the lipophilicity of talc. International Journal of Mineral 
Processing, 1997, v.50, p. 243–253. 

LARSON, A.C., VON DREELE, R.B.GSAS – General Structure Analysis System. Report. 
Laur 86-748. Los Alamos National Laboratory, NM, USA, 2004. 

LELIS, D. F. Influência de cátions Ca2+, Mg2+ e Mn2+ na flotação reversa de minério de 
ferro. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2014. 

LOPES, G. M, LIMA, R. M. F. Flotação direta de minério de ferro com oleato de sódio. 
REM: R. Esc. Minas, Ouro Preto, 2009, 62(3), p. 323-329. 

LOPES, G. M. Flotação direta de minério de ferro. 175 f. Dissertação (Mestrado). 
Departamento de Engenharia de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, 2009. 

MARINAKIS, K. I., SHERGOLD, H. L. Influence of sodium silicate addition on the 
adsorption of oleic acid by fluorite, calcite and barite. International Journal of Mineral 
Processing, 1985, 14, p.177-193. 

MCKINNEY, M. K.; CRAVATT, B. F. Structure and Function of Fatty Acid Amide 
Hydrolase. Annual Review of Biochemistry, 2005, 74(1), p. 411–432.  

MEHDILO, A., IRANNAJAD, M. Evaluation of Pyrolusite Flotation Behavior Using a 
Cationic Collector. Journal of Mining Science, 2014, v.50, n.5, p. 982–993. 

MILLER, J. D., KALEK, N. A., BASILIO, C., EL-SHALL, H., FA, K., FORSSBERG, K. S. 
E., FUERSTENAU, M. C., MATHUR, S., NALASKOWSKI, J., RAO, K. H., 
SOMASUNDARAN, P., WANG, X., ZHANG, P. Flotation chemistry and technology of 
nonsulfide minerals. In: Fuerstenau, M.C., Miller, J.D., Yoon, R-H. (Eds.), Froth Flotation A 
Century of Innovation. Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc, Littleton, 
Colorado, 2007, p. 465–553. 

MISHRA, S. K. Electrokinetic properties and flotation behaviour of apatite and calcite in the 
presence of sodium oleate and sodium metasilicate. International Journal of Mineral 
Processing, 1982, 9, p. 59–73. 

MORSE, J. W. The surface chemistry of calcium carbonate minerals in natural waters: An 
overview. Marine Chemistry, 1986, v.20, p. 91-112. 

NAIK, P. K., REDDY, P. S. R., MISRA, V. N. Floc flotation studies of ultra-fine siliceous 
manganese ore by linear orthogonal saturated design. J. Min. Metall., 2005, 41A, p. 11. 



 

128 

 

NASCIMENTO, D. R. Flotação aniônica de minério de ferro. 116 p. Dissertação 
(Mestrado). Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, 2010. 

NATARAJAN, R., FUERSTENAU, D. W. Adsorption and Flotation Behavior of Manganese 
Dioxide in the Presence of Octyl Hydroxamate. International Journal of Mineral 
Processing, 1983, v.11, n.2, p. 139-153. 

NAYL, A.,A., ISMAIL, I. M., ALY, H.F. Recovery of pure MnSO4 H2O by reductive 
leaching of manganese from pyrolusite ore by sulfuric acid and hydrogen peroxide. 
International Journal of Mineral Processing, 2011, 100 (3), pp. 116-123. 

NEY, P. Zeta Potentiale und Flotierbarkeit von Mineralen. Springer, Berlim, 1973.  

NOKHRINA, O. I., ROZHIKHINA, I. D., PROSHUNIN, I. E., KHODOSOV, I. E. 
Production and Use of Concentrates from Polymetallic Manganese Ore. Steel in Translation, 
2015, v.45, n.5, p. 295–300. 

NUNES, A. P. L., PERES, A. E. C., de ARAUJO, A. C., VALADÃO, G. E. S. Electro kinetic 
properties of wavellite and its floatability with cationic and anionic collectors. J. Colloid 
Interface Sci., 2011, 361, p. 632–638. 

OLSEN, A. A. Forsterite dissolution kinetics: applications and implications for chemical 
weathering. Thesis (PhD), Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, 
Virginia, 2007. 

OLSEN, S. E., TANGSTAD, M., LINDSTAD, T. Production of ferromanganese alloys in 
the submerged arc furnace. Trondhein, Norway, 2007b. 

PALMER, R., GUTIERREZ, G., FUERSTENAU, M. C. Mechanisms Involved in the 
Flotation of Oxides and Silicates with Anionic Collectors: Parts 1 and 2, Transactions of the 
Society of Mining Engineers of AIME, 1975, v.258, n.3, p. 257-263. 

PARKS, G. A. Adsorption in the Marine Enviroment. In: Riley, J. P., SKIRROW, G. 
Chemical Oceanography. Academic Press, 1975, ed.2, v.1, c.4, p. 241-308. 

PARKS, G. A. Aqueous surface chemistry of oxides and complex oxide minerals. 
Advances in Chemistry Series No 67, Equilibrium concepts in Natural Water Systems, ACS, 
Washington, D.C., 1967. 

PARRENT, M. D. Separation of Pyrolusite and Hematite by Froth Flotation. Dissertação 
(Mestrado). University of Alberta, Canadá, 2012. 

PLUMMER, L. N. The dissolution of calcite in CO2-saturated solutions at 25°C and 1 atm 
total pressure. Geochimica et Cosmochimica Acta. 1976, v.40, p. 192-202.   

RAO, S. R. Surface Chemistry of Froth Flotation: Fundamentals. 2.Ed. Montreal: Kluwer 
Academic/Plenum Publishers. v.1, 2004a. 

RAO, S. R. Surface Chemistry of Froth Flotation: Fundamentals. 2.Ed. Montreal: Kluwer 
Academic/Plenum Publishers. v.2, 2004b. 

RUETSCHI, P., GIOVANOLI, R. The behaviour of MnO2 in strongly acidic solutions. 
Journal of Applied Electrochemistry, 1982, 12, p. 109-114. 

RYKOV, K. E. Flotation Reagents for Iron and Manganese Ores. Inst. 
Chermetinformatsiya, Moscow. Obsor. Inform. Ser. Obogashch. Rud, Vyp, 1, 1986. 



 

129 

 

SAHOO, R. N., NAIK,, P. K., DAS, S. C. Leaching of manganese from low-grade manganese 
ore using oxalic acid as reductant in sulfuric acid solution. Hydrometallurgy, 2001, 62 (3), p. 
157-163. 

SAMPAIO, J. A., ANDRADE, M. C, DUTRA, A. J. B., PENNA, M. T. M. Rochas e 
Minerais Industriais, Manganês. CETEM: Rio de Janeiro, 2008, p. 633-648. 

SARQUIS, P. E., GONZALEZ, M. Limits of the use of industrial talc–the carbonate effect. 
Minerals Engineering, 1998 v.11, n.7, p. 657–660. 

SELIM, R. G., LINGANE, J. J. Anal Chim, 1959, Acta 21, 536. 

SHI, Q., Zhang, G., FENG, Q., DENG, Hong. Effect of solution chemistry on the flotation 
system of smithsonite and calcite. International Journal of Mineral Processing, 2013, 
v.119, p. 34–39.  

SILVA, J. P. P. Mecanismo de ação do silicato de sódio como depressor em flotação. 
Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

SILVESTRE, M. O. Estudo do estado de dispersão das partículas em polpa de minério 
sulfetado de chumbo-zinco. 90 f. Dissertação (Mestrado) - CPGEM UFMG, 2007. 

SJOEBERG; O., 1985 apud RAO, K. H.; FORSSBERG, K. H. Chemistry of iron oxide 
flotation. In: FUERSTENAU, M.C.; JAMESON, G.; YOON, R. H. Froth flotation – a 
century of innovation. Colorado: American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum 
Engineers, cap. 3, 2007. 

SOMASUNDARAN, P., NAGARAJ, D.R. Chemistry and application of chelating agents 
in flotation and flocculation. In: Jones MJ, Oblatt R, editors. Reagents in mineral industry. 
London; 1984. p. 209–19. 

SOUZA, J. V. Geologia e gênese do protominério e do minério da província 
manganesífera de Aracoiaba-Pacajús, no Estado do Ceara. Tese (Doutorado) - 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1979. 

SYLVESTER, P. Use of the Mineral Liberation Analyzer (MLA) for mineralogical Studies of 
sediments and sedimentary rocks. Department of Earth Sciences, Memorial University, 
2012. 

TRIPATHY, S. K., BANERJEE, P. K., SURESH, N. Effect of desliming on the magnetic 
separation of low-grade ferruginous manganese ore. International Journal of Minerals, 
Metallurgy and Materials. 2015. v.22, n.7, p. 661.  

USGS - United States Geological Survey, 2019, Mineral commodity summaries 2019: U.S. 
Geological Survey, 200 p., https://doi.org/10.3133/70202434.  

VERMILYEA, D. A. The dissolution of ionic compounds in aqueous media. J. Electrochem. 
Soc., 1966, 113, p. 1067–1070. 

YOUSEF, A, ARAFA, M. A., MALATI, M. A. Adsorption of Sulphite, Oleate and 
Manganese(II) Ions by β-Manganese Dioxide and its Activation in Flotation. Journal of 
Applied Chemistry and Biotechnology, 1971, v.21, n.7, p. 200-207. 

 


