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LIXIVIJ.I.ÇOO POR PERCOLI\Çl\o PARA O AP~ DE 
DP. REIXX:ÃO DE CASSITERITA. (1) 

FRAOCisro At.X;US'ro 9:XJZA FERREIRA (2) 

JURANDIR PEREIRA (3) 

SUB-PIUXJ!a3 

A presente contribuição técni-ca representa parte de un trabalho 
efetuado na Divisão de Materiais do Il?D/crA, oc:rn a finalidade de 
recuperar o estanho e outros valores contidos em residuos 
industriais. 
A linha de trabalho adotada levou em conta a dificuldade que o 
material apresentava para ser reduzido de tamanho, liga de 
ferro-estanho chamada "cabeça-dura". 
As principais operações erpregadas foram : 

a) Percol~o - operação que consiste na passagem da solução 
lixiviante atraves do leito estático do material, onde eram 
lixiviados principalm:mte os netais ferro e estanho. 

b) Precipitação - nas soluções obtidas da percolação, o 
estanho foi precipitado oom solução de hidróxido de sódio a pfl 
controlado, de I1'0do a precipitar preferencialnente o estanho em 
relação ao ferro . 

c) Filtração 

d) Secacrern 

Foram obtidos dois produtos ncbres :cor esse tratanento; em um 
hidróxido de estanho contendo apeoximadamente 50% do netal em outro 
um oroduto rico em tântalo aue necessita ainda de tratanentos 
oos.teriores de concentração: 

1 - Construção Técnica a ser apresentada no I Encontro do 
Hemisfério SUl sobre Tecnologia Mineral e IX Encontro Nacional 
de Tratanento de Minérios e Hidrometalurgia. 

2 - Engenheiro Quimico - Pesquisador .Adjunto Metalurgia Extrativa, 
da Divisão de Materiais do Instituto de PeSQUisas e 
Desenvolvinento do Centro Técnico Aeroespacial. 

3 - Engenheiro Q.Úrnico - Pesquisador Junior Metalurgia Extrativa 
da Di visão de Materiais do Instituto de Pesquisas e 
Desenvolvinento do Centro Técnico Aeroespacial. 
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LIXIVIJ:\C))D POR PEFO)Il\Ç'ÃO PARA O APOOVEITJI.\lENTO DE SUB-PiroUiúS Di\ 

REDLÇÃO DA Cl\SSI'I'ERI'm 

FRM":IOCO Aoousro ~FERREIRA, JURAIDIR PEREIRA 

1.~ 
Fste trabalho originou-se de estudos feitos em escala de 
laboratório sobre a lixiviação por percolação das frações qrossas 
de c3beça-dura, (sli:>-produto obtido na redução de minérios de 
esta-lho), que rrostraram ser o processo conveniente para a extração 
do estanho residual. 
A linha de trabalho adotada nessa fase teve em nente a dificuldade 
que apresentava esse tipo de material para ser reduzido a um 
tamanho de partlculas em que a extração de estanho pudesse ser 
feita por lixiviação oan agitação. Apesar dessa dificuldade, na 
fase de laboratório ainda é possivel trabalhar com uma 
granulorretria mais controlada, devido à nequena quantid<rle de 
material (+ 2kcr) necessária para as exneriências. 
A fase r>ilÕto teve por objetivo a verificação dos resultados 
obtidos em escala de laboratório, a detecção e solução de problemas 
operaciona.is, a obtenção de informações de apoio necessárias para 
a elaboração de um fluxograma para o projeto iroustrial e uma 
avaliação económica da utilização deste 'Orooesso para o 
aproveitanento do estanho contido na cabeça-dura. 

2 • MI\TERIAL llriLIZl\00 

O materinl utilizado para os testes foi cedido 'Oela MAM)RE; 
MINERJ\ÇÃO E MErALURGIA - SP - de seu estoque, resultante da 
oroduçao industrial de estanho metálico pelo processo de redução 
em forno eletrico, apresentando-se fratur<rlo em tamanhos e fonnas 
bastante variáveis , com pedaços que variavam de 30 nm a 700 nm em 
sua maior dimensão. O as'OeCto do material era tarrbém diversificado, 
de uma maneira geralacihzentado apresentando partes aparentemente 
oorosas e partes canpactas de um cinza brilhante, como taJTbérn 
Dart.es de asDeCto metálico de fonnato esférico, no seu exterior e 
interior. 
Devido a esse material ter sua constituição básica metálica, 
qualquer tentativa de redução de tamanho para se trabalhar com uma 
granulanetria unifome é ilTipraticável e por isso as experiências 
foram feitas no material oorro r ecebi<b. 

3 • DESCRIÇÃO DAS OPER.AÇ{JES 

As principais operações arpregadas nesta fase são oostradas de 
!TOdo resumido na fi<rura l e ocxiem ser descri tas da seguinte 
maneira : 

a) Percolação - esta ooeração o:>nsiste na passagem da solução 
ácida através do leito estático, constituido de cabeça-dura , 
colocado em um t.arque preoar<rlo para essa finalidade . A circulação 
da solução foi feita !X'r intennédio de lx:lrrbas que tiveram a 
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FIGURA i ESQUEMA DAS OPERAÇÕES 

soo .. 

HCI 

FINOS 

SOLUÇÃO O~ 
DESCARTE 

SOLUÇÃo-. 
DESCARTE 

'-----HIDRÓXIDO 
OE ESTANHO 

741 



finalidade de uniformizar a concentração das esPécies lixiviadas 
no S"'...io da soluçao. · 
Divet"sas reações oodem ocorrer dcrante a lixiviação oor percolação 
~~se somente o ferro e o estanho como esoécies di ssolvidas 
teraros : 

Sn + 2HC1 ~ SnC12 + H2 (çr) 

Fe + 2HC1 - FeC12 + H2 (g) 

O estanho e o ferro permaneoem em seu estado de oxidação +2 
enqu<ffito as suas soluções ficarem em contato cem a cabeça-dura, 
devido a presença de Fe e sn metálicos . 

b) Precipi tação - a precipitação do estanho da solução da 
lixiviação foi feita por neutralização parcial com adição 
controlada de hidróxido de sódio. o controle dessa adição é 
necessário a fim de precipitar preferencialmente o estanho em 
relação oo ferro. A precipitação foi feita em tarques nrovidos de 
agitadores e d'licanas. Os produtos OOtidos pela neutralização da 
solução ácida são ?r incipallnente os hidróxidos de estanho 
insolúveis nessas soluções : 

Reações : SnC12 + 2NaOH ~ Sn (OH) 2 + 2NaCl 

SnC14 + 4NaOH """"i> Sn (OH) 4 + 4NaCl 

Outros tipos de CCITp)Stos hidratados de estanho POdem ser obtidos 
nesta neutralização, sendo os mais canuns os seguintes 

3Srí) 

2SnO 

5Srí) 

2Hp 

~o 
2H20 

máximo de Sn = 80,95% 

máximo de Sn = 82,63% 

máximo de Sn = 83,68% 

c) Filtração - esta operação foi efetuada em filtros à vácuo e tem 
por finalidade a separação do material insolúvel da solução. 

d) Lavaqem - o material rn.te fi<:n1 retido no filtro foi enviado ao 
tamue de precipitação disperso em áqua quente aqitado e novamente 
filtrado; cem isto são renovidas do nrecioitado inpurezas solúveis . 

e) Secagem - tem a finalidade de remover a umidade do preci8itado 
e foi feita em estufa de ban:iejas a uma tarperatura de= 120 c. 

4 - EXPERit!NCIAS REALIZADAS 

4.1 - Proqrama de Trabalho 

Can base nos dados obtidos da lixi viação ror per colação na 
fase laboratório foi elaborado o seQUinte oroarama de 
trabalhos : 

4.1.1 - Lixiviação por nercolação da cabeça-dura 
de áci do com circulação através de bombas em dois 
tx>ntra corrente). 
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4 .1. 2 - E.':ltudo de tratarrento fisico dos residuos da peroolação 
para posterior lixiviação can agitação. 

4 .1. 3 - Precioi tação do estanho das sollÇÕes de çercolação por 
neutralização parcial. 

4.1.4 - Sugestão de fluxograma para o projeto irrlustrial. 

4. 2 - Descrição das Experiências 

4.2.1- Equipamento Utilizado 

O equioamento utilizado para a realização dos testes foi 
consti tuido de um taroue can capacidade aoro:xirnada de 1000 
litros, uma barba centrifuga ?&"a a circulação da solução 
lixiviante, quatro filtros à vácuo e diversos tafx:Iues para 
estoque, neutralização e precipitação das soluções. 

4. 2. 2 - Prooedimento e Controle da ~ 

o material sem oualquer tratamento fisico foi colocado ro 
taroue, adicionan::lo-se então a solução pr~ada de ácido 
cloridrioo de concentração conhecida e ligada a barba de 
circulação. A operação de lixiviação foi oontrolada pela 
detenninação do estanho na solução. 
Os teores de estanho analisados nas anostras da solução, 
retiradas em intervalos de tem:x:> pré-fixados, foram 
utilizados para a confecção de uma curva de concentração 
(g/1 de Sn) versus terrpo (ooras). A operação foi encerrada 

quando a ooncentração de estanho atingiu um valor constante, 
indicamo cem isso que a solução ácida não mais conseguiria 
extrair o estanho da cabeça-dura. 
O controle da precioi tação foi feito através da medida do pH 
da solução resultante, elevado até 4 para a precipitação do 
estanho, e até 7 oara o descarte da solução. 

4. 3 - Resultados Cl:>tidos 

a) recuoeração de estarilo. 

OS trabalhos de lixiviação realizados podem ser resumidos. ros 
seguintes dados : 

material usado (cabeça-dura) nas peroolações ... . .. . 1994 kg 
911 kg 

307,5 kg 
material que sd:>rou das l?&<X>lações ..... . . . .•. .. . . 
firos do material obtido depois das peroolações . .. 
material dissolvido pela solução ácida nas perco 
laçôes .. . ... . .... . ......... .. ... . ... . . . .. . . . .. :-. .. 775,5 kg 
solução de ácido clorldrioo 30% d = 1,15 usado 
nas ~roolaçx3es .... .. .•.. . . . . .. •.. . ....•.........• 2870,0 kq 
solução ácida total obtida das percolações . . • . . . . . 2542 1 
massa de estanho oontida ros 2542 L de solução .... 207 ,O kg 
precipitado total obti~ . •.•.••..... ... . . .•...•.. 437,7 kg 
estanho no precipitado ... . . . • . .. . ... . •...........• 212,6 kg 
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soda usada nas precipitaçi)es . . . . ... .... ..... ... .. 191, 5 kg 
oonsurro de solução de ácido clor!drioo 30% 
d = 1,15 por kq de material (cabeça-dura) . . . . . . . . 1,44 ka 
oonsurro de solução de ácido cloridrioo 30% 
d = 1,15 JX)r kg de estanho contido no pre 
cipitado ...... . .... .. .................. ~... ..... 13,50 kq 
oonsurro de hidróxido de sódio oor kg do · 
estanho no precipitado ......... . .............. . . . 0,9 ka 
extraçoo de estanho r-or kg de cabeça-dura 
tratado . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, 104 kg 

b) recuperação de outros metais. 

Os finos obtidos depois das lixiviaçi)es 
seguinte c:allX>Sição rrédia 

% SrD2 = 1,52 % Ti02 

% cao = 2,05 % Zr02 

% Si02 = 45 , 55 % Fe2o3 

% Ta2o5 = 2,85 '003 

' Nb205 = 19,70 

5 • CXlNCLUSÕES E ~ES 

apresentaram a 

= 6,00 

= 1,14 

= 4,70 

= 9,30 

Este trabalho teve 0011'0 um dos cbjetivos principais a ootenção 
do maior número JX>SSÍ vel de infonrações da operação em fase piloto 
para posterior aplicação em uma nlanta industriaL Foram feitas 
seis exoeriências de lixiviac;-.ão oor O?eroolação a:m a finalidade 
de se testar as variáveis que teriam influência nas ()Ç)erações. 
A cabeça-dura usada nas oeroolações não precisa ter sua 
granulometria uniforme, poderrlo-se usar pedaços de diversos 
tamanl'K>s; no entanto, dentro dos limites inpostos pela dureza do 
material, deve-se utilizar um tamanl'K> de m:x1o que haja a maior 
superfície de oontato possível. 
A solução ácida que melhores resultados de extração apresentou 
tinha uma ooncentração de 300 g/1. 
A circulação da soluçãn foi necessária para homogeneizar a 
solução e evitar oontos de maior ooncentração das espécies 
dissolvidas. Entretanto em testes realizados em menor escala e 
oor observ~ feitas durante os testes de peroolação notou-se 
que devido a evolução de gases das reações de lixiviação, a 
solução era ha'roc:leneizada naturalmente. 
As exoeriências rrostraram que as soluçx)es cbtidas da extração em 
uma primeira peroolaçoo tx:xlem ser re-usadas nara extrair mais 
estanho em outra peroolação a:m cabeça-dura ainda não tratada, 
ou seja, as oeroolacões devem ser feitas em oontra-oorrente 

conforme ll'Ostra o desenho esquerrátioo da Fig . 2. 
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FiCJUI"a 2 - Esquema de Peroolação em oontra-oorrente 

OOLl.ÇÍÍD miJA 

DE K::l 

As soluções finais obtidas CTUe irão ser s\bretidas à precioitaçãc> 
não cl.evem f.lcar estocaCias pois haverá a oxidação do Fe+2 a Fe+3 
que irá preciPitar junto a::cn o estanho. 
Para a precioitação oor neutralização oarcial a::cn hidrÓxido de 
SÓdio de titulo conhecido, foi feito senpre un teste em 
laboratório, adicionando-se a solução de hidróxido a un volume 
oonhecido da solução ácida até que o pH da solução atingisse un 
valor mâxino de 4 ; a::cn os valores obtidos foram então, calculadas 
as quantidades para a ooeração piloto. 
Os produtos cbtidos das precipitações podem ser USaOOs 
diretamente nos fotn:)S de redução de cassiterita, pois contém em 
média 50\ de estanho oontido e oc:rro inpureza principal o ferro . 
Os finos de ~-dura, oodem airoa ser tratados no sentido de 
enriquecirrento dos rretais pesados neles oontidos para um posterior 
aorovei tarrento. 
oe un modo geral, a operação de peroolação oemite recuperar de 
una waneira sinples e a um custo razoável, valores de materiais 
que estavam sem utilização. 
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