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RESUMO 
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A partir do século XX, o elemento químico vanádio passou a ser cada vez mais utilizado na produção de aços de maior 
valor agregado, destinado a aplicações nobres. Isto se deve às características que o vanádio confere aos aços, como 
maior resistência cm altas temperaturas, resistência à corrosão e resistência ao desgaste. 

O mercado mundial de vamídio tem traços bem definidos. É produzido cm quatro países: África do Sul , China, Rússia e 
Cazaquistão. Sua produção é viabilizada como subproduto da produção de outros minérios na África do Sul, China, 
Rússia c EUA. A produção é controlada por poucas empresas, com a capacidade mundial de produção excedendo a 
demanda, fazendo com que os preços sofram oscilações grandes. 

O objetivo deste trabalho é discutir o mercado mundial de vanádio a partir de 1995. São analisados os aspectos 
relacionados aos preços, jazidas disponíveis, principais empresas mineradoras e qualidade do minério . 

PALA VRAS-CHA YE: vanádio, commoditics minerais, aços especiais. 

ABSTRACT 

The chemical clemcnt vanadium has bcen uscd in special stcels with high aggregated value by its properties related to 
high resistancc at high tempcratures, corrosion resistancc and wearing resistance. The highcr increase perccntages in its 
use have occurrcd from the 20'" century. 

Thc world vanadium market has very well detincd charactcristics. lt is produced in four countries: South Africa, China, 
Russia and Kazakhstan. The production is ruled by few companies, with the world production capacity exceeding 
demand. The consequcncc of this is a frequent pricc oscillation. 

Dcspitc vanadium is founded ali ovcr the Earth crus!, thcrc are only four rcgi01is where lhe exploitation is viable when it 
is a by product of other minerais produclion : Soulh Africa, China, Russia and the USA. 

This study discusscs lhe vanadium market fron, 1995 and thcir trends for lhe first 21 '' century decadc. It is analyzed 
some aspccts rclated to ore rcsources, priccs, 01 c quality and main markel players. · 

KEY-WORDS : vanadium, mineral commodilies, spccial slccls. 
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L INTRODUÇÃO 

Devido aos grandes níveis qualitativos c quantitativos do minério de vanádio (vanaditc) provenientes das reservas de 
vanádio (22% das reservas mundiais) ,. a África do Sul se destaca na vanguarda da produção mundial de vanádio, 
representando 42% da produção mundial. Existem também outras regiões tais como China c Rússia que juntas 
rcprcsentam74% das reservas mundiai s c que , no entanto, constituem 55 % da produção mundial de vanádio, seguidos 
pelo Cazaquistão, que representa 3% da produção mundial. 

Neste cenário, o Brasil apresenta apenas 0,3% das reservas de vanádio c atualmentc dependente inteiramente de 
importações para suprir suas necessidades . 

Durante o trabalho buscamos demonstrar o comportamento do mercado mundial deste bem mineral. Em especial, foram 
levantadas informações a respe ito das variações de volume produzido c preços buscando determinar suas correlações. 

Uma análise da produção mundial de aços também foi feita para que pudéssamos buscar uma melhor visualização deste 
mercado, pois aproximadamente 90% da produção de vanádio destinam-se à produção de aço. 

Ao contrário da grande maioria dos minerais, 32% da produção de vanádio é originada de fonte primária, ou seja, 
minério de vanádio, enquanto 68% da produção mundial desse bem mineral são obtidas de fontes secundárias, 
provenientes de escória de aço, catalisadores e resíduos de petróleo. 

2. OBJETIVOS 

São apresentados abaixo, os objctivos gerais e específicos do estudo. 

2.1. Objetivo Geral 

Fazer um levantamento do cenário mercadológico mundial, considerando o vanádio o alvo do estudo com base em 
dados históricos a partir de 1995 e a tendência de crescimento para o sctor nos próximos anos. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Levantar informações a respeito das reservas, produção c preços do vanádio no cenário internacional ; 
• Avaliar a produção de vanádio entre os anos de 1995c2005 c 
• Projetar o crescimento do mercado internacional do vanádio para os próximos cinco anos. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Vanádio 

O conteúdo de vanádio da crosta terrestre tem sido estimado cm cerca de 150 g/t, mais que o cobre, o chumbo c o 
níquel. Geralmente, o vanádio tende a ser largamente distribuído, não sendo característico o acúmulo deste na forma de 
depósito onde ele é o metal base. O vanádio é recuperado principalmente como co-produto de outros metai s. Em lavra 
podemos citar apenas um depósito situado na África do Sul , const ituído de um filão de magnetita titanífcra vanadinífcra 
no complexo de Bushvclt (GRUPTA, 1992). 

A maior parte do vanádio produzido no mundo é extraída de escórias de minérios ou outros produtos intermediários 
pela combinação de ustulação do sa l c lixiviação. 

A primeira utilização do vanádio, em escala industrial , se deu em 1860, através da utilização de sais de vanádio na 
fabricação de tintas, vidros, tecidos c cerâmicas. 

Suas propriedades, quando utilizados na produção do aço, começaram a ser descobertas a partir de 1896 e a aplicação, 
cm escala industrial, se deu a partir de 1905, quando foi incorporado como elemento de liga para aços utilizados na 
indústria automobilística nos Estados Unidos, sendo um forte elemento de propaganda para a FORD (DNPM. Perfil 
Analítico do Vanádio, 1973). 
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A aplicação como catalisador, apesar de importante, se mantém pequena c representa cerca de 5%. Em ligas de titânio 
representa X%. enquanto a utili zação cm fcrroligas representa 87% do consumo mundial de vanádio. 

A maior parte do vanúdio produzido se origina de fontes secundárias: catalisadores, escórias de aços, resíduos de 
petróleo. representando aproximadamente 68% da produção mundial. O restante do vanádio produzido no mundo é 
extraído de fontes primúrias: minério de vanadita, que representa 32<% da produção mundial (lntcrnational Iron-AIIoys 
Confcrcncc. 2005). 

Em 1960 tem início a aplicação do vanúdio cm ligas não ferrosas para construção de peças para motores a jato pela sua 
propriedade de conservar suas características físicas cm altas temperaturas. 

Os principais usos para o vanúdio são na produção de aços especiais c ligas com base de titânio. O principal uso de ligas 
de van::ídio-titânio é a indústria aeroespacial. Aços contendo vanádio são utilizados nos membros estruturais de edifícios 
c pontes, nos oleodutos c tanques de armazenagem submetidos a altas pressões. 

Nas máquinas de construção de equipamentos industriais, os aços com vanádio são utilizados por suas propriedades de 
aumento da resistência ao choque c ao desgaste. 

Além disso, o vanúdio confere habilidade aos aços por manterem sua dureza em temperaturas de até 650 °C, o que o 
torna aplicável na confecção de ferramentas de alta velocidade c cm aço que necessita de resistência ao estiramento 
(DNPM. Perfil Analítico do Yanúdio, 1973). 

Cerca de 90°/., do vanúdio no mundo é consumido na indústria do aço, sobretudo na forma de fcrroligas que apresentam 
teores da ordem de 40'% a 80'Yo de vanádio por possuírem propriedades que asseguram um aumento da temperabilidade, 
de ligamento, de redutibilidade de peso, de dureza, de resistência à abrasão e à temperatura, de tenacidade, ductilidade, 
soldabilidadc c maleabilidade, que permitem utilização como componente de molde de aço para alta temperatura, 
fundições pesadas, fmjamcntos. tais como rotorcs de turbina, maquinários e equipamentos de força, pontes e 
plataformas de perfuração, componentes automobilísticos, estruturas de asa e motores de avião e indústria aeroespacial, 
como reforço a ligas de titiinio . Compostos químicos de vanádio são aplicados como agentes catalisadores em processos 
que englobam a indústria petrolífera. a química c a de fibras c borrachas sintéticas. A maior aplicação química do 
van::ídio diz respeito ao processo de fabricação de úcido sulfllrico. Atua também como inibidores de corrosão em 
circuitos de depuração de gases . Alguns metais, tais como Nb, Mn, Mo, Ti c W, apresentam determinados graus de 
substituição com o vanúdio como elementos de ligas de aço. O Pt c Ni podem substituir compostos de vanádio como 
agente catalisador cm alguns processos químicos. Não hú atualmcntc nenhum substituto aceitável para o vanádio em 
ligas de titânio na indústria aeroespacial. 

Existem cerca de 60 minerais de vanúdio conhecidos, destacando-se a calsonita, camotita, roscoclita e patronita. Dos 
recursos mundiais demonstrados de vanúdio recuperáveis, um total de 46% estão associados a depósitos de 
diferenciação magmútica múfíca/ultramáfica com magnctitas titaníferas, incluindo o complexo de Bushveld, na África 
do Sul , que contempla as maiores reservas mundiais de ferro van::ídio. 39% estão contidos em fosforítos e folhelhos 
fosfáticos , na maior parte nos Estados Unidos. referidos ao ambiente marinho. Aproximadamente 9% estão relacionados 
ao pclróleo cru c areias com alcatrão, notadamcntc na região do Caribc. Outras quantidades significativas são obtidas 
como co-produto de depósitos de arenitos uranífcros, principalmente nos EUA, c de calcários e dolomitos associados a 
urânio. presentes na Austrúlia, ambos relacionados à gênese continental. Argilas vanadífcras ocorrentes nos EUA são 
atribuídas à gênese de magmatismo carbonatítico c alcalino. Magnctitas vanadífcras c rutilo, presentes em areias de 
praias, notadamentc na Nova Zcl:lndia, são resultantes de processo de concentração mecânica. 

3.2. Reservas Mundiais de Vanádio 

As reservas mundiais de vanúdio (medidas c indicadas) atingiram, cm 2004, um total de 38 milhões de toneladas em 
metal contido, representando um acréscimo de 0,4%, referente ao ano de 2003. Deste total das reservas mundiais de 
vanúdio, cm metal contido, a China, a República da África do Sul. a Rússia c os Estados Unidos somaram 97%. 

A produção mundial de concentrado de vanúdio (mine production) , como co-produto ou subproduto de outros minerais, 
atingiu , cm 2004, um total de 44.2 mil t, quantidade R,6'Y., superior ao apresentado no ano anterior. A África do Sul, a 
China c a Rússia responderam por mais de 97% desta produção global (DNPM, Sumúrio Mineral, 2005). 

A tabela I mostra a distribuição das reservas mundiais de vanádio cm metal contido. 

Tabela I - Reservas Mundiais de Vanádio 
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Reservas (t) .·. 
.·· Medidas Inferidas 

EUA 450.000 4.000.000 
China < 5.000.000 14.000.000 
Rússia 5.000.000 7.000.000 
Africa do Sul 3.000.000 12.000.000 
Outros 1.000.000 
Brasil 166 
Total 13.450.000 38.000.166 

Fonte: USGS, Mineral Commoditys Summaries, 2006 

Na posição de destaque temos a China c a Rússia com 74% das reservas mundiais, seguidos pela África do Sul com 
22% c os Estados Unidos com 3%. 

3.3. Produção e Consumo Mundial de Vanádio 

Em 2005, estima-se que a produção mundial tenha atingido cerca de 42.500 t, o que representa um acréscimo de 6% cm 
relação ao ano anterior com um volume de 40.200 t. 

Neste cenário, a África do Sul foi o maior produtor com 18.000 t, sendo seguida pela China com 14.500 t, c a Rússia 
com 9.000 t. Estes três países juntos agregam 97% da produção mundial. 

A tabela II mostra a evolução da produção de vanádio entre os anos de 1995 a 2005. 

Tabela II- Produção Mundial de Vanádio 

Ario <'t ,y/ , ·. 1995 1996 1667 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Produção de minério, concentrado e escória 
Austrália 1.520 2.660 3.060 160 .. 
China 13.700 14.000 15.000 15.500 I 0.400 12.000 12.000 13.200 13.200 14.000 14.500 
Hungria 200 200 200 100 
Casaquistão 924 900 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Rússia 11.000 11.000 9.000 9.000 7.000 7.500 7.500 8.000 5.800 8.000 9.000 
Africa do Sul 16.297 14.770 15 .590 18.868 17 .612 18.021 18.184 20.500 20.100 17.200 18.000 
Total 42.121 40.870 40.690 44.468 36.012 40.041 41.344 45.760 40.260 40.200 42.500 
Produ_ç_ão de resíduos de petróleo e catalisadores 
Japão 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 
EUA 1.990 3.730 
Total geral 44.356 44.845 40.935 44.713 36.257 40.286 41.589 46.005 40.5005 40.445 42 .745 

Fonte: USGS, Mineral Yearbook, 1995- 2005 

A África do Sul e a China destacam-se no mercado intcmacional de vanádio. Como a cnpacidadc produtiva instalada é 
superior à demanda, a produção segue controlada apresentando uma média de 41.000 t. 

Alguns dos principais países consumidores de vanádio são: China, Japão c Estados Unidos, cm função do crescimento 
de suas produções siderúrgicas. 

A figura I mostra o crescimento do volume produzido de aço no período de 1995 a 2005. 

I 

l 
l 

I 
I 
I 
i 
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Figura I - Crescimento da Produção Mundial de Aço no Período de 1995 a 2005 . 

Podemos notar que para o período de 1999 até 2005 o crescimento do setor fo i de 46%, partindo em 1999 de uma 
produção de 771 milhões de t c chegando a 2005 com uma produção de 1.1 29 milhões de t. 

A Figura 2 mostra o crescimento da demanda mundial de vanádio no período entre 1999 e 2003, em que o crescimento 
registrado fo i de 34%, levando cm conta que aprox imadamente 90% da produção mundial de vanádio é destinada à 
siderurgia. 
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Fonte: Ryan's Note, 2004 

Figura 2 - Crescimento do Consumo Mundia l dL Va nádio no Período de 1999 a 2003. 

Podemos inferir a existênc ia da correlação entre o crescimento da demanda de aço c o cresc imento da demanda por 
vanádio. 
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A figura 3 mostra a variação da produção de vanádio por país. Na Austrália, a empresa Xstrata Alloys fechou a mina de 
Windimurra, reduzindo a zero a produção a partir de 2003 motivada pelo aumento do custo de exploração e o 
vencimento do licenciamento para explotação ·da mina. Em maio de 2004, o Precious Metais Austrália (PMA) 
processou a Xstrata Pie. após o fechamento da Western Australian Vanadium Mine alegando que a empresa tomou esta 
decisão para assegurar o preço do metal frente ao mercado internacional (Metal Bullctin, 2004a) 

A russa TULA cortou sua produção em outubro 2004 cm 30% para pressionar o aumento de preços c retomar a 
produção em meados de novembro, uma vez que o mercado internacional do vanádio é um mercado .1pot (Metal 
Bulletin Reserch, 2004). 

A sul-africana Vantech Vanadium Mine, por decisão da Xstrata, foi fechada permanentemente. A Xtrata alegou alto 
custo para manutenção e investimento necessários para continuidade das atividades, pois em sua visão os preços do 
vanádio, a longo prazo, não eram sustentáveis (Ryan's Notes, 2004). 

Produçllo de Vanlldlo por Pois (t) 

26.0ó0 

20.000 __ .. - .~~ 

'15.000 

10.MO 

6 .000 

2000 2001 2002 2003 Z004 Z005 
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Fonte: USGS, Mineral Yearbook, 2000 

Figura 3 - Produção Mundial por País em 2005 

3.4. Reservas e Consumo de Vanádio no Brasil 

O vanádio é recuperado a partir de seus minérios, na forma de um concentrado, com pcntóxido de vanádio (Vc05) 

contido. O processo de beneficiamento inclui mistura com sal de sódio. calcinação c purificação. 

A maior parte do concentrado de vanádio é obtida através do processo alumino-térmico, cm que urna carga de V c Os é 
misturada à sucata de feno e/ou óxidos de ferro e sucata de alumínio, aquecida, reduz ida c, posteriormente, separada da 
escória, a liga ferro vanádio. O metal vanádio pode ser extraído por vários processos de redução. Pelo alumino-térmico, 
o pentóxido de vanádio é misturado com alumínio metálico c carbonato de sódio para formar uma liga com 98'Yo de 
vanádio. A rcação de redução entre cloretos de vanúdio c nitrogênio, sob temperatura de 1.000 oc, produz metal 
vanádio com 99,9% de pureza. 

Não há registro no Brasil, no ano de 2004, de produção de mmcno ou concentrado de vanúdio, ou de outros cm 
associação. Não houve também no pais, cm 2004, produção de liga ferro-van úd io, elaborada cm anos anteriores a pat1ir 
de concentrados de vanádio importados, nem de vanádio mct;ílico. 

As reservas brasileiras de minério contendo vanádio (medidas c indicadas) somaram 166 mil toneladas de metal 
contido, mantendo-se na mesma quantidade, comparada às reservas do ano anterior. O Estado da Bahia contempla as 
principais reservas de vanádio, de natureza prirnúria magmática, titanífcra, localizadas nos municípios de Campo 



655 

XXII ENTMME I VII MSHMT - Ouro Preto-MG, novembro 2007. 

Alegre, Lourdcs c Maracás. A participação brasileira no quadro mundial de reservas de minério contendo vanádio 
(medidas c indicadas) situou-se em2004 no patamar de 0,4%, igual ao ano anterior (DNPM, Sumário Mineral, 2005). O 
consumo aparente interno da liga ferro-vanádio, no ano de 2004, chegou a 1.335 t, quantidade I ,7% superior à ocorrida 
no ano anterior, utilizada em sua quase totalidade na fabricação de aços especiais. 

O preço do pentóxido de vanádio no Brasil cm 2004 alcançou a cifra de US$ 7.496,64/t FOB, representando um 
aumento de 60,4% cm relação ao ano anterior. A liga fcrro-vanádio atingiu o valor de US$ 13.326, 15/t FOB em 2004, 
configurando uma elevação de 69,3% frente à praticada no ano de 2003 (DNPM , Sumário Mineral,2005). 

3.5. Concentração e Viabilidade Econômica 

O vanádio raramente ocorre em depósitos de exploração com economia viável para o elemento sozinho, posto que sua 
concentração é muito baixa. Casos raros são de depósitos de vanádio com concentração acima de 2%. Sua grande 
maioria encontra-se com concentrações de O, I à I% (USGS, 1994). 

Abaixa concentração faz com que a explotação do vanádio sozinho não suporte os custos das atividades de pesquisa, do 
projeto, investimento nas instalações e produção. 

A maioria dos projetas se torna viáveis quando explotando o vanádio como co-produto ou subproduto. Na situação de 
co-produto, o preço de mercado do produto principal suporta os custos de extração do vanádio, sendo que a receita 
gerada pelo co-produto torna mais atrativa a produção do principal. Há uma divisão de custos entre o produto principal 
e o co-produto, sendo que a maior fatia dos custos fica para o produto principal. Como sub-produto a situação é 
parecida, cxceto pelo fato de que a operação do sub-produto não é imperativa para tomar a produção do principal 
economicamente viável. 

3.6. Resíduos 

Com relação aos impactos ambientais da atividade, vale ressaltar a necessidade de cuidados para com os sólidos de 
lixiviação, que contém materiais solúveis em água. É necessário ainda atentar para os resíduos da recuperação através 
do minério da carnotita e resíduos de petróleo, necessitando da proteção do material do cantata com água de chuva e 
águas subterrâneas. Para as partículas sólidas no ar bastam os cuidados conhecidos de umidificação de vias. Já para os 
pellcts não há grandes problemas já que, ao alimentar fornos, o vanádio emerge na escória e é recuperado a 
concentrações economicamente viáveis (USGS, 1994). 

3.7. Projeto Baila Baila 

Devido a sua importância para o mercado mundial de vanádio, ressaltamos o projeto australiano de Baila Baila. 

Localizado no distrito mineiro de Yalgoo e West Pilbara no oeste australiano, tendo como mineral principal o vanádio, 
a reserva conta com minério para, no mínimo, a próxima década. É servido através de energia limpa e barata, posto que 
se localize próximo ao gasoduto, tornando o gás natural de petróleo mais barato que em regiões remotas da Austrália. 

O depósito conta com reservas (subproduto ou co-produto) de fósforo c minério de ferro às concentrações 
economicamente viáveis. Tais fatores tornam a operação viável mesmo em longos períodos a baixos preços de vanádio 
(Stratcor, 2006). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
.. 

A indústria siderúrgica tem papel fundamental como propulsor da demanda mundial de vanádio e seu volume 
demandado demonstra grande correlação da produção mundial de vanádio. Isto se explica pelo fato de que os grandes 
complexos siderúrgicos, sejam através de novos projetas ou de expansão de antigas plantas, têm buscado aumentar a 
produção em aços de maior valor agregado c consequentemente que demandem maior quantidade de vanádio. 

A extração do vanádio é importante para o cenário mineral seja pelo alto valor agregado, geração de emprego, seja pelo 
movimento que dá no setor. Na maioria dos casos ele é obtido como co-produto ou subproduto. 
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No projeto de Baila Baila o vanádio é o principal produto extraído, c está associado ao ferro c ao fósforo, que 
funcionam como agentes viabilizadores em caso de variações negativas da demanda c preço de vanádio no mercado 
intemacional. 
Na pesquisa realizada, foi possível perceber também o lado pejorativo da flexibilidade da atividade de sua extração. 
Grandes projetos são fechados, dentr; outros motivos, por manobras que especulavam grandes produtores no mercado 
mundial. Ao contrário de grandes projetos mineiros de outros minérios, a preocupação com a sustcntabilidadc social 
não se mostra mais importante que outros interesses pertinentes ao público afctado pel a atividadc mineira. 
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