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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 provavelmsnte
a maior ocorrência de vanádio em um único depósito no mundo. En-
tretanto, devido ã complexidade da sua mineralogia, as condições
tecnológicas disponíveis para a recuperação do var.ádio, titânio
e/ou ferro, não perreite ainda o aproveitamento deste minério pa-
ra a situação atual do mercado.

Este tra-alho apresenta uma avaliação critica das experiências an
teriores visando o aproveitamento deste minério, descreve as ten
tativas que estão sendo desenvolvidas no Programa de Engenharia""
Metalúrgica e de Materiais da COPPE/UFRJ, ben COITO analisa as
possibilidades técnicas e econômicas das tecnologias existentes,
considerando inclusive as vantagens e desvantagens da aplicação
de procL-sjos sLJsrur'/icos p r r n o c.pr3•/•_•'L'.».r.-:•:.to iv..?^-ulo •:!•? f-^r
ro, titânio e vanãdio.

ABSTRACT

The vanadium contained in the Campo Alegre âs Lourdes ore
corresponds to about 1,4 million tons. This is probably the
biggest single vanadium deposit on Earth. However, the complexity
of ore mineralogy and technological conditions available at the
present time, do not allow the economic processing of this ore.

This work presents a critical evaluation oi previous experiences
in order to develop an economic process for this ore, as wall as
describing the attempt which is being developed in tha Metallurgical
Engineering Program at COP?E/t'FRJ and analyses other technical
and economical possibilities of existing technologies, including
considering advantages and disadvantages of integrated steel-
making process to recover iron, titanium and vanadium.
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1. O H I N E R I O DE CAMPO ALEGRE DE LO0RDE3

O depósito da ferro-titânio-vanãdio de Campo Alegre de

Lourdes (C.A.L.) está situado na Bahia, ã cerca de 830 km de Salva

dor, no além São Francisco, na fronteira cora o Piauí. O centro ur-

bano de importância nais próximo é Juazeiro na Bahia. A região

apresenta as características típicas do semi-árido do Kcrdeste. Es_

te depósito contém reservas indicadas da ordem de 200 ailhões de

tonelíidas, apresentar.do-se sob a forma de elevações discretas que

poderiam ser facilmente lavradas a céu aberto.

1.1 - Composição Quíaica

Os resultados das análises químicas disponíveis são apre-

sentados na Tjbela 1.

TABELA 1 - Composição química do minério de C.A.L.

*

Fe

TiOj

V2°5
S i 02
A12O3

CaO

KgO

p 2o 5

Co

43,30

19,46

0,80

2,94

4,30

0,10

0,17

0,13

0,01

48,25

19,58

•

3,81

4,31

0,11

0,13

0,05

0,009

c

47,12

17,35

0,76

4,86

4,95

0,06

0,78

< 0,02

0,015

D

44,34

17,35

*

5,60

4,69

0,90

3,59

< 0,02

0,02

E

44,70

20,62

0,72

3,81

3,13

0,18

0,16

0,^1

•

F

47,84

13,35

0,70

2,62

3,30

0,06

0,16

1,2.1

•

G

<5,50

20,25

0,71

4,38

5,91

0,09

0,25

0,23

*

Fonte: A, B, C e D - ?rogratita de Tecnologia Mineral - CEPED (1)

E - Phillips e Bittencourt (2)

F - Ribeiro (3)

G - Silva e Câmara (4)

(*) - resultado não-disponivel.

A sinilaridade, do ponto de vista de composição química,

do minério de C.A.L. cora os principais depósitos ferro-titanlferos

contendo vanádio pode ser avaliada na Tabela 2.



TABELA 2 - Composição química dos principais depósitos ferro-tita-
• *

níferos contendo vanádio

Fe

TiO2

V2°5
SÍO 2

A£2°3

AFRICA
DO SUL

50-57

.11-20

1,5-2,0

2,0-3,0

*

30-35

10-12

0,3-0,6

20-30

10-20

FINLÂNDIA
(OÍANMÃKI)

35

12

0.35

19

10

BRASIL
(C.A.L.)

45-48

17-21

0,6-0,8

2,0-5,0

3,0-5,0

CANADA
(ALLARD LAKE)

40

35

0,2
4.3

3,5

Fonte: KuJckanen e Kalden (5)

1.2 - Caracterizarão Mlneralógica

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

ni.o-Vcin':iio (õ), ::.'.ja c.iLdjter" òticj frincipnl ô a pri;?'-r.j:i '.} s^~

ro em seu estado ce Valencia cais elevado (FeÍT) , coapor.au u.v.a .:.j-

triz de henatita-=iartita (que é a alteração da nag..etita para hera

titã), juntamente com grãos discretos de iltnenita e leucoxênío.

Mais da metade da ilmenita total está finamente disseminada nessa

matriz, sob a Corsa de lamelas de t 5 microns de espessura. O vartá

dio ocorre provavelmente em solução sólida con o ferro, corro

FejO^.VO, ou FeO.VjOj, pois os estudos efetuados coni silcro-sond?,

cios grãos de hesatita-martlta e ilmenita alterada não indlcan a

existência de minerals de vanádio separados individualmente (7).

Na Tabela 3 é apresentada uma estimativa de corposiçãc bá

sica do ninério.

Estas características tornam o minério de C.A.I.. £!-•,-J-

lar, pois os principais minérios sinilares de fcrro-tltânio de

ocorrências, jazidas ou minas conhecidas apresentam o ferro distrt

buldo de naneira mais equitativa entre seus estados de oxidarão

mais baixo (Fe'*) e mais elevado (Fe'*>, forr.ando o nlneral .T.â r.e-

tita e, a nicro-estrutura do ninério é tal que, através de proces-

sos físicos de tratamento de minérios, é possível separ-ir os nine

sais de titânio e ferro, sendo que o vanádio usualmente está asso-

ciado ao ferro e assim, separa-se da nachetlta. A exemplo de
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C.A.L., uma excessão notável é o depósito de AI lar d Lake no Cana-

dá, onde o ferro é encontrado predominantemente cono henatita (5).

TABELA 3 - Composição básica do minério de C.A.L.

FRAÇÃO

Hematita/nartita

Ilmenita alterada

Ganga

PROPORÇÃO
(%)

58

32

10

100

COMPOSIÇÃO
OUlMICA (*)

TiO2

3,79

49,74

fe2°3
85,91

45,96

V235

l.U

0,27

DISTRIBUIÇrtO
(*)

TiO2

12

88

100

Fe2°3
77

23

100

V2°5

86

12

100

No caso de C.A.L.- a ilmenita está presente tanto em

grãos de dimensões que permitem a separação física após a mos-je-i,

quanto na f o r m de ladeio •; d" pr.ju-iaa .•ijiossurj -j.".;r3 ^^ ';er.'..'.t_"->i

-martita, de separação impossível por meios físicos. Assim sendo,

verifica-se que, em função da mineralogia, o beneficianento deste

minério deverá ser problemático. Aparentemente, a nelhor estraté-

gia seria a produção de um concentrado de ferro-tltânio-vanádio ,

através de lavta seletiva e/ou operações de tratamento de miné-

rios, visando basicamente eliminar a ganga (constituída de compos-

tos indesejáveis ao processamento, tais como SiO^, P2°i' C a 0' 'V'g0'

AíjO,, e t c ) , o que poderia tornar menos complexa a recuperação

dos elementos de interesse.

Estudos efetuados no CEPED (2) u n a CO??E/UFKJ (7) usan-

do métodos físicos convencionais (co^lnuição, r.ssigem, separa-

ção magnética e/ou espiral de Humphrey)' para a separação dos mine-

rais de ferro e titânio, \ÍSJ-.CJO 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 1), ve

rifica-se que os elementos de interesse são: ferro, titânio e vanâ

dio. Como minério de ferro, C.A.L. poderia eer ccr.sideraâo pouco
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Interessante, principalmente quando comparado con os ninérios ri-

cos de Minas Gerais e Carajás, tanto eni relação ao teor de ferro e

reservas, coao em relação a presença de impurezas. As aescas consi

derações poderiam ser feitas em relação ao titânio, coa reservas

expressivas em Minas Gerais e Goiás, sob a forma de inatãsio, bem

como, em areias de praia, sob a forma de ilmenita e xutilo (8).

Mas, o que toma C.A.L. interessante ?

Considerando us teor médio de V"2O5 de 0,7%, este depósi-

to teria cerca de 1,4 milhões de V^Oe contido. Isto ê provavelmente

a maior ocorrência de vanâdio em um único depósito dto cundo ! As-

sim sendo, cono minério de vanádio, C.A.L. deve ser considerado de

grande importância econômica e estratégica para o Brasil..Veste sen

tido, esforços (JtíVariaa ser dirigidos para desenvolver tecnologia

jioiu'ia que ve:.'.'.a ps"i'~i _i i: o aproveitamento econr".ico 20^*2 reser-

va.

A Coapanhia Baiana de Pesquisa Mineral - (CBP.M deté» os

direitos de pesquisa mineral da reserva de minério de ferro-titâ-

nio-vanádio situada no Município de C.A.L. .Esta região, na frontei.

ra da Bahia con o Piauí, é freqüentemente assolada por secas. A

economia local é precarlssima. As riquezas encontradas na reserva

são enormes. Segundo estimativas de ura estudo econômico preliainar

(9), poder-se-ia atingir um faturamento anual de cerca de 20C mi-

lhões de dólares para uma mina que extraísse apenas un milhão de

toneladas por ano, que em termos de mineração a céu aber-.o pode

ser considerada uma Bir.a modesta.

O inpactu de tal mineração para a eeor.oeia local e regio

nal seria da nãíor importância, trazendo transformações e progres-

sos significativos. A desvantagem da reserva, no entanto, é que,

pelas condições tecnológicas atualmente disponíveis no -undo para

a produção de vanádio, titânio e/ou ferro, não se const;uo recupe-

rar estes elerrentos de forr.a economicamente atrativa, ou seja, a

reserva não se constitui ainda numa jazida, nas apertas nu-TA "re-

serva mineral não aproveitável".
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O desenvolvimento de um processo de aproveitamento econõ

mico do minério de C.A.L. traria benefícios óbvios para a economia

local e regional, bem como. para o Pais, que se tornaria auto-sufi

ciente em vanádio e talvez viesse até a exportá-lo, além de outros

possíveis desdobramentos na área do ferro (produção de ferro-espon

ja, aço, e t c ) , do titânio (produção de rutilo sintético, esponja

de titânio, e t c ) , reflorestanento (produção de carvão vegetal),

etc.

2. VANÁDIO: SITUAÇÃO ATOAL E PERSPECTIVAS

A crença generalizada em relação a metalurgia extrativa

do vanãdio é de que pouca informação útil pode ser otcida na lite-

ratura. As referências ent reação ao processamento dos minérios

contendo vanãdio destacam o fato de que estes tem se desenvolvido

mais cono arte do que ciência (10).

Entre os usos e aplicações do vanádio pode-se destacar

o seu enprego coco catalisador na indústria química e cono elenen-

to de liga reagindo com o nitrogênio e outras impurezas para for-

mar compostos que não enfraquecem as estruturas cristalinas, adi-

cionando assim, melhores propriedades mecânicas ao aço. Quando us£

do em pequenas quantidades, o vanádio possibilita a adição do

tungstênio ao aço para formar os chamados "aços rápidos". O vaná-

dio é unt dos agen-«s ligantes responsáveis pela superação dos.pro-

blemas de fadiga nos aços ao titânio. Em solução aquosa, a química

do vanádio é reconhecidamente complex (11). A obtenção do vanádio

metálico por alumir.oterntia já foi estudada experimentalmente (12).

No momento, o mercado internacional de vanáüio se encon-

tra deprir.ldo, a exemplo da maioria dos bens de origen mineral, co

r.o conseqüência da manipulação dos preços e de outros fatores geo-

políticos. Entrc'anto, as r visões de crescimento econô. leo são

otimistas/ o que implicará '... aainr demanda de aço- ; spevltiis Ce

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

rando assim o panorama para este netal. Assim sendo, parece bastari

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 ã cível

mundial (1983).

TABELA 4 - A situação do vanâaio (1183)

PAlS

Africa do
Sul

EUA

URSS

Finlândia

Japão

Austrália

China

RESERVAS
(ton)xlO3

950

185

2900

35

35

ÓTú

CAPACIDADE ANUAL
(ton)xlO3

18

05

Cl

02

Ú6

PRODUÇÃO
PREVIST»
(ton)xlO3

15

05

05

01

•7

FONTES DE
VASADIO

.magnetita titã
nlfera ~
.sub-produto do
processamento
do urânio
.magnetita titã
nfera
.magnetita tita_
nlera ~
.catalisadores
usados
.nagnetlta vana

• r.ir.Sr -O_. '. .-..:.•.-
dlferos

Fonte: Highveld steel i Vanadium Ltd. in Ribeiro (3)

Como se pode coservar, a Africa cio Sul é rer-onsãvel por

grande parte da produçi.3 cundial de vanádio c é o principal expor-

tadcr. As tensões políticas neste pais poderiam se agravar e gerar

desconttnuidades na prcdução de vanadio, entre outros bens Bine-

rais produzidos naquele pais. A extração do vanádio nos EUA está

associada a indústria do urânio, no momento bastante deprimida,sen

grandes perspectivas de nelhorü significativa a curto/aédio pra-

zo. A situação da Finlândia cor.o exportador tradicional de corpos

tos de vanádio deverá ser prejudicada com o esgotamento das r.inas.

Assim sendo, a procura ás alternativas para o suorir;<;r.to desta ma-

téria-prima pelos paíc*s consumidores, poderá abrir perspectivas

muito interessantes para a exploração de jazidas no 3rasil, visan-

do não só atcr.der ao -orçado interno, como também para exportação.

Atualmente, o Brasil é inteiramente dependente das ir.por

tações de vanãdio. Na Tabela 5 são apresentados os dados referen-

tes a importarão ân VjO- e outros compostos ^privados, tais cono.
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vanadato de asaônio e de sódio.

TABELA 5 - Importações brasileiras de compostos de vanádio

IMPORTAÇÃO DE COMPOS
TOS DE VAN&DIO

US?

kg

1983

3.636.448

761.288

1984

3.424.306

f.31.693

1985

4.041.279

783.484

Fonte: CACEX

Os dados apresentados na Tabela 5 são indicadores do ní-

vel de consumo dos conpostos de vanãdío no nercado brasileiro e a

dimensão deste mercado, por si só, jã poderia ser uma das justifi-

cativas peira o desenvolvimento de estudos visando o aproveitamento

de minérios brasileiros contendo vanãdio.

A p a r t i r de Lfi"? a s r.üc-- " i : : >.-•=•_-. c-.' v:::'í'.:o .•>• -> r-::.:ijj in

cdraj dtverio ser ate:.-idas peia exploração da jazida de Xaracãs -

Bahia (13) . Trata-se de uma magnetlta titanífera com um teor médio

de 1,44% de V,O,, podendo ser facilmente beneficiada por concentra

ção magnética e processada convencionalmente por calcínação oxidan

te com. sal de sódio e lixíviação con água quente. A associação for

nada pela CBPM « Pedreira Valéria (Grupo Odebrecht) visa a implan-

tação de um projeto para a produção de cerca de 4.500 ton/ano de

V.Oc. Esta produção i superior a demanda atual do Pais (cerca de

1000 ton/ano), devendo »er exportado o excedente. As informações

sobre as reservas de vanádio cm Maracás (Fazenda Gulçari - I) revê

Iara que são superiores ã 140 mil toneladas tíe vanádio contida(13).

Outra importance fonte de vanádio é encontrada no rejeito

da concentração do minério de cobre da mina da Caralba em Jaguara-

ri iBahia).

Tanto Maracás, como o vanádio contido no rejeito da

ba podem ser consideradas reservas expressivas em termos de vaná-

dio contido. Entretanto, são reservas fínitas. A médio/longo pra-

zo, e se a política industrial ão pais optar pela exportação de v£

nádio em larga escala, visando substituir a Africa do Sul no cena-
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rio internacional, a alternativa brasileira parece ser C.A.L.

3. A METALUR3IA EXTRATXVA DO VANADIO E O MINÉRIO DE C.A.L.

O processo convencional para a extração de vanádio conti-

do ea magnetitas tltanlferas consiste na conversão deste em um sal

de sódio solúvel por ca lei nação oxida.-.te, utilizando-se forno rota

tivo, a una temperatura de 800-1300°C e IUH tenpo de 1 a 10 horas,

a depender das características do minério (14).

A reação de calcinação para formação de sal de sódio só

ocorre com o vanádio pentavalente. Quando o minério contém mine-

rais de vanádio com valências inferiores, estes deverão ser previa

mente oxidados para que ocorra a formação de compostos de vanádio

solúveis em água.

rojjíã-. quo or:r:e; ni proce-.so í?

ção oxidante são:

(m)V2O5 + (n) NajCOyMm) VJOJ. (n) Na2O + (n) C02

Pode-se também usar Na^SO^ ou NaCl ro~o o sal de sódio. Existem

vantagens e desvantagens era cada caso (14) . O tipo de sal de sódio

formado vai depender das condições ea que se realiza a calcinação.

Como exemplo dos sais solúveis mais co.-umente formados, tem-se: or

tovanadato de sódio (Na.VO^), pirovanadato de sódio (Na.V-O,), ne-

ta vanada to de sódio (MaVOj) e hexavanadato de sódio (Na.V-O,..). Os

conpostos produzidos nas plantas de extração normalmente são combi

nações destes sais (polivanadatos).

A -xiviação con água quente do material calcinado apre-

senta extrações típicas da ordem de 63-90% do vanádio contido, a

depender da história da calcina.ão, formando un licor da lixivia-

ção neutro ou ligeiramente básico, do qual o vanádio pode ser pre-

cipitado por vários processos. Usual-ente o vanádio precipitado se

apresenta sob a foima de hexavanadatc ácido de sódio (Na.K.V.O,^)

ou rr.etavanadato do amônio C.H.VO,), que podem ser comercializados
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diretamente ou tratados para a obtenção de V^O^ ou outros produtos

de vanãdio.

Dentre as usinas conhecidas que uti.liza.-n o processo con-

vencional para minérios de ferro-titânlo-vanãdio destacam-se (15,

16):

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

uma magnetita titanífera, com vanãdio associado estruturalmente

à magnetita, e a ilnenita aparecendo cono sicro-inclusão na maj

netiti, de tal maneira que não é possível separar-se fisicamen-

te a maanetita da ilnenita. Nesta usina é produzido apenas pen-

tóxido de vanádio pelo processo de calcinação do minério concen

trado em presença de carbonato do sódio.

b) Sautaruuki - Mina de Otannaki (Finlândia), or.de o minério é for

rcado por magnetita e ilir.enita, cor- 80% de vanádio associado qui

r1 í. ~"!".*?nt<? ? ;.1.CÍ'J.-J t L11, A r.ivfO". j*.r'j;';r ̂  .': ̂  ~;..;5rÍ2 -5 *j-nl :*:.•:

a :•; j^araçíc física ca magnetita e ll-.enita pede ser feita de

maneira eficiente, sem problemas. Nesta usina são produzidos

pentõxido de vanãdio pelo processe de calcinação da nagnetita

em presença de carbonato de sódio e pelotas de minério de fer-

ro, resultantes da lixiviação da nagr.etita calcinada e ilmenita.

No casu do minério de C.A.L., o vanááio ocorre nuna solu-

ção sólida com compostos ie ferro. Apcs o tratamento por calcina-

ção oxldante com um sal de sódio, os cor.po»tos de ferro deverão se

decompor devido à ação do calor, o» oxido» Inferiores oxidados â

óxidos superiores, í> sal de sódio adicionado Secc-posto e poste-

riormente, deverá haver a formação de vanadatos de sódio facilmen-

te solúveis em água quente.

Phillips e Bittencourt (2) Investigaram a possibilidade de

extração do vanãdio do minério superficial ôe C.A.L. por meio de

calcinação com sal de sódio, utilizando os sais de sódio r.aís co-

muns: Na,C0,, Na,S0. e NaCl. Os resultados .-ostrarant que nas con-

dições otimizadas até 864 do Vcinádlo contido ioi. recuperado.
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O projeto desenvolvido pela Rautaruuki Orf (Finlândia) so-

bre a adaptabilidade do Processo de Otannaki (processo convencio-

nal) para extrair o vanãdio do minério ãe C.A.L. (17), mostrou que

não foi possível separar os componentes minerais por dotação ou

separação eagr.ética, como é feito na Otannaki. Apesar de, a príncl

pio, a composição química do minério ser adequada para a extração

do vanãdio pelo Processo de Otanraaki, a adaptação do minério para

calcinarão ea forno vertical, teria que ser confirmada em testes

pilotos, visto que poderia ser problemático o processamento do mi-

nério ea larga escala, em virtude do baixo calor de reação deste

minério. A recuperação de vanádio ea testes de cale inação en esca-

la de laboratório apresentou resultados de até 90%. A lixivlação

das pelotas calcinadas é normal, mas não é possível precipitar o

vanãdio corr.o polivanadato de amônio, por causa da alta concer.tra-

ção de fósforo na solução. Entretanto, foi possível precipitar o

var."r".o cc.~t .--213ViM;Uto de ati,Sní-j. A qua'.idaclii do ir.efuv.-ldato

de aiiiôj.ío nas foi satisfatória e ur;j re-precipitate-.j fyí :'.C-;_ÍJJ-

ria para atir.jir as especificações. O fósforo foi eliminado da so-

lução co-o fosfato de magnéslo e ar.ônio, que poderia ser usado co-

mo fertilizante. Estes testes mostraram que as pelotas lixivJadas

produzidas após a recuperação do vanãdio, não seriam convenientes

pari cargas de alto forno devido ao teor do titânio, de modo que,

so.nente o vanãdio poderia ser recuperado do minério.

síntese de outros estudos realizados sobro o rinério

de C.A.L. é apresentada a seguir. Estes estudos patrocinados prin-

cipalmente pela CBPM, constituem de relatórios técnicos, a nalorla

inéditos ou divulgados de forma restritas

a) "Estudos Preliminares para Aproveitamento do Minério de

C.A.L-", onde os trabalhos realizados executado3 pelo CEPED,por

solicitação da CBPM, estão relatados, cujos resultados são apre

sentadas e discutidos sob diversos ângulos. A conclusão princi-

pal do trabalho foi que, devido a estrutura aineral complexa do

minério, os métodos de separação física não fornecerão çualquer

separação significativa dos eler.entos contidos.

b) "Relatório Técnico - Paulo Abib Engenharia" - Trabalho executa-

do para a CBPM visando a concentração So minério para a obten-
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ção de produtos comercializãveis. Este estudo mostrou que o be-

neficiamento físico não i tecnicamente atrativo, apresentando

remotas possibilidades de viabilização técnica ou econômica.

e) "Sulfetação e Llxlviação de una Kagnetita Tltanífera Contendo

Vanádio" (4), trabalho apresentado por técnicos co CTA, como

contribuição técnica co VI Encontro N.icional de Tratamento de

Minérios e Kidrometalurgla, decorrente de un estudo feito em pa_

ralelo com o CEPED, também por solicitação da CBPM; com os mes-

mos objetivos. Neste trabalho foram conduzidos testes de sulfe-

tação de minérios seguido de ustulaçao com carbonato de sódio e

lixiviação clorídrica.

d) "The Extraction of Vanadium from Brazilian Titaniferous Magneti^

tes - L. D. Ribeiro" (3). Tese de Mestrado subretida S Canborne

School of Mines (novembro/1985). O trabalho desenvolvido con-

siste basicamente de uma rota hldronetalürgiea usando lixivia-

ção clortírici/ extração j-or solvent-: ? precipit;r!i_i, CO:.:J al-

ternativa ao processo convt-r.rional de ustulaçao cõa sal de só-

dio. 0 efeito das variáveis mais importantes do processo pro-

posto foi amplamente investigado. Entretanto, o trabalho neces-

sita ainda de considerável desenvolvimento experir.ental en labo

ratório para definir as condições ótimas de operação e avalia-

ção econômica do processo.

Considerando que o mercado brasileiro consose cerca de

1.000 toneladas de VjO^ e outros compostos de vanádic, importados

de diversas fontes, procedeu-se a uma estimativa preliminar io eus

to de produção do V^O^ pelo processo convencional (calclnação com

•ais de sódio), a partir de dados disponíveis en diversos relató-

rios técnicos da CBPM, chegando-se a valores na faixa de VSf

10,00 a VS$ 15,00/kg. Sabendo-se o preço dp V2°i
 n o Per^odo de

1984-1986 foi da orr̂ ííi de VSf 5,00 a USJ 8,00/k<j, conclui-se fácil,

mente que aos níveis de preços atuais, é inviável o aproveitamento

econômico do ciinSrin de C.A.L., apenas cono fonte de vanádio prima

rio, na escala de produção considerada.

Um processo alternativo para o beneficia.-cr.to de minério

de ferrò-tltânlo-vanãdlo é usado pela Hlghv«ld (Africa do Sul;, on

de o minério é uma magnetlta titanlfeia (5,16). O concentrado é
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pré-reduzido parcialmente em fornos rotativos. 0 prê-reduzldo ê

transtornado em gusa en fornos elétricos de redução a arco submer-

so. 0 vanádio também é reduzido e concentra-se no gusa, enquanto o

titânio fica na escória e é descartado. 0 gusa vanaclfero é oxida-

do parcialmente com oxigênio et> panelas rotativas. Nesta operação,

praticaaente todo vanádio do gusa i oxidado, formando uma escória

com cerca de 25% de V^O^. O gusa, em seguida ê soprado com oxigê-

nio em conversores BOP, transforaando-se em aço. Mesta usina são

produzidos aço e escória com cerca de 25% de VjC^.

A aplicação do processo de Highveld ao minério de

C.A.L. deverá apresentar probleaas. Sabendo-se que o teor de titâ-

nio do minério brasileiro é bea nais elevado do que o sul africa-

no (Tabela 2), pode-se antecipar que a escória a ser fornada tende

rá a ser mais refrataria, exigindo temperaturas mais elevadas de

operação de forno elétrico de redução e maiores quantidades de fun

dentes. Neste caso, a nassa de escória formada por unidade de mas-

sa de gusa produzida será naior, diminuindo a produtividade do fo£

no.Conto a distribuição de vanádio entre o gusa e a escória te.-.derã

a ser constante, a naiar r.assa de escória representará maiores per

das de vanádio através da escória. Alén disso, A situação fica ain

da mais agravada se for levado em conta que o minério brasileiro

tem apenas metade do teor de vanádio do minério sul africano, sen-

do certo que a aplicação do processo Highveld ao minério brasilei-

ro conduzirá a menores recuperações de vanádio no gusa, do que no

caso do minério sul africano. Outro fato importante é o não apro-

veitamento do titânio neste processo, o que seria ua deiperdlcio,

considerando o alto teor de TiO^ no minério de C.A.L.

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

no CETEC (19) produziram apenas escórias com 50-601 de TiO^, bea

abaixo das especificações do cercado (*).

Estudando a composição quíeiica e estrutural r.ineral do ni

nério de C.A.L. (20), engenheiros de processo da Highveld opinaram

que o ninério não seria adequaao para oprocessarcento conto praticado

(*) O processo sulfato requer un teor mínimo de 80% de TiO,,enquan
to o processo cloreto requer um nlnimo de 90. ~
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«• H .ghveld, devido ao alto teor de fósforo e titânio e ao baixo

teor de ferro e vanádio. Além disso, a empresa não estaria interes

aada em fornecer tecnologia fora da Africa do Sul para produtores

de vanãdio em potencial.

Outra possibilidade seria a redução do minério de C.A.L.

em condições de alto forno. Entretanto, a tentativa de aplicação

desta rota em outros minérios complexos (5), encontrou grandes di-

ficuldades e o processo foi abandonado. O problema principal encon

trado foi devido a formação de nitreto, carbeto e õxídos de titâ-

nio, que aumentam consideravelmente a viscosidade da escória e do

ferro-esponja formado. Cono conseqüência, a separação não foi com-

pleta e o produto formado fora das especificações desejadas.

Uir.fi extensa pesquisa bibliográfica foi empreendida pelo

CEPED (21) no sentido de localizar tecnologia existente, provada

industrialmente, que pudesse ser adaptada para o minério de C.A.L.

e que recuperasse economicamente os principais metais contidos, po

rén não foi encontrada nenhuma evidência de tal tecnologia.

Comparando as características químicas e raineralógicas do

minério de C.A.L. em relação aos processos industriais conhecidos

que utilizam minérios complexos de ferro-titânio-vanãdlo, verifi-

ca-se que nenhum destes processos permitiria o aproveitamento in-

tegrado do minério de C.A.L. Assim sendo, pode-se estabelecer "jue

o minério de C.A.L. exigirá o desenvolvimento de tecnologia pró-

pria, caso se pretenda ter, como é indispensável para a viabilida-

de econômica, o aproveitanento integrado do minério (ferro, titâ-

nio e vanádio).

Neste csso, as perspectivas de processamento do runcrij

de C.A.L., admitindo a continuação das condições de preço e merca-

do atuais, deverão considerar as seguintes premissas fundasaentalst

. aproveitamento integrado do minério

. baixos investimentos de implantação do projeto

. implantação da unidade industrial nas proximidade da jazida

. consideração 'Ias condições locais e recursos disponíveis na jazi,

d-i ou perto dela.
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4. ALTERNATIVAS PARA O APROVEITAMENTO DO MINgRIO PE C.A.l.

1) Processo CE?SD (20, 21)

Desde 1178, o CEPED vem conduzindo vários estudos com o

objetivo de encontrar um pxocesso adequado para o minério de

C.A.I,. Durantes estes estudos, várias alternativas de processo fo-

ram consideradas e testadas. Em 1980, após muitas alternativas e

meios de processo terem se mostrado impraticáveis,foi concebido um

fluxograna que apresenta-se, a principio, 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, con o objetivo de reduzir os õxi

dos de ferro a ferro metálico;

c) llxlviação do ferro metálico com cloreto férrico era solução

aquosa, con 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

eletrólise;

9) calcinação do resíduo da lixiviação com cloreto fêrrico em pre-

sença de sal de sódio, com o objetivo de transformar o oxido de

vanádio presente no resíduo da llxlviação, em vanadato d« sódio

•olúvel ea água;

f) lixiviação do resíduo calcinado, com água, com o objetivo de

passar o vanádio para a solução aquosa, restando ma resíduo que

e o rutilo sintético;

g) precipitação do vanádio da solução aquosa, com o objetivo de

produzir V2°5*

A redução do minério é eficaz convertendo-se óxldos de

ferro para o estado metálico em uaa forma finamente dispersa. A M

xlvlaçâo é bastante eficiente, restovendo-St» o ferro c deixando un
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resíduo de vanádio e TiO^. Para separar e recuperar o titânio e

vanádio, a calcinação com sal de sódio pelo processo convencional

e a lixiviação com água são eficazes para a recoção do vanádio. 0

vanádio é recuperado por precipitação como metavanadato de acõnio,

sendo o produto final V 2O 5 de alta pureza. C resíduo final, após

a remoção do ferro e vanádio, é um rutilo sintético de alta pure-

za que poderia ser colocado no mercado.

As principais vantagens do cloreto férrico COTO agente li

xiviante estão relacionadas com a cinética de lixiviação mais rápi

da e a não produção de hidrogênio,como s>ria o caso de ácidos,tais

como, H2SO4 ou HCl. Além dls^o, o vanádio não é tão facilmente so-

lubilizado pelo cloreto férrico, minimizando as perdas de vanãdio.

A regeneração de cloreto férrico por eletrólise, apresen-

ta vantagens do ponto de vista cinético além de permitir a recupe-

ração.do ferro em forma metálica. A eletro-recuperação do ferra é

amplamente descrita na literatura, cujo processo parece bastante

simples e não nais complexo que a eletro-recuperação do níquel,que

vem sendo aplicada em larga escala. A eletro-recuperação de ferro

não tem encontrado aplicação devido ao aspecto econômico 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 insunio principal a ser considerado é a energia elétrica,

já que os custos de lavra e processamento poderão ser cobertos pe-

lo vanãdio e titânio recuperados. Nas condições de C.A.L., as e»ti

nativas são de que estes custos seriam similares aos custos de gás

natural usados para sintetizar pelotas de ferro. A reação para a

eletro-obtenção do ferro e regeneração sinultânea da solução de

lixiviação de cloreto férrico é dada por:

3PeCl2*2FeCl3 + Pe

A célula de eletro-recuperação deveria ter um anodo de grafite ou

titânio e um catodo de aço inoxidável ou do material produzido. 0

ferro produzido seria muito puro e poderia ser usado para a fabri-

cação de aço ou ligas especiais.
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Vantagens»

. alt» recuperação de V2°5» F e
 2

. possível a recuperação de TiO2 sob a forma de matéria prima não

contaminada por impurezas prejudiciais

. 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 con-

tinuo

. viabilidade econômica ainda não foi demonstrada.

1.1 - Avalleção Preliminar do Mercado para OJ Produtos do Proces-

so CEPE3

Mercado para Ferro Eletrolltico

A deaanda internacional para o ferro eletrolltico é bai-

xa, da ordem âe 10.000 ton/anc. 0 preço desse material pode chegar

a US$ 1.200/ton. Um outro mercado seria o ness» do aço doce. O pre

ço do aço doce • da ordem de US$ 400/ton, existindo uma demanda in

ternacional es torno de 30 a 40 mil ton/ano. Para unia produção

anual de cerca de SOO.000 ton, o isaterial produzido que não for

consumido no pais ou exportado, teria que ser vendido as slderúrgl,

ca» nacionais a preço:» de sucata ou ferro esponha. Umn dificuldade

advcional seria o estabelecimento de preço múltiplo para as dlver-

sa.i categorias de consumidores.

Mercado para Rutllo Sintético

As rotas para fabricação de pigmento de titânio são via

cloreto ou sulfato. O mercado mais promissor para o produto titan,!

fero de C.A.L. é o de produtores via sulfato principalmente aqut-
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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 pro

dução de pigmento deverá ser verificada junto as empresas consuai-

doras{8,9). Em julho/85 o preço estava ea torno de US$ 500/ton.

Mercado para Vanádio

No momento a oferta é cerca de duas vezes a desanda. As-

sim sendo, os preços deverão continuar baixos, sendo difícil ven-

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

da ordem de VS$ 5,00 a US* 8,00/kg.

Avaliando-se o panorama do cercado para os produtos do

processo CEPEO verifica-se -}ue as condições, no momento, não são

muito favoráveis. Os níveis atuais de consumo de ferro eletrolítl-

co não justificam a construção de uma usina de porte razoável, e

ao mes-o tempo, é bastante discutível a viabilidade da colocação

dc produto no mercado internacional ou concorrendo no mercado na-

cional de sucata/ferro esponja.

O consumidor em potencial na região para o material produ

zido seria a USIBA - Usina Siderúrgica da Bahia. A USlãA está loca

lizada em Salvador e tem quatro reatores produzindo pelotas de íer

ro esponja por meio de redução direta. As pelotas reduzidas são

posteriormente fundidas e refinadas para produzir aço. Há

algum tempo, a USIBA vem tentando aunentar a produção, porém seus

esforços são sempre limitados pela capacidade de sua planta de re-

dução direta e pela necessidade de gás natural para essa planta.tn

tretanto, não é sabido ainda qual o tipo de problema que poderia

advir do uso de ferro-eletrolltico, devido ao teor de carbono, na

produção de aço pela USIBA. O uso do ferro eletrolltico seria riais

adequado para viabilizar um pólo metalúrgico de liças especiais

ou superligas, uma vez que a maioria ca» matérias prinas 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 âo custo de

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

energia parece ser um inibidor sério para o desenvolvimento da s.-—
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tor de ferro-ligas e, provavelmente, também o seria para a lr.plan

tação do processo CEPE3.

Assit sendo, parece mais razoável direcionar as pesquisas

sobre o aproveitamento integrado do minério da C.A.L. para a produ

ção de materiais sem tia lores dificuldades de colocação no nerca-

dc, tais como, ferro esponja, aços, etc.

Em relação ao rutilo sintético produzido, este dificilmen

te seria colocado no cercado nacional (8). Entretanto, a produção

-ie esponha de titânio pelo processo Kroll poderia ser viabilizada

a* partir da produção de magr.ésio metálico no Nordeste. No morrento,

vários grupos empresariais estudam a possibilidade desta implanta-

ção e uma integração coa C.A.L. poderia ser imaginada. A esponja

de titânio ten un valor co-ercial de US$ 15.000/tor. e é um dos

principais metais usados na fabricação de li;as para a indústria

aeronáutica e pro.3rarr.3s espaciais.

Quants ao var.idio produzido, a situação do nercado mun-

dial é basica.-a.-.te ofert^nte. Seria possível exportar-se pequenas

quantidades se os preços fossem competitivos.

Deste .T.OCIO, conclui-se que, nas condições atuais de preço

e mercado, não seria fácil a viabilização econõnica do processo

CEPED. Entreti.-.to, estss condições de preço e nercaio poderi3r. mu-

dar sensivelrer.ie, de tal naneira a tornar atrativo a aplicação do

processo, e r.es-e sentido, esforços deveria- ser dirigidos para a

superação dos rroble.-as técnicos e domínio tecnológico do {.reces-

so. Estudos alternativos deveriam ser tanbin desenvolvidos e ontre

estes, destaca-se as possibilidades de processos riío-siüerúr;icos,

siderúrgicos e de segregação (32).

II) OPÇÕES D£ TKAIAMIÜTO SEGUNDO HOTAS "NnO-SIDERCZGICAS" AIKDA

EXISTEKT£5 (7)

Apesar do processo convencional ter sido bastante estuda-

do ainda perr.ar.ecer. algu.-.33 alternativas não-sidcr'rtjica», r.o ter-

reno de trati-entoo '•...•'usados c •• ' .i-.if ioia.-nento íl»ico/t ratament^
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MINÉRIO BRUTO
DE

CAMPO ALEGRE DE LOURDKS

__ 1

DESLAMAGEM

SAIS
DE
SÓDIO

REDUÇÃO
PARCIAL

CONCENTRAÇÃO
MAGNÉTICA

USTULAÇÃO
SALINA

LIXIVIAÇAO
COM ÃGUA
QUENTE

SEPARAÇÃO
SOLIDO/LÍQUIDO

EXTRAÇÃO POR
SOLVENTES

PRECIPITAÇÃO
DE COMPOSTOS
DE VAXADIO

LIXIVIAÇAO
DIRETA

ALCALINA

NaOH

SEPARAÇÃO
SOLIDO/LlQUIDC

Figura 1 - Opções de tratamento segundo rotas "não-siderúrgicas"

ainda existentes. Trabalhos desenvolvidos no PEMM-COPPE/

UFRJ (7)
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pirometalurgico/tratamento hidrometalúrgico.

Estas opções são apresentadas de r^neira simplificada na

Figura 1. Estes trabalhes estão sendo desenvolvidos no Progra.-u de

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE/UFRJ. Os resulta-

dos deste trabalho mostrara? que a deslamage^ em hidrociclone per-

mite eliminar boa parte da silica, alumina e fósforo, o que benefi

cia a ustulaçao salina/lixiviação. Naturalmente, sendo a fase íer-

rrsa relativamente friável é inevitável a perda de parcela conside

rível de vanádio na lama. Alia disso, cabe lembrar as limitações

encontradas nas alternativas já estudadas. A lixiviação direta do

ninério bruto (3), ou não proporciona uma boa recuperação (caso da

lixiviação direta alcalina) ou envolve gastos exagerados d? reagen

tes (sobretudo para lixiviação de ferro) . O processo CEPKD esbarra

na anti-economicidade da procução de ferro eietrolítico. Finalmen-

te a ustulaçao salina/lixiviação em água quent _> do minério sofre

das inconveniências das presenças de silica e alumina (além da de

cálcio e m&gnésio) cm teores ainda bastante altos. Por outro lado,

r.esno deslamado o minério natural continua relativamente denso

(quantidade limitada de poros) o que limita as taxas de reação (li.

xiviação/ustulaçãc- salina).

A COPPE (24, 25, 26) tem-se dedicado bastante ã melhoria

da reatividade de hematitas nediante tratar.antoe de redução par-

cial/reoxidação que aumentar, a superfície especifica de materiais

oxidados ferrosos pela introdução de trincas e poros durante a eta

pa de redução parcial e o crescimento flocular (ou globular) da he

matitã de reoxidação durante a segunda etapa do tratamento. Isfo

pode ser proveitoso para aumentar a cinética das referidas reações

de ustulaçao salina e de lixiviação subseqüente, bem como propor-

cionar um maior grau de recuperação do vanádio.

Por outro lado, r.agnetitas de redução parcial são nuito

friáveis (27) de modo que nu.-.a ntoagem controlada pode-se conseguir

a tnoagem preferencial da r.atriz ferrosa (eçuela que contém a maior

parte do vanádio), liberando silica, aJunina, rutilo, ilmenita e

quem sabe, até mesmo cálcio e raagnésio, os quais poderiam ser sepa
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rados magneticamente (27), deixando um concentrado bastante puro

de fase ferrosa magnetltica. 0 titânio poderia ser recuperado a

partir da fração não magnética por f otação e outros tratamentos.

O concentrado magnetltico poderia ser submetido a uma lixiviação

alcalina 'dissolução seletiva do vanãdio, deixando o ferro no resjL

duo oxidado) ou a uma ustulação salina seguida de lixiviação com

água quente, onde novamente a lixiviação é seleciva.

A Figura 1 ilustra as alternativas de tratamento do miné-

rio ferro-titânio-vanádio de Campo Algre de Loudes, segundo esta

nova concepção, isto é, do recurso aos cratasserriss de recuperação

parcial/reoxidação seguido ou não de concentração magnética.

III) PROCESSO SIDERORGICO PARA RECUPERAÇÃO D5 FZ3RO E VANADIO (28)

0 processo siderúrgico tal qual usado ca Highveld não é

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

V,0,). O aço tem que ser produzido no Jocal e altos investimentos

seriam necessários.

Vantagens

. recuperação de Fe e Vj^S

. possibilidade de criar um pólo industrial na região da jazida,

baseado em empreendimentos de transformação de aços e ligas.

Desvantagens

, viabilidade técnica problenática

. alto investimento

. alto custo operacional

. baixa recuperação do vanãdio

, não aproveitamento do titânio

. viabilidade econômica em escala elevada.
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IV) PROCES-3S SIDSaORGICOS ALTERNATIVOS (30, 31)

Atua Leer.-e não existe processo para recuperar os três

constituintes. Esce processo terá que ser desenvolvido ou adapta-

do.

A aplicação do processo de redução direta Sh/Ki e forno

rotativo LURGI está sendo aplicada comercialmente na Nova Zelândia

para a obtenção de ferro esponja e escória titanlfera, a partir de

ilmenita. 0 processo consiste basicamente de duas etapas:

. redução direta en forno rotativo;

. separação naçr.icica do ferro esponja.

Secundo a literatura (S), o processo opera satisfatoria-

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

nesno possa ser aplicado a C.A.L., uma vez que, as ligações quími-

cas de ferro e titânio da ilmenita, deveriam ser nais difíceis de

serem quebradas e uma separação física (magnética) ser conseguida.

0 processo SL/RN é utilizado no Brasil por Aços Finos

Piratinl S. A. RS) e, portanto, trata-se de tecnologia consolida-

da.

0 procasso tem permitido o uso de minérios que dificilnen

te poderiam ssz aproveitados por outros processos. Alé.i do Mis,

este processo pece operar satisfatoriamente con carvão vegetal

(30).

O vanãíio, caso não tenha «ido extraído previamente pelo

processo convencional, vai se concentrar no ferro esponja. A adi-

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

processo de fusão oxidar.te, permite a escorlficaçao do vanãdlo -

que poderia se; posteriormente recuperado pelo processo convencio-

nal, além de ccr.trlbuir para a diminuição dos teores de enxofre e

fósforo.
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A escória titanlfera do processo SL/RN poderia ser proces

sada através de um processo similar ao usado pela Western Titanium

da Austrália. Este processo ccnsiste basicamente das seguintes eta

pas:

. oxidaçao da massa titanifera

. redação com carvão

. lixiviação com NH^CÍ em pH 3-4 para eliminação do ferro sob uma

forma Inerte (jarosita) e produção de rutilo sintético.

Este processo é usado comercialmente sen problemas opera-

cionais. 0 rutilo sintético produzido contém 93% de TiO, e 2% de

Fe, portanto de alta qualidade.

Um outro processo alternativo para a produção de gusa a

partir de concentrados titaníferos ê o processo SOREL. Este proces

so consiste das seguintes etapas (5):

. redução em forno elétrico para a produção de gusa e uma escória

titanlfera

. dessulfuração em forno de indução e produção de ferro SOREL.

Este processo é usado comercialmente na Africa do Sul ° e

Noruega. A escória produzida contén cerca de 70-75% de TiO, e, por_

tanto, seria inadequada para a produção de pigsner.to pelo processo

sulfato ou cloreto.

A seguir c apresentada, resumidamente,as principais vanta

gens e desvantagens dos processos siderúrgicos alternativos:

19 - Recuperação do vanádlo pelo processo convencional, seguida

de fusão redutora para obtenção de gusa e escória titanlfera

Vantagens

. não ter vanádio na escória

. possibilidade de alto teor de TiOj na escória

. melhores recuperações de V e
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Desvantagens

. dois processos a altas temperaturas

. dois estágios de aglomeração

. problema de refratário»

. depende do preço do cuia para viabilização

29 - Redução direta pelo processo SL/RN, escoriflcação do vanádio

e obtenção de rutils sintético

Vantagens

. aproveitamento integrado do minério com produtos sen problemas

de colocação no mercada.

Desvantagens

. possíveis dificuldades de viabilidade técnica na etapa de separa

çâo magnética

. alto investimento

. alto custo operacional

. menor recuperação do vanidio

. problema de reíratãrics

. controle do processo extremamente critico

. depende do preço do guia para viabilização.

V) CONCLUSÕES

0 aproveitamento econômico do minério C.A.L. pode ser con

siderado problemático e certamente será um desafio a ser enfrenta-

do nos próximos anos.

As características nineralogicas singulares - que ir.jposŝ

bilita a concentração p*los processos físicos, juntamente con os

baixos teores de ferro e vanádio, irão exigir soluções originais

para o seu processamento.
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Mas condições atuais do mercado, o aproveitamento integra

do do vanádio. Cerro e/ou titânio é condição básica para o aprovei

tamento econômico. As3im sendo, seria conveniente proceder a estu-

dos de pré-viabilidade, para verificar quais os processos que mera

cem trabalho experimental adicional e desenvolver tais trabalhos

experimentais em escala de laboratório e planta piloto, principal-

mente dos processos que podem recuperar os três constituintes.
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