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RECUPERAÇÃO DO COBRE .00 MINERIO OXIDADO DE CARAfBA POR 
EXTRACÃO POR SOLVENTES - ENSAIOS CONT!NUOS EM ESCALA 

MICRO-PILOTO 

RESUMO 

Ivan Ondino de Carvalho Masson* 

Paulo Sérgio Moreira Soares* 

Com vista a definição de um processo integrado de 

lixiviação-extração por solventes-eletrodeposição a ser ｡ｰｬｩ｣ｾ＠

do ao minério oxidado de cobre da mina Caraíba, vêm sendo ｲ･ｾ＠

lizados testes de extração por solvente objetivando a produção 

de eletrôlitos com características adequadas à eletrodeposição. 

Testes realizados em regime contínuo, em uma uni 

dade micro-piloto alimentada por um licor da lixiviação ｣ｯｮｴ･ｾ＠

do 5,4 g Cu/1 e o,S g Fe/1 e por uma fase orgânica composta de 

20% em volume de LIX64N em querosene, permitiram a obtenção de 

um eletrôlito com 34 g Cu/1 c 6 ppm Fe a recuperação de 86% na 

etapa de extração e de 90% no circuito de reextração. 

*Engenheiros do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. 
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Copper recovery from the Caraíba oxidized ｾ＠ EY 

so1vent extraction Continuous tests at micro-----

ABSTRACT 

This study represents a further step towards the deve1op:roont 

of a 1eaching - so1vent extraction - e1ectrowinning process for the 

treatment of the oxidized copper ore from the Caraíba mine .. So1vent 

extraction tests have been carried out on the cop;..>er ore with the oe_ 

jective of producing e1ectro1ytes of suitab1e characteristics for 

e1ectrowinning. 

Contínuos tests were carried out in a micro-pi1ot unit with 

a 1eaching 1iquor containing 5.4 g Cu/1 and 0.5 g Fe/1 using 20% v/v 

LIX64N in kerosene as the organic phase. The resu1ts showed the 

production of an e1ectro1yte containing 3 4g Cu/ 1 and 6 mg Fe/1 with 

a 86% recovery in the extraction stage and a 90% recovery in the 

stripping circuit. 
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1. INTRODUÇÃO 

O beneficiamento hidrometalúrgico dos minêriosoxj 
dados de cobre, com vista a obtenção de cobre catódico de alta 

pureza, implica na purificMção e concentração do licor de lixi 
viação. 

A utilização da operação de extração por solventes 
para este fim conduziu a implantação de processos integrados de 

lixiviação-extração por solventes-eletrodeposição, os quais ｯ｣ｾ＠

pam na atualidade uma posição econômica e tecnologicamente coE 
solidada, como o prova sua adoção por mais de uma deze na de ｩｮｾ＠

talações industriais, algumas de grande porte, em operação no 
corrente(!). 

Neste processo, há inicialmente a lixiviação do 
cobre com consequente solubilização das impurezas contidas no 
minério. 

O conta to do licor de lixiviação com um extratante 
orgânico liquido do tipo catiônico, altamente seletivo pelo seu 

carâter quelatante, permite a extração dos ions cobre na forma 

de um organo-complexo. Ao captar os ions Cu 2+ a fase orgânica 

libera ions H+, regenerando uma parcela do ácido necessário a li 

xiviação (Z). Estes fenômenos ocorrem na etapa dita de ･ｸｴｲ｡￣ｾ＠
e podem ser sintetizados pela reação (1). 

Reação de extração: 

(1) ++ = + .::;: 
(2RH) 0 + (Cu + S0 4)A= (R 2Cu) 0 + (ZH + S0

4
)A 

o fase orgânica A fase aquosa 

A etapa seguinte consiste em retirar os íons cobre 
da fase orgânica e colocá-los como sulfato numa fase aquosa iseE 
ta de impurezas. Esta etapa·ê conhecida como reextração. 

Como pode ser observado da equação(l), o equilíbrio 
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desta reaçao e, entre outras variáveis, governado pela ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠
ção dos ions H+ presentes na fase aquosa. A reextração ê assim 

desenvolvida impondo o deslocamento ào equilÍbrio da reação (1) 

para o sentido da esquerda, o que é obtido contactando-se a fa 

se orgânica carregada com o el e trÔlito esgotado proveniente da 

eletrodeposição e contendo e levada acidez. 

Ao liberar os ions cobre a fase orgâ nica se ｲ･ｧ ･ｮｾ＠

r a pela captação de ions H+ e r e torna ao circuito de ex tração 

para ser r eu til i zada. o eletrÔlito purificado e co ncentrado se 

geu par a a etapa de eletrodeposição. 

Objetivando o benefic iamento do minério oxidadode 

cobre da mina Caraíba, o Centro de Tecnologia Mineral-CETEM vem 

realizando estudos para a definição dos parâmetros básicos que 

perm itam a implantação de um proc esso integrado de lix iviação

ex tração por solventes-eletrodeposição, visando a produção de CQ 

bre catódico de alta pureza. 

O presente trabal ho apresenta os resultados ｰ｡ｾ＠

c iais que vem sendo obtidos no s estudos de extração por solven 

tes. 
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II. MATERIAIS E METODOS· 

Para consecução dos testes, utilizou-se como ali 

ment açã o aquosa um licor obtido por lixiviação por percolação, 

contendo 5,40 g Cu/1, 0,50 g Fe/1 e pH = 1,90. A alimentação 

orgânica consistiu de um solvente composto por 20% em volume do 

extratante LIX64N em querosene. 

Os testes contínuos foram realizados em uma uni

dade micro-piloto fabricada pela Bell- Engineering. Foram uti 

lizados cinco estágios, cada um com uma câmara de mistura com 

capacidade de 180 ml e um sedimentador com 470 ml. 

As alimentações dos circuito foram re a lizadas com 

bomb as peristálticas fabric adas pela Cole Parmer e as vazões , 

inclusive dos reciclas, mantidos constantes nos valores pré-fi 

xados por meio de rotâmetros previamente calibrados. 

A continuidade das fases nos estágios foi ｣ｯｮｴｲｾ＠

lada em aparelhagem proj e tada e construída no CETEM . A vcloci 

dade de agitação dos impelidor es foi 1500 rpm , medida por foto 

-tacómetro. 

O ponto de carga máxima do solvente foi obtido 

contac tando-s e uma amostra do solvente fresco com sucessivas 

amostras do licor de lix iv iação até não haver variação nas co n 

centrações de cobre das fases contatadas. 

A isoterma de equilíbrio de extração fo i determi 

nada pelo método de contato em razão de volumes de fases cons 

tante . 

As a líq.uotas das fases orgânica e aquosa foram .?_ 

nalisadas por absorção àtômica, à exceção do eletrÓlito dos ･ｾ＠

tágios de re cx tração que o foram por titulação volumétrica uti 

lizando iodeto de potássio. A acidez livre foi analisada por 

método próprio, desenvolvido e testado no CETEM. 

" : j ·· · 
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III. RESULTADOS OBTIDOS: 

A Figura I apresenta a isoterma de equilÍbrio de 

extração para o sistema em estudo permitindo visualizar a dis 

tribuição dos ions cobre nas fases orgânica e aquosa em equi 

lÍbrio. Os dados utilizados para o levantamento desta curva 

de distribuição, bem como o valor do ponto de saturação do sol 

vente, determinado ser de 5,84 g Cu/1, estão ｲｾｧｩｳｴｲ｡､ｯｳ＠ na Ta 

bela I. 

De posse do valor saturação do solvente (5,84 g 

Cu/1) fixou-se a relação de volumes de fases orgânica e aqu.2_ 

sa de modo a se oper a r nos testes contínuos em escala micro-pi 

loto, com cerca de 60 % da capacidade de saturação do solvente. 

A partir da isoterma de extração e do valor do 

ponto de saturação do solvente construiu-se o diagrama de ｯｰｾ＠

ração do sistema (Macbe-Thiele), visando a determinação do nú 

mero de estágios teóricos necessários à extração. Para o tra 

çado da linha de operação contida neste diagrama adotou-se uma 

relação de volumes orgânico/aquoso de 1,3/1, a qual permitiria 

operar nos testes contínuos executados em escala micro-piloto, 

com cerca de 60-70% da capacidade máxima de extração do solven 

te. 

A solução gráfica de previsão do comportamento do 

sistema encontra-se ilustrada na Figura II; os dados utilizados 
no seu traçado são os mesmos localizados na Tabela I. 

Observa-se desta figura que na relação de fases 

escolhida seriam necessárias três etapas teóricas de extração, 

para a obtenção de um extrato orgânico com cerca de 3,8 g Cu/1 

e um refinacio de cerca de 0,37 g/1 Cu. 

A Figura III, mostra o circuito de extração por 

solventes, operado em regime contínuo. Nos três estágios de 

extração e no estágio 1 de reextração trabalhou-se com a fase 

orgânica contínua; no estágio 2 o regime de dispersão foi aqu.Q_ 

so contínuo. 
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Com base nos resulta dos apresentados na Tabela I I, 

verifica-se a obtenção de um refinado com 0,78 g Cu/1 e 8,2 g 

de H2so 4;1; o extrato orgânico alcançou uma concentração de 

3,65 g Cu/1, correspondente a uma recuperação de cerca de 86% 

do cobre contido na fase aquosa. 

Resultados obtidos nos testes de reextração indi 

caram que utilizando um eletrÕli to esgotado contendo 20, O g Cu/ 

lel43,0gH 2SO/l o mesmo é enriquecido a 34,0 g Cu/1, corre.:?_ 

pondendo a um incremento de 14 g Cu/1; a recuperação do cobre 

contido no orgânico alcançou 90%. O nível de contaminação com 

ions ferro não ultrapassou 6 ppm, o que permitiria fazer menos 

sangria de eletrÕlito no processo e a obtenção de excelente ｾ＠

ficiência de corrente catódica na eletrodeposição. 

IV. CONCLUSOES: 

i - A operação de uma etapa de extração envolvendo três está

gios, um regime de dispersão orgânico contínuo e uma ｲ･ｬｾ＠

ção de volumes de fases orgânico/aquoso= 1,3/lpermitiram 

uma recuperação do cobre contido no licor de lixiviação de 
86%. 

ii - A adoção de uma etapa de reextração com dois estágios foi 

coerente, em termos de recuperação de cobre, produção de 

eletrÕlito rico purificado e concentrado e em baixíssimo 

nível de contaminação com ions ferro. 

iii- A operação de um circuito de reextração numa relação de 

volumes de fases orgânico/aquoso = 5/1, o estágio de saída 

do eletrôlito operando em orgânico contínuo e o de saída 

do solvente regenerado operando em aquoso contínuo permi 

tiram a obtenção de um eletrôlito rico em cobre contendo 

34,()gCu/l, 6ppm ions ferro e recuperação de 90% do cobre 
contido na alimentação orgânica. 
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[cu] FASE ORGÂNICA = g/1 ｛｣ｾ＠ FASE AQUOSA =. g/1 

0,20 0,15 

0,48 0,35 

1,21 0,86 

3, 20 1,89 

4,16 2,35 

5' 20 3,20 

5,69 4,31 

5,84 5,47 

5,84 5,50 

TABELA I - Pontos de equilÍbrio utilizados para traçar 
a isoterma de extração. Ponto de saturação: 
5,84 g Cu/1. 
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CIRCUITO DE EXTRAÇÃO: 

AQUOSA (A): 5,4 g Cu/1, 0,5 g Cu/1. pH = 1,90 
ALIMENTAÇÃO: 

ORGÂNICA (S
0

) : LIX64N a 20% em volume e querosene 
e contendo 0,39 g Cu/1 

[cu] FASE ORGÂNICA = 

A1 = 2,65 

A2 = 1,56 

R = 0,78 

Acidez do Rafinado 
Recuperação de Cobre 

CIRCUITO DE REEXTRAÇÃO: 

AQUOSA (WE) : 
ALIMENTAÇÃO: 

ORGÂNICA 

[cu] FASE ORGÂNICA 

WC = 20,0 

A2 = 26,1 

Ferro no eletrólito 
Recuperação de Cobre 

= 

g/1 [Cu) FASE AQUOSA = g/1 

o c = 3,65 

02 = 2,05 

03 = 0,95 

8, 2 g H2so 4/l 86% 

20,0 

3, 6 5 

g/1 

6 ppm 
90% 

g 

g 

Cu/1, 143,0 g H2S04/l 

Cu/1 

[cu] FASE AQUOSA = g/1 

01 = 1,16 

s1 = 0,40 

TABELA II - Pontos de Pseudo-equilÍbrio obtidos nos tes 
tes contínuos, em escala micro-piloto. 
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(cu): g/l NA FASE AQUOSA 

Fig.l - ISOTERMA OE EQUILiBRIO DE EXTRAÇÃO 

FASE ORGÂNICA: 20% EM VOLUME DE LI X. 64N EM QUEROSENE 
FASE AQUOSA: LICOR DE LIXIVIAÇÃO CONTENDO 5,4 gCu/l, 

0,5 g Fe/l e pH= I, 9 
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2 4 6 

(cu]= ｾｴＮｦ＠ NA FASE AQUOSA 

ｆｩｾ ﾷ ｬｬＭ DIAGRAMA OE OPERAÇÃO 

FASE ORGÂNICA• 20% EM VOLUME OE LIX 64N EM QUEROSENE E CONTENDO 
0,03 9 Cu// 

FASE AQUOSA: LICOR OE LIXIVIAÇÃO CONTENDO 5,4 ｾｃｵＯｾ＠ 1 0,5 ｾｆ･ｾ＠ e ｰｈｾＬＹ＠
RELAÇÃO• O/ A' 1,3/1 
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EXTRAÇAO: 

Aquosa Cu = 5,40g/l Fe = 0,30 g/1 pH=l,9 
.A.LIMENTAÇOES: 

Orgânica: LIX64N 20% Querooene Cu = 0,39g/l 

o c 
ESTÁGIO 3 ESTÁGIO 2 
0/ A = 1, 3/1 0/A = 1,3/1 

REEXTRA ÇÃO: 

Orgânica: Cu = 3,6 5g/l 
AL IME NTAÇOES: 

Aquosa : Cu = 20, OOg/1 H2so4 = 143g/ l 

ESTÁGIO 2 °1 ESTÁG IO 1 o c (0/A) = 5/1 (0/A) = 5/1 
(0/A)6 = 1/1 (O/A)6 = 2/1 WC 

Indices T, O respectivamente, volumes de alimentações f resc a 
e volume de operação. 

FIGURA III - CIRCUITO ADOTADO NO TESTE PILOTO DE EXTRAÇAO POR 
SOLVENTES . 
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