
EXTRAÇÃü POR SOLVENTES DE COBRE DO MIN~RIO OXIDADO DE 
CARAIBA 

- Ensaios Continuas em Escala Scmi-Piloto 
Iv.:tn Ondino C. Jl.lasson e Pau lo Sérgio M. Soares . 

I . INTRODU\.ÃO: 
Recentes desenvolvimentos tecnológicos na área 

de extr.:tção por solventes, associados à pressões de deman 
da que tornaram viáveis a e xploração de jazidas de teores 
tidos anteriormente como não cconÕmicos , tem levado à ap li 
cações cada vez maiores desta técnica a rotas hidrometalúr 
gicas. 

No caso particular da tecnologia aplicada à miné 
rios de cobre , pode-se identificar como relativamente re 
ccntc a integração da operação de extração por solventes ã 
rotas envolvendo lixiviação e eletrorrecuperação, sendo 
posssívcl afirmar que todas as instalações industriais que 
a adotnram não existiam hã cerca de vinte anos passados . ! 

Por outro lado, em função da quantidade deste ti 
po de plantas hoje em operação, pode-se verificar sua via 
bilidade de crescente . 

A operação de extração por solventes encarada 
como etapa de purificacão e concentração de licores aquo 
sos contendo, dentre outros, ions de um ou mais metais de 
interesse é levada a cabo em uma etapa de extração seguida 
de uma reextração. 

No caso particular da recuperação de cobre por 
extratante cationicos, trata-se basicamente de conduzir 
a reação descrita esquematicamente pela e~uação (!)abaixo , 
no sentido a o~+b, respectixamente extraçao ; re~~tração . 

(2rui)
0 

+ (Cu + S04- lA ~ (R2 Cu)
0 

+ (2H +504 )A (1) 

A fase aquosa 
b . 

o = fase orgânica 

Como produto da etapa de reextração obtem-se uma 
fase aquosa rica e purificada contendo em essência sulfato 
decobre em concentração e níveis de acidez adequados à 
eletrodeposição e uma fase orgânica regenerada e pronta a 
ser readmitida na etapa de extração, identificando-se sob 
este aspecto um circuito fechado com relação ao solvente. 

Neste trabalho, são abordados aspectos particula 
res da operação de uma unidade semi-piloto de extração por 
solventes e apresentados resultados parciais , obtidos na 
busca de de finir o perfil de uma planta piloto de lixivia 
cão - extração por-solventes - e letrorrecuperação implantã 
da pelo Centro de Tecnologia Mineral para à Caraiba ~etais 
S . A. , em Jaguarari BA, atualmente em operação . 
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II . MA'l'EHI J\IS ~ M);;TODOS 

II. 1 . Reagentes 
Para o desenvolvimento dos tc st:es preliminares 

bem como para a operação dos circuitos contínuos em esr'lln 
semi-piloto foi u ti lizado licor (lixivia -LX) proveni~nt~ 
da lixiviação por percolação do minério oxidado de cobre 
da ~lina Caraiba que pode ser caracterizado pelos resulta 
dos de análise química dos principais elementos nele pre 
sentes e pH conforme tabela abaixo ( concentrações cxprc~ 
sas em g .l-1). 

l 

Cu Fe AI Mo pH 

~.~o I, 4~ I, 92 0,49 2,00 l 

A fase o rgânica utilizada compunha-se do solven 
te SL contendo 19% (v/v) do extratante J\CORGA p5100 (uma 
5 nonil-salicilaldoxima) de fabricação da ACORGA Ltd, no 
dilue nte Shellsol M, fabricado pe la SHELL QU!MICA S . A . 

Na tabela abaixo e ncontra-se alguns dados fisico 
quimicos dos reagentes empregados , segundo seus fabrioan 
tes. 

PT. Ful«;~or Destiloçõo Densidade Viscosidade 
Aromotleoa 

Reooente Aporeneío +01tfinOI 
(°CASTM) (OC) ( CPI • 2~"C) (0/o v/v l 

p 5100 Líq. Ambor 78 - 0,980 2000 -
Shellsol M Lia. Trons. 55 172-215 o 806 - 15 .. ~--~-- ~--~~-~---~-

Com o objetivo de definir algumas caracteristi 
cas do sistema lixi v ia LX e solvente SL em estudo, foram 
realizados testes em regime de batelada, tidos neste tra 
balho como uma forma preliminar de previsão de comportã 
menta deste sistema quando aplicado a ci rcuitos continuas 
de extração por solventes . 

II . 2 . l. Capacidade de carga 
Este teste foi conduzido com os reagentes LX e 

SL , sendo o nivel de saturacão da fase orgânica obtido 
através de sucessivos contatós da mes ma com aliquotas fres 
cas da fase aquosa. 

Todos os contatos foram feitos por agitacão mecâ 
nica a 1000 rpm e razão de fases 0/A = constante . • 

II . 2 . 2 . Cinética de extracão e seletividade 
Cu/Fe • 

a cinética de 
sol vente, 

mecânica 

A fim de levantar dados referentes 
extracão de cobre e ferro e seletividade do 
foram -realizados testes de contato por agitação 
a 1000 rpm para o sistema LX - ~· 

As var iações das concentrações de cobre e 
foram acompanhadas por amostragens a intervalos de 
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regulares, por um período total de 300 segundos . 

II . 2 .3- Testes d e decantação 
Os testes foram conduzidos em reator cilíndrico 

de capacidade SOO ml de diâmetro interno de 5,2 cm com uma 
razão de fases o rgânico : aquoso = 1. 

I mpos-se o contato entre as fases por 15 minutos 
mantendo- se a agitação mecânica em 1000 rpm . Após este 
período a agitação era i nterrompida e cronometrado o tempo 
de separação das fases para um intervalo de 8 cm de percur 
so , até a identificação de uma interface bem definidn em 
estado de repouso . Para o tracado das curvas refletindo a 
evolução do tempo de de can taçãó , foram utilizadas as mé 
dias dos valores de tempo auferidos em 5 contatos . 

A fase continua de interesse foi instrumentada 
c~m apare lhagem eletrónica indicadora do regi~ de dispeE 
sao , (IRD) , desenvolvida e construída no CETEM . 

11. 2 .4- Isotermas de equilíbrio - Diagramas de 
Operação. 

Para uma análise preliminar da evo lução das con 
centrações e determinação do número teórico de estágios 
para operacão do circuito continuo estudado foi levantada 
a isoterma ' de e9uillbrio para?o sistema SL-LX, veri ficandQ 
se a distribuiçao ideal do cu-+ entre as fases aquosa e 
orgânica para a etapa d e extração. Adotou- se o método de 
contato com razões de volume variáveis a partir do solven 
te SL fre sco3 . 

De maneira análoga procedeu- se para a etapa de 
rcextração. Utilizou-se uma fase orgânica contendo 
9 ,00 g.l- 1 cu2+ e uma fase aquosa correspondente a um 
eletróli t o esgotado típico efluente da etapa de eletrorre 
cuperação conte ndo 30,0 g .l-1 cu2+ e 150,00 g . l-1 H2so4.-

II .3. Ensaios Contínuos 

O circuito continuo de ex tração - reextração e~ 
tudado foi operado em unidade semi-piloto do tipo mistura 
dor-decantador de fabricação da Bell Engineering , com con 
t atores em forma de prisma retangular em material acrllicÕ 
dotados de câmaras de mistura com capacida~e útil de 180 ml 
e câmaras de decantação com área de 55 cm , corresponden 
do a um volume de 470 ml . -

Para a agitação mecânica necessária utilizou-se 
motores Dayton modelo 2?-1033, com potência nominal de 
1/15 HP adotando-se velocidades de 1000 rpm, instrumenta 
das com fototacómetro. -

A admissão dos reagentes no circuito foi realiza 
da com a utilização de bombas peristálticas de fabricaçãõ 
da Cole Parmer e as vazões de admissão e reciclas controla 
das por rotâmetros previamente calibrados. 
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Para o acompanhamento do regime de dispersão 
estabelecido em cada estágio foi utilizado aparelho "I.R.o:• 

Para a operacão contínua foi adotado um circuito 
de 4 estágios sendo 2 na etapa de extração c 2 na de reex 
tracão, segundo características definidas quando da realT 
za~âo dos testes preliminares. 

No estágio de descarga do rafinado foi adotado 
o regime de aquoso contínuo, visando observar os efeitos 
desta condição no que diz respeito às eficiências de está 
gio alcançadas e observação macroscópia quanto ao arraste 
de fase orgânica no licor esgotado da etapa de extração. 

Com período de ensaio de cerca de 64 horas a 
partir do estabelecimento do equilíbrio hidrodinâmico e 
químico do circuito, foram retiradas amostras das fases 
aquosa e orgânica de cada estágio, observando-se seu de 
sempenho em termos das concentrações médias de cobre e 
ferro obtidas . Estes valores foram utilizados no cálculo 
das recuperações para as etapas de extração;reextração e 
levantamento dos pontos de pseudo equilíbrio. 

As eficiências dos estágios foram obtidas a par 
tir de isotermas de equilíbrio para a extração e reextrã 
ção, adotadas como padrão. 

Foram também auferidos os níveis de acidez e o 
pH das fases aquosas inter-estágios. 

Para o acompanhamento dos testes preliminares 
bem como daqueles efetuados em escala semi-piloto as análi 
ses químicas necessárias foram obtidas por absorcão atômi 
ca diretamente sobre as fases aquosas exceto aquélas dã 
etapa de reextração do circuito contínuo, para as quais 
utilizou-se titulação volumétrica com Iodeto de Potássio 
para a determinação da concentração de cobre. 

As fases or~ânicas foram analisadas por absorção 
atômica após reextraçao com uma solução 150,0 g . l -1 de 
H2so4 a uma razão organico:aquoso = 1/50. 

Os níveis de acidez foram determinados 
de método :adaptado e testado no CETEM4. 

III. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO: 

III.l- Testes Preliminares 

III.l.l- Capacidade de carga : 

através 

Para os testes de capacidade de carga com o li 
cor LX e o solvente SL, obteve-se 0,568 g de Cu por % v/V 
do solvente com níveis máximos de contaminação da ordem 
de 50 ppm na fase orgânica saturada. Desta forma, o cir 
culto contínuo foi operado a cerca de 50% da capacidade 
de carga do solvente SL. 
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111 . 1.2- Cinética de extração e seletividade 
Cu/Fe 

Os resultados dos testes de cinética de extração 
podem ser vistos na figura a, sendo verificado taxas de 
transferência de cobre da ordem de 0,13 g.l-1 . s-1 nos 
primeiros 30 segundos, correspondendo a uma extração de 
cerca de 85,5% do cobre contido no licor LX. 

A partir da marca do 60 segundos observou-se uma 
estabilização da concentração de cobre residual em LX 
em torno de 0 ,25 g.l-1. 

Desta forma pode- se verificar, nas condições do 
teste, que em cerca de 60 segundos de contato , 95% do co 
brc potencialmente capaz de ser retido como organo comple 
xo foi transferido à fase orgânica. -

O ferro presente no licor permaneceu praticamen 
te inalterado, decrescendo cerca de 30 ppm em relação ã 
sua concentrayão or~ginal . A sel~tividade do solvente ~ 
para esta especie ionica em relaxao ao cobre demonstrou-se 
bastante satisfatória. A extraçao de lons ferro corres 
ponde a apenas 0,5% da massa total transferida à fase 
orgânica . 

11!.1.3- Testes de decantação 
Para os testes de separação de fases (decanta 

cão) realizados em batelada (figura 5), verificou-se ser 
necessário um tempo de cerca de i25 segundos para a comple 
ta separação de fases em regime de orgânico continuo e 
cerca de 113 segundos para a situação de aquoso continuo, 
nas condições do teste . Tal comportamento indicou prelimi 
narmente a ocorrência possível de bandas de dispersao maiÕ 
res em estágios do circuito continuo que operassem em regT 
me de orgânico continuo. -

As taxas representativas do fluxo especifico de 
decantação obtidas das curvas apresentadas na figura b, in 
dicaram valores da ordem de 0,15 cm3 . cm-2 . s - 1 o que se 
constituiu também em subsidio para adotar vazões de admis 
são no circuito continuo simultaneamente compatíveis com 
as taxas de extra~ão auferidas nos testes de cinética e 
taxas de decantaçao preliminarmente obtidas em regime de 
bateladaS. 

11!.1.4- 1sotermas de equilíbrio- diagrama de 
operação: 

o levantamento da isoterma de equilíbrio para a 
extração do cobre pode ser visto na figura c onde também 
encontra-se colocado a diagrama de operação referente a 
esta etapa. 

Foi adotada uma razão de transferência orgânico 
aquoso = 1,3 o que levou à identificação da necessidade 
teórica de me nos de dois estágios de extração para atingir 
se um rafinado de cerca de 0,5 g.l-1 o que corresponderiã 
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a uma recuperação da ordem de 91%. Operou-se então com 
circuito de 2 estágios na etapa de extração. 

Para a etapa de reextração os resultados obtidos 
encontram-se colocados na figura d onde vê- se também o 
diagrama operacional associado à isoterma de equilíbrio 
para esta etapa. 

Como pode ser visto, foi determinado com 2 o nú 
mero real de estágios necessários para atingir-se um ex 
trato aquoso de cerca de 51 g . rl de ions cobre . 

III .2- Ensaios Contínuos 

A partir dos dados obtidos nos testes prelimina 
res e através do levantamento dos diagramas operacionais 
para as etapas de extracão e reextracão foi dimensionado 
o circuito contínuo em éscala scmi-piloto como pode ser 
visto na figura c . 

As vazões de admissão escolhidas correspondem a 
um tempo de residêncai na câmara de mistura de cerca de 
3 minutos correspondente a um fluxo especifico na etapa 
de decantação da ordem de 0,02 cm3. cm-2 . s-1 compatíveis 
com as estimativas premeiras fornecidas pelos testes pre 
liminares . -

Os regimes de dispersão impostos mantiverum~se 
estáveis durante todo o ensaio , verificando-se a ocorrên 
cia de banda de dispersão maior no estágio que operou em 
regime de orgânico continuo que naqueles que operaram em 
aquoso contínuo. 

Os resultados obtidos podem ser vistos a seguir : 

Estágios A.M. Cu(g.l"1 ) Hz504 (g . 1"1) pH Efic. (%) Rec. (%1 

R 0,50 8,91 1,42 
82 EstÓg10 1 

01 5,20 - -
91 

LX 5,50 - 2,04 
EstÓ9i0 2 A2 2,20 - 1' 57 88 

O c 7,93 - -

EstJ9i0 3 VI c 49,1 124,9 - 91 
03 5,51 - -

95 
VI E 30,5 150,1 -

Estó9i0 4 s 4,09 - - 95 
A4 37,4 - -

A recuperação calculada para a etapa de reextra 
çao refere-se ao cobre potencialmente rcextralvel com 
uma solução 30,0 g.l-1 Cu, 150,0 g.l-1 H2so4 . 

os níveis máximos de contaminação por ferro em 
64 horas de operação foram da ordem de 80 ppm para a 
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fase or~ânica e 100 ppm para o licor destinado à eletr orre 
cuperaçao. 

Os demais e l ementos analisados, como o alumínio 
e o magnésio ocorreram, com excessão das amostras de 
refinado, em faixas de concentração não detetãveis por 
absorção atómica. 

Como se verifica pela tabela apresentada, os n i 
veis de recuperação de cobre para a etapa de extração e 
reextração do circuito estudado, situou-se em cerca de 
90%. Foram obtidas soluções purificadas e concentradas oom 
conteúdo de cobre em torno de 50 g.l-1 e acidez de 
125 g.l-1 H2so4 , associados a contaminação da ordem 
de no máximo 100 ppm de ferro. 

Em termos gerais, observou-se eficiências eleva 
das para todos os estágios do circuito. 

Para o estágio 2, a introducão do reciclo aquo 
so adotado, mesmo aumentando a acidez'da fase aquosa nã 
câmara de mistura, não afetou consideravelmente a eficiên 
cia de extração, a qual situou-se próxima do esperado em 
operações envolvendo equipamentos do tipo misturador - de 
cantador. 

Contudo, no estágio de descarga do rafinado, a 
eficiência verificada foi algo mais baixa, o que pode ser 
creditado às características mais desfavoráveis da fase 
aquosa tratada, quais sejam: a de um licor relativamcnte 
empobrecido e elevados níveis de acidez agravados pela 
recirculação aquosa adotada . 

No ban~ue utilizado para o recolhimento do rafi 
nado, não foi visualizado um arraste de solvente significã 
tivo para as condições do ensaio. -

Para a reextração, as eficiências obtidas foram 
superiores a 90%. Os reciclos aquosos empregados, dimi 
nuindo a acidez de fase aquosa, não acarretaram quedas ã 
centuadas neste índice, provavelmente em função dos aindã 
elevados índices de acidez dos eletrélitos recirculados. 

IV. CONCLUSÕES: 

1) A cinética da extração do cobre pelo solvente SL 
é bastante rápida, observando~se tempos de 60 segundos, em 
condições ideais, para o completo equilíbrio de concentra 
ções entre as fases aquosas e orgânicas ser atingido. -

2) A seletividade observada para o solvente SL com 
relacão ao ferro demonstrou ser bastante satisfatória. 
Verificou-se uma cinética extremamente desfavorável a ex 
tração desta espécie iónica. 

3) O tempo de separação das fases em regime de aquoso 
continuo demonstrou-se menor que aquele em orgânico contl 
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nuo para o sistema LX-SL aqui empregado, conforme evidên 
ciado nos testes em-regimes de batelada e continuo . 

4) No circuito estudado, a recirculação aquosa adota 
da no estágio de descarga do rafinado pode ter afetado suã 
eficiência, devendo-se, no futuro , conduzir paralelamente 
testes continuos que não a incluam, visando quantificar 
seus efeitos tanto em termos de eficiências alcançadas, 
quanto em relação aos niveis de arraste de fase orgânica 
pelo rafinado. 

5) Para a etapa de reextração foram alcançadas efi 
ciências acima de 90%, permitindo-se supor que a condiçãõ 
operacional adotada aproxima-se da ótima. 

6) A operação de um circuito continuo de extração 
por solvente empregando 2 está9ios de extração e 2 de 
reextração, permitiu recuperaçao de cobre superiores a 
90%, correspondendo a um rafinado de 0,5 g.l-1 de oobre. 

7) Foi obtido um e1etrólito adequado à eletrorrecu 
peração, contendo 100 ppm de Fe, 125 g.l-1 H2so 4 e 50g .l-T 
de Cu. 
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