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EXI'Rl\ÇÃO DE VlWJ.DIO A PARI'IR 00 HJN(.:rno !E Fe-Ti-V DE CJ\MPO AJil;JU:: OE LOURDES(BI\) 
Ｑ｜ＧｬＧｒｉ｜｜ｾｃｳ＠ REDlV'D PARCIJ\L I a:NONJ.'RJ\ÇÃO MA<M.TICll I US1'UlJIÇÃO S/\LINJ\ / LIXIVI.iii;ÃO 
EM 1>GJA QUENl'E 

ERIJ>.NDF.R MACHl\00 AI.CllmAAA (1) 
TSLM:HARU CGISMtlliAA (2) 
FlAVIO TEIXEmA 01\ SILVA (3) 
EVANDOO rELlCIO FCNI'ES (4) 

RESlMO 

ｾ＠ descrito un processo an desenvolvimento na OJPPE/tn''RJ para a extra 
ção de vanãdio a partir do minério ferro-titanlfero de vanádio de
Campo Ale;re de lo.lrdcs (Bahia, Brasil), através da ustulação magne
tizante/concentração tro.gnética/ustuL.'Ição salina/lixiviação an água 
quente. Os resultados do trabalho exper .imentaJ, realizado até o pre
sente concordêln qualitativanente con aqueles de outros estudos sobre 
ustulação salina/lixiviação an água quente de magnetitas titaniferas. 
2 discutida a oorrelaçao existente entre a porcentagan de extração 
máxima de vanádio na li.xiviação e as oorrlições de ustulação salina. 

A process under developnent at COPPE/UFRJ to reo:Ner vanadiun fron 
a titaniferous magnetite type ore fran Camp:> Alegre de I.Durdes (Ba
hia, Brazil), throlr:Jh magnetizirg roosting;lnagnetic concentration/ 
salt roastirg/hot water lEXtchirg, is desc:ribeã. The results of the 
experimental ｾｲｫ＠ carried out up to present are in qualitative a
greenent with those of other studies on salt roastirg/water lea
chirg· of titaniferous magnetites. Is is discussed the existirg re
lationship between the maximun percentaga of vanadiun extraction 
in the leachirg airl the salt roastirg conditions. 

(1) Engenheiro Q.úmioo, Candidato a M.Sc., P.E.M.M. da CCFPE/l.JFRJ 
(2) Eng9 metalúrgico, D.Sc.,Prof.Adjunto da cn>PE/UFRJ 
(3) Eng9 metalúrgico, O. Se. ,Prof.J\djunto da CCPPE/UFRJ e da EE/UFRJ 
(4) Esb.rlante de Ergenharia Metalúrgica da EE/UFRJ 
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1. nm:o:u;;7iO 

fmbora já exista, an relação ao minério de canpo Alegre de I.ourdes (Bahia) , 

1111 b:m volUDe de estucloti ooncluidos an instituições bt'asileiras (cano o CEPED e 

o crJ.l ou estrangeiras (cano o cambome School of Mines) , conduzindo a J;E'OCElSS)s 

até mesÍio viáveis tecnic:aaente, a verdade é que ainda não ee atingiu a nec:easi-

ria eooncmicidade para o aprcveitanento do referido minério. 

O Progrl!IIIA de En;Jenharia Metalúrgica e de Materiais da OPPE/UFRJ van ｾ＠

Yellt1nc5o esf<%906 !l-9)para dar a cxntril:W.çio a. seu alcance e, ap5s analisar os 

e8tudce ｾｭｴ･ｲＺｩ｣ｲ･ｳ＠ (lG-lSl , ｾｬｩｺｯｵ＠ algunas alternativas (7) ainda total ou PI!: 

ｾ＠ inexploradas de ｾｴ｡ｮ･ｮｴｯ＠ do minério de ｣｡ｮｰＺｾ＠ Alegre de I.ourdes, 

que • caractarizan pela inclusão de \JIIa ust:ul.açio redutora parcial, seguida de 

COI'IC8ltraçio maqnét1ca de baixa intensidade. o aabalro experimental realizado 

pemiti.u ver1ficar 19l que dessa referida ooncantração magnãtica resultan dois 

J.Z'CÓlto& diati.ntos entre si: 1111 "maqnéti<X>" (enriquecido an vanádio e anpcbreci

do 811 titânio) e un "niio maqnéti<X>" (notavelmente enriquecido 811 titânio e ant:2 

brecido 811 vanádi.o) • Se par un lado é fácil verificar que o produto "mmllgnéti<X>" 

(laelhar challli-lo de "ooncentrado magnético de baixa intensidade") é, oan as de

vidas ""aptN;iies, adequado tanto ao tratanento siderúrgi<X> (proàuçâo de gusa V_! 

nadifero/segre;ração seletiva do vanádio na escória do cawersar a cad.gÊnio) 

quanto ao trat!llnento piro,lhidranetalúrgioo (ust:ulaçio salina/lixiviação an ｾ＠

quente), an 511bos os casos para a produção de v2o
5 

grau técni<X>, par outro lado 

é rot:Cria a vocaçio do produto "não magnéti<X>" (melhor chamá-lo de ooncentrado 

não magnéti.CX> de baixa intensidade" l cano ma teria p:ima para a ｾｯ＠ de un 

ccnoentrado de titânio, ao rnea110 tanp:! gerando v2o5 grau técni<X> cano subprodu

to. 

O p:aclte trabalho ocnesfUide à parte inicial, até agCE'a realizada, no 

.-tudo da ustulação salina/lixiviação an água quente do supt"a citado "ocncentra

do 11111113Iléti<X> de baiXa intensidade". 

2. MM'ERIAIS E Mlh'ooos 
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Metade de un lote de 100 kg de minÉorio de Campo Alo.;re de Lourdes, cedido 

à COPPE pelo CEPEO, foi subnctida a una prE.?U"ação usando o método de Pierre Gy. 

Trarolhos de caracterização mineralÓgic.:t e testes de benef ici<lll>ento flsi= foran 

feitos 
18

' e os resultados obtidos revelaran-se coerentes con aqueles obtidos pelo 

CEPED(lO,l3,l4), cabendo ressaltar que a desl.amagan (E11ll.x:lra acarrete al.g\.Jn3 perda 

de vanádio) pennite eliminar seletivamente parcela expressiva de silica e de al!! 

mina. 

MS.ilor sendo, sub-lotes representativos do minério de Canp:> Ale;Jre de Lour

des foran, após ccminuição controlada, subnetidos a una deslcmagan (cem elimina• 

ção de finos abaixo de 150 malhas Tyler, para eliminar fOrte da sílica e da ｡ｬｾｊｬｾＡ＠

na (devido ao fato de que estas espécies acarretam prejuízos à ustulação salina e 

à subsequente lixiviação do minério an á:}ua quente) • 

O minério deslamado foi, a seguir, suhnctido a una redução parcial a 500°C 

, durante 2 horas, con una ap:opriada mistura gasosa H2-H2<:rN2 , de sorte a =nver 

ter a hematita do minério a una magnetita muito friável. Após essa ustulação mag

netizante, o minério foi caninuído an rroinho de varas até 100% abaixo de 100 ma

lhas Tyler e classificado an várias peneiras. As frações obtidas foran subnetidas 

a una a:ncentração magnética de baixa intensidade, a únido. As análises das fra

ções magnéticas (usadas a se;JUir· nos ensaios de ustulação salina/lixiviação an á-

gua quente) =nstan na Tabela I. 

Tabela I - Teores médios de vanádio e de Ti02 nas diferentes frações granulanétr_! 
cas do "Concentrado t-agnéti= de Baixa Intensidade" do Minério de cam
JX> Ale;Jre de Lourdes Parcialmente Reduzido. 

Malhas Tyler %V (tvp5>* \Ti02 

( - 100, + 150 ) 0,49 (0,88) 8,80 

( - 150, + 200 ) 0,48 (0,8G) 6,69 

( - 200 ) 0,50 (0,89) 7,50 

(*) Os núneros entre parentesis seriam os =rresp:>rrlentes teores an termos de 
ｶｾ Ｕ ＠ No minério parcialmente reduzido o V está a:rno v2o3 e v2o4 



840 

De vez que os teores de vanádio nas diferentes frações granulanétricas são prati

c:aaente iguais entre si, optou-se por trabalhar apenu oan a fração (-100,+150) 

malhas Tyler. 

PJ:eoec1a"do aos 1!!1\Saioa ､･ｵｳｾ＠ salina, foran realizados testes tetmo

graviJaét:r:t.oos (Em t:el:nàlalança e 811 analisador TG-OTA) Elll aUnoafera oxidante oan 

o•ccncentrado magnétioo•, pJrO ou Em mistura oan o sal (NaCl ou Na2oo3>. Verifi

CXlU-88 que a manutenção da liiiOStra a 600°C durante 30 minutos é suficiente para 

que tcda a ll'lllqll8tita da redução parcial 1!18 reoxide à hsnatita ( o que oorresponde 

t8lâm i reaxidaçio do vanidio, de v2o
3 

para v2o
5
>. Asse;urou-se, por outro lado 

, que o aal da mistura minério-sal se funde a aoo0 c no caso do NaCl e a 850°c no 

ouo do Nis2003" 

A HgUir, p:-ocedeu-se a preparação das liiiOSt:ras para os ensaios de ust:ulA

ção salina. No caso do sal ser Na2oo3, a mistura minério-sal foi, após adição de 

lO' de água destilada, agl.anerada Elll fOIIIIII. de pelota de apro>dmadamente lQml de 

cUimetz:tn secas Elll estufa a l05°C durante 2 horas, adquiriran boa CXJnSist.ência. 

()ando o aal era Na::l, nio foi feita nenh\Jila aglaneração e a mistura, após seca, 

foi pauada nun gral para o desagreganento das particulas entre si. 

O. enaaios de ustul.ação salina foran realizados nun forno tubular horizcn

t.al, CARI!OLI'lE, eob fluxo de 0,2 a 0,3 1.min-1 de az:, massa de am:>stra de 2 a 3g 

e OCiltrol.ada taxa de aquecimento, ｾｯ＠ cuidado de manter a ｾｳｴｲ｡＠ a 

600°C durante 30 minutos antes de prosseguir o aquecimento. 1lpóe o tEIIIpo de resi

dãlciA da lll1lOStra i tEmperatura da ustulação, sul::meteu-se 11 IIIIIOStra a 1.111 resfria-

1118'1to lento no próprio forno (vide Figura 1) • 

As ii!IJSt:ras ustuladas forsn trituradas Elll gral (J:recedido por Ull!l operação 

de quebra au alnofariz, no caso das pelotas) e, a seguir, subnetidas a un •ensaio 

padrão• de 11xiviaÇão sn ãqua quente, caracterizado pelas seguintes oondições: 

a) 1tqitaçio mecânica: 250 rpn 

b) Razio 8Õlido/Uquido: 0,02 a 0,03 

c) 'l'açeratura: 80 a a!fc 

d) Tatp:> de Residência i tEmperatura de ustulação: 2 h 
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A{:X)s filtragen e ｬ｡ｶ｡ｧ･ＺｾＮ＠ os ｲ･ｳｩ､ｾ＠ sólidos da li.Xiviação ｦｯｲｾ＠ digeridos e a-

nalisados por espcctrofotanetria de absorção atêrnica para determinar a extração 

de vanádio na ustulação salina/li.Xiviação en ｾ＠ quente. 

3. APRESENTAÇÃO OOS RESULTlll:O) 

A Figura 2 apresenta os resultados dos: ensaios de ustulaçáo ｳ｡ｬｩｮ｡Ｏｬｩｸｩｶｾ＠

ção en água quente, en tennos de \ de extração do v2o5 na lixiviação cx:m:> 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 Na2co
3 

• Q:lserva-se que a \ 

de recuperaçao o<2 v 2o5 cresce oan o aunento da temperatura de ustulação até atin

gir un máx:i.m:> (no caso do NaCl, onde o máximo se encontra em 900°C) ou uma"faixa 

de máximo" (no caso do Na2co3 , onde no intervalo de 900 a ll00°c residem os nais 

altos valores de \ de recuperação do v 2o5). Aparentemente, o efeito da tempera

tura de ustulação sobre a % de recuperaçãolextraçãol do v 2o5 é muito nais acm

tuado no caso do Na2co3 do que no do NaCl. Cl>serva-se tanbán que as mais altas 

\ de extraçOO do v2o5 situan-se na faixa de 70 a 80\. 

Na Figura 3 tem-se o efeito do tenpo de residéncia à temperatura de ustu

lação sobre a % de extração do v2o5 na li.Xiviação, ｯ｢ｳ･ｲｶｾｳ･＠ duas tendéncias 

ao .lonqo_do msaio de ustulação (de modo mais nltido na ustulação oan Na2co3 a 

l200°C, do que na ustulação oan NaCl a 1000°C), quais sejam: un aunmto inicial 

da % de extração can o te:nFo de ustulação até um máximo a partir do qual a % de 

extração decresce can o temp:> de ustulação. 

A Figura 4 mostra o efeito da ccncentração do sa). na mistura a ustular so

bre a \ de extração do v2o5 na lixiviação, observando-se claranente que a recupe

raç<io do Vanádio por Lixiviação cresce can a concentração do sal até um teor Óti

tro de sal e a partir dai decresce oan ｡､ｩ｣ｩ｡ｾ｡ｬ＠ teor de sal na mistura. 

cabe registrar que o pH da soluçiio se manteve ao redor de 6 em todos os 

ensaios de lixiviação. 

4. DisaJSSh> 1:03 RESULTAOOS 
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Inicialmente cabe avaliar a CXlllVIniência das oandições adotadas para o te§_ 

te de lixiviação 1!111 água quente. A velocidade de agitação foi escolhida dentro da 

faixa usual , tendo o c:u1dado de realizar alguns testes, observando diretanente a 

qualidade da aqitação. A talp!lt"atura de lixiviaçio (80 a 85°C) é una que cai de!! 

tro da faixa (70 a 90°C) habitualmente enpregada (lO,l2•14•16•17>. o tanpo de 11-

xivi.ação foi escolhido adequadsaslte l.aJ;Jo (2 horas) objetivando toda a dissolu

ção dos aa1.s solúveis. Bll veroade, tenpos ban mencres parecen 18' suficientes pa

ra a diuolução dos vanadatos de séxlio. Assim, Gllbra & Malinski (l6) não abserva

%'1111 nenb.JII narcante al.llll!llto na recuperação de vanádio após 30 minutos de ｬｩｸｩｾ＠

ção a 80°C dos seus ｾｯ､ｵｴｯｳ＠ ustulados, Embora a li.xiviação do sillcio (presente 

oaDO aillcato de sódio) do concentrado tenha al.llll!lltado can o tEmpo de lixiviação, 

atingindo \III valor máximo de extração aos 120 minutos; oo do ustulado de escória, 

ocorreu o al.llll!llto da extração apenas do allliÚnio (presente oaDO aluninato de só

dio) . oan o al.llll!llto do tEmpo de li.xiviaçã:>, at:i.rg.imo una máxima dissolução aos 

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

.w va.lcr tanto mais .e ｡ｾ＠ (ou mesoo atinge) da saturação da solução an re

lação a \III dado soluto, o que pode proporcialar una dissolução seletiva. Outro 

R:ltivo para escolher \III valor da razão sólido/liquido (no caso, escolha de \III va

lor alto) é o teor final do elanento de interesse no licor da li.xivi.ação. Assim, 

razões aôlido/llquido da ordEm de 1 oostunam ser usadas para obter alto teor de 

(16) - • -
1.111 elemento chave oo licor • No presente estudo, nao hã preocupaçao nesse IIE!l 

ticSo e, por is110, \III menor valor da referida razio (no caso 0,02 a 0,03) é ｾ･ﾭ

niente para garantir a dissolufoo de todo o sal solúvel .E!ldstente oo minério. No 

referido trabalho de Gabra & Malinski (l6), a ooooentração de vanádio oo licor 

creeoeu llneannente can a razSo sólido/liquido Coo intervalo 0,01 a 1,0) para o 

cuo do ustul.ado do coocentrado tnagnético da magnetita titanlfera. 

Antes de iniciar a discussão dos resultados referentes aos efeitos das 00!1 

di9Õéllde ustulaçio sabre a recuperaç&l de vanádio na posterior lixiviação an água 

ｱｾｂｴｴ･Ｌ＠ é oportuno tecer algunas ｣｡ｵｾｩ､･ｲ｡ｴ￭･ｳ＠ sobre a t:eirnod.inânica da ustul..aç!O 

salina e da li.xiviaçãO en água quente de lllinkioa ferro-titanlferos oa1ts\do va-

ｾ＠

... 
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nádio. E-bem Cúi1hecido o fato de que o Na20 coro lJI(l ba.sc rroge preferencialmcr.tte 

can Óxidos de can1tcr ácido. A basicic1:\de dos óxidos de interesse cresce na se

guinte ordan 116): v2o5, er2o3, Si02, Ti02, Fe2o3, M:JO, FéJ, CaO. Teoricanente se 

poderia esperar a formação de vanadatos, crCI\Jatos, silicatos, titanatos, alunina-

tos e ferratos de sódio, dependerrlo da quantidade de sal de sódio (Na2C03' NaCl 

ou N"2so4) usada na etapa de ustulação, ban cano das danais ccn:liçoês de ustula

çaõ. Diagrart<ls I:IG versus tanperatura estão sendo construidos na CCPPE/UFRJ para 

ｵｳｴｵｬ｡ｾｯ＠ salinil de magnetitas ti taniferas can Q; tres tipos de sais citados, le 

vando an ccnta variaçoês nas atividades dos roogentes e dos produtos, ban cano 

nas pressóes p:u:ciais dos canpc:nentes da a1:roo<;fera gasosa de ustulação; isto de

verá pe.Dllitir una visualização mais confiável da ustulação salina. 

Vanadatos, crCI\liltos, aluninatos e silicatos de sódio sãO solúveis an 

il3ua (l6l e p:derlam ser extraldos durante o PrOCedimento de lixiviaçãO. O ferra

to de sódio e os titanatos de sódio são hidrolizados na lixiviação an água, ge

rando Fe2o3 
,' Ti0

2 
e NaOH. A CCPPE está se anpenhan:lo ( 4) para tornar disponi veis 

os necessários diagrélll\as Eh-pH de altas tanperaturas. 

A Figura 2 mostra que a % de extração do v2o5 na lixiviaç5o cresce can a 

elevação da tar{leratura de ustulação até atingir. una extração máxima nuna deter-

minada tanperatura c a seguir decresce can adicional elevação da tanperatura. Es

te tipo de oanportamento está coerente can os resultados de Silito!X]a & ｐｲｯｳｾ･ｲ＠

(l?), de Phillips & Bittencourt(l4l e de Gabra & M:ilinski (16). Estes Últirros obt,!. 

veran na lixiviação (durante 60 minutos) do produto da ustulação de ccn<:f>..ntraQo 

ferro-titanifero can lO% de Na2co3 an tanpe!I"aturas de 900 a 1200°C, un máximo de 

extração de vanádio (94%) a ll00°C. As diferenças nas condiçóes de ustulaçáó/li-

- la - . (16) -xiviaçao do presente trabalho El1l re çao ao de Gabra & M:ilinsh sao: minCrios 

diferentes, teor de Na2co3 (4\ no ro.so do presente trabalho), tanpo de ustulação 

(180 minutos no presente trabalho) e tanpo de lixiviação (120 minutos no presente 

trabalho). Destas diferenças, o efeito maior deve ter sido o do teor de sal. ou

tros fatos e fatores que devan ter influído no mcxlode variação da t de extraçãõ 

do van.'idio an funç-Eo da tanperatura são: 
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a) a fusãO do Na2003 a asoOc: (CXJII ｾ＠ allll!!nto da sua fluidez à medida que 

ae eleva a tallp!ratura, refletindo IIO!x'e a sua reatividade) 

b) a ｾｴ･＠ cxnoorrência das outras espécies ＨｓｾＬ＠ Al2o3, Tio2 e ｆｾＰ Ｓ Ｉ＠ cujos 

saia de IIÕdio aiO cada vez maia estáveis à medida que ee eleva a tanperatura 

c) a int:erdiaol\ÇiO doa diferentes saia de SÓdio, que pode tamar o vanadato de 

IIÓdiO llllll08 BOl.iiwJ. fl!ll água quente 

ｾ｡＠ Fox(lS) uainiWm que no caBO de magnetitaa titanlferas alde a talp!ra

tura de ustul.açib ｾ＠ a ll00°C, a P:e&ell94 de pc:ccent:aqens ｾ＠ pequenu de 

a1l1ca pode ｯ｡ｾ＠ \III aigniticativo decréac:IDD na IIICt:l:açio do vanádio7 isto c:xxa:

re pxque ailicato. vltret» CD\terldo vanádio inaolúvel pode ser fODMdo 811 alt:u 

ｾｴｵｲ｡ｳ＠ de Ullt:UlaçâO cc:m resqentea alcalinos tais cc:mo ｾＰＰ Ｓ＠ (l7l. A pr:esen-

91l de cx:qlQIItx» do fea:ro e do alUIÚnio pode oa!duzir a silicatos oanplexos insol§. 

veia CD\t,a,do wnádio (l9 l . TilllbÉrll no caso da· ust:ul..açiO cc:m NaCl (Figura 2) , os 

r.ul.bã:ls do praente trabalho çcesentan o meano tipo de variação observado por 

Goddard r. Fax (lS) , que cbtiveri!lll máxima eKtraçâO de vanádio quando a ust:ulaç&:l 

aalina de arqilaa vanadlferas foi realizada a 825°C. No CABO da uatul.açâó salina 

CXJII NaCl é ｰｲＭｾｩ｡ｯ＠ ter-se 811 CD\ta ｾ＠ o NaCl ee funde a 801°C e os valores da 

pnaiO de vapor do NaCl sãO 0,319 atm, o,S06 atm, 2,793 atm e 11,594 atm, 

respectiV2111E11te, a 801°C, ＸＲｾｃＬ＠ ＹＲｾｃ＠ e ＱＰＲｾｃＬ＠ de sorte que a perda de NIICl 

por volatilizaçà:> CD\Stitui un notório fator ccncorrente à utilização do Nacl na 

ｾ＠ doa vanadatos de. sõcl.io. 

Assim .ando, os resultados do presente trabalho, no que se refere à vm:ia

ÇIÍÓ da t de extraç;:, do vanádio na lixiviaçâO 811 ｦｾ＠ da tanperatura da ust:ula-

9iõ sáõ ｯｯ･ｲ･ｮｾｏｃｉＡｉ＠ os resultados de outros autores. M.lito resta, no entanto, no 

te1'raV) da ｾ＠ da ustulaçâO sal.ina/l.ixiviaçio an água quente, antes que 

ae àlegue a \III entend.iJrento mais fundamenta&) do pr:cblEIIIIl. 

No que se refere ao efeito do tanpo de ustul.açiô ac:Ue a t de extraç;:, do 

ｾｮ｡＠ ｬｩｸｩｶｾＬ＠ pode-se perceber na Figura 3 que o p:nto oorrespaldente a 

ta11p0 t .. 120 minutos de ustulação salina a l000°c can Nacl é un pooto estranb:l 

(provavelmente devido a alqun erro de análise qu!mica). De resto, observa-se que 

ｾ＠
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a % de extração do vanãdio cresce can o tanpo de ustuUIÇ<'ío até un m..'i.xirno (a cxm

versão de todo o vanádio a varodatos de sódio 'requer un tempo p:1ra se ocrnpletar) 

e a seguir decresce can o aunento do tsnpo de ustulação. Este canportamento está 

coerente canos obsezvados p:>r outros autores( 17 •18>. Se:]urrlo Q:lddard & Fox(l8 l a 

presençu. de CliJ pode pt'ovocar a formaçãO de vanadato de cálcio que é l!la'lOS solú

vel EH água do que os vanadatos de sódio. 

A Figura 4 100stra que a % de cxtração de vanádio na lixiviaÇao cresce can 

o teor de sal na mistura a ustular até atingir un máximo de extração (=respon

dente a 8 a 10% de Nal:tJ3 e a cerca de 8% de NaCl) e a seguir decresce can o au-

11\e'lto do teor õ,o, sal. Este ocrnportanento é coerente can o observado por outros a.!! 

tores<10•14•16>, embora o teor ÓtillO de sal pareça depender do minério especifioo. 

Ora, os estudos dos efeitos da temperatura de ustulnção e do tempo de residência 

à tatp3ratura de ustulação sobre a % de f'.Xtração do vanãdio na p:>sterior lixivia

ção, Figura 2 e 3, foran, no caso do Na2ro3, reali7.ados cem 4% de NalX>3 , que é 

nitidamente baixo quando ccmparado can o "teor ót.ilro". Isto torna clnra a necess_! 

dade de realizaçii> de adicionais ensaios (can un teor mais apropriado de Na2m3, 

para o estudo dos efeitos destes últimos fatores referidos. 

()lanto ao aprofl.ll'ld1lnento no c:cohecimento dos fenanenos que dete:cninam a 

queda da % de cxtração após o ponto de máximo, análises microscópica e mineralóg.!, 

ca dos residuos da lixiviaçãO, juntanente can una acurada análise terllOdinânica 

(tanto da ustuUição quanto da lixiviaçaõ) parecan ser os meios Clpt'opri.:dos • 

Finalmente, un aspecto que resta ser CCX'lsiderado é o do histórioo ｾｯｯ＠

apropriado, sobretudo no resfrianento após a ustulação can o Na2m3, porquanto os 

estudos de Rautaruuki ey<121 , cano minério de C<unp:> Alegre de Lourdes, permiti

ram 005ervar que un resfriéi!IE5lto drástioo (de l200°C a 200°C en poucas unidades de 

minutos) cxniuzirá a baixas extraçôés de vanádio (24,3 a 28,6%) na subsequente 1.!, 

xiviaçâ'o. Para se ter una extraçoo moderadanente alta (81,0 a 85,6%) o resfrÍélllle!! 

to no mesno intervalo de tanperatura teve de ser efetuado em pelo menos 60 minu

tos(lO,l2l 1 quando o tempo gasto no resfriamento referido foi de 90 minutos, a 

ｰｯｲ｣･ｮｾ･ｮ＠ de extraçài:> de vanádio na lix1 viação cresce para 87, 3 a 87, 5%. Isto 
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dancnstra a istlXn"tância da taxa de resfrUinento. No tresente trahal.OO a taxa de 

reefrianento ql.cbal foi baixa ( de 1200°c a 300°C an 150 minutos), mas a taxa i

nicial de resfrUinento foi ban maior (1200°C a 700°C an apel'las 20 minutos). Estu

doe posteriores deverian euninar a relevância deste detAlhe. 

S. <X.NCUBÊs 

(a) Os resultados cbtidos no presente trabal.OO (an relação aos efeitos da tarp!

rat:ura da ustulação, do tempo de residência à tEmperatura da ustulação e da 

ocnoentração do sal scbre a t de ･ｸｴｲｾ＠ do vanidio na subsequente lixivia

ｾ＠ en á:;.a. cpmte) UÕ coermtes can 08 de outros autores que estudaram o 

prcblema an questãO. 

(b) No que 11e refere à detel:::m1naçio das ocniiçcíes õtimas de ｵｳｾ＠ salina oaa 

ｾ＼ｄ Ｓ＠ :(an relaçãO à subsequente .extração de vanádio na lixiviação), ensaios 

adicialais devan aer realizados can tecres mais apropriados do sal. 

(c) !ln ｦｾ＠ do escasso CXlnhecimento fundamental existente na literatura, torna

-• 11\Uit:D desejável a realização de una mais acurada análise tecnodinâmica do 

processo da ust:ul.ação ｳ｡ｬｩｮ｡Ｏｬｩｸｩｾ＠ an água quente para o "cxn:entrado 

lllllgnétioo de baixa intensidade" do minério de Campo Alegre de I.ourdes pareia! 

llliftte reduzido; uu cuidadoso trabalb::l de caracterizaçãO mineralógica dos re

•!duos da lixiviação tanbán deve ocntrib.lir para uu melix:lr cx:nhecimento feno

IIII!IIOl.Õgioo do procesiiO. 

ＶＭｾ＠
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No2COJ, T = l200°C, 
lBOmin. 

e Na CI , T= lOOO"C, 
120m ln. 

Figura 4. - Efeito da Concentração do Sal na Mis tura a Ustular sobre a % de Extra 
ção do v

2
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na Lixiviação. -




