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EXTRAÇÂO HIDROMETALÜRGICA DO TUNGST~NIO EM AUTOCLAVE 

RESUMO 

ÁUREO OCTAVIO DEL-VECCHIO 11ACHAD0 1 

JOÃO CARLOS BEZERRA MACIEL 1 

Foram estudadas as influências de diversos parâmetros na lixivi 
açâo alcalina da scheelita, em autoclave. 

Os resultados estão apresentados em forma de qráficos relacio -
nando as variáveis com a % de extração de tungstênio. 

Os testes, realizados com um concentrado de scheelita com 9,5% 
wo 3 , apresentaram extracões de até 99% de tunqstênio. 
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1 - INTRODUÇÃO 

No Brasil, a principal fonte de tungsténio é a scheelita (CaW04). E 

as principais jazidas estão situadas no Nordeste. O beneficiamento, 

normalmente é feito por concentração gravimétrica, para obtenção de 

concentrados de altos teores, o que não oferece elevadas recupera -

ções. O processo hidrometalúrgico apresenta melhores recuperações e 

produtos de maior valor econômicof 1 
). 

A extração do tungsténio em autoclave, pode ser aplicado para con -

centrados de scheelita de baixos teores, usando como agente lixivi

ante o carbonato de sódio (Na 2 C0 3 ) 12
'

3
'

4 ). 

Para este processo temos como vantagensf 4 ) um desempenho estável~ 

altas recuperações de tungsténio; purificação da solução simples 

plantas compactas; possibilidade de mecanização completa e controle 

automático das operações. 

A reação que converte o tungsténio em tungstato de sódio solúvel é 

a seguinte: 

cawo4 + Na 2 CO, = caco, + Na 2 W04 

Durante a lixiviação, ocorre um decréscimo na eficiência do agente 

lixiviante, devido a formação de um filme de caco, na superfície da 

partícula da scheelita,que atua como uma barreira de difusãof 4 '') e 

com o aumento da concentração de Na 2 W0 4 há um decréscimo da dissolu 

ção do CaW0 4 , o que limita o processo para concentrados de 

teor 13 ). 

baixo 

A purificação da lixívia pode ser feita através de extração por sol 

vente utilizando amina para extrair o tungsténio e amônia para a 

produção do paratungstato de amônia (APT) 16
'

7
'

8
'

9
) 

O objetivo deste trabalho foi verificar a influência de diversos p~ 

rãmetros na lixiviação alcalina, em autoclave, de um concentrado ' 

de scheelita de baixo teor (9,5% wo,) I proveniente da Mineração To

más Salustino S/A. 
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2 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

2.1 Preparação P Caracterização das Amostras 

O material utilizada nos experimentos foi inicialmente homogeneizà

do e separado em várias amostras para testes de lixiviação, moagem, 

anális e s químicas e granulométricas. 

Uma composição química parcial do concentrado de scheelita utiliza

do neste trabalho é apresentado na tabela 1. 

COMPOSTO % ELEMENTO % 

wo, 9,50 Mo 0,30 

C aO 13,32 s 2,56 

Si0 2 26,54 Mn o, 42 

Fe 2 0 3 14,30 Cu 0,29 

P 2 0 s 1, 60 Zn 0,04 

Al 2 0 3 12,50 C r o, 01 

MgO 2,70 v 0,07 

Na 2 0 0,32 Sr 0,03 

K2 0 0,02 

Ti0 2 1, 33 

TABELA 1 - Composição química do material utilizado nos testes. 

A moagem do material, foi realizada em moinho de bolas, para a ob -

tenção de quatro amostras representativas, com 'granulometrias 100% 

passantes em 65, 100, 150 e 200 malhas. A tabela 2 apresenta a aná

lise granulométrica do material sem moagem e a distribuição do W0 3 

pelas diversas faixas granulométricas. 

FAIXA GRANULOMtTRICA % PESO % DISTRJBUiç!'iO 1'03 

+ 48 2,22 0,32 
48 X 65 4,67 0,80 
65 X 100 28,62 3,83 

100 X 150 26,21 8,30 
150 X 200 19,61 14,36 

-200 18,67 72,39 

TOTAL 100_LOO 100 00 

TABELA 2 - Análise granulométrica e distribuição de W0 3 do 

concentrado de scheelita estudado. 
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2.2 Equipamento 

Os testes foram realizados em uma autoclave de aço inoxidável, fig~ 

ra 1, com capacidade de 3000 cm', provida de um agitador de rotação 

indutiva com velocidade variando de O a 600 rpm. Este equipamento 

pode trabalhar até uma pressão máxima de 60 kg/cm' e uma temperatu

ra máxima de 300°c. 

2.3 Metodologia 

Na preparação das soluções lixiviantes foram usados carbonato de só 

dio, p.a., anidro, e água destilada. 

Inicialmente o carbonato de sódio era solubilizado em 1500 cm' de 

água destilada e colocado com o material no reator. Após o resfria

mento seguiu-se uma etapa de separação sólido-líquido, e secagem do 

sólido, sendo então analisados quimicamente. 

As condições básicas para os ensaios de lixiviação foram as seguin

tes: relação sólido/líquido= 1/15; relação Na 2 C0 3 /W0 3 = 3/1; temp~ 

ratura = 220°C; p~essão = 25 kg/cm 2 ; granulometria do material=-200 

malhas; agitação = 300 rpm; tempo = 30 minutos. 

Os parâmetros estudados estão listados abaixo: 

-tempo (O- 90 minutos); 

- agitação (0 - 400 rpm); 

-relação Na 2 C0 3 /W0 3 (1/1 - 3,5/1); 

relação sólido/líquido (1/3 - 1/6); 

temperatura (120- 220°C) e pressão (1,5- 25 kg/cm 2 ); 

- granulometria (-65, -100, -150, -200 malhas). 

Em todos os testes precedeu-se uma etapa de aquecimento de 40 minu

tos de duração com agitação de 100 rpm, e após os testes tivemos um 

resfriamento de 4 horas. 

3 - RESULTADOS E DISCUSS0ES 

Em todos os testes o pH manteve-se ao redor d e 11,5. 

Os resultados são apresentados em forma de gráficos onde temos a va 

riável estudada versus a % de extração de tungstênio. 
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3.1 Influência do Tempo na Lixiviação 

A figura 2 mostra que 30 minutos são suficientes ·para se obter uma 

boa extração (97%)e a partir daí o aumento da extração de tungsté

nio se torna pouco significante com o aumento do tempo, com 90 minu 

tos obteve-se 99% de extração. 

3.2 Agitação 

A agitação apresentou-se com um parãmetro de grande influência na 

lixiviação, a figura 3, ilustra esse comportamento. Enquanto sem 

agitação a extração situa-se em 52,5% com uma agitação de 400 rpm 

conseguiu-se 98,5% de extração. 

3.3 Relação Na 2 C0 3 /WO, 

Embora estequiometricamente a relação 1/1 de Na 2 C0 3 /W0 3 seja sufi

ciente para completa extração, verificou-se, que para as condições 

testadas, só com uma relação 3/1 conseguiu-se uma boa extração (97%). 

A figura 4 ilustra a variação da extração em função desta relação. 

3.4 Relação Sólido/Líquido 

Esta relação está ligada a concentração do reagente lixiviante na 

solução. Pode-se constatar melhores extrações com as concentrações 

mais elevadas,embora sua influência não seja tão marcante. A figu

ra 5 apresenta estes resultados. 

3.5 Temperatura e Pressão 

A temperatura está relacionada com a pressão conforme mostra a fig~ 

ra 6. Por este motivo é apresentado apenas o gráfico da % de extra

cão em função da temperatura, figura 7. Pode-se constatar que para 

temperaturas inferiores a 200°C a extração situa-se inferior a 90%. 

3.6 Granulometria 

Foi verificada a maior extração (97%) para o material de granulome

tria mais fina (100% passante em 200 malhas). A figura 8 apresenta 

os resultados obtidos. O decréscimo da extração com a diminuição da 

granulometria na faixa 65 - 150 malhas pode ser devido a distribui-
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ção de wo, apresentada na tabela 2. 

4 - CONCLUSOES 

O trabalho comprovou a possibilidade da obtenção de altas extrações 

de tungsténio, a partir de concentrados de scheelita de baixo teor 

(9,5% wo,) utilizando o método soda-autoclave e verificou-se a in

fluência dos diversos parãmetros neste processo. 

Ficou comprovado a necessidade do uso de elevadas temperaturas e 

pressões para este tipo de extração já que, só quando ultrapassamos 

temperaturas da ordem de 200°C e pressões de 18 kg/cm 2
, conseguimos 

extrações superiores a 90%. 

A relação Na 2 C0 3 /W0 3 de 3/1 pareceu, ser a mais indicada para este 

estudo, em função da % de extração obtida. 

Para relações sólido/liquido na faixa de 1/3 - 1/4 obteve-se extra

çÕes da ordem de 99%. 

Comparando os re~ultados obtidos nos testes com tempo zero (Fig. 2) 

e sem agitação (Fig. 3) pode-se verificar que o tempo praticamente 

não influenciou na extração, enquanto a agitação teve uma grande in 

fluência na reação. 

A granulometria ideal deverá ser inferior a 200 malhas (74 ~m). 
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