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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar o emprego de um efluente industrial sulfúrico como agente lixiviante na recuperação 
do cobre contido no minério oxidado da Mineração Caraíba e o desempenho de dois tipos de sistemas de extração 
usualmente empregados na purificação e concentração dos licores sulfúricos de cobre. 
Ensaios comparativos, realizados com soluções sulfúricas preparadas a partir de ácido sulfúrico comercial e com o 
efluente, mostraram que após um período de 70 dias de lixiviação em colunas, os licores obtidos apresentaram a mesma 
recuperação de cobre de 80,0%. Tal procedimento, além de pioneiro na metalurgia do cobre, representa uma economia 
de 50% no custo atual referente ao consumo de ácido sulfúrico concentrado. 
Foram avaliados os desempenhos dos sistemas de extração por solvente, constituídos por solução dos extratantes 
comerciais Acorga M5850 e LIX 841 em diluente alifático em ensaios em circuito contínuos em contracorrente. Os 
resultados obtidos mostraram que os valores médios de recuperação de cobre foram próximos a 90,0% para ambos 
ex tratantes. 

Palavras-chave: lixiviação, extração por solventes, cobre, efluente industrial. 

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the behavior of sulfuric industrial waste in the copper recovery contained in 
the oxidized ore from Mineração Caraíba and the performance of two types of extractants that are actually used in the 
purification and concentration of sulfuric copper liquors. 

Comparative tests, carried through with solutions prepared from conunercial sulfuric acid and with the effluent, had 
shown that after a period of 70 days to leaching in columns, the obtained liquors had presented the same copper 
recovery of 80,0%. This procedure, pioneer in the metallurgy of copper, represents an economy of 50% in the current 
cost of consumption of concentrated sulfuric acid. 

The performances of the solvent extraction systems, constituted of solutions of the conunercial extractants Acorga 
M5850 and LIX 841 in aliphatic diluents, had been investigated in continuous tests (circuit in countercurrent). The final 
results had shown that the values of copper recovery had been 90.0% for both extractants. 

Key-words: leaching, solvent extraction, copper, industrial effluent. 
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L INTRODUÇÃO 

A elevação do preço do cobre no mercado mundial (Ribeiro, 2006) aliado ao crescente rigor da legislação 
ambiental, vem favorecendo a adoção de rotas hidrometalúrgicas no processamento de minérios contidos em 
capeamentos e pequenos jazimentos, geralmente de localização distante dos centros consumidores. 

No caso de minérios oxidados de cobre, uma rota de aplicação consolidada e amplamente empregada, que 
pem1ite a produção do cobre metálico de pureza eletrolítica no próprio local da lavra, consiste no processo constituído 
de três etapas integradas que operam praticamente em circuito fechado, a saber: 

(I) 
(2) 
(3) 

Lixiviação, em geral com H2S04 para a dissolução do cobre e de outros metais solúveis; 
Extração por solventes para purificação e concentração do cobre contido no licor; 
Eletrodeposição do cobre. 

Nesse processo, há inicialmente a lixiviação do cobre com consequente solubilização das impurezas contidas 
no minério. Vários métodos podem ser empregados como por exemplo a lixiviação em tanques, em pilhas, in situ etc. 
Os principais parâmetros que devem ser controlados neste processo são, concentração do agente lixiviante, temperatura, 
agitação (quando houver), cinética etc. 

Em seguida, a purificação do licor é realizada na etapa de extração por solventes. De acordo com Spence & 
Soderstrom (2005) e Ritcey (1979), a química básica para extração por solvente de cobre pode ser resumida por uma 
equação reversível que caracteriza os estágios de extração e reextração como descrito a seguir: 

Extração: Cu++ (aq) + 2RH (org) => R2Cu (org) + 2H+ (aq) (I) 

A extração ocorre quando o licor de lixiviação contendo cobre (Cu++) é submetido a uma mistura forçada com 
a solução orgânica de solvente contendo o ex tratante (RH). O extratante libera seus prótons (H+) para a fase aquosa e se 
coordena com o cobre transferindo-o para a fase orgânica na forma de um organocomplexo (R2Cu), resultando na fase 
aquosa a diminuição da concentração de cobre e aumento da acidez. 

O estágio de reextração do cobre pode ser representado por: 

Reextração: R2Cu (org) + 2H+ (aq) Cu++ (aq) +2RH (org) (2) 

A reextração do cobre ocorre quando uma solução fortemente ácida é misturada com a solução contendo o 
organocomplexo (R2Cu), o qual troca seus íons cobre (Cu++) pelos prótons (H+) da solução aquosa ácida, regenerando
se. 

As equações químicas apresentadas baseam-se sistemas envolvendo extratantes catiônicos, a exemplo das 
oximas, salicilaldoximas, acetoximas, entre outros. Os diferentes tipos de extratantes disponíveis no mercado, 
apresentam desempenhos avaliados , principalmente, em termos de tempo de reação, reversibilidade da reação, 
capacidade de regeneração e seletividade. Comercialmente esses produtos são diferenciados por suas ramificações cujas 
substituições lhe atribuem propriedades específicas, tais como resi stência a meios ácidos, presença dos íons nitratos e 
cloretos (Price,2007). 

Uma típica instalação industrial de extração por solvente para produção de cobre é baseada nesta combinação 
de estágios de extraçào e reextração, podendo consistir de dois estágios de extração e um estágio de reextração (Rytcey, 
1979; Spence & Soderstrom, 2005 ; Gupta & Mukherjee, 1990). 

A Mineração Caraíba S/ A, situada a aproximadamente 500km de Salvador, no município de Jaguarari- BA, 
possui uma reserva de minério oxidado de cobre no entorno de 4,5 milhões de toneladas, com um teor médio de 0,7% 
de cobre, o qual pretende recuperar empregando as rotas de lixiviação em pilhas/extração por solvente/eletrodeposição. 

Estudos pioneiros desenvolvidos em escala piloto e realizados em 1981 numa parceria Mineração Caraíba
Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, envolveram o emprego das referidas rotas de processamento. Os resultados 
obtidos foram promissores e redundaram na produção pela primeira vez no Brasil de catodos de cobre de pureza 
eletrolítica, por via hidrometalúrgica. No entanto, à época a conjuntura econômica era desfavorável, a cotação do metal 
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não era atraente e o transporte do ácido sulfúrico até a mina onerava a implantação industrial do projeto (Masson & 
Soares, 1981 ). 

Atualmente, a Mineração Caraíba estimulada pelo atraente preço do cobre no mercado internacional, vem 
procurando viabilizar o processamento desse minério oxidado de cobre através do uso de fontes alternativas ao ácido 
sulfúrico puro como agente lixiviante. Uma dessas fontes consiste num efluente industrial contendo ácido sulfúrico 
diluído, o qual, porém, poderia ser concentrado para viabilizar o transporte até o local da mineração. 

Buscando viabilizar esse objetivo, desenvolveu-se o presente trabalho, cujos resultados apresentados foram 
obtidos na fase de estudos envolvendo o desenvolvimento da etapa de lixiviação do minério oxidado, integrado à etapa 
de extração por solvente, com vistas à purificação e concentração do licor obtido. 

A etapa de lixiviação avaliou o emprego de um efluente industrial sulfúrico como agente lixiviante. O licor, 
produzido continuamente por lixiviação em coluna, foi simultaneamente processado por extração por solvente em 
unidade semi-piloto contínua. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Lixiviação em Colunas 

Para a realização dos ensaios de lixiviação em colunas, cerca de 300 kg de minério oxidado de cobre, com teor 
médio de 0,7% de Cu, foi britado, classificado 90% abaixo de~·· , homogeneizado e submetido à cura com ácido 
sulfúrico por um período de 15 dias. 

Os testes de lixiviação foram realizados em colunas confeccionadas com tubos de PVC com 0,1 5m de 
diâmetro e 3,0m de comprimento. Os reservatórios dos agentes lixiviantes foram instalados acima do nível das colunas, 
providos de bóias visando um fluxo constante na entrada do sistema. 

No preparo dos agentes lixiviantes foi utilizado ácido sulfúrico comercial (98,2% v/v) e um efluente industrial 
com cerca de 40% v/v em ácido sulfúrico. As composições dessas soluções podem ser vistas na Tabela l. 

Tabela 1- Composição inicial do efluente e dos agentes lixiviantes. 

Composição do Efluente Agentes Lixiviante 
Elemento Concentrado (40% vv) Efluente H2S04 Comercial 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) 
Ag 1,2 0,1 O, l 
AI 17 2,5 0,6 
As 3314 215 0,4 
Ba 62 0,1 0,1 
Bi 221 10,5 0,1 
C a 9,1 48,7 0,0 
Cd 212 6,9 0,0 
C o lO 0,1 0,1 
C r 1765 O, I 0,1 
Cu 1390 102 0,1 
Fe 403 25 ,4 0,8 

Mg 8,5 2,2 0,0 
Mn 25 O, I O, I 
Ni 25 0,1 0,1 
Pb 542 4,4 0,0 
Sb 50 1,9 O, L 
Se 25 O, I 0,1 
Zn 675 41,7 0,3 
Ti 1,9 0,1 0,0 

H2S04 (%) 38,9 3,0 3,0 

A altura do leito de minério foi de cerca de 2,7m nas duas colunas e a taxa de alimentação de ambas soluções 
lixiviantes foi de 10 L K 1/m2. Os testes foram realizados por um período de 70 dias com o objetivo de verificar as 
variações das concentrações de saída das colunas I e 2 , variação do pH e acidez livre e recuperação com o tempo. 
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Filtrou-se o licor produzido em filtro de areia, de forma a diminuir a quantidade de particulados presentes e, desse 
modo, diminuir a geração de borra ("crud") durante a operação de extração por solvente na unidade semi-pi loto. 

2.2. Extração por Solventes 

O circuito de extração da unidade piloto utilizada nos ensaios, foi constituído de dois estágios de extração, um 
estágio de lavagem da fase orgânico carregada, um coalescedor e um estágio de reextraçào. O desenho esquemático da 
configuração piloto é mostrado na Figura 2. 

O conjunto constava de células do tipo misturador-decantador, painel de controle para ajuste da velocidade dos 
impelidores e indicadores do regime de dispersão de fases . Os parâmetros experimentais e os sistemas extratantes 
utilizados são apresentados na Tabela 2. O desempenho dos extratantes Acorga M5850, fabricado pela Cytec, e Lix841, 
fabricado pela Cognis, ambos diluídos em Escaid li O, foi avaliado a partir da execução de ensaios contínuos de 
extração/reextração. 
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Figura 1 - Esquema da planta piloto 
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Tabela 2 -Condições operacionais da planta piloto de extração por solventes 

Sistema Extratante- Condições Operacionais Acor~a M5850 LIX 841 
Concentração do solvente(% v/v) 6,0 8,0 
Vazão de licor (mL!min) 26,0 26,0 
Vazão da fase orgânica na extração (mL!min) 26,0 26,0 
Vazão fase aquosa na reextração (mL!min) 4,4 3,4 
Número de estágios de extração 2 2 
Número de estágios de reextração I I 
Tempo de residência na extração (min) 3,3 3,1 
Tempo de residência na reextração (min) 3,0 3,0 
Relação O/A na extração III 1/1 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Testes de Lixiviação em Coluna 

Após um tempo de lixiviação de 70 dias as colunas I e 2, não mostraram uma diferença significativa no perfil 
de decaimento da concentração de cobre, indicando que tanto o H2S04 comercial, como o efluente industrial, 
utilizados como agentes lixiviantes, apresentam o mesmo comportamento, como mostram as Figuras 2 e 2A. 

A intensa variação na concentração de ferro no licor, pode ser explicada pelo fato do íon férrico ser mais 
susceptível à variação do pH, tendendo a precipitar na forma de hidróxido recobrindo as partículas do minério, 
diminuindo o rendimento da lixiviação, uma vez que sua precipitação dificulta tanto a percolação do agente lixiviante, 
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como o contato ácido/minério. Para evitar este tipo de problema foi sugerido em trabalhos anteriores (Masson e Soares, 
1981) o aumento da vazão do lixiviante, que eleva o suprimento de ácido livre e com isso mantém estável a 
solubilização do ferro. O pH final da solução ficou em tomo de 1.7 o suficiente para evitar a precipitação do ferro. 

Observando-se os gráficos apresentados nas Figuras 3 e 3A, verifica-se que tanto a variação do valor do pH 
como o consumo específico de ácido sulfúrico (13,0 kg H2S04/kg Cu) no decorrer dos experimentos, mostraram-se 
praticamente iguais empregando os dois agentes lixiviantes avaliados no presente estudo. 
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Figura 2 - Cinética de lixiviação de Cu e Fe. 
Coluna I: Efluente Industrial. 
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Figura 2A- Cinética de lixiviação de Cu e Fe. 
Coluna 2: Ácido Sulfúrico. 
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Figura 3A- Variação do pH e da acidez livre em 
função do tempo de lixiviação. Coluna 2: Ácido 
Sulfúrico. 

Analisando as curvas mostradas nas Figuras 4 e 4A, observa-se uma solubilização de ferro ligeiramente 
superior quando empregado ácido sulfúrico comercial (acima de 6,0%). Por outro lado, a eficiência de lixiviação foi da 
ordem de 91 ,0% para o cobre para ambos agentes lixiviantes empregados (cálculo efetuado a partir da análise do licor ). 
Uma discrepância pode ser observada quando o valor da eficiência de recuperação é calculado a partir da análise do 
minério. Nesse caso, o valor encontrado é da ordem de 80%, considerado elevado nas operações típicas de lixiviação 
em pilha em escala industrial. 
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A Tabela 3 compara o grau de contaminação dos licores de lixiviação empregando o efluente industrial e o 
ácido sulfúrico comercial como agentes lixiviantes. Fica evidenciado que a utilização do efluente acarretará uma 
elevação nas concentrações de arsênio, cádmio e zinco no licor. 

Prevê-se que tal fato não acarrete problema, uma vez que esses elementos serão mantidos na corrente de 
rafinado e tratados em etapa posterior. 

Os resultados das composições químicas das amostras compostas, relativas a 30, 40, 50, 60 e 70 dias de 
lixiviação das Colunas O I e 02, são apresentados nas Tabelas 3 e 4 e mostram a evolução das impurezas no licor de 
lixiviação. 

Tabela 3 - Comparação dos licores de lixiviação em coluna. 

Elementos Licor- Efluente Licor - H2S04 comercial 
(mg/L) (mg/L) 

30 dias 40 dias 50 dias 60 dias 30 dias 40 dias 50 dias 60 dias 
Ag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 O, 1 0,1 0,1 
AI 2338 2437 2064 1999 2527 2544 2220 2073 
As 177 186 193,2 199 4,3 6,0 18,5 14,2 
Ba 0,1 0,1 0,1 O, I 0,1 O, I 0,1 0,1 
Bi 0,6 0,5 0,1 0,1 O, I 0,1 O, 1 O, I 
C a 558 500 549 607 712 628 592 625 
Cd 7,2 7,3 7,5 7,8 0,1 O, I 0,5 0,5 
C o 7,1 5,3 4,7 4,2 8,6 5,7 4,6 4,2 
C r 16,4 18,1 14,0 14,2 12,8 14,5 15,1 16,1 
Cu 5315 3806 3168 2769 5440 3985 3202 2705 
Fe 1968 2249 1894 2100 1902 2348 2066 2423 
Mg 1363 1268 1058 1001 1570 1368 1131 1103 
Mn 89,1 60,7 52,5 45,2 95,7 65,5 52,3 46,3 
Ni 42,4 38,5 32,7 29,9 49,2 42,5 35 32,8 
Pb 0,1 0,1 0,3 0,2 2,5 2,3 0,3 0,1 
Sb 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 
Se 0,1 0,8 0,1 O, I 0,9 0,8 0,1 0,1 
Zn 56,8 57,9 58,8 54,2 7,7 6,8 7,6 8,7 
Ti 1,3 6,8 8,9 19,8 0,5 1,5 3,2 27,9 

H2S04(%) 0,3 0,7 3,5 4,8 0,2 0,7 3,0 4,7 

3.2 Resultados da Unidade Piloto de Extração por Solventes 

As observações realizadas nos ensaios contínuos da etapa de extração com os extratantes Acorga M5850 
(Cytec) e LIX 841 (Cognis) obedecem a uma distribuição normal como visto nas Figuras 5 e 5A, respectivamente. As 
Figuras 5 e 5A, mostram os histogramas de acompanhamento da concentração de cobre na fase orgânica. Como se 
observa, em ambos os casos os dados obtidos seguem uma distribuição normal. Os valores médios de capacidade de 
carga de cobre para os ex tratantes Acorga e Lix foram respectivamente de 2,29 e 2,16 g/L. 

A Tabela 4 indica que as eficiências de extração obtidas para ambos extratantes ficaram em tomo de 90%, 
valor aceitável industrialmente e que pode ser otimizado ao longo da operação. 

A diferença de cerca 4,0% encontrada para a capacidade de carga e de I ,4% para a eficiência de extração não 
são suficientes para definir tecnicamente a seleção do extratante. 

Tabela 4- Eficiência de Extração. 

Resultados Obtidos na Extração Acor~a M5850 LIX 841 
Concentração de Cu na Alimentação (g/L) 2,43 1,83 
Concentração de Cu na Rafinado (g/L) 0,23 0,20 
Eficiência de Extração (%) 90,5 89,1 
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No caso da reextração também foi analisada a diferença média da concentração de cobre entre o eletrólito 
carregado e o esgotado. Este valor corresponde à quantidade de cobre extraída pela solução de ácido sulfúrico 
reextratante. Como podemos verificar nas Figuras 6 e 6A, as distribuições dessas observações também apresentam uma 
distribuição normal. 
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Figura 6- Histograma de acompanhamento da 
concentração de cobre na reextração- Acorga M5850. 

Figura 6A - Histograma de acompanhamento da 
concentração de cobre na reextração -LIX 841. 
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Para o reagente Acorga M5850 a diferença média da concentração de cobre ficou em 14,8 g/L, enquanto que 
para o extratante LIX 841 foi de 18,2 g/L. Esta diferença pode ser atribuída a distintas vazões de solução aquosa na 
etapa de reextração (Tabela 2). 

A partir das análises químicas das correntes aquosas para os íons de Mg, Ca, AI, As, e Mg não foram 
observadas extrações significantes desses metais tanto para o reagente Acorga M5850, como para o LIX 84I. Isso, não 
significa, no entanto, que em períodos mais longos de operação não se possa observar o acúmulo de algum 
contaminante deletério ao processo. 

4. CONCLUSÕES 

Pode- se concluir que tecnicamente é viável o emprego de efluente industrial como agente lixiviante em 
substituição ao uso de ácido sulfúrico comercial. Tal medida além de pioneira na metalurgia do cobre representará uma 
economia de 50% nos custos aluais referentes ao consumo de ácido sulfúrico. 

Os resultados dos ensaios contínuos de lixiviação em coluna mostraram que a mesma eficiência de recuperação 
acima de 90% foi obtida independente do tipo de agente lixiviante empregado. O acúmulo observado nas concentrações 
dos íons de As, Cd e Zn ocorrido quando empregado o efluente industrial poderá ser controlado em etapa de tratamento 
posterior. 

Para ambos extratantes testados, Acorga M5850 c Lix 841, obteve-se uma eficiência de extração próxima a 
90%, com capacidades de carga similares, indicando que somente critérios técnicos não foram suficientes para a seleção 
do reagente. Desta forma, critérios tais como custo do extratantc, disponibilidade de suprimento, degradação do produto 
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no decorrer de longos períodos de operação, consolidação do emprego do cxlratante cm escala industrial, deverão ser 
ponderados para complementar a escolha do extratante. 
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