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RESUMO
O vanádio contido no minério de Campo Alegre de Lourdes corres ponde a cerca de 1,4 milhões de toneladas.
Isto é provavelmente
a maior ocorrência de vanádio em um único depósito no mundo. Entretanto, devido à complexidade da sua mineralogia, as condições
tecnológicas disponiveis para a recuperação do vanádio, titânio
e/ou ferro, não permite ainda o aproveitamento deste minério para a situação atual do mercado.
Este trabalho apresenta uma avaliação critica das experiênciasan
teriores visando o aproveitamento deste minério, descreve as ten
tativas que estão sendo desenvolvidas no Programa de EngenhariaMetalúrgica e de Materiais da COPPE/UFRJ, bem como analisa
as
possibilidades técnicas e económicas das tecnologias existentes,
considerando inclusive as vantagens e desvantagens da . aplicação
de processos siderúrgicos para o aproveitamento integrado do fer
ro, titânio e vanádio.
ABSTRACT
The vanadium contained in the Campo Alegre de Lourdes ore
corresponds to about 1,4 ｭｩｾｬｯｮ＠
tons. This is probably the
biggest single vanadium deposit on Earth. However, the ｾｬ･ｸｩｴｹ＠
of ore mineralogy and technological conditions available at the
present time, do not allow the economic processing of this ore.
This work presents a critica! evaluation of previous experiences
in arder to develop an economic process for this ore, as well as
describing the attempt which is being developed in the Metallurgical
Engineering Program at COPPE/UFRJ and analyses other technical
and economical possibilities of existing technologies, including
considering advantages and disadvantages of integrated steelmaking process to recover iron, titanium and vanadium.
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1. O

DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
ｍｉｎｾｒｏ＠

O depósito de ferro-titânio-vanádio de Campo Alegre

de

Lourdes (C.A.L.) está situado na Bahia, à cerca de 800 km de
ｓ｡ｬｶｾ＠

dor, no além são Francisco, na fronteira com o Piauí. O centro urregião

bano de importância mais próximo é Juazeiro na Bahia. A

apresenta as características típicas do semi-árido do Nordeste.
ｅｾ＠

te depósito contém reservas indicadas da ordem de 200 milhÕes

de

toneladas, apresentando-se sob a forma de elevações discretas

que

poderiam ser facilmente lavradas a céu aberto.
1.1 - composição QuÍmica
Os resultados das análises químicas disponíveis sao apresentados na Tabela 1.
TABELA 1 - Composição química do minério de C.A.L.
%

A

B

Fe

48,30 48,25

47,12

Ti0 2
V205
Si02
Al 2o

19,46 19,58

17,35

CaO

0,80

3

D

c

E

F

G

0,76

*

0,72

0,70

2,94

3,81

4,86

5,60

3,81

2,62

0 ,71
4, 38

4,30

4,31

4,95

4,69

3,13

3,30

5,91

*

0,10

0,11

0,06

0,90

0,18

0,06

0,09

MgO

0,17

0,13

0,78

3,59

0,16

0,16

P205
Co

0,13

0,05

< 0,02

< 0,02

0,41

1,21

0, 25
0,23

*

*

*

0,01
ｾＭｌ｟

0,009
ｾ＠

-

0,015
ｾ＠

I
I

44,34 44,70 47,84 <iS, 50
17,35 20,62 18,35 20,25 :

0,02
L_

I

I

I

Fonte: A, B, C e D - Programa de Tecnologia Mineral - CEPED (1)
E - Phillips e Bittencourt (2)
F - Ribeiro (3)
G - Silva e Câmara (4)

(*) - resultado não-disponível.
A similaridade, do ponto de vista de composição

química,

do minério de C.A.L. com os principais depósitos ferro-titaníferos
contendo vanádio pode ser avaliada na Tabela 2.
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TABELA 2 - Composição quimica dos principais depósitos ferro-titaniferos contendo vanádio
AFRICA
DO SUL

%

CHINA

ｆｉｎｌａｾｄ＠

(OTANMAKI)

BRASIL
(C.A.L.)

CANADA
(ALLARD LAKE)

Fe

50-57

30-35

35

45-48

40

Ti0 2

11-20

10-12

12

17-21

35

1,5-·2,0 0,3-0,6

V205
Si0
2
A.t 2o 3

0,35

0,6-0,S

0,3

2,0-3,0 20-30

19

2,0-5,0

4,3

10-20

lO

3,0-5,0

J,5

*

Fonte: Hukkanen e Walden (5)
1.2 - caracterização Mineralógica
O minério de C.A.L. é um minério complexo de

ferro-titâ-

nio-vanádio (6), cuja caracteristica principal é a presença do fer
ro em seu estado de valência mais elevado (Fe 3 +) , compondo uma matriz de hematita-martita (que é a alteração da magnetita para
tita), juntamente com grãos discretos de ilmenita e

ｨ･ｭｾ＠

leucoxênio.

Mais da metade da ilmenita total está finamente disseminada

nessa

matriz, sob a forma de lamelas de ± 5 microns de espessura. O vaná
dio ocorre provavelmente em solução sólida com o ferro,

como

Fe o 4 .vo ou Feo.v 2 o , pois os estudos efetuados com micro-sonda,
3
3
4
dos grãos ､ｾ＠
hematita-martita e ilmenita alte rada não indicam
a
existência de minerais de vanádio separados individualmente (7).
Na Tabela 3 é apresentada uma estimativa de composição bá
sica do minério.
Estas caracteristicas tornam o minério de C.A.L.

singu-

lar, pois os principais minérios similares de ferro-titânio

de

ocorrências, jazidas ou minas conhecidas apresentam o ferro distri
buido de maneira mais equitativa entre seus estados de
2

oxidação

3

mais baixo (Fe +) e mais elevado (Fe +), formando o mineral magnetita e, a micro-estrutura do minério é tal que, através de processos fisicos de tratamento

de minérios, é possivel separar os mine

rais de titânio e ferro, sendo que o vanádio usualmente está associado ao ferro e assim, separa-se da magnetita. A exemplo

de
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C.A.L., uma excessão notável é o depósito de Allard Lake no

Cana-

dá, onde o ferro é encontrado predominantemente como hematita (5).
TABELA 3 - Composição básica do minério de C.A.L.

FRAÇÃO

PROPORÇÃO
(%)

Hematita/martita

58

Ilmenita a lterada

32

Ganga

lO

COMPOSIÇAO
QU1:MICA (%)

DISTRIBUIÇAO
(%)

V205 Ti02 Fe 2o 3 V205
2
88
3,79 85,91 1,11
12
77

Ti0

Fe

o
2 3

49,74 45,96 0,27

-

-

100

-

88

23

12

-

-

-

100

100

-

100
L_ __

Ｍｾ＠

-

No caso de C.A.L., a ilmenita está present e tanto
graos de dimensões que permitem a separação física após a

i

-- - - -

em
moagem,

quanto na forma de lamelas de pequena espessura dentro da hematita
-martita, de separação impos s ível por meios físicos. Assim

sendo,

verifica-se que, em função da mineralogia, o beneficiamento
minério deverá ser problemático. Aparentemente, a melhor

deste

es traté-

gia seria a produção de um concentrado de ferro-titânio-vanádio
através de lavra seletiva e /ou operações de tratamento de
rios, visando ba sicamente
･ｬｩｭｾｮ｡ｲ＠

miné-

a ganga (constituída de compos-

tos indesejáv eis ao processamento, ta i s como Si0 , P 2o , CaO, MgO,
2
5
o , etc.), o que poderia tornar menos complexa a
recuperação
2 3
dos elementos de interesse.

AL

Estudos efetuados no CEPED (2) e na COPPE/UFRJ (7) usando

métodos físicos convencionais (cominuição,

mesagem,

separa-

ção magnética e/ou espiral de Humphrey) para a separação dos minerais de ferro e titânio, visando a concentração do vanádio,

con-

cluíram pela inviabilidade técnica do processo de separação

físi-

ca.
1.3 - Aproveitamento do Minério
A partir da composição química do minério (Tabela l) ,
ｶｾ＠

rifica-se que os elementos de interesse são: ferro, titânio e vaná
dio. Como minério de ferro, C.A.L. poderia ser considerado

pouco
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interessante, principalmente quando comparado com os minérios
cos de Minas Gerais

é

ri-

Carajás, tanto em relação ao teor de ferro e

reservas, como em relação a presença de impurezas. As mesmas cons!
reservas

derações poderiam ser feitas em relação ao titânio, com

expressivas em Minas Gerais e Goiás, sob a forma de anatásio,

bem

como, em areias de praia, sob a forma de ilmenita e rutilo (8).
Mas, o que torna C.A.L. interessante ?

v 2o 5 de 0,7 %, este depósiv 2o 5 contido. Isto é provavelmente

Considerando um teor médio de
to teria cerca de 1,4 milhÕes de

a maior ocorrência de vanádio em um Único depósito do mundo !

As-

sim sendo, como minério de vanádio, C.A.L. deve ser considerado de
grande importância económica e estratégica para o Brasil.Neste
tido, esforços deveriam ser dirigidos para desenvolver

ｳ･ｾ＠

tecnologia

própria que venha p e rmitir o aproveitamento económico desta reserva.
A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM detém

os

direitos de pesquisa mineral da reserva de minério de ferro-titã.,-.
nio-vanádio situada no Municlpio de C.A.L .. Esta região, na fronte!
ra da Bahia com o Piauí, é frequentemente assolada por secas.
economia local é precarissima. As riquezas encontradas na

A

reserva

são enormes. Segundo estimativas de um estudo económico preliminar
(9), poder-se-ia atingir um faturamento anual de cerca de 200

mi-

lhÕes de dólares para uma mina que extraisse apenas um milhão

de

toneladas por ano, que em termos de mineração a céu aberto

pode

ser considerada uma mina modesta.
O impacto de tal mineração para a economia local e
ｲ･ｧｩｾ＠

nal seria da maior importância, trazendo transformações e progressos significativos. A desvantagem da reserva, no entanto, é

que,

pelas condições tecnológicas atualmente disponiveis no mundo

para

a produção de vanádio, titânio e/ou ferro, não se consegue recuperar estes elementos de forma economicamente atrativa, ou seja,
reserva não se constitui ainda numa jazida, mas apenas numa
serva mineral não aproveitável".

a
"re-
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O desenvolvimento de um processo de aproveitamento
･｣ｯｮｾ＠

mico do minério de C.A.L. traria benefícios Óbvios para a economia
local e regional, bem como, para o País, que se tornaria
｡ｵｴｯＭｳｦｾ＠

ciente em vanádio e talvez viesse até a exportá-lo, além de outros
possíveis desdobramentos na área do ferro (produção de ｦ･ｲｯＭｳｰｾ＠
ja, aço, etc.), do titânio (produção de rutilo sintético,
de titânio, etc.), reflorestamento (produção de carvão

esponja
vegetal),

etc.
2. VANÂDIO: SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS
A crença generalizada em relação a metalurgia

extrativa

do vanádio é de que pouca informação Útil pode ser obtida na literatura. As referências em relação ao processamento

minérios
､ｾｳ＠

contendo vanádio destacam o fato de que estes tem s e

desenvolvido

mais como arte do que ciência (10) .
Entre os usos e aplicações do vanádio pode-se
o seu emprego como catalisador na indústria
ｱｵ￭ｭｩ｣ｾ＠

destacar

e como elemen-

to de liga r eag indo com o nitrogênio e outras impurezas para

for-

mar compostos que não enfraquecem as estruturas cristalinas,

adi-

cionando assim, melhores

me cânicas ao aço. Quando
ｰｲｯｾｩ･､｡ｳ＠

ｵｳｾ＠

do em pequenas quantidades, o vanádio pos sibilita a adição

do

tungstênio ao aç o para formar os chamados "aços rápidos". O
dio é um dos agentes ligantes
ｲ･ｳｰｯｮ

Ｌｾ

ｶ ･ｩｳ＠

vaná-

pela superação dos pro-

blemas de fadiga nos aços ao titânio. Em solução aquosa, a química
do vanádio é reconhecidamente complexo (11). A obtenção do vanádio
metálico por aluminotermia já foi estudada experimentalmente (12) .
No momento, o mercado internacional de vanádio se encontra deprimido, a exemplo da maioria dos bens de origem mineral,
｣ｾ＠

mo consequência da manipulação dos preços e de outros fator es geopolíticos. Entretanto, as r · 0visões de crescimento económico
otimistas, o que implicará

c:u

são

maior demanda de aços especta i s

ferro-ligas - produtos que usam vanádio na sua fabricação,

Ｌ ｾ＠

Je

melho-

rando assim o panorama para este metal. Assim sendo, parece bastan
te razoável se imaginar um cenário mais atraente para o vanádio.
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A Tabela 4 apresenta resumidamente os dados

referentes

às reservas, capacidades e produção prevista de vanádio à

nível

mundial (1983).
TABELA 4 - A situação do vanádio (1983)

RESERVAS
(ton)xlo3

PA!S
1i.frica do
Sul
EUA

PRODUÇAO
PREVIS'l'J1
(ton)xlo3

951)

2C

15

18 5

18

05

?

?

2900

URSS

CAPACIDADE ｾｎｕａｌ＠
(ton)xlO

Finlândia

35

05

05

Japão

-

01

01

Austrália

35

02

?

670

06

04

China

FONTES DE
VANÂDIO
.magnetita tita
nífera
.sub-produto do
processamento
do urânio
.magnetita ti ta
nfera
.magnetita ti ta
nfera
.catalisadores
usados
.magnetita vana
dífera
.minérios vanadíferos

Fonte: Highveld Steel & Vanadium Ltd. in Ribeiro (3)
Como se pode observar, a 1i.frica do Sul é reponsável

por

grande parte da produção mundial de vanádio e é o principal exportador. As tensões políticas neste país poderiam se agravar e gerar
descontinuidades na produção de vanádio, entre outros bens

mine-

rais produzidos naquele país. A extração do vanádio nos EUA

está

associada a indústria do urânio, no momento bastante deprimida,sem
grandes perspectivas de melhoria significativa a curto/médio
zo. A situação da Finlândia como exportador tradicional de

pra｣ｯｭｰｾ＠

tos de vanádio deverá ser prejudicada com o esgotamento das minas.
Assim sendo, a procura de alternativas para o suprimento desta matéria-prima pelos países consumidores, poderá abrir

perspectivas

muito interessantes para a exploração de jazidas no Brasil, visando não só atender ao mercado interno, como também para exportação.
Atualmente, o Brasil é inteiramente dependente das impo!
tações de vanádio. Na Tabela 5 são apresentados os dados
tes a importação de

referen-

v 2 o 5 e outros compostos qerivados, tais

como,
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vanadato de amônio e de sódio.
TABELA 5 - Importações brasileiras de compostos de vanádio

IMPORTAÇAO DE COMPOS
TOS DE VANÂDIO US$
kg

1983

1984

1985

3.636.448

3.424.306

4.041.279

781.288

631.693

783.484

Fonte: CACEX
Os dados apres e ntados na Tabela 5 são indicadores do

ní-

vel de consumo dos compostos de vanádio no mercado brasileiro e

a

dimensão deste mercado, por si só, já poderia ser uma das justificativas para o desenvolvimento de estudos visando o aproveitamento
de minérios brasileiros contendo vanádio.
A partir de 1988 as necessidades de vanádio do mercado ig
terno deverão ser atendidas pela exploração da jazida de Maracãs Bahia (13). Trata-se de uma magnetita titanífera com um teor médio

v 2o 5 , podendo ser facilmente beneficiada por ｣ｯｮ･ｴｲｾ＠
ção magnética e processada convencionalmente por calcinação oxidag

de 1,44% de

te com sal de sódio e lixiviação com água quente. A associação foE
mada pela CBPM e Pedreira Valéria (Grupo Odebrecht) visa a implantação de um projeto para a produção de cerca de 4.500 ton/ano

de

v 2o 5 . Esta produção é superior a demanda atual do

de

ｐ｡ｩｾ＠

1000 ton/ano), devendo ser exportado o excedente. As

(cerca

informações

sobre as reservas de vanádio em Maracás (Fazenda Gulçari - I)
ｲ･ｶｾ＠

lam que são superiores à 140 mil toneladas de vanádio contido(l3).
Outra importante fonte de vanádio é encontrada no rejeito
da concentração do minério de cobre da mina da Caraíba em Jaguarari (Bahia) .
Tanto Maracás, como o vanádio contido no rejeito da Caral
ba podem ser consideradas reservas expressivas em termos de
dio contido. Entretanto, são reservas finitas. A médio/longo

vanápra-

zo, e se a política industrial do país optar pela exportação de
ｶｾ＠

nádio em larga escala, visando substituir a Âfrica do Sul no cená-
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rio internacional, a alternativa brasileira parece ser C.A.L.
3. A METALURGIA EXTRATIVA DO VANÂDIO E O
ｍｉｎｾｒｏ＠

DE C.A.L.

O processo convencional para a extração de vanádio contido em magnetitas titaniferas consiste na conversão deste em um sal
de sódio solúvel por calcinação oxidante, utilizando-se forno rota
tive, a uma temperatura de 800-1300°C e um tempo de 1 a 10

horas,

a depender das caracteristicas do minério (14).
A reação de calcinação para formação de sal de sódio
ocorre com o vanádio pentavalente. Quando o minério contém
rais de vanádio com valências inferiores, estes deverão ser
mente oxidados para que ocorra a formação de compostos de

só
mine-

ｰｲ･ｶｩｾ＠

vanádio

solúveis em água.
As principais reações que ocorrem no processo de calcinação oxidante são:
2Feo.v o +
2 3
ＲＮｓｯ

(mJv o + (n)
2 5
ｎ｡

Ｒ

ｾｆ･

Ｒ
｣ｯ

Ｒ
Ｓ
ｾＨｭＩ＠

ｯ

Ｓ＠ + 2V 2o 5
v 2o . (nl Na 2 o + (n) co 2
5

Pode-se também usar Na so 4 ou NaCl como o sal de sódio.
Existem
2
vantagens e desvantagens em cada caso (14). O tipo de sal de sódio
formado vai depender das condições em que se realiza a calcinação.
Como exemplo dos sais solúveis mais comumente formados, tem-se:

OE

tovanadato de sódio (Na vo 4 J, pirovanadato de sódio (Na 4v 2 o J, me3
7
tavanadato de sódio (NaV0 ) e hexavanadato de sódio (Na v 6o J. Os
3
4
17
compostos produzidos nas plantas de extração normalmente são combi
nações destes sais (polivanadatos).
A lixiviação com água quente do material calcinado

apre-

senta extrações tipicas da ordem de 65-90% do vanádio contido,
depender da história da calcinação, formando um licor da

a

lixivia-

ção neutro ou ligeiramente básico, do qual o vanádio pode ser precipitado por vários processos. Usualmente o vanádio precipitado se
apresenta sob a forma de hexavanadato ácido de sódio
ou metavanaqato do amÔnio (NH 4vo J, que podem ser
3

(Na H v o J
2 2 6 17
comercializados
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diretamente ou tratados para a obtenção de v 2o 5 ou outros produtos
de vanádio.
Dentre as usinas conhecidas que utilizam o processo

con-

vencional para minérios de ferro-titânio-vanádio destacam-se

(15,

16) :

a) Rautaruuki - mina de Mustavaara (Finlândia) , onde o minério

é

uma magnetita titanífera, com vanádio associado estruturalmente

à magnetita, e a ilmenita aparecendo como micro-inclusão na
ｭ｡ｾ＠

netita, de tal maneira que não é possível separar-se fisicamente a magnetita da ilme nita. Nesta usina é produzido apenas pentóxido de vanádio p elo processo de calcinação do minério concen
trado em presença d e carbonato do sódio.
b) Rautaruuki - Mina de Otanmaki (Finlândia) , onde o minério é foE
mado por magnetita e ilmenita, com 80 % do vanádio associado
micamente à magnetita.

A micro-estrutura do minério é tal

a separação física da magnetita e ilmenita pode ser feita
maneira eficiente, sem problemas. Nesta usina são

ｱｵｾ＠

que
de

produzidos

pentóxido de vanádio pelo processo de calcinação da

magnetita

em presença de carbonato de sódio e pelotas de minério de

fer-

ro, resultantes da lixiviação da magnetita calcinada e ilmenita.
No caso do minério de C.A.L., o vanádio ocorre numa solução sólida com compostos de ferro. Após o tratamento por

calcina-

ção oxidante com um sal de sódio, os compostos de ferro deverão se
decompor devido à ação do calor, os Óxidos inferiores oxidados
Óxidos superiores, o sal de sódio adicionado decomposto e

à

poste-

riormente, deverá haver a formação de vanadatos de sódio facilmente solúveis em água quente.
Phillips e Bittencourt (2) investigaram a possibilidade de
extração do vanádio do minério superficial de C.A.L. por meio

de

calcinação com sal de sódio, utilizando os sais de sódio mais

co-

muns: Na

co ,
2 3

Na

so
2 4

e NaCl. Os resultados mostraram que nas con-

diç6es otimizadas até 86% do vanádio contido foi recuperado.
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o projeto desenvolvido pela Rautaruuki

O"} (Finlândia)

bre a adaptabilidade do Processo de Otanmaki (processo
nal) para extrair o vanádio do minério de C.A.L.

so-

convencio-

(17), mostrou que

não foi possível separar os componentes minerais por flotação

ou

separação magnética, como é feito na Otanmaki. Apesar de, a princ,!
pio, a composição química do minério ser adequada para a

extração

do vanádio pelo Processo de Otanmaki, a adaptação do minério
calcinação em forno vertical, teria que ser confirmada em

para
testes

pilotos, visto que poderia ser problemático o processamento do minério em larga escala, em virtude do baixo calor de reação

deste

minério. A recuperação de vanádio em testes de calcinação em escala de laboratório apresentou resultados de até 90%. A

lixiviação

das pelotas calcinadas é normal, mas nao é possível precipitar
vanádio como polivanadato de amónio, por causa da alta

o

concentra-

ção de fósforo na solução. Entretanto, foi possível precipitar
vanádio como metavanadato de amónio. A qu a lidade do

o

metavanadato

de amónio não foi satisfatória e uma re-precipitação foi

necessá-

ria para atingir as especificações. O fósforo foi eliminado da solução como fosfato de magnésio e amónio, que poderia ser usado como fertilizante. Estes testes mostraram que as pelotas
produzidas após a recuperação do v a nádio, não seriam

lixiviadas
convenientes

para cargas de alto forno devido ao teor do titânio, de modo

que,

somente o vanádio poderia ser recuperado do minério.
Uma síntese de outros estudos realizados sobre o

minério

de C.A.L. é apresentada a seguir. Estes estudos patrocinados principalmente pela CBPM, constituem de relatórios técnicos, a maioria
inéditos ou divulgados de forma restrita:
a) "Estudos Preliminares para Aproveitamento do Minério

de

C.A.L.", onde os trabalhos realizados executados pelo CEPED,por
solicitação da CBPM, estão relatados, cujos resultados são
｡ｰｲｾ＠

sentados e discutidos sob diversos ângulos. A conclusão principal do trabalho foi que, devido a estrutura mineral complexa do
minério, os métodos de separação física não fornecerão qualquer
separação sigrlificatj va dos elementos contidos.
b)

"Relatório Técnico - Paulo Abib Engenharia" - Trabalho executado para a CBPM visando a concentração ao minério para a

obten-
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ção de produtos comercializáveis. Este estudo mostrou que o beneficiamento físico não é tecnicamente atrativo,

apresentando

remotas possibilidades de viabilização técnica ou económica.
c) "Sulfetação e Lixiviação de uma Magnetita Titanífera

Contendo

Vanádio" (4), trabalho apresentado por técnicos do CTA,

como

contribuição técnica ao VI Encontro Nacional de Tratamento

de

Minérios e Hidrometalurgia, decorrente de um estudo feito em
ｰｾ＠

ralelo com o CEPED, também por solicitação da CBPM; com os mesmos objetivos. Neste trabalho foram conduzidos testes de sulfetação de minérios seguido de ustulação com carbonato de sódio e
lixiviação clorídrica.
d) "The Extraction of Vanadium from Brazilian Titaniferous Magnet!
tes - L. D. Ribeiro" {3). Tese de Mestrado submetida à Camborne
School of Mines (novembro/1985) .

O trabalho desenvolvido

siste basicamente de uma rota hidrometalúrgica usando

con-

lixivia-

ção clorídrica, extração por solvente e precipitação, como

al-

ternativa ao processo convencional de ustulação com sal de

só-

dio. O efeito das variáveis mais importantes do processo

pro-

posto foi amplamente investigado. Entretanto, o trabalho necessita ainda de considerável desenvolvimento experimental em
ratório para definir as condições Ótimas de operação e

ｬ｡｢ｾ＠

avalia-

ção económica do processo.
Considerando que o mercado brasileiro consome cerca
1.000 toneladas de

v 2 o 5 e outros compostos de vanádio,

de

importados

de diversas fontes, procedeu-se a uma estimativa preliminar do
｣ｵｾ＠

to de produção do v 2 o 5 pelo processo convencional (calcinação com
sais de sódio), a partir de dados disponíveis em diversos relatórios técnicos da CBPM, chegando-se a valores na faixa de
10,00 a US$ 15,00/kg. Sabendo-se o preço de

v2o5

US$

no período

de

1984-1986 foi da ordem de US$ 5,00 a US$ 8,00/kg, conclui-se facil
mente que aos níveis de preços atuais, é inviável o aproveitamento
económico do minério de C.A.L., apenas como fonte de vanádio
ｰｲｩｭｾ＠

rio, na escala de produção considerada.
Um processo alternativo para o beneficiamento de

minério

de ferro-titânio-vanádio é usado pela Highveld (Âfrica do Sul),
de o minério é uma magnetita titanífera (5,16). O concentrado

ｯｾ＠

é
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pré-reduzido parcialmente em fornos rotativas. O pré-reduzido

é

transformado em gusa em fornos elétricos de redução a arco submerso. O vanádio também é reduzido e concentra-se no gusa, enquanto o
titânio fica na esc6ria e é descartado. O gusa vanadífero é oxidado parcialmente com oxigénio em panelas rotativas. Nesta operação,
praticamente todo vanádio do gusa é oxidado, formando uma
com cerca de 25% de

v2 o 5 •

escória

O gusa, em seguida é soprado com

oxigé-

nio em conversores BOF, transformando-se em aço. Nesta usina
produzidos aço e escória com cerca de 25% de

sao

v2o 5 •

A aplicação do processo de Highveld ao minério

de

C.A.L. deverá apresentar problemas. Sabendo-se que o teor de titânio do minério brasileiro é bem mais elevado do que o sul

africa-

no (Tabela 2), pode-se antecipar que a escória a ser formada tende
rã a ser mais refratãria, exigindo temperaturas mais elevadas

de

operação de forno elétrico de redução e maiores quantidades de fun
dentes. Neste caso, a massa de escória formada por unidade de massa de gusa produzida será maior, diminuindo a produtividade do ｦｯｾ＠
no.Como a distribuição de vanádio entre o gusa e a escória tenderá
a ser constante, a maior massa de escória representará maiores ｰ･ｾ＠
das de vanádio através da escória. Além disso, a situação fica ｡ｩｾ＠
da mais agravada se for levado em conta que o minério

brasileiro

tem apenas metade do teor de vanádio do minério sul africano, sendo certo que a aplicação do processo Highveld ao minério brasileiro conduzirá a menores recuperações de vanádio no gusa, do que
caso do minério sul africano. Outro fato importante é o não
veitamento do titânio neste processo, o que seria um
considerando o alto teor de Tio

2

desperdício,

no minério de C.A.L.

Ensaios de redução usando o minério de C.A.L.

realizados

no CETEC (19) produziram apenas escórias com 50-60% de Ti0 ,
2
abaixo das especificações do mercado (*).
Estudando a ｣ｯｭｰｳｾ｡＠
nério de C.A.L.

no

apro-

bem

química e estrutural mineral do mi

(20), engenheiros de processo da Highveld opinaram

que o minério nãoseria adequado para oprocessamento como praticado
(*) O processo sulfato requer um teor mínimo de 80% de
to o processo cloreto requer um mínimo de 90.
ｔｩｯ

Ｒ
Ｌ･ｮｱｵ｡ｾ＠

·,:L

em Highveld, devido ao alto teor de fósforo e titânio e ao
teor de ferro e vanidio. Alim disso, a
･ｭｰｲｾ｡＠

nio estaria

sada em fornecer tecnologia fora da Âfrica do Sul para

baixo
ｩｮｴ･ｲｾ＠

produtores

de vanidio em potencial.
Outra possibilidade seria a reduçio do minério de
em condições de alto forno. Entretanto, a tentativa de

C.A.L.

aplicaçio

desta rota em outros minirios complexos (5), encontrou grandes dificuldades e o processo foi abandonado. O problema principal
･ｮ｣ｯｾ＠

trado foi devido a formaçio de nitreto, carbeto e Óxidos de

titâ-

nio, que aumentam consideravelmente a viscosidade da escória e

do

ferro-esponja formado. Como conseqüência, a separaçio nio foi completa e o produto formado fora das especificações desejadas.
Uma extensa pesquisa bibliogrifica foi empreendida
CEPED (21) no sentido de localizar tecnologia existente,

pelo
provada

industrialmente, que pudesse ser adaptada para o minério de C.A.L.
e que recuperasse economicamente os principais metais contidos,
ｰｾ＠

rim nio foi encontrada nenhuma evidência de tal tecnologia.
Comparando as características químicas e mineralógicas do
minirio de C.A.L. em relaçio aos processos industriais

conhecidos

que utilizam minirios complexos de ferro-titânio-vanidio,
ca-se que nenhum destes

verifi-

processos permitiria o aproveitamento in-

tegrado do minirio de C.A.L. Assim sendo, pode-se estabelecer
o minério de C.A.L. exigiri o desenvolvimento de tecnologia

ｾｵ･＠

prõ-

pria, caso se pretenda ter, como i indispensivel para a viabilidade econômica, o aproveitamento integrado do minério (ferro,

titâ-

nio e vanidio) .
Neste caso, as perspectivas de processamento do

minério

de C.A.L., admitindo a continuaçio das condições de preço e mercado atuais, deveria considerar as seguintes premissas fundamentais:
aproveitamento integrado do minério
baixos investimentos de implantaçio do projeto
implantaçio da unidade industrial nas proximidade da jazida
consideraçio das condições locais e recursos disponíveis na jaz!
da ou perto dela.

i
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4. ALTERNATIVAS PARA O APROVEITAMENTO DO
ｍｉｎｾｒｏ＠

DE C.A.L .

I) Processo CEPED (20, 21)
Desde 1978, o CEPED vem conduzindo vários estudos com
objetivo de encontrar um processo adequado para o minério

o
de

C.A.L. Durantes estes estudos, várias alternativas de processo foram consideradas e testadas. Em 1980, após muitas alternativas

e

meios de processo terem se mostrado impraticáveis,foi concebido um
fluxograma que apresenta-se, a princípio, como uma boa alternativa
para o aproveitamento integrado do minério.
O processo CEPED consta das seguintes etapas:
a) tratamento físico do minério, com o objetivo de diminuir os teo
res de ganga;
b) redução direta do concentrado, com o objetivo de reduzir os óxi
dos de ferro a ferro metálico;
c) lixiviação do ferro metálico com cloreto férrico em

solução

aquosa, com o objetivo de eliminar o ferro;
d) recuperação simultânea do ferro em forma metálica e regeneração
da solução lixiviante do cloreto férrico, que é reciclada

pela

ｾｬ＠

eletrólise;
calcinação do resíduo da lixiviação com cloreto férrico em presença de sal de sódio, com o objetivo de transformar o óxido de
vanádio presente no resíduo da lixiviação, em vanadato de sódio
solúvel em água;
f) lixiviação do resíduo calcinado, com água, com o objetivo

de

passar o vanádio para a solução aquosa, restando um resíduo que
é o rutilo sintético;
g) precipitação do vanádio da solução aquosa, com o objetivo
produzir

de

v 2o 5 .

A redução do minério é eficaz convertendo-se óxidos

de

ferro para o estado metálico em uma forma finamente dispersa. A li
xiviação é bastante eficiente, removendo-se o ferro e deixando

um
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residuo de vanádio e Ti0 • Para separar e recuperar o titânio
e
2
vanádio, a calcinação com sal de sódio pelo processo convencional
e a lixiviação com água são eficazes para a remoção do vanádio.

O

vanádio é recuperado por precipitação como metavanadato de amónio,
sendo o produto final v 2o 5 de alta pureza. O residuo final,
após
a remoção do ferro e vanádio, é um rutilo sintético de alta pureza que poderia ser colocado no mercado.
As principais vantagens do cloreto férrico como agente 1!
xiviante estão relacionadas com a cinética de lixiviação mais ráp!
da e a não produção de hidrogênio,como seria o caso de ácidos,tais
como, H2 so 4 ou HCl. Além disso, o vanádio não é tão facilmente solubilizado pelo cloreto férrico, minimizando as perdas de vanádio.
A regeneração do cloreto férrico por eletrólise, apresenta vantagens do ponto de vista cinético além de permitir a
ｲ･｣ｵｰｾ＠

ração do ferro em forma metálica. A eletro-recuperação do ferro
amplamente descrita na literatura, cujo processo parece

é

bastante

simples e não mais complexo que a eletro-recuperação do niquel,que
vem sendo aplicada em larga escala. A eletro-recuperação de

ferro

não tem encontrado aplicação devido ao aspecto económico envolvido
no processo de preparo da solução de alimentação. Um processo onde
somente o ferro é recuperado como produto principal, a redução,

a

lixiviação e a eletro-recuperação seriam impraticáveis. No caso de
C.A.L. o insumo principal a ser considerado é a energia

elétrica,

já que os custos de lavra e processamento poderão ser cobertos pelo vanádio e titânio recuperados. Nas condições de C.A.L., as est!
mativas são de que estes custos seriam similares aos custos de gás
natural usados para sintetizar pelotas de ferro. A reação para
eletro-obtenção do ferro e regeneração simultânea da solução

a
de

lixiviação de cloreto férrico é dada por:
Ｓｆ･ｃＱ

Ｒ

ｾＲｆ･ｃ

Ｓ＠ + Fe

A célula de eletro-recuperação deveria ter um anodo de grafite
titânio e um catodo de aço inoxidável ou do material p>:oduzido.

ou
O

ferro produzido seria muito puro e poderia ser usado para a fabricação de aço ou ligas especiais.
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Vantagens,

v 2 o 5 , Fe e Ti0 2
possível a recuperação de Tio sob a forma de matéria prima
2
cont.aminada por impurezas prejudiciais

alta recuperação de

não

investimento e custo operacional médio
possibilidade de criar um pólo industrial na região da jazida.
Desvantagens
tecnologia não-existente.

Processo desenvolvido apenas em esca-

la de laboratório
dependência de desenvolvimento de etapas do processo em

escala

de laboratório e comprovação em escala piloto em um sistema continuo
viabilidade económica ainda não foi demonstrada.
I.l - Avaliação Preliminar do Mercado para os Produtos do

Proces-

so CEPED
Mercado para Ferro Eletrolitico
A demanda internacional para o ferro eletrolitico é

bai-

xa, da ordem de 10.000 ton/ano. O preço desse material pode chegar
a US$ 1.200/ton. Um outro mercado seria o mesmo do aço doce. O
ｰｲｾ＠

ço do aço doce é da ordem de US$ 400/ton, existindo uma demanda in
ternacional em torno de 30 a 40 mil ton/ano. Para uma

produção

anual de cerca de 500.000 ton, o material produzido que nao

for

consumido no pais ou exportado, teria que ser vendido as siderúrg!
cas nacionais a preços de sucata ou ferro esponha. Uma dificuldade
ad<.cional seria o estabelecimento de preço múltiplo para as divers&a categorias de consumidores.
Mercado para Rutilo Sintético
As rotas para tabricação de pigmento de titânio são

via

cloreto ou sulfato. O mercado mais promissor para o produto titani
fero de C.A.L. é o de produtores via sulfato principalmente

aque-
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les que tem problemas de poluição ambiental, devido ao baixo

teor

de ferro no resíduo. Entretanto, a adequação do produto para a
ｰｲｾ＠

dução de pigmento deverá ser verificada junto as empresas consumidoras(8,9). Em julho/85 o preço estava em torno deUS$ 500/ton.
Mercado

para vanádio
No momento a oferta é cerca de duas vezes a demanda.

As-

sim sendo, os preços deverão continuar baixos, sendo difícil

ven-

der-se vanádio no mercado internacional. O preço de 1984-1986

foi

da ordem de US$ 5,00 a US$ 8,00/kg.
Avaliando-se o panorama do mercado para os produtos

do

processo CEPED verifica-se que as condições, no momento, não

são

muito favoráveis. Os níveis atuais de consumo de ferro eletrolítico não justificam a construção de uma usina de porte razoável,
ao mesmo t e mpo, é bastante discutível a viabilidade da

e

colocação

de produto no mercado internacional ou concorrendo no mercado

na-

cional de sucata/ferro esponja.
O consumidor em potencial na região para o material
ｰｲｯ､ｾ＠

zido seria a USIBA - Usina Siderúrgica da Bahia. A USIBA está
ｬｯ｣ｾ＠

lizada em Salvador e tem quatro reatares produzindo pelotas de feE
ro esponja por meio de redução direta. As pelotas reduzidas
posteriormente fundidas e refinadas para

produzir

são

aço.

algum tempo, a USIBA vem tentando aumentar a produção, porém

Há
seus

esforços são sempre limitados pela capacidade de sua planta de redução direta e pela necessidade de gás natural para essa
tretanto, não é sabido ainda qual o tipo de problema que
ｰｬ｡ｮｴＮｅｾ＠

poderia

advir do uso de ferro-eletrolítico, devido ao teor de carbono,

na

produção de aço pela USIBA. O uso do ferro eletrolítico seria mais
adequado para viabilizar um pólo metalúrgico de ligas

especiais

ou superligas, uma vez que a maioria das matérias primas

básicas

são produzidas na região. O setor de ferro-ligas na Bahia já

está

consolidado e a sua expansão estaria condicionada não só a decisão
política/empresarial, como também, as perspectivas do custo

de

energia elétrica, que não são otimistas (29). O fator custo

de

energia parece ser um inibidor sério para o desenvolvimento do se-
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tor de ferro-ligas e, provavelmente, também o seria para a
ｩｭｰｬ｡ｾ＠

tação do processo CEPED.
Assim sendo, parece mais razoável direcionar as pesquisas
sobre o aproveitamento integrado do minério da C.A.L. para a
ção de materiais sem maiores dificuldades de colocação no

ｰｲｯ､ｾ＠

merca-

do, tais como, ferro esponja, aços, etc.
Em relação ao rutilo sintético produzido, este
､ｩｦ｣ｬｭ･ｾ＠

te seria colocado no mercado nacional (8). Entretanto, a
de esponha de titânio pelo processo Kroll poderia ser

produção

viabilizada

a"partir da produção de magnésio metálico no Nordeste. No momento,
vários grupos empresariais estudam a possibilidade desta implantação e uma integração com C.A.L. poderia ser imaginada. A

esponja

de titânio tem um valor comercial de US$ 15.000/ton e é um
principais metais usados na fabricação de ligas para a

dos

indústria

aeronáutica e programas espaciais.
Quanto ao vanádio produzido, a situação do mercado
dial é basicamente ofertante. Seria possível exportar-se

mun-

pequenas

quantidades se os preços fossem competitivos.
Deste modo, conclui-se que, nas condições atuais de preço
e mercado, não seria fácil a viabilização econômica do

processo

CEPED. Entretanto, estas condições de preço e mercado poderiam mudar sensivelmente, de tal maneira a tornar atrativo a aplicação do
processo, e neste sentido, esforços deveriam ser dirigidos para
superação dos problemas técnicos e domínio tecnolôgico do

a

proces-

so. Estudos alternativos deveriam ser também desenvolvidos e entre
estes, destacam-se as possibilidades de processos não-side rúrgicos,
siderúrgicos e de segregação (32).
II) OPÇllES DE TRATAMENTO SEGUNDO NOTAS "NÃO-SIDERÚRGICAS"

AINDA

EXISTENTES (7)
Apesar do processo convencional ter sido bastante estudado ainda permanecem algumas alternativas não-siderúrgicas, no terreno de tratamentos

r;,"

:'urrados ê' - ;a cfioiamento fisico/t.ratament o
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MIN!::RIO BRUTO
DE
CAMPO ALEGRE DE LOURDES

SAIS
DE
SLJDIO

Na OH

LIXIVIAÇÃO
COM ÁGUA
QUENTE

PRECIPITAÇÃO
DE COMPOSTOS
DE VANÁDIO

Figura 1 - Opç6es de tratamento segundo rotas "nio-siderGrgicas"
ainda existentes. Trabalhos desenvolvidos no PEMM-COPPE/
UFRJ (7)
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pirometalÚrgicojtratamento hidrometalúrgico.
Estas opções sao apresentadas de maneira simplificada na
Figura 1. Estes trabalhos estão sendo desenvolvidos no Programa de
resulta-

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE/UFRJ. Os

dos deste trabalho mostraram que a deslamagem em hidrociclone permite eliminar boa parte da silica, alumina e fósforo, o que benef!
cia a ustulação salina/ lixiviação. Naturalmente, sendo a fase ferrosa relativamente friável é inevitável a perda de parcela
rável de vanádio na lama. Além disso, cabe lembrar as

｣ｯｮｳｩ､ｾ＠

limitações

encontradas nas alternativas já estudadas. A lixiviação direta

do

minério bruto (3), ou não proporciona uma boa recuperação (caso da
lixiviação direta alcalina) ou envolve g asto s exagerados de
ｲ･｡ｧｾ＠

tes (sobretudo para lixiviação de ferro). O processo CEPED esbarra
na anti-economicidade da produção de ferro eletrolítico. Finalmente a ustulação salina/lixiviação em água quente do minério

sofre

das inconveniências das presenças de silica e alumina (além da

de

cálcio e magnésio) em teores ainda bastante altos. Por outro lado,
mesmo deslamado o minério natural continua relativamente

denso

(quantidade limitada de poros) o que limita as taxas de reação (1!
xiviação/ustulação salina) .
A COPPE (24, 25, 26) tem-se dedicado bastante à melhoria
da reatividade de hematitas mediante tratamentos de redução
cial/reoxidação que aumentam a superfície específica de

par-

materiais

oxidados ferrosos pela introdução de trincas e poros durante a eta
pa de redução parcial e o crescimento flocular (ou globular) da he
matita de reoxidação durante a segunda etapa do tratamento.

Isto

pode ser proveitoso para aumentar a cinética das referidas reações
de ustulação salina e de lixiviação subseqüente, bem como

propor-

cionar um maior grau de recuperação do vanádio.

)
I

Por outro lado, magnetitas de redução parcial sao
friáveis

muito

(27) de modo que numa moagem controlada pode-se conseguir

a moagem preferencial da matriz ferrosa (aquela que contém a maior
parte do vanádio), liberando sílica, alumina, rutilo, ilmenita
quem sabe, até mesmo cálcio e magnésio, os quais poderiam ser ｳ･ｰｾ＠

e

r

!

II
r
r
1.\'
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rados magneticamente (27), deixando um concentrado bastante
de fase ferrosa magnetltica. O titânio poderia ser recuperado
partir da fração não magnética por flotação e outros

puro
a

tratamentos.

O concentrado magnetltico poderia ser submetido a uma

lixiviação

alcalina (dissolução seletiva do vanádio, deixando o ferro no resl
duo oxidado) ou a uma ustulação salina seguida de lixiviação

com

água quente, onde novamente a lixiviação é seletiva.
A Figura l ilustra as alternativas de tratamento do minério ferro-titânio-vanádio de Campo Algre de Loudes, segundo

esta

nova concepção, isto é, do recurso aos tratamentos de recuperação
parcial/reoxidação seguido ou não de concentração magnética.
III) PROCESSO SIDERÚRGICO PARA RECUPERAÇÃO DE FERRO E VANÂDIO (28)

O processo siderúrgico tal qual usado em Highveld não

é

aplicável a escala reduzida (Highveld produz 10-15 mil ton/ano

de

v 2 o 5 J. O aço tem que ser produzido no local e altos

investimentos

seriam necessários.

Vantagens
recuperaçao de Fe e v 2 o 5
possibilidade de criar um p5lo industrial na região da

jazida,

baseado em empreendimentos de transformação de aços e ligas.
Desvantagens
viabilidade técnica problemática
alto investimento
alto custo operacional
baixa recuperação do vanádio
não aproveitamento do titânio
viabilidade econômica em escala elevada.
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IV) PROCESSOS SIDERÚRGICOS ALTERNATIVOS (30, 31)
Atualmente nao existe processo para recuperar os

três

constituintes. Este processo terá que ser desenvolvido ou

adapta-

do.
A aplicação do processo de redução direta SL/RN e

forno

rotativo LURGI está sendo aplicada comercialmente na Nova Zelândia
para a obtenção de ferro esponja e escória titanifera, a partir de
ilmenita. O processo consiste basicamente de duas etapas:
redução direta em forno rotativo;
separação magnética do ferro esponja.
Segundo a literatura (5), o processo opera

satisfatoria-

mente e é económico. Assim sendo, seria razoável se esperar que

o

mesmo possa ser aplicado a C.A.L., uma vez que, as ligações quimicas de ferro e titânio

ca

ilmenita, deveriam ser mais dificeis

de

serem quebradas e uma separação fisica (magnética) ser conseguida.
O processo SL/RN é utilizado no Brasil por Aços
Piratini S. A.

Finos

(RS) e, portanto, trata-se de tecnologia consolida-

da.
O
ｾｲ･｣ｳｯ＠

tem permitido o uso de minérios que dificilmen

te poderiam ser aproveitados por outros processos. Além do
este processo pode operar satisfatoriamente com carvão

mais,
vegetal

(30).
O vanádio, caso nao tenha sido extraido previamente

pelo

processo convencional, vai se concentrar no ferro esponja. A

adi-

ção de soda e cal (31) a altas temperaturas (1400°C), durante
processo de fusão oxidante,

o

permite a escorificação do vanádio

que poderia ser posteriormente recuperado pelo processo convencional, além de contribuir para a diminuição dos teores de enxôfre
fósforo.

e
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A escória t1tanifera do processo SL/RN poderia ser ｰｲｯ｣･ｾ＠
sada através de um processo similar ao usado pela Western Titanium
da Austrália. Este ｰｲｯ｣･ｳｾ＠

consiste basicamente das seguintes eta

pas:
oxidação da massa titanifera
redução com carvão
lixiviação com NH 4C! em pH 3-4 para eliminação do ferro sob
forma inerte (jarosita) e produção de rutilo sintético.

uma

Este processo é usado comercialmente sem problemas operacionais. O rutilo sintético produzido contém 93% de Ti0
Fe, portanto de alta qualidade.

2

e 2%

Um outro processo alternativo para a produção de gusa

de

a

partir de concentrados titaniferos é o processo SOREL. Este ｰｲｯ｣･ｾ＠
so consiste das seguintes etapas (5):
redução em forno elétrico para a produção de gusa e uma

e scória

titanifera
dessulfuração em forno de indução e produção de ferro SOREL.
Este processo é usado comercialmente na Âfrica do Sul
Noruega. A escória produzida contém cerca de 70-75% de Tio
tanto, seria inadequada para a produção de pigmento pelo

e

e, poE

2
processo

sulfato ou cloreto.
A seguir é apresentada, resumidamente,as principais vanta
gens e desvantagens dos processos siderúrgicos alternativos:
19 - Recuperação do vanádio pelo processo convencional,

seguida

de fusão redutora para obtenção de gusa e escória titanifera
Vantagens
não ter vanádio na escória
possibilidade de alto teor de Tio
melhores recuperações de V e Ti0 2

2

na escória
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Desvantagens
dois processos a altas temperaturas
dois estágios de aglomeração
problema de refratários
depende do preço do gusa para viabilização
29 - Redução direta pelo processo SL/RN, escorificação do

vanádio

e obtenção de rutilo sintético
Vantagens
aproveitamento integrado do minério com produtos sem

problemas

de colocação no mercado.
Desvantagens
passiveis dificuldades de viabilidade técnica na etapa de
ｳ･ｰ｡ｲｾ＠

ção magnética
alto investimento
alto custo operacional
menor recuperação do vanádio
problema de refratários
controle do processo extremamente critico
depende do preço do gusa para viabilização.
V) CONCLUSÕES
O aproveitamento econômico do minério C.A.L. pode ser
｣ｯｾ＠

siderado problemático e certamente será um desafio a ser enfrentado nos próximos anos.
As caracteristicas mineralógicas singulares - que impossi
bilita a concentração pelos processos fisicos,

juntamente com

baixos teores de ferro e vanádio, irão exigir soluç6es
para o seu processamento.

os

originais
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Nas condições atuais do mercado, o aproveitamento ｩｮｴ･ｧｲｾ＠
do do vanádio, ferro e/ou titânio é condição básica para o ｡ｰｲｯｶ･ｾ＠
tamento económico. Assim sendo, seria conveniente proceder a estudos de pré-viabilidade, para verificar quais os processos que ｭ･ｲｾ＠
cem trabalho experimental adicional e desenvolver tais

trabalhos

experimentais em escala de laboratório e planta piloto, principalmente dos processos que podem recuperar os três constituintes.
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