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RESUMO 
A extração por solventes ou extração líquido-líquido tem se tomado nos últimos anos um dos mais importantes 

processos de separação na hidrometalurgia. Este processo é atualmente utilizado na purificação de diversos metais tais 
como: Cu, Ni, Co, Zn, U, Mo, W, Zr, Nb, Ta, terras raras, Ga, Ge e metais do grupo da platina (MGP). 

Os circuitos que operam com soluções contendo sulfatos de níquel, cobalto e cobre requerem o emprego de 
dois extratantes distintos. Dessa forma, em uma primeira etapa emprega-se, aldoximas e/ou cetoximas para efetuar a 
extração do cobre. Em uma segunda etapa o rafinado de cobre alimenta um segundo circuito visando à extração de 
cobalto, utilizando um ácido fosfinico. 

Mesmo com todos os dispositivos de segurança, tais como filtros de carvão ativado pode ocorrer o arraste da 
fase orgânica juntamente com o rafinado, contaminando assim o ex tratante fosfinico utilizado na extração do cobalto. 

Na literatura científica são encontrados inúmeros trabalhos empregando individualmente misturas de 
aldoximas/cetoximas e ácidos fosfinicos. Contudo, não se tem conhecimento de estudos a respeito da interação entre 
esses dois tipos de extratantes. 

Os resultados obtidos nos ensaios em escala de bancada, apresentados nesse trabalho, mostram que a 
contaminação de extratantes fosfinicos por aldoximas não age de forma deletéria na extração de cobalto. Contudo, 
aumentando a quantidade de aldoximas na fase orgânica verifica-se uma elevação na co-extração de níquel. 
Palavras chave: cobalto, extração por solventes, aldoximas. 

ABSTRACT 
The solvent extraction or liquid-liquid extraction has become for in the last past years one of the most 

important separation and purification process in hydrometallurgy. Nowadays it has been used for the purification of 
different types of metais as: Cu, Ni, Co, Zn, U, Mo, W, Zr, Nb, Ta, rare earths, Ga, Ge and platinum metal group 
(PGM). 

As it is known the circuits containing nickel, cobalt and copper sulfate solutions require the use of two distinct 
extractants. Initially an aldoximeslketoximes extractant is used to produce copper. And finally a phosphinic acid is 
employed to obtain cobalt extraction. 

Despite of all of security devises as an activated carbon filters, for example, the raffinate still presents the 
possibility to contain a small quantity from the organic phase that is contaminated with the fosfinic extractant used for 
the cobalt extraction. 

The literature has many references about application of individual mixtures such as aldoximes/ketoximes and 
phosphinics acids . Nevertheless, it seems that there is not any study about the interaction between this two types of 
extractants. 

The (results reached by the) experiments realized in laboratory scale (bench scale tests displayed on its paper) 
showed that the contamination ofthe phosphinic extractant by aldoximes does not influence (it an a deleterious form in) 
negatively the cobalt extraction. However, when aldoximes concentration was increased in the organic phase, nickel 
elevation extraction was observed. 

Key-words: cobalt, solvent extraction, aldoximes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O extratante Cyanex 272® (ácido bis 2,4,4 trimetilpentil fosfinico) foi desenvolvido pela Cytec para ser um 
reagente altamente seletivo na extração de cobalto em meios sulfúricos ou clorídricos que contenham íons de níquel, 
ferro, magnésio e zinco. Foi introduzido no mercado em 1980 e atualmente está sendo utilizado em quinze unidades 
industriais na Europa, África, Chile, Brasil, Canada e Austrália. Também pode ser utilizado na separação de terras raras. 

Desde que a primeira hidroxi-oxima foi empregada como extratante em 1964 (Lix 63 e Lix 64) tem sido contínuo o 
desenvolvimento de reagentes para serem empregados na hidrometalurgia do cobre. As formulações dos extratantes 
comerciais utilizados na produção de cobre são baseadas em duas oximas (C9-aldoxima e C9-cetoxima). A Figura 1 
mostra a fórmula estrutural dessas hidroxi- oximas. 
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Figura I -Fórmula estrutural das hidroximas. 

As aldoximas apresentam elevadas extrações de cobre, alta seletividade para o par iônico Cu/Fe uma cinética 
rápida. Contudo, as aldoximas têm como desvantagem à lenta reextração do cobre e baixa estabilidade. 

Por outro lado, as cetoximas apresentam maior eficiência de reextração e maior estabilidade do que as aldoximas. 
Contudo, as referidas cetoximas apresentam menor eficiência de extração, baixa seletividade para o par Cu/Fe, custo 
mais elevado e cinética mais lenta, quando comparado as aldoximas. 

Dessa forma, são empregados comercialmente extratantes que são misturas de aldoximas com cetoximas, como é o 
caso do extratante Acorga 5774®, utilizado no presente estudo. 

2. OBJETIVO 

O objetivo do trabalho consistiu em verificar a influência da contaminação de extratantes fosfinicos por 
aldoximas em um circuito de extração por solvente de cobalto e níquel, empregando na primeira etapa o extratante 
Cyanex 272®, para extração do níquel, e o reagente Acorga 5774®, para extração do cobalto, numa segunda etapa do 
processo. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os ensaios para determinação dos coeficientes de distribuição, capacidade de carga e isotermas foram realizados, 
utilizando um agitador de bancada de marca Ika modelo HS 501, medidor de pH marca MS Mistura modelo MSM 210, 
pipetas volumétricas e funis de decantação. 

O solvente foi previamente condicionado com solução de hidróxido de sódio 5,0 M considerando um excesso de 
50% em relação à quantidade estequiométrica da solução de sulfato de cobalto, visando manter o valor do pH na faixa 
de 5,0 a 5,4. 

A primeira série de testes buscava simular um circuito de extração em contracorrente contendo cinco estágios, 
conforme apresentado na Figura 2. Onde F representa as entradas de fases aquosas e S das fases orgânicas. Sendo o 
rafinado de cobalto representado por RS e a fase orgânica carregada por E 1• 
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Figura 2 : Planejamento experimental simulando circuito de extração em contracorrente contendo 5 estágios. 

A solução de alimentação em meio sulfato do circuito apresentava concentrações de níquel e cobalto de 85 e 
I ,5 g/L, respectivamente. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos nos ensaios que simulam um circuito contínuo de extração 
contendo cinco estágios, conforme ilustrado na Figura 2. A faixa inicial do pH mantida entre 5,0 e 5,5 através da adição 
de hidróxido de sódio à fase orgânica e utilizando relação de fases aquoso/orgânico de 2: I. 

Industrialmente a concentração de cobalto no rafinado (5° Estágio) situa-se abaixo de 100 mg/L. Em ambos os 
casos os valores obtidos nos ensaios de bancada ficaram acima. Tal fato, pode ser atribuído a uma quantidade 
insuficiente de hidróxido de sódio utilizado no condicionamento da fase orgânica, visto que não foram realizados 
ajustes nos valores de pH ao longo do experimento, visando não alterar à relação de fases aquoso/orgânico. Visto não 
ter sido atingida a capacidade de carga do solvente. 

Pode-se verificar que o rafinado (5° estágio) empregando Cyanex puro, apresenta uma maior concentração de 
cobalto, indicando que a adição de 0,5% de Acorga melhora a eficiência de extração de cobalto, sem, contudo aumentar 
significativamente a extração de impurezas (Fe, Zn e Cu), reduzindo ainda o arraste de níquel. 
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Tabela l -Concentração de metais no rafinado utilizando Cyanex e Cyanex contendo 0,5% de Acorga. 

Cyanex puro 
Elementos 1° Estágio 2° Estágio 3° Estágio 4° Estágio 5° Está_gio 

Co (g/1) 0,5380 0,5390 0,5570 0,5500 0,4570 
FeJg/1) 0,0034 0,0035 0,0040 0,0041 0,0038 
Ni (g/1) 0,0790 0,0741 0,0756 0,0776 0,0794 I 

Zn fg/1) 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
Cu (g/1) 0,0024 0,0011 0,0011 0,0009 0,0004 

Cyanex + 0,5% de Acorga 
I0 Estágio 2° Estágio 3° Estágio 4° Estágio 5° Está_gio 

Co (g/1) 0,4240 0,4030 0,3890 0,3770 0,3440 
Fe (g/1) 0,0036 0,0035 0,0034 0,0036 0.0033 
Ni (g/1) 0,0809 0,0808 0,0807 0,0807 0,0725 
Zn (g/1) 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
Cu (g/1) O,OOI8 0,0017 O,OOI2 0,0011 0,0001 

4.1 -Influência do Aumento da Contaminação por Acorga 5774. 

Em uma segunda etapa foram realizados testes empregando relação aquoso/orgânico de 2: l; o valor do pH foi 
mantido em 5,3 e os níveis de contaminação por Acorga foram elevados de 0,05 até 0,5%. 

Pode-se verificar nos dados apresentados na Tabela 2 que não houve uma influência significativa na extração 
de cobalto. Contudo, pode ser visto uma co-extração de níquel quando a contaminação atingiu 0,5% do volume do 
circuito. 

Tabela 2: Variação da concentração de Coe Ni com a elevação de contaminação do extratante. 

Fase Orgânica (Orgânico Carregado) 
Cyanex Cyanex + 0,05% Cyanex + O, I 0% Cyanex + 0,20% Cyanex + 0,5% 

Puro Acorga Acoi"ga Acorg_a Acorg_a 
C o 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4 
Ni I, I 0,95 I, I 1,2 1,6 

Fase Aquosa (Rafinado 
Cyanex Cyanex + 0,05% Cyanex + 0,10% Cyanex + 0,20% Cyanex + 0,5% 

Puro Acorga Acorga Acorga Acorg_a 
C o 0,013 0,099 0,099 0,097 O,OI2 

cl'Ji _. _83 ,95- - '----- ~101 __ ------
82,5I 

- ------
81,43 

-- --- 81,6~-- -

4.2 - Determinação da Capacidade de Carga 

Os testes para determinação da capacidade de carga foram realizados utilizando uma relação de fases 
aquosa/orgânica de I : I; o valor de pH foi mantido em 5,2 por meio da adição de solução 5,0 M de NaOH. 

Após o quarto contato da fase orgânica carregada com uma fase aquosa "fresca" não houve variação do pH, 
indicando a saturação da fase orgânica em cobalto. 

A Tabela 3 apresenta as concentrações de níquel e cobalto presentes na fase orgânica. Fica evidenciado que a 
presença de Acorga em valores variando de 0,05 a 0,5% aumentou a capacidade de carregamento dos íons de cobalto. 

Tabela 3: Análises de Coe Ni das fases orgânicas após quatro contatos. 

Porcentagem de Cyanex Puro Cyanex + Cyanex + Cyanex + Cyanex + 
Acorga 0,05% 0,10% 0,20% 0,50% 
Co (g/L) 4,0 4,6 4,1 4,5 4,0 
Ni (g/L) 0,32 0,40 0,66 0,77 I,30 

Todavia, novamente, foi verificado um maior arraste de íons de níquel com a elevação dos níveis de 
contaminação. Fato que fica mais claro observando o gráfico da Figura 3. 
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Figura 3 - Variação da concentração de níquel na fase orgânica com o aumento da contaminação por Acorga. 

4.3 - Determinação do Coeficiente de Distribuição. 

39 

Um dos parâmetros importantes em um sistema de extração por solvente é o coeficiente de distribuição (D) que 
representa uma medida de quanto um solvente irá extrair um determinado metal de uma solução aquosa, sendo função 
de todas as forças motrizes do sistema de extração por solvente. O coeficiente de distribuição é adimensional e não é 
constante. O seu valor depende de uma gama de fatores, tais como: a relação de fases aquosa orgânica (NO), 
concentração do extrator, temperatura, pH, complexação do metal nas fases aquosas e orgânicas e a concentração do 
metal na fase aquosa. Apesar das suas limitações, o coeficiente de distribuição é um dos parâmetros mais empregados 
nos estudos de extração por solvente. Em conjunto com a capacidade de carga do solvente são os fatores básicos em um 
projeto de uma unidade de extração. 

Comparando os dados apresentados nas Tabelas 4 e 5, novamente verifica-se que a contaminação do extratante 
por 0,5% de Acorga favorece a extração dos íons de cobalto com um ligeiro acréscimo na extração de níquel. Isto pode 
ser verificado com a elevação ocorrida no coeficiente de distribuição (DN;) e redução no valor do fator de seletividade 
(Sco!Ni). 

Tabela 4 -Concentração de Co e Ni em função da variação do valor de pH e coeficiente de distribuição (D) e fator de 
seletividade para o par iônico Co/Ni empregando Cyanex 272 Puro. 

Cyanex Puro 
Fase Orgânica 

pH 
2,0 3,0 4,0 5,5 

Co (g/L) 0,007 0,069 0,220 2,30 
Ni (g/L) 0,50 0,92 0,53 0,91 

Fase Aquosa 
2,0 3,0 4,0 5,5 

Co (g/L) I, I I, I I,l O,OI8 
Ni (g/L) 75,IO 78,40 76,70 74,24 

Coeficiente de Distribuição 
Dco 0,006 0,063 0,200 128 
DN; 0,007 O,OI2 0,007 O,OI2 

Fator de Seletividade 
Sco/Ni 0,86 5,25 28,57 10.677 

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos nos ensaios para determinação dos coeficientes de distribuição e 
fator de seletividade para um sistema contaminado com 0,5% de Acorga 5774. 
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Tabela 5- Concentração de Coe Ni em função da variação do valor de pH e coeficiente de distribuição (D) e fator de 
seletividade para o par iônico Co/Ni empregando Cyanex 272 e Acorga 5774. 

Cyanex + 0,5% de Acorga 
Fase Orgânica 

pH 
2,0 3,0 4,0 5,5 I 

Co (g/L) 0,002 0,009 0,22 2,30 
Ni (g/L) 0,15 0,50 0,35 1,20 

Fase Aquosa 
2,0 3,0 4,0 5,5 

Co (g/L) I, 11 1,10 1,10 0,016 
Ni (g/L) 78,68 78,66 78,40 77,36 

Coeficiente de Distribuição 
De o 0,002 0,008 0,200 141 
DNi 0,002 0,006 0,004 0,016 

Fator de Seletividade 
Sco/Ni I 1,00 I 1,33 L 5o,oo _ I _ 8ª-U___ _ 

4.4 -Isoterma de Extração de Cobalto 

Uma ferramenta muito útil nos processos de extração por solvente é o diagrama de McCabe-Thiele. Ele 
relaciona as concentrações do metal na fase aquosa e na fase orgânica. A construção da isoterma de extração permite 
predizer o número de estágios teóricos requeridos para um sistema de extração. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 6 foram construídos diagramas de McCabe-Thiele para o Cyanex 
puro e contaminado com 0,5% de Acorga. Pode-se verificar que para 15 minutos de tempo de cantata são necessários, 
em ambos os casos, dois estágios. Contudo, pode-se verificar que há uma maior extração de íons de cobalto quando o 
extratante foi contaminado por Acorga. 

Tabela 6- Variação das Concentrações de Coe Ni em função das relações de fases aquoso/orgânico. 

Relação Cyanex Puro Cyanex + Acorga 0,5% 
de Fase Aquosa Fase Orgânica Fase Aquosa Fase Orgânica 

Fases (g/1) (g/1) (g/1) (r/1) 
Ai. O C o Ni C o Ni C o Ni C o Ni 
1:5 0,0018 60,5 0,24 1,30 0,0028 60,1 0,24 I, 1 
1:4 0,0020 63,2 0,30 1,40 0,0032 64,7 0,25 1,3 
I :3 0,0015 65,8 0,35 1,70 0,0028 63,5 0,40 1,5 
1:2 0,0030 70,8 0,56 1,70 0,0033 67,7 0,58 1,7 
1: 1 0,0670 75,5 1,10 0,81 0,0085 81,1 1,10 1,1 
2:1 0,16 78,6 1,50 0,85 0,0820 75,3 2,30 1,4 
3:1 0,30 . 76,0 2,80 1,10 0,18 75 ,5 3,60 1,7 J 
4:1 0,43 78,6 3,60 0,77 0,18 71,5 4,40 I ,3 I 

5:1 0,64 77,0 2,80 0,42 0,42 72,1 4,40 1,1 

Para a construção dos diagramas apresentados nas Figuras 4 e 5 foi considerada uma concentração inicial de 
cobalto na fase aquosa de 1 ,2 g/L e uma relação de fases aquosa/orgânica igual a 2,0. Essas são as mesmas condições 
operacionais empregadas na unidade industrial da Votorantim Metais Níquel, localizada em São Miguel Paulista (SP). 
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Cyanex Puro 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1.4 

Concentração de Co na Fase Aquosa (g/1) 

Figura 4 : lsoterrna de Extração para Cyanex Puro. 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 

Concentração de Co na Fase Aquosa (g/1) 

Figura 5 : lsoterrna de Extração para Cyanex + 0,5% de Acorga. 

A isoterrna apresentada na Figura 4 demonstrou que utilizando Cyanex puro, dois estágios de extração em 
contracorrente seriam suficientes para obter um rafinado com uma concentração de cobalto inferior 0,1 g/L. Contudo, 
quando a fase orgânica foi contaminada com 0,5% de Acorga, esta concentração de cobalto foi atingida na saída do 
primeiro estágio, demonstrando mais uma vez um aumento da extração de cobalto com a contaminação da fase orgânica 
por Acorga 5774. 

5. CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos nos ensaios de capacidade de carga e isoterrnas de extração concluiu-se que uma 
contaminação por Acorga 5774, dentro dos valores estudados em um circuito de extração por solventes empregando 
Cyanex 272 aumentou a extração de cobalto. 

Contudo, os ensaios de determinação dos coeficientes de distribuição demonstraram elevação da co-extração 
de níquel. Este fato pode acarretar uma sobrecarga nas etapas de lavagem ("scrubing"). 
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Outro fato a ser salientado é que não foram observados aumentos das extrações de outros íons deletérios ao 
processo tais como, ferro, zinco e cobre 

No circuito projetado pela Companhia Votorantim Metais Níquel para extração conjunta de cobre e cobalto 
está previsto a instalação de barreiras tisicas que visam impedir a possível passagem do Acorga 5774 para o circuito de 
extração de cobalto. 
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