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A crescente utilização de processos de c xtração por
solvente em
rretaluroia extrativa faz com auc esta técnica se torne cada
vez
mais familiar nos laboratórios de ensino e de pesquisa.
por
Equipamentos de larga utilização na operação de extração
solventes são os misturadores-decantador0' , que apresentam grande
versatilidade, tanto no que diz respeito a escala de !"lrod\.Ção corro
quanto à configuração desejada em un dado ·lux~ana .
Para utilização em ensino, corro unidade de detronstração, e rresno em
rruitos desenvolvi.Irentos é desejável uma unidade que oreencha
os
seguintes requisitos :
a) Si.m:>licidade e baixo custo de modo a torná-la
facil.Jrente
acessível inclusive em laboratórios de ensino de qraduação.
b) Poauenas ca~cidades o que exige reduzidas quantidades
de
reaqcntes meSll'O quando o nÚ!roro de células for apreciável.
c) Transparência de modo a ocrmitir fáci l visualização
da
mistura , interface, etc .
d) Grande resistência qulmica oom o aue se obtém versatilidade
de Cl'll'rego em inúrreros sistemas.
e) Facilidade de interlioação a fim de oossibilitar, can um
rrúni.Jro de esforço, diferentes oonfiqurações .
Não 5e havcrrlo encontrado um equioamento oom as
características
àcima rrencionadas, que fosse dis)X>nível oorrercial.Jrente, decidiu-se
projetar c construir um conjunto de misturadores-decantadores que
atendesse aos objetivos almejados.
O Q1Uipamento descrito neste trabalho pode ser construído
com
relativa facilidade sendo bode o material emoreqado
facilrrente
dis)X>nível.
2 • OESENOO E CCNSTRUÇiio

2 . 1 - Corpo da célula
COm o intui to de atender às necessidades de
transparência,
resistência química e baixo custo ootou- se pelo ent>rego do
vidro
------------~o . o . o . o . o________________
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am:> material de oonstrucão.

O.ooroo da célula é'cilíndrico e pode ser feito a
oartir de
tubos de di fercntes dl âmetros enoontrados oomerciallrente.
As diJrensÕes não são evidentemente, criticas, em grande parte
derendendo do volume total desejado e da habilidade do vidreiro
encarreqado da oonstruçâo do oorpo da célula. Cunpre acrescentar
que esta tarefa exige habilidade rormallrente enoontrada apenas em
orofission:>is.
·
A fiqura 1 ilustra a célula, tal corro oonstruída, e oom as
oorresoondentes dimensÕes assinaladas .
Convém <me a distância entre a oarede externa do misturador
e a interna do tubo de separação não seja maior que 2 a 3 mm
de
m::xb a eliminar aualquer turbulência na câmara de decantação.
Tarrbém os orifícios de descarga da câmara de mistura devem
ser
suficientelrente qrandes oara asseourar a manutenção do nível
sob
diferentes vazões sem risoo de transbordanento da célula .
Os tubos utilizados na câmara de misturi'l, senarador e
oarede
externa têm resoectivanente diâmetros nominais de 22 , 28 e 42 mm e
as saídas foram feitas de modo a se ajustarem a mancrueiras
de
6 mm de diâmetro interno.
2.~

- Sistemas de Agitação

A fim de assegurar versatilidade cotou-se oor um sistema de
aqitação que permitisse f.i\c-H no:Iificaçào no desenho do agitador
e velocidade de rotação variável.
Utilizou-se um motor de oorrente oontínua nara
13,6V
ocminais modelo MHI'-3N F25, fabricado por Matchuchita
Eleteric
Ind. Co, Ltd sendo que outros equivalentes noderiam ser e!OOre:qados .
Tal motor aoresenta grande estabilidade de rotação e oossibilidade
de ooeração par lonqos oeríodos ininterruntos.
A tampa da célula foi usinada a partir de um tarugo
de
''teflon" que, além de apresentar qrand0 resistência química
e
possuir características mecânicas adeauadas, pode ser
usado
diretamente oomo mancal do agitador devido ao seu
baixo
coeficiente de atrito.
O desenho da figura 2 mostra o sistema de aÇJi tação com
o
agitador emoreqado.
A montagem do motor na peça de teflon fez-se através de uma
cantoneira de latão ou aço inoxidável conforme ilustrado
ro
desenho.
O aqitador foi feito, também, de vidro e aooplado ao
eixo
do rrotor através de lll1 pequeno trecho de man<rueira plástica.
A
substituição do agitador é, oortanto im:.'diata e mui to fácil.
Os agitadores são alimentados através de uma fonte
de
oorrente oontínua de potencial variável . Re<x:menda-se a utilização
de um circuito do tino estndo sólido, oom oontrol e individual oára
cada motor.
3 . OPEPl\CÃO DA ctLUJ ,;r..

o misturador-decantador descrito

pode
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ser operado com alimentação

p::>r oravidade ou através de pequenas bombas de laboratório.
A descarqa das células é feita por oravidade, sendo a altura da
interface mantida através de uma peça de vidro em forma
de
Y
invertido conforme ilustrado.
Todas as inter1igaçi)es foram feitas com mangueiras plásticas ou de
látex conforme o caso, e o emorego de mais de um estásio
em
contracorrente e nvolve aoenas a interliqação das
unidades
da maneira desejada.
A figura 3 ilustra a oneracão de um estáoio indicando os
diversos
fluxos. Uma estante de chaoos de acrílicO Pode ser construida nara
o uso de mais de um estágio caro visto na fotoarafia (Fis. 4) . ·
4 • EXTRAC'.ÃO DE COBRE

Com o objetivo de mostrar o desemoenho do
~isturador-decantador
desenvolvido foi o1anejada uma série de exnerimentos de
extração
de cobre a nartir de uma solução contendo l,SR a/1 de cobre e nH =
2,5 . O solvente utilizado foi uma mistura conte~o 15% de LIX-64N
em CJUerosene .
Todos os experimentos foram realizac'ios em um único estágio, e
a
alimentação da célula foi feita através de uma bomba peristáltica
de 2 cabeças o que permitiu manter a relacão entre as fases sempre
constante e igual a 1: 1.
Foi analisado o comportamento da extracão de cobre face à variação
da vazão e agitação. Os valores das variáveis, bem caro
os
resultados obtidos são apresentados na Tabela I.
TABElA I - EXTRAÇ'.ÃO DE COBRE

Cu

NA

COEFICIENI'E
DE EXI'RAÇ'ÃO

ra1/min.

rom

Cu NA F'ASF.:
l\OOOSA (q/1)

8,3
8,3
8,3

1600
2000
2170

1,15
1,04
0,91

0,43
0,54
0,67

0,37
0,52
0,74

16,9
16,C)
16,9

1600
2000
2170

1,45
1,27
1,14

0,13
0 , 31
0,44

0,09
0,24
0,39

21,1
21,1
21,1

1600
2000
2170

1, 4.5
1,30
1,14

0,13
0,28
0,44

0,09
0,22
0,39
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FASE ORGÂ
NICA (g/1}

O obJetivo rlest.es testes é ilustrar o funcionaJrento do equioamento
e POde-se concluir, simolesmente, que o él\.IIOC!nto da vazão reduz o
târoo de residência das fases no (X')I1l")artimcnto
de
mistura
acarretando portanto uma nenor extração ao nasso que o
al.llrento
da agitação orovoca mais rápida transferência de massa entre
as
fases, beneficiarrlo assim a extração.
5 • EXTRN'ÃO DE ~

A extracão de ferro sob a forma de conplexo tiociânico

com

metil-isobutil cetona constitui outro teste ilustrativo
da
eperação de extração pOr solventes.
Pequenas quantidades de ferro (100 a 200 IJQ/1) POdem ser extraída
de uma solução aquosa de modo a deixá-la com teores
~to
reduzidos do metal.
Preparou-se uma sol ução lN de HCl adicionando-se ferro, sob
a
em
forma de FeC1 de rcodo a se d:>ter uma conoentraxão de ferro
3
torno de 200 1.1g/l. Tiocianato de arrônio foi entao adicionado
em
quantidade 20% suoerior à estequiométrica para formação
de
Fe cson-3.
A transf~ia do ferro da fase aquosa oara a orgânica oode ser
visualmente notada através da mudança de cloração.
O solvente aà::{uire a cor vexmelhada caracterlstica do c::arolexo de
ferro enguanto a solução aquosa torna-se mais clara .
O:lservaçoes destinadas a nostrar a influência de alquns parârretros
na extração do ferro acham-se na Tabela II. Em todos os
casos
utilizou-se um tenDo de residência suficientesrente lonqo
para
permitir o equilibrio entre as fases . .
TABElA II

CONDIÇÕES DE

!"e N..l\ FASE

F'e Nl\ FI\SE

EX'l'R.!\Çk)

NXUSA

ORCkUC'A

(q/1)

C. E.

(q/1)

A/0 = 1/1
OCl = lN

0,22

0,02

0,09

A/0 = 3/1
HCl = lN

0,23

0,01

0,04

A/0 2 1/1
OCl = 2,0N

0,12

0,12

1 , 00

Agitação= 2.200 rpn
Terrpo residência

=2

min

69 4

Gomo seria de prever a extração de ferro diminuiu com
vazão de orqânico c aumenta com a acidez da solução.

a

rrenor

6 • CONCLUSÕES

o equipamento descrito oode ser construído e onerado sem
grande
dificuldade e preenchem olcnamente a finalidade a que se procurou
alcançar.
o custo total do material foi bastante reduzido e os recursos
de
oficina rrecânica e de vidraria não vão além dos encontrados
na
maioria dos estabelecimentos de ensino e pesquisa.
Inúmeras outras experiências oodem, sem dúvida, ser realizada com
finalidade derronstrativa e as que foram descritas representam
apenas una sugestão já ~rovada !X)r realização prática .
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Fioura 2 - Sistema de agitac.ão da unidade de extração
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DESCI\flGA DA

i

CONTROLE
DE NIVEL DA
INTERFACE

DESCAilGA DA
t'ASE PESADA

ALIMENTAÇÃO DA
FASE LEV E

Figura 3 - Vista da cél ula

698

•
•

0'1
1.0
1.0

Figura 4 - Fotocrrafia de

Ull'a

unidade oom três está~os em a:mtraoorrente

