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RESUMO 
A técnica de plancjamcnto de experimentos já possui grande aplicação no modclamcnto matemático de processos metalúrgi
cos. No presente trabalho a técnica foi utilizada cm substituição a metodologia tradicional para o levantamento de informações 
básicas requeridas para a elaboração de um circuito SX. 
De acordo com a literatura vários fatores podem influenciar na extração do ferro por aminas, dentre os quais, a concentração 
de cloreto presente em solução, tanto para o condicionamento icicial do extratante, como para a_ formação do ânion FeC1

4 
que 

será posteriormente extraído. Um outro tàtor importante, é a quantidade necessária de modificador, para evitar a formação de 
terceira fase. Outros fatores como a % de ferro na alimentação aquosa e a concentração de a lamina no solvente também neces
sitam ser investigados. 
O objetivo foi estudar as variáveis influentes no processo de separação Fc/AI, tais como, relação A/0, tempo de contato, con
centrações de Fe'' e Cl·, pH, concentração de modificador c concentração de solvente, em soluções clorídricas . O extratante 
utilizado foi Alamina 336. Uma investigação abrangente sobre as variáveis interferentes no processo foi realizada através de 
um plancjamento de experimentos do tipo "cubo + estrela" com ponto ccntral.Os resultados mostram a possibilidade do le
vantamento de um modelo matemático que descreve o processo dentro do conjunto e do intervalo estudado, com um nível de 
ajuste sat istàtório. 

PALAVRAS-CHAVE: extração por solventes, alamina 336, separação Fc-AI. 

ABSTRACT 
Designs of experiments alrcad y have great application in mathematical modeling ofmetallurgical processes. ln this study, the 
tcchnique was used as substitute oftraditional tests for acquisition ofbasic information in SX circuit preparation. 
According to the literaturc severa! factors can influence the iron extraction by amines, for example, chloridc_concentration in 
this solution is one for initial conditioning of extractant and fom1ation of FeCI

4 
anion that will be extracted. Another important 

rcquired factor is thc quantity of modificr to avoid the formation of third phase. Other factors such as the % iron in feed water 
and lhe a lamine concentration in solvent a lso nced to bc investigated. 
The objective was to study the most important variables in the proccss of Fe/ AI separation, as ratio A I O, contact time, con
centration ofFe' 1 and CI·. pH , modifier conccntration and solvent conccntration, in h ydrochloric solutions. The extractant used 
was alaminc 336. A investigation on the interference of variables in the proccss was carried out by lhe design of experimcnts 
"cube + star". Thc rcsults show lhe possibility to obtain a mathematical model that dcscribes the process in the leveis studicd, 
with a satisfactory adjustmcnt. 

KEV WORDS: solvcnt cxtraction; alamine 336; Fc-AI separation. 
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I. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de processos alternativos para a extração de alumínio a partir de materiais argilosos vem 

sendo discutidos na literatura. O interesse nesses processos na realidade não são recentes. Foram desenvolvidos 

principalmente na década de 70 tendo como objetivo encontrar um substituto ao processo Bayer para a produção 

de a lumina. Tratava-se de uma tentativa de usar outra matéria prima para a produção de alumínio, uma vez que pra

ticamente não existem bauxitas nos EUA. Dentre esses processos destaca-se como muito vantajoso (muito vanta

joso em tennos técnicos, porque esse processo com o objetivo de produzir alumínio, não consegue ser atrativo sob 

o ponto de vista económico) a cxtração de alumínio por lixiviação de bauxita por soluções aquosas de HCI. Porém, 

esses processos ácidos apresentam a desvantagem da comum co-lixiviação do íon ferro. Desta forma, torna-se im

portante o estudo da separação dos íons ferro e alumínio desses licores de lixiviação. O processo é atrativo quan

do o objetivo é o de produzir sais de alumínio sob forma de cloretos. 

Alguns estudos foram descritos na literatura sobre a separação de ferro em meio clorídrico pela técnica de ex

tração por solventes. Ritcey & Ashbrook ( 1979) citam um estudo realizado pelo U .S. Bureau of Mines para o pro

cessamento de minério não bauxítico por lixiviação clorídrica c posterior separação do íon ferro por cxtração por 

solventes. Essa operação foi reali zada com A lamina 336, 15% cm querosene c I 0% de isodccanol em 6 estágios 

de mixers-settlers. A operação de stripping foi realizada com solução 0,06 moi/L de HCI. Após a remoção do fer

ro contido, o rafinado foi cristalizado como AlCI, *6H
2
0. 

A escolha da utilização da A lamina 336 como removcdora de íons ferro parece ser vantajosa em comparação 

com outros extratantes. Mahi & Bailey ( 1985) investigaram a separação de Fe c AI cm licores clorídricos pe

los extratantcs Alamina 336, TBP, Aliquat 336, Amberlite LA-I e LA-2, Di-n-butilamina, trimctilamina, dietila

mina, trietilamina, 2-Fenietilamina, di-2-etilamina e ácido di-2-etilhexil fosfórico. A comparação desses extratan

tcs mostra vantagens na utilização da alamina 336 no que se refere em'% de extração de ferro , tempo de separa

ção de fases e seletividade. 

De acordo com a Divisão Tecnológica de Mineração da Cognis Corporation, fabricante da Alamina 336, esse 

produto tem grande vantagem como extratante em meios ácidos c é utilizado para a cxtração de íons como urânio, 

cobre, cobalto, nióbio, terras-raras, zinco, vanádio, tugstênio e ferro (Cognis Corporation, 2005). 

O dodecanol é utilizado normalmente nesses casos como um modificador. Um dos problemas encontrados na 

escolha do tipo de sistema diluente-extratante é a formação da chamada "terceira fase". Esse fenômeno ocorre em 

alguns sistemas diluente-extratantes quando o extratante é carregado com o metal e resulta na separação de uma 

segunda fase orgânica. 

Diluentes alifáticos são mais promissores a ocasionar esse tipo de problema que é geralmente explicado em 

termos da solubilidade limitada do composto mctal-extratante no diluente apoiar. Sistemas aminas-hidrocarbone

tos alifáticos apresentam freqüentemente essa ocorrência. A fonnação dessa terceira fase pode ser eliminada pela 

adição de pequenas quantidades (3-5%) de alguns modificadores como os álcoois de cadeia longa como isodeca

nol ou outros compostos como o TBP. Esses modificadores são compostos orgânicos moderadamente polares que 

podem solvatar preferencialmente o composto amina-metal resultando num complexo solvatado de melhor solu

bilidade do diluente apoiar (Monhemius, 1975). 

Pode-se explicitar a ação da a lamina 336 na extração de FcJ' em soluções clorídricas da seguinte forma: as 

aminas terciárias livres podem combinar com o HCI da solução aquosa c formar um sal alquil-amônio: 

R N + 3Cr :=:}R NH*Cl 
.1 (org) 3 (org) 

(I) 

De acordo com a literatura, íons férricos tem a tendência de fotmar espécies complexas com íons cloreto, tais como 

FeCl ," e FeC1
4

- (Majima and Awakura, 1986; Millero ct ai., 1995). 

A extração do íon ferro pode ser explicada pela formação de um íon complexo: 

R NH*CI + FeCI :=:} R NH*FeCI 
3 (org) .\( alj ) 3 4tur~ ) 

(2) 

Ou pela troca de um íon cloreto por um íon complexo aniônico ferro-cloro formado em fase aquosa: 

R NH*CI + FeCl · :=:}R NH*FcCl + cr 
3 (org ) 4 (<lq) 3 4torg) (aq ) 

(3) 
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Muhl ct ai. ( 19XO) também descrevem a utilização de outros extratantcs para a separação de Fe e AI. Como 

descrito também cm outros trabalhos, os autores também citam a utilização de aminas, mas também a outros ex

tratantes tal como ácidos monocarbox ílicos alifáticos c tri-butil fostàto (TBP). 

No caso de ácido monocarboxílicos alifáticos tem-se a seguinte reação de extração: 

3Fc'' + 3H O + 9/2 (HR) =? (FcR . *H 0) + 2H' 
aq 2 aq 2 org ·' 2 3 org 

(4) 

A cxtração pode ser controlada pelo pH , pela formação do complexo, pela composição da fase aquosa c pelo 

processo de hidrólise. O trabalho também cita que cm tese, o alumínio também poderia ser extraído sendo que em 

mais a ltos valores de pH. 

Trabalhos mais recentes como os de Lcc & Lce (2005) mostram experiementos de extração por solventes para 

scraração de Ni c Fc cm so luções clorídricas utili zando MIBK, PCRXA c alamina 336. Os resultados mostram que 

é poss ível separar Ni c Fc com grande va ntagem utili zando alamina 336. Na operação, 7 estágios de extração fo

ram prev istos para I moi/L de ex tratante c uma relação 0 / A de 7 tendo sido alcançado 99% de extração de Fc. Um 

total de I O estágios de rccxtração foram previstos com uma solução de HCI de 0,0 I M c uma relação 0/ A igual a 

7. O solução final obtida tinha uma concentração de 133 g/L de Fc. 

Assim. conclui-se que a literatura estudada recomenda o uso das aminas cm especial da alamina 336 para ex

trair o ferro de uma solução contendo ferro c alumínio sob a forma de cloretos. 

O uso de um modificador parece ser essencial para a não formação da terceira fase. Todos os trabalhos pes

quisados trabalham com modificadores independente da concentração da lixívia. No entanto, Ritcey ( 1979) cita 

que a utilização de diluentes aromáticos pode diminuir a necessidade de uso desses modificadores para a elimina

ção da terceira fase . 

O objctivo deste trabalho foi estudar as variáveis influentes no processo de separação Fe/ AI (relação AIO, tem

po de contato, concentrações de Fc '' c CT, pH, concentração de modificador, concentração de solvente, etc.) em 

soluções clorídricas de ferro c alumínio. O cxtratantc utilizado foi Alamina 336. Uma investigação abrangente so

bre as variáveis interferentes no processo foi realizada através de um plancjamcnto de experimentos do tipo "cubo 

+estrela" com ponto central. 

Os resultados mostram a possibilidade do levantamento de um modelo matemático que descreve o processo 

dentro do conjunto c do intervalo de variáveis estudado, com um níve l de ajuste satistàtório. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Vári os fatores podem influenciar na cxtração do fe rro por aminas. A concentração de cloreto presente em so

lução é um deles, pois é necessário ter um excesso de HCI cm solução tanto para o condicionamento icicial do ex

tratante como para a formação do ânion FcCI~- que será posteriormente ex traído . Um outro fator importante, é a 

quantidade necessária de á lcool de cadeia longa, como modificador, para evitar a formação de terceira fàse . Ou

tros tàtorcs como a'% de ferro na alimentação aquosa c a concentração de alamina no orgânico também necessi

tam ser investigados. 

Para os ensaios, utili zou-se um licor típico, proveniente de uma lixiviação clorídrica de bauxita, com a se

guinte composição química : 7.5% Alp ,, I ,30% Fep, (Fc ' ),O, 12'Yo Fep, (Fc '2) e 0,45% de acidez livre (H C I) . 

Uma investigação sobre as variáveis interferentes no processo, utili zando uma so lução de alam i na 336 (COG

NIS Corporation) cm querosene (P ETRO BRAS) como cxtratantc c isodecanol (SIGMA-ALDRICH) como mo

dificador. Todos os reagentes foram utilizados como recebidos sem nenhuma purificação prévia. Para controle da 

concentração de Cl- cm solução, foi utilizada uma so lução comercial de HCI37% (VETEC). 

Os testes foram realizados através de um plancjamcnto de experimentos do tipo "cubo +estrel a" com ponto 

central (Calado & Montgomery. 2003) como mostrado na Tabela I. Os números compreendidos na Tabe la entre - 2 

a +2, referem-se aos 5 níveis de cada variável pesquisada. Esses níveis foram escolhidos tendo como base infor

mações de trabalhos anteriores ( Lakshcvitz Jr. ct.al., 2007). 

No total foram reali zados 30 testes, com 5 níve is para as variáveis, com o objeti vo de se obter um modelo re

presentati vo para o processo (equação 5) que abrangesse os efeitos principais lineares, os quadráti cos c as intcra

ções de segunda ordem para o conjunto de variáveis c níveis descritos abaixo: 

Y= a +I: bX + I:c X ~ + I:d . X X. 
(I I I I I I I 1i l 

(5) 
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Variáveis independentes: 

V I )Volume de aquoso: 50, I 00, 150, 200 c 250 mL; 
V2)Volume de orgànico: 50, I 00, 150, 200 e 250 mL; 
V3)% v/v de HCI (37%) adicionado ao aquoso inicial: 10, 20, 30,40 c 50'%; 
V4)% v/v de modificador (isodccanol) adicionado ao aquoso inicial: 5, I O, 15 , 20, 25'%; 
V5)Concentração de A lamina 336 ·em isoparafina para a composição da fase orgánica (% v/v) : 5, I O, 15, 20 

c 25%; 
V6)Concentração de Fe na alimentação (obtida por diluição da lixívia original com água dcstilada)(g/ L): 

I ,218; 2,943; 4,669; 6,41 O e 8, 120. 

Os ensaios foram realizados em funis de separação cm mesa agitadora com I O minutos de conta to entre tàses 
para cada teste. Ao final do tempo de contato as fases orgânica c aquosa foram separadas. As seguintes variáveis 
foram detem1inadas c utilizamos V li como variável resposta para o levantamento do modelo: 

V7) Concentração final de Alp
3 

(g/ I OOg); 
V8) Concentração final de Fe

2
0

1
(gll OOg); 

V9) % de alumínio (lll) extraído; 
V I 0)% de fen·o total extraído; 
V li )Razão entre a% de ferro extraído e a% de alumínio extraído. 

As análises químicas das soluções aquosas inicial e resultantes dos testes foram realizadas por absorção ató
mica. As concentrações íônicas nas fàses orgánicas foram calculadas por diferença. 

3. RESULTADOS 

As análises químicas dos rafinados apresentaram valores para a concentração final de Al
2
0 1 c Fc

2
0 1, nos 30 

testes, compreendidos entre I ,3 7-5,36 e 0,006-0,24 respectivamente, em unidades de g/1 OOg. A partir desses valo
res, foi possível observar que as extrações de ferro (V I 0) foram muito boas para todos os ensaios realizados (59,39 
à 98,30% de extração). Porém, se deseja que o ferro seja todo retirado com uma mínima extração de alumínio (V9) 
(detenninadas entre 8,72 c 72,50% nos testes), ou seja, uma máxima relação% Fc/%AI (V li). Para se chegar nos 
valores ótimos de variáveis objetivando uma máxima relação '%Fc/'%AI, uma análise estatística do planejamento 
foi realizada tendo essa grandeza como variável resposta (dependente). 

A Tabela II mostra os resultados de efeito de variáveis . As linhas da tabela destacadas em cinza mostram os 
efeitos com significância igual ou superior a 95% de confiança (p<0,05 ). A coluna designada como " Coeff" indi
cam os coeficientes de regressão para cada membro da equação, indicados pelos números de cada variável entre 
parênteses cm seus efeitos lineares (L) ou quadráticos (Q) e ainda as suas interaçõcs. O modelo com todos os ter
mos da equação apresentou um coeficiente de con·elação igual a 0,998 o que indica um excelente ajuste dos dados 
experimentais ao modelo testado. Na Tabela I também são apresentados os valores de V li preditos pelo modelo. 
Verificam-se maiores diferenças entre os valores de V li, calculados e prcvisos pelo modelo, principalmente nas 
corridas axiais (pontos estrela) e nos pontos centrais do planejamcnto. 

Os coeficientes da equação são apresentados na sua forma codificada cm função dos níveis das variáveis (ní
veis - I, -2 , O, I e 2), necessitando serem transformados quando o desejo é a utilização dos seus valores reais . Os 
valores de máximo para a função também foram calculados com o objctivo de otimizar o processo de separação 
Al-Fc e os valores de cada variável são mostrados na Tabela III. 
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Tabela I Plam:jamcnto Jc experimentos para a in vestigação da separação Fc-AI cm meio clorídrico por almnina 336. 

VARIÁVEIS 
TESTES VI V2 V3 V4 V5 V6 VII calculado VIl predito 

I I I I I -I -I li ,40 li ,44 

2 I I I -I I -I 2,59 2,63 

3 I I -I I -I I 2,00 2,04 

4 I -I I -I I I 2 ,11 2, 15 

5 - I I -I I I I 2, 10 2, 14 

6 I -I I I -I I 2,03 2,07 

7 - I I I -I -I -I 2,77 2,XI 

X I I -I - I I I 2,1X 2,22 

9 I -I -I I -I -I I ,X I I ,l\5 

lO -I -I I -I -I I 2,25 2,29 

li - I I -I -I -I I I ,32 1,36 

12 I -I -I -I I -I 3,12 3,16 

13 - I - I -I I I -I 3,07 3, 11 

14 -I -I I I I I 2,04 2,08 

15 - I I I I I -I 2,7 1 2,75 

16 - I -I - I - I -I -I 2 ,46 2,50 

17 -2 o o o o o 5,75 5,66 

IX 2 o o () o o I ,78 1,69 

19 o -2 o o o o I ,30 1,22 

20 o 2 o o o o 4,54 4,46 

21 o o -2 o o o I ,92 I ,84 

22 () () 2 o o o 2,45 2,37 

23 () o o -2 o o 2,23 2, 15 

24 o o () 2 o o 2,20 2, 12 

25 o o o o -2 o 1,78 1,70 

26 () o o o 2 o 2,20 2,12 

27 o o o o o -2 5,53 5,45 

2X o o o o o 2 2,02 I ,93 

29 o () o o o o 2,17 2,34 

30 o () o o o o 2,1X 2,34 

Deve-se lembrar que alguns resultados de máximos apresentados foram calculados por ex trapolação da curva 
ajustada, como os volumes de aquoso, orgii nico c a concentração inicia l de ferro. 

Pode-se ver que a melhor linha de operação org:aq a ser considerada leva ndo-se apenas cm cons ideração a 
maior relação 'Y.,Fc/'Y..A I é de I ,05: I. 

Outra observação importante é a dependência de ad ição de HC I em torno de 37% v/v. Isso indica que a lix í
via possui uma concentração de CT deficiente para um condic ionamento inicial da alamina c a total transforma-

- d . F J+ - . . . I çao os tons c· cm amons cm conJLtnto com tons c orctos. 
Como a concentração de Fc na alimentação foi calculada fora do intervalo estudado considera-se para o levan

tamento da isotcrma bom valor de 8 g/L para evitar o aparecimento da terceira fase, bem como o aumento da% de 
modificador para 7% como margem de segurança. Deve-se lembrar, no entanto, que esse valor de 7% está condi
cionado a uma condição de re lação de làscs de quase I: I o que não significa que em relações onde a quantidade de 
aquoso presente seja ma ior que a de orgâ nico esteja-se à sa lvo do aparecimento de terceira fase. 
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Tabela II - Valores dos efeitos de variáveis e interações envolvidas 

Effect p -95.% +95.1Yo Coeff. Std.Err. -95.% +95.% 

Meanllnterc. 2.343 0.005 1.610 3.076 2.343 0 .1 70 1.610 3.076 

( I )V aquoso (L) -1.982 O.Oll -2.880 -1.084 -0.991 0.104 -1.440 -0.542 

Vaquoso(Q) 0.668 0.029 0.167 1.170 0.334 0.058 0.083 0.585 

(2)V orgnico(L) I :fí20 0.016 0.722 2.518 0.810 0.104 0.361 1.259 

V orgnico(Q) 0.248 0.168 -0254 0.750 0.124 0.058 -0.127 0.375 

(3)% HCI conccntrado(L) 0.266 0.331 -0.632 1.1 64 0.133 0.104 -0.3 16 0.582 

o/o HCI conccntrado(Q) -0.121 0.409 -0.623 0.381 -0.060 0.058 -0.311 0.19 1 

(4)% Modificador(L) -0.016 0.946 -0.914 0.882 -0.008 0.104 -0.457 0.441 

o/o Modificador(Q) -0.107 0.456 -0.609 0.395 -0.054 0.058 -0.304 0.197 

(5)% alamina(L) 0.210 0.420 -0.688 1.108 0.105 0.104 -0.344 0.554 

o/o alamina(Q) -0218 0203 -0.720 0.284 -0.109 0.058 -0.360 0.1 42 

( 6 )Concentração 
-1.758 0.014 -2.655 -O.N60 -0.879 0.104 -1 .328 -0.430 

de Ferro( L) 
ConcentraçãO 

0.673 0.029 0.171 1.175 0.337 0.058 0.086 0.588 
de Ferro(Q) 

1L by2L 1251 0.014 0.617 1.886 0.626 0.074 0 .308 0.943 

1L by3L 1.026 0.020 0.391 1.660 0.513 0.074 0.195 0.830 

1Lby4L 0.977 0.062 -0.122 2.077 0.489 0.128 -0.061 1.038 

1Lby 5L -1.06 1 0.053 -2.160 0.039 -0.530 0.128 -1.080 0.0 19 

llby6L -0.912 0.025 -1.547 -0.277 -0.456 0.074 -0.773 -0.138 

2 L by3L -0.020 0.945 -1.1 20 1.080 -0.010 0.128 -0.560 0.540 

2Lby4L 1.292 0.013 0.657 1.927 0.646 0.074 0.329 0.964 

2Lb)' 5L -1.211 0.015 -1.846 -0.577 -0.606 0.074 -0.923 -0.288 

2Lby6L -0.963 0.064 -2.063 0.136 -0.482 0.128 -1.031 0.068 

3Lby4L 1.073 0.018 0.438 1.708 0.536 0.074 0.2 19 0.854 

3Lby5L -1.488 0.010 -2.123 -0.853 -0.744 0.074 -1.062 -0.427 

3L by 6L 0.596 0.145 -0.504 1.695 0.298 0. 128 -0.252 0.848 

4Lby5L -3.048 0.007 -4.148 -1.948 -1.524 0.128 -2.074 -0.974 

4Lby6L -0.965 0.023 -1.600 -0.330 -0.483 0.074 -0.800 -0.165 

5l by6L 0.975 0 .022 0 .340 1.610 0.487 0.074 0.170 0.805 

Tabela III - Valores de máximo encontrados para o modelo testado 

Variável Valores criticos codificad os Valores críticos dccodjficad os 

Volumo de aquoso 2,62 280,83 mL 

Volume de orgânico 2,34 267,02 mL 

o/o HC I concentrado 0,72 37,18% 

o/o Modificador -I ,65 6,76% 

% alamina I ,5 1 22.55% 

Cone. de Ferro 2,16 8,39 giL 

Para as demais variáveis independentes o processo estatístico para o levantamento dos modelos pode ser reali
zado de forma similar. Por uma questão de síntese, aprescntamtam-se na figura I, a verificação da pcrfonnance do 
modelo levantado através da comparação entre os resultados modelados c observados via teste d iagonal. 

A figura 2 apresenta uma is01enna McCabe-Thiele para a cxtração do íon Fe levantada experimentalmente 
utilizando- se as condições experimetais ótimas. 
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Figura I Verificação da performance do modelo.Comparação 
dos resultados modelados e observados via teste diagonal. 

Figura 2- lsotcrma MeCabe-Thiclc para cxtraçào 
de Fc levantada nas condições ótimas encontradas. 

4. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados observados c as informações discutidas neste trabalho pode-se concluir que: 

O ex tratante A lamina 336 apresenta um bom desempenho na separação Fel AI cm meio clorídrico; 
Um bom desempenho de cxtração de ferro está condicionado a presença de íons cr cm solução para 
formação de um complexo aniônico; 
A presença de isodccanol parece ser importante para o controle do aparecimento da terceira fase; 
A utilização de técnicas de plancjamcnto de experimentos parece ser eficaz na investigação de proces
sos de cxtração por solventes ; 
Foi possível o levantamento de um modelo matemático que descreveu o processo estudado com uma 
coeficiente de correlação maior que O, 99 . 
A partir de valores ótimos encontrados para as variáveis independentes, através do modelo matemático 
levantado, foi possível levantar uma isotcrma McCabc-Thicle de extração e verificar o comportamento 
do sistema. 
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