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RESUMO 

 

O titânio (Ti) e o vanádio (V) são metais que tem aumentado sua utilização nas últimas décadas 

em função, principalmente, de suas utilizações em ligas metálicas. Tanto o Ti quanto o V tem 

sido utilizados nas indústrias química, aeroespacial e ferroviária. Esses elementos atribuem às 

ligas resistência tração, dureza e resistência à fadiga. O vanádio é encontrado e extraído 

principalmente de titanomagnetita na qual há teores entre 0,02 a 0,36%, e o Ti entre 10 a 12%. 

Ilmenita e rutilo são as principais fontes de Ti, sendo que cerca de 91% de todo o Ti extraído é 

proveniente da ilmenita. Processos pirometalúrgicos, com etapas de calcinação, e processos 

hidrometalúrgicos, com etapas de lixiviação ácida, são utilizados em conjunto ou 

separadamente para a obtenção de Ti e V. A lixiviação direta de ilmenita, sem pré-tratamento 

por calcinação, tem sido pesquisada, para otimizar o processo industrial. Para realizar a extração 

desses elementos pela rota hidrometalúrgica, geralmente se utilizam H2SO4 ou HCl. Na 

titanomagnetita a ilmenita pode estar associada à outras fases como a hematita. Esta pode 

interferir na lixiviação do Ti4+ ao fornecer Fe3+ que reage com os ânios do agente lixiviante, 

reduzindo a disponibilidade desses íons para formar complexos com Ti, necessitando assim 

reduzir o Eh da solução. O presente trabalho teve por objetivo a extração de Ti e V a partir do 

mineral secundário não-magnético da parte oxidada da jazida de titanomagnetita. Neste 

trabalho, adotou-se a extração em meio clorídrico (HCl). O mineral sólido foi caracterizado por 

espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) para 

quantificar os teores de Ti, V e ferro (Fe), difração de raios-x para determinação das principais 

fases cristalinas, e microscopia eletrônica por varredura acoplado à espectroscopia por 

dispersão de elétrons (MEV-EDS) para estudar a morfologia das partículas. Os ensaios foram 

divididos em quatro etapas, onde se avaliou a variação da razão sólido/líquido (S/L), a 

concentração de NaHF2 que gera HF, o uso de ferro metálico como agente redutor e o uso de 

cloreto de cálcio di-hidratado. Foram também realizados ensaios cinético e termodinâmicos. Os 

resultados variando a razão S/L mostraram um aumento na extração em 10% para o Ti e 4% 

para o V aumentando a razão S/L de 1/4 para 1/6. Nos ensaios variando a concentração de 

NaHF2 entre 10% e 15% não houve aumento na extração de Ti e V. Utilizando ferro metálico, 

com razão S/L 1/6 e NaHF2 a 10% m/m, em 85ºC, por 6h, houve aumento em 6% na extração 

de Ti, com 32%, e 4% na extração de V, com 83%. Nos ensaios avaliando o efeito do cloreto 

de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O), não houve aumento na extração de Ti e V comparando ao 

melhor ensaio supracitado com ferro metálico. Na quarta etapa, de lixiviação seletiva para V 

em relação ao Ti com HCl 32%, a 90ºC, variando a razão S/L, houve melhores resultados na 



 

 

razão S/L a 1/2, na qual se obteve 0,3% de Ti e 54% de V. Através dos ensaios cinético e 

termodinâmico verificou-se que a dissolução de Ti, V e Fe foi controlada por difusão na camada 

de cinza das partículas. Nas análises por DRX e MEV-EDS, observou-se que as partículas de 

ilmenita decomporam-se em pseudorutilo e da hematita foi consumida em 1h de lixiviação. Os 

ensaios realizados neste trabalho mostraram que Ti e V podem ser extraídos do mineral por 

lixiviação em meio clorídrico, sem utilizar calcinação como pré-tratamento. As variáveis que 

aumentam a extração dos elementos são, portanto: razão S/L, concentração do NaHF2, 

temperatura e o uso de ferro metálico.  

 

Palavras-chaves: lixiviação ácida, titanomagnetita, redução com ferro metálico, 

hidrometalurgia. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
Titanium (Ti) and vanadium (V) are metals that have increased their use in recent decades 

mainly due to their use in metal alloys. Both titanium and vanadium have been used in the 

chemical, aerospace and railway industries. These elements give the alloys tensile strength, 

hardness and resistance to fatigue. Vanadium is found and extracted mainly from 

titanomagnetite in which there are contents between 0.02 to 0.36%, and titanium between 10 to 

12%. Ilmenite and rutile are the main sources of titanium, with approximately 91% of all 

extracted titanium coming from ilmenite. Pyrometallurgical processes, with calcination steps, 

and hydrometallurgical processes, with acid leaching steps, are used together or separately to 

obtain titanium and vanadium. Direct leaching of ilmenite, without pre-treatment by 

calcination, has been researched to optimize the industrial process. To perform the extraction 

of these elements by the hydrometallurgical route, H2SO4 and HCl are generally used. In 

titanomagnetite, ilmenite may be associated with other phases such as hematite. This can 

interfere with the leaching of Ti4+ by providing Fe3+ that reacts with the anions of the leaching 

agent, reducing the availability of these ions to form complexes with Ti, thus needing to reduce 

the Eh of the solution. The present work had as objective the extraction of Ti and V from the 

non-magnetic secondary mineral of the oxidized part of the titanomagnetite deposit. In this 

work, extraction in hydrochloric medium (HCl) was adopted. The solid ore was characterized 

by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) to quantify the levels 

of Ti, V and Fe, X-ray diffraction to determine the main crystalline phases, and scanning 

electron microscopy coupled to spectroscopy by electron dispersion (SEM-EDS) to study 

particle morphology. The tests were divided into four stages, where the variation of the 

solid/liquid ratio (S/L), the concentration of NaHF2 that generates HF, the use of metallic iron 

like a reducing agent and the use of calcium chloride dihydrate were evaluated. Kinetic and 

thermodynamic tests were also performed. The results varying the S/L ratio showed an increase 

in extraction by 10% for Ti and 4% for V, increasing the S/L ratio from 1/4 to 1/6. In tests 

varying the concentration of NaHF2 between 10% and 15% there was no increase in the 

extraction of Ti and V. Using metallic iron, with S/L ratio 1/6 and NaHF2 at 10% m/m, at 85ºC, 

for 6h, there was an increase of 6% in the extraction of Ti, with 32%, and 4% in the extraction 

of V, with 83%. In the tests evaluating the effect of calcium chloride dihydrate (CaCl2.2H2O), 

there was no increase in the extraction of Ti and V compared to the best test mentioned above 

with metallic iron. In the fourth step, selective leaching for V in relation to Ti with 32% HCl, 

at 90ºC, varying the S/L ratio, there were better results in the S/L ratio to 1/2, in which 0.3% of 



 

 

Ti and 54% of V. Through the kinetic and thermodynamic tests it was found that the dissolution 

of Ti, V and Fe was controlled by diffusion in the ash layer of the particles. In the XRD and 

SEM-EDS analyses, it was observed that the ilmenite particles decomposed into pseudorutile 

and the hematite was consumed within 1h of leaching. The tests carried out in this work showed 

that Ti and V can be extracted from the mineral by leaching in a hydrochloric medium, without 

using calcination as a pre-treatment. The variables that increase the extraction of elements are, 

therefore: S/L ratio, NaHF2 concentration, temperature and use of metallic iron. 

 

Keywords: acid leaching, titanomagnetite, reduction with metallic iron, hydrometallurgy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O vanádio (V) tem sua principal utilização em ligas ferrosas e não ferrosas, em 

conjunto com outros elementos, atuando como aditivo e anticorrosivo. Na indústria 

química é utilizado como catalisador (na produção de ácido sulfúrico) e como eletrólito 

nas baterias de fluxo redox [1-5]. Essa última utilização aumentou a demanda de V, onde 

em 2020 houve um aumento de 6% em relação a 2019 [6]. 

Mesmo sendo o 19° elemento mais abundante na crosta terrestre, o V é extraído 

como produto secundário, sendo que os depósitos minerais de titanomagnetitas (Fe2TiO4-

Fe3O4) possuem concentrações de V entre 0,02 e 0,36% [1,5]. 

O titânio é o 9° elemento mais abundante na crosta terrestre e utilizado em ligas 

metálicas e na indústria de tintas, cuja produção começou a partir da década de 1940 pelo 

processo Kroll [7-9]. A produção primária de Ti ocorre a partir de rutilo (TiO2) e 

principalmente ilmenita (FeTiO3) [10-11]. 

Desde 2015 a extração de V a partir de materiais secundários aumentou, entrando 

em 2017 para o grupo de elementos de críticos da União Européia devido ao seu risco de 

fornecimento. De igual o Ti, que desde 2020 também entrou neste grupo. A obtenção de 

Ti e V a partir de titanomagnetitas tem sido pesquisada em vários países utilizando 

processos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos. Etapas de cominuição e separação 

magnética são usadas para gerar um concentrado de minério [12]. No processo 

hidrometalúrgico, os ácidos H2SO4 e HCl são utilizados para dissociar a ilmenita, 

podendo-se formar TiSO4 e TiOCl2, respectivamente [11]. Já o V em meio ácido encontra-

se, principalmente, nas formas VO2+ e VO2
+ [13]. Na lixiviação do concentrado de V 

proveniente da titanomagnetita, pode-se utilizar sais de flúor (a exemplo NaHF2 e CaF2) 

que geram HF, quebrando a rede cristalina da ilmenita, aumentando a eficiência de 

extração pela formação de complexos com o F- liberado. Assim, adicionando esses 

reagentes, o processo de lixiviação de Ti e V pode aumentar a eficiência de extração 

desses elementos na solução, otimizando o tempo de reação [14]. 

Assim, este trabalho teve por objetivo estudar a lixiviação direta de Ti e V do 

mineral secundário não magnético, da parte oxidada da jazida. 

Após a caracterização da amostra, para determinar a composição elementar, fases 

cristalinas e morfologia, foram realizados os ensaios de lixiviação divididos em 4 etapas. 
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A primeira etapa, dos ensaios de lixiviação, constituiu na avaliação do efeito do 

sal de flúor (NaHF2) na lixiviação de Ti e V, variando a razão sólido/líquido (S/L) e a 

concentração de NaHF2. Nesta etapa do trabalho, também se estudou a cinética de 

lixiviação dos metais. 

A segunda etapa do trabalho foi avaliar o uso de ferro metálico como agente 

redutor na lixiviação de Ti e V variando a razão S/L. Nesta etapa, estudou-se também o 

efeito da temperatura na extração de Ti e V. 

A terceira etapa constituiu da utilização de cloreto de cálcio di-hidratado para 

fornecer Cl- para a solução e favorecer a formação de complexos clorídricos, variando a 

razão S/L e a concentração de CaCl2.2H2O, segundo metodologia de Das et al (2013). 

A quarta etapa do trabalho foi a extração seletiva de V em relação ao Ti. Estando 

o V em solução e o Ti no resíduo sólido, os elementos podem ser tratados para fins 

específicos por processos diferentes.  

O desenvolvimento de um processo utilizando esses parâmetros e reagentes pode 

fornecer condições para se extrair Ti e V de fontes secundárias outrora descartadas ou 

não utilizadas, bem como contribuir para a redução de resíduos ou rejeitos minerais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Vanádio 

O vanádio (V) é um metal de transição que foi descoberto por Andrés Manuel del 

Rio (1764-1849) no início do século XVIII, em minério de vanadato de chumbo [1]. O 

isolamento desse metal ocorreu somente décadas depois por Henry Enfield Roscoe (1833-

1915), através da redução de VCl2 com hidrogênio (H). Em 1925, os químicos John 

Wesley e Malcolm N. Rich reduziram pentóxido de vanádio (V2O5) com cálcio metálico 

e obtiveram V metálico em pureza de 99,7% [1].  

O metal puro possui dureza entre 6-7 (Escala de Mohs). O vanádio possui dois 

isótopos de ocorrência natural: o 50V é decomposto por captura de elétrons e emissão de 

ꞵ com uma meia-vida de 3,9x1017 anos; e o estável 51V [15,16]. O vanádio pode existir 

nos seguintes estados de oxidação: 1-, 0, 2+, 3+ (vanádico, V(III)), 4+ (vanadilo, V(IV)) 

e 5+ (vanadato, V(V)). Essas valências formam os seguintes compostos com o oxigênio: 

VO, V2O3, VO2, V2O5, sendo este último a forma mais comum encontrada nos minérios 

e usada na preparação de produtos finais. Pode ocorrer uma mistura de valências nos 

compostos com oxigênio (O), como V4+ e V5+ que podem formar V6O13, e com V3+ e V4+ 

que podem formar estados intermediários entre VO2 e V3O2: V8O15, V7O13 [17].  

Outro composto que se tornou de interesse foi o dióxido de vanádio (VO2), agindo 

como metal-isolante [18]. Os estados de oxidação menor que 3+ são utilizados como 

redutores fortes em meio aquoso a pH neutro. O V4+ está associado ao íon VO2+ e o V5+ 

ao oxication VO2
+ ou o oxianion vanadato, VO4

3-. O cátion oxivanádio (VO2+) é 

relativamente estável, e é obtido pela redução do íon VO2
+ (Equações 1 e 2) ou pela 

oxidação atmosférica de soluções de V3+, a partir de pH <3 [13].  

 

VO2+ + 2H+ ↔ V3+ + H2O   (Equação 1) 

VO2
+ + 2H+ + e- ↔ VO2+ + H2O  (Equação 2) 

 

Há também os seguintes compostos de vanádio: metavanadato de amônio 

(NH4VO3), metavanadato de sódio (NaVO3) e ortovanadato de sódio (Na3VO4), que 

podem ter um efeito tóxico ao ser humano a partir de 40µg/L. A toxicidade do V está 

relacionada à natureza do composto e ao estado de oxidação, sendo que o V pentavalente 

é a forma mais tóxica por compor os compostos supracitados [19-21].  



18 

 

Os efeitos tóxicos do V ao meio ambiente e aos seres vivos, aumentaram a 

preocupação com o V no presente século, pois a contaminação no solo pode provocar 

intoxicação aguda epidêmica silenciosa [22-32]. 

Estudos bioquímicos com V iniciaram na década de 70 por experimentos com 

animais de laboratório (ratos). Os efeitos fisiológicos começaram a ser investigados pela 

toxicidade dos compostos de V em humanos, bem como experimentos do metal 

complexado, na forma de V4+O2+, que ao se ligar a proteínas detecta regiões em que há 

outros íons metálicos. Isto também possibilita a caracterização do complexo V4+O2+ em 

proteínas. No início da década de 80, foram realizados estudos sobre inibição enzimática 

pelo monovanadato (V) em função da sua geometria. Entre essas décadas foi encontrado 

no fungo Amanita muscaria um complexo de V (4+), amavadin (C12H22N2VO12), sendo 

extraído em 1972 e sua estrutura confirmada em 1987-88 [20]. 

A permanente exposição ao V pode causar efeitos tóxicos nos órgãos respiratórios 

e digestivos, rins, fígado, pele e sistema imunológico dos seres humanos, como também 

no sistema cardiovascular [32,33]. Ressalta-se que os compostos de V, como sulfato de 

vanadil, e ânions orto e metavanadato, apresentam propriedades carcinogênicas [2].  

 

2.1.1 Aplicações do vanádio 

O vanádio é comercializado na forma de folha metálica, grânulos, pó, barras e 

torneados. Esses produtos são requeridos nas indústrias siderúrgica, metalmecânica, 

eletroeletrônica, aeroespacial, ferroviária e marítima [34]. 

O vanádio é aplicado como um aditivo na preparação de vários aços inoxidáveis, 

sendo também um componente nas ligas ferrosas e não ferrosas em combinação com ferro 

(Fe), Ti, alumínio (Al), cromo e outros metais, melhorando propriedades físicas, tais 

como elevada resistência à tração, dureza e resistência à fadiga [34]. 

Na liga combinada com ferro, o V atua como endurecedor, fortalecedor e aditivo 

anticorrosivo [3,4]. A Figura 1 apresenta percentual de cada aplicação do V [35]. 
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Figura 1. Percentual arredondado de aplicação dos produtos de vanádio [35]. 

 

O vanádio tem sua principal utilização em ligas metálicas, sendo que 45% é em 

ligas de aço e 55% em superligas [35]. O aço de alta-resistência e baixa-liga (HSLA) em 

conjunto com o aço têmpera que contém V, tem sido utilizado em equipamentos de 

construção e no revestimento de equipamentos da indústria petrolífera. Os carbetos e 

carbonitretos são formas comuns de adição de V, bem como o aço ferrovanádio – FeV 

(com o vanádio em concentração de aproximadamente 50% em massa) [3,4].  

Na indústria aeroespacial, o vanádio junto ao níquel é utilizado como superligas. 

Com Ti e Al, o vanádio é utilizado na construção de aeronaves, em componentes com 

tolerância à carga, em dispositivos de fixação nas partes dos motores a jato. Essa 

combinação do V com Ti e Al fez surgir o interesse nas indústrias naval e nuclear [3]. 

Na forma de pentóxido de vanádio (V2O5), o vanádio atua como um catalisador 

em processos industriais, como por exemplo para produzir H2SO4, na produção de 

anidrido maleico para a fabricação de poliéster e resinas alquídicas, na oxidação do 

butano com o ar e de anidrido ftálico por oxidação de o-xileno ou naftaleno, bem como 

na produção de ácido adípico, ácido acrílico, oxálico, e antraquinona [2]. O pentóxido de 

vanádio também tem sua utilização na inibição da corrosão em processos de absorção de 

CO2, antiestáticos em material fotográfico, na síntese do oxitricloreto de vanádio 

(VOCl3), tricloreto de vanádio (VCl3) e tetracloreto de vanádio (VCl4), os quais são 

aplicados na preparação para catálise de polímeros como polipropileno, polietileno e 

elastômeros de etenopropeno-dieno [4].  

42,8%

55%

2,1%
0,03%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aço: Liga completa

Superligas e não especificados

Aço: Inoxidável e resistente ao calor

Aço: Baixa liga de alta resistência, Ferramenta, Carbono.



20 

 

O vanádio ainda age como eletrólito nas baterias de fluxo redox de V (BFRV). 

Nesse tipo de bateria, as características são: vida útil de mais 20 anos, capaz de liberar 

energia imediatamente, conexões à rede ou fora de rede, e capaz de descarregar totalmente 

sem danos à bateria [5]. Há previsão de crescimento do mercado de BFRV, no qual deve 

chegar a US$ 1,1 bilhão em 2025, o que levará ao aumento do consumo de V [6]. Ligas 

não-ferrosas como ZrV2 são utilizadas como materiais de eletrodo em baterias do tipo 

hidreto metálico/hidróxido de níquel, sendo que o V pode ser substituído em parte por Ni, 

Cr, Ti ou Mg [4,34]. 

Catalisadores de óxido de V são empregados na oxidação em indústrias química, 

de petróleo e ambiental [2]. O vanádio é um envenenador de catalisadores se está em 

complexos com porfirinas, podendo causar reações indesejáveis, como corrosão, em 

operações de refino do óleo cru. No tratamento de asfaltenos de óleo bruto de petróleo, o 

vanádio é responsável por problemas de corrosão provenientes da formação de vanadatos 

de sódio, os quais têm baixos pontos de ebulição, e os vanadatos fundidos reagem na 

superfície do metal do equipamento [36]. 

Ainda nessa área, na década de 70, verificou-se que havia uma relação entre o 

endurecimento do ligante asfáltico e o teor de V. Na década de 80, ratificou-se o poder 

catalítico do V no processo de foto-oxidação do asfalto, sendo que o V atua como agente 

de agregação durante a decomposição do ligante asfáltico, por estar principalmente na 

fração mais leve (asfaltenos) [37,38]. Na indústria de óxidos de nitrogênio (N), o V atua 

como redutor catalítico de NOx na forma de (V2O5-TiO2-WO3) [39]. Ligas de ZrV-Mn 

ou Zr-V-Fe, sendo o zircônio o principal componente com 30% de V, tem sido utilizadas 

para fabricar getters que atuam em sistemas gasosos [4]. 

Como aditivo na indústria siderúrgica, o vanádio faz parte de diferentes unidades 

de fabricação, como automóveis, estaleiros e fertilizantes. Seus compostos também são 

aplicados em cerâmicas, pigmentos, baterias, ímãs resistentes à ferrugem, 

supercondutores e ferramentas de aço e ferro de alta velocidade [40].  

O vanádio também é utilizado em vidros resistentes a UV atuando como dopante 

em concentrações >0,1%, sendo misturado com óxidos de Ti, silício (Si), sódio, cálcio, 

magnésio, Al, cobalto, Fe, estanho, zinco e fósforo [41]. 

Visto a utilização nas indústrias química, de petróleo, ambiental, aeroespacial e 

na área bioquímica, tem-se desenvolvido pesquisas para a obtenção de V a partir de 

diferentes depósitos minerais, mesmo em baixos teores, para suprir a demanda [3]. 
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No Brasil, o principal uso do V é na indústria dos aços especiais, principalmente 

na forma de liga de ferro-vanádio (FeV). Essa liga tem sido utilizada na fabricação de 

estruturas de aviões de grande porte, na indústria aeroespacial, gasodutos, oleodutos e 

ferramentas para terem maior resistência [71]. 

 

2.1.2 Minérios de vanádio 

O vanádio é distribuído em rochas ígneas e sedimentares [5]. Esse metal tem 

relativa abundância na crosta terrestre (cerca de 0,019%), e na parte superior da crosta 

terrestre há um teor de V de aproximadamente 97 mg/kg. Na água do mar, é o segundo 

elemento de transição mais abundante. O vanádio é mais distribuído na crosta terrestre 

do que Cobre (Cu) e o Níquel (Ni); contudo, é raro encontrar depósitos concentrados de 

V. Ele pode estar presente em vários estados de oxidação como vanadatos de Cu, Zn, Pb, 

Fe, Mn e Ca [1,5,42,43]. 

As fontes de V são rochas primárias, depósitos, concentrados, escória metalúrgica, 

e forma mais de 60 minerais diferentes nos quais compõe mais que 1% de V, sendo 

também encontrado nas plantas e animais [47,6]. Essa característica do V de associação 

a essas fontes é atribuída a tendência de dispersão em virtude das reações sensíveis à 

acidez e ao oxigênio [5]. As principais fontes secundárias estão apresentadas na Tabela 

1. 

Tabela 1. Fontes de vanádio com teores, elementos associados e respectivos 

subprodutos [3,4,48]. 

Origem Teor de vanádio Associados Resíduos gerados 
Titanomagnetitas 0,02 – 0,36 % Ferro/aço Escória de V 
Óleos minerais 0,001 – 0,14 % (petróleo) Energia/petroquímicos Resíduos de queima 
Minérios de U-V 0,06 – 0,50 % Urânio Resíduo químico 
Vanadatos de chumbo 0,06 % Chumbo, zinco Escória de V 
Fosfatos 0,08 – 0,46 % Fósforo Ferrofósforo 

 

A Tabela 1 mostra que há várias fontes para a obtenção de V, sendo que a 

titanomagnetita apresenta um dos maiores teores, como também os minérios de U-V e 

fosfatos. Da titanomagnetita o V é extraído como escória do processo. 

O vanádio forma poucos minerais, pois o íon V3+ é semelhante ao íon Fe3+, 

podendo assim ocupar mais regiões nas estruturas cristalinas. Também pode ocorrer a 

substituição do V pelo Fe e Al nos minerais primários e secundários (óxidos e hidróxidos, 

silicatos e sulfetos). No caso do Fe o mais comum é essa substituição na goethita [5,49].  

A Tabela 2 apresenta alguns minerais com os respectivos teores de V [50]. 

 



22 

 

Tabela 2. Exemplos de minerais com os respectivos teores de vanádio [51,50]. 

Minérios, origem e teores 

 
Asfaltitos: Peru (Mina 

Ragra, esgotada) 

 Vanadatos de chumbo-zinco-

cobre: Namíbia, México, 

Argentina e EUA 

Roscoelita 

 

Patronita 

 

Carnotita 

 

Vanadinita 

 

K(V3,AlMg)2(SiAl)4O10(OH)2 

(11,2 - 14% de V) 

VS4 ou V2O5 

(16,8% de V) 

K2[(UO2)2/V2O8].3H2O 

(10,3% de V) 

Pb2[Cl/(VO4)3] 

(10,2% de V) 

Minérios, origem e teores 

Titanomagnetitas: África do 

Sul, CEI (Urais), China, 

EUA, Austrália, Índia, Brasil 

e Canadá 

Minérios urânio-vanádio: 

EUA, CEI (Quirguizia, 

Tadjiquistão e 

Uzbesquistão) e Austrália 

 

Rochas vanadiferrosas: EUA 

(Idaho). 

Magnetita 

 

Tyuyamunita 

 

Descloizita 

 

Fosfatos 

[Fe,Ti]2
2+.[Fe,V,Ti,Al]3+O4 

(<0,5 – 1,5% de V) 

Ca[(UO2)2/V2O5].5-8H2O 

(11,1% de V) 

(Pb,Zn,Cu)[OH/VO4] 

(12,7% de V) 

Ca5(PO4/VO4)3(F,Cl,OH) 

 

Observa-se na composição dos minerais da Tabela 2 que o V está sempre 

associado a vários outros metais. Dentre os depósitos minerais, as titanomagnetitas têm 

sido estudados em vários países, pois a presença de pentóxido de vanádio é detectada em 

concentrações mais altas (1,5 – 1,7%) nos minerais de Ti (ilmenita e titanomagnetita) 

quando em comparação a outros depósitos [3,4]. 

A principal fonte de V é a magnetita titanífera, correspondendo a 88% do V 

extraído mundialmente, da qual é gerado como subproduto do Fe e do processo de Ti. Na 

magnetita, o V está presente na forma de V3+, sendo que o V4+ também pode estar presente 

ocupando sítios octaédricos [52]. O composto montroseite [VO(OH)] é o exemplo de um 

minério primário, composto de V3+. Foi encontrado pela primeira vez no oeste dos 

Estados Unidos, região na qual há fonte de V em minerais oxidados [56-58]. 

A magnetita titanífera é encontrada no Bushveld Igneos Complex na África do 

Sul, com concentração de 1,4 a 1,6% de pentóxido de vanádio (V2O5), podendo chegar 

em alguns casos até 2,4%. No sudoeste da China existe o depósito de minério de ferro 
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(V-Ti-Fe) Panzhihua e responde por 11% das reservas mundiais de titanomagnetita 

vanadífera. Há depósito de magnetita titanífera em Quebec, que contem até 42–45% de 

magnetita, 33–35% de ilmenita e 0,30–0,5% de V, que está associado à magnetita [55]. 

No Brasil há uma grande fonte de magnetita titanífera localizada no município de 

Maracás/BA. Nos EUA, no Platô do Colorado (sudoeste do Colorado e leste de Utah), 

foram encontradas fontes do minério de urânio-vanádio (uranita, carnotita, tyuyamunita) 

com concentração de 0,85 a 1,4% de pentóxido de vanádio, havendo este minério também 

na região oeste da Austrália (Yeellirie) [4]. Na região da África Austral, incluindo 

Namíbia, Zâmbia e Angola há minerais de titanomagnetita [59-61]. Os depósitos de 

minério localizados em Otavi Mountainladn, Namíbia, incluem mottramita 

[PbCu(VO4)(OH)], descloizita [(Pb,Zn)2VO4(OH)] e vanadinita [Pb5(VO4)3Cl] [59].  

Fontes secundárias de V são encontradas nos depósitos marinhos sedimentares de 

fosfatos em Idaho (EUA), nos resíduos do processamento de óleo mineral do Oriente 

Médio (10ppm), na Venezuela (1400ppm) [4]. 

No petróleo, o V é um dos elementos metálicos mais abundantes com até 

1200mg/L, sendo normalmente encontrado nas frações pesadas e há maior concentração 

se houver ligação com espécies de enxofre reduzido [62,63]. O asfalteno no petróleo bruto 

contém até 5000mg/L [64]. Durante o refino do petróleo, o V se retém nos resíduos das 

caldeiras e nas cinzas de incineração somando-se em aproximadamente 40% em 

concentração, sendo uma possível fonte de obtenção do V no futuro [4]. 

Huggins et al (2009), estudaram ilita (um mineral de argila) do sul de Illinois 

(EUA), de composição (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] estimou-se cerca 

de 420mg/kg de V, sendo que fração orgânica do carvão continha aproximadamente 

20mg/kg [65]. 

Os folhelhos (rochas sedimentares argilosas) carbonosos que contem matéria 

orgânica possuem mais V do que os chamados folhelhos “médios”. Os xistos carbonáceos 

podem conter até 16.000mg/kg de V, se comparados aos xistos não carbonáceos que 

possuem cerca de 130mg/kg de V [66-69]. De modo parecido ao carvão, o V no xisto está 

preferencialmente associado aos minerais de argila [70,66]. 

Na Tabela 3, apresentam-se as espécies do V em diferentes regiões da superfície 

terrestre. 

 

Tabela 3. Espécies de vanádio em diferentes compartimentos na superfície terrestre [54]. 
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Fonte e Localização Especiação do vanádio 

Carvão (Kentucky, EUA) V (III) e V (IV) na coordenação de oxigênio 

Lixiviado De Lama Vermelha (Hungria) V (V) 

Titanomagnetito Vanadífero, Predominância de V (III) com até 10% de V (IV) 

Magnetita (África Do Sul) Predominância de V (III) com até 9-16% de V (IV) 

Hematita (Índia) V (III) e V (IV) (41-72%) 

Extratos De Solo (Bélgica, Dinamarca, Suécia) V(IV): 0.06–0.14mg/L; V(V): 0.6–3.0 mg/L (n = 3) 

Calcário Sedimentar (Suíça) 9% e 19% de V como profirina associada a V (IV) (n = 2) 

Águas De Coque (Alberta, Canadá) V (IV): 48–1090μg/L; V (V): 926-5137μg/L (n = 2) 

Solos (Pintung, Taiwan) V(IV), 46.8μg/g; V(V) 26mg/kg 

Lixiviado De Refino De Petróleo (Taiwan) V(IV): 12.2mg/L; V(V), 16.5mg/L (n = 1) 

Solos (África Do Sul) V(IV): 520–7120mg/kg; V(V): 11–42mg/kg (n = 4) 

N: número de amostras medidas. 

 

Na titanomagnetita, magnetita e hematita, o V está presente nas valências 3+ e 4+. 

Na maioria das outras fontes o V está nas valências 4+ e 5+. 

Na Figura 2 são apresentadas as concentrações médias de V total na superfície 

terrestre em vários países e valor médio para solos dos países: China (82mg/kg), Japão 

(344mg/kg), EUA (36mg/kg), Noruega (27,7mg/kg), Irlanda (52,2mg/kg) e do Mundo 

(60mg/kg).  

 

 

Figura 2. Países que possuem vanádio em sua superfície com suas respectivas 

concentrações [45]. 

 

Como observado na Figura 2, a China possui a maior concentração de V em sua 

superfície, seguido do Japão e Irlanda. Podem-se citar fontes de V de menor importância 
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como o resíduo do processo de mineração de bauxita e os catalisadores à base de 

pentóxido de vanádio [4]. 

 

2.1.3 Produção de vanádio 

2.1.3.1 No Brasil 

As reservas minerais de vanádio no Brasil somam 119 mil toneladas, com 

participação de 0,6% do mundo [6]. A única mina de V das Américas (Menchen) está 

localizada no município de Maracás/BA, cujo o nome foi atribuído em homenagem ao 

Engenheiro de Minas Kurt Erwin Menchen. Este empreendimento é de propriedade da 

empresa canadense Largo Resources Ltda. Esta jazida contém o mais alto teor das minas 

produtoras de V no mundo, com em média 1,34% de V2O5. Desde 2008, a empresa 

pesquisa a jazida de Fe-Ti-V de Campo Alegre de Lourdes – BA. Inicialmente, os 

recursos minerais estimaram 133Mt, 50% Fe, 21% TiO2, e 0,75% V2O5 [71]. 

Mundialmente o V pode ser produzido a partir de três fontes. Como coproduto o 

V é removido como escória durante a produção de aço, como produto primário é extraído 

diretamente do mineral encontrado na crosta terrestre, ou como produto secundário é 

extraído do refino de cinzas e óleos crus [6]. 

Em 2019, a Vanádio de Maracás produziu 10.577 toneladas de pentóxido de 

vanádio (V2O5). A grande diferença desta mina em relação aos outros produtores 

mundiais é a qualidade exclusiva deste minério, com alto teor de V2O5 e de Fe, associada 

ao baixo nível de contaminantes, como a sílica (SiO2), posicionando como o menor custo 

de produção de pentóxido de vanádio dentre as empresas produtoras do metal no mundo 

[6].  

O processo de produção do V da mina Menchen está apresentado na Figura 3. A 

empresa produz V em duas formas: V2O5 em flocos (Figura 4) e V2O5 em pó (Figura 5), 

que é dividido em classes [6]. 
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Figura 3. Processamento de minério para produção de V2O5 (adaptado de [6]). 

MVA: Metavanadato de amônio. 

 

Após as etapas de britagem, a primeira concentração magnética remove 30% do 

resíduo total, e na segunda etapa de cominuição 90% do mineral é moído a 100 mesh, 

seguindo para a segunda etapa de concentração magnética, na qual é obtido o concentrado 

de magnetita com 98 a 99%. Após essa parte inicial, o mineral possui 3,21% de V que é 

seguido para a calcinação com sulfato de sódio a 1.100°C e oxigênio. A magnetita 

transforma-se em hematita, e o sódio reage com o V gerando o sal de V (vanadatos de 

sódio). Em seguida, a lixiviação faz com que o V seja extraído. A solução então é 

purificada para remoção da sílica alterando o pH de 11 para 8,5 utilizando ácido sulfúrico, 

e após a filtração gera-se uma solução limpa e pura de V. Acrescenta-se o sulfato de 

amônia para formar metavanadato de amônio, sendo essa solução filtrada, e o V estando 

na forma sólida. Para remover a amônia, o mineral é aquecido a 600-650°C fazendo a 

amônia volatilizar e produzir pentóxido de vanádio em pó. A etapa de fusão a 850°C tem 

o objetivo de formar os flocos de V2O5 em alta pureza (>99%) [6]. Os rejeitos de 

beneficiamento podem conter fases com Ti e V e dependendo da quantidade de rejeito 

outros experimentos podem ser realizados com ele. 
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Figura 4. V2O5 em flocos (4a) e em pó (4b) [6]. 

A Figura 5 apresenta as estatísticas de valores de V (bens primários, 

semimanufaturados, manufaturados, compostos químicos) exportado e importado (de 

2017 e 2020), importação, exportação e consumo aparente relacionando os compostos e 

produtos do V produzidos no Brasil de 2015 a 2017 [71].  
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Figura 5. Estatísticas de (5a) valores de vanádio exportado e importado, (5b) importação 

(em toneladas), (5c) exportação (em toneladas) e (5d) consumo aparente dos compostos, 

produzidos no Brasil de 2015 a 2017 [71]. 

Legenda: (1) produção + importação – exportação; (2) preço médio FOB base importação; 
(3) valores iguais, pois são o total de quantidade e valor da produção vendida, consumida 

ou transferida para industrialização; (r) dado revisado; (p) dado preliminar; FOB – Free on 

Board. 

 

A Figura 5c mostra que houve um aumento nas exportações de 2015 a 2017 e 

depois uma redução nas exportações de 2017 a 2019 (Figura 5a), e um aumento nas 

importações (Figura 5a). De 2015 a 2017 houve uma redução cerca de 100t em 2017 nas 

importações (Figura 5b), aumentando a partir de 2017 a 2019. A maior parte dos produtos 

de V brasileiro são para Liga FeV e pentóxido de vanádio (V2O5). Na figura 5b os 

“Outros” refere-se a óxidos, hidróxidos de V e vanadatos. 

Em 2017, o Brasil importou cerca de 649t da liga ferro-vanádio (FeV), equivalente 

à quantia de US$ 14,4 milhões. Dessa quantidade a África do Sul proveu 36%, a Rússia 

30%, o China 16% e a República Tcheca 10%. Tratando-se de compostos químicos foram 

importadas 209t, das quais 206t de pentóxido de vanádio e o restante das 2t foram de 

vanadatos e outros óxidos e hidróxidos de V, provenientes dos seguintes países: África 

do Sul (63%), China (8%) e Suíça (4%). Essa quantidade é equivalente a US$ 2,9 milhões 

[71]. 

O Brasil exportou aproximadamente 9,3kt de V2O5 em flocos em 2017, 

equivalente a US$ 135,1 milhões. Os países de destino foram Países Baixos (44%), Coréia 

do Sul (18%), Canadá (11%), Estados Unidos (16%), Japão (4%) e Índia (7%). O 

consumo interno aparente em 2017 de pentóxido de vanádio foi de 283t [70]. Um 
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levantamento de produção bruta e beneficiada de V2O5 contido, correspondente ao ano 

de 2017 a 2020, é observado na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Produção bruta e beneficiada de vanádio de 2017 a 2020, em toneladas [73]. 

Legenda: ROM: minério bruto. 

 

Observa-se na Figura 6 uma redução na produção bruta de 2017 a 2020, e aumento 

na produção beneficiada de 2018 a 2020. 

 

2.1.3.2 No Mundo 

As maiores reservas lavráveis, registradas em 2020, estão localizadas na China 

(9,5 milhões de toneladas), Rússia (5,0Mt), Austrália (4Mt) e África do Sul (3,5Mt) 

(Figura 7). Em 2019 a produção mundial de V foi 110,444kt, representando um aumento 

de 13,5% em relação ao ano anterior. A estimativa desde 2017 é que 70% do V seja 

produzido a partir de coproduto, 18% de produção primária e 12% de produção 

secundária. Na Figura 8 são apresentados os países com suas respectivas produções 

referentes aos anos de 2018 e 2019 [6,71].  
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Figura 7. Principais países com reservas de vanádio com suas respectivas quantidades da 

reserva em milhões de toneladas (Mt) [6,71]. 

 

 

 

Figura 8. Principais países produtores de vanádio com suas respectivas quantidades em 

toneladas. Dados do Brasil de produção beneficiada [6,71]. 

 

As empresas mundiais que produzem vanádio no mundo são: 

• American Vanadium (EUA) 

• AMG Vanadium (EUA) 

• Bushveld Minerals (África do Sul) 

• Chengde Iron & Steel Co. (China) 
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• Gulf Chemical & Metal Co. (USA) 

• Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd (China) 

• Industrial Metallurgical Holding (Rússia) 

• Largo Resources (Canadá) 

• OAO Chusovoy Metallurgical Works (Rússia) 

• Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd (China) 

• Panzhihua Iron & Steel Group (China) 

 

Segundo os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos - United States 

Geological Survey (USGS) - (2020) [35], em abril de 2020 foram consumidas 236 

toneladas de V, valor 5% menor em comparação ao mesmo mês de 2019. O consumo de 

todas as formas de V foi de 167 toneladas ao final de abril, sendo China e Estados Unidos 

os maiores mercados consumidores de V, com a China liderando com cerca de 42% [35].  

Segundo CRU Group (2020) [74], os preços da liga ferrovanádio (FeV) dos EUA 

variaram de US$ 21,22 a US$ 23 por kg de V contido (mineral do minério ou elemento 

químico de interesse econômico) em abril de 2020. Essa faixa de preço foi menor 

comparada a março de 2020, que ficou em US$ 24,378 a US$ 25,978. Na Europa, a faixa 

de preço variou entre US$ 25,589 a US$ 26,272 por kg de V contido em abril de 2020, 

em comparação com US$ 25,661 a US$ 26,722 por kg em março de 2020. Já na China os 

preços do pentóxido de vanádio (V2O5) tiveram uma variação entre US$ 11,378 a US$ 

12,6 por kg de V contido em abril de 2020, em comparação com US$ 12,466 a US$ 

13,512 por kg em março de 2020. Estima-se que a cada ano o consumo aumente 20% 

[74]. O vanádio entrou no grupo de metais críticos para a União Europeia a partir de 2017 

devido ao risco no fornecimento a curto e médio prazo. 

Na Figura 9 são apresentadas as principais rotas de processamento de V até a 

obtenção dos produtos, abrangendo as fontes primárias e secundárias. 
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Figura 9. Rotas de processamento de vanádio a partir de diferentes fontes [48,72]. 

 

A Figura 9 mostra que o V é extraído a partir de suas fontes como produto 

secundário. Após as etapas de lixiviação ácida, oxidação, fusão e cloração o V obtido 

corresponde ao produto final, podendo ainda passar por processos de redução para se 

obter outros produtos. 

 

2.1.4 Lixiviação de vanádio 

O método de obtenção (recuperação ou extração) de V por hidrometalurgia tem 

sido pesquisado por ter um custo menor comparado à rota pirometalúrgica, devido, por 

exemplo, ao custo do aquecimento do forno para quebra das fases do mineral [75]. 

Contudo, em vários processos de obtenção de V o minério é primeiramente calcinado e 

em seguida lixiviado [75]. Poucos estudos de obtenção de V realizam lixiviação direta do 

minério. Nessa revisão serão apresentados estudos que realizaram lixiviação direta do V 

a partir de fontes primárias e secundárias. 

Normalmente, para se recuperar V é necessário que ele esteja em alta valência, 

realizando-se algum pré-tratamento antes da lixiviação. O pré-tratamento oxida o V de 

baixa valência (3+) para alta valência (5+), na qual tem maior solubilidade para ser 

lixiviado [155]. No diagrama de Pourbaix do V (Figura 10) é observado que o V já está 

nas valências 4+ e 5+, em pH menor que 4. São nessas valências que os métodos de 

lixiviação ácida, normalmente, obtêm o V. Contudo, a valência 4+ é mais desejada devido 

ao V5+ ser mais tóxico que os demais íons, sendo necessária então a redução do mineral 

de 5+ para 4+. A especiação química e a solubilidade das espécies de V são funções do 
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necessita-se então que seja trabalhado em pH menor que 2 e em uma faixa de Eh entre 1 

e 1,5 considerando as condições da Figura 10 [5]. 

 

Figura 10. Diagrama de Pourbaix de V-H2O a 25ºC, V = 0,1M [78]. 

 

Hao (2019) descreve a lixiviação de escória de V. Nessa escória, proveniente do 

processo de fundição, há Fe, manganês (Mg), Al e Si, que formam espinélio e silicato 

[76]. Na fase espinélica, o V encontra-se como Fe2VO4, sendo de difícil lixiviação direta. 

O princípio de recuperação do V descrito por Hao (2019), consistiu em oxidar V3+ em 

compostos V4+ solúveis em ácido e/ou compostos V5+ solúveis em água e, em seguida, 

dissolvê-lo por lixiviação com ácido e/ou lixiviação com água [76]. 

Navarro et al (2007) [77] removeram V a partir das cinzas volantes de óleo de 

usinas por lixiviação. Os ensaios de lixiviação foram feitos com H2SO4, NaOH e Na2CO3. 

No ensaio com NaOH a pH 12, durante 24h, na razão S/L 1/4 (4mL/g) foi extraído 61% 

de V e 49% de Al. A solução lixiviada passou por precipitação seletiva em pH 8 fazendo 

precipitar 100% de Al e <1% de V. Seguiu-se para precipitação com NH4Cl a 1M em pH 

5 e precipitou 99% do V que estava solução. 

No trabalho de Zhu et al (2016) [14], o V foi extraído de titanomagnetita passando 

inicialmente pela etapa de moagem (com 90% em tamanho <74µm) e separação 

magnética de baixa intensidade de 50kA/m para obter o concentrado de V. Esse 

concentrado foi lixiviado com H2SO4 a 5mol/L, com 5% de CaF2 em relação à massa do 

mineral, a 95°C durante 3h com uma razão líquido/sólido de 3mL/g. Com esses 

parâmetros foi recuperado 85,6% de V. O uso de fluorita gera ácido fluorídrico (Equação 

5+ 

4+ 



34 

 

3), que ataca os compostos de sílica e os óxidos de ferro do mineral (Equação 4, Equação 

5). O ataque aos óxidos de ferro libera então o V presente nesses compostos.  

 

CaF2 + 2H+ + SO4
2- + 2H2O → 2HF + CaSO4. 2H2O  (Equação 3) 

6HF + SiO2 → SiF6
2- + 2H+ + 2H2O     (Equação 4) 

10HF + Fe2O3 → 2FeF5
2- + 4H+ + 2H2O    (Equação 5) 

  

Em 2019, Zhu et al [78] extraíram V e outros elementos a partir da lama vermelha 

com HCl em concentração volumétrica de 30%. O vanádio estava na forma de V2O5. A 

lama vermelha foi seca a 80°C por 24h, em seguida foi moída até 47µm. A razão 

sólido/líquido foi de 1/7. A lixiviação ocorreu sob agitação a 60°C durante 90min. Nessas 

condições foi extraído 96% do V. 

Zheng et al (2019) [79] utilizaram H2SO4 para lixiviar V de xisto. O mineral foi 

triturado até 3mm e moído até que 80% das partículas fossem <74µm. Os experimentos 

de lixiviação foram realizados sob agitação magnética em cinco concentrações diferentes 

de H2SO4 (10, 15, 20, 25, 30 vol%), diferentes quantidades de CaF2 (0, 2, 4, 6, 8% em 

peso), diferentes temperaturas de lixiviação (60–100°C), diferentes tempos de lixiviação 

(2−10h), e razão líquido-sólido constante de 1,5mL/g. A maior eficiência de lixiviação 

de V foi de 89% com H2SO4 25%, CaF2 5% (m/m), temperatura a 100°C, por 7h. 

 

2.2 Titânio 

O titânio (Ti) foi descoberto no ano de 1791 pelo mineralogista, reverendo, 

químico inglês William Gregor, sendo denominado por ele de menaquita. A identificação 

do Ti foi feita no mineral de ilmenita. Poucos anos depois, em 1795, o alemão Martin 

Heinrich Klaproth identificou o Ti no rutilo, sendo o elemento então batizado de Ti, do 

latim titans, da mitologia, primeiro filho de Gaia, Terra. Ainda na forma impura, foi 

obtido também por Nilson e Pettersson em 1887. O Ti puro (99,99%) só foi obtido em 

1910 por Matthew Arnold Hunter, quando aqueceu cloreto de Ti (TiCl4) com sódio 

metálico num reator de aço sob pressão (entre 700-800°C). Durante os séculos XVIII e 

XX, realizaram-se várias tentativas de obtenção do Ti metálico; mas apenas nitretos 

(TiN), carbonetos (TiC) ou carbonitretos (TiCN) foram obtidos. A produção do metal 

apresentou sua viabilidade comercial quando William Justin Kroll, em 1946, reduziu 

TiCl4 com magnésio metálico, em sistema fechado, com uma atmosfera de gás inerte, a 

1.100ºC. Este é um método utilizado nos dias atuais, e chamado de processo Kroll. O Ti 
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foi identificado também em meteoritos e estrelas, como o Sol. Na escala de abundância 

na crosta terrestre, o Ti é o 9° elemento com 0,63% da massa da crosta terrestre, perdendo 

apenas para o Al, Fe e Mg, e está sempre presente em rochas ígneas [7,8]. 

O Ti é um metal não-ferroso, de aspecto prateado, sendo o primeiro metal da 

classe dos metais de transição, do grupo IV e período IV da tabela periódica, tendo cinco 

isótopos (massas 46, 47, 48, 49 e 50), sendo o 48 o mais abundante [80]. Seu número 

atômico é 22, massa atômica 47,90u, e configuração eletrônica [Ar]3d24s2 com o terceiro 

nível eletrônico não preenchido completamente. Sua densidade é aproximadamente de 

4,51g/cm3. Há afinidade do Ti com outros elementos como hidrogênio, carbono (C), N, e 

oxigênio [81].  

Os estados de oxidação do Ti são 5: -1, 0, 2+, 3+ e 4+. Estando na valência 4+, o 

Ti com o oxigênio pode formar TiO2, que recebe os quatro elétrons dos subníveis s e d 

do Ti fazendo este um composto muito estável [9]. 

O titânio metálico é um elemento alotrópico, significando que sua cristalização 

pode ocorrer em vários tipos de estrutura em função da temperatura, pondo que abaixo de 

882°C a estrutura cristalina formada é HC - Hexagonal Compacta (fase alfa). Quando o 

Ti se encontra entre 882°C e 1670°C a estrutura formada é CCC - Cúbica de Corpo 

Centrado (fase beta). Nessa última estrutura as propriedades mecânicas do titânio puro 

são: dureza de 70 HB – Hardness Brinell - e 60 HV – Hardness Vickers - , uma tensão de 

rotura (ou UTS – Ultimate Tensile Strength) de 220MPa, uma tensão de cedência de 

140MPa, uma extensão após fratura de 54%, um módulo de elasticidade de 116GPa e um 

coeficiente de Poisson de 0,34 [8]. Na estrutura HC (Figura 11a) é frágil e possui maior 

reatividade com o oxigênio, por isso dificultam os trabalhos mecânicos. Os elementos 

carbono, estanho, Al, N e oxigênio, aumentam a temperatura de transição entre fases e 

por isso são chamados de estabilizadores. A estrutura CCC (Figura 11b) possui maior 

enformabilidade, sendo mais dúctil. Para essa os elementos estabilizadores são o Mg, 

cromo (Cr), V, Fe, molibdênio (Mo) e nióbio (Nb) [91]. 
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Figura 11. Estrutura cristalina do Ti a nível atômico. (a) hexagonal compacta. (b) cúbica 

de corpo centrado [92]. 

 

As estruturas alfa e beta são as que determinam as classes de ligas de Ti: α, α+β e 

β, as quais são subdivididas em near- α e β metaestável conforme sua microestrutura, 

dependente da temperatura e porcentagem mássica de elementos α e β-estabilizadores. A 

Figura 12 apresenta algumas características de ligas de Ti segundo as classes citadas [81, 

93]. 

 

 

Figura 12. Alguns tipos de ligas de titânio e suas principais características de acordo com 

o tipo de liga [92]. 
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Observa-se na Figura 12 as duas áreas (α e β) das estruturas cristalinas que o Ti 

pode assumir. À medida que os elementos Al, O e N, alteram suas molaridades a estrutura 

cristalina alfa começa a assumir estrutura mista (alfa-beta). Quando a partir da estrutura 

mista e ligação com os elementos, Mo, Fe, V, Cr, Mn, a estrutura cristalina formada passa 

a ser a beta. 

O Ti comercialmente puro (cp) possui pureza de 98 a 99,5%, que é das ligas tipo 

α, as quais apresentam excelente resistência à corrosão e deformação. Desta classe 

também fazem parte as ligas Ti5Al-2,5Sn e Ti-0,3Mo-0,9Ni. O Ti cp é classificado em 

quatro diferentes graus ASTM definidos por grau de impurezas e efeito resultante na 

resistência e ductilidade. O que determina as propriedades físicas e mecânicas é 

quantidade de impurezas como: oxigênio (O), N, hidrogênio (H), carbono (C) e Fe 

(elementos intersticiais) [81,93].  

A resistência que o Ti apresenta frente à maioria dos ácidos minerais e cloretos é 

devido a uma película de óxido aderente e estável com espessura de aproximadamente 

10nm, denominada de passivação de TiO2. Esta camada de óxido formada age como uma 

barreira dielétrica, reduzindo a liberação de íons do metal. Logo, quanto maior for a 

espessura da camada maior será a resistência à corrosão [95,96]. Essa película não é 

tóxica e apresenta mínima reação aos fluidos do corpo humano, sendo assim 

biocompatível. Os óxidos TiO2 e Ti2O3 que podem se formar somente são atacados por 

soluções aquecidas de ácidos concentrados como HCl, H2SO4 e HF ou soluções alcalinas 

de NaOH [97]. 

Já a fragilização do Ti ocorre em contato com hidrogênio, pela sua rápida reação 

em formar hidretos. Essa reação é por adsorção de hidrogênio em soluções de decapagem 

à temperatura ambiente ou de atmosferas reduzidas em temperaturas elevadas [8]. O Ti, 

isoladamente, possui melhor resistência à corrosão que o aço inoxidável e ligas de 

cobalto-cromo-molibdênio, e suas ligas apresentam excelente resistência à corrosão em 

vários ambientes, boa resistência à fadiga mesmo em temperaturas baixas. Essas 

propriedades combinadas formam ligas de Ti-Al, com a resistência do Ti com a densidade 

do Al. Podem-se citar outras principais vantagens do titânio metálico [98,93]: 

 

• Boa resistência mecânica à tração (podendo ser aumentada adicionando 

elementos de liga e utilizando tratamentos térmicos ou termomecânicos): entre 200 e 

1370MPa, comparável a ligas de aços;  
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• Baixa condutividade térmica: corresponde a 93% da condutividade térmica do 

aço inoxidável e a 12,5% da condutividade térmica do Al.  

• Baixo coeficiente de expansão térmica linear: cerca de 64% do coeficiente de 

expansão térmica linear do aço e 39% do Al. 

• Fraco condutor de energia elétrica: cerca de 3,1% da condutividade elétrica do 

cobre, comparando que no aço o valor é até 3,5% e no Al 30%. 

 

Em comparação com outros materiais, o Ti tem mais vantagem frente ao aço, por 

possuir a mesma resistência mecânica, contudo, com massa 45% menor. E quanto ao Al, 

mesmo com 60% maior em massa, a resistência é o dobro. O custo de extração e 

preparação do Ti é sua principal desvantagem [93]. 

 

2.2.1 Aplicações do titânio 

As principais utilizações e formas do Ti são na área de tintas (TiO2), ligas 

metálicas para indústria de automóvel e aeronaves, e na medicina, sendo que 90% do Ti 

produzido nos EUA está sendo usado como TiO2. As aplicações têm se expandido para 

áreas como a arquitetura, indústria química, de alimentos, indústria da geração de energia, 

a marinha, do desporto e lazer [8,99]. 

 

2.2.1.1 Ligas de Ti – uso no ramo industrial 

Os titânios (cp) tem sua resistência melhorada adicionando elementos de liga em 

conjunto com a aplicação de processo termomecânico. A produção das ligas pode ser por 

fundição, pós metálicos ou por forjamento, apresentando-se na forma de chapa, folha, 

tubo, barra e arame. As ligas produzidas por fundição possibilitaram a produção de 

estruturas cada vez mais complexas. A maioria dessas ligas são utilizadas em aplicações 

que necessitam de resistência à corrosão. Os elementos que formam esse tipo de liga com 

o Ti são: Al, V, Sn, Zr, Mo e Ni. As duas ligas de Ti com maiores aplicações nos ramos 

da indústrias aeroespacial, naval, de petróleo e gás e automotiva são Ti-6Al-4V e Ti-6Al-

2Sn-4Zr-2Mo [100]. 

A liga Ti-6Al-4V é utilizada na indústria aeroespacial em várias fuselagens, a 

exemplo do Boeing 777, nas turbinas a gás, também em helicópteros e naves espaciais. 

Esta liga é da estrutura α+β, que tem sido mais estudada e desenvolvida sendo a que 

constitui mais de 50% das ligas produzidas, e é normalmente obtida por pós metálicos 
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[81]. A liga Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo é utilizada em ambientes entre 500 a 700ºC [99-

102,106]. 

Pela capacidade das ligas de Ti poderem gerar uma película de óxido estável em 

sua superfície, compõem também as sondas de perfuração no solo e offshore, os cascos 

dos navios, as hélices marítimas e os trocadores de calor [104]. 

A resistência à corrosão também é o principal fator para utilizar as ligas de Ti nos 

equipamentos da indústria química para produção contra cloro, cloretos, cloratos, 

hipocloritos, sais, gases e produtos orgânicos [93]. 

Na indústria automotiva, o Ti compunha inicialmente carros de corrida e 

desportivos, mas desde a década de 90 vem compondo várias partes do motor, como 

válvulas, molas das válvulas e bielas, e ainda, as molas da suspensão, parafusos e sistema 

de exaustão. Empresas como Toyota, Nissan e Yamaha têm usado nos motores de seus 

automóveis componentes com ligas de Ti [101,102]. 

 

2.2.1.2 Ligas de Ti – uso no ramo da medicina 

Os materiais ortopédicos são compostos pelas ligas de Ti, substituindo ou dando 

suporte ao osso, articulações do joelho, parafusos, placas para fixação de fraturas ósseas, 

placas para cirurgia craniana, partes do ombro, coluna, cotovelo e da mão (Figuras 13 e 

14). Os instrumentos médicos para cirurgias do coração e olhos também são feitos de Ti, 

por resistirem a repetidas esterilizações. A principal liga utilizada era a Ti-6Al-4V, mas 

descobertas da toxicidade do V ocasionaram o desenvolvimento de ligas de Ti livres de 

V [101,103-107].  

 

 

Figura 13. Implantes de anca de Ti [101]. 
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Figura 14. Implantes ortodônticos de anca de Ti [113-115]. 

 

Além da utilização médica outras aplicações das ligas de Ti vem aumentando em 

áreas como armações de óculos, câmeras, relógios, joalheria e artigos esportivos como 

raquetes de tênis, quadros de bicicletas e sapatos de corrida. Na engenharia civil, tem-se 

aplicado nas para paredes exteriores e material para telhados [100-102]. 

 

2.2.1.4 Dióxido de Ti 

A importância do dióxido de Ti (TiO2) para as indústrias se deve a sua síntese ser 

viável e de custo reduzido. Este composto pode ser encontrado comercialmente na forma 

de pó branco. É bastante utilizado como pigmento para dar alvura, luminosidade e 

opacidade a vários produtos. Como pigmento possui alta resistência à alteração da 

coloração e estabilidade térmica, sem toxicidade. As características proporcionam alta 

capacidade de dispersão, reflexão e difração de luz, e pouca absorção do espectro de luz 

visível [5].  

A principal indústria consumidora de TiO2 é a de tintas e vernizes, e a segunda é 

a indústria de papel, na fabricação de papel fotográfico e de todo tipo de papel para 

impressão, com exceção de jornal. Este composto também é utilizado nas indústrias de 

plásticos, borrachas para pneus, esmaltes para porcelanas, encerados, revestimentos de 

paredes e fibra de vidro [116]. 

Na engenharia civil o TiO2 é adicionado na produção de componentes construtivos 

para proteger da degradação que ocorre por material orgânico, conferir autolimpeza e 

reduzir o tamanho dos poros [117]. 

Um outro produto em que se utiliza o TiO2 são as nanopartículas, as quais têm 

sido utilizadas como fotocatalisadores heterogêneos para o tratamento de efluentes 

industriais e fotodegradação de compostos orgânicos complexos, como protetor solar, 

agente antimicrobiano e pigmento em tintas convencionais ou autolimpantes [119]. 
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Nogueira et al [120] desenvolveu, um pó amarelo de nanopartículas de dióxido de 

Ti que possui a superfície com grupos peróxo, sendo chamado de “titânio-reativo” (TiO2-

OPM), apresentado na Figura 15. 

 

 

Figura 15. Exemplificação do grupo peróxo formado na superfície das nanopartículas 

[120]. 

 

2.2.2 Minerais de titânio 

Os grupos que são divididos os minerais de Ti são: titanatos [perovskita (CaTiO3), 

ilmenita (FeTiO3), arizonita (FeTi2O5)], silicatos [esfeno (CaTiSiO3)], óxidos [anatase 

(>95% TiO2), leucoxeno (>65% TiO2), rutilo (~95% TiO2), geiquielita (MgTiO3), 

brookita (TiO2)] [12]. A ilmenita é responsável por 91% da demanda mundial de Ti, 

principalmente para produzir TiO2, pois contém entre 40-65% desse composto [10]. O 

restante da demanda mundial é advindo do rutilo, sendo esse um mineral com maior teor 

de Ti, contudo é mais escasso [121]. 

 

2.2.2.1 Ilmenita  

Na classificação mineralógica, a fórmula geral da ilmenita é MTiO3, onde o “M” 

pode ser um dos metais: Fe, Mg, Zn ou Mn, tendo apenas pequenas quantidades de Mg e 

Mn. A ilmenita faz parte de um único grupo que engloba os minerais de Ti, fazem parte 

também deste grupo, os minerais: ecandrewsita (óxido de Ti, Zn, Fe e Mg); geikielita 

(óxido de Ti e Mg) e a pyrophanita (óxido de Ti e Mg). Suas características físicas estão 

em função da quantidade de magnésio presente em solução sólida, podendo formar 

geikielita (MgTiO3) [122,125]. 

A ilmenita é um óxido de Fe e Ti (FeO·TiO2 ou FeTiO3) com presença de outros 

elementos. Como óxido de Fe, esse mineral possui composição aproximada de Fe 

(36,8%), Ti (31,6%) e O (31,6%), sendo que o Ti4+ pode ser substituído pelo V4+ [138]. 

Sua cor normalmente é preta, de brilho metálico a submetálico (Figura 16). Em 2019, a 
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produção mundial de ilmenita foi de aproximadamente 7 milhões de toneladas [170]. A 

ilmenita é encontrada em grandes depósitos na Noruega, Índia, Brasil, Canadá, Flórida 

(EUA) e Rússia [122]. Este mineral é considerado puro se houver aproximadamente 53% 

de TiO2 e 47% de FeO [123]. 

 

 

Figura 16. Amostras de ilmenita provenientes de Floresta-PE [124]. 

 

Juntamente com a ilmenita são encontrados outros minerais como zirconita, 

hematita, magnetita, rutilo, espinélio, albita, apatita, monazita, calcita, microclina, 

olivina, pirrotita, biotita e quartzo [126]. 

Da ilmenita, ocorre alteração para uma mistura amorfa FeO, Fe2O3 e TiO2 

podendo haver essas fases em solução. A ilmenita solubiliza em H2SO4 e HCl; contudo, 

as fases decompostas são praticamente insolúveis em ácido devido ao Ti estar no seu 

estado mais estável sendo Ti4+ podendo ligar-se ao oxigênio, quando a reação não ocorre 

em ambiente com vácuo [126].  

 

2.2.2.2 Rutilo 

O rutilo é um dióxido de Ti (TiO2) presente em rochas instrusivas ou 

metamórficas, que faz parte da mesma classe da pirolusita (MnO2) e da cassiterita (SnO2). 

As fases associadas, que são consideradas impurezas, são: SiO2, Cr2O3, V2O5, Al2O3 e 

FeO [124]. O rutilo é encontrado normalmente na Austrália, Itália, México e Brasil [122]. 

 

2.2.3 Produção de titânio 

2.2.3.1 No Brasil 

As reservas lavráveis de ilmenita no Brasil somam 6,18 milhões de toneladas, 

correspondendo a aproximadamente 0,8% das reservas mundiais, e de rutilo 36 milhões 

de toneladas. As reservas brasileiras produtoras de Ti estão localizadas em Mataraca (PB) 
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– mina de Guajú - e São Francisco de Itabapoana (RJ). Somente duas empresas fazem o 

beneficiamento do Ti no Brasil: TRONOX (que comprou a Cristal Mineração do Brasil) 

e Indústrias Nucleares do Brasil S/A. Em 2016, a TRONOX era responsável por mais de 

90% da produção nacional de Ti beneficiado e produziu 66,5 mil toneladas de 

concentrado. Atualmente, a TRONOX é a maior produtora de TiO2 do mundo, 

posicionando o Brasil como o maior produtor da América Latina, com 1% da produção 

mundial de Ti em 2016. Na mina de Guaju, o mineral de ilmenita possui 

aproximadamente 54,5% de TiO2 [128,129]. O minério desta mina é lavrado em Mataraca 

e enviando para o processamento em Camaçari (Bahia) para a transformação do minério 

em pigmento de TiO2. O pigmento de dióxido de Ti é produzido pelo processo Sulfato, 

no qual utiliza-se H2SO4 para extrair o TiO2 da ilmenita [129]. 

Outras jazidas estão em processo aquisição como a de Catalão-Goiás pela Vale 

que possui cerca de 85 milhões de toneladas de Ti sendo considerada a última jazida 

dentre as maiores do Brasil e uma das maiores do mundo [130]. Outra se encontra no 

município de São José do Norte-Rio Grande do Sul, inclusa no chamado Projeto Retiro. 

Este é o único empreendimento em licenciamento, situado no litoral médio do RS. Sendo 

que essa região é conhecida desde a década de 1970, possuindo minerais de ilmenita, 

rutilo e zirconita [131]. Outra está localizada em Pernambuco entre os municípios de 

Floresta e Carnaubeira da Penha, contendo mineral ilmenita de aproximadamente 55 

toneladas, durando cerca de 18 anos de lavra [132]. 

A empresa Indústrias Nucleares do Brasil S/A processa a ilmenita, de São 

Francisco de Itabapoana /RJ, como produto secundário. Em 2018, a produção do mineral 

ilmenita foi de 5,6 toneladas, havendo uma diminuição para 4,2 toneladas em 2019, e 

2.304 toneladas em 2020. Porém, o faturamento foi maior em 2019, com R$ 13,1 milhões 

quando comparado a R$ 7,7 milhões de 2018, em virtude da repactuação dos preços 

praticados. O mineral de ilmenita passava somente pelo beneficiamento primário 

(separação magnética) e secundário; contudo, tem-se desenvolvido um novo 

beneficiamento para a venda [133]. 

O Brasil importou 21,4% a menos de compostos químicos à base de TiO2 (a 

exemplo: pigmentos) em 2016, totalizando US$ 301,8 milhões. Os principais países 

fornecedores de compostos químicos para o Brasil foram China (34%), EUA (24%), 

México (19%), Alemanha (4%) e Finlândia (4%) [128]. 

As exportações caíram de cerca de 5,4%, totalizando US$ 24,1 milhões, e a 

importações caíram 21,4%, totalizando US$ 82,3 milhões. Em 2016, os compostos 
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químicos pigmentos e preparos à base de TiO2 foram 67% do valor das exportações. Os 

maiores países consumidores de compostos químicos de Ti brasileiros foram da América 

Latina: Argentina (25%), Paraguai (8%), Colômbia (8%), Equador (8%) e Uruguai (7%). 

A ilmenita em si representou 13,6% do valor das exportações, sendo França (95%) e 

Argentina (4%) os principais países consumidores. Produtos manufaturados e 

semimanufaturados representaram cerca de 18,6% do total das exportações de Ti do 

Brasil em 2015, sendo os principais destinos EUA (38%), Canadá (19%), Bélgica (14%), 

França (9%) e China (4%) [128]. 

Estima-se que houve uma redução do consumo interno de concentrados de Ti de 

aproximadamente de 20% no ano de 2016 [128]. Na Figura 19 são apresentadas as 

informações brasileiras de produção de concentrado de Ti (2016-2019) (17a), importação 

(17b) e exportação dos produtos (17c) (em toneladas) de 2014 a 2016. 
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Figura 17. Produção brasileira de Ti (17a), de importação (17b) e de exportação (17c) 

[128]. 

Legenda: (p) Preliminar; (r) Revisado. 

 

Observa-se na Figura 17a que a produção de concentrado de Ti reduziu de 2017 

para 2017, mas aumentou a partir de 201 a 2019. A Figura 17b mostra que a maior parte 

do Ti importado permanece na forma de pigmento de rutilo (TiO2). A Figura 17c mostra 

que a exportação de ilmenita reduziu a cerca de 60%, bem como o ferro-titânio. 

 

2.2.3.2 No Mundo 

Na Figura 18 são apresentadas as reservas de ilmenita correspondentes a cada país, 

registradas em 2021, sendo o total mundial de 700.000 milhões de toneladas. Os recursos 

mundiais de ilmenita, rutilo e anatásio totalizam mais de 2 bilhões de toneladas A Figura 

19 apresenta os países produtores de concentrado de Ti com suas respectivas quantidades 

de produção, dos anos de 2018 e 2019, sendo o total mundial de 6.870 e 7.000 milhões 

de toneladas, respectivamente [134].  

 

2014 (R) 2015 (R) 2016 (P)

66.028

16.519

25.813

127

31 54 13

46.024 5.539 5.749

T
o

n
el

ad
as

17c

Ilmenita Ferrotitânio Obras de Titânio Outros Pigmentos – TiO2TiO2 



46 

 

 

Figura 18. Reservas de minério de Ti em cada país com os respectivos em milhões de 

toneladas [134]. 

 

 

Figura 19. Países produtores de Ti com suas respectivas produções em milhões de 

toneladas [134]. 

 

Aproximadamente 90% dos concentrados de minerais de Ti foram consumidos 

internamente nos EUA em pigmentos de dióxido de Ti, e os 10% restantes foram usados 

na indústria siderúrgica (em revestimentos de hastes de soldagem), na fabricação de 

carbonetos, titânio metálico e produtos químicos. Estima-se que nos EUA o consumo 

doméstico aparente de concentrados de minerais de Ti aumentou 16% em 2019 

comparado a 2018 [134].  

No sul da Austrália, tem-se reiniciado a mineração na mina Jacinth-Ambrosia. Na 

costa noroeste da Groenlândia foi concluído o estudo para exploração mineralógica de 

ilmenita, havendo uma capacidade de produção de até 440.000 toneladas por ano de 
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concentrado desse mineral para ser iniciada em Setembro de 2021. A China permanece 

sendo o principal país produtor e consumidor de concentrados de minerais de Ti. Na 

Arábia Saudita, um projeto estima produzir até 500.000 toneladas por ano de escória de 

Ti, para iniciar em 2020. Outros projetos estavam sendo desenvolvidos na Austrália, 

Moçambique e Tanzânia [134]. Os processos para produção de TiO2 podem seguir as 

rotas por calcinação ou lixiviação, conforme Figura 20. 

 

Figura 20. Resumo dos processos existentes e propostos para o processamento da ilmenita 

para rutilo sintético [12]. 

 

A Figura 20 mostra a rota tradicional para a produção de dióxido de Ti na qual se 

utilizam pré-tratamentos, antes da lixiviação, podendo ser por fundição ou pré-tratamento 

redox. Contudo, pode-se adotar a rota hidrometalúrgica utilizando HCl ou H2SO4 para 

realizar lixiviação direta [12]. 

Com o objetivo de produzir dióxido de Ti a partir da ilmenita através da 

hidrometalurgia, normalmente há duas formas diferentes: (i) lixiviar seletivamente o Fe 

e impurezas da ilmenita por lixiviação ácida com baixa concentração de ácido, que 

aumentará o teor de TiO2 no resíduo; (ii) lixiviar seletivamente o Ti e poucas impurezas 

da ilmenita através de lixiviação ácida com alta concentração de ácido ou lixiviação 

cáustica, seguindo para a purificação podendo esta ser por extração com solvente / troca 

iônica / hidrólise [12]. 
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2.2.4 Lixiviação de minerais de titânio 

As espécies de Ti em solução normalmente estão na valência IV (4+) associadas 

ao oxigênio. Em meio clorídrico de pH < 0, há a predominância da espécie de TiO2+, 

conforme Figura 21. Ao ligar-se ao Cl são previstos os compostos TiOCl+ e TiOCl2, 

seguindo a Equação (6) [82-86]. Quando em meio sulfúrico, são previstas as Equações 8-

10, nas quais o Ti em meio ácido ligado ao sulfato formando o composto TiOSO4 o qual 

permanece em solução [87,88]. 

 

Figura 21. Diagrama  de Pourbaix para o sistema Ti-H2O a 25ºC, Ti = 0,2 M [89]. 

 

TiO2+ + nCl- ↔ [TiOCln] 
(2-n)+    (Equação 6) 

n=l-4 

3TiO2+ ↔ Ti3O4
4+ + 2H+     (Equação 7) 

TiO2+ + SO4
2- ↔ TiOSO4      (Equação 8) 

TiOSO4 + SO4
2- ↔ TiO(SO4)2

2-     (Equação 9) 

TiO(SO4)2
2- + SO4

2- + 2H+ ↔ (TiSO4)3
2- + H2O   (Equação 10) 

 

Em meio sulfúrico, a Equação 8 é favorecida por a constante de equilíbrio (K) ser 

aproximadamente duas vezes maior que da Equação 9 [88]. Quando o Ti está na valência 

III (3+), as espécies em solução ácida são os íons [Ti(H2O)6]
3+, das quais em reação com 

HCl e H2SO4 fornecem as Equações 11 (com HCl) e 12-14 (com H2SO4). 
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Ti(H2O)6
3+ + nCl- ↔ [Ti(H2O)(6-n)Cln]

(3-n)+ + nH2O    (Equação 11) 

Ti3+ + SO4
2- ↔ TiSO4

+       (Equação 12) 

Ti3+ + 2SO4
2- ↔ Ti(SO4)

2-       (Equação 13) 

Ti3+ + 3SO4
2- ↔ Ti(SO4)3

3-       (Equação 14) 

 

Segundo os experimentos de Cservenyak et al. (1996) [89], a 25°C a espécie 

predominante em meio sulfúrico são os íons Ti3+. Para o íon Ti4+, as concentrações das 

espécies em solução estão na seguinte sequência: [TiOSO4]> [TiO(SO4)2
2-]> [TiO2+]. Em 

meio clorídrico, a espécie de Ti4+ predominante é a TiOCl4
2-, em condições oxidantes, e 

de Ti3+ é a TiCl2+ (Figura 22), como estabelecem as constantes de equilíbrio (Equações 

15-18). 

TiO2+ + Cl- ↔ TiOCl+   K1 = 3.55 ± 0.35  (Equação 15) 

TiOCl+ + Cl- ↔ TiOCl2   K2 = 0.40 ± 0.06  (Equação 16) 

TiOCl2 + Cl- ↔ TiOCl3
-   K3 = 10.6 ± 0.20  (Equação 17) 

TiOCl3
- + Cl- ↔ TiOCl4

2-   K4 ≈ 12   (Equação 18) 

 

 

Figura 22. Diagrama de distribuição de espécies de Ti (IV) em cloreto com 0,1 M 

atividade de Ti (IV) a 25°C [89]. 

 

Na lixiviação da ilmenita, o Fe e o Ti são extraídos em meio ácido, mas há a 

formação de TiO2, formando rutilo, anatásio ou leucoxênio, que são fases decompostas 

da ilmenita. A estrutura cristalina da ilmenita deriva da hematita α-Fe2O3, mas com dois 
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elementos (Fe e Ti) que possuem funções idênticas na sua formação, alternando em pares 

na forma de íons Ti4+ e Fe2+ [126]. 

A ilmenita pode se decompor em fases contendo Fe, O, Ti, Mn e Mg. Essa 

decomposição ocorre à medida que o Fe da ilmenita é lixiviado e o Ti permanece ligado 

ao O ou OH. Na Figura 23, observa-se a decomposição da ilmenita passando pelo 

pseudorutilo até a fase mais estável de TiO2 (leucoxeno) [127]. 

 

Figura 23. Decomposição da ilmenita com o aumento de fases oxidadas em meio aquoso 

(adaptado de [127]). 

 

A Figura 23 mostra que a ilmenita passa por várias fases de decomposição a 

medida que se aumenta a concentração de fases oxidadas como Fe2O3. Após a oxidação 

ocorre a hidrólise e se aumenta a concentração de TiO2 nas fases decompostas até que 

todo Ti esteja na forma de TiO2. 

A decomposição da ilmenita para pseudorutilo ocorre em um ambiente ácido e 

oxidante (Equação 19), e a transformação do pseudorutilo para leucoxeno necessita de 

um ambiente redutor e ácido (Equação 20) [127]. 

 

3Fe2+TiO3 (S) +2H+ + ½ O2 → Fe3+Ti3O9 (S) + Fe2+ + 2H2O   (Equação 19) 

Fe2
3+Ti3O9 (S) + 4H+ → 3TiO2 (S) + 2Fe2+ + 2H2O + ½ O2   (Equação 20) 

 

O pseudorutilo se forma apenas como resultado da perda de Fe por difusão e 

oxidação simultânea do Fe residual remanescente na própria estrutura. No início da reação 



51 

 

apresentada na Equação 19, há uma reorganização da estrutura cristalina, pois o Fe e O 

tendem a reagir na rede do pseudorutilo. A difusão do Fe é favorecida quando a lixiviação 

ocorre a temperaturas acima 50°C. A oxidação e a lixiviação ocorrem simultaneamente 

na alteração da ilmenita Fe2+TiO3 para pseudorutilo Fe3+Ti3O9. Fases de TiO2 se formam 

durante a lixiviação e hidrolização à medida que todo o Fe3+ lixivia em meio ácido. Em 

condições de redução durante a lixiviação há a formação de fases contendo Fe2+ ou 

elementos semelhantes, como Mn e Mg. As Equações 21-24 ocorrem naturalmente 

gerando produtos de transição distintos e de alteração da ilmenita. Essas reações ocorrem 

em um ambiente oxidante e ácido [126]. 

 

6Fe2+TiO3 + 3H2O + 1.5O2 → 2Fe3+Ti3O9 + 2Fe (OH)3   (Equação 21) 

Fe3+Ti3O9 + 3H2O → Fe3+Ti3O6(OH)3 + Fe (OH)3    (Equação 22) 

Fe3+Ti3O6 (OH)3 → 3TiO2 + Fe (OH)3     (Equação 23) 

Fe (OH)3 → FeOOH + H2O      (Equação 24) 

 

A maioria das pesquisas com ilmenita, que é a principal fonte de Ti, são 

desenvolvidas com o objetivo de obter rutilo diretamente, sendo que grande parte utiliza 

como pré-tratamento a calcinação do minério seguido por lixiviação. Nesta revisão serão 

apresentadas as pesquisas em que houve lixiviação direta de ilmenita, sem pré-tratamento 

por calcinação [12]. 

Wang et al. (2009) [135] sugeriram que, no início da lixiviação, quando a ilmenita 

reage com o HCl, o Fe e o Ti se dissolvem, sendo essa dissolução cineticamente 

controlada por reação química. Após um tempo, a concentração de Ti é aumentada até 

certo nível e logo há a precipitação nos poros do sólido lixiviado ou são formadas 

partículas finas em solução. 

Nos estudos de van Dyk et al. (2002) [136] e Einaga, (1979) [137] há indícios da 

formação de espécies polinucleares de Ti em solução, como [(TiO)8(OH)12]
4+, não 

somente mononucleares, como [Ti(OH)]3+, [TiO(OH)]+, [Ti(OH)3]
+. O efeito de difusão 

das espécies polinucleares para longe da interface de reação torna-se a etapa determinante 

da taxa. Assim, a formação dessas espécies poliméricas de Ti e a transição do controle da 

taxa por reação química para difusão depende das concentrações de Ti4+ e dos íons Cl- e 

da razão S/L. 

Através da Figura 22, van Dyk et al. (2002) propôs que a taxa de reação pode ser 

afetada pela formação do oxicloreto de Ti (TiOCl2), na forma sólida, nos poros das 
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partículas. Essa precipitação nos poros faz com que a taxa mude o controle para difusão 

das espécies reagentes pela camada de cinza/produto. Se há um aumento na razão S/L, a 

difusão de íons H+ para a interface de reação pode determinar a taxa neste estágio. 

Segundo Olanipekun (1999) [144], dois processos de difusão podem ocorrer e 

determinar qual a taxa controlará a reação da ilmenita com HCl: (i) difusão de H+ e (ii) 

difusão de Ti4+ e Fe2+ produzida pela reação química de superfície do minério não 

reagido. Pelo tamanho menor do H+, em relação do Ti4+ e Fe2+, sua taxa de difusão pode 

ser mais rápida. O Ti forma tanto as espécies mononucleares como as polinucleares tendo 

a difusão mais lenta que do H+, tendendo assim a controlar a reação. 

Os principais ácidos utilizados para as lixiviações de ilmenita são o HCl e o H2SO4 

[12]. Na Tabela 4 são apresentados exemplos de extração de Ti por lixiviação direta, bem 

como parâmetros e eficiência ou energia de ativação. 

 

Tabela 4. Pesquisas realizadas para extração de Ti de minérios com parâmetros. 

Origem do 

minério 
Parâmetros 

Eficiência de 

lixiviação (%) 

Energia de ativação 

(kJ/mol) 
Referência 

Nova Zelândia 4,7–12,5M H2SO4 M; 65–85°C - 90 [136] 

Sul da Tailândia 
4,7–18,8M H2SO4; 88–115°C; 

S/L = 3/500 
- 64,4 [143] 

Austrália 450–600 g/L H2SO4; 85–100°
C; S/L = 1/45 

- 75/90 [147] 

Jos Plateau, 

Nigéria 

7,2–9,6M HCl; 70–90°C; S/L = 

0,5/150 
- 67,1 (Ti) [144] 

Japão 
11,3–11,6M HCl; 30–80°C; S/L 

= 5/200 
- 81,2 (Ti) [146] 

Nigéria 2M HCl; 80°C; S/L = 1/100 - 38,4 (Ti) [140] 

Abu Ghalaga, 

Egito 
20% HCl; 40–110°C; S/L = 1/6 - 17,6 (Ti) [145] 

Bangladesh 
6 M HCl + 0,5M CH3-H2O; 45–

110°C; S/L = 2/100 
- 

16,5a (Ti), 

66b (Ti) 
[142] 

Austrália 
9,8M HCl; 240 g/L CaCl2; 

70°C; 4 h 
Ti: 98–99 - [141] 

Egito 12 M HCl, 80°C, 1 h, L/S = 12 Ti: 95,1 - [135] 

 

Em ácido sulfúrico a dissolução da ilmenita é expressa na Equação 25: 

FeTiO3 + 2H2SO4 → TiSO4 + FeSO4 + 2H2O   (Equação 25) 

Haverkamp et al (2016) [150] estudaram a lixiviação de ilmenita com HCl 32%, 

temperaturas entre 60 e 90°C, tamanho de partícula <10µm, extraindo >90% de Fe e Ti. 
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Das et al (2013) [141] estudou a lixiviação de ilmenita com uma solução de HCl 7,5M e 

CaCl2.2H2O, temperaturas entre 70-80°C, tamanho de partícula <75µm, extraindo >93% 

de Fe e Ti. Olanipekum (1999) [144] estudou cineticamente a lixiviação de ilmenita por 

HCl entre 7,2 a 9,6M, com tamanho de partícula <75µm e temperatura entre 70 a 90°C, 

extraindo cerca de 80 de Ti e 85% de Fe. 

Mahmoud e Ibrahim (2004) [11] estudaram a lixiviação de ilmenita com HCl 20% 

em meio redutor utilizando ferro metálico, tamanho de partícula <75µm, a 110°C, por 5h. 

Foi verificado que com ferro metálico aumenta-se a extração de Ti. Esse trabalho 

apresenta as Equações (26-42) que ocorrem na lixiviação da ilmenita (FeTiO3), e da 

hematita (Fe2O3), com HCl e como o ferro metálico aumenta a extração de Ti. 

A ilmenita se dissolve em ácido clorídrico dissociando-se em Fe2+ e TiO2+ e 

ligando-se ao Cl- para formar o oxicloreto de Ti – TiOCl2, conforme apresentados nas 

Equações 26 e 27, e a hematita se dissolve em ácido clorídrico dissociando-se em Fe3+ e 

ligando ao Cl- para formar FeCl3, conforme apresentado Equação 28: 

 

FeTiO3 (S) + 4HCl (aq) → Fe2+ (aq) + TiO2+ (aq)+ 2H2O + 4Cl− (Equação 26) 

FeO.TiO2 (S) + 4HCl → FeCl2 (S) + TiOCl2 (S) + 2H2O   (Equação 27) 

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 (S) + 3H2O      (Equação 28) 

 

A hidrólise do Ti faz com que o Ti4+ se ligue ao oxigênio precipitando na forma 

de TiO2 e, assim, diminua em solução. Paralelamente, a hidrólise é a última etapa do 

processo de hidrometalurgia para recuperar o Ti. O Ti em meio clorídrico está na forma 

de TiOCl2. A reação de hidrólise juntamente com a liberação do HCl é apresentada a 

seguir: 

 

TiOCl2 + H2O → TiO2 ↓ + 2HCl      (Equação 29) 

2TiO2 + H2 ⇆ Ti2O3 + H2O      (Equação 30) 

Ti2O3 + 6HCl ⇆ 2TiCl3 + 3H2O      (Equação 31) 

 

Ao ser adicionado o ferro metálico à mistura este reagirá rapidamente com HCl, 

gerando hidrogênio e cloreto ferroso. 

 

Fe + 2HCl → FeCl2 + 2H+       (Equação 32) 

Fe + Fe2O3 + 6HCl → 3FeCl2 + 3H2O     (Equação 33) 
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Uma parte do hidrogênio forma gás hidrogênio. 

H+ + H+ + 2e- → H2 ↑       (Equação 34) 

 

A redução do Fe3+ para Fe2+ ocorre paralelamente ao reagir com o hidrogênio e/ou 

mineral com o ferro metálico. 

2FeCl3 + 2H+ → 2FeCl2 + 2HCl      (Equação 35) 

2FeCl3 + Fe → 3FeCl2       (Equação 36) 

 

Quando todo Fe3+ reduz para Fe2+, observa-se a alteração da coloração da solução 

de amarelo-vermelho para violeta. O ferro metálico excedente adicionado, e o hidrogênio, 

faz com que o Ti4+ seja reduzido para Ti3+. 

 

2TiOCl2 + 2HCl + 2H+ → 2TiCl3 + 2H2O     (Equação 37) 

2TiOCl2 + Fe + 4HCl → 2TiCl3 + FeCl2 + 2H2O    (Equação 38) 

 

Os balanços das Equações são consistentes com os valores estimados de força 

eletromotriz a partir dos potenciais padrão das reações, conforme Equações 39-41. 

 

2H+ + 2e- → H2   0,00 V       (Equação 39) 

Fe3+ + e- → Fe2+   0,77 V       (Equação 40)  

TiO2+ + 2H+ + e- → Ti3+ + H2O   0,10 V     (Equação 41) 

 

Comparando o valor de força eletromotriz mais alto do par Fe3+ / Fe2+ (0,77 V) 

com o par TiO2+ / Ti3+ (0,1 V) há maior probabilidade para que ocorra a redução de Fe3+ 

(Equação 40), ao ser adicionado o ferro metálico (Equações 32 e 33), do que haver a 

redução de Ti4+ (Equação 41). Como o hidrogênio (da Equação 34) será rapidamente 

removido da reação quando houver total dissolvição do ferro metálico, o Ti3+ gerado, pela 

adição do excedente de ferro metálico, atuará como agente redutor do Fe3+. Assim, o Fe3+ 

será reduzido a Fe2+ pelo Ti3+. O TiCl3 formará ou TiO2+ ou TiOCl2 (Equação 42), que é 

o Ti4+. Ocorre também o consumo de H2O, que não favorecerá a formação de TiO2, e a 

geração de 2HCl para lixiviar mais ilmenita. 

 

TiCl3 + FeCl3 + H2O → TiOCl2 + FeCl2 + 2HCl    (Equação 42) 
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Ao ser realizada a redução da solução durante a lixiviação dos óxidos de Fe é 

aumentada a reatividade da ilmenita, pois há rompimento da estrutura do grão que causa 

maior difusão dos prótons ácidos nos poros formados. Após a adição do ferro metálico, a 

área superficial dos resíduos sólidos da lixiviação aumentou em virtude da dissolução 

parcial da hematita e ilmenita [11]. O Fe continua lixiviando rapidamente após 60 minutos 

devido a formação de precipitado (TiO2 durante a reação) e liberação de HCl (Equação 

25) [11]. 

Em reação com outro halogênio como o flúor (F), o Ti, no sistema Ti- F- H2O, 

obedece as Equações 43 e 44: 

 

TiO2+ + n F- ⇆ TiOFn
(2-n)+ 0 ≤ n ≤ 4   (Equação 43) 

 

nTiF6
2- + xnH2O → (TiF6-2xOx)n

2n- + 2xnHF   (Equação 44) 

onde: 1 < x < 2, n > 2. 

 

As equações (45-47) formadas a partir dessa relação foram descritas por Kelsall e 

Robbins (1990) [85], que estudaram sistemas termodinâmicos de Ti, Fe, S com F e H2O, 

onde o complexo iônico mais estável é TiF6
2-, podendo ser isolado como sal critalino: 

 

TiO2+ + 6 HF ↔ TiF6
2- + 4 H+ + H2O   (Equação 45) 

TiO2 + 6 HF ↔ TiF6
2- + 2 H+ + 2 H2O   (Equação 46) 

TiO2(H2O) + 6 HF ↔ TiF6
2- + 2 H+ + 2 H2O   (Equação 47) 
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A Figura 24 apresenta o diagrama de potencial-pH para o sistema Ti-F-H2O com 

óxidos de Ti.  

 

Figura 24. Diagrama de potencial redox-pH sobrepostos do sistema Ti-F-H2O a 25ºC, 

excluindo íons Ti2+ do cálculo, para atividades de Ti e flúor dissolvidos 10-4 e 0,1, 

respectivamente [85]. 

 

O complexo TiF6
2- é formado entre os pHs de 2-4 e entre os potenciais 0,4-2,0, 

estando em uma faixa curta de formação a 25ºC. A troca iônica que ocorre entre os 

prótons (H+) e os cátions metálicos da ilmenita e da hematita foi estudada Zhang et al 

(2009) [147], que estudou lixiviação eletroquímica com H2SO4, a 60ºC, estabelecendo o 

valores como potencial (Eº) e energia de Gibbs das reações. 

 

FeTiO3 + 2H+ = Fe2+ + TiO2 +H2O      (Equação 48) 

FeTiO3 + 4H+ = Fe2+ + TiO2+ + 2H2O  ΔG° = 32,44 kJ/mol   (Equação 49) 

TiO2+ + 2H+ + e = Ti3+ + H2O   E° = 0,046V  (Equação 50) 

2TiO2+ + H2O + 2e = Ti2O3 + 2H+    E° = 0,24V  (Equação 51) 

FeTiO3 + 6H+ + e = Fe2+ +Ti3+ + 3H2O   E° = −0,29V  (Equação 52) 

2FeTiO3 + 6H+ + 2e = Ti2O3 + 3H2O + 2Fe2+  E° = −0,10V  (Equação 53) 

Fe2O3 + 6H+ + 2e = 2Fe2+ + 3H2O   E° = 0,75V  (Equação 54) 
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Essas equações estabelecem a quantidade de H+ necessária para a troca iônica e 

formação dos íons em solução. Se a disponibilidade de H+ em solução for menor também 

haverá menor dissociação das fases, dependendo assim do potencial e do pH. 

A Figura 25 apresenta o diagrama potencial-pH de íons de Ti e Fe juntamente com 

a ilmenita e a hematita, onde observa-se que a hematita é mais reativa em solução do que 

a ilmenita, sendo necessário a redução do potencial e do pH para que haja maior 

dissociação dos íons da ilmenita [147]. 

 

Figura 25. Diagrama de potencial redox-pH do sistema Ti-Fe-H2O a 25ºC [85]. 

 

Ao ser diminuído o pH (de 1 para -2) e Eº (1,8 para 0,2), o Fe3+ proveniente da 

ilmenita e da hematita reduz-se para Fe2+ e o Ti4+ se estabiliza. Enquanto não se alcança 

uma solução completamente reduzida com os íons em suas formas mais estáveis para 

lixiviação, pode haver a formação de complexos hidrolisados de Ti. 

 

2.3 Cinética e Termodinâmica de lixiviação 

2.3.1 Modelos de equações cinéticas 

A cinética química estuda como as reações ocorrem durante o tempo, levando em 

consideração vários fatores como velocidade, concentração e geometria da partícula. A 

termodinâmica estuda como a energia afeta as reações. Assim, pode-se saber quais 

reagentes estão sendo consumidos na reação e quanto de energia é necessária para que as 

reações aconteçam [148]. 

Quando um fluido reage com uma partícula sólida pode haver interação em duas 

possibilidades: há reação do fluido com a partícula sem diminuição do tamanho da 
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partícula havendo reação na camada fluida ao redor da partícula (Figura 26a); e durante 

a reação as partículas diminuem de tamanho havendo a reação entre o fluido e a partícula 

na camada de cinza (ou produto) até reduzir-se a um núcleo não-reagido (Figura 26b) 

[148]. 

 

 

Figura 26. Diferentes tipos de comportamento de partículas sólidas durante uma reação 

sólido-líquido (adaptado de [148]). 

 

As reações químicas podem ser classificadas como sistemas homogêneos ou 

heterogêneos. Nas reações homogêneas, a velocidade da reação é afetada pela 

temperatura, pressão e composição, e nas reações heterogêneas há uma transferência de 

material entre as fases, havendo assim transporte de massa. As reações heterogêneas 

(Equação 55) são compostas por duas fases, como ocorre nas lixiviações em meio líquido, 

e necessita-se considerar dois fatores, além dos que são geralmente encontrados nas 

reações homogêneas: a modificação das expressões cinéticas, provenientes do balanço de 

massa entre as fases, e os modos de contato das fases que estão reagindo [148].  

 

A(aq) + b B(s) → produtos      (Equação 55) 

 

Para selecionar um modelo, é necessário entender que toda reação tem sua 

representação matemática. A equação da taxa significa a variação de algum fator durante 

o tempo. Assim, o modelo deve ser o mais próximo possível da realidade da reação [148]. 
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Os quatro modelos clássicos para o estudo da cinética de lixiviação, aplicados a 

reações sólido-líquido, são: modelo do núcleo não reagido (SCM – shrinking core model), 

modelo da partícula de tamanho decrescente (SPM - shrinking particle model), modelo 

de grãos (grain model) e modelo de fragmentação em grãos (cracking shrinking model) 

[149]. 

O modelo de núcleo não reagido tem sido o mais aplicado para lixiviação de Ti, 

V e Fe [150-160]. Esse modelo considera o sólido um material inicialmente não poroso, 

ocorrendo a reação na superfície externa da partícula indo em direção ao núcleo. Em 

essência, esse modelo considera que durante a reação, o fluido forma um filme sobre a 

partícula, difundindo-se pela camada de cinza em direção à superfície do núcleo não 

reagido. Nessa interface há reação e em seguida os produtos são difundidos, 

primeiramente pela camada de cinza em direção à superfície externa do sólido e depois 

para o corpo principal do fluido. A Figura 27 apresenta as etapas de uma partícula esférica 

segundo o modelo do núcleo não reagido. Há etapas que não ocorrem, sendo que a etapa 

com a maior resistência (mais lenta) controlará a taxa por ser a limitadora [148,160]. 

 

 

Figura 27. Representação de concentrações de reagentes e produtos para a reação A(f) + 

bB(s) → produto sólido, considerando uma partícula de tamanho permanente, onde CA é 

a concentração de A(aq) num determinado raio r; CAf, a concentração no seio do fluido; 

CAs, a concentração sobre a superfície da partícula; e CAc, a concentração na frente de 

reação (adaptado de [148]). 
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A Figura 27 apresenta a reação entre os reagentes (fluido e partícula sólida). À 

medida que o fluido entra em contato com a partícula, forma-se uma região de fluido 

sobre a partícula. Ao longo do tempo de reação, o fluido reagente pode difundir-se através 

da camada de cinza, lixiviando a partícula, fazendo com que o núcleo não reagido 

diminua. 

Os dois modelos cinéticos de lixiviação relatados para dissolução de Ti e Fe da 

ilmenita são expressos pelas Equações 40 e 41. A Equação 56 define que a taxa de 

lixiviação foi controlada pela reação química da superfície, tanto para partículas de 

tamanho constante quanto para partículas em contração (pequenas ou grandes). A 

Equação 57 define que a taxa do processo de lixiviação foi controlada pela etapa de 

difusão através da camada de cinza em torno do núcleo não reagido, considerando uma 

partícula esférica. 

 

1 - (1 - 𝑋𝐵)1/3= MkcCAt / dr = 𝑘1. 𝑡     (Equação 56) 

 

1 - 3(1 - 𝑋𝐵)2/3+ 2(1 - 𝑋𝐵) = 6uMDCAt / dr2 = 𝑘2. 𝑡  (Equação 57) 

 

 

Onde kc é a constante de taxa de primeira ordem (m/min), M é o peso molecular 

do reagente sólido (kg/mol), CA é a concentração de ácido (mol/m3), D é o coeficiente de 

difusão (m2/min), d é a densidade da partícula (kg/m3), r é o raio inicial da partícula (m), 

a é a fração reagida no tempo t (min), k1 (m/min) é a constante da taxa de difusão dos 

poros, k2 (m/min) é a constante de velocidade aparente para a reação química superficial 

e u é o coeficiente estequiométrico (-) [12,144,150-154]. 

A Equação 58 representa o processo de difusão no filme fluido de uma partícula 

esférica em contração [152]. 

 

1 - (1 - 𝑋𝐵)1/2 = 𝑘3. 𝑡      (Equação 58) 

 

onde XB é a extensão da reação variando de 0 a 1 (-), k3 é a constante de taxa de 

reação (s−1), t é o tempo (s). 

Para lixiviação de V foram estudadas as Equações 56 e 57 [156-160] e a Equação 

59, em que a taxa de lixiviação foi controlada pela difusão no filme fluido para partículas 

contraindo no regime de Stokes [160]. 

 

1 - (1 - 𝑋𝐵)2/3 = 𝑘4. 𝑡       (Equação 59) 
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onde XB é a razão de lixiviação de V; k4 é a constante de taxa aparente para difusão 

através do filme de fluido (m/min) e t é o tempo de lixiviação (s). 

Se a velocidade de agitação for alta (a partir de 200 rpm) pode-se ignorar o efeito 

de difusão através do filme [153,156]. A Equação 59 é um modelo cinético quando a 

partícula é esférica de tamanho decrescente. Para o controle por transporte de massa, 

considerando que todo o reagente A(aq) que passa na superfície é consumido 

instantaneamente (isto é, CAs = 0), e que a variação da concentração de A(aq) ao longo da 

camada limite obedece a 1ª Lei de Fick [161]. 

Para determinar o mecanismo controlador da cinética da reação, são utilizados os 

resultados experimentais que relacionem a fração reagida, XB, ao tempo de reação. Após 

a construção do gráfico de XB em função do tempo de reação, verifica-se o coeficiente de 

determinação, R2, mais próximo da unidade (R2 mais próximo de 1). 

 

2.3.2 Equação de Arrhenius 

Para o estudo termodinâmico, pode-se utilizar a Equação de Arrhenius (Equação 

60) e sua forma linearizada (Equação 61). A energia de ativação é o valor mínimo de 

energia que as moléculas dos reagentes devem possuir para formação dos produtos. Os 

processos controlados por difusão apresentam energias de ativação até 25kJ/mol (Barton 

e McConnel, 1979) [136]. Já os processos controlados quimicamente apresentam valores 

acima de 40kJ/mol [12]. 

 

𝑘 = 𝐴 x 𝑒
−𝐸𝑎

𝑅𝑇        (Equação 60) 

 

ln 𝑘 = 
−𝐸𝑎

𝑅
 x 

1

𝑇
 + ln A       (Equação 61) 

 

onde A é o fator pré-exponencial, Ea é a energia de ativação, R é a constante universal 

dos gases e T é a temperatura absoluta, na escala Kelvin. Cada taxa (rendimento de 

extração) 𝑘 pode passar para o cálculo como logaritmo natural obtendo ln 𝑘, e cada 

temperatura dividida por 1 (um) também terá seu valor correspondente. Com os valores 

correspondentes é traçado o gráfico para a obtenção da energia de ativação 

correspondente ao termo “a” da equação da reta. 
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2.3.3 Equação de Eyring 

A equação de Eyring, desenvolvida por Henry Eyring, baseia-se na teoria do 

estado de transição e descreve a relação entre a taxa de reação e a temperatura 

semelhantemente à equação de Arrhenius (Equação 60). Contudo, a equação de Arrhenius 

tem sua aplicação principalmente em cinética de fase gasosa, sendo que a equação de 

Eyring é utilizada no estudo de reações de gás, condensadas e de fase mista não havendo 

relevância para o modelo de colisão, e fornece tanto um cálculo mais preciso das 

constantes de taxa quanto uma visão da progressão da reação a nível molecular [162]. 

A construção da equação de Eyring dá-se pela integração das reações que ocorrem 

a partir do início da reação passando pelo estado de transição, formando o complexo 

ativado, até os produtos, conforme Figura 28. 

 

 

Figura 28. Esquema entre os reagentes, complexo ativado e produtos em uma reação 

(adaptado de [162]) 

 

No início e durante a reação química os reagentes formam os complexos ativados 

no estado de transição, passando pela barreira energética até alcançar a energia máxima 

que é a energia de ativação. O complexo ativado sendo um intermediário instável pode 

ao estado de reagentes, bem como pode superar a barreira energética e formar produtos. 

Para estabelecer uma relação matemática pode-se utilizar a reação elementar padrão 

(Equação 60), onde A + B forma C, para expressar essas reações: 

 

taxa = k [A] [B]       (Equação 60) 
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Uma vez que a taxa é definida como a quantidade do produto gerado ao longo do 

tempo, pode-se também pensar sobre a taxa apenas olhando a segunda parte Equação 60, 

considerando que o complexo ativado forma os produtos. Assim, a segunda parte da 

Equação 60 pode ser escrita como tendo a constante de velocidade (ou constante de taxa 

do estado de transição) 𝑘‡ desta etapa multiplicando pelo que está atuando que é o 

complexo ativado AB‡, Equação 61. 

 

taxa = 𝑘‡ [AB‡]       (Equação 61) 

 

Utilizando a constante de equilíbrio K‡ (ou coeficiente de transmissão, que é a 

probabilidade de que uma reação química ocorra quando o sistema atingir o estado 

ativado) correspondente à primeira metade da reação pode-se dizer que esta é igual ao 

complexo ativado dividido pelo que ele forma, Equação 62, podendo ser reorganizada. 

 

K‡ = 
 [AB‡] 

[𝐴][𝐵]
 ou [AB‡] = K‡ [A] [B]    (Equação 62) 

 

substituindo o segundo termo da Equação 62 reorganizada na Equação 61 tem-se: 

taxa = 𝑘‡ K‡ [A] [B]       (Equação 63) 

 

igualando a Equação 60 e 62 tem-se: 

k [A] [B] = 𝑘‡ K‡ [A] [B]      (Equação 64) 

 

cancelando os termos de concentração (A e B) tem-se a relação entre “k” 

(constante de taxa padrão), 𝑘‡ (constante de taxa do estado de transição formado produtos 

ou frequência de vibração) e K‡ (constante de equilíbrio entre os reagentes e o complexo 

ativado), Equação 65: 

k = 𝑘‡ K‡        (Equação 65) 

 

conhecendo que 𝑘‡ é igual a 𝑘𝐵T/h , onde “𝑘𝐵” é a constante de Boltzmann (1,381 

x 10-23 J/K), “T” a temperatura, “h” a constante de Planck (6,626 x 10-34 Js), e K‡ compõe 

a equação de energia livre de Gibbs (Δ𝐺‡ = -RTlnK‡ ou Δ𝐺‡ = Δ𝐻‡ - TΔ𝑆‡) que na forma 

linearizada é K‡ = 𝑒
− Δ𝐺‡

𝑅𝑇 , substituem-se essas equações na Equação 65, tendo a Equação 

66. A forma diferencial da Equação 66 relaciona o termo de entalpia de ativação com a 

energia de ativação (Equação 67): 
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k = 
𝑘𝐵T

ℎ
𝑒

− Δ𝐺‡

𝑅𝑇        (Equação 66) 

 

Ea = Δ𝐻‡ + RT      (Equação 67) 

onde Δ𝐺‡ é a energia livre de ativação de Gibbs, Δ𝐻‡ é a entalpia de 

ativação e Δ𝑆‡ é a entropia de ativação. Linearizando a Equação 66 e substituindo o Δ𝐺‡ 

por Δ𝐻‡ - TΔ𝑆‡, tem-se: 

 

ln 
𝑘

𝑇
 = 

−Δ𝐻‡

𝑅
 
1

𝑇
 + ln 

𝑘𝐵

ℎ
 + 

Δ𝑆‡

𝑅
     (Equação 68) 

 

ou, multiplicando pela temperatura T, 

 

T x ln 
𝑘

𝑇
 = T x [ln (

𝑘𝐵

ℎ
) + 

Δ𝑆‡

𝑅
 ] - 

Δ𝐻‡

𝑅
    (Equação 69) 

 

Os valores de Δ𝐻‡ e Δ𝑆‡ podem ser determinados a partir dos dados obtidos 

experimentalmente plotando (da Equação 68) ln 
𝑘

𝑇
  vs. 

1

𝑇
 , onde, na equação da reta, o 

termo “ax” corresponde a 
−Δ𝐻‡

𝑅
 e o termo “b” a ln 

𝑘𝐵

ℎ
 + 

Δ𝑆‡

𝑅
 . 
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3 OBJETIVOS 

 
O trabalho tem como objetivo estudar a recuperação de Ti e V de minério oxidado 

de vanádio. Para tanto será avaliado o efeito da razão sólido/líquido, o uso de bifluoreto 

de sódio, uso de ferro metálico e por fim, cloreto de cálcio dihidratado. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Os experimentos iniciais foram realizados segundo os trabalhos de: Mahmoud et al 

(2004) [11], Haverkamp et al (2016) [150], Das et al (2013) [141] e Olanipekum (1999) 

[144]. Nesses estudos, é utilizada a lixiviação para extrair Ti e V sem pré-tratamento 

térmico ou químico. Desses trabalhos, foram estabelecidos o agente lixiviante (HCl), a 

concentração molar do HCl, utilização de ferro metálico como redutor, temperaturas de 

lixiviação e tempo de residência. Adotou-se o HCl como agente lixiviante, pois ele possui 

vantagem sobre o H2SO4, como melhor regeneração e baixo impacto ambiental [11,164]. 

O mineral trabalhado foi proveniente da parte oxidada da mina (exemplo Figura 

29). O mineral recebido já havia passado previamente por etapas de cominuição e 

separações magnéticas, que são processos utilizados para preparar um concentrado de 

ilmenita [12], conforme Figura 30.  Recebeu-se aproximadamente 5kg do mineral. 

 

 

Figura 29. Seção geológica esquemática de depósitos de cobre. 

 

A Figura 29 exemplifica a formação geológica de onde o mineral foi obtido. A parte 

oxidada é a parte mais à superfície (externa) que sofreu maior interação com o oxigênio 

contendo, assim, maior parte de suas fases ligadas ao oxigênio. 
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Figura 30. Etapas do processamento até o mineral em estudo. 

 

Com uma parte do mineral foi realizada a caracterização química para determinar 

os teores de Fe, Ti e V, além dos outros elementos presentes no minério, bem como as 

principais fases cristalinas do mineral e granulometria. 

O trabalho foi dividido em quatro etapas de lixiviação, conforme Figura 31.  

 

 

Figura 31. Fluxograma das lixiviações dos ensaios apresentando os quatro grupos dos 

ensaios de lixiviação com as respectivas variações de concentração e/ou razão S/L. 
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A primeira etapa consistiu no estudo do efeito da concentração de NaHF2 em várias 

relações sólido/líquido (S/L). Os resultados deste estudo possibilitaram a determinação 

da razão S/L que seguiu para a segunda etapa. 

Verificou-se com o aumento da concentração de NaHF2 haveria maior dissociação 

da ligação Fe-Ti da ilmenita (FeTiO3) para extrair mais Ti. O aumento de NaHF2 não foi 

abrupto, pois esse sal corrói o reator de vidro por liberar F- na solução. As soluções 

mantiveram constantes a concentração de HCl, tempo de residência e temperatura. 

Realizou-se o estudo cinético da lixiviação com razão sólido/líquido a 1/6 com 

10% de NaHF2 m/m. Esse estudo objetivou verificar as extrações de Ti, V e Fe pelo 

tempo, e determinar qual modelo cinético controla a lixiviação desses elementos. 

Segundo a literatura, as equações cinéticas para dissolução de Ti, V e Fe comportam-se 

segundo o modelo de núcleo não reagido, assumindo que o mineral é uma fase sólida 

esférica homogênea. Assim, as equações provenientes desse modelo foram testadas para 

o mineral deste trabalho. Esse modelo considera que o processo de lixiviação contém 

difusão externa, reação química ou difusão interna. 

Na segunda etapa foi estudado o efeito da redução química utilizando ferro metálico 

na lixiviação de Ti e V, da solução selecionada na primeira etapa. As condições de 

processo mantiveram-se semelhantes às da primeira etapa.  

Um estudo termodinâmico foi feito variando a temperatura, nos mesmos parâmetros 

do estudo cinético, para avaliar a lixiviação de Ti, V e Fe ao longo do tempo. Nestes 

ensaios, utilizou-se ferro metálico como agente redutor. 

Na terceira etapa, utilizou-se o cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O) para 

aumentar a concentração de Cl- na solução para a formação de oxocloretos de Ti, 

composto que se mantem em solução e não precipita, podendo aumentar a extração de Ti. 

A quarta etapa consistiu no estudo da lixiviação seletiva para V em relação ao Ti. 

Nas lixiviações realizadas manteve-se HCl 32%, alterando a razão S/L, temperatura e 

tempo de residência. Esse estudo ocorreu em detrimento dos resultados das etapas 

anteriores não apresentarem extrações de Ti maiores que 40%. Assim, o V tornou-se o 

elemento de interesse nesta etapa. A Figura 31 apresenta todo o fluxograma das 

lixiviações realizadas neste trabalho. 

 

 

 



69 

 

4.1 Caracterização química 

4.1.1 Análise química 

A Espectrometria de Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva (EDX) 

(marca PANalytical, modelo Epsilon 3XL) foi utilizada para uma análise qualitativa e 

semi-quantitativa na detecção dos elementos do mineral e dos resíduos (sólidos e 

líquidos/licores), para corroborar com as fases identificadas por Difração de Raios-X, e 

com os elementos Ti, V e Fe quantificados por ICP-OES com 7 pontos de diluição para 

a curva de calibração (1ppm, 2ppm, 3ppm, 4ppm, 5ppm, 7,5ppm, 10ppm). 

Na análise por EDX do mineral e dos resíduos sólidos foram utilizados recipientes 

de polipropileno em que foram inseridos cerca de 3g de material. Dos resíduos líquidos 

foram inseridos, no mesmo modelo de recipiente, cerca de 10mL. 

Para a quantificação dos elementos de interesse, tanto no mineral quanto nos 

resíduos, foi utilizada a técnica de Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma 

Acoplada Indutivamente (ICP-OES) (modelo 700 Series, marca Agilent Technlogies). 

Esta técnica foi necessária, pois há interferência analítica entre as energias dispersivas 

emitidas entre as camadas Kβ do Ti e Kα do V, sendo também que por Fluorescência de 

Raios-X (EDX) há interferentes das energias dispersivas dos elementos do mesmo grupo. 

Para a análise por ICP-OES, o mineral e os resíduos foram digeridos em micro-

ondas (modelo Mars 6, marca CEM), para tanto 100mg de cada material foi pesado. O 

material pesado foi inserido no recipiente e em seguida foram inseridos 4mL de HCl, 

4mL de HNO3 e 4mL de HF, em uma relação 1:1:1 dos ácidos, nesta respectiva sequência 

[165,166]. Iniciou o programa de digestão nos seguintes parâmetros: 30 minutos 

aumentando a temperatura até 175°C, 30 minutos nessa isoterma e 30 minutos até 210°C. 

Após o término do processo de digestão o material foi colocado na capela para resfriar. 

Utilizou-se H3BO3 para neutralizar o HF, na proporção 0,45g de H3BO3 para cada 1mL 

de HF usado. O recipiente foi novamente fechado e colocado no digestor micro-ondas no 

programa de neutralização de HF. Ao término, o material foi novamente colocado em 

capela para resfriar, filtrado e avolumado em balão de 100mL com HNO3. 

Para o cálculo do teor foi considerado como base de extração máxima a massa 

quantificada por ICP OES de cada elemento, conforme Equação 70: 

 

X = 
𝛼

ꞵ
 x 100    (Equação 70) 
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onde X é o rendimento do elemento (%), α é quantidade do elemento extraído (g) 

e ꞵ é a quantidade do elemento quantificado no mineral por ICP OES (g) - os valores dos 

analisados foram convertidos de “mg/L” para “g”. 

 

4.1.2 Difração de Raios-X 

As fases cristalinas presentes no mineral e nos resíduos das lixiviações foram 

determinadas por Difração de Raios-X (DRX) (modelo Miniflex 300, marca Rigaku). O 

procedimento de varredura por DRX foi definido com uma velocidade de varredura de 

4,5°/min na faixa 2θ de 10° a 85°. Foi feita a detecção das fases no software PDXL. O 

sólido (mineral ou resíduo de lixiviação) para essa análise foi moído em almofariz de 

ágata. Com uma espátula foi retirada uma quantidade de sólido de aproximadamente 1g 

para a análise. 

 

4.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura acoplado à Espectrometria de Análise de 

Microrregiões por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva 

A morfologia do mineral e dos resíduos das lixiviações foi analisada por 

Microscopia Eletrônica de Varredura acoplado à Espectrometria de Análise de 

Microrregiões por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva 

(MEV-EDS) (modelo ProX, marca Phenom). O material sólido (mineral ou resíduo) foi 

seco em estufa à 90°C por 1h. O suporte metálico (stub) com uma fita dupla já fixada foi 

pressionado sobre o material para análise. Com o material fixado na fita do stub aplicou-

se um jato de ar-comprimido para retirar o excesso das partículas. Ao ser visualizado o 

material no computador foram selecionadas várias partes da região. 

 

4.1.4 Procedimento de análise granulométrica 

Para verificar a granulometria do mineral recebido foram utilizadas peneiras com 

aberturas nominais de: 0,074 mm, 0,037 mm e 0,020 mm. O mineral foi seco em estufa a 

60°C por 24h para retirar a umidade. As peneiras foram organizadas em coluna e agitadas 

manualmente durante 15min. As frações retidas foram pesadas para o cálculo da 

distribuição granulométrica [167,168]. 
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4.2 Ensaios de lixiviações do mineral 

Preparação do mineral 

Os ensaios de lixiviação foram realizados em meio clorídrico. O HCl utilizado nas 

lixiviações foi preparado a partir de HCl 37% P.A. para obter concentração a 32%. 

Para cada lixiviação, a quantidade de mineral a ser utilizada foi pesada em balança 

analítica em recipiente de alumínio, um dia antes do experimento, sendo coberta e vedada 

com plástico filme para armazenamento até o dia da lixiviação. De semelhante forma, foi 

separado o NaHF2. Os reatores foram colocados sobre chapas aquecedoras e dentro de 

cada reator foi inserida barra magnética (conforme Figura 32). 

 

 

Figura 32. Foto de ensaios de lixiviação com o material estudado. 

 

Ao término das lixiviações, cada mistura era filtrada a vácuo, com papel filtro de 

3µm de porosidade (Figura 33). Alíquotas de 1mL foram coletadas logo após a filtração 

e diluídas em 9mL de HNO3 3%, para quantificação em ICP-OES. Os resíduos 

líquidos/licores foram armazenados, para as análises químicas, em frasco âmbar a 

temperatura ambiente. 

 

 

Figura 33. Filtração das soluções de lixiviação. 
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Os resíduos sólidos, sobre o papel filtro, foram lavados com HCl 10% para que 

não houvesse hidrólise do Ti, e em seguida foram colocados na capela onde 

permaneceram por 48h para secagem. Após isso ficaram em estufa a 60ºC por 24h. A 

confirmação de que o resíduo sólido estava completamente seco foi acompanhada por 

pesagem em balança analítica. O resíduo seco foi pesado em balança analítica a cada 24h, 

retirando-se a diferença da massa do papel filtro, até verificar que a massa estava 

constante. Foram então armazenados para as análises químicas posteriores. 

 

4.2.1 Ensaios de lixiviações do mineral com NaHF2 

Foram realizados dois tipos de ensaios com NaHF2. Primeiramente, foram feitos 

ensaios com o mesmo volume de HCl 32% (200mL), mas variando a razão sólido/líquido 

(S/L) e com a concentração de NaHF2 a 10% (m/m) em relação à massa do mineral 

(denominados ensaios VR), nos quais objetivou-se verificar se o aumento da razão S/L 

extrairia mais Ti e V.  

No segundo tipo de ensaio (ensaios VR-Na), escolheram-se duas relações S/L e 

também se variou a concentração de NaHF2 com 10% e 15%, sendo que o objetivo destes 

ensaios foi verificar se aumentando a concentração de NaHF2 aumentaria a dissociação 

de ilmenita provocando maior extração de Ti. 

Em cada lixiviação, o mineral foi inserido no reator juntamente com o HCl 32%. 

O aquecimento e a agitação foram ligados simultaneamente, então iniciou-se a contagem 

do tempo de residência. A inserção do NaHF2 foi após 20 minutos do início da lixiviação 

de cada ensaio. A Tabela 5 mostra a lista dos ensaios. 

 

Tabela 5. Ensaios de verificação do efeito de NaHF2. 

Nome do 

ensaio 

Razão 

sólido/líquido 

Com 10% 

de NaHF2 

Com 15% 

de NaHF2 

VR4-10 1/4  

10% 

- 

VR6-10 1/6 - 

VR8-10 1/8 - 

VR10-10 1/10 - 

VR-Na 4-15 1/4 - 
15% 

VR-Na 6-15 1/6 - 

 

Ao término do tempo de lixiviação de cada um experimento, foi desligada a 

agitação magnética e o aquecimento do reator, e retirado o condensador. Com a mistura 

ainda quente foi realizada a filtração. 
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Procedimento dos ensaios VR 

Como o volume de HCl 32% foi mantido constante em 200mL para os quatro 

ensaios, as massas de cada ensaio foram pesadas segundo sua razão S/L. As relações S/L 

foram: 1/4, 1/6, 1/8 e 1/10, sendo, portanto, as respectivas massas: 50g, 33,3g, 25g, 20g. 

Com os produtos das lixiviações foram feitas análises químicas utilizando a 

técnica de ICP OES e análises de fases e morfologia de todos os resíduos por DRX e 

MEV-EDS. 

 

Procedimento dos ensaios VR-Na 

Para cada um destes ensaios utilizou-se 200mL de HCl 32% e variou-se a razão 

S/L em 1/4 e 1/6. Todos os produtos desses ensaios foram analisados de igual forma aos 

gerados nos ensaios VR. As quantidades de NaHF2 foram calculadas com base na massa 

do mineral utilizado em cada lixiviação. 

Nesses ensaios, VR e VR-Na, a temperatura de trabalho foi 85°C, o tempo de 

residência de 4h, concentração de HCl a 32% (10,3M). Após o início de cada lixiviação, 

a temperatura era verificada com termômetro, de cinco em cinco minutos até atingir a 

temperatura de 85°C. Foram utilizados reatores de 1L com condensador em refluxo, à 

temperatura de 2ºC, com variação de ±1°C. 

 

4.2.1.1 Ensaio cinético 

Para o ensaio, foi selecionada a razão sólido/líquido igual a 1/6 (50g/300mL). O 

tempo de residência foi de 6h, a 85°C, HCl 32%. As alíquotas foram coletadas nos tempos 

de: 1h, 2h, 3h, 4h, 6h. A concentração mássica de Ti, V e Fe, de cada alíquota, foi obtida 

por ICP-OES. 

A coleta das alíquotas seguiu os seguintes passos: 

• Ao chegar a hora de coleta, a agitação era desligada; 

• Esperava-se o sólido decantar; 

• Com uma pipeta automática, foi coletado 1mL da região central da 

solução; 

• A alíquota era inserida em um tubo de ensaio com 9mL de HCl 32% para 

não ocorrer precipitação, sendo uma diluição intermediária para a análise 

química; 
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• O tubo era vedado e agitado, e a solução era filtrada para um tubo falcon 

em papel filtro (medida a massa) de 2 µm. 

 

Para o cálculo do volume de licor foi considerada a redução do volume com base 

somente na retirada das alíquotas para análise. Todas as alíquotas foram filtradas no 

mesmo papel filtro. O papel filtro foi seco e teve sua massa final medida para verificar a 

quantidade de resíduo sólido retido e somar ao resíduo total. Os resultados do ensaio 

cinético foram submetidos às Equações 56-59. 

 

4.2.2. Ensaios de lixiviações do mineral com redução por Fe0 

Através dos resultados obtidos das lixiviações com NaHF2 foram realizados 

ensaios em meio redutor com ferro metálico (denominados ER). Inicialmente, foi 

utilizada razão S/L de 1/6 com NaHF2 a 10% (m/m) devido aos resultados obtidos na 

primeira etapa de ensaios. Estes ensaios tiveram o objetivo de verificar se em meio redutor 

haveria maior extração de Ti e V, variando o tempo de adição de NaHF2 no início (tempo 

zero) ou após 20 minutos do início da lixiviação, a razão sólido/líquido, e o tempo de 

residência (conforme apresentado na Tabela 6). No total, foram realizadas cinco 

lixiviações, à massa constante de 50g de mineral. As demais condições foram semelhantes 

aos ensaios da etapa anterior “Lixiviações com NaHF2”. 

 

Tabela 6. Ensaios com redução por ferro metálico. 

Nome do 

ensaio 

Razão 

sólido/líquido 

Tempo 

(horas) 

Tempo da inserção 

do NaHF2 (min) 

ER6-4h-t20 1/6 4 20 

ER6-6h-t20 1/6 6 20 

ER6-6h-t0 1/6 6 0 

ER8-6h-t0 1/8 6 0 

ER12-6h-t0 1/12 6 0 

 

Como apresentado na Tabela 6, o primeiro ensaio (ER6-4h-t20) foi feito com 4 

horas de lixiviação, adicionando o NaHF2 após 20 minutos do início da lixiviação. O Fe0 

foi adicionado a cada 2g, pois gerava-se borbulhamento da mistura em virtude da 

formação de H2, conforme Equações 32 e 34. O Fe0 era pesado no momento imediato 

para a inserção.  

Após 20 minutos da inserção de cada 2g de Fe0 era feita a verificação se o Fe3+ 

tinha sido reduzido com o indicador KSCN [11]. Uma alíquota de 2mL era retirada com 
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pipeta volumétrica e colocada em um béquer, onde adicionou-se 20mL de água 

deionizada e gotejou-se o indicador KSCN. Em caso de coloração vermelha da solução 

era, então, adicionado mais 2g de Fe0 até que a coloração da mistura não mais ficasse 

vermelha. A coloração vermelha indicava a presença ainda de Fe3+ na solução, sendo que, 

conforme a Equação 42, o Ti estará na sua valência 4+ quando não houver mais Fe3+ em 

solução. 

Nos ensaios ER6-6h-t20, ER6-6h-t0, ER8-6h-t0 e ER12-6h-t0 seguiram-se os 

mesmos procedimentos que o primeiro, contudo o tempo de residência foi de 6 horas. 

Nos ensaios ER6-6h-t0, ER8-6h-t0 e ER12-6h-t0 o NaHF2 foi inserido junto ao mineral 

no tempo 0 (zero), ou seja, no início da lixiviação. 

 

4.2.2.1 Ensaios termodinâmicos 

Para os ensaios termodinâmicos foi utilizada a razão sólido/líquido igual a 1/6, 

com HCl 32%, 50g de mineral e agitação constante. Foram verificadas as lixiviações de 

Ti, V e Fe nas seguintes temperaturas: 35°C (308,15K), 45°C (318,15K), 55°C (328,15K), 

65°C (338,15K) e 85°C (358,15K). Para realizar a redução química da solução foi 

utilizado Fe0, conforme procedimento descrito anteriormente. Os resultados foram 

submetidos às Equações de Arrhenius e de Eyring para determinar a entalpia, entropia e 

energia de ativação. A análise dos elementos seguiu conforme o tópico anterior. Os 

resultados dos ensaios termodinâmicos foram submetidos às Equações 61,68 e 69. 

 

4.2.3 Ensaios de lixiviações do mineral utilizando CaCl2 dihidratado 

Com o intuito de aumentar a lixiviação da ilmenita, os ensaios desta etapa foram 

baseados no estudo de Das et al (2013) [141] que utilizou CaCl2.2H2O. Nestes ensaios, o 

CaCl2 dihidratado foi dissolvido em HCl 23% (7,5M), para se obter 500 g/L de Cl- em 

solução, sendo que o Cl- forma complexos com o Ti. As demais condições, conforme 

apresentado por Das et al. (2013), foram: 70ºC, razão S/L 1/30, sob agitação, durante 3h. 

Também foram realizadas lixiviações à razão S/L 1/10 a aproximadamente 500 g/L de 

Cl- e outra com 250 g/L de Cl-. Os três ensaios foram a massa constante de 25g de mineral 

e foram denominados LI. 

O CaCl2 foi dissolvido previamente no HCl e depois foi feita mistura com o mineral. 

A Tabela 7 mostra a lista dos ensaios. 
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Tabela 7. Ensaios para lixiviação da ilmenita com cloreto de cálcio di-hidratado. 

Nome do ensaio Razão sólido/líquido Com CaCL2 

LI30-500 1/30 500 g/L de Cl- 

LI10-500 1/10 500 g/L de Cl- 

LI10-250 1/10 250 g/L de Cl- 

 

4.2.4 Ensaios de lixiviações seletivas para vanádio 

Normalmente, as fases de V estão ligadas às fases de Ti [150]. Desta forma, esses 

ensaios tiveram o objetivo de extrair de forma seletiva o V em relação ao Ti, 

possibilitando a extração posterior do V através de outras operações.  

Para esses ensaios foram utilizados os seguintes parâmetros: 90ºC, relações S/L 1/2, 

1/4, 1/6, 1/8 – variando o volume do HCl 32%, sob agitação, durante 6h, à massa 

constante de 30g do mineral. A Tabela 8 mostra a lista dos ensaios. 

 

Tabela 8. Ensaios de seletividade para vanádio. 

Nome do ensaio Razão sólido/líquido Tempo (horas) 

SV2 1/2 

6 
SV4 1/4 

SV6 1/6 

SV8 1/8 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização do mineral 

A análise por EDX identificou os elementos do mineral sendo também feita a semi-

quantificação desses elementos/compostos, conforme apresentado na Tabela 9. Por ICP 

OES foi feita a análise quantitativa de Ti, V e Fe (Tabela 10). A classificação 

granulométrica é apresentada na Tabela 11. 

 

Tabela 9. Elementos/compostos detectados no mineral por EDX com os respectivos 

valores semiquantitativos. 

Elementos/compostos % em massa 

V2O5 0,73 

TiO2 20,2 

Fe 47,3 

SiO2 4,08 

Al2O3 4,32 

P 0,014 

Mn 0,18 

CaO <0,10 

MgO 0,12 

Na2O <0,10 

K2O <0,10 

Cr2O3 <0,10 

PF 2,78 

 

Tabela 10. Concentração dos elementos analisados em ICP-OES do mineral. 

 

 

 

 

Tabela 11. Classificação granulométrica por peneiramento a seco, em peneiras com 

aberturas nominais de 0,074 mm, 0,037 mm e 0,020 mm. 

Fração (mm) % em massa 

0,074 55,6 

-0,074+0,037 21,4 

-0,037+0,020 8,3 

-0,020 14,8 

Total calculado 100,0 

 

 

 

Elementos Ti (%) V (%) Fe (%) 

Concentração 

mássica 
16 0,3 49 
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O conjunto de análises químicas mostraram que mesmo com o mineral passando 

por separações magnéticas, detectaram-se compostos presentes do mineral inicial, que é 

a titanomagnetita, sendo eles: Ti, V e Fe, com o Fe compondo quase metade do mineral 

estudado. 

Mediante os resultados da análise de difração de raios-X, foram identificadas 4 

fases principais cristalinas no mineral, conforme apresentado na Figura 34 Observam-se 

que os picos de maior intensidade são correspondentes à hematita (Fe2O3) e a ilmenita 

(FeTiO3). Foram detectados picos de caulinita [Al2(Si2O5)(OH)4] e um pico de magnetita 

(Fe3O4). 

 

 

Figura 34. Difratograma de raios X do mineral. 

Fases:1- Fe2O3; 2- FeTiO3; 3- Fe3O4; 4- Al2(Si2O5)(OH)4. 

 

As fases detectadas por DRX na Figura 34 foram também detectadas por Chen et 

al (2015) [169] e Zhao et al (2014) [176], em mineral de titanomagnetita. O mineral foi 

analisado por MEV com o espectro de EDS da região, observando-se as partículas 

detectadas na análise de DRX, conforme Figura 35. 
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Figura 35. Imagens de elétrons retroespalhados e espectro de EDS da região do mineral 

com um aumento de 810 vezes. 

 

Os picos de maior intensidade detectadas na região foram de Ti, Fe, Al, Si e O, 

que podem indicar a presença de partículas de ilmenita, hematita e caulinita. O espectro 

de EDS apresenta picos de elementos que compõem essa fase no mineral. Os picos de Ti 

e Fe, de intensidades semelhantes, representam a presença de ilmenita no mineral. 

Na Figura 36, observa-se uma partícula que contem Fe e Ti, sendo que na região 

em destaque detectou-se V confirmado com os dados do espectro de EDS. Assim, pode 

haver ligação entre fases de V e Ti. 

 

   
Figura 36. Imagem de elétrons retroespalhados e espectro de EDS do mineral destacando 

a região em que se encontra o vanádio. 
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A presença de V e Ti em partículas de mineral de titanomagnetita observada por 

MEV-EDS também foi vista no trabalho de Xu et al (2017) [177].  

Essas análises mostram que o mineral em estudo, proveniente de titanomagnetita 

da parte oxidada da jazida, mantem-se com elementos e partículas contendo, 

majoritariamente Fe, e Ti e V. 

 

5.2 Ensaios de lixiviações do mineral 

5.2.1 Ensaios de lixiviações do mineral com NaHF2 

Nestes ensaios foram avaliadas a variação na razão sólido/líquido e na concentração 

de NaHF2 em relação a massa do mineral.  

Quantificou-se os elementos Ti, V e Fe nos licores dos ensaios VR e VR-Na por 

ICP-OES. 

 

Ensaios com variação na razão S/L (VR) 

A extração de Ti, V e Fe aumentou conforme se aumentou a razão S/L. Isso se deve 

a maior concentração de HCl em solução. Do ensaio de razão S/L a 1/4 (VR4-10) para o 

ensaio com razão S/L a 1/10 (VR10-10) houve um aumento de 18% de Ti, 8% de V e 

10% de Fe. Observa-se que houve maior extração de Ti e V no ensaio com razão S/L a 

1/10 (VR10-10), com 32% e 84,7%, respectivamente. Os percentuais de extração em 

concentração mássica dos elementos estão apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Eficiência de extração em concentração mássica dos elementos analisados 

por ICP OES dos ensaios VR e VR-Na. 

 Material / Concentração 

dos Elementos 
Ti (%) V (%) Fe (%) 

Licor 

VR4-10 14 76,7 82 

VR6-10 25,4 79 74 

VR8-10 26 83 87 

VR10-10 32 84,7 92 

 

As extrações de Ti e V tiveram valores semelhantes nos ensaios VR6-10 e VR8-10, 

mostrando que a razão S/L a 1/6 é a ideal para ser trabalhada, pois aumenta em mais de 

11% a extração de Ti comparando com o ensaio VR4-10, e no ensaio VR10-10 há a 

necessidade de se aumentar em 60% a razão S/L para se extrair somente 6% a mais de Ti. 

 

 



81 

 

Os difratogramas dos resíduos dos ensaios VR foram compilados em uma única 

figura para melhor comparação das fases que se formaram. Na Figura 37 são apresentados 

todos difratogramas com suas respectivas legendas divididas por cores.  

 

 

Figura 37. Difratograma de raios X dos resíduos dos ensaios VR. 

Fases: 13-Fe2Ti3O9; 14-SiO2. 

 

Nos resíduos dos ensaios VR a ilmenita decompôs-se passando por todas as fases 

apresentadas na Figura 23, formando pseudorutilo (fase 13), que compõe todos os 

resíduos deste grupo de ensaios. 

Picos de dióxido de silício foram detectados em VR8-10 e VR10-10, mostrando o 

aumento da razão S/L lixiviou todas as fases do mineral, neste caso a caulinita gerando 

SiO2. A Figura 38 mostra imagens dos resíduos de VR4-10 e VR10-10 obtidas por 

microscópio eletrônico de varredura. 
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Figura 38. Imagem de elétrons retroespalhados dos resíduos VR4-10 (a) e VR10-10 (b). 

 

Na imagem de elétrons retroespalhados obtida por MEV do resíduo VR4-10, é 

possível notar que há partículas (destacadas) que não foram lixiviadas devido a manter 

sua superfície não reagida ou parcialmente reagida, o que pode explicar a menor extração 

de Ti dentre os ensaios VR. Já na imagem do resíduo VR10-10, nota-se nas partículas 

destacadas porosidade em sua parte externa. Isso pode significar que, por haver maior 

quantidade de agente lixiviante, houve maior penetração do ácido nas partículas e 

consequentemente maior extração de Ti, V e Fe, como observado na Tabela 12. O sal de 

flúor (NaHF2) pode degradar as fases decompostas da ilmenita (Huang, 2002) [172]. 

Contudo, por sua adição ser no início da lixiviação formando os complexos com os 

elementos em solução não há mais como haver reação nas partículas decompostas. 

 

Ensaios com variação na razão S/L e NaHF2 (VR-Na) 

Nestes ensaios houve maior extração de Ti, V e Fe no ensaio de razão S/L a 1/6 

(VR-Na 6-15) do que em VR-Na 4-15. Esse aumento foi devido a razão S/L. Os 

percentuais de extração em concentração mássica dos elementos estão apresentados na 

Tabela 13. Mesmo com maior concentração de NaHF2 nos ensaios VR-Na do que nos 

ensaios VR, não houve mais extração de Ti, V e Fe. 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Tabela 13. Eficiência de extração em concentração mássica dos elementos analisados por 

ICP OES dos ensaios VR e VR-Na. 

 Material / Concentração 

dos Elementos 
Ti (%) V (%) Fe (%) 

Licor 

VR4-10 14 76,7 82 

VR-Na 4-15 12,5 75 80 

VR6-10 25,4 79 74 

VR-Na 6-15 23 78,7 99 

 

Foram compilados os difratogramas dos resíduos dos ensaios VR e VR-Na, de 

razões S/L iguais, em uma única figura para melhor comparação das fases que se 

formaram. Na Figura 39 são apresentados todos difratogramas com suas respectivas 

legendas divididas por cores.  

 

 

 
Figura 39. Difratograma de raios X dos resíduos de ensaios VR e VR-Na. 

Fases: 9-FeMgTi2O5; 13-Fe2Ti3O9; 14-SiO2. 

 

Nos resíduos de todos os ensaios houve predominância da fase pseudorutilo, tanto 

nos ensaios a 10% de NaHF2 quanto a 15% de NaHF2. No resíduo do ensaio VR-Na4-15 
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detectaram-se fases decompostas da caulinita de pico “14” e uma outra estrutura de 

pseudorutilo de pico “9”. 

A Figura 40 mostra imagens dos resíduos de VR4-10 e VR4-Na-15 obtidas por 

microscópio eletrônico de varredura com os elementos detectados na região e suas 

respectivas concentrações mássicas.  

 

   

Figura 40. Imagem de elétrons retroespalhados dos resíduos dos ensaios VR4-10 (a) e 

VR4-Na-15 (b). 

 

Semelhante aos resíduos observados por MEV do tópico anterior, pode-se observar 

partículas não lixiviadas de ilmenita (a1 e b1), bem como partículas de ilmenita que foram 

decompostas apresentando interstícios em sua superfície (a2 e b2). O cálculo 

semiquantitativo das concentrações mássicas dos elementos mostra que o aumento da 

concentração de NaHF2 de 10% para 15% reduziu em cerca de 3,5% o Si no resíduo VR-

Na4-15. Essa redução significa que os 5% de NaHF2 excedente lixiviou todas as fases 

que compõe o mineral, em destaque a caulinita que é a fase que contem Si. 

O aumento da extração em função da razão S/L é atribuído à troca catiônica 

realizada entre os íons de H+, proveniente do HCl e NaHF2, e Fe2+ e Ti4+ produzido pela 

reação química na superfície das partículas de ilmenita. A taxa de difusão de H+ é mais 

rápida devido ao seu tamanho ser menor comparado a Fe2+ e Ti4+, portanto o próton reage 

com todas as partículas. Essa reação é mais rápida com a hematita, pois só há Fe3+ para a 

troca catiônica. O que é mais lento na ilmenita, pois há dois cátions a serem substituídos 

[144]. 
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Na reação entre o HCl e a ilmenita em pH < 0, há a formação de TiO2+ e Fe3+ e 

Fe2+, mas o Ti pode se ligar ao Cl- e formar o sólido TiOCl2, e o Fe da ilmenita e da 

hematita forma FeCl3 e FeCl2. Também pode ocorrer a formação de outros compostos 

com o F- proveniente do NaHF2. Para a reação de NaHF2 com a ilmenita (FeTiO3), 

partindo da Equação 26, sugere-se as Equações 71 e 72 [85], encontrada também dos 

trabalhos de Cohen et al (1982) [171], Huang (2002) [172], Stancheva e Bojinov (2012) 

[173] e Ren et al (2020) [174]: 

 

3NaHF2 + 3Cl- + 3H+ = 6HF + 3NaCl    (Equação 71) 

6HF + TiO2+ → TiF6
2- + 2H2O + 2H+    (Equação 72) 

 

A Equação 73 pode ocorrer, conforme a relação da Equação 40 [175]: 

TiF6
2- + H2O ↔ TiOF4

- + 2HF     (Equação 73) 

 

E para a hematita sugere-se previamente a Equação 74 para ocorrer a Equação 5: 

10HF + Fe2O3 → 2FeF5
2- + 4H+ + 2H2O   (Equação 5) 

5NaHF2 + 5Cl- + 5H+ → 10HF + 5NaCl   (Equação 74) 

 

Para os compostos de V formados em solução sugere-se as Equações 75 (V4+) e 76 

(V5+) adaptadas de Gilligan e Nikolaski (2020) [75]: 

 

VO2+ + 2HCl → VOCl2 + 2H+     (Equação 75) 

VO2
+ + HCl → VO2Cl + H+      (Equação 76) 

 

5.2.1.1 Ensaio cinético 

O ensaio cinético foi realizado utilizando NaHF2 a 10% (m/m) no início do ensaio 

devido a não haver aumento da extração com concentrações maiores de NaHF2. As 

alíquotas foram coletadas nos tempos de 1h, 2h, 3h, 4h e 6h, sendo analisadas por ICP 

OES para quantificar Ti, V e Fe. Os rendimentos da extração em função do tempo são 

apresentados na Figura 41. 
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Figura 41. Rendimento da extração de Ti, V e Fe em função do tempo no ensaio cinético. 

 

A Figura 41 apresenta um perfil de extração semelhante ao estudo de Ramadan et 

al (2016) [142], que estudou a cinética de lixiviação da ilmenita (<63µm) em HCl 20%, 

nas relações S/L 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 e 1/10 a 70ºC, sendo utilizada a razão S/L 1/6 para os 

ensaios nas temperaturas de 40ºC, 55ºC, 70ºC, 85ºC, 100ºC e 110ºC, extraindo 93% de 

TiO2. 

Observa-se que houve uma taxa de lixiviação de ferro cinco vezes maior que de 

Ti com 1h de ensaio, e com 4h de lixiviação essa diferença reduz, mas mantém ainda três 

vezes maior para o ferro [175]. Esses dados podem representar que, no início da reação, 

há maior lixiviação das partículas de hematita, consumindo-se Cl- e F-, e menor lixiviação 

das partículas de ilmenita, sendo esta a principal fase que contem Ti, conforme é visto na 

Figura 37, em que não foi detectada fase de hematita no resíduo VR6-10. 

A maior taxa de lixiviação de ferro em relação ao Ti ocorre em virtude de a taxa 

de lixiviação da hematita ser mais rápida que da ilmenita até 1h de reação, e quando há a 

dissolução da ilmenita tanto o ferro quanto o Ti lixiviam simultaneamente [172]. No 

trabalho de Zhu et al (2014) [177], foi lixiviada ilmenita, hematita e pseudobrookita com 

HCl 20% a 105°C por 8h, o Ti da ilmenita apresentou um percentual de extração de 15% 

em 30min de reação, sendo esse o valor maior de extração em 8h de lixiviação. Em 

solução aquosa, a concentração de íons de Ti atinge o ponto crítico de supersaturação em 

30min. Devido ele possuir baixa solubilidade em solução aquosa ele começa precipitar 

formando TiO2 via hidrólise. 
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Assim, todo HCl tende a consumir mais a hematita formando FeCl3. Pelos ensaios 

deste trabalho não ocorrerem em vácuo, ocorre a oxidação do Fe2+ da ilmenita à medida 

em que esta é lixiviada fazendo com que mais Fe3+ esteja em solução consumindo o Cl-. 

A redução da taxa de lixiviação de Ti e Fe a partir de 4h ocorre em virtude do consumo 

HCl ter sido alcançado e das partículas de ilmenita decomporem-se em pseudorutilo, pois 

a lixiviação dos elementos a partir de fases decompostas é mais lenta do que das fases 

iniciais, conforme Figura 23 [177]. A fase intermediária de pseudorutilo mostra-se como 

um limitante para a dissolução de Fe e Ti.  

A taxa média de dissolução do Ti a partir da ilmenita foi de 0,25 g/h. Considerando 

que a partir da ilmenita Fe e Ti lixiviam simultaneamente, a taxa de dissolução de Fe da 

ilmenita foi a mesma do Ti. A partir da hematita, a taxa média de lixiviação foi cerca de 

0,50 gFe2O3/h, sob a temperatura de 85°C. 

Os modelos cinéticos de controle por reação química e por difusão na camada de 

cinza/porosa foram testados para Ti (Figura 42), V (Figura 44) e Fe (Figura 45). 

 

  

Figura 42. Relação das equações cinéticas para o Ti: {A}1 – (1 – 𝑋𝐵)1/3 vs. Tempo e {B}1 

– 3(1 – 𝑋𝐵)2/3+ 2(1 – 𝑋𝐵) vs. Tempo para Ti em uma solução de HCl 32%. 

 

Na Figura 42, a partir de 4h de reação a dissolução de Ti é constante podendo 

representar a redução de Cl- em solução e maior presença de H2O, fazendo precipitar o Ti 

conforme Equação 29, e também por haver formação de FeCl2 e FeCl3, e TiO2 que não 

lixivia em HCl [147].  

As equações de dissolução do Ti tiveram valores de R2 próximos. Contudo, os 

resultados de DRX (Figura 37) e MEV-EDS (Figura 43) corroboram para que a reação 
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tenha sido controlada pela difusão do fluido através da camada de cinza {B}, conforme 

também é visto nos trabalhos de Olanipekum (1999) [144] e Haverkamp et al (2016) 

[147]. 

Considerando que a maior parte do Ti está na ilmenita e o rendimento durante a 

extração foi inferior a 20%, as partículas menores (<75µm) de ilmenita reagem mais 

rapidamente (devido à sua razão superfície-volume mais alta) do que as partículas 

maiores (≥75µm) [137]. As partículas de ilmenita maiores não reagem completamente 

com o fluido tornando-se porosa e decompondo em outras fases, conforme Figura 43. Por 

isso pode-se assumir o controle por difusão na camada de cinza.  

 

  

Figura 43. Imagem de elétrons retroespalhados e espectro de EDS de uma partícula de 

ilmenita não lixiviada completamente. 

 

Observa-se na Figura 43 que a partícula de ilmenita, não lixiviada completamente, 

teve sua superfície reagida, contudo não houve penetração do agente lixiviante para a 

dissociação completa da partícula, não favorecendo o controle por reação química. Ainda 

se vê pequenas outras partículas nos interstícios dessa partícula maior da Figura 43. Isto 

pode representar que partículas residuais de ilmenita depositaram-se entre as fissuras, 

como o hidróxido de Ti {TiO(OH)2} que, formado por hidrólise, precipitou e bloqueou 

os poros (ou revestiu) parcialmente a ilmenita [147,150,177]. Para aumentar a lixiviação 

de ilmenita, Haverkamp et al (2014) [150] sugere diminuir o tamanho das partículas de 

ilmenita para 10µm. A Figura 44 apresenta o modelamento cinético para o V com três 

Equações (44, 45 e 47). 
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Figura 44. Relação das equações cinéticas para o vanádio: {A}1 – (1 – 𝑋𝐵)1/3 vs. Tempo, 

{B}1 – 3(1 – 𝑋𝐵)2/3+ 2(1 – 𝑋𝐵) vs. Tempo e {C}1 – (1 – 𝑋𝐵)2/3 vs. Tempo para vanádio 

em uma solução de HCl 32%. 

 

Para a lixiviação de V, os R2 das curvas de extração também apresentam valores 

próximos. Mas atribuísse que a reação de controle pode ser por difusão na camada de 

cinza, pois as fases contendo V que estão na superfície são dissociadas da ilmenita 

fazendo V difundir-se para a solução. Sendo que a reação de controle do Ti foi por difusão 

na camada de cinza, também se sugere essa reação de controle para V, devido haver V 

ligado ao Ti na ilmenita (Figura 36).   

Como é observado na Figura 37 e na Figura 43, as partículas de ilmenita não são 

completamente lixiviadas, mas se decompõem em fases derivadas da ilmenita, como 

pseudorutilo. Assim, o V, que está ligado ao Ti na camada de cinza da ilmenita, não é 

completamente extraído. A Figura 45 apresenta o modelamento cinético para o Fe com 

três Equações (40, 41 e 42). 

 

y = 0,0196x + 0,2178

R² = 0,8624

y = 0,0234x + 0,1179

R² = 0,8507

y = 0,0285x + 0,3907

R² = 0,8692

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

F
ra

çã
o

 d
as

 e
q

u
aç

õ
es

 c
in

ét
ic

as

Tempo (h)

{A} 

{B} 

{C} 



90 

 

 

Figura 45. Relação das equações cinéticas para o ferro: {A}1 – (1 – 𝑋𝐵)1/3 vs. Tempo, 

{B}1 – 3(1 – 𝑋𝐵)2/3+ 2(1 – 𝑋𝐵) vs. Tempo e {D}1 – (1 – 𝑋𝐵)1/2 vs. Tempo para Fe em 

uma solução de HCl 32%. 

 

Como o Fe está contido na magnetita, ilmenita e hematita, não há como determinar 

que uma única equação controlou a lixiviação do Fe devido a ele ser proveniente de três 

fontes e que, como mostra a Figura 41, em 1h de lixiviação praticamente toda hematita 

foi lixiviada considerando a troca catiônica do H+ com o Fe3+ que é o menor cátion 

comparando com Fe2+ e Ti4+. Considerando-se que a partir de 1h o Fe tem sua extração 

em maior grau da ilmenita, pode ser que a equação que controla, a partir desse tempo, é 

também por difusão através da camada de cinza da ilmenita. A Figura 37 corrobora para 

essa equação, pois o pseudorutilo, que contém Fe, compõe a maioria das fases detectadas 

nos resíduos por DRX (Figura 37), o qual seu consumo ocorre na superfície da partícula. 

Não foram detectadas fases de hematita por DRX (Figura 37), a exemplo no ensaio VR6-

10, mostrando que o agente lixiviante difundiu-se em toda camada de cinza das partículas 

de hematita extraindo o Fe, causando o encolhimento do núcleo das partículas de 

hematita. Esses resultados também foram encontrados nos trabalhos de Salmimies et al 

(2012) [155], que estudou cinética e termodinamicamente a dissolução de hematita em 

meio ácido, e Zhu et al 2014 [177], que estudou a lixiviação de hematita e ilmenita em 

meio ácido, com o controle da lixiviação sendo por difusão na camada de cinza. 
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5.2.2 Ensaios de lixiviações do mineral com NaHF2 reduzido por Fe0 

As lixiviações sob redução por Fe0 foram realizadas na razão S/L 1/6 por 4h (ER6-

4h-t20) e 6h (ER6-6h), e na razão S/L 1/8 (ER8-6h) e 1/12 (ER12-6h) por 6h, com HCl 

32%, a 85°C. O tempo de residência iniciou após completa redução dos íons da solução. 

Segundo a análise por EDX foram detectados os elementos Ti, V, Fe, Al, Si, Mn e 

Mg nos resíduos sólidos dos ensaios ER. Foram quantificados os elementos Ti, V e Fe 

por ICP OES nos licores dos ensaios de redução. Essas concentrações mássicas são 

apresentadas na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Eficiência de extração em concentração mássica de Ti, V e Fe analisada por 

ICP OES dos ensaios ER. 

 Material / Concentração 

dos Elementos 
Ti (%) V (%) Fe (%) 

Licor 

ER6-4h-t20 25 84,5 80 

ER6-6h-t20 32 83 98 

ER6-6h-t0 28 92 98 

ER8-6h-t0 36 98 65 

ER12-6h-t0 44 94 69 

 

Observa-se que houve maior extração de Ti no ensaio de razão S/L a 1/12 reduzido 

com Fe0 (ER12-6h-t0), com 44% de Ti extraído, sendo um aumento de aproximadamente 

16% em relação ao ensaio de razão S/L a 1/6 (ER6-6h-t0) que teve o mesmo tempo de 

residência. A eficiência de extração de V foi semelhante entre esses dois ensaios com 

92% no ensaio ER6-6h-t0 e 94% no ensaio ER12-6h-t0. Contudo, dobrando a razão S/L 

de 1/6 para 1/12 torna-se pouco viável economicamente considerando-se que houve 

somente 14% na extração de Ti. 

A eficiência de extração de Ti e V foi menor no ensaio da razão S/L a 1/6 e tempo 

de residência de 4h (ER6-4h-t20) com 25% de Ti e 84,5% de V, o que pode significar que 

nessas condições a extração de V está mais em função do tempo de residência do que da 

razão S/L. Já entre os ensaios ER6-6h-t20 e ER6-6h-t0 houve maior extração de V no 

ensaio ER6-6h-t0 em 9% pontos percentuais, e para o Ti houve um pequeno aumento de 

4% pontos percentuais no ensaio ER6-6h-t20. Os difratogramas dos resíduos dos ensaios 

ER12-6h-t0 e ER6-6h-t0 estão na Figura 46 com suas respectivas legendas divididas por 

cores.  
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Figura 46. Difratograma de raios X dos resíduos dos ensaios ER6-6h-t0 e ER12-6h-t0. 

Fases: 13-Fe2Ti3O9. 

 

As fases detectadas na Figura 46 são predominantemente da decomposição da 

ilmenita. A ocorrência de que nos resíduos formaram-se pseudorutilos é devido a que, 

enquanto não se alcançou a completa redução da solução, houve a formação de 

pseudorutilos.  

O aumento da extração se dá devido o Ti4+ que se reduz para Ti3+, por haver Fe 

excedente, reduzir o Fe3+ para Fe2+ com consumo de 2 mols de H2O, produzindo HCl para 

continuar a lixiviação, conforme Equação 42. O Ti pode ter um pico de extração na 

valência 4+ por ser a mais estável. Quando uma parte do Ti reduz para valência 3+, 

difundindo-se da camada de produto para a solução, pode ocorrer a lixiviação entre 

ilmenita e HCl e aumentar a concentração de Ti4+ devido também a continua lixiviação 

da ilmenita, durante a reação que ocorre na Equação 42. Assim, por haver um ambiente 

redutor, ou seja, não oxidante, não há a formação de pseudorutilo. Sendo, então que a 

ilmenita é lixiviada com menor decomposição, conforme as Equações 19 e 20. 
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5.2.2.1 Ensaio termodinâmico 

O conjunto de ensaios para o estudo da termodinâmica com redução da solução por 

Fe0 teve os seguintes parâmetros: razão sólido/líquido igual a 1/6, com HCl 32%, por 6h, 

nas temperaturas: 35°C (308,15K), 45°C (318,15K), 55°C (328,15K), 65°C (338,15K) e 

85°C (358,15K). O tempo de residência iniciou após completa redução dos íons da 

solução. 

A Figura 47 apresenta os rendimentos de Fe, V e Ti nas temperaturas: 35°C 

(308,15K), 45°C (318,15K), 55°C (328,15K), 65°C (338,15K) e 85°C (358,15K). As 

constantes de taxa para diferentes temperaturas foram calculadas a partir dos gráficos da 

Figura 47 e as curvas de Arrhenius de ln k vs. T-1 são mostradas na Figura 48. 

 

 

Figura 47. Efeito da temperatura na dissolução de Ti, V e Fe em solução de HCl 32% 

reduzida com Fe0, em 6h. 

 

À temperatura de 35ºC, 45ºC e 55ºC a extração de Ti possui valores próximos, 

contudo há um aumento crescente em ±20% para a extração de Fe e V. Quando é atribuída 

uma temperatura entre 65ºC e 85ºC a extração aumenta em cerca de 14% para o Ti, não 

aumentando sua extração em 85°C. A extração de V e Fe permanece crescente entre as 

temperaturas de 55ºC. À 65°C o V mantem a mesma extração que a 55°C, contudo o Fe 

aumenta sua extração a 65°C. E quando a 85°C há a extração máxima de V e Fe. 

A dissolução do Fe no mineral foi crescente, bem como para o V, como também 

visto no trabalho de Mu et al. 2011 [175]. Como mostrado no trabalho de Girgin (1990) 
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[158], à medida que se aumenta a temperatura há maior lixiviação do Fe. Em 

concordância ao ensaio cinético o V possui uma eficiência de extração três vezes maior 

que o Ti.  

Observa-se que também há maior dissolução de Ti, V e Fe em ambiente redutor 

[177]. Esse aumento se dá pois à medida que é adicionado o Fe0 o Fe3+ reduz para Fe2+, 

conforme a Equação 33, bem como ocorre a redução pelo hidrogênio conforme Equação 

34. O Ti3+ age como redutor do Fe3+ e são formados Ti4+ e Fe2+, conforme Equação 42. 

Em ambiente redutor se formam micro-fissuras nas partículas de ilmenita o que favorece 

a reação do HCl em interdifundir-se aumentando a taxa de lixiviação dos elementos [177]. 

A Figura 48 apresenta as curvas segundo a Equação de Arrhenius (44) na extração de Ti, 

V e Fe. 

 

 

Figura 48. Curvas segundo a Equação de Arrhenius (44) para a dissolução de Ti, V e Fe 

em solução de HCl 32% reduzida com Fe0. 

 

A partir das curvas de Arrhenius, calcularam-se as energias de ativação do Ti, Fe 

e V que foram respectivamente, 15,97 kJ/mol, 15 kJ/mol e 13,14 kJ/mol. Através dos 

valores das energias de ativação, pode-se concluir que a dissolução dos elementos foi 

controlada por difusão na camada de cinza, como sugeriu o ensaio cinético [12,137, 173]. 

Quanto maior for a energia de ativação maior é a dependência do elemento para ser 

extraído, assim, a ordem de dependência da temperatura é Ti>Fe>V. 
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A Figura 48 apresenta que o coeficiente de determinação da reta para o Ti e para 

o Fe foi de 0,78 e 0,82, respectivamente, indicando que os pontos experimentais não 

tiveram bons ajustes à reta descrita pela equação de Arrhenius. 

Os valores das energias (entalpia e entropia) de ativação provenientes da Equação 

de Eyring foram obtidos a partir da plotagem da Figura 49 (Equação 68) e Figura 50 

(Equação 69), com cada Figura tendo os respectivos valores das energias nas Tabelas 15 

e 16. 

 

 

Figura 49. Curvas segundo a Equação de Eyring (68) para a dissolução de Ti, V e Fe em 

solução de HCl 32% reduzida com Fe0. 

 

Tabela 15. Entalpia e entropia de ativação da Equação 68. 

Ti 

S‡ (J/mol.K) H‡ (kJ/mol) 

-219,081 13,21 
 

V 

S‡ H‡ 

-217,89 10,37 
 

Fe 

S‡ H‡ 

-211,17 12,29 
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Figura 50. Curvas segundo a Equação de Eyring (69) para a dissolução de Ti, V e Fe em 

solução de HCl 32% reduzida com Fe0. 

 

Tabela 16. Entalpia e entropia de ativação da Equação 69. 

Ti 

S‡ (J/mol.K) H‡ (kJ/mol) 

-220,16 12,85 
 

V 

S‡ H‡ 

-218,56 10,15 
 

Fe 

S‡ H‡ 

-213,13 11,63 

 

Os valores das entalpias e entropias de ativação dos elementos estudados, 

provenientes das Equações 68 e 69, são valores semelhantes, mostrando que se pode 

utilizar qualquer uma das duas equações para obtenção dos valores das energias. As 

entalpias de ativação da Equação de Eyring são valores próximos das energias de ativação 

da Equação de Arrhenius de cada elemento estudado, conforme a Equação 67, o que 

também confirma que as reações de extração de Ti, V e Fe foram controladas por difusão 

na camada de cinza. 

A variação de entalpia positiva significa que houve maior absorção de energia para 

a formação dos complexos ativados, ocorrendo maior formação à medida que se aumenta 

y = -2,7202x - 1545,9

R² = 0,4372

y = -2,5278x - 1220,9

R² = 0,7949

y = -1,875x - 1399,6

R² = 0,3574

-2700

-2600

-2500

-2400

-2300

-2200

-2100

-2000

-1900

-1800

305 315 325 335 345 355

T
x
ln

(k
/T

)

T

Fe

V

Ti



97 

 

a temperatura, sendo que os reagentes absorveram as energias do sistema, do trabalho 

gerado pela agitação e do aquecimento. 

A variação de entropia negativa significa que a medida em que se aumenta a energia 

do sistema há maior a probabilidade da formação dos complexos (no estado de transição). 

Os valores dessas energias mostram que há formação de um complexo ativado e 

compostos intermediários que tendem a formar produtos (íons) segundo as Equações 71-

76 [183-186]. Há maior tendência que os reagentes sejam todos convertidos para o 

complexo ativado. Assim, ao alcançar o equilíbrio termodinâmico os produtos serão 

estáveis permanecendo em solução para a extração. 

 

5.2.3 Ensaios de lixiviações do mineral com CaCl2 dihidratado 

Nos ensaios para aumentar a lixiviação de ilmenita (LI), a solução lixiviante de HCl 

7,5M foi misturada previamente com CaCl2.2H2O. Essa solução lixiviante foi reagida 

com o mineral em estudo por 3h. Foram quantificados os elementos Ti, V e Fe por ICP 

OES nos licores dos ensaios utilizando CaCl2 dihidratado para lixiviar ilmenita (Tabela 

17). 

 

Tabela 17. Eficiência de extração em concentração mássica de Ti, V e Fe analisada por 

ICP OES dos ensaios LI. 

 Material / Concentração 

dos Elementos 
Ti (%) V (%) Fe (%) 

Licor 

LI30-500 36 64 72 

LI10-500 12 62 61 

LI10-250 7,2 80 21 

 

Comparando a razão S/L dos ensaios, no ensaio LI30-500 obteve a menor extração 

de V, com aproximadamente 64%. O ensaio LI10-250 foi o que obteve maior extração de 

V com 80%. Ainda comparando esses dois ensaios LI30-500 e LI10-250, para a extração 

de Ti ocorreu o inverso, em LI30-500 foi maior do que em LI10-250. Os difratogramas 

dos resíduos dos ensaios LI estão na Figura 51. Comparando o ensaio LI30-500 com 

ensaio em meio redutor ER6-6h-t20, observa-se que a extração de Ti apresenta valores 

próximos, 36% para LI30-500 e 32% para ER6-6h-t20, e valores de extração de V e Fe 

superiores a 18% em ER6-6h-t20. Então, há maior vantagem em trabalhar nas condições 

do ensaio ER6-6h-t20. 

Observa-se também que a extração de Ti a partir da ilmenita está mais dependente 

da troca catiônica entre H+ e Ti4+ do que da disponibilidade de Cl- para formar os 
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compostos conforme as Equações 15-18, independentemente do valor da constante de 

equilíbrio (K). 

 

Figura 51. Difratograma de raios X dos resíduos dos ensaios LI. 

Fases: 2- FeTiO3; 8- FeOOH; 4- Al2(Si2O5)(OH)4; 24- Fe2TiO5. 

 

No resíduo do ensaio LI30-500, observa-se que a caulinita {Al2(Si2O5)(OH)4} não 

foi lixiviada, bem como no resíduo do ensaio LI10-500. Fase de FeOOH foi detectada 

nestes dois resíduos mostrando que a maior parte da ilmenita teve uma sucessiva 

decomposição, conforme Figura 23 e Equações 21-24. No resíduo do ensaio LI10-250, 

observa-se ainda que duas fases de pseudorutilo foram detectadas, e picos de ilmenita. 

Não foram detectados picos de hematita. 

Pela quantidade de fases decompostas de ilmenita, tanto em decomposição primária 

(Fe2TiO5) quanto posterior (FeOOH), conforme Figura 23, pode-se concluir que o 

excesso de Cl- não controlou a lixiviação da ilmenita, mas sim os 2 mols de H2O, sendo 

o Cl- consumido provavelmente pelo Fe3+ da hematita. Girgin (1990) [158] mostrou que 

a dissolução de Ti está em função da quantidade de H2O em solução. À medida em que 

aumenta a quantidade de H2O diminui o Ti em solução, conforme Equação 29 e Figura 

23. 
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5.2.4 Ensaios de lixiviações seletivas para vanádio em relação ao Ti 

Nesta sequência de ensaios SV, foi utilizado HCl 32%, a 90°C, nas relações 

sólido/líquido 1/2, 1/4, 1/6 e 1/8, por 6h, pois o ensaio cinético mostrou que o V mantém 

um aumento de extração até 6h, mesmo que de 2%. 

Foram quantificados os elementos Ti, V e Fe por ICP OES nos licores dos ensaios 

SV e são apresentadas as eficiências de extração em concentração mássica na Tabela 18. 

 

Tabela 18. Eficiência de extração em concentração mássica de Ti, V e Fe analisada por 

ICP OES dos ensaios SV. 

 Material / Concentração dos 

Elementos 
Ti (%) V (%) Fe (%) 

Licor 

SV2 0,3 54 43 

SV4 8 47 61 

SV6 19 62 56 

SV8 23,3 70 54 

 

Observou-se que no ensaio SV2 quase não houve dissolução de Ti, contudo mais 

de 50% do V foi lixiviado. A partir do ensaio SV4 houve um aumento de 8% na lixiviação 

do Ti, tornando crescente esse aumento. Esses dados mostram que quanto menor a razão 

S/L menor será a lixiviação de Ti. Considerando também que a hematita é mais reativa 

que a ilmenita, pode-se afirmar que o V extraído no ensaio SV2 foi proveniente da 

hematita. A taxa média de lixiviação de Ti a partir da ilmenita nos ensaios SV4, SV6 e 

SV8 foi de 4%. 

Comparando os ensaios SV6, VR6-10 e ER6-6h-t20, observa-se um aumento da 

extração de Ti em 6% quando se utilizou NaHF2 à 10% (ensaio VR6-10) e mais 6% 

quando em meio redutor (ER6-t20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Os difratogramas dos resíduos dos ensaios SV2 e SV8 estão na Figura 52 com suas 

respectivas legendas.  

 

Figura 52. Difratograma de raios X dos resíduos dos ensaios SV2 e SV8. 

Fases: 2-FeTiO3; 13-Fe2Ti3O9. 

 

Através da Figura 52, observa-se que os resíduos possuem predominantemente 

fases decompostas da ilmenita, sendo o pseudorutilo (13). No resíduo do ensaio SV2 

foram detectadas ainda fases de ilmenita, mostrando a razão S/L baixa não forneceu HCl 

para a lixiviação da ilmenita, ou seja, todo HCl foi consumido pela hematita. No resíduo 

do ensaio SV8 foi detectado predominantemente pseudorutilo. 

Não foram detectadas fases de hematita nos resíduos dos ensaios. Destacando o 

resíduo do ensaio SV2, a não detecção da hematita comprova que a extração desta e da 

magnetita equivale a aproximadamente 43%, em concordância ao ensaio cinético que 

mostra que em 1h de ±43% do Fe foi extraído, sendo proveniente da completa lixiviação 

da hematita e da magnetita. 

O resíduo sólido da lixiviação que contem fases de ilmenita, ou decompostas da 

ilmenitas, pode ser tratado pelo processo Becher (Farrow et al., 1987) e do processo de 

cloração (Minkler e Baroch, 1981) para posterior recuperação de Ti [138].  

10 15 20 25 35 40 45 50 60 65 70 75 8530 55 80

In
te

n
s
id

a
d
e
 (

c
p
s
)

2θ/º

13

13
13

13 2
2

13

2
13

2
2

13

13

13

13

13

1313

13

13

13

SV2

SV8

13



101 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Através dos resultados obtidos, as principais conclusões foram: 

1. As concentrações de Ti, V e Fe no mineral foram 16%, 0,3% e 49%, 

respectivamente. 

2. As principais fases detectadas no mineral foram ilmenita e hematita. O 

mineral contém também fases de caulinita e magnetita. 

3. Dos ensaios VR e VR-Na, nas condições de HCl 32%, razão sólido/líquido 

a 1/6, 85°C, sob agitação, o aumento na concentração de NaHF2 não 

favorece a lixiviação de Ti e V, sendo que 10% de NaHF2 lixiviou a mesma 

quantidade de Ti e V que utilizando 15% de NaHF2. O aumento da 

concentração de NaHF2 de 10% para 15% não favoreceu mais a extração de 

Ti e V pela menor disponibilidade de H+ para formar HF ou por reação com 

a caulinita e formação de complexos com Si, conforme Equação 4. 

4. Seguido das condições anteriores, ao ser aumentada a razão sólido/líquido 

de 1/6 para 1/10, houve um aumento de somente 6% na lixiviação para Ti e 

5% para V. 

5. O estudo cinético mostrou que com 6h de ensaio o Ti começa a precipitar, 

sem aumentar sua lixiviação. Pode-se afirmar que a reação da lixiviação do 

mineral é controlada por difusão na camada de cinza. 

6. A redução dos íons da solução com ferro metálico aumentou a dissolução 

dos elementos de interesse: Ti, V e Fe. 

7. Com o cálculo das energias de ativação, de cada elemento através dos 

ensaios termodinâmicos, confirmou-se que o controle da reação ocorre por 

difusão na camada de cinza. E com os valores de entalpia e entropia de 

ativação confirmou-se a formação dos compostos intermediários. 

8. A adição de cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O) na lixiviação do 

mineral estudado não favoreceu a dissolução de Ti, que possivelmente foi 

ocasionada pelos 2 mols de H2O presentes no sal, que provocaram a 

decomposição da ilmenita. 

9. A preparação de uma solução seletiva para V, em relação ao Ti, foi obtida 

na razão S/L a 1/2, a 90°C, sem utilizar NaHF2, com 0,3% de Ti e 54% de 

V. 
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10. A dissolvição da caulinita, para fases contendo Al e/ou Si, pode ter ocorrido 

devido o HF dissolver também SiO2. 
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