
Resumo 

Neste capítulo indicam-se as observações que fizemos e conclusões a que chegamos durante o 

presente trabalho, e que consideramos, ou como originais, ou como contribuições para certos 

assuntos ainda mal esclarecidos.  

- lndica-se a precipitação de sulfureto estânico como sendo, sob o ponto de vista prático, mais 

aconselhável do que a precipitação de sulfureto estanoso.  

- Tenta demonstrar-se que, contrariamente ao que afirma a literatura, os complexos cloro-estanoso 

(Cl3 Sn-) e cloro-estânico (Cl6 Sn2- ) são estáveis relativamente ao ácido sulfídrico.  

- Indica-se a possível existência de um complexo boro-estânico, relativamente estável em relação ao 

SH2.  

- Estuda-se a evolução histórica do problema do doseamento do estanho, focando especialmente os 

métodos iodo e iodatométricos.  

- Confirma-se a interferência do arsénio nos doseamentos iodométricos de estanho.  

- Indica-se, supomos que pela primeira vez, a possibilidade do manganés interferir na titulação 

iodométrica do estanho.  

- Concluiu-se que há interferência do volfrâmio na titulação iodométrica do estanho. Essa interferência 

revela-se por um maior consumo de iodo, tendo o seu estudo sido feito desde 0,01 mg até 80 mg de 

volfrâmio. Acima desta quantidade não foi possível continuar-se o estudo, dada a cor escura que a 

solução toma, o que impede a observação do ponto final.  

Estatisticamente determinou-se que a relação entre o excesso de iodo e o volfrâmio presente é 

sensivelmente linear.  

Formularam-se três hipóteses para explicação da interferência observada, não tendo sido possível, 

por falta de mais elementos, verificar qualquer delas.  

- Corrige-se a afirmação de Travers de que se forma um tioestanito de sódio, quando da fusão de 

O2Sn com SO3Na2.  

- Constata-se que a redução da cassiterite por aquecimento em corrente de hidrogénio não é 

completa na presença de volfrâmio, mesmo que se repita a operação. Apresentam-se hipóteses que 

tentam explicar o facto observado. Constata-se que o volfrâmio é também parcialmente reduzido pelo 

aquecimento em corrente de hidrogénio.  

- Conclui-se que a fusão com cianeto de potássio dos mistos ou concentrados de volfrâmio conduz a 

perdas de estanho tão grandes, ou ainda maiores, do que as indicadas por outros autores. 

Apresentam-se hipóteses que tentam explicar o observado. Constata-se que o volfrâmio é também 

parcialmente reduzido pela fusão com cianeto de potássio.  



- Conclui-se que a redução por aquecimento com Zn ou OZn + Zn, além de ser incompleta mesmo ao 

fim de quatro operações sucessivas, afecta também parcialmente o volfrâmio.  

Apresentam-se hipóteses que tentam explicar o observado.  

- Prova-se que os métodos em que, após a fusão com peróxido de sódio, ou mistura de peróxido e 

carbonato, se dissolve a massa fundida com água e se toma uma parte alíquota do filtrado, dão 

resultados baixos.  

Tenta explicar-se este facto por uma retenção de estanato no resíduo insolúvel dos hidroxidos de 

ferro, manganés, etc.  

Parece que a retenção de estanho no resíduo insolúvel é independente da quantidade de volfrâmio 

presente.  

Tenta explicar-se a dificuldade de coagulação do óxido azul (W2O5) na solução proveniente da 

desagregação de um minério misto, pela formação de complexos de volfrâmio à custa de certas 

impurezas existentes no minério (fósforo, boro, silício, etc.).  

- Verifica-se que os métodos em que após a fusão se separa o estanho mediante uma precipitação 

sulfídrica, são ainda mais defeituosos do que aqueles em que se reduz e titula imediatamente a 

solução.  

Tenta explicar-se isto por uma precipitação incompleta do sulfureto de estanho em meio clorídrico 

fortemente cloretado. Faz-se mesmo uma discussão teórica baseada em elementos de um trabalho 

anterior.  

- Tentam explicar-se as grandes diferenças obtidas no método de Dittler, pela formação do complexo 

fosfo-estânico que, para a concentração de anião fosfato indicada pelo autor, não é totalmente 

precipitável pelo ácido sulfídrico.  

- O método de Travers tal qual é descrito pelo autor não nos forneceu resultados aceitáveis dada a 

incompleta desagregação da cassiterite pelo sulfito de sódio. Porém, com a modificação por nós 

introduzida de uma segunda fusão com peróxido de sódio, forneceu excelentes resultados, quer em 

minérios mistos, quer em concentrados de volfrâmio.  

- O método em que se ataca o minério por água régia separando depois o ácido volfrâmico por 

dissolução em amónia, embora faça uma completa separação do volfrâmio e forneça resultados 

satisfatórios em concentrados de volfrâmio, é imperfeito no doseamento de estanho em mistos, 

fornecendo resultados baixos, apesar da recuperação feita no soluto clorídrico do ataque.  

Após algumas considerações, conclui-se que a diferença pode ser atribuída a volatilização de Cl4Sn 

durante o ataque do minério.  

- No método em que se separa o estanho do volfrâmio por precipitação sulfídrica daquele em meio 

tartárico, só se conseguem bons resultados fazendo ou a dissolução clorídrica do sulfureto, ou a 

fusão com O2Na2 do mesmo. Usando a dissolução em ácido clorídrico bromado como o método 

preconiza, os resultados eram irregulares e habitualmente baixos.  



Interpretou-se, e tentou provar-se, que este erro por defeito era proveniente da retenção de partículas 

de sulfureto pelo enxofre que se liberta abundantemente na dissolução do sulfureto em CIH + Br.  

A separação do volfrâmio é completa neste método.  

- No método em que se faz a desagregação do minério com bissulfato, seguida de uma fusão com 

peróxido de sódio, obtiveram-se resultados satisfatórios para os concentrados de, volfrâmio, mas 

ligeiramente baixos para os mistos.  

Apresentam-se vagas hipóteses para explicação do sucedido.  

- O método que faz a fusão pelo peróxido seguido da redução pelo alumínio, é perfeitamente 

satisfatório tanto nos minérios concentrados, como nos mistos, embora a separação do volfrâmio seja 

muito imperfeita.  

É o método mais rápido de todos os que foram estudados.  

- Como resumo geral da apreciação dos métodos estudados, diremos:  

- O único método que resiste satisfatoriamente à crítica, em qualquer caso considerado, é o método 9 

- desagregação pelo sulfito de sódio anidro.  

- O método 13 - desagregação pelo peróxido e redução pelo alumínio - é o mais rápido de todos e 

habitualmente satisfatório. Porém, como parece ser exacto por uma compensação de erros e como a 

eliminação do volfrâmio é muito imperfeita, não aconselhamos o seu emprego em trabalhos de 

precisão no doseamento de estanho em concentrados de volfrâmio.  

- O método 11 - desagregação com peróxido e precipitação de sulfureto de estanho em meio tartárico 

- e 12 - desagregação com bissulfato de potássio, seguida de desagregação com peróxido, - dão 

bons resultados com concentrados de volfrâmio. Para fornecerem resultados igualmente bons com 

mistos, deverão sofrer algumas modificações sugeridas por nós no decurso do estudo feito.  

- O método 10 - ataque do minério pela água régia, dissolução do ácido volfrâmico pela amónia e 

desagregação do óxido de estanho pelo peróxido-fornece resultados satisfatórios para os 

concentrados de volfrâmio, mas não para os mistos. Mesmo nos concentrados entendemos que deve 

ser só naqueles em que o estanho não esteja sob a forma de sulfureto, pois então pode haver perda 

por volatilização.  

- Todos os outros métodos estudados não nos parecem recomendáveis.  

Abstract 

In this chapter we shall point out the observations we made and the conclusions at which we arrived in 

the present work, and which we suppose to be either original, or contributions to a better knowledge of 

certain matters still hardly cleared out.  



- It is indicated that, in practice, the precipitation of stannic sulphide is more advisable than the 

stannous sulphide one.  

- It is tried to demonstrate that, against the indications of the literature, the chlorostannous (CI3Sn-) 

and the chlorostannic (CI6Sn2-) complexes are stable in the presence of SH2.  

- It is indicated the possible existence of a borostannic complex of good stability in the presence of 

SH2.  

- It is studied the historical evolution of the problem of the tin assay, with a special reference to the 

iodate and iodometric methods.  

- It is confirmed the interference of the arsenic in the iodometric assay of tin.  

- It is indicated, for the first time as we suppose, the possibility of interference of the manganese in the 

iodometric assay of tin.  

- It is concluded that there is an interference of the tungsten in the iodometric titration of the tin. This 

interference is revealed by a greater consumption of iodine. The study of the interference was made in 

the range 0,01 mg 
•
−
•  80 mg of tungsten. Above this amount it was not possible to continue the 

study because the very dark colour of the solution does not permit the observation of the end point.  

It was statistically determined that there is a linear relation between the excess of iodine and the 

existent tungsten. Three hypothesis are given to explain the interference observed, but it was not 

possible to make their verification for want of elements.  

- It was corrected Travers affirmation who says that there is a formation of sodium thiostannite after 

the fusion of O2Sn with SO3Na2.  

- It is verified that the reduction of the cassiterit by heating it in a hydrogen current, is not complete, 

even if the reduction is repeated. Hypothesis are presented trying the explanation. It is also observed 

a partial reduction of the tungsten during its heating in the hydrogen current.  

- It is concluded that the fusion of tin-tungsten mixed ores, or concentrate tungsten ores, with 

potassium cyanide, leads to great losses of tin and those losses may be even greater than those 

indicated by other authors to the fusion of tin concentrates. It is tried an explanation of the fact.  

It is observed a partial reduction of the tungsten during the fusion.  

- It is concluded that the reduction of the ores by heating them with powdered zinc, or with the OZn + 

Zn mixture, is riot complete even after four successive operations. There is a partial reduction of the 

tungsten.  

Hypothesis are given to explain the facts.  

- It is proved that low results are obtained with the methods in which, after the fusion with O2 Na2 or 

CO3 Na2 +  O2 Na2, the molten cake is dissolved in water, and it is taken an aliquot of the filtrate. It is 

tried to explain it as a retention of stannate by the insoluble residue of Fe, Mn, etc. hydrates.  



It seems that the retention of the tin in the insoluble residue is independent of the total amount of the 

present tungsten.  

It is tried to explain the difficulty of coagulation of the blue oxyde (W2 O5) in the solution resulting from 

the fusion of mixed tin-tungsten ores, by the forming of tungsten complexes with some usual impurities 

existing in these ores (phosphorus, silicium, bore, etc.).  

- The methods in which the tin is separated by precipitation of tin sulphide are verified to give a greater 

error than those in which the solution is reduced and immediately titrated. It is tried to explain this by 

an imperfect precipitation of tin sulphide in hydrochloric solution very concentrated in chloride ion. It is 

even made a theoretical discussion based in elements of another work of the author.  

- The great differences observed in the Dittler's method are tried to be explained by the formation of a 

phosphostannic complex, which, with the concentration indicated for the phosphate ion, would not be 

completely precipitated by SH2.  

- Traver’s method as it is described by its author, did not give us acceptable results, because of the 

incomplete desagregation of the cassiterit when fused with SO3Na2. Notwithstanding, with the 

modification we introduced - a subsequent fusion with O2 Na2 - it furnished excellent results either with 

mixed ores or with concentrates.  

- The method in which the ore is attacked by aqua-regia separating afterwards the tungstic acid by 

dissolution with ammonia, in spite of giving a complete separation of tungsten and furnishing 

satisfactory results with concentrate ores, is not perfect in the assay of mixed ores, furnishing low 

results, even if it is made the recuperation of tin in the solution of the attack. It is concluded that the 

difference can be ascribed to the volatilisation of Cl4 Sn during the attack of the ore.  

- With the method in which the tin is separated from the tungsten by a precipitation of tin sulphide in 

tartaric solution, we only could obtain good results when making either the dissolution of sulphide with 

CIH or the fusion of the same with O2Na2. On making the dissolution of the sulphide with CIH + Br as it 

is pointed out in the method, the results were irregular, and in a general way low. It was interpreted 

and it was tried to prove, that this error was caused by the retention of sulphide particles by the 

sulphur which is copiously liberated when the sulphide is dissolved with CIH + Br.  

The separation of tungsten is complete in this method.  

- With the method in which the desagregation of the ore is made with pyrosulphate followed by a 

fusion with O2 Na2, we obtained satisfactory results with the tungsten concentrates, but rather low with 

the mixed ores. Some hipothesis are presented to explain the fact.  

- The method in which a fusion is made with O2 Na2 followed by a reduction with aluminium, is 

perfectly satisfactory either with concentrates or with mixed ores, though the separation of the 

tungsten is not very perfect. This method is the most rapid of all the methods studied.  

Condensing the conclusions at which we arrived in the study of the different methods, we shall state :  

The only method which resist satisfactorily to the criticism, whatever it is the case considered, is the 

method 9 - desagregation by SO3 Na2.  



The method 13 - desagregation by O2 Na2 followed by reduction with aluminium - is the most rapid of 

all and in general it is satisfactory. Notwithstanding, as it seems to be exact as a result of a 

compensation of errors, and, as the separation of tungsten is not very perfect, we do not advise its use 

in precision work of tin assay in concentrate ores of tungsten.  

Method 11 - fusion with O2 Na2 and precipitation of tin sulphide in tartaric solution - and method 12 - 

fusion with pyrosulphate and subsequent fusion with O2 Na2 - give good results with concentrat es of 

tungsten. In order to give equally good results with the mixed ores, they should suffer the modification 

we suggested. Method 10 - attack of the ore by aqua-regia, dissolution of the tungstic acid by the 

ammonia and desagregation of O2 Sn by fusion with O2 Na2, - gives satisfactory results with the 

concentrate ores of tungsten but not with the mixed ores. Even with the concentrates we suppose that 

the method is good only in ores in which the tin is not as sulphide, in which case there would be 

volatilisation of Cl4 Sn. All the remainder methods are not advisable in our opinion.  


