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Caracterização e Flotação do Rejeito Não-Magnético  
da Usina da Vanádio de Maracás S.A. 

 
 

RESUMO 
 

A Vanádio de Maracás S.A. (VMSA) é uma empresa produtora de pentóxido de 
vanádio (V2O5) que possui uma planta industrial capaz de processar cerca 1,3 
milhões de toneladas de minério por ano e neste mesmo período produzir cerca 
de 10 mil toneladas de V2O5, o que significa gerar 1,29 milhões de toneladas de 
diferentes rejeitos. Deste total, cerca de 480 mil é gerado após a etapa de 
concentração magnética via úmida de 1500 Gauss e sua disposição exige a 
execução de operações e realização de construções que geram custo e impacto 
ambiental indesejados. Os estudos de caracterização e flotação descritos e 
discutidos no presente trabalho, mostram que o rejeito não magnético gerado na 
etapa de concentração magnética a úmido da usina da Vanádio de Maracás S.A. 
é composto principalmente pelos minerais piroxênios, anfibólios e ilmenita, 
contendo teores relevantes de titânio, em torno de 12% de TiO2, sendo a ilmenita 
o mineral portador de 99% do titânio. Como a ilmenita presente nesse rejeito 
apresenta grau de liberação maior que 94% para partículas menores que 105 μm, 
e mais de 80% da massa do rejeito é mais fina do que essa fração, concentrar a 
ilmenita é tecnicamente viável sem a necessidade de cominuição do rejeito. Os 
resultados mostraram é possível concentrar a ilmenita presente no rejeito não 
magnético através de deslamagem, classificação granulométrica e flotação. Nesta 
última operação, duas combinações de reagentes apresentaram resultados 
proeminentes, em uma delas foram utilizados um ácido esterfosfórico como 
coletor e fluossilicato de sódio como depressor, já na outra fez-se uso de ácido 
sulfúrico para realização de pré-lixiviação do rejeito, um surfactante aniônico 
como coletor e um polímero não iônico como reagente auxiliar. No primeiro caso 
obteve-se um concentrado com mais de 40% TiO2, e atingindo uma recuperação 
global de 69%, e no segundo caso produziu-se um concentrado com mais de 45% 
TiO2, atingindo uma recuperação global de 62%. Este estudo indica a 
possibilidade de implantação de um processo industrial que tem o potencial de 
aumentar a receita operacional da Vanádio de Maracás S.A. e reduzir os impactos 
ambientais causados pela disposição de rejeito.  
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