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LIXIVIAÇÃO ALCALINA DE SCHEELITA A PARTIR DE REJEITOS INDUSTRIAIS 

João Bosco de Araujo Paulo(l) 

tlcio Fábio Soares Pereira< 2 l 

RESUMO 

A Scheelita é atualmente minerada no municlpio de Currais 
Novos-RN. Nas plantas de concentração próximas das minas, 
o minério é britado, jigado e tratado emmesas vibratórias 
para se obter um concentrado de alto teor. Os resíduos ' 
destas operações contêm quantidades consideráveis de ｳ｣ｨｾ＠
elita (0,10 a 0,17% WO } e representam uma perda signifi
cativa deste material ｾ｡ｬｩｯｳｯＮ＠ Foi examinado o uso do áci 
do etilenodiaminotetracético (EDTA} para a lixiviação do 
tungsténio da scheelita contida nesses rejeitos de baixos 
teores. Foi estudada a dissolução da scheelita em solu -
ções de EDTA, com_várias condições de concentração do ｲ･ｾ＠
gente, pH e relaçao Ca/EDTA. 

ABSTRACT 
Scheelite is currently mined at Currais Novos-RN. At the 
local concentrating plarit: the ore is ground, j igged and ta
bled to give a high-grade gravity concentrate. 'l'he tailings 
from this operation carry considerable amounts of scheeli 
te (0,10 to 0,17% WO } and representa significant wasta= 
ge of this valuable ｾ｡ｴ｣ｲｩ｡ｬＮ＠ The alkaline ethylcnediami
ne tetra-acetic acid (EDTA} leach process for extracting 
tungsten from scheelite (Cawo 4 l ores has been examined ' 
for the treatmcnt of the above low grade residue dumps. 
The dissolution of scheelite in EDTA solution under vary
ing conditions of reagent concentration, pH and Ca/EDTA 
ratio was studied. 
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1 - INTRooucAo 

Tungsténio ou Wolframio é um metal pesado, duro e resistente ao ca
lor. De todos os metais, é o que apresenta maior resistência mecân! 
ca à temperaturas acima de 1650°C. Além disso, ele é também resis
tente à corrosão, é bom condutor elétrico e térmico e tem um coefi
ciente de expansão térmica baixo(l). 

A Scheelita (CaW04), é o principal mineral de tungsténio encontrado 
no pais. As reservas brasileiras se concentram na provlncia Scheel! 
tlfera do Seridó, localizada nos estados do Rio Grande do Norte e 

I"' Par alba-·. 

A obtenção da scheelita, a partir do minério denominado tactito, se 
faz por concentração gravltica, uma vez que os minerais da ganga têm 
uma densidade pequena em relação à da scheelita. Os equipamentos de 
concentração geralmente utilizados, são os jigues e as mesas vibra
tórias, que apresentam boa eficiência em faixas granulométricas 
grosseiras (acima de 9 mesh Tyler). A recuperação do processo é em 
ｭｾｩ｡＠ de 75%. 

Como a scheelita é um mineral bastante friável, as partlculas finas 
geradas na cominuição, não são recuperáveis nos equipamentos conve!! 
clonais. Os rejeitos resultantes do processamento via concentração 
gravltica apresentam teores entre 0,10 a 0,17% wo3 em média, e ｴｯｴｾ＠
lizam mais de 6.000 . 000 de toneladas no municlpio de Currais Novos

RN . 

O estudo de um processo para recuperação do tungsténio a partir de! 
ses rejeitos aumentaria de forma considerável as reservas brasilei
ras, além de se constituir em método alterna·tivo para tratamento de 
minérios de baixo teor. 

O aproveitamento do tungsténio contido nesses rejeitos através de 
flotação, foi objeto de estudo do CETEM, Centro de Tecnologia Mine

ral. Numa primeira etapa o estudo foi conduzido em escala de banca
da e visou altas recuperações (acima de 85%) em detrimento dos teo

res que foram da ordem de 8%wo3 nos concentrados. Continuando os e! 
tudos, o CETEM desenvolveu testes em planta piloto . Os resultados 
foram superiores aos obtidos em escala de bancada. Os teoresdosco!! 
centrados alcançaram 12,5% de wo3 e a recuperação ficou em torno de 

61,5%. As principais aificuldades relatadas foram as seguintes: 40 
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a 70% em peso do wo3 contido nos rejeitas está distribuldo nas fra

ções granulométricas inferiores a 400 mesh Tyler; a scheelita ｯ｣ｯｲｾ＠

re associada à calcita, fluorita e apatita, minerais que possuem 

propriedades de superflcie semelhantes às da scheelita, o que torna 

diflcil a definição de um sistema de reagentes seletivo para flota

ção da mesma< 3 • 4 >. 

Payne(S), propôs um método para lixiviação do tungsténio contido na 

scheelita usando uma solução alcalina de EDTA (ácido etilenodiarnino 

tetracético). A lixiviação se baseia na complexação do cálcio da' 

scheelita ｾｾｧｵｮ､ｯ＠ a reação: 

Ca W04 
(S) 

+ Na 4 'i ｾ＠

(aq) 
CaNa 2 'i + Na

2 
W0 4 

(aq) {aq) 

O liquor, depois de sucessivas etapas de precipitação/filtração pa
ra retirada de impurezas, é submetido à extração por solvente, ｵｳ｡ｾ＠

do-se amina primária como agente extratante. A reextração é feita ' 

com amónia/cloreto de amónio (NH4Cl), obtendo-se por cristalização 

oPTA (Para-Tungstato de Amónia). 

Marshall( 6 ), simplifica o processo de Payne reduzindo as etapas de 

limpeza do liquor (precipitação/filtração), fazendo uso de uma ami

na quaternária, comprovadamente seletiva, diretamentc no liquor li

xiviado. Para o ion tungstato em soluções básicas a extração ocorre 

segundo: 

ｾｒ Ｔ ｎＩ＠ 2so4 J + G Na+ + ｗＰ Ｔ ｾ｝＠
__,._ 

org aq --
ER4N) 2 ｗｏｾ＠ + ｾｎ｡Ｋ＠ + so4"'] 

org aq 

O tungstáto pode ser reextraido da fase orgânica com sais de amó

nio para produzir um precipitado de PTA. O EDTA é regenerado e re

circulado ao processo (Figura 1). Na etapa de lixiviação, Marshall 

obteve% de extração próxima a 100%, enquanto na extração por sol

vente a % de extração foi de 96,1%. 

Devido ils dificuldades encontradas na flotação e à semelhança dos 

rejeitas em questão com o material estudado por Marshall, os auto

res estudam a viabilidade técnica para tratamento desses rejeitos 
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via processo hidrometalúrgico( 7 ). 

2 - MATERIAIS E MtTODOS 

2.1 - Materiais 

Os materiais estudados são amostras de rejeites do processamento da 
planta da mina Boca de Laje, localizada no municlpio de Currais No

vos- Rio Grande do Norte. 

€ates rejeites são classificados em função da granulometria em: 19) 

ILama: rejeito proveniente do Underflow do espessador, usado para 

clarificar e recuperar água, e do OVerflow de ciclones deslamado

res. Apresenta uma granulometria onde SOl das partlculas estão aba1 

xo de 400 mesh Tyler. t o rejeito com maior teor médio de wo3 , em 

torno de O,l7l de wo3 em peso. No estágio atual do trabalho é o re

jeito que se está estudando. A tabela I abaixo, mostra os resulta

dos da análise granulométrica à úmido da lama. 

Mesh Tyler Peso Reti- %Peso · l Acumulado · 
do (g) Acima 

+ 150 l,j 0,95 0,95 

+ 200 3,4 2,50 3,45 

+ 325 13,9 10,22 13,67 

+ 400 7,3 5,37 19,04 

- 400 108,3 79,64 98,68 

Total 134,2 - 98,68 

OBS: Peso Inicial= l36,0g; Errorelativo:l,J2l 

Tabela I - Análise granulométrica à úmido da lama 

29) Areia: rejeito proveniente de mesas vibratórias, cuja granulem! 

tria, está em média, abaixo de 9 mesh Tyler. o teor de wo3 está em 

torno de 0,04% de wo3 em peso. 39) Lama+Areia: composição dos tipos 

anteriores e representa a forma de estocagem na barragem de rejei -

tos. O teor em \ wo3 é de aproximadamente O, 08% em peso. A caracte

rização qulmica mostra que os principais óxidos presentes na lama 

são o cao e o Sio2 com 35,7 e 26,3 l, respectivamente. 

2. 2 - Métodos 

ｾｯｳｴｲ｡ｳ＠ com massas variando entre 11,0 e 80,0 gramas de lama, são 

lixiviados com 250 ml de solução de EDTA usando-se a montagem mos-
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trada na figura 2. Perdas por evaporação são minimizadas pelo U50 

de condensador de refluxo. A lixiviação é avaliada principalmente, 

por análises de wo3 no reslduo. Análise da lix!via requer elimina

ção de matéria orgânica que pode interferir no método analltico ｡､ｾ＠

tado. O método de análise empregado é o da espectrofotometria de aE 

sorção molecular. Utiliza-se o sistema ótico do espectrofotômetro ' 

Perkin Belmer (8 ). A reprodutibilidade nos resultados confere ao mé

todo analítico boa confiabilidade. 

Todos os reagentes utilizados nos testes e análises qulmicas são de 

qualidade P.A. e a água é destilada. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento se estudou a influência das seguintes variáveis na Ｑｾ＠

xiviação da lama: 

- pH da solução lixiviante; 

-Relação casolúvel em EDTA/Quantidade de EDTA (Ca/EDTA); 
- Concentração de EDTA ( [EDTA] ) . 

As demais variáveis que se pretende estudar sao: tempo de lixivia -

ção, agitação do sistema, temperatura. A tabela II mostra as condi

ções em que foram realizados os testes de lixiviação. 

3.1 - Efeito do pH da solução lixiviante 

O EDTA utilizado, na forma de sal-di-sódico (Na 2H2 Y.2H2o onde Y 
- 2-cl0Hl2N208)' fornece o anion H2Y formador dos complexos metal-

EDTA em meio aquoso. Este ânion reage com todos os metais presentes 
na razão 1:1 segundo: Mn+ + ｈ Ｒ ｙ

Ｒ Ｍｾ＠ (MY) (n- 4 ) + 2H+ (g), onde M = 
metal. 

Para o cálcio, . cátion metálico que se quer complexar liberando o 

tungsténio, a reação é: 

Pode-se notar pela reação acima que o pH influi na formação do com

plexo. A figura 3, apresenta a variação de pH versus a % de extra

ção de wo3 (testes .de 1 a 8- Tabela II). 

Como se observa, as maiores extrações ocorrem· a pH's acima de 10,5. 

Nota-se ainda que a \ de extração é aproximadamente constante a ｰｾ＠
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(5) 
tir deste pH, o que ･ｾｴ￡＠ de acordo com a literatura . 

Em pH's menos básicos, o complexo Ca Y2- é menos estável, resultan

do numa menor extração de wo3 , como fica evidenciado pelos resulta

dos mostrados na figura 3. 

3.2 - Efeito da relação Ca/EDTA 

A relação Ca/EDTA, é expressa pelo quociente entre a quantidade de 

gramas de cálcio da amostra solúvel em EDTA e a quantidade de EDTA 

em gramas usada na lixiviação. 

Para a lama estudada, sabe-se através de análise qulmica que o teor 

de cálci.o solúvel em I:.DTA é de 25,53%. Portanto, para se variar a ｲ･ｬｾ＠

ção Ca/EDTA mantendo-se constante a quantidade de EDTA, tem-se que 

variar a massa de amostra. Assim, pode-se dizer que a =elação S/L ' 

(sólido/liquido) em peso para o sistema, está intrinsecamente asso

ciada à relação Ca/EDTA. 

A figura 4, mostra a variação da relação Ca/EDTA versus a % de ex

tração de wo3 para os testes 9 a 20 (Tabela II). Nota-se que a ｲ･ｬｾ＠

ção Ca/EDTA deve ser menor ou igual a 2,0 para urna eficiente extra

ção. A figura 4 também mostra a variação da relação sólido/liquido 

em porcentagem em peso versus a % de extração de wo3 . Observa-se 

que os niveis de extração são praticamente inalterados até uma ｲ･ｬｾ＠

ção S/L de 19% em peso. 

Os resultados obtidos são concordantes com a literatura< 5l. 

3.3 - Efeito da concentração de EDTA 

Na figura 5, apresenta-se a% de extração de wo3 em função da con

centração de EDTA. Nota-se nesta figura, urna extração máxima de 92% 

de wo3 para uma concentração de EDTA de 21,0 g/1. 

(5) - -Payne , lixiviando. scheelita pura, obteve extraçao maxima de wo3 
com pequeno excesso de EDTA e verificou ainda que aumentos desses 

excessos resultavam em decréscimos de extração. 

Para verificar o comportamento da lixiviação da lama com relação 
- 2- I aos excessos de EDTA, foram feitas analises de EDTA (H2Y ) de al -

quotas das soluções iniciais e finais dos testes 22, 25 e 27. 
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A tabela III mostra os resultados obtidos. 

Massa EDTI\(*) Massa IDI'I\ í"T na !tass.:\ EDTJI {w) 

Teste n9 Solução Inicial (g) Solurão Final ou Consur.lida (<J) 
em t.Xcesso (g) 

22 J.,07 2,02 
0,05 ___ 

25 4,95 4,50 0,45 

27 6,70 5,98 o, 72 

(*) EDTA 

Tabela III 2- -Massas de EDTA (H 2 Y ) nas soluçoes iniciais e finais 

para os testes n9s 22,25 e 27. 

Comparando-se os dados da tabela III com as extrações obtidas nos ' 

testes 22,25 e 27 da figura 5, verifica-se um comportamento ｳｩｭｩｬ｡ｾ＠

ｱｵ｡ｬｩｴ｡ｴｩｶ｡ｭ･ｮｴ ﾷ ｾＬ＠ ao obtido por Payne( 5 ). Em outras palavras, gran

des excessos causando decréscimos na extração. 

4 - CONCLUSÕES 

Tendo-se em vista os resultados apresentados, pode-se concluir o ｳｾ＠

quinte: 

- Na lixiviação alcalina da scheelita com EOTA, todas as variáveis 

consideradas no presente trabalho mostraram-se bastante relevan -

tes no processo; 

- Nas condições estudadas, podem ser considerados os seguintes ｶ｡ｬｾ＠

res ótimos para as variáveis: 

pH ｾ＠ 10,5 

Ca/EOTA ｾ＠ 2, O 

EOTA = 21,0 g/1 

que levaram a extrações de até 92% de wo3 : 

Qualitativamente, a lixiviação da lama com solução alcalina de 

EDTA mostrou um comportamento similar ao da lixiviação de uma amo.! 

tra pura de Ｎ ｳ｣ｨ･･ｬｾｴ｡Ｌ＠ para as variáveis estudadas. 
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Teste n9 pi ｣ｾ＠
mm Tetp:> ｾ｡ｴｵｲ｡＠ h:jitação 
(g/1) (Heras) (Oc) (r.p.m.) 

1 8,0 2,00 21,00 

2 9,0 2,00 21,00 

3 10,0 2,00 21,00 

4 10,5 2,00 21,00 -- 5 89 a 91 1500-1600 
5 111,6 2,0 21,00 

6 12,0 2,0 21,00 

7 12,5 2,00 21,00 

8 13,0 2,00 21,00 

9 10,4 0,50 16,63 

10 10,4 0,50 16,63 

11 10,4 0,50 16,63 

12 10,5 1,00 16,63 

13 1_0,4 1,50 16,63 

14 10,5 2,00 16,63 
5 89 a 91 1500-1600 

15 10 , 4 2,25 16,63 

16 10,4 2,50 16,63 

17 10,5 2, 75 16,63 

18 10,4 3,00 16,63 

19 10,4 3,25 16,63 

20 10,4 3,50 16,63 
-

21 10,5 2,00 4,50 

22 10,4 2,00 9,00 

23 10,5 2,00 12,00 

24 10,6 2,00 17,00 
89 a 91 1500-1600 5 

25 10,5 2,00 21,00 

26 10,5 2,00 24,00 

27 10,5 2,00 f--27, 00 -

Tabe la II -Condições em qu e for am reali zados os test e s de Lixivia

ção. 

; 

i'· 
ｾｾ＠

I 
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' 
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MINÉRIO 

\NH4 JzS04 EXTRAÇAo POR SOLVENTE 

RESÍDUO 
SÓLIDO 

PTA 

------..., r---- A2' /FILTRAGEM-L 
PRECIPITA.,...O ---- PRECIPITADO 

SULFI:TO ---:__- --- -- DE SULFETOS 

"z 104 

''" • 4, 
ÁCIDO 

OXALitO 
C•H•4J 

SULFATO 
DE CÁLCIO 

OXAl; ATO 
OE CAI.CIO 

SOLUÇtO DE EOTA 

Figura l - Fluxograma simplificado proposto por Marshall para ｴｲ｡ｴｾ＠
ｭ･ｾｴｯ＠ de rejeito de scheelita por lixiviação alcalina. 

Referência (6). 
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TONADA OE AMOSTRA 

TERMÔMETRO 

FLUIDO OE 

AQUECIMENTO 

Figura 2 - Esquema da montagem utilizada nos testes de lixiviação. 
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Figura 3 - % de extração de wo3 em função da variação do pH da ｳｯｬｾ＠
ção lixiviante. 
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o O, li 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,11 

Co/EOTA 

o 4 9 14 19 21 23 25 27 29 31 

RELAÇÃO S/L, •t. (EM PESO I 

Figura 4 - % de extração de r10 3 em função da variação da relação 

Ca/ED'fA e da relação sólido/liquido em porcentagem em ｰｾ＠

so. 
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Fiqura 5 - % de extração de wo3 em função da concentração de EDTA. 


