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LIXIVIAÇÃO CLOR!DRICA DE ILMENITA EM AUTOCLAVE 

RAMON VERAS VELOSO DE ARA0JO (1) 

TSUNEHARU OGASAWARA (21 

RESUMO 

Amostras de concentrado ilmenítico de Campo Alegre de Lou1 
des (BA) foram submetidas à lixiviação clorídrica em auto= 
clave em temperaturas de 100 e 150°C, sob variadas concen
trações de HCl. As influências da temperatura de lixivia
ção, concentração de ácido e do tipo de pré-tratamento (re 
dução total com ou sem pré-oxidação) sobre a seletividade 
da lixiviação foram investigadas. Os resultados experimen
tais revelam que pré-redução, temperatura de lixiviação e 
concentração do ácido têm significativos efeitos sobre a 
extração do ferro e sobre o teor de titânio no resíduo só
lido. 

ABSTRACT 

Samples of ilmenite ore concentrate from Campo Alegre de 
Lourdes (BA) were submitted to autoclave chloridric 
leaching at temperature of 100 and 150°C, under various 
HCl concentrations. The influence of leaching temperature, 
acid concentration and tipe of pretreatment (total 
reduction with or without pre-oxidation) on the selectivity 
of leaching were investigated. The experimental results 
reveals that pre-reduction, leaching temperature and acid 
concentration have significant efects on the iron extraction 
and on the Ti content of the solid residue. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é parte integrante do Projeto de Apro

veitamento Integrado do Minério de Fe-Ti-V de Campo Alegre de Lour

des (BA) desenvolvido pela Ârea de Metalurgia Extrativa do Programa 

de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE/UFRJ, em intercâm 

bio com as instituições baianas CEPED e UFBa. 

Um bom volume de trabalho de pesquisa foi realizado neste 

Projeto, e um dos estudos [ 1] mostrou que é possível separar o miné 

rio alterado de Campo Alegre de Lourdes em duas frações, mediante 

um tratamento de ustulação magnetizante/separação magnética. A fra

ção magnética da separaçao magnética de baixa intensidade, a úmido, 

resulta concentrada em vanádio e empobrecida em titânio, constitui~ 

do um concentrado para posterior extração de vanádio. A fração não

magnética da referida separação magnética resulta enriquecida em t! 

tânio e empobrecida em vanádio, sendo, por isso um material apropr! 

ado para produção de rutilo sintético. 

Este trabalho teve por objetivo o estudo da lixiviação elo 

rídrica em autoclave do referido concentrado ilmenítico ("fração 

não-magnética", rica em titânio), visando contribuir para a ciência 

e tecnologia da obtenção de "rutilo sintético" (um conc:entrado de 

alto teor de Ti0 2 ), que se destina à cloração e produção de Ti0 2 

pigmento. 

Uma extensa pesquisa bibliográfica foi realizada sobre 

pré-tratamento e lixiviação ácida de ilmenita, cuja revisão biblio

gráfica se encontra tratada no Capítulo II da Tese de Mestrado de 

ARAOJO [2]. ~oportuno destacar algumas considerações tecnológicas 

em relação ao titânio. 

Neste sentido, apreciações pertinentes foram feitas por 

TRINDADE & TEIXEIRA [ 3]. Segundo estes autores, o titânio é um dos 

metais (em estado puro ou ligado a outros metais) que melhor reúne 
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características de alta resistência mecânica e resistência à corro

sio, ao mesmd tempo que possui baixo peso específico, requisitos e~ 

senciais em peças e/ou equipamento para indústria aeronáutica, esp~ 

cial e química,~ fato que o pigmento branco, Ti02, constitui cerca 

de 90% do titânio produzido no mundo, por ser o pigmento branco 

mais utilizado pelas indústrias de tintas, vernizes, lacas, papel, 

plásticos e tecidos, em razao de sua cor, resistência a ataque quí

micos e raios ultra-violetas, poder de cobertura e ausência de toxi 

dez. 

Embora de menor impacto comercial corno produto final, o t~ 

tracloreto de titânio (TiC1 4 ) tem, segundo SOUZA et alii [ 4] , impo!: 

tante aplicaçio na indústria petroquímica corno catalizador em rea

çoes de polimerização, processo básico para fabricação de plásticos 

corno polipropileno e polietileno de larga aplicação comercial. 

2. MATERIAIS E ~TODOS 

2.1- Materiais 

são a seguir descritos e discriminados os principais mate

riais utilizados no trabalho experimental. 

A) Minério 

O material estudado consistiu de um "concentrado nao magn§_ 

tico" resuitante da separação magnética de baixa intensidade, a úmi 

do, aplicada ao produto da ustulação magnetizante realizada sobre 

urna amostra de minério ferro-titanífero de vanádio, alterado, de 

Campo Alegre de Lourdes (Bahia) . 

A composição química média do "concentrado nao magnético" 

é apresentada na Tabela I, onde se percebe facilmente que se trata 

de um concentrado ilrnenítico. 
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TABELA I - Composição química média do concentrado ilmenítico. 

CONCENTRADO % Fe % Ti % v 
ILMENITICO 32,1 28,2 0,18 

B) Gases 

Os gases nitrogénio, hidrcgênio e oxigênio necessários, 

quer para operações de redução (parcial do minério bruto ou total 

da ilm·::mita), quer para operações de lixiviação (como controlador 

do potencial eletroquímico da solução) foram supridos pela White 

Martins S.A. (gases comerciais engarrafados em cilindros). Mistura 

gasosa H2 + N2 foi utilizada como agente redutor do concentrado il-

menítico. Compressor de ar foi utilizado para suprir o ar na etapa 

de oxidação prévia a redução. 

C) Reagentes Químicos 

Os reagentes necessários à lixiviação do minério e à "aber 

tura das amostras" para análises químicas foram todos de grau analí 

tico. 

D) Reator de Reduç~o do Minério e de Pré-Oxidação da Ilmenita 

Foi utilizado um forno tubular horizontal de 62cm de com-

primento, de construção própria, devidamente calibrado termicamen-

te, dotado de um tubo reator com diâmetro interno de SOmm e uma zo-

r.a. isotérmica de cerca de 15cm. Este forno tem capacidade de forne

cer temperaturas de operação confiável de até 1200°C, sendo centro-

lado por um pirôrnetro ELETROMAX-LEEDS and NORTRUP (modelo 62620-

2110). 

E) Reator de Lixiviação 

Foi utilizada uma autoclave da PARR INSTRUMENT COMPANY, 

modelO 4562 1 CUja Unidade COmpleta é CQnSti tuída de: re"atOr de pre2_ 

são (autoclave), manta aquecedora e sistema programável de controle 

de temperatura. Devido às características corrosivas do ácido elo-
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rídrico, a autoclave compunha-se de liga maciça de titânio nas par

tes em contato com a solução. Para melhor proteção do equipamento, 

trabalhou-se com um copo de teflon. 

2.2 - Métodos 

2.2.1 - Preparação do Concentrado Ilmenítico 

Esta tarefa compreende as seguintes operaçoes: redução paE 

cial, moagem, classificação granulométrica e separaçao magnética. 

2.2.2 -Oxidação e Redução da Fração Ilmenítica 

Numa das etapas do presente trabalho, foram estudadas as 

influências dos pré-tratamentos de oxidação e de ~edução da ilmeni

ta sobre o seu comportamento posterior na lixiviação clorídrica. P~ 

ra tal propósito, foi realizado um estudo termogravimétrico prévio 

objetivando identificar as condições a serem impostas durante estes 

referidos pré-tratamentos. As seguintes condições 

oxidação e de redução foram obtidas deste estudo: 

A) Para a Oxidação da Ilmenita 

Vazão de ar: 0,81 dm 3 
• min- 1 

Temperatura: 820°C 

Tempo 2h 

B) Para a Redução da Ilmenita 

Vazão de H : 2,25 dm 3 
• min- 1 

Temperatura: 800°C 

Tempc 2h 

2.2.3 - Ensaios de Lixiviação 

apropriadas de 

Os ensaios de lixiviação clorídrica foram realizados numa 

autoclave da Parr, conforme já assinalado anteriormente. 

No que se refere ao estudo de lixiviação propriamente di

to, tem-se a assinalar que foram investigadas as lixiviações clorí

dricas de amostras de concentrados ilmeníticos em três diferentes 

estados: ilmenita natural, ilmenita pré-reduzida e ilmenita pré-ox! 
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dada e pré-reduzida . 

2.2.4 - Jdentificaçio Minerol6gica e Caracterizaçio Microsc6pica 

das Amostras da Fraçio Ilmenítica e dos Resíduos da Lixivi-

Na identificaçio dos principais minerais contidos no miné-

rio foram utilizadas técnicas de análise química, microanálise, di-

fraçio e fluorescência de raio-X. 

2.2.5 - Planejamento Fatorial em Dois Níveis 

Nos estudos da lixiviaçio da fração ilmenítica (natural ou 

pré-tratada), os efeitos das variáveis, tanto isoladamente quanto 

em interações de primeira ordem entre elas, foram estudados utili-

zando-se a técnica do planejamento fatorial em dois níveis [5]. 

Os níveis (máximo e mínimo) de cada variável foram determ~ 

nados levando-se em conta os dados disponíveis na literatura e os 

fundamentos te6ricos. 

Na Tabela II sao mostradas as variáveis consideradas na li 

xiviação da fração ilmenítica pré-reduzida, com os seus respectivos 

níveis. 

TABELA II - Variáveis consideradas na lixiviação da fração ilmeníti 

ca pré-reduzida e os seus respectivos níveis. 

VARIÂVEIS NIVEIS 
UNIDADES 

C0DIGO NOME MINIMO MÂXIMO 

Oxidação 

a Prévia a sem com -
Redução 

Concentração 

b de 2 4 M 

HCl .. 

A Tabela III apresenta as variáveis consideradas na 

lixiviação direta da fração ilmenítica e os seus respectivos níveis. 
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TABELA III - Variáveis consideradas na lixiviação direta da fração 

ilmenítica e seus respectivos níveis. 

VARI1i.VEIS N!VEIS 
UNIDADES 

CODIGO Nm-IE MINIMO Ml'i.XIMO 

c Temperatura 100 150 o c 

d Concentração 2 4 M 
de HCl 

3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

As Tabelas IV e V apresentam os resultados da extração de 

ferro e do teor de titânio no resíduo sólido na lixiviação clorídrl 

ca do concentrado ilmenítico pré-tratado. Enquanto isso, os resulta 

dos de extração de ferro e de teor de titânio no resíduo sólido da 

lixiviação clorídrica direta do concentrado ilmenítico aparecem nas 

Tabelas VI e VII. 

4. AN1i.LISE DOS RESULTADOS 

4.1 -Análise dos Resultados da Lixiviação Clorídrica do Concentra

do Ilmenítico Pré-Tratado 

4.1.1 - Extração de Ferro 

Analisando as linhas 13 e 15 da Tabela IV, verifica-se 

que: 

A) O aumento da concentração de HCl (na faixa de 2M a 4M) aumentará 

a extração de ferro com uma diferença média de 3,035% estando 

associado a tal afirmação 97,5% de probabilidade de acerto; 

Bl O efeito da oxidação prévia à redução não é significativo em re

lação a extração de ferro; 

C) O efeito da interação entre a oxidação prévia a redução e a con

centração de HCl (nas faixas em estudo) não é significativo em 

relação a extração de ferro. 

A equação do modelo estatístico da extração do ferro em re 



1004 

lação as variáveis em estudo é: 

% EXTRAÇÃO DO FERRO= 96,155 + 1,52Xb ± 2,455 

onde Xb = E-3 (E-concentração de HCl, M) 

4.1.2 - Teor de ~itânio no Resíduo Sólido 

Analisando as linhas 13 e 15 da Tabela V, verifica-se 

que: 

A) O aumento da concentração de HCl (na faixa de 2M a 4M) aumentará 

o teor de titânio no resíduo sólido com uma diferença média de 

4,38%, estando associada a tal afirmação 99,9% de probabilidade 

de acerto; 

E) O efeito da oxidação prévia à redução nao é significativo em re

lação ao teor de titânio no resíduo sólido; 

C) A interação entre a oxidação prévia à redução e a concentração 

de HCl (nas faixas em estudo) diminuirá o teor de titânio no re

síduo sólido com urna diferença média de 1,45% estando associada 

a tal afirmação 92% de probabilidade de acerto. 

A equação do modelo estatístico do teor de Ti no resíduo 

sólido em relação as variáveis em estudo é: 

%Ti NO RES!DUO = 44,575 + 2,19Xb ± 1,722 

onde Xb = E-3 (E-concentração de HCl, M) 

4.2 - Análise dos Resultados da Lixiviação Clorídrica Direta do 

Çoncentrado Ilmenítico 

4.2.1 - Extração de Ferro 

Analisando as linhas 13 e 15 da Tabela VI, verifica-se 

que: 

A) O aumento da temperatura de lixiviação (na faixa de 100°C a 

150°C) aumentará a extração de ferro com uma diferença média de 

23,49%, estando associada a tal afirmação 99,9% de probabilidade 

de acerto; 
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B) O aumento da concentração de HCl (na faixa de 2M a 4M) aumentará 

a extração _de ferro com uma diferença média de 27,39%, estando 

associada a tal afirmação 99,9% de probabilidade de acerto; 

C) A interação entre a temperatura de lixiviação e a concentração 

de HCl (nas faixas em estudo) aumentará a extração de ferro com 

uma diferença média de 16,55%, estando associada a tal afirmação 

99,9% de probabilidade de acerto. 

A equação do modelo estatístico que descreve a dependência 

da extração de ferro em relação a temperatura de lixiviação e a con 

centração de HCl é: 

% EXTRAÇÃO DE FERRO 44,96 + ll,74Xc + 13,69Xd + 

+ 8,27Xc • Xd ± 2,.164 

onde X c c- 125 
25 (C- temperatura de lixiviação, °C) e 

Xd D-3 (D -concentração de HCl, M) 

4.2.2 - Teor de Titânio no Resíduo Sólido 

Analisando as linhas 13 e 15 da Tabela VII, verifica-se 

que: 

A) O aumento da temperatura de lixiviação (na faixa de 100°C e 

150°C) aumentará o teor de titânio no resíduo sólido com uma di-

ferença média de 7,52%, estando associada a tal afirmação 99,9% 

de probabilidade de acerto; 

B) O aumento da concentração de HCl (na faixa de 2M e 4M) aumentará 

o teor de titânio no resíduo sólido com uma diferença média de 

3,88%, estando associada a tal, afirmação 99,9% de probabilidade 

de acerto; 

C) A interaçã0 entre a temperatura de lixiviação e a concentração 

de HCl (nas faixas em estudo) aumentará o teor de titânio no re-

síduo sólido com uma diferença média de 4,38%, estando associada 

a tal afirmação 99,9% de probabilidade de acerto. 

A equação do modelo estatístico que descreve a dependência 
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do teor de titânio no resíduo sólido em relação a temperatura de li 

xiviação e a concentração de HCl é: 

% Ti NO RESIDUO = 38,36 + 3,76Xc + 1,94 Xd + 

+ 2, 19Xc • Xd ± O, 761 

onde X c c- 125 
(C- temperatur a de lixiviação, °C) e 

25 
Xd D-3 (D- concentração de HCl, M) 

5. CONCLUSÕES 

(1.) A análise estatística revelou que os resultados experimentais 

obtidos são consistentes. 

(2.) A oxidação prévia à redução nao tem efeito significativo sobre 

a extração do ferro e sobre o teor de Ti no resíduo sólido na 

lixiviação clorídrica de concentrado ilmenítico pré-tratado. 

(3.) A concentração de HCl tem um efeito significativo s obre a ex-

tração do ferro e sobre o teor de titânio do resíduo sólido na 

lixiviação clorídrica de concentrado ilmenítico pré-tratado. 

(4.) A elevação da temperatura de lixiviação (de 100°C para 150 ° C) 

e o aumento da concentração do HCl (de 2M para 4M) acarretam 

significativos aumentos na extração do ferro e do teor de Ti 

do resíduo sólido na lixiviação clorídrica direta de concentra 

do ilmenítico. 
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TABELA IV - Análise da consistência e da significância dos resulta-

dos de extração do ferro, na lixiviação clorídrica do 

concentrado ilmenítico pré-tratado. 

N9 DO 1 2 3 4 
TRATAMENTO 

CC DIGO (1) a b ab 

Yt 93,46 96,86 98,73 96,67 
RESULTADOS 

Y2 93,46 94,78 96,67 98,63 

(Yt-Y 2 ) 2 xl0 2 o 432,64 424,36 384,16 1241,16 

Yt + y2 186,92 191,64 195,4 195,3 769,26 

ANALISE DE xl0-2 432,64 808,52 432,64 40,2 
YATES PARA 
cx:NSI~CIA xl0-2 1241,16. 392,44 375,88 472,84 

EFEITO (1) A B AB 

RAZÃO "F" 1,92 1,87 2,23 
FTAB.lO%= 9 

-

ANALISE DE 378,56 390,7 4, 72 - 0,1 
YATES PARA 

SIGNIFICÂNCIA 769,26 4,62 12,14 - 4,82 

D.M. 192,31 1,155 3,035 - 1,205 
EPDM=0,88 

lltll - 1,311 3,446 1,368 

PROBABILIDADE -
'V 25 2,5 'V 25 

(%) 
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TABELA V - Análise da consistência e da significância dos resulta-

dos de tero de titânio no resíduo da lixiviação clorídri 

ca do concentrado do ilmenítico pré-tratado. 

N9 DO 1 2 3 4 TRATAMENTO 

CC DIGO (1) a b ab 

Y! 40,98 43,46 46,78 46,91 
RESULTADOS 

Yz 42,22 42,89 48,08 45,29 

(Yl-Yzl 2 xl0 2 153,76 32,49 169,0 262,44 617,69 

yl + Yz 83,2 86,35 94,86 92,2 356,61 

ANÂLISE DE xl0-2 186,25 431,44 -121,27 93,44 
YATES PARA 
a:NSISI'OCIA xl0-2 617,69 - 27,83 245,19 214,71 

EFEITO (1) A B AB 

RAZÃO 1,09 2,31 2,07 
FTAB.10% =9 

npn -

ANÂLISE DE 169,55 187,06 3,15 - 2,66 
YATES PARA 

SIGNIFICÂNCIA 356,61 0,49 17,51 - 5,81 

D.M. 89,15 0,12 4,38 - 1,45 
EPDM=0,62 

trttt - 0,19 7,05 2,33 

PROBABILIDADE - 'V 80 'V 0,1 'V 8 
(%) 
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TABELA VI - Análise da consistência e da significância dos resulta-

dos de extração do ferro, na lixiviação clorídrica dire 

ta do concentrado ilmenitico. 

N9 DO 1 2 3 4 TRATAMENTO 

~DIGO (1) c d cd 

yl 27,49 33,42 38,11 79,24 
RESULTADOS 

y2 28,12 36,0f, 39,17 78,13 

(Y1-Y2l 2 xl0 2 39,69 696,96 112,36 123,21 972,22 

yl + y2 55,61 69,48 77,28 157,37 359,74 

ANÂLISE DE xl0-2 736,65 235,57 657,27 10,85 
YATES PARA 
CllJSISTOCIA xl0-2 972,22 668,12 -501,08 -646,42 

EFEITO (1) c D CD 

RAZÃO "F" 5,39 3,13 4,97 
FTAB.lO% =9 

-

ANÂLISE DE 125,09 234,65 13,87 80,09 
YATES PARA 

SIGNIFICÂNCIA 359,74 93,96 109,56 66,22 

D.M. 89,93 23,49 27,39 16,55 
EPDM=0,78 

"t" - 30,14 35,14 21,23 

PROBABILIDADE - < 0,1 < 0,1 < 0,1 
(%) 
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TABELA VII - Análise da consistência e da significância dos result~ 

dos de teor de titânio no resíduo, da lixiviação clorí 

drica direta do concetrado ilmenítico. 

N'i' DO 1 2 3 4 TRATAMENTO 

CODIGO (1) c d cd 

yl 34,52 37,67 34,35 45,95 
RESULTADOS 

Y2 35,18 38,3 34,35 46,56 

(Y1-Y2l 2 xl0 2 43,56 39,69 o 37,21 120,46 

yl + y2 69,7 75,97 68,7 92,51 306,88 

ANÂLISE DE xl0-2 83,25 37,21 - 3,87 37,21 
YATES PARA 
a:NSIS'l1:NCIA xlo-2 120,46 33,34 -46,04 41,08 

EFEITO (1) c D CD 

RAZÃO "F" - 1,76 2,24 2,04 
FTAB.lO% =9 

ANÂLISE DE 14516 7 161,21 6,27 23,81 
YATES PARA 

SIGNIFICÂNCIA 306,88 30,08 15,54 17,54 

D.M. 76,72 7,52 3,88 4,38 
EPDM=0,27 

"t" - 27,45 14,17 15,99 

PROBABILIDADE - < 0,1 < 0,1 < 0,1 
(%) 


