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RESüHQ

fi descrito un processo on desenvolvimento na COPPE/Ül-TU para a extra
ção de vanãdlo a partir do minério ferro-titanífero de vanádio de~
Campo Alegre de Loúrdcs (Bahia, Brasil), através da ustulaçao magne-
tizante/concentracão magnética/ustulnçáo salina/lixiviação on água
quente. Os resultados do trabalho experimental realizado até o pre-
sente concordam qualitativamente can aqueles de outros estudos sobre
ustulaçao salina/lixiviação em água cjuente de magnetitas titaníferas.
Ê discutida a correlação existente entre a porcentagem de extração
máxima de vanádio na lixiviação e as condições de ustulaçao salina.

ABSTRACT

A process under development at COPPE/UEttJ to recover vamdiun f ran
a titaniferous magnetite type ore from Campo Alegre de Lourdes (Ba-
hia/ Brazil), through magnetizing roasting/iiiagnetic concentration/
sa l t roasting/hot water leaching, i s descrUbed. The resul ts of the
experimental work carried out up to present, are in qualitative a-
grecinent with tlose of other studios on s«'ilL roafitiny/wuter lcn-
ching of titaniferous nvignctites. Is i s discussed the existing re-
lationship between the ntixiniun perccntaga of vanadiun extraction
in the leaching and the sa l t roasting conditions.

(1) Engenheiro Químico, Candidato a M.Sc., P.E.M.M. da CCTPE/UFRJ
(2) Eng9 raetalúrgico, D.Sc.,Prof.Adjunto da GOPPE/UFFJ
(3) Eng9 metalúrgico,D. Sc.,Prof .Adjunto da COITRAJFKJ e da Q2/UFRJ
(4) Estudante de Engenliaria Metalúrgica da EE/UFKJ
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Bnbora jâ exista, en relação ao minério de Canpo Alegre de Lourdes (Bahia),

UB ban volume de fstiKios ooticlufrflofi en instituições brasileiras (cano o <>^*T> e

o CTA) ou estrangeiras (oano o Canborne School of Mines), conduzindo a processos

ate mesno viáveis tecnicamente* a verdade é que ainda não se atingiu a necessá-

ria eoancmicidade para o aproveitanento do referido minério.

0 Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da GGFFE/UFR7 von in

vestindo esforços1 * para dar a contribuição a seu alcance e, apôs analisar os

estudos anteriores* , visualizou algumas alternativas* ' ainda total ou par

1nffftp1CF:>»A"B de ^pniyupf fr-Mimn t n do T"iTV*TlO de fiwpr> Alegre de

que M caracterizam pela inclusão de una ustulaçãb redutora parcial, seguida de

concentração magnética de baixa intensidade. 0 trabalho experimental realizado

permitiu verificar(9' que dessa referida concentração magnética resultam dois

produtos distintos entre si: um "magnético" (enriquecido en vanádlo e empobreci-

do en titânio) e um "não magnético" (notavelmente enriquecido em titânio e empo

brecido em vanádio). Se por un lado ê fácil verificar que o produto "magnético"

(melhor chamá-lo de "concentrado magnético de baixa intensidade") é, can as de-

vidas adaptações, adequado tanto ao tratamento siderúrgico (produção de gusa ya

nadXfero/segregaçab seletiva do vanádio na escória do Conversor a oxigênio)

quanto ao tratamento piro/hidrcmetalúrgico (ustulaçãb sallna/llxiviaçâb en água

quente), en ambos os casos para a produção de V-O. grau técnico, per outro lado

é notória a vocação do produto "não magnético" (melhor chamá-lo de concentrado

não magnético de baixa intensidade") oano matéria prima para a produção de un

concentrado de titânio, ao meano tempo gerando VjQc 9*au técnico cato subprodu-

to.

O presente trabalho corresponde ã parte inicial, até agora realizada, no

estudo da ustulaçãb salina/lixiviação em água quente do supra citado "concentra-

do magnético de baixa Intensidade".

2. IMERIMS EMflTOOOS
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Metade de um lote de 100 kg de minério de Campo Alcyre de Lourdes, cedido

à OQPPE pelo C&PED, foi subnetida a una preparação usando o método de Pierre Gy.

Trabalhos de caracterização mineralôgica e testes de beneficiauento físico foran

feitos e o s resultados obtidos revelaran-se coerentes com aqueles obtidos pele

CEPED* ' ' t cabendo ressaltar que a deslanagon (embora acarrete alguma perda

de vanádio) pennite eliminar seletivamente parcela expressiva de silica e de alu

mina.

Acsiw sendo, sub-lotes representativos do minério de Campo Alegre de Lour-

des foran, apôs caninuiçãb controlada, submetidos a una deslonagan (can elimina*-

ção de finos abaixo de 150 malhas Tyler, para eliminar parte da silica e da aluai

na (devido ao fato de que estas espécies acarretam prejuízos ã ustulaçãb salina e

â sub&equente lixiviação do minério em água quente).

O minério deslanado foi, a seguir, suhnetido a una redução parcial a 500°C

, durante 2 horas, con una apropriada mistura gasosa Hj-HjO-N-, de sorte a conver

ter a henatita do minério a una itagnetita muito friável. Após essa ustulação mag-

netizante, o minério foi ceminuido em moinho de varas até 100% abaixo de 100 ma-

lhas lyier c classificado an várias peneiras. As frações obtidas foran suunctidíis

a una concentração magnética de baixa intensidade, a unido. As análises das fra-

ções magnéticas (usadas a seguir nos ensaios de ustulação salipa/lixiviação em á-

gua quente) constou na Tabela I.

Tabela I - Teores médios de vanádio e de TiO- nas diferentes frações granulanétri
cas do "Concentrado Magnético de Baixa Intensidade" dó Minério de Camr
po Alegre de Lourdes Parcialmente Reduzido.

Malhas Tyler

( - 100, 4 150 J

( - 150, + 200 )

( - 200 )

%V (%V2Oj.)*

0,49 (0,88)

0,48 (0,8C)

0,50 (0,89)

%TiO2

8,80

6,69

7,50

(*) Os nimeros entre pirentesis seriam os correspondentes teores csn teanos de
V O . Mo minério parcialmente reduzido o V está cano V ^ e V ^
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Os vez que os teores de vanãdio nas diferentes frações granulanétricas são prati-

csBente iguais entre si, optou-se por trabalhar apenas can a fração (-100,+150)

malhas Tyler.

Precedendo aos ensaios de ustulação salina, foram realizados testes termo-

gravimStricos (em termobalança e em analisador TG-DEA) en atmosfera oxldante cem

o"concentrado magnético", puro ou em mistura can o sal (NaCl ou Na-COJ. Verifi-

cou-se que a manutenção da amostra a 600°C durante 30 minutos ê suficiente para

que toda a nagnetita da redução parcial se reoxide à hanatita ( o que corresponde

também & reoxldaçao do vanádlo, de VJOJ para V^OJ. Assegurou-se, por outro lado

, que o sal da mistura mlnério-sal se funde a 800°C no caso do H a d e a 85O°C no

caso do Na^CDj.

A seguir, procedeu-se a preparação das amostras para os ensaios de ustula-

ção salina. No caso do sal ser Na2CX>3, a mistura minério-sal foi, apôs adição de

10% de água destilada, aglomerada em forma de pelota de aproximadamente lQim de

diâmetro; secas em estufa a lOsPc durante 2 horas, adquiriram boa consistência.

Quando o sal era NaCl, não foi feita nenhuma aglomeração e a mistura, após seca,

foi passada num gral para o desagreganento das partículas entre si.

Os ensaios de wrtwi wçffr? salina foram realizados nun forno *II>T"1»T* horizon-

tal, CARBQLHE, sob fluxo de 0,2 a 0,3 ljnin de ar, massa de amostra de 2 a 3g

e controlada taxa de aquecimento, tanando-se o cuidado de manter a amostra a

600°C durante 30 minutos antes de prosseguir o aquecimento. Após o tempo de resi-

dência da amostra ã temperatura da ustulação, submeteu-se a amostra a um resfria-

mento lento no próprio forno (vida Figura 1).

As amostras ustuladas foram trituradas en gral (precedido por una operação

de quebra em almofariz, no caso das pelotas) «, a seguir, subnetldas a un "ensaio

padrão" de llxiviaçao em água quente, caracterizado pelas seguintes condições*

a) Agitação mecânica* 250 rpn

b) Razão sõlido/líquidot 0,02 a 0,03

e) Temperatura» 80 a 85°C

d) Tempo ds Rssidincia I temperatura de ustulaçáot 2 h
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Apôs filtragem e lavagen, os resíduos sólidos da lixiviação forem digeridos e a-

nalisados por espectrofotanetria de absorção atônica para determinar a extração

de vanãdio na ustulação salina/lixiviação em água quente.

3 . APRESENTOCfo DOS RESULTADOS

A Figura 2 apresenta os resultados dos ensaios de ustulação salina/lixivia

ção en água quente, em termos de % de extração do VjOv na lixiviação cano função

da temperatura de ustulação salina, tanto para a mistura 90% de minério + 10% de

NaCl, quanto para a mistura 96% de minério + 4 % de Na^OD, . Observa-se que a %

de recuperação A? V-O. cresce can o aunento da temperatura de ustulação até atin-

gir un máximo (no caso do NaCl, onde o máximo se encontra en 900°C) ou uma"faixa

de máximo" (no caso do Na^CO^ , onde no intervalo de 900 a 1100°C residem os mais

altos valores de % de recuperação do V^O^). Aparentemente, o efeito da tempera-

tura de ustulação sobre a % de recuperação (extração) do V^Og é multo mais acen-

tuado no caso do Na2O0, do que no do NaCl. Observa-se também que as mais altas

% de extração do V 2O 5 situam-se na faixa de 70 a 80%.

Na Figura 3 tem-se o efeito do tempo de residência ã temperatura de ustu-

lação sobre a % de extração do V2°5
 na lixiviação, observando-se duas tendências

ao .longo .do ensaio de ustulação (de modo mais nítido na ustulação can Na-CO-j o

1200°C, do que na ustulação can NaCl a 1000°C), quais sejam: un aumento inicial

da % de extração can o tenpo de ustulação até un máximo a partir do qual a i d e

extração decresce cem o tempo de ustulação.

A Figura 4 mostra o efeito da concentração do sal na mistura a ustular so-

bre a % de extração do V 2O 5 na lixiviação, observando-se claramente que a recupe-

ração do Vanâdio por Lixiviação cresce can a concentração do sal até un teor óti-

mo de sal e a partir daí decresce can adicional teor de sal na mistura.

Cabe registrar qiie o pH da solução se manteve ao redor de 6 em todos os

ensaios de lixiviação.

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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Inicialmente cabe avaliar a conveniência das condições adotadas para o tes

te de lixiviação em água quente. A velocidade de agitação foi escolhida dentro da

faixa usual , tendo o cuidado de realizar alguns testes, observando diretamente a

da agitação. A temperatura de lixiviação (80 a 85°C) ê una que cai den

t io da faixa (70 a 90°C) habitualmente empregada (10#12'14'16' l7 ). 0 tempo de U -

xivlaçãb foi escolhido adequadanente longo (2 bocas} objetivando toda a dissolu-

ção dos sais solúveis. Ba verdade, tenpos bem menores parecem ser suficientes pa-

ra a dissolução dos vanadatos de sódio. Assim, Gafara a Malinski* ' não observa-

ram nenhUB marcante auaento na recuperação de vanãdio após 30 minutos de l ixivia

ção a 80°C dos seus produtos ustulados, embora a lixiviação do s i l í c io (presente

sil icate de sódio) do concentrado tenha ausentado com o tempo de lixiviação,

atingindo un valor máximo de extração aos 120 minutos; no do ustulado de escória,

ocorreu o aunento da extração apenas do alunlnlo (presente cano alualnato de só-

dio) • cem o aunento do tempo de lixiviação, atingindo una máxima dissolução aos

60 minutos. No que se refere à razão sólido/líquido, tem-se que quanto maior o

seu valor tanto mais se aproxima (ou nesno atinge) da saturação da solução em re-

lação a un dado soluto, o que pode proporcionar una dissolução seletiva. Outro

motivo para escolher un valor da razão sólido/liquido (no caso, escolha de un va-

lor alto) é o teor final do elemento de interesse no licor da lixiviação. Assim,

razões sólido/líquido da ordem de 1 costurem ser usadas para obter alto teor de

un elemento chave no licor . No presente estufo, não há preocupação nesse sen

tido e, par isso, un menor valor da referida razão (no caso 0,02 a 0,03) ê* conve-

niente para garantir a dissolução de todo o sal solúvel .existente no minério. No

referido trabalho de Gabra c Malinsfciíl6), a concentração de vanádio no licor

lineannente can a razão solido/liquido (no intervalo 0,01 a 1,0) para o

caso do ustulado do concentrado magnético da magnetita titanlf era.

Antes de iniciar a discussão dos resultados referentes aos efeitos das con

usüHsçab sobre a recuperação de van&Uo na posterior lixiviação em água

ousnte, i ccoKfeuTD t t r w flifliiffiw ootwlflurutffiw sobre a tTi'i'f ' l i f ífvlca da

salina e dn lixiviação em água quente de minérios íexro-titanlf«roa contendo va-
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nãdio. E'bem conhecido o fato de que o Na_O cano una base reage preferencialmente

com õxidos de cavo ter ácido. A basicicbde dos õxidos de interesse cresce na se-

guinte ardan( : V2O5, &2°3'
 S i O 2 ' T i 0 2 ' Fe2°3' M 3 ° ' Fc0' Ca0* Teoricanente se

poderia esperar a formação de vanadatos, cremates, silicatos, titanatos, alumina-

tos e ferratos de sódio, dependendo da quantidade de sal de sódio (Na-CO,, NaCl

ou NajSO^) usada na etapa de ustulação, bem como das danais condições de ustula-

çab. Diagramas AG versus temperatura estão sendo construídos na CCPPE/UFRJ para

ustulaçãb salina do mngnctitas titanlfuras can Qjtres tipos do eais citados, le

vando ou conta variações nas atividades dos reagentes e dos produtos» bem cano

nas pressões parciais dos canponentes da atmosfera gasosa de ustulaçãb? isto de-

verá peunitir uma visualização mais confiável da ustuLaçab salina.

Vanadatos, cranatos, aluminatos e silicatos ue sódio sáb solúveis • era

água( ' e poderiam ser extraídos durante o procedimento de lixivlaçáb. O ferra-

to de sódio e os titanatos de sódio são hidrolizados na lixiviaçãb em água, ge-

rando Fe^O. i TiCu e NaOH. A CCPPE está se empenhando* ' para tornar disponíveis

os necessários diagramas Eh-pH de altas tanperaturas.

A Figura 2 mostra que a % do extração do V-Or na lixiviaçãb cresce can a

elevação da temperatura de ustulaçãb até atingir una extração máxima numa deter-

minada tonperatura e a seguir decresce can adicional elevação da temperatura. Es-

to tipo do canporliinanto está coerente can os resultados de Sililonga ft prosucr

(17), de Phillips & Bittencourt(14) e de Gabra 6 Malinski(16). Estes últimos obti

verani na lixiviaçãb (durante CO minutos) do produto da ustulaçâb de concentrado

ferro-titanifero con 10% de Nê^OOj on temperaturas de 900 a 1200°C, um máximo de

extração de vanádio (94%) a 1100°C. As diferenças nos condições de ustulaçáb/li-

xiviaçâb do presente trabalho em relação ao de Gabra t Malinski (' «ao: minérios

diferentes, teor de Na2OO3 (4% no caso do presente trabalho), tenpo de ustulação

(180 minutos no presente trabalho) e tenpo de lixiviaçâb (120 minutos no presente

traball»). Destas diferenças, o efeito maior deve ter sido o do teor de sal. Ou-

tros fatos e fatores que devem ter influído no modo de variação da I de extração

do vanádio em função da temperatura sab:
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a) a fusàb do Na,®, a 850% (con conseqüente aumento da sua f luidez ã medida que

se eleva a temperatura, refletindo sobre a sua reatividade)

b) a crescente concorrência das outras espécies (SiO^ *tyy ^ ^ 2 e Pe2°3^ cu^os

sais de sódio são cada vez mais estáveis ã medida que se eleva a temperatura

c) a interdissoluçáb dos diferentes sais de sódio, que pode tomar o vanadato de

sadio menos solúvel em água quente
list

Goddard ft Foot assinalam que no caso de magnetites titanlfèras onde a tempera-

tura de ustulaçâb eaooada a 1100°C, a presença de porcentagens mesmo pequenas ds

silica pode causar un significativo decréscimo na extração do vanãdlo; isto ocor-

re porque silicatos vitreos contendo vanádio insolúvel pode ser f ozmado em altas

temperaturas de ustulaçáo can reagentes alcaUnos tais cano Na^GO. . A presen-

ça de compostos do ferro e do alumínio pode conduzir a silicates complexos insolú
(19) • —•

veia contendo vanádio . Também no caso da ustulaçáo com N a d (Figura 2), os
resultados do presente trabalho apresentam o mesto tipo de variação observado por

(18)Goddard ft Fox1 , que obtiveram máxima extração de vanádio quando a ustulaçáo

salina de argilas vanadlferas foi "^Hy-rV^ a 825 C. No cfs" da \wtii1j*Hy> salina

com NaCl é preciso ter-se em conta que o NaCl se funde a 801°C e os valores da

pressão de vapor do N a d são 0,319 atm, 0,506 atm, 2,793 atm e 11,594 atm,

respectivamente, a 801°C, 827°C, 927°C e 1027°C, de sorte que a perda de N a d

por volatlllzaçâb constitui un notório fator concorrente ã utilização do ítad na

fonmção dos van&âatos de sódio.

Assim sendo, os resultados do presente trabalho, no que se refere ã varia-

ção da I de extração do vanádio na lixiviaçãb em função da temperatura da ustula-

Çãb sáÕ coerente* can os resultados de outros autores. Muito resta, no entanto, no

terreno da termodinâmica da ustulaçáo salina/llxivlaçâb em água quente, antes que

se chegue a um entendimento mais fundamentado do problema.

No que se refere ao efeito do tempo de ustulaçáo sobre a t de extração do

vanádio na lixiviaçãb, pode-se perceber na Figura 3 que o ponto correspondente a

tampo t » 120 minutos de ustulaçáo salina a 1000°C can NaCl é un ponto estranho

(provavelmente devido a algum erro de análise química). De resto, observa-se que
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a % de extração do vanâdio cresce con o tampo de ustulaçãb ate um máximo (a con-

versão de todo o vanãdio a vanadatos de sódio requer un tonj© para se completar)

e a seguir decresce con o aunento do tonpo de ustulaçao. Este canportamento está

coerente can os observados por outros autores ' '. Segundo Ooddard * Ftoc* ' a

presença de CaO pode provocar a formação de vanadato de cálcio que ê menos solú-

vel ea água do que os vanadatos de sódio.

A Figura 4 mostra que a % de extração de vanãdio na lixiviação cresce can

o teor de sal na mistura a ustular até atingir un máximo de extração (correspon-

dente a 8 a 10% de Na^G03 e a cerca de 8% de NaCl) e a seguir decresce com o au-

nento do teor úe sal. Este canportaaento ê coerente com o observado por outros au

tores ' '1°', onbora o teor ótimo de sal pareça depender do minério especifico.

Ora, os estudos dos efeitos da temperatura de ustulaçãò e do tanpo de residência

à temperatura de ustulaçãb sobre a % de extração do vanãâio na posterior lixivia-

çãb, Figura 2 e 3, foran, no caso do Na2CO3, realizados con 4% de Na2O03# que é

nitidamente baixo quando comparado com o "teor ótimo". Isto torna clara a nocessi

dade de realização de adicionais ensaios (can un teor mais apropriado de Na^OD.*,

para o estudo dos efeitos destes últimos fatores referidos.

Quanto ao aprofundamento no conhecimento dos fenanenos que determinam a

queda da t de extração após o ponto de máximo, análises microscópica e mineralõgjL

ca dos resíduos da lixiviaçâb, jvuitoncnto can una acurada análise tcxinodinônlca

(tanto da ustulaçãb quanto da lixiviaçâb) parecon ser os meios apropriados.

Finalmente, un aspecto que resta ser considerado é o do histórico térmico

apropriado, sobretudo no resfriamento após a ustulaçãb com o Na2CX>3, porquanto os
(12)

estudos de Rautaruuki Oy , con o minério de Campo Alegre de Lourdes, permiti-

raro observar que un resfriamento drástico (de 1200°C a 200°C em poucas unidades de

minutos) conduzirá a baixas extrações de vanádio (24,3 a 28,6%) na subsequente 11

xiviaçáb. Para se ter una extração moderadamente alta (81,0 a 85,6%) o resfrianen

to no meano intervalo de temperatura teve de ser efetuado on pelo maios 60 minu-

tos ' ; quando o taiipo gasto no resfriamento referido foi do 90 minutos, a

porcentagem de extração do vanádio na lixiviação cresce para 87,3 a 87,5%. Isto
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stxa a importância da taxa de resfriamento. No presente trabalho a taxa de

resfriamento global foi baixa ( de 1200°C a 300°C en 150 minutos), mas a taxa i-

nlclal de resfriamento foi bem maior (1200°C a 700°C en apenas 20 minutos). Estu-

dos posteriores deveriam examinar a relevância deste detalhe.

(a) Os rfstil fartos obtidos no presente trabalho (em relação aos e fe i tos da

rafeura da ustulaçab, do ^ T O de residência ã temperatura da "gtvijir1fc> e da

concentração do sa l sobre a % de extração do vanâdio na subsequente l i x i v i a -

çãb en ágaa. quente) são coerentes can os de outros autores que estudaram o

— cm questão*

(b) No que se refere ã detenninaçâb das nonfllçoês ótimas de ustulacâb salina oca

:(eu relação ã subsequente extração de vanãdio na l ixiviaçâb) , ensaios

devem ser realizados can teores mais apropriados do sa l .

(c) Ba função do escasso conhecimento funãanental existente na l iteratura, torna-

- s e muito desejável a realização de una mais acurada análise termodinâmica do

processo da ustulaçab salina/lixiviaçãb em água quente para o "concentrado

magnético de baixa intensidade" do minério de Campo Alegre de Lourdes parcial

•ente reduzido; un cuidadoso trabalho de caracterização mineralogies, dos r e -

síduos da l ixlviaçao tonbãn deve contribuir para un melhor conhecimento íeno-

alcglco do processo.
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