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RESUMO 

 
O município de Maracás no Estado da Bahia concentra a principal reserva de 
vanádio no Brasil que é explorada pela Vanádio de Maracás S/A (VMSA). Cerca de 
60% do depósito vanadífero é composto por minério disseminado, 
magnetita‐piroxenito, que possui teor médio de sílica de 35%. Apenas uma pequena 
porção deste minério é processada na usina de beneficiamento após blendagem 
com minério mais rico, magnetitito maciço, com o qual o vanádio também está 
associado. Os inconvenientes provocados pelo baixo teor de minerais magnéticos e 
a presença de silicatos marginalizam grande parte do minério disseminado. Para 
viabilizar seu uso, ensaios em escala piloto foram realizados para investigar a 
viabilidade técnica da utilização da pré‐concentração magnética nas etapas iniciais 
da cominuição. Os ensaios foram realizados com amostras coletadas em diferentes 
frentes de lavra e com minério marginal estocado nas proximidades da mina. Um 
separador magnético de tambor, HF 12”×12”, marca Inbrás, operado a seco, foi 
utilizado e a importância de parâmetros como campo magnético, abertura do  
defletor, velocidade do rolo e granulometria do minério, foi investigada. Os ensaios 
foram avaliados quanto às concentrações de V2O5, SiO2 e de minerais magnéticos. 
Os resultados indicam que a recuperação metalúrgica de V2O5 e de SiO2 são 
proporcionais ao aumento da abertura do defletor para todas as granulometrias 
avaliadas, que a remoção de SiO2 é maior para granulometrias mais grossas e que o 
aumento da velocidade do tambor implica no aumento da razão de enriquecimento 
de V2O5 e na diminuição dos teores de SiO2 do concentrado. Os resultados apontam 

as condições operacionais favoráveis para a produção de pré‐concentrados com 
teores adequados de minerais magnéticos e menores teores de sílica. Este estudo 
demonstra a viabilidade técnica da pré‐concentração magnética de minérios 
marginais na etapa de britagem e amplia as perspectivas para o aumento da vida útil 
do empreendimento. 

 
PALAVRAS-CHAVE: concentração magnética, minério marginal, 

magnetita‐piroxenito 

 

ABSTRACT 
 

The municipality of Maracás, in the state of Bahia, is the biggest vanadium reserve in 
Brazil operated by Vanadium de Maracás S / A (VMSA). About 60% of the vanadium 
deposit consists of disseminated ore, magnetite-pyroxenite, which has a silica  
content of 35%. Only a small portion of this typology is processed at the mill after 
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blending with richer ore, massive magnetite, with which vanadium is also associated. 
The disadvantages caused by the low content of magnetic minerals and the  
presence of silicates marginalize significant portion of the disseminated ore. To make 
possible its use, pilot plant scale trials were developed to investigate the technical 
feasibility of the use of magnetic preconcentration in the initial  stages  of 
comminution. The tests were carried out with samples collected on different mining 
fronts and with disseminated ore stored near mine. A 12-gauge HF 12 "× 12" drum 
separator, manufactured by Inbrás, dry operated, was used and parameters such as 
magnetic field, baffle aperture, roll speed and ore grade were investigated. The tests 
were apraised for concentrations of V2O5, SiO2 and magnetic minerals content. The 
results indicate that the metallurgical recovery of V2O5 and SiO2 are proportional to 
the increase of the baffle aperture for all feed sizes tested, SiO2 removal is higher for 
coarser feed sizes as well as the increase in V2O5 enrichment and the decrease of  
the SiO2 contents of the concentrate. The test results indicate favorable operating 
conditions for production of pre-concentrates with adequate magnetic minerals and 
lower silica content. The study demonstrates a technical feasibility of the magnetic 
preconcentration of marginal ores at the crushing stage, enlarging the useful life of 
the enterprise. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A concentração magnética explora a diferença de susceptibilidade magnética entre 
os minerais e explora essa característica para separar minerais magnéticos dos não- 
magnéticos. Todos os minerais são afetados, em algum grau, quando submetido ao 
campo magnético e, embora a grande maioria não produza efeitos detectáveis, 
podem ser classificados em ferromagnéticos, paramagnéticos ou diamagnéticos 
(WILLS e NAPIER-MUNN, 2006). Vários modelos de equipamentos industriais são 
comercializados e aplicáveis a diferentes usos conforme a capacidade de regulagem 
da intensidade e gradiente de campo magnético. Além disso, esses equipamentos 
podem ser operados a seco ou na presença de água. O uso de concentradores 
magnéticos é muito comum para o tratamento de minério de ferro e titânio e pode  
ser utilizado com o objetivo de elevar o teor de elementos ou compostos associados, 
a exemplo do V2O5  (CUELLAR et al., 1988; OGASAWARA e SILVA, 1990). 

 
O projeto Vanádio de Maracás é controlado pela empresa canadense Largo 
Resourses Ltda., que tem como foco o desenvolvimento de projetos de mineração  
de vanádio e tungstênio, principalmente no Brasil e no Canadá. A presença de 
vanádio em Maracás foi descoberta em 1979, pela Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral (CBPM) e, em 2006, a empresa Largo Resources adquiriu porcentagem 
majoritária das ações da Vanádio de Maracás, tornando-se proprietária do projeto.. 

 

Na Vanádio de Maracás S/A (VMSA), a primeira etapa da produção de pentóxido de 
vanádio consiste no beneficiamento físico do minério, que tem como objetivo  
principal produzir um concentrado de magnetita com teor acima de 90% (Figura 1). 
Para alcançar a produção, são processados dois tipos principais de minério: o 
maciço, que apresenta mais de 45% de magnetita, e o disseminado, caracterizado 
por  ter  magnetita  disseminada  em  uma  matriz  de  piroxenito.  Cerca  de  60% do 
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depósito vanadífero Gulçari A é composto por minério disseminado que possui teor 
médio de magnéticos de apenas 20%, enquanto os outros 40% possuem teor médio 
de aproximadamente 50%, sendo o teor médio da jazida 32% de magnéticos. 

 

Figura 1 – Fluxograma da Usina de Beneficiamento da Vanádio Maracas em 2014. 

 

Logo após o start up na usina de beneficiamento, observou-se que o processo 
alcançaria a taxa de produção projetada somente se a mistura de minério da 
alimentação da usina tivesse mais que 40% de minerais magnéticos, o que tornaria 
inviável o uso de significativa parcela do minério disseminado, ou seja, apenas 70% 
das reservas calculada seriam aproveitáveis. Esta situação motivou a investigação 
de um novo processo que permitisse reduzir o teor de minerais magnéticos exigido 
na alimentação da usina. Ademais, estudos anteriores, realizados ainda na fase de 
concepção do projeto, demonstraram a viabilidade técnica da concentração 
magnética a seco como alternativa à recuperação do V2O5 no minério maciço (SGS - 
FINAL REPORT, 2007). 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir os resultados de estudos 

em escala piloto de pré‐concentração magnética do magnetita‐piroxenito da Vanádio 
de Maracas S/A (VMSA) realizados em dois períodos, no ano de 2014 e de 2017. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Com o objetivo de encontrar uma alternativa para viabilizar o uso de todo o minério 
disseminado do depósito de Maracás, duas campanhas de ensaios em escala piloto 
foram realizadas, em períodos distintos, para investigar a viabilidade técnica da 

utilização da pré‐concentração magnética nas etapas iniciais da cominuição. Os 
ensaios foram realizados com amostras coletadas em diferentes frentes de lavra e 
com a magnetita-piroxenito de baixo teor estocado nas proximidades da mina. Um 
separador magnético de tambor, HF 12”×12” da Inbrás, operado a seco, foi utilizado 
nos ensaios e a importância de alguns parâmetros foram investigados. 

 
A primeira campanha de ensaios foi realizada com uma amostra de 
aproximadamente 150 kg de magnetita-piroxenito coletada na mina da VMSA, com 
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teor de sílica acima de 30% e 23% de minerais magnéticos. A amostra foi 
adequadamente homogeneizada e quarteada em 16 sub-amostras, das quais 12 
foram inicialmente utilizadas para a realização de ensaios. Os ensaios foram 
realizados mantendo-se constante a vazão de alimentação em 40 kg/min e a rotação 
do rolo em 40 RPM. Nesses ensaios foram avaliados os efeitos da distância do 
defletor (D.D.) e da granulometria do minério na recuperação mássica e metalúrgica 
do V2O5  e SiO2. 

 
A segunda campanha de ensaios foi realizada com uma amostra de 
aproximadamente 200 kg de magnetita-piroxenito, com teor de V2O5 abaixo do teor 
de corte atual (0,60% V2O5) e teor de magnéticos de aproximadamente 12%. Os 
ensaios foram realizados com sub-amostras de 2 kg mantendo-se constante a vazão 
de alimentação em 40 kg/min e a distância do defletor em 2,5 mm. Nesses ensaios 
foram avaliados os efeitos da granulometria do minério e a velocidade de rotação do 
tambor na recuperação mássica e metalúrgica do V2O5. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1. Primeira campanha de ensaios 

 
A Tabela 1 apresenta as condições utilizadas nos ensaios da primeira campanha 
bem como os teores de V2O5 e SiO2 do concentrado e rejeito do processo de 
concentração magnética. 

 
Tabela 1 – Condições e teores obtidos na primeira campanha de ensaios. 

 

d80 

(mm) 
D.D. (cm) 

Alimentação 

%V2O5 %SiO2 

Concentrado 

%V2O5 %SiO2 

Rejeito 

%V2O5 %SiO2 

 1,5 1,02 34,13 1,39 27,66 0,59 43,11 

8 2,5 1,01 35,33 1,22 28,45 0,56 43,02 
 3,5 1,08 33,87 1,19 31,88 0,49 43,88 
 4,5 1,06 34,33 1,06 33,48 0,37 45,75 

1,5 1,08 33,18 1,35 28,80 0,66 39,40 

7 
2,5 1,04 34,14 1,26 29,71 0,52 40,72 

3,5 1,08 32,93 1,15 31,86 0,44 44,10 

4,5 1,02 34,22 1,08 33,19 0,38 45,46 

1,5 1,06 33,20 1,27 29,09 0,72 39,54 

5 
2,5 1,06 34,04 1,20 31,41 0,57 41,93 

3,5 1,06 33,70 1,07 33,16 0,47 44,36 

4,5 1,04 33,82 1,11 32,71 0,38 45,67 

* Distância do defletor – D.D. 

 
Para as três granulometrias avaliadas verifica-se que os maiores teores de V2O5 são 
obtidos para a condição de menor distância do defletor (D.D.) e que padrão oposto é 
observado em relação aos teores de SiO2. A condição de menor D.D. implica em 
cortes mais seletivos de modo que predominantemente as partículas magnéticas 
liberadas são direcionadas à corrente do concentrado. Por estar associado com os 
minerais magnéticos, magnetita, o V2O5 é preferencialmente direcionado para a 
corrente do concentrado. 
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A Figura 1 mostra o comportamento dos índices de desempenho, recuperação 
mássica, recuperação de V2O5 e de SiO2, calculados a partir dos resultados 
apresentados na Tabela 1, em função da D.D. e para cada faixa granulométrica 
avaliada. Da Figura 1 é possível verificar que a recuperação mássica e metalúrgica 
de V2O5 e SiO2 aumentam proporcionalmente com a D.D. em quase todos os casos. 
Recuperações mássicas superiores a 80% são obtidas quando a D.D. é ajustada 
para valores acima de 3,5 cm (Figura 1a), enquanto que, recuperações metalúrgicas 
de V2O5 superiores a 80% são alcançadas com ajustes D.D. iguais ou superiores a 
2,5 cm (Figura 1b). Baixas recuperações de SiO2 foram obtidas com a configuração 
de menor distância do defletor, 1,5 cm. No entanto, o menor resultado de 
recuperação de SiO2 foi observado para a condição de D.D. igual a 2,5 cm (Figura 
1c). 
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Figura 1: Índices de desempenho dos ensaios de concentração magnética: a) Recuperação 

mássica; b) Recuperação de V2O5 e; c) Recuperação de SiO2. 

 
Na Figura 1a é possível observar que a recuperação mássica aumenta com a 
redução granulométrica, expressa pelo d80. O mesmo padrão é observado quando  
se avalia as recuperações de V2O5 e SiO2 (Figuras 1b e 1c). 

 
A avaliação global dos resultados sugere que as máximas recuperações mássicas e 
de V2O5 ocorrem para um mesmo valor de distância do defletor, 4,5 cm. Por outro 
lado, a maior recuperação mássica ocorre quando a granulometria é fina, d80 = 5  
mm, enquanto que, a correspondente recuperação de V2O5 ocorre quando é 
submetida à concentração magnética partículas mais grossas, d80  = 8 mm. 
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Os resultados mostraram ser possível enriquecer o minério disseminado com 1,02  
de V2O5 (equivalente a 23% de magnéticos) até 1,28% de V2O5 (equivalente a 29% 
de magnéticos), de forma a viabilizar a mistura do pré-concentrado do minério 
disseminado com o minério maciço, produzindo material com a qualidade exigida 
pela separação magnética a úmido (40% de magnéticos), além de reduzir 
consideravelmente o volume total de silicatos sem reduzir a quantidade de V2O5 

proporcionalmente, já que apenas 50% da massa de silicatos é recuperada  
enquanto mais de 80% do V2O5  continua presente. 

 

Após a avaliação criteriosa dos resultados obtidos na primeira campanha de 
ensaios, o projeto inicial da usina de beneficiamento foi modificado e uma etapa de 
concentração magnética a seco foi adicionada ao circuito. A instalação de um 
concentrador magnético a seco, após a etapa de britagem terciária, permitiu um 
aumento de 20% na produção e ampliação das reservas em cerca de 20%. A Figura 
2 mostra o perfil de recuperação mássica e de V2O5 da etapa de concentração 
magnética a seco dos últimos dois anos. Após o início da operação industrial da 
concentração magnética a seco, a recuperação mássica média do período foi de 
aproximadamente 68% e a recuperação de V2O5  foi de 94%. 

 

Figura 2. Perfil de recuperação mássica e de V2O5 entre maio de 2015 até abril de 2017 da 
VMSA. 

 
Nota-se que de maio de 2015 até abril de 2017, mais de 1,6 milhões de toneladas de 
minério foram processados pela pré-concentração das quais aproximadamente 30% 
foi disposto como rejeito em pilhas de material britado, ou seja, 400 mil toneladas 
deixaram de ser moídas, proporcionando economia de corpos moedores e 
revestimento de moinho. Além disso, a remoção prévia de rejeitos amplia a vida útil 
da bacia de rejeitos, uma vez que o material apenas britado pode ser disposto em 
pilhas de rejeito. Uma avaliação econômica simples permite concluir que a 
implantação da etapa de pré-concentração magnética associado ao circuito de 
britagem resultou numa economia de mais de R$ 3 milhões de reais, desde o início 
de sua operação. 
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Os resultados obtidos na primeira campanha de ensaios mostraram que toda a 
reserva inicialmente apontada é de fato aproveitável. Além disso, os resultados 
indicaram o potencial aumento da reserva com a possibilidade de aproveitamento de 
rocha estéril contendo baixos teores de minerais magnéticos. Nesse contexto, uma 
segunda campanha de ensaios foi realizada para avaliar a viabilidade técnica do 
aproveitamento de um grande volume de rocha estéril com baixo teor de minerais 
magnéticos. 

 
3.2. Segunda campanha de ensaios 

 
A Tabela 2 apresenta as condições e teores médios de V2O5, SiO2 e de minerais 
magnéticos obtidos durante a segunda campanha de ensaios. Vale destacar que o 
teor de minerais magnéticos foi determinado após a concentração magnética  a 
úmido em tubo Davis da fração pré-concentrada do ensaio a seco. 

 
Tabela 2 – Condições e teores médios obtidos na segunda campanha de ensaios. 

 

d80 

(mm) 

Rotação 
(RPM) 

 

%V2O5 

Alimentação 

%SiO2    
Magnéticos 

(%) 

 

%V2O5 

Concentrado 

%SiO2    
Magnéticos 

(%) 

Rec. 
Mássica 

(%) 

Rec. 
V2O5 

(%) 

 50    0,87 23,46 19,65 54,90 86,40 

12,5 70 0,56 29,17 11,59 0,99 24,79 21,84 48,30 85,60 
 90    1,11 26,38 26,32 38,10 79,00 
 50    1,04 27,08 18,27 59,30 85,60 

10,5 70 0,55 32,55 11,32 0,90 28,64 20,54 52,50 86,40 

 90    0,79 29,73 24,18 40,90 78,20 

 
A partir dos valores da Tabela 2 é possível verificar que, numa mesma  
granulometria, as recuperações mássicas e de V2O5 diminuem com o aumento da 
rotação. O mesmo padrão é verificado com o teor de SiO2. Por outro lado, a redução 
da granulometria afeta negativamente as recuperações mássicas e de V2O5. Ainda 
da Tabela 2 é possível atestar a possibilidade de enriquecer o magnetita-piroxenito 
com aproximadamente 11% de magnéticos para até 26%, teor que viabiliza uma 
mistura com minérios mais ricos para alcançar o necessário à alimentação da 
separação magnética a úmido. Essa constatação foi verificada em apenas um dos 
ensaios realizados na condição de d80 igual a 12,5 mm e 90 RPM onde foi possível 
obter recuperação mássica de 38,1%. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Os estudos realizados nas duas campanhas de ensaios apontam para a viabilidade 
técnica da pré-concentração magnética do minério marginal como alternativa para o 
aumento das reservas e o máximo aproveitamento da jazida. A implementação 
industrial da etapa de concentração magnética a seco, após a  britagem  terciária 
para pré-concentrar o minério, resultou na ampliação das reservas com o 
aproveitamento de grande parte do magnetita-piroxenito e produziu ganhos indiretos 
com a remoção de silicatos, que causam problemas à etapa de moagem e lixiviação. 
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