
XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA EXTRAÇÃO POR SOLVENTES DE 
COBALTO COM CYANEX 272 UTILIZANDO-SE UM SOLVENTE 

MAGNÉTICO 
 

LOBATO, N.C.C.1, FERREIRA, A.M.2,5, ROCHA, S.D.F.3,5, MANSUR, M.B.4,5 
1Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de Engenharia Metalúrgica 

e de Materiais, e-mail: natalia.candian@yahoo.com.br 

2Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Departamento de 
Química, e-mail: angelamello@des.cefetmg.br 

3Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de Engenharia de Minas.  
e-mail: sdrocha@demin.ufmg.br 

4Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de Engenharia Metalúrgica 
e de Materiais, e-mail: marcelo.mansur@demet.ufmg.br 

5Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Recursos Minerais Água e Biodiversidade -
INCT-Acqua, e-mail: www.acqua-inct.org 

 
 
RESUMO 
 
A extração por solventes é um método de separação eficiente e seletivo aplicado a 
diversos sistemas hidrometalúrgicos. No entanto, a separação das fases aquosa e 
orgânica pode ser um processo lento e algumas vezes ineficaz. Quando isso ocorre, 
extensas áreas de sedimentação nos misturadores-decantadores são requeridas, 
elevando os custos de investimento e operacional. Com o objetivo de melhorar a 
velocidade e eficiência de separação das fases líquidas, fez-se a utilização de um 
líquido orgânico magnético, também chamado de ferrofluido, composto por 
nanopartículas de magnetita funcionalizadas com ácido oleico dispersas em um 
diluente orgânico. Sendo assim, buscou-se, neste trabalho, avaliar o efeito do uso do 
ferrofluido em concentrações diferentes (10, 20 e 30 g/L de magnetita em querosene 
comercial alifático Exxsol D80) na eficiência de extração de cobalto (1,0 g/L) com 
CYANEX 272 (10% v/v), variando-se o pH da fase aquosa de 2 a 7. Ensaios na 
ausência de nanopartículas também foram realizados nas mesmas condições 
operacionais para fins de comparação. Foi possível concluir que a presença de 
nanopartículas não interfere na eficiência de extração do metal nas condições 
estudadas. Avaliou-se, também, a resistência do ferrofluido com 30 g/L de magnetita 
revestida em contato com água deionizada com acidez variada (desde pH 7 até 2M). 
Foi verificado que as nanoparticulas não são resistentes quando contactadas a 
soluções aquosas com pH ≤ 2,0. Tal resultado limita a faixa de aplicação do 
ferrofluido em extração por solventes, sendo preciso desenvolver novas estratégias 
de recobrimento das partículas magnéticas para permitir seu uso em sistemas 
hidrometalúrgicos que operem em elevadas condições de acidez. 
 
PALAVRAS-CHAVE: extração por solventes; nanopartículas; líquido magnético; 
ferrofluido; cobalto; CYANEX 272. 
 
ABSTRACT 
 
Solvent extraction is an efficient and selective separation method applied to 
hydrometallurgical systems. However, the separation of aqueous and organic phases 
can be slow and sometimes inefficient. When this occurs, large areas of 
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sedimentation in the mixer-settler are required, increasing the investment and 
operating costs. In order to improve the speed and efficiency of separation of the 
liquid phases, this work proposes the use of a magnetic organic liquid, also called 
ferrofluid, which is composed of magnetite nanoparticles coated by oleic acid and 
dispersed in an organic diluent. Therefore, the aim of this study is determine the 
effect of the use of ferrofluid at distinct concentrations (10, 20 and 30 g/L of 
magnetite in commercial aliphatic kerosene Exxsol D80) on the efficiency of cobalt 
extraction (1.0 g/L) with CYANEX 272 (10% v/v) varying the aqueous phase pH from 
2 to 7. Tests without nanoparticles were also carried out under similar operating 
conditions for comparison purposes. It was concluded that the nanoparticles do not 
affect the metal extraction efficiency in the conditions studied. It was also evaluated 
the chemical resistance of the ferrofluid with 30 g/L of coated magnetite in contact 
with deionized water at changing acidity (from pH 7 to 2M). It was found that the 
nanoparticles are not resistant when contacted to aqueous solutions with a pH ≤ 2.0. 
This result limits the application of the ferrofluid in solvent extraction, so it is 
necessary to develop new strategies to coat the magnetic particles in order to allow 
its use in hydrometallurgical systems that operate at high acidity conditions.  
 
KEYWORDS: solvent extraction; nanoparticles; magnetic liquid; ferrofluid; cobalt; 
CYANEX 272.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A extração por solventes (ou extração líquido-líquido) objetiva extrair seletivamente 
um ou mais componentes presentes em uma solução aquosa mediante sua 
contactação com uma fase orgânica. Em aplicações típicas de hidrometalurgia, a 
fase orgânica contém um extratante específico ao metal de interesse presente na 
solução aquosa, sendo essa fase normalmente um licor proveniente da lixiviação. O 
contato entre as duas fases, realizado em misturadores-decantadores, se dá por 
agitação mecânica. Dessa forma, uma fase é dispersada na outra para promover a 
reação entre o extratante e o metal de interesse e, consequentemente, favorecer a 
transferência seletiva desse metal da fase aquosa para a fase orgânica. Após a 
separação das fases, tem-se a etapa de reextração, na qual o metal é transferido 
para outra fase aquosa, isenta de contaminantes, a fim de se obter uma solução 
passível de ser encaminhada à eletrólise ou cristalização (RITCEY; ASHBROOK, 
1984). 

 
Tanto na etapa de extração quanto na reextração, promove-se o contato íntimo entre 
as fases aquosa e orgânica via agitação. Quanto maior a agitação, menores as 
gotas da fase dispersa, logo mais rápida é a transferência de massa entre as fases. 
Contudo, como a separação dessas fases ocorre por sedimentação gravimétrica 
mediante ação da diferença de densidade, tal processo pode ser suficientemente 
lento a ponto de torná-lo ineficaz. Nesse caso, gotículas da fase orgânica 
permanecem na fase aquosa mesmo após longos períodos de sedimentação 
(GODFREY; SLATER, 1994).  
 
Com o objetivo de acelerar e aumentar o grau de separação durante o processo de 
sedimentação, Hwang (1991) e Palyska e Chmielewski (1993) propuseram a 
magnetização da solução orgânica, de modo que a separação entre as fases 
orgânica e aquosa pudesse ser auxiliada por um campo magnético. A fase orgânica 
magnetizada foi obtida misturando-se o extratante a um diluente magnético, 
denominado "líquido magnético", “fluido magnético”, ou ainda “ferrofluido”. Esse 
fluido é um sistema coloidal constituído por cristais magnéticos, normalmente 
magnetita (Fe3O4) ou maghemita (Fe2O3), com dimensões compreendidas entre 5 e 
25 nm, que se encontram dispersos em um líquido orgânico (BACRI et al., 1986; 
WANG et al., 2011, 2012). 
 
No entanto para que a magnetita se disperse no líquido orgânico é necessária a sua 
funcionalização para tornar as partículas hidrofóbicas. Além do mais, a 
funcionalização promove uma melhor estabilidade coloidal nas nanopartículas no 
fluido (LÓPEZ-LÓPEZ et al., 2005). Segundo Viali (2009), a funcionalização com 
ácido oleico, comparado a outros ácidos carboxílicos, é o que promove melhor 
estabilização das nanopartículas. 
 
Apesar das nanopartículas presentes na fase orgânica promoverem um aumento na 
velocidade da separação das fases, Palyska e Chmielewski (1993) acreditavam que 
a presença dessas partículas sólidas inibiriam o processo de difusão, resultando em 
uma queda na taxa de extração. Portanto, esse trabalho tem por objetivo avaliar se a 
eficiência do processo de extração por solventes é afetada pelo ferrofluido, bem 
como pela quantidade de magnetita contida no mesmo. Outro objetivo do estudo é 
avaliar a resistência química do ferrofluido funcionalizado com ácido oleico quando 
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em contato com diferentes soluções ácidas a fim de se determinar a aplicabilidade 
prática do fluido magnético em diversos sistemas de extração por solventes.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
As nanopartículas de magnetita utilizadas no presente estudo foram sintetizadas 
pelo método de coprecipitação de Fe+2 e Fe+3 em solução de NH4OH, com base nos 
trabalhos de Valenzuela et al. (2009) e Wang et al. (2011, 2012). 
 
Já a funcionalização foi realizada com ácido oleico, à temperatura de 60ºC. O 
procedimento foi baseado na patente US5043070 (HWANG, 1991).  
 
E a dispersão das nanopartículas no fluido orgânico foi realizada misturando as 
nanopartículas funcionalizadas em querosene comercial alifático Exxsol D80 
(ExxonMobil Química) utilizando-se um ultrassom (marca Unique, modelo USC-
1650A), por um período de 1 hora (GE et al., 2012). 
 
2.1. Ensaio de extração por solventes 
 
Preparou-se uma solução aquosa de 1,0 g/L de cobalto mediante solubilização de 
CoSO4.7H2O (Synth, 99%) em água destilada. O pH da solução foi ajustado para pH 
= 1,5 mediante adição de ácido sulfúrico (Synth, 98%).  
 
A solução orgânica sem a presença de nanomateriais foi preparada solubilizando-se 
10% v/v de CYANEX 272 (ácido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfínico) (Cytec Canadá) em 
Exxsol D80 como diluente. Nas soluções orgânicas contendo as nanopartículas, 
utilizou-se a mesma proporção de 10% v/v de CYANEX 272 e o ferrofluido contendo 
10, 20 ou 30 g/L de magnetita funcionalizada dispersa em Exxsol D80. 
 
O ensaio de extração por solventes foi realizado a temperatura ambiente. Para tal, 
100 mL da fase aquosa foi colocada em um béquer (modelo benzelius) de 600 mL. 
Uma alíquota de 2 mL da solução foi coletada previamente para análise química de 
ferro e cobalto. Em seguida, adicionou-se a fase orgânica (100 mL). As fases foram 
contactadas utilizando-se um agitador mecânico (marca IKA, modelo RW20 digital), 
à 400 rpm durante 5 minutos. Após esse tempo, as soluções foram transferidas para 
um funil de separação e deixadas em repouso por 5 minutos a fim de se obter a 
separação das fases. Uma alíquota da fase aquosa (3 mL) foi recolhida para análise 
química e o pH de equilíbrio medido utilizando-se um pHmetro digital (marca 
Digimed, modelo DM22). Esse procedimento foi adotado para evitar aderência da 
fase magnética orgânica no eletrodo de pH. Quando se retirou a alíquota da fase 
aquosa, foi recolhida também uma alíquota de mesmo volume da fase orgânica, a 
fim de manter constante a proporção volumétrica entre as fases A/O = 1. Para 
aumentar o pH da solução aquosa, adicionou-se gotas de uma solução 10 mol/L de 
NaOH (Synth, 99%). Durante o experimento variou-se o pH de 1,5 a 7, retirando 
alíquotas nos níveis de pH 2; 3; 4; 4,5; 5; 6 e 7. 
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2.2. Ensaio de resistência química do ferrofluido 
 
Utilizando soluções de NaOH e H2SO4 ajustou-se a acidez da água deionizada para 
diferentes níveis: pH 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; e concentrações de ácido 0,5M; 1,0M e 2,0M. 
Uma amostra de 25 mL dos diferentes níveis de acidez da água foi colocada em um 
erlenmeyer de 250 mL. Em seguida, foi adicionado 25 mL da solução de ferrofluido 
com concentração de nanopartícula fixa em 30 g/L. Os erlenmeyers foram vedados 
e colocados sob agitação em um shaker (marca New Brunswick Scientific, modelo 
Annova44), a 400 rpm e 25ºC por 24 horas. Posteriormente, as fases foram 
separadas com o auxílio de funis de separação e a fase aquosa analisada por 
absorção atômica para a determinação de ferro. 
 
2.3. Procedimento analítico  
 
As alíquotas recolhidas dos experimentos foram analisadas via Espectrofotometria 
de Absorção Atômica (marca GBC, modelo XPLORAA-2) para a determinação de 
cobalto e/ou ferro. A concentração dos metais na fase orgânica foi calculada por 
balanço de massa, a partir dos valores determinados analiticamente na fase aquosa. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na Figura 1 é mostrada a curva de extração do cobalto em diferentes composições 
da fase orgânica. É possível observar que a presença das nanopartículas não 
interferiu no processo de extração por solventes do metal, nas condições avaliadas. 
Ou seja, pelo menos até uma concentração de 30 g/L de nanopartículas de 
magnetita, não há perda de eficiência na extração de cobalto com CYANEX 272.  
 

 
Figura 1. Extração de cobalto em diferentes concentrações de nanopartículas funcionalizadas 

no diluente orgânico ([Co] = 1 g/L; [CYANEX 272] = 10% v/v; A/O = 1; T = 25oC). 
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Foi observado também que, durante o experimento, a contaminação de ferro na 
solução aquosa foi muito pequena, chegando ao valor máximo de 1,80 µg/mL ao se 
utilizar um ferrofluido contendo 30 g/L. Ou seja, apenas cerca de 0,01% do ferro 
presente na fase orgânica passou para a fase aquosa. No ferrofluido contendo 10 
g/L, a porcentagem de ferro que passou da fase orgânica para a fase aquosa atingiu 
o valor de 0,02%, confirmando que a contaminação da fase aquosa durante o 
experimento de extração por solventes foi irrelevante. A relação média de 
contaminação de ferro na fase aquosa é mostrada na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Contaminação de ferro na solução aquosa na extração por solventes de cobalto ([Co] 

= 1 g/L; [CYANEX 272] = 10% v/v; A/O = 1; T = 25oC). 

Concentração de 
nanopartículas no fluido 

Concentração do ferro na fase 
aquosa (µg/mL) 

Perda do ferro para a 
fase aquosa (%) 

10g/L 1,39 0,02 

20g/L 0,48 0,00 

30g/L 1,80 0,01 

 
Para avaliar a resistência química do ferrofluido, foi quantificado o ferro oriundo do 
ferrofluido em diferentes condições de acidez da fase aquosa. As fases foram 
agitadas por 24 horas em um shaker, empregando-se um ferrofluido contendo 30 g/L 
de magnetita funcionalizada com ácido oleico em Exxsol D80. Os resultados 
apresentados na Figura 2 mostram que a contaminação de ferro na fase aquosa (em 
µg/mL) aumenta com a redução do pH, sendo relevante somente a partir do pH 2.  
 

Figura 2. Contaminação de ferro oriundo do ferrofluido na fase aquosa ([ferrofluido] = 30 g/L; 
[CYANEX 272] = 10% v/v; A/O = 1; T = 25oC). 

 
Na Figura 3 é mostrada a contaminação da fase aquosa em termos da porcentagem 
de ferro total que passou da fase orgânica para a fase aquosa. O resultado revela 
que a fase orgânica contendo ferrofluido avaliada no presente estudo não é 
resistente em aplicações que envolvam soluções aquosas com pH ≤ 2,0. Esse valor 
de acidez, portanto, estabelece o limite de aplicação do ferrofluido em sistemas de 
extração por solventes. Assim, para ampliar sua aplicação para sistemas extrativos 
que operem em condições de acidez mais elevadas, é preciso desenvolver 
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estratégias para o recobrimento das nanopartículas, sendo essa a vertente de 
continuação da presente pesquisa. 
 

Figura 3. Perda percentual de ferro da fase orgânica (ferrofluido) para a fase aquosa 
([ferrofluido] = 30 g/L; [CYANEX 272] = 10% v/v; A/O = 1; T = 25oC). 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O uso de nanopartículas para a magnetização da fase orgânica não ocasionou em 
perda de eficiência no processo de extração por solventes de cobalto com CYANEX 
272 nas condições operacionais investigadas no estudo, no caso, para uma 
concentração de até 30 g/L de nanopartículas dispersas no diluente. No entanto, o 
limite de resistência química do ferrofluido funcionalizado com ácido oleico é ainda 
restrito, não sendo recomendado para sistemas que operem com soluções aquosas 
com pH ≤ 2. Tal limitação exige o desenvolvimento de formas de recobrimento das 
nanopartículas que ampliem a resistência química do ferrofluido e permitam, assim, 
seu uso em sistemas hidrometalúrgicos que operem em elevadas condições de 
acidez. 
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