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1. Introdução 

I. O. Masson 
A. J. Monhemius 

O crescente rigor das legislaçõ. s atuais no que concerne à defesa e preservação do 
meio ambiente, limitando os processamentos pirometalúrgicos de concentrados de 
não-ferrosos, tem levado à pesquisas e proposições de alternativas hidrometalúrgicas 
para os processamentos de concentrados de minérios de cobre sulfatados. 

Haver e Wong1 propoem, como alternativa hidrometalúrgica, a lixiviação de concen
trados de minérios de cobre sulfatados por solução de cloreto férrico, com subsequente 
remoção do cobre da lixívia por cementação em ferro esponja; o refino do cobre assim 
obtido é feito por fusão . 

O sistema é bastante complexo e, dependendo das condições de lixiviação, as 
concentrações dos constituintes principais da lixívia (cloreto dos íons Cu+, Cu2 +, 
Fe2 + e Fe3 + ), podem ser alteradas. 

É objetivo deste trabalho estudar as condições em que se tornaria viável a 
substituição da etapa de cementação, proposta por Haver e Wong1, por uma operação 
de extração por solventes, permitindo, em etapa subseqüente, a obtenção de cobre puro 
por eltrodeposição. 

Os estudos foram iniciados com ex tratantes aniõnicos, cuja eficiência de extração é 
função da concentração de ligantes2 neste caso particular íons cloretos, presentes na 
fase aquosa. 

Para efeito de escolha do extratante adequado, foram realizados testes de eficiência 
de extração dos íons Cu+ , Cu 2+ , Fe2 + e Fe3·+ , em função da concentração de cloreto 
total do meio, utilizando-se três sistemas' de extração, assim constituídos: 

trioctilamlna em benzeno, dl-n-octilmetilsulfonio em clorofórmio e Alamina 336 em 
Querosene purificado3 mais dodecanol-1 como modificador. 
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O solvente constituído de A lamina 336, querosene e dodecanol-1 como modificador, 
apresentou um comportamento mais adequado aos objetivos do trabalho, sendo 
portanto, escolhido para ser utilizado em testes de extração seletiva de íons cobre em 
presença de íons ferro. 

Contudo, a complexidade do sistema tornou-se ev· jente ao se testar a seletivídade 
d.o extratante escolhido, no tratamento de soluções aquosas contendo mistura de 
cloreto dos íons Cu2 + e Fe2 +.A mistura Cu2 + I Fe2 + apresentou um comportamento 
bem diferente daquele observado na etapa de escolha do extratante e tal como previsto 
por loffe e Romazanova4 ocorreu a extração preferencial de íons ferros, em detrimento 
da extração de íons cobre. · 

O extratante, também apresentou resultados pouco satisfatórios na extração de íons 
Cu + em presença de íons Fe2 + 

Em vista dos resultados inviabilizando a utilização de extratantes·aniônicos para a 
extração seletiva de íons cobre em presença de íons ferro, em meio cloreto, deu-se 
prosseguimento ao trabalho utilizando-se o extratante catiônico quelatante Lix 70 5,6. 

Nesta etapa, utilizou-se o modelo estatístico de Plackett-Burman 7, 8, 9, o qual 
permitiu identificar as variáveis que influenciavam mais fortemen~ a capacidade ue 
extração e a seletividade do extratante; o solvente utilizado, foi uma solução de Lix 70 
em querosene purificado. 

Lix 70, apresentou boa capacidade de extração, e mostrou ser pouco influenciável, 
dentro dos níveis estudados, pela maioria das variáveis da fase aquosa. 

Os resultados obtidos, permitem admitir que a otimização das condições de extração 
visando tornar o extratante mais seletivo, viabilizaria· a utilização do Lix 70 para a 
extração seletiva de íons cobre em presença de íons ferro, em meio cloreto. 

2.-MATERIAIS E MÉTODOS 

2-1 Experimentos com Extratantes Ani6nicos: 

Na escolha do extratante aniônico e nas realizações dos testes quanto a viabilidade 
e/ou limitações do extratante selectonado, adotou-se o seguinte procedimento experi
mental: 

a) Fase orgânica: 

A Alamina 336 e o di-n-octilmetilsulfônio, foram adquiridos, respectivamente, da 
General Mills Chemical lnc. e da Koninklijk/Shell Laooratorium, Amsterdam. 

Inicialmente, determinou-se os pesos moleculares dos extratantes a serem utiliza
dos, por meio de titulações potenciométricas, tal como sugerido por Monhemius1 O. 
Utilizou-se um medidor de pH Leeds & northrup, modelo 7411. 

Para efeito de titulação, uma pequena quantidade do extratante era pesada e 
solubilizada em álcool etílico absoluto e titulada com HCI padrão O, 1 N; os pesos 
moleculares obtidos foram de 424 para a trioctilamína, 397 para a Alamina,336 e de 645 
para o di-n-octilmetilsulfonio. 

1·!~ ,. .i··:. ·'iltHl'•'"'"' adequados para a preparação dos solventes, os seguintes 
t"'" ,, ··>••·:·· :c- •. ~~"ierdY .• s: aspectos econôrnícos, propriedades físicas e químicas e 
onh'r'!Y>a,;••e:; o<\)i:ográfír;as fornecidas por pesquisas correlatas 11, 12, 13, 14 . 

. ·UI < .•.• :>es ~m tai::; · . .<)nsicterações, os seguintes diluentes foram escolhidos: 

::-:::-::'é1PC paía a tríoc~iíarnina; 
·.--' t. ... f;-:·~~ ·' :~,a~·a ,_.; _:.r -i; -üLti!rnet~lsufonio: 

)qe; .. '.<:!n' ;.>ur:·:içac,; para ó Alan1ina 336. 

~-<._.;r: ': y., ·j;;,.,,,tt,·, ;Jr<.H::edeu-se as preparações dos solventes, os quais eram 
pri'- P.qu "' r<>Oi•~ <i~; ::;odü a •orrr.ar os respectivos cloretos, em HC I 1M. Após seu uso 
no~ i.~xo.-r ,,.,~r;t<.>~ de Axtraçao, os solventes eram regenerados com reextração em HCI 
Q. i M _. <> '·Ei4U•• <~•é-equilibrados. 
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Na fase de escolha do extratante, isto é. naquela em que foram reali~ados os testes 
de eficiência de extração dos ex tratantes em função da concentração de cloreto total ne 
fase aquosa, os solventes foram preparados em concentrações de O, 1M do extratante; e 
solução de A lamina 336 em querosene, tornou-se necessário a adição de 5~v em volume 
de dodecanol-1 , como modificador, de modo a se inibir a formação de 3. • fase . 

Na etapa em que se realizaram testes de viabilidade do solvente escolhido, operou-se 
com ~oluções à O, 5M de Alamina 336, às quais adicionou-se 15% em volume dt 
dodecanol-1. 

b) Fase aquosa: 

Para a seleção do sistema orgânicu adequado, foram preparadas soluções aquosas 
diluídas, sintét icas , de FeCI3, FeCI2, CuCI2 e CuCI, contendo cada uma 1g/1 do cátion 
metálico. 

A variação da concentração de íons cloretos do meio era feita pela adição de volumes 
apropriados de solução de cloreto de cálcio, previamente padronizada pelo método de 
Vohard15. Nos ensaios com soluções dos cloretos dos íons Cu+ e/ou Fe2+, 
adicionava-se também solução de hidroxilamina, de modo a evitar possíveis oxidações 
na fase aquosa. 

Na etapa de verificação da viabilidade do sistema orgânico, a fase aquosa constituía
se de solução concentrada dos cátions metálicos em estudos . a qual era preparada logo 
antes de sua utilização. 

c) Extração: 

As extrações foram feita$ colocando-se 20 mi de cada fase em ampolas de 
decantação, com capacidade para 100 mi, e agitando-se durante dois minutos . Para 
efeito de análise, uma alíquota da fase orgânica carregada era reextraida em HCI O, 1M e 
analisada juntamente com a alimentação aquosa e o rafinado por absorção atómica num 
espectrofotõmetro Beckman, modelo 495 . 

O solvente orgânico usado , era reaproveitado após regeneração e pré"equilíbrio, tal 
como descrito 2--1-a. 

2-1-d Reextraçioo: 

Esta operação somente foi executada na etapa de viabilidade da A lamina 336, sendo 
uma operação inverse da extração. Aqui, 20 mi do solvente carregado era colocado em 
contato com igual volume de HCI 0,1 M e agitado durante dois minutos em ampolas de 
decantação: A alimentação orgânica e as fases aquosa e org~nica foram analisadas tal 
como em 2-1-c . 

2-2 Experimentos com Extratante Catlõnico (quelatante) 

Utilizou-se extratante catiõnico, quelatante, conhecido comercialmente 'como lix 
705,6, o qual é especifico para a extração selet iva de ions...c.o_bre em meio ácido, em 
presença de outros íons, principalmente, íons ferro. O extratailnr--foi adq ... irido da 
General Mills Chemical lnc . 

Nesta época, a utilização do modelo estatístico de ~lackett-Burman, permitiu 
identificar as variáveis que afetavam mais fortemente o comportamento do extratant·'. 
em termos de capacidade de extração e seletividade. Adotou-se o modelo estatístico 
de Plackett-Burman para 12 experimentos, adequado ao estudo de 8 variáveis reais. 

O solvente utilizado, foi uma solução de lix 70 em querosene purificado3. 
As tabelas I e 11, mostram, respectivamente, as condições fixadas para desenvolver o 

modelo de Plackett-Burman e a distribuição estatlstlca dos experimentos. Trabalhos de 
Stowe e MayerB, Escalera e Gracioso9, podem ser consultados para informações mais 
completas sobre o desenvolvimento do modelo estatístico de Plackett-Burman . 
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!\~.r~::LA I - C::r.:!:.-:;2'~:1 ~1:-t:!d~ :~ í:\r:l. !).·~oe:-a·olvcr o i!o~elo de 
< 

Plr~·::::c::.-:!'~~:-.:-..-.... , ;~a ~~ ~:Xj:C~i~c:::o~1 

CÚJi;::o T . ::ível 
Vc:-iú·:cl sur. ln~. 

A I ':lJo i.!·· { ~ ;. c~~!"e Cu~+ cu• 

B · t ':'i;·o .!c !c:: :'" c !":"'O "' 3+ .c I Fc~• 
c I cc:;cc::~":-. ·;~::> =-~ cc~. :- ,' (::) ·1,0 I 0,5 

D I Cc ::~c:c~:rt!;'io <!~ !'~:·ro' {:.:) 2,0 I 1,0 

(F.) I Fic:í~:o. - -
~ I Co:c=~::traçao do solvc~tc (~ vol.) 2C,O 10,0 

(G) I :·:.-.:dcia .-
H I Tc. ::.;:crc:~".J.rn (rC) 50,0 . 25,0 

I I :~=H 1,0 0,5 . 
J I 'l'c:o;o de z::1Etura (~:,uto) 2,0 I 1,0 

·-
(K) I Fictícia 

ifA!ELA. !J: Dlr.tribuitó.o de .rln-::C:ett-!ui-co.n 7 •
8

•9 pllrft 12 Exporicentoe 

C~dico _, 
Tif'O d<' 

!'e•te nt Ord':l Ío:t Cu 

1 9 eu2:+ 

2 3 C".J.2 .. 

) 5 eu• 

4 7 eu2• 

5 12 C..:~• 

6 1 ' c,,2+ I 
7 ll eu• 

8 lO C·.1" 

? ~ c,.• 

],0 ~ cuZ• 

11 4 I cu·· 

12 G I ,;;J.• 

(•) - l;Iv('l !:urc:-iol

\ - t:!•:t"l I~rc-!'·!or 

n c D (!:) 

·1'iM de 1 [;uj li ;·•,1 I t'ict"'-
{o;l Fe (::) (:.;) c1a 

rc2• 1 o,s ?,O (+) 

Fc? .. 1,0 ~.o (+) 

Fc]+ 1,0 2,0 (-) 

,. • .! .. 1,0 1,0 (.-) 

Fcf~.+ C,5 l,C l {-) 
Po2• I o.~ 1,0 (+) 

Fc:?'+ 0,5 r..o (-) 

} ... 2+ l,O l,O (+) 

c·.;--'• C,~ .. ~.o I <• l 
!'co~• 1,0 1 2,0 i .<-> 
}'~;. :1,0 1,0 i (+) 

I r.!z, 1 o,5 1 1,0 1 <-> 

!' (C) H I J 

. [(~Q~~~~r~J 1-'iCt'.!,. :e~r. 
pH 

~c::po de 
c ia (te) Di atura. 

(IOinutoo) 

20,0 (-) T.A. o,~ 2,0 

I 10,0 c:, 'r·A• 1,0 ~.o 

10,0 (-) ~.o o,5 1 2,0 

10,0 (+) T.A. 1,0 2,0 

:-o,c (-) 50,0 l,O I , 1,0 

l':J,'J (+) ~o.o o,~ 2,0 

:?0,0 (+) T.A. l,O ~.o 

20,0 (-) 1 ~o.o 1 1,0 1 2,0 

10,0 (•) ~o,o I 1,0 I 1,0 

co,o (+) ~o.o o,~ 1,0 

:.'0,0 (+) ':.A. c,~ I 1,0 

I 10,0 I<-> I T.A. I 0,5 I 1,0 

.. 

(X) I 
~~~~~ I 

<-> I 
(+) ! 

I <• > J 
<->I 

i (+) ' I 
I <·, I 

<·> I 
I <-> I 
I <-> I 
I <-> ! 

I <· > l 
i (-) ' I 

Após a realização do experimento de extração, uma alíquota de fase orgânica era 
reextraida em H2S04 2M e analisada por abs ... rção atómica, juntamente com a 
alimentação aquosa e o rafinado . Utilizou-se um espectrofotômetro Beckman, modelo 
495:. 

As condições experimentais adotadas no desenvolvimento do modelo Plackett
Burman7.8,9, furam assim obtidas: 
a) O pH da alimentação aquosa foi variado pela adição lenta de hidróxido de sódio 2M. 

As medidas dos valores de pH foram realizadas num medidor de pH Leeds & 
Northrup, modelo 7411: 
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b) Os ensaios de extração foram executados numa velocidade de agitação . constante, 
num agitador T. Line modelo 133; 

c) Os erosaios de extração à 50. oc foram realizados em banho de água à temperatura 
constante. 

3 - Apresentação e Discussão dos Resultados Experimentais 

3.1- Extratantes Anl6nlcos: 

Na etapa de seleção do solvente mais adequado, foram obtidos os seguintes 
resultados para a eficiência de extração dos solventes utilizados. 

As figuras I, 11 e III, mostram, respectivamente, as eficiências das soluções de 
trioctilamina em benzeno,alamina 336em querozene e modificadoredi-n-octilmetilsulfô
nio em clorofórmio, na extração dos ions Cu+. Cu2 + e Fe3 +,em função da concentra
ção total de ions cloretos contidos na fase aquosa. As concentrações das fases 
orgânica e aquosa eram respectivamente, O, 1M do extratante e 1 g/1 do cátion metálico. 
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Dos resultados apresentados, observa-se que: 

a) Ao se utilizar a trioctilamina como extratante ,em concentração total de ions cloretos 
um pouco acima de 100 g/1, obteve-se uma extração de quase 100% de ions Fe3 +, 40% 
de Cu+ , ?0 % de ions Cu2 + e 15% de ions Fe2 + 

b) A eficiência de extração da alamina 336 fo i menor que a da trioctilamina, o que 
poderia ser justificado como sendo devido ao efeito do diluente alifático utilizado, uma 
vez que as aminas têm uma solubilidade limitada em diluentes não-polares , e á menor 
concentração de aminas terciárias contidas na alamina 336. 

c) O di-n-octilmetilsulfônio mostrou ser inviável aos propósitos deste trabalho devido 
á sua baixa eficiência na extração de ions cobre . Não obstante apresentou um'a ótima 
eficiência de extração para o ion Fe3 + ' 

d) A ordem de afinidade dos extrata-ntes utlizados , pelos cloro-complexos formados na 
fase aquosa, foi a mesma em todos os casos e diminuiu na seguinte seqt•ência : FeCL4-
CuCI2 CuCI42- . Pesquisas correlatas mostram que esta sequência permanece inalterada 
mesmo em valores de concentração total de ions cloretos na fase aquosa, superiores 
'lOS aqui adotados11 , 14. 

Por apresentar bons resultados, e por ser economicamente mais viável, escolheu-se 
a alamina 336 como extratante a ser utilizado nos testes subseqüentes , envolvendo a 
seletividade do extratante no tratamento de soluções concentradas dos ions cloretos em 
estudo. 

Tendo escolhido a Alamina 336 como ext1atante, utilizou-se como solvente um 
sistema composto por Alamina 336 em querosene e dodecanol-1 como modificador. 

A figura IV apresenta a eficiência de extração do solvente, em função da concen
tração do ex tratante; a concentração total de ions cloreto do meio era de 300g /1 . 

A figura V, mostra as isotermas de extração para soluções de cloreto de ion Cu2 + , 
por A lamina 336 em querosene e dodecanol-1 como modoficador, em concentrações de 
0,25M e 0,5M , respectivamente . A concentração total de ions cloreto na alimentação 
aquosa era de 400g /1 . 

Dos resultados apresentados na figura V, observa-se da curva 1 que o solvente 
quando constituído de 0,25M do extratante e 1 O% em volume de dodecanol-1 como 
modificador, apresentou uma capacidade de extração de 6g/1 de ions Cu2+ , quando a 
concentração da alimentação aquosa era de 70g /1 de ions Cu2 + ; tal valor de capacidade 
de extração, deve-se provavelmente à concentração de modificador utilizado : 

A curva 11 mostra a capacidade de extração do solvente, quando constituído de 0,5M 
do extratante e 15% em volume de dodecanol-1 como modificador. Para uma alimen
tação aquosa de 80g /1 de ions Cu2 + , obteve-se uma capacidade de extração de 15g /1 
ions cu2+ . 
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Ensaios de extração, com soluções contendo misturas de cloretos dos ions Cu+ e 
Fe2 +. em presença de excesso de ions cloretos, mostram que o extratante tem :.Jma 
selettvidade pouco satisfatória pelo ion Cu+ . 

A figura VI, apresenta os resultados obtidos na extração de ion Cu+ em presença de 
uma concentração constante de ions Fe2 +, em meio cloreto. Devido as dificuldades 
encontradas na solubilização do ion Cu+, os ensaios foram interrompidos quando a 
concentração do mesmo na fase aquosa atingiu ·o valor de 128g/1. 

Observa-se da figura VI, que ao se tratar uma fase aquosa contenjo 128g/1 de ions 
Cu+ e 180g /1 de ions Fe2 + . a capacidade de extração de ions Cu+ alcançou o valor de 
17 ,5g /1 e houve uma co-extração de ions Fe2 + de 13g /1. A co-extração de iof]s Fe2 + , 
aumentou ao decrescer a concentração de ions Cu+ na fase aquo~a e atirgiu um valor 
de 20g/1 quando a concentração de ions Cu+, na fase aquosa, era de 30g/1. 

A figura VIl, apresenta os resultados obtidos no tratamento de soluções contendo 
mistura de cloreto dos ionsCu2 + e Fe2 +, em presença de excesso de ions cloretos. 
Observa-se que a seletividade do extratante pelo ion Cu2 + é praticamente nula quando a 
fase aquosa contém 40g /1 de ions Cu2 +. 

A baixa seletividade do extratante pelo ion cu2 + , quando este se encontra err 
presença de ions Fe2+, é justificada ao se admitir a ocorrência de reações, de 
oxi-redução na fase aquosa, tal como sugerido por ,offe, Shalygina e Romazanova 16; 
assim, as reações ocorrentes no sistema seriam: 
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a) Fase aquosa: 
Fe2+ + Cu2+ ~ Fe3+ + Cu+ 

Em presença de excesso de ions cloretos, a reação tenderia para a direita, e os 
produtos da reação seriam fixados como ànlons cloro-complexos CuCI2 e FeC14; a 
reação continuaria tendendo para a direita se houvesse a remoção continua dos 
cloro-complexos formados . 

b) Fase orgânica: 

Os ãnions cloro-complexos formados passariam à fase orgânica, sendo que o ãnion 
cloro-complexo formado pelo íon Fe3 + seria mais fortemente extaido que àquele 
formado pelo ion Cu+ 

Ft:oCl R ;-:--'""'Cl ~ R '7':-r-;;> ,.., CJ 
- A . + .., ···-- - ~ ... 3.l .•• < e v- A + .... 

~ ~ ~ 

CUC12 + R}:IICl < > ~Jl:l·ICt~Cl2 + Cl 

O processo global poderia Sf'r repre~~::• 11ouv ,..v.o "'"'~u"""' ~quaçan. 

Fe
2+ + eu2+ + 4Cl- + 2RlL:-1Cl ~ R

3
J:·lli CuÇl2 + R

3
n:-t FeCl4 

As figuras VIII e IX, mostram respectivamente as isotermas de reextração de extratos 
dos ions Cu2 + e Fe2 + em solução de A lamina 336 por HCI 0,1M. 

Enquanto um contato do extraio contendo 15g/1 de ions cu2+ com HCI 0,1M 
reextraiu 13,9g/1 de ions cu2+, o mesmo tratamento aplicado a um extraio contendo 
12g/1 de ions Fe2+ reextraiu 4g/1 de ions Fe2+ 

•• ~r- ----------------- •. 

, c~'tt l 0-,,~f,lu 

'" 

1,0· 

/ 
o.~·· 

00~------------~--------------~--------~ $ ~ teu'• l,~,_. 411 "' 
IASI Oll!:tla.cA ! [XTR.JlO [H) ;,,. c.•• [W ALANINA O,SY l IS•Ao DE OOO(CA .. 0\.•1 

CO .. O llOCiriCAOOR. 
ft,St ~..I"'XA : H Cl 0.1 M. 

flç . m- ISOTERioiAIY.': REEXTAAç.io oo 1ÓN c.2+. 
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3-2 Extratante Catlônlco: 

A seguir são apresentados e discutidos os resultados em que se utilizou Lix 70 como 
extratante. A tabela III, apresenta os resultados dos testes realizados de acordo com a 
distribuição de Plackett-Burman para 12 experimentos. 

lrJ.li:.U u :_ ~t'= ·.:.!":.::'!oo o·:-- '. ~ :!o: r.o::. t c :=~tc-o e:. cpe :~r u~ t!i :.o.., 

Lix 70 co:.., ex~:-.l":.~:'.'.e ; O:J tc:=te~ !'O!"~ exe ~ut:J.:! ot: (!e aco::-~o 

co::::~ o plu.:-.c:::...=. ~ :-:'.o c::~ ::. t!:J!ico ~c fl;:~.: : :t':t -?'..l.l"""".-!lr. í:1.."":1 1:? t'Z 

peri:.e:ttoa. 

Kú::aro S:Jl·:e~.~ot: So~\l;3. -.> d'! I.ix 7!J t-:::l r.;.ueroce:"'e 
>-ouri !ico.c!o .. 

'feot• [cu] :::~ :._..:-o c/1 ( [Coj / ~?c]) ~lU:' O 

6 tl'5 

I 
? ,01 

),54 5,1) 

o,EO 2 , 85 

),C.O 7,:?0 

~.eo I 14,50 

).)6 7,64 

~.93 11,:>3. 

5,?) H,.)! 

),)6 7,00 

lO G,JO I 1.~e 

11 E:.t~· I 16,1 .\ 

L-.::_ o, 75 1, ~(. ---
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Com base nos resultados apresentados na tabela III, desenvolveu-se a análise 
estatística do modelo, de modo a se determinar os efeitos e as significâncias relativas 
das variáveis do processo. 

A tabela IV, apresenta a análise estatística dos resultados obtidos ao se utilizar uma 
solução de Lix 70 em querosene purificado. 

Com base nos resultados fornecidos pela tabela IV, ao nível de 70% de significância 
relativa observa-se que: 

a) A variável "concentração de solvente" afeta positiva e significantemente a extração 
de íons cobre e a relação entre as concentrações de íons cobre e ferro no extrato; 

b) A variável "pH da alimentação aquosa", nos níveis estudados, não efetou significan
temente a extração de íons cobre; contudo, afetou negativamente a seletividade do 
extratante; 

c) Um aumento na concentração de íons ferro, diminuiu a seletiv1dade do extratante. 

!'A!ZL.t. lt 1 .iDÁ11•• Eatat:!at:ica doa ke8Ultadoa Obtiaoa llOa 1'eatea 1!:1'f'01Ytn4o Soluçõea «• IJ.z 10 f: queronnP 

Co4. 
4o.o 

Var. 
Yariá~e1a 

Cone. de cobr• no btrata: r/1 

E! e~ to I 7e•t• t I Sir,r..1!'. af'lat. (1') 

l'l•1· •ntro [cu) e [P•) ~o !x:rato 

!:!'C"1~0 j 'l'eate t I Sic;:oit. :t,:.a-:. •. : - (~) 

A 50 ~o i 
~-+==---+---+--~~------~---r---+--------~ 

:1 

c I (eu] I o,co .j o,<5 

li I (Pe) I - 0,1, I· 0,11 

(i!) I Ficdcia I 1,35 I 1,52 

F I (Solvonto) I ),28 I 3,6l 

(Gl I ~tet!eia I o,.~3 I o,6ü 

B I ':'r:::;-'!r:'l~.&ra. I O,OC i 0,0·~ 

I i ;!! 
J 1'ec.pa d.e 

l.:io~a. 

(;:) ! ?1ct ! :: ia 

VD:iâ:.c~a ele. !:C" i to 

- 0,24 

- 0,)2 

1 - o,., 
C.,.79 

!r:-o ra~3a da l:f'•i ta o,ee L--------'--

4 - Conclusões 

o,n 

0,36 

0,151 

50 1,52 0,7! ~o 

~o C,40 0,21 ~o 

~ - ),ot . 1,~9 ~9 

77 2,37 1,22 ~9 . 

96 6,92 ),57 S6 

50 1 •. ~s o,e1' 

~n O,t.2 0,}2 ~o 

50 - :!,!2 I • 1,2~ :o 

5~ ..J,04 0,02 ~: :) 

!C• 1, 7~ 0,92 ~!: 

I ,,,6 
1 1,93 

É inviável a utilização do di-n-octilmetilsulfônio para a extração seletiva de íons 
cúpricos e cuprosos em presença de íons ferro, em -meio cloreto. 

2. Uma operação de extração por solventes utilizando aminas terciárias, é inviável para o 
tratamento de lixívias obtidas em meio cloreto, tal como no processamento sugerido 
por Haver e Wong1 . 

3. Nas condições estudadas, as variáveis tipo de íons, pH, concentração de íons, 
temperatura e tempo de mistura, não afetaram significantemente extração de íons 
por Lix 70. 

4. Lix 70, em determinadas condições, apresentou boa capacidade de extração de ions 
cobre em meio cloreto. 
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Em vista dos resultados obtidos ao se utilizar Lix 70 como extratante, sugere-se, em 
continuidade a este trabalho, a otimização das condições em que o extratante se 
tornasse mais seletivo; esta otimização, aliada a boa capacidade de extração e a pouca 
influência que a maioria das variáveis do processo tem sobre o extratante, viabilizariam à 
princípio o uso do Lix 70 para a extração seletiva de íons cobre em presença de íons 
ferro, em meio cloreto. 
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