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RESUfiO

As rcseivas de vanãdic O.-c Campo Alyre de lo\ir*2s são da nrdem óe

200 milhões de toneladas de minério ferro-titanlfero, contendo cerca de

0,7% de V 2C S, significando 1,4 milhões de toneladas de vanâdio contido.

Isto é seguramente a maior ocorrência de vanâdio em único depósito no

mondo! A desvantagem da reserva, no entando, é que, pelas condições tec

nolõqicas atualmente disponíveis no mundo para a produção de vanâdio, ti

tánio e/ou ferro, não se consegue recuperar estes elementos de formf-. eco

nomicamente atrativa, ou seja, a reserva não se constitui ainda numa ja

ziõa, mas apenas numa "reserva mineral não aproveitável". Assim sendo,

esta reserva dt»v<? ser considerada de grande importância estratégica pa

ra o Pais e neste sentido, esíorçus uw-vt.-j.iam s w dirigidos psrr, desenvol_

ver tecnologia própria para o seu auiovei Lamento econômico. 0 minério é

bastante complexo e conseqüentemente, o desafio é considerável.

C exame das possibilidades técnicas e econômicas de um aproveitamen

to siipultâneo do titânio e do ferro contido neste minério é uma qusstão

importante na decisão sobre a estratégia de aproveitamento do vanâdio

contido neste minério. Assim sendo, a situação atual de mercado e de tec

nologia química existente, é analisada não apenas em relação ao vanâdio,

mas também no que tange ao ferro e titânio, considerando inclusive as

vantagens e desvantagens da aplicação de processos siderúrgicos p«ra o

aproveitamento integrado neste minério.
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