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CONCt:N'rRJ\ÇAO MJ\GNÉ'l'ICA DO MINÍo:IIJO FERRO-TITANÍFJ·:RO CONTENDO 
VANÁDIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES, PRÉ-TRATADO POR USTULAçAO 

MAGNETIZANTE 

TSUNEHARU OGASAWARA (1) 

FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA (2) 

JtESUMO 

AS dificuldades na separação hematita-ilmenita ｾｴ･＠ no 
minério de Campo Alegre de Lourdes, evidenciados em outro 
trabalho dos autores neste Congresso, levaram a busca de 
uma nova rota para o tratamento do minério em questão. Um 
tratamento prévio de ustulação magnetizante antes da eta
pa de cominuição do minério foi realizada visando induzir 

. defeitos (poros e principalmente trincas) na interface he
matita-lamelas de exolução de ilmenita. Os ｲ･ｳｵｬｾ＠ mé

.· dios das separações magnéticas de baixa intensidade a umi 
· do, evidenciaram uma acentuada melhoria na recuperação dã 

fração magnética (75-80\) com altos teores de VzOs (0,80 -
0.95\) e baixos teores de Ti02 (9-12\). 

ABS'l'RACT 

The difficulties in the separation of hematite an:i illlenite 
1n the Campo Alegre de Lourdes ore, presented in another 
paper by the authors at this Congress, lead to the search 
for a new treatment route for the ore in question. 
Magnetizing roasting treatment was undertaken prior to 
the com1nut1on stage, 1n order to 1nduce deffects (mainly 
pores and cracks) at the interface between hematite and 
acicular ilmenite. The average resulta of the lcw 
1ntensity wet magnetic separations showed a distinct 
1mprovement in the recovery of the magnetic fraction 
(75-80%) with h1gh levels of VzOs (0 ,·80-0, 95t) and low 
lev:els of Tio. (9-12t). · 

- Engenheiro Metalúrgico, D.Sc. - COPPE/UFRJ 

2 - Engenheiro Metalúrgico, o.sc. - COPPE/UFRJ 
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ＱＮＰｾ＠

O depósito de ferro-titânio-vanádio de Campo Alegre de 

Lourdes está situado na Bahia a cerca de 800 km de Salvador, na ｦｲｯｾ＠

teira com o Estado do Piau!. Este depósito contém reservas indica

das Ja ordem de 200 milhões de toneladas, apresentando condições de 

lavra a céu aberto. Resultados de análises qu!micas realizadas pelo 

CEPBD, podem ser vistas na Tabela I. 

'DUElA I - CCDpJstçio qu!mica do minério de C.A.L. (Fc:nte CEE'!!D) 

(* Não deteclú.nado) 

' A B c 
I 

ｾ＠ 48,30 48,25 47112 

TiO, 19,46 19,58 17,35 

vze, 0,80 * o, 76 

SJ.O. 2,94 3,81 4,86 

ALtO I 4,30 4,31 4,95 

cao O, 10 o, 11 0,06 

lt;P o, 17 O, 13 0,78 

PzOs 0,13 0,05 < 0,02 

o 

44,34 

17,35 I 
I 

* 
! 

I 

5,60 

4,69 

0,90 

3,59 

< 0,02 

O minério de C.A.L. é um minério complexo de ferro-titã -

nio-vanádio, cuja caracter!stica principal é-a presença do ferro tr! 

valente (Fe•+) compondo uma matriz de hematita-martita (que é a alte-

raçio da magnetita para hematita), juntamente com grãos ､ｩｾｴｯｳ＠ de 

ilmenita e leucoxénio. A maior parte da ilmenita está finalmente d1s 

seminada nesta matriz na forma de exoluções de aproximadamente ｓｾｭ＠

de espessura (1). 
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Resultados do beneficiamento f!sico·do minério de Campo 

Alegre de Lourdes in natura apresentados neste Congresso (4) ･ｶｩ､･ｾ＠

ciaram grandes dificuldades na separação ilrnenita-hematita. Como o 

vanãdio se segrega preferencialmente na fase ferrosa (hematita e nagn!_ 

tita), a não liberação da ilmenita da hematita comprometeu a ｱｵ｡ｬｩ､ｾ＠

de do concentrado magnético inviabilizando o processo. 

Ogasawara, T. (5) investigando a influência do tratamento 

de redução parcial/reoxidação sobre a redutibilidade de minérios de 

ｾＮ＠ comprovou a •abertura morfológica sofrida pelo minério hemat!

tico após os tratamentos de redução parcial e redução parcial segui

da de reoxidação, na forma de poros, trincas e nucleação e ｣ｲ･ｳ｣ｩｭ･ｾ＠

to de fases (hematita a partir da reoxidação da magnetita). Estes 

resultados nortearam a utilização destes pré-tratamentos no minério 

ferro-titan!fero contendo vanádio de Campo Alegre de Lourdes, visan

do viabilizar uma maior liberação da ilmenita da matriz ferrosa, bem 

como tornar o minério mais reativo (devido a criação de poros) às 

subsequentes etapas de tratamento do minério (ustulação salina/lixi

viação em água quente). 

2.0 MATERIAIS E M!ToOOS 

O minério de C.A.L. previamente deslc:unado foi reduzido pa!_ 

cialmente (ustulação magnetizante) até o estágio de magnetita numa 

termobalança Stanton, visando levantar as condições mais adequadas 

para a obtenção de uma magnetita porosa. Selecionou-se as seguintes 
' condições de redução: Temperatura 500°C; tempo-120 minutos; compo-

sição do gás redutor-70\ Ha, 30t H,o. 

A análise termodinâmica da ustulação redutora e as condi-
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ções de obtenção de uma magnetita porosa foram avaliadas a luz dos 

diagramas de oxidação-redução Fe-H-o, V-H-0 e Ti-H-O e utilizando o 

diagrama proposto por Baquley et alii (3). 

Foram realizados doia distintos pré-tratamentos com o min! 

rio de Caapo Alegre de Lourdes previamente deslamado: a-Ustulação ｾ＠

netizante aequido de cominuição e b-calcinação ao ar a 1000°C ､ｵｲ｡ｾ＠

te 2 horas aequida de uatulação magnetizante e posterior cominuição. 

No primeiro tratamento a hematita foi reduzida a magnet! 

ta porosa, ·sendo que a maqnetita natural que também possui exoluções 

de ilmenita em seu interior (4) e a ilmenita permaneceram inaltera

das durante o ｴｲ｡ｴ｡ｭ･ｮｾｯＮ＠ Com o intuito de induzir defeitos (poros 

e trincas) nessa· magnetita natural e favorecer a liberação da ilme-

nita, procedeu-se o tratamento prévio de calcinação ao ar a 1000°C 

visando reoxidar a magnetite natural a hematita seguido do tratamen-

to de ustulação magnetizante. Neste caso tanto a hematita natural 

quanto a hematita de reoxidação da magnetita foram transfOXI'Mdas numa 

magnetita porosa e trincada. 

Após os pré-tratamentos o minério foi cominuido em moinho 

de barras, obtendo-se três distintas faixas granulométricas; - 100· + 

150, - 150 + 200 e -200 malhas Tyler. 

A separação magnética de baixa intensidade à úmido ｦｯｩｾ＠

lizada num tubo Davies, nas condições reportadas em (4). Os ｲ･ｳｵｬｴｾ＠

dos da separação foram avaliados a partir dos teores de VaOs e Tio 2 · 

presentes nos diferentes produtos. 
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3,0 APRESENTAçAo DOS RESULTADOS 

A tabela II apresenta os resultados da influência da qran.!:!. 

lometria e da intensidade do campo magnético sobre a ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡｢ｩｬｩ､ｾ＠

de do minério de C.A.L. previamente deslamado e reduzido parciat.en

te. Como pode-se verificar, o aumento da intensidade do campo maqn! 

tico tem pouca influência sobre as concentrações de vanádio e titã-

nio nos produtos da ｳ･ｰ｡ｲ｡ｾ￣ｯ＠ bem como sobre o grau de recuperação 

desses produtos, para as fases qranulométricas investiqadaa. 

A tabelaiii apresenta os resultados das concentrações ｭ｡ｾ＠

néticas de baixa intensidade do minério calcinado e ｰｯｳｴ･ｲｩｯｲｭ･ｮｴ･ｾ＠

duzido parcialmente até o estágio magnetiti.co, para as distintas fai

xas granulométricas. Comparando-se os resultados das duas rotas pr2 

postas (tabelas II e rui verificou-se que o tratamento de redlção par

cialmente calcinação ao ar a 1000°C não promoveu uma melhoria na ｣ｾ＠

centração do vanádio. Portanto a expectativa do tratamento de calei 

nação/redução parcial ·de favorecer a liberação da ilmenita da hemat! 

ta (principalmente da hematita oriunda de reoxidação da magnetita ｮｾ＠

tural) não foi efetiva. Em vista destes resultados, pode-se con-

cluir que a rota mais adequada para o pré-tratamento do minério de 

Campo Alegre de Lourdes é a ustulação magnetizante a S00°C ｾ＠ de 

cominuição do minério. 

. 4. O AH1LISE DOS RESULTADOS 

As etapas de concentração magnética do minério de C.A.L. 

in natura (4) e pré-tratado por redução parcial, evidenciaram me n! 

tida ､ｩｦ･ｲ･ｮ｣ｩｾ￣ｯ＠ em termos do grau de recuperação e do teor de va-
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pidio contido no concentrado. A concentração magnética de baixa in

tensidade do minério in natura possibilitou a obtenção de um concen

trado magnético com .um teor de V1 0s na faixa de 0,7 - 0,8\ e teores 

de TiOz variando entre 9 e 20\. A recuperação no entanto foi baixa 

(17-26\). Por outro lado a fração não magnética de baixa intensida

de utilizada na separação magnética de ｾｬｴ｡＠ intensidade deu origem a 

um ;concentrado (recuperação variando entre (83-74\) possuindo baixos 
I 

ｾｲ･ｳ＠ de TiOz (15-21\) e t.eor. não desprez!veis de vanádio (0,6- 0,8\). 

ｅｳｾ･ｳ＠ resultados evidenciam que a concentração magnética do minério 

in natura não é uma solução adequada para a concentração do minirio 

de C.A.L. 

Bm vista deptes resultados ficou clara a necessidade da 

busca de. uma rota alternativa para o tratamento do minério de C.A.L •• 

A necessidade de se obter uma máxima liberação das lamelas de ilmen! 

ta presentes na matriz hematita-martita levou a se realizar ｰｲ￩Ｍｴｲｾ＠

tamentos pirometalúrgicos envolvendo principalmente uma etapa de re

dução parcial até o estágio de magnetita antes da etapa de cominui

ção do minério. 

A finalidade da redução parcial da hematita é a de indu

zir ､･ｦ･ｾｴｯｳ＠ na matriz hematita-martita bem como nas interfaces ｩｬｾ＠

nita/hematita, acarretando em consequência um aumento do grau de li

beração das lamelas de ilmenita. OUtra finalidade do pré-tratamento 

é de promover o aumento da superflcie especifica do minério (forma

ção de poros e trincas) o que tenderá a favorecer um melhor contato 

f{sico entre o minério e o sal durante a etapa posterior de ustula-

ção salina. 

A concentração magnética de baixa intensidade do minério 
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pré-reduzido deu origem a um concentrado (75-80% de recuperação) pos 

suindo 0,8-0,95% de V2 0 5 e 9-12% de Ti0 2 • A tabela IV ilustra a 

comparação dos resultados dos ｴｲ｡ｴ｡ｾｭ｣ｮｴｯｳ＠ de concentração magnética 

do minério de C.A.L. in natura e pré-tratado por redução parcial. 

Como pode-se verificar a recuperação do ｯｯｾｴｲ｡､ｯ＠ e prin

cipalmente a seletividade na concentração em termos da obtenção de 

um concentrado de vanádio com baixos teores de Ti0 2 se acentuou mar

cantemente com o pré-tratamento de redução parcial seguido de comi

nuição. A fração não magnética de baixa intensidade apresentou teo-. 

res de V20s significativamente mais baixos e teores de Ti02 incompa

ravelmente mais elevados no minério pré-tratado por redução parcial 

do que no minério in natura, demonstrando claramente que o tratamen

to proposto foi eficaz na separação da ilmenita da matriz ferrosa. 

5.0 CONCLUSÕES 

1. A rota sugerida no presente trabalho (redução parcial do 

minério, cominuição, concentração magnética de baixa intensidade) é 

atraente e factível tecnicamente no tratamento do minério complexo 

de ferro-titânio-vanádio de Campo Alegre de Lourdes-Da. 

2. o grau de recuperação do concentrado· e a seletividade na 

concentração se acentuaram marcantemente em relação a rota tradicio

nal de concentração magnética do minério in natura adotada para o 

tratamento de minérios não complexos. 
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Tabela II - Teores de titânio e vanádio do minério previamente desla

madojreduzido parcialmente/cominuido e separado em distiE 

taa faixas granulométricas 

FAIXÁ GRANULOMtTRICA Itm!NSIDNlE 1E 
TEOR ,,, 

RECUPERACAO 
(MALHAS) CJ\MPO (A) /F'IW;k:J V aOs TiO a 

,,, 
0,8/ Mag 0,90 8,60 76,80 

0,8/NMag 0,29 53,40 23,20 

- 100 + 150 
1,6/ Mag 0,92 9,40 76,40 

L,-

1,6/NMag 0,29 59,00 23,60 

0,8/ Mag 0,95 7,50 77,70 

0,8/NMag 0,32 52,70 22,30 

- 150 + 200 
1,6/ Mag 0,96 6,90 78,30 

1,6/NMag 0,30 51,00 21,70 

0,8/ Mag 0,81 7,50 79,40 

0,8/NMag 0,33 52,00 20,60 

- 200 
1,6/ Mag 0,81 6,10 81,10 . 

1,6/NMag 0,35 49,40 18,90 
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' Tabela III - Teores de titânio e vanádio do minério previamente des-

1amado/reduzido parcialmente/calcinado ao ar a 1000°C/ 

cominuido e separado em distintas faixas qranukuétricas 

FAIXA GRANULOM!TRICA INTENSIDADE DE TiOz VzOs 
(MALHAS) CAMPO(A)/FRAÇAO (\) . (\) 

1,2/Maq 11,90 0,81 
- 100 + 150 

1,2/NMaq 44,60 0,51 

1,2/Mag 9,26 0,82 
- 150 + 200 

1,2/NMaq 48,20 0,48 

1,2/Maq 8,84 0,78 
- 200 

_l__ 
1,2/NMaq 37,80 0,52 

ｾＭ - -- - ·- --- ｾＭＭ -

Tabela IV - Comparação entre os resultados de concentração magnética 

de baixa intensidade do minério de C.A.L. pré-tratado por 

redução parcial com o minério in natura 

MIN!RIO MAGN!TICO TEOR (\) NAO MAGN!TICO TEOR (\) 

C.A.L. (\) 
VzOs TiOz 

(%) 
VzOs TiOz 

(In Natura) 16,7-26,3 0,7-0,8 9-20 83-73,7 0,6 -0,8 15-21 

(Pré-Tratado 
por Redução 75-85 0,8-0,95 9-12 15- 25 0,25-0,35 50-60 
Parcial 

-- - -L....-..-


