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EXTRAÇÃO DE ÍONS METÁLICOS PELA TÉCNICA DE
MEMBRANAS LÍQUIDAS SURFATANTES
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A técnica de Membranas Liquida s Surfatantes tem sido bastante
estudada como um método de separação e concentração de diferentes
solutos.
Tais estudos envolvem aplicações em medicina, biotecnologia, química orgânica e, principalmente, na extração de metais presentes em fases aquosas, a partir de licores de lixiviação ou de efluentes líquidos.
Neste trabalho, é feita urna d es crição da técnica, compreendendo as etapas do processo (emulsificação, p e rmeação, sedimentação e desernulsificação) e e quipamentos empregados. Como ilustração, são apresentados re su ltados de
dois dos sistemas específicos jã estudados: Extração de Urânio
presente no Acido Fosfórico Via úmida e Separação de Níquel e
Cobalto em Meio Sulfúrico. Para o sistema Urânio-Acido Fosfó rico
são apresentadas as cond i ções de e xtração, através da p erme ação
de urânio, e analisadas as principais variáveis do processo. Uma
comparação também é feita com o processo de extração por solvente
convencional. Tais estudos foram efetuados utilizando-se acido
proveniente da lixiviação da rocha fosfãtica de Itataia-CE. Para
o sistema Níquel - Cobalto são apresentadas as condições de separação, através da permeação preferencial de cobalto, além de
uma discussão so bre as variáveis que mais afetam o processo de
separação.
Resultados promissores foram obtidos para ambos os
sistemas.

LIQUID MEMBRANE PERMEATION TECHNIQUE
FOR THE EXTRACTION OF METALLIC IONS
The Liquid Membrane Permeation technique has been the subject of
several studies as a method for the separation and concentration
of different solutes.
Such studies involve applications in medicine, biotechnology, organic chernistry andare mainly centered
on the extraction of metals from leach liquors and waste water.
ln the present paper, the process stages (emulsification, permeation, settling and deemulsification) are described and two c ase
studies are discussed: Uranium Recovery from Wet Process Phosphoric Acid and the Separation of Nickel and Cobalt contained in
Sulphate Solutions. The main process variables for uranium perrneation are identified and a cornparison of the LMP and conventional SX process is made.
The conditions for the separation of
nickel and cobalt by the preferential perrneation of cobalt are
also presented.
Promising results were obtained for both
systems.
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Introdução

Uma membrana liquida surfatante é preparada através da formação de uma emulsão de dois líquidos imisciveis,
por um surfatante convenientemente escolhido.

estabilizada

Na

extração de

metais, os componentes da emulsão- uma fase orgânica, usualmente
uma solução contendo um extratante (transportador) e uma fase aquosa

(fase interna)

são escolhidos de forma

transporte do soluto a ser extraído.
numa terceira fase,

aquosa,

a

favorecer o

Essa emulsão é dispersa

contendo o soluto

(fase externa).

Assim, a permeação do soluto ocorrerá no sentido da fase externa
para a

fase interna, através do transportador,

efetivando-se,

desse modo, a e x t r açào de um ou mais solutos que se concentrarã o
na fase int e rna.

Através da escolha dos componentes adequados

do sistema de membranas liquidas surfatantes (MLS) e de condições
favoráveis,

é po s sível não somente e xtrair seletivamente ions

metálicos, como também promover a separação de metais - muitas
vezes difícil de se r conseguida através do uso de métodos convencionais (1, 2 ).

Um outro fator que torna essa técnica bastante

atrativa é a pos s ibilidade do tratamento de soluções bastante
diluídas,

pelo e mpre go de elevadas relações

fase externa/fase

interna.
A extraçào do soluto num processo de MLS é
transferência de massa entre as
da fase membrana.

efetuada pela

fases externa e interna, através

A maioria dos modelos teóricos desenvolvidos

para a análise do sistema são baseados em glóbulos de emulsão que
numa configuração plana possibilitam os tipos de transporte mostrados na figur a 1.

Nesses modelos são feitas as considerações

de que as taxas de transporte, incluindo a taxa de reação na interface externa, a taxa de permeação do complexo metálico na membrana e a taxa de reação na interface interna, são iguais, significando, dessa forma, que o sistema encontra-se em regime permanente (3,4,5). Na figura 1, A e B são solutos a serem permeados, c é o tran s portador e D é um reagente presente em uma das
fases, interna (I) ou externa (III).
tada por II.

A fase membrana é represen-

A seguir, serão descritos,

individualmente, cada

um desses tipos d e transporte, com referência à figura 1.
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Figura 1. Transporte do So luto no Processo MLS

a)

Transporte simples.

O soluto A encontra-se em diferentes

concentrações nas fases III e I, difundindo-se através da membrana unicamente devido à diferença de concentração.
b) Transporte simples com reação química.

O soluto A reage com

D n a fase interna, transformando -se em uma forma impermeável.
c) Transporte simples via transportador.

O transportador

c

e o

soluto A formam um complexo (AC), solúvel na fase membrana. Assim,

c extrai A na interface III / II,

AC se difunde através da

membrana e descarrega A na interface II / I.

o

transportador

c,

na forma livre, difunde de vo lta para a interface III/II, repetindo o c iclo.

A taxa de transporte de A, nesse caso, é também

dependente da concentração do transportador na fase membrana.
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O processo termina quando se atinge o equilíbrio,

ou seja, as

atividades de A nas fases I e III são igualadas.
d)

Transporte simples via transportador com reação química no

lado receptor.

Semelhante ao mecanismo anterior, porém o soluto

A reage com D na fase interna, transformando-se numa forma impermeável (AD).

Uma alta força-motriz é mantida devido à diferença

de concentração de A nas fases III e I.

A concentração de A na

fase externa pode ser reduzida a valores próximos a zero.
e) cc-transporte. Os solutos A e B são transportados, simultaneamente, em uma direção, pelo transportador C, que os descarrega
na interface II / I,

difundindo de volta sob a

forma

livre.

o

transporte de A pode continuar a ocorrer, mesmo após igualadas
suas concentrações nas fases I e III, devido à reaç ão auxiliar
de B com D, formando o composto BD impermeável.
f) Contra-transporte ou transporte duplo.
transportados em direções opostas.
ce III / II e reage com BC.
plexo AC formado.

Os solutos A e B são

A se difunde para a interfa-

Como resultado, B é liberado e o com-

AC se difunde para a interface II / I.

AC reage

com B na interface II/I, formando BC e liberando A na fase interna.

BC se difunde da interface II / I para III / II,

o ciclo do transportador.
cesso de B é requerido.

repetindo- se

Para a completa extração de A, um exEm alguns casos, pode haver a reação de

B com D, na fase externa, para que a concentração de B seja mantida consta nte nessa fase.
O processo MLS envolve, basicamente, quatro etapas distintas,
emulsificação, permeação, sedimentação e desemulsificação, mostradas, de forma

esquemática, na figura 2.

Na emulsificação, é feita a contactação entre a fase interna
e a fase membrana, contendo o transportador, o diluente e um surfatante, sob vigorosa agitação, entre 5000 e 25000 rpm, de modo
a obter gotículas de fase interna entre 0,5 e a,o micra.

A adi-

ção do surfatante é fundamental pois ele reduz a tensão interfacial entre os dois líquidos, estabilizando a emulsão formada.
Os surfatantes utilizados na extração de metais devem ter HLB
(balanço hidrofílic.ojlipofílico) entre 3 e 8.

O equipamento uti-

lizado para a emulsificação é um vaso munido de um sistema de
agitação.
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Etapas do Processo MLS

Na permeação, a emulsão é dispersa na fase externa. Os glóbulos de emulsão apresentam, norm a lmente, um diâmetro entre 0,2
e

l, 2 mm.

Os equipamentos utilizados para a permeação s ã o os

misturad o r e s-d e cantadores e as colunas agitadas.

Os misturado-

res-decant a d o res mais adequados são os CMS (combined mixer-settlers), por permitirem uma renovação contínua da interface. Apesar de ainda ser objeto de estudo, o "feedback" da indústria indica que o emprego de colunas agitadas torna a permeação mais eficiente.

A velocidade de agitação na permeação deve ser baixa,

entre 100 e 400 rpm, para evitar a quebra dos glóbulos.

Na eta-

pa de sedimentação, a.emulsão é separada da fase externa que pode ser descartada ou submetida a tr a t ament o subsequente.
A desemulsificação consiste na quebr a da membrana ou emulsão.
Efetua-se, assim, a separação da fa se interna, contendo o(s) soluto(s)

de interesse, da fase membrana,

que pode ser reciclada

(esse reciclo é fundamental para a aplicação industrial da técnica).

Os métodos físicos usuais, envolvendo temperatura, soro,

força centrífuga, apresentam uma série de limitações e os métodos
químicos, apesar de eficientes, incluem uma etapa de recuperação
dos agente s desemulsificantes que é bastante onerosa.

A quebra

por separação eletrostática, ao contrário, é um método físico que
tem se mostrado técnica e economicamente roais viável.

Os melho-

res resultados de quebra de emulsão são obtidos utilizando-se
voltagens na faixa de 5 a 10 kV, associadas a elevadas freqüências, em torno de lO kHz (6).

A freqüência parece influenciar

roais acentuadamente do que a voltagem, permitindo, então, a u-
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tilização de campos elétricos menos intensos.
Mesmo assim, é
possível se efetuar a quebra de emulsões trabalhando-se com freqüências usuais de rede (50 ou 60 Hz).

A corrente não tem influ-

ência sobre a quebra da membrana e, para minimizar o consumo de
energia, trabalha-se em níveis muito baixos, aproximadamente 0,1
mA.

Os equipamentos apropriados para a quebra da emulsão consis-

tem de vasos com eletrodos não isolados ou reatores com eletrodos
isolados e sedimentador externo.
Na aplicação da técnica MLS, alguns fenômenos indesejáveis
podem ocorrer e devem ser evitados, como o ''swelling" dos glóbulos da emulsão causado pela osmose; a permeação reversa do soluto
e a quebra da emulsão durante a permeação.

A osmose, caracteri-

zada pelo transporte de água para a fase interna (swelling), leva
a uma diluição do(s) soluto(s) já permeado e ocorre devido a uma
diferença de força iônica entre as fases externa e interna.
Desde o trabalho pioneiro de Li (8), o interesse pelo desenvolvimento da técnica MLS aumentou bastante, o que é demonstrado
através das várias publicações existentes.
Segundo informações
bibliográficas, 106 grupos distintos desenvolvem trabalhos sobre
o assunto (9).
Algumas das diferentes aplicações compreendem:
extração de enzimas , aminoácidos e ácido citrico;
extração de fenóis, cianetos e metais de águas residuais;
extração de metais de licores de lixiviação.
Apesar de seu grande potencial de aplicação, apenas uma unidade industrial foi construída até o momento,

na Áustria,

com

capacidade para o tratamento de 75 m3/h de um efluente da indústria de viscose, contendo zinco (10).

Muitas plantas-piloto ti-

veram operação satisfatória para a recuperação de urânio, cobre,
cromo, mercúrio e zinco (11,12,13,14,15).

Recuperação de Urânio do Ácido Fosfórico

Os trabalhos iniciais realizados para recuperar o urânio presente no ácido fosfórico via úmida

(AFVU), pelo uso da técnica

MLS, foram conduzidos na Exxon Research and Engineering Co., utilizando como matéria-prima um ácido produzido a partir da rocha
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fosfática da Flórida-EUA (16,17).

o ácido fosfórico produzido

a partir da rocha de Itataia-CE, Brasil, apresenta características peculiares no que diz respeito à concentração de urânio, conforme mostrado na tabela I, que relaciona a composição de dois
ácidos produzidos nos Estados Unidos e a do ácido proveniente da
rocha de Itataia.
Apesar de existirem processos desenvolvidos e comprovados em
planta-piloto para a recuperação de urânio do ácido de Itataia
(18,19,20) é atrativa a verificação do comportamento desse sistema quando submetido à técnica MLS. Nesse trabalho, essa verificação foi conduzida através de métodos estatísticos.

Escolhi-

das as variáveis e estabelecidos seus níveis realizaram-se os
experimentos com as possíveis combinações através de planejamento
fatorial.

.

o processo de permeação pode ser descrito pelas seguintes
reações, apresentadas de forma simplificada:
(I)

U0 2
Na

+2
Caql

+ 2 Fe

reação

(D2EHPA).

+2
Caql

de

+ 4H

+

U+ 4 Caq)

Caql

transporte

(I) ,

HX

+ 2F e +3 Caq) + 2H 2O(aq)
representa

o

(II)

transportador

A reação (II) ocorre na fase interna e representa a

redução de U(VI) a U(IV), evitando a permeação reversa do urânio.

Equipamentos
· Vaso de emulsificação provido de chicanas e sistema de agitação, com velocidade variável.

Alternativamente, a emulsificação

era.conduzida em "shaker", capaz de fornecer 22000 rpm.
· Vaso para permeação encamisado, com controle de temperatura,
provido de chicanas e de sistema de agitação com impelidor de
fluxo predominantemente axial e velocidade de agitação variável.
Desemulsificador de voltagem variável, capaz de fornecer até
20000

v.
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Tabela I. Composição de Alguns Ácidos Fosfóricos Via úmida.

teor (g/1)
Componente
EUA (A)
U308
Fe
A1
Ca

so 4

F
PzOs (%pjp)

0,15
8,0
5,0
3,0
25,0
26,0
30 , 0

EUA (B)
0,17
8,0
3,5
3,0
30,0
28,0
31,0

Brasil (Itataia)
2,40
14,5
3, 6
4, o
17,0
12,7
27-29

Reagentes
A amostra de AFVU foi fornecida pela Nuclebrás e os solventes,

D2EHPA

(ácido di-2-etilhexil fosfórico)

tri-n-octil fosfina),

e TOPO

(óxido de

foram fornecidos pela Hoechst AG.

o di-

luente utilizado foi o Exxsol O 225/275 e o surfatante, a poliamina ECA 4360, ambos fornecidos pela Exxon Química.

Metodologia
O AFVU recebido estava clarificado e suficientemente maturado e, portanto, não houve preocupação coro o seu pré-tratamento.
Embora trate-se de um ácido verde, existe alguma matéria orgânica
dissolvida.

Isso requer, quando se utiliza a extraçâo liquido-

liquido convencional (SX), a introdução de uma etapa de adsorção
antes da extraçâo do urânio (19).

Para os testes coro MLS, essa

etapa foi suprimida.
Variáveis Estudadas
Por ser o urânio do AFVU considerado um subproduto, as modificações permissíveis na fase externa sâo restritas.

Dentre as

variáveis da fase externa qu e afetam o processo destacam-se a

---------'-··' ··-··
291

temperatura do acido e o seu teor de P20 5 •
A primeira depende
tanto da saturação desejada, quanto de aspectos econômicos, pois
a solução processada destina-se a um evaporador para a concentra ção do acido. O teor de P20 5 é fixado entre 27 e 30% pjp, uma
vez que o AFVU foi produzido pela rota di-hidrato.
Já a rota
hemi-hidrato fornece um acido com teor de aproximadamente 41%
pjp. Considerando-se também essa alternativa, os níveis de P20 5
estudados no trabalho foram de 27% e 41%.
Sabe-se que o urânio
é extraído na forma hexavalente, porém parte dele encontra-se na
forma tetravalente no AFVU.
Portanto, foi feita uma oxidação
prévia do U(IV) com peróxido de hidrogênio, assegurando-se, assim, sua presença na fase externa no estado U(VI).
Selecionou-se pa ra a fase orgânica o transportador D2EHPA,
numa combinação sinergistica com o TOPO, na relação molar
D2EHPA/TOP0=4, segundo experiência adquirida anteriormente no
sistema SX. Os níveis de concentração utilizados para o D2EHPA
foram de 0,3 e 0,5 moljl. O surfatante escolhido foi a poliamina, ECA 4360, que apresenta boa estabilidade, não decompõe o
transportador, não favorece a osmose e não apresenta resistência

a transferência de massa quando utilizado em baixas concentraç ões, segundo informaçõe s bibliográficas (1).
A concentração
e scolhid a foi definida em função da estabilidade da membrana.
O diluente alifático, Exxsol D 225/275, completava o balanço no
preparo das soluções.
A fase interna segundo conveniência do processo é constituída
por uma solução de AFVU, já processada e, portanto, praticamente
isenta de urânio, numa concentração na faixa de 27% a 52% pjp
P20 5 , este último procedente do evaporador no processo di -hidrato.
No entanto, o uso de concentrações mais elevadas leva a alguns
inconvenientes causados pela maior viscosidade, que dificulta a
permeação do soluto e o tratamento da fase interna no ciclo de
purificação (etapa posterior). Outro componente da fase interna
é um agente redutor capaz de reduzir o urânio (VI) permeado para
U(IV),

espécie impermeável, de forma que o tipo de transporte

identificado corresponde ao item D da figura 1.

A concentração

de ácido na fase interna foi fixada em 37% p/p P20 5 , e as quantidades de agente redutor Fe(II) foram calculadas segundo balanço
estequiométrico, supondo permeação total do urânio.

-
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As principais variáveis da permeação são: temperatura, velocidade de agitação e relação fase externajfase rnernbranajfase interna.

A temperatura mais baixa para resfriamento do ácido, di-

tada por aspectos técnico-econôrnicos, é de 4o·c.

A possibilida-

de de se utilizar urna temperatura mais elevada é bastante atrativa.

As temperaturas escolhidas para estudo foram de 40 e 6o·c.

O grau de agitação influencia a permeação no que se refere à área
interfacial emulsão/fase externa, e pode levar a um efeito indesejável referente à quebra da membrana.

A relação fase exter-

naj(fase mernbrana+fase interna) foi fixada para todos experimentos em 3/1.

Resultados
A tabela II mostra os resultados da porcentagem de quebra de
membrana após a ernulsificação, em função do tempo, para diferentes concentrações de surfatante à temperatura de 25·c.

Esses

resultados indicam que o surfatante estabiliza a emulsão, tendo
sido obtido membranas bastante estáveis nas condições estabelecidas.
Na tabela III,

são apresentados os resultados de urna série

de testes para a escolha das melhores condições de emulsificação,
conduzidos em forma de um planejarnento fatorial tendo corno resposta a porcentagem de extração de urânio.

Para esses testes as

condições de permeação foram: relação fase externajemulsão(fase
rnembrana+fase interna)= 3, temperatura 4o·c, tempo de 20 minutos,
velocidade de agitação de 270 rprn com a fase orgânica composta
de D2EHPA 0,5M, TOPO 0,125M, ECA 4360 5%vjv.

Os efeitos mostra-

dos na Tabela III são quantificados abaixo:
Efeito média:

71,56

Efeitos Principais:

A - velocidade de emulsificação
B - relação FM/FI
C - tempo de emulsificação

Interação de 2 fatores:

AB: 0,64

Interação de 3 fatores:

ABC: 3,12

AC: -1,05

-1,45
6,89
-2,70

BC: 0,22
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Tabela II.

Fase org.
Fase Int.

Estabilidade das Membranas

D2EHPA 0,5M/TOPO 0,125M- ECA 4360
FM/FI=5
AFVU com 37% P205 p/p
Agitação: 19000 rpm

% Quebra
Tempo
(h)

%Surf(v.v)

o

1

2

5

7

10

100

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

1

1
1
2
2

2
2
2
2

1
1
2
2
2

1
2
2
2
2

2
2
2
2
2

o
1

2
3

4
24
48

Tabela III - Testes Fatoriais. Condições de Emulsificação

Teste

01
02
03
04
05
06
07
08

A

B

c

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

%Extração
urânio

75,42
76,67
70,80
66,25
77,50
70,42
67,92
67,50

AB

AC

BC

+
+

+

+

ABC

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

Variáveis

+

Níveis

+

A

-

c B

velocidade de agitação (rpm)
razão fase memb.jfase int. (vjv)
tempo de emulsificação (min)

12000
5
2

19000
10
5
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Somente uma variável apresenta efeito principal significativo, a relação FM/FI, com interação de 3 fatores positiva.
Realizaram-se testes para verificação da influência da concentração de surfatante, em fase orgânica, na extraçâo de urânio
presente em um ácido 27% P 20 5 •
dos

~a

Os resultados encontram-se plota-

figura 3.

o comportamento da curva apresentada na figura 3 indica que
o decréscimo na porcentagem de extração de urânio ocorre após atingido um ponto no qual a

~iscosidade

da membrana torna-se bas-

tante elevada, provavelmente prejudicando a difusão, com o conseqüente decréscimo na permeação de urânio .

~o

r---------------------------------------------,

80

..
2
z

a:
=>60

...o

...~40
o

...a:><

...

~
20

0

o L----~----~----~~----~----~--~
lO
4
6
8
12
-!e ECA 43'0 v/v

Figura 3. Efeito da Cone. de ECA 4360 na Extração de Urânio.
Temperatura 4o•c

-

Agitação 270 rpm (na permeação)

FM: D2EHPA 0,5M- TOPO 0,125M;

FM/ FI

=

5
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A tabela IV apresenta os resultados de uma segunda série de
testes fatoriais, programados para o estudo das condições de permeação.

As condições de emulsificação foram: FM/FI=S, com 5% v;v

surfatante e tempo de 2 minutos.
em 20 minutos.

As permeações foram conduzidas

Os efeitos mostrados na Tabela IV são quantifi-

cados abaixo:
Efeito média:

67,19

Efeitos Principais:

A -

-25,42

% P 20 5

B - Cone. Transportador

0,42

c - Temperatura

0,00

Interação de 2 fatores:

AB: -1,04

Interação de 3 fatores:

ABC:

AC: -0,63

BC: -1,46

0,42

O efeito da concentração de P 2o 5 na fase externa é o único de
grande importância.

Testes complementares,

feitos nas mesmas

condições dos testes 09 e 10, porém, com a concentração ácida da
fase interna em 42% P 2o5 ,
sul tactos,

o que

forneceram praticamente os mesmos re-

indica ser necessária uma concentração ácida

substancialmente maior na fase interna para se conseguir maiores
níveis de extração de urânio a partir de um ácido proveniente da
rota hemi-hidrato pela técnica MLS.

Um outro aspecto individu-

almente verificado, no intervalo 40-70oc, foi que a temperatura
não tem influência marcante na extração de urânio, para os ácidos
27 e 41% P 2o5 •

Comparação das Técnicas MLS e SX na Recuperação de Urânio do AFVU
Para a extraçào de urânio do AFVU, o uso de MLS exigirá sempre um segundo ciclo de purificação para o metal.

Apesar dos re-

sultados indicarem a possibilidade de se conseguir uma fase interna com concentração de 35 a 45 g/1

u3o8 ,

a presença de impure-

zas no AFVU, usado como fase interna, demandará um segundo ciclo.
O mesmo acontece com as atuais plantas que recuperam esse metal
através de processos SX (21,22), ou seja, utilizam 2 ciclos de
extração.

Um dos processos para o ácido de Itataia ·(18) utiliza

apenas um ciclo de extração, mas com elevado número de estágios.
As particularidades de cada processo são:
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Tabela IV - Testes Fatoriais. Condições de Permeação

Teste

09
10

A

B

c

-

-

+
+
-

-

11

12
13
14
15
16

+
+

+

-

+
+

+
+

+

+

+

%Extração
urânio

77,92
80,42
81,25
80,00
54,58
55,00
55,00
53,33

AB

AC

BC

+
+

+

+

-

+

-

-

+

+
+

+

-

Variáveis

ABC

+
+

-

+

-

+

+

+

+

Níveis

+
A - Cone. de P205 na Fase Externa (%)
B - Cone. de Transportador
(Molar)
c - Temperatura de permeação (.C)

27,0
0,3/0,075
40

41,0
0,5/0,125
60

- Processo utilizando MLS
pré-tratamento moderado do AFVU, por não ser necessária a remoção prévia de compostos húmicos e de resfriamento excessivo;
exigiria,

no máximo,

3 estágios de equilibrio,

misturadores-decantadores ou colunas agitadas
mais indicadas (além da economia de espaço).

-

utilizando- s e
provavelmente

Requer, no entan-

to, equipamentos adicionais para emulsificação e desemulsificaç ão;
pode ser aplicada a AFVU proveniente da rota hemi-hidrato, poré m a fase interna deverá ter concentração ácida muito elevada,
provavelmente acima de 46% P20 5 ;
permite trabalhar com temperaturas no intervalo 40-7o·c;
a

concentração

do

transportador

pode

ser

de

D2EHPA/ TOPO

0 ,3M/ 0,075M ou menor, e
ex iste a possibilidade de se aumentar o fluxo de fase externa
p ara absorver variações na alimentação, sem alteração no número
de estágios, mantendo-se a mesma eficiência.
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- Processo utilizando SX
exige um pré-tratamento excessivo do AFVU (resfriamento, clarificação e adsorção de compostos húmicos) ;
exige elevado número de estágios (somente no ciclo de concentração o processo em 2 ciclos exige 6 estágios e o processo em
1 ciclo exige 8);
aplicável a AFVU com teor de P2o5 de no máximo 32% pjp;
temperatura máxima usual de processamento 4o • c;
concentração do extratante D2EHPA/ TOPO 0,5M/O ,l25M, e
a absorção de variações na alimentação é limitada, podendo levar a perdas de rendimento.

Extração de Cobalto/Separação Níquel e Cobalto em Meio Sulfúrico

A separação niquel-cobalto constitui um "tópico clássico" da
área de separação.

O desenvolvimento de solventes, como deriva-

dos dos ácidos fosfõnico e fosfinico, tornaram possivel a separação satisfatória desses elementos pela aplicação da técnica de
extração liquido-liquido convencional.
to,

No entanto, até o momen-

são poucas as tentativas de se efetuar essa separação por

membranas liquidas surfatantes (23).
A extração de cobalto por extratantes derivados dos ácidos
organofosforados ocorre segundo a reação:

2

HX(org)

+ Co

+2
(aq)

(III)

onde, HX representa o extratante ácido em fase orgânica (transportador) e CoX 2 a espécie transportada.
Pode-se observar pela
reaçâo que o pH é uma variável de grande importância na permeação, devido à liberação de ions H• no meio aquoso externo.

Reagentes
(95% pjp), NiS0 4 .7H 20 (328 gjl), H2S0 4 98%, ácido di2-etil-hexil fosfõnico - PC-88A, fornecido pela Daihachi (Japão),
ECA 4360, Exxsol 0225/275, (NH 4 ) 2 S0 4 (99,7% pjp).

CoS0 4 .7H 20
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Metodologia
Foi feito um estudo da permeação de cobalto em soluções sulfuricaz, na presença e ausência de níquel.

Utilizaram-se solu-

ções sintéticas , constituídas com base nas concentrações usuais
de cobalto e n íquel em lic ores su lfúri cos .

Procurou-se determi nar as condições de maximização da permeação de cobalto .
Em
a l guns casos , o efeito "swelling'' foi também ana l isado.
Foram estudadas as influê ncias·de alguns parâmetros na permeaç ão de cobalto e efetuados algu ns t es tes para avaliar a se para ção níque l- cobalto.

O transportador utilizado foi o PC- 88A

e o s urfat an te a poliamina ECA 4360 .

A t a b e la V mostra as vari-

áveis estuda das e seus dif ere ntes nívei s .

As condi ções fixadas

para os dife ren tes test es foram:
- Emulsificação:

· velocidade de agit ação
tempo

~

10000 rpm

5 minutos

relação de fases, FM/F I = 3
velocidad e de agitaç ão =
300 rpm

- Permeação

tempo

~

30 minutos

relação de fases, FE/ (FM+FI)

Tabela V.

pH

(M)

2,0
2,5
3,0

0,50
0 ,10
0,05

2

Condições de Te s tes de Separação Ni jCo

Concentração
PC-88A

~

surf.
( %V/V)

2,0
41

o

Ácido (FI)
(M)

1,0
2,0

Ternp.
Sal(FE)
(g/1)

50
125

Relação
NijCo

("C)

25
35
50

10
15
20
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Resultados
A permeação de cobalto não foi afetada por variações na conc e ntração do transportador.

Foram obtidos bons níveis de permea-

ção, utilizando-se o PC-88A na concentração de 0,05 M, enquanto
o processo de extração liquido-liquido convencional exige concentrações na faixa de 0,5M.

Testes realizados na ausência de agen-

te de "salting out" levaram a uma extração quase que total após
10 minutos de permeação, seguida de uma queda acentuada na extraEstudos reali-

ção, provavelmente, devido à quebra da emulsão.

zados com o intuito de se verificar a influência conjunta da concentração de ácido na fase interna, concentração de surfatante
na fase membrana e concentração salina na fase externa (avaliada
a partir da adição de (NH 4 ) 2S04 ))

indicam que a concentração sa-

lina é o efeito de maior significância na permeação de cobalto.
Foi verificado que quanto maior essa concentração, maior a quantidade de cobalto que retorna à
efeito "swelling" observado.

fase externa,

porém , menor o

Esse retorno pode ser devido a uma

quebra da membrana, ou a uma permeação direta de NH4•, que estaria sendo trocado com o ion Co 2• na fase interna.

Concentrações

baixas do agente de "salting out" podem não provocar o "swelling"
se estiverem associadas a uma baixa concentração de ácido na fase
interna.

Deve haver,

portanto,

um equilíbrio entre as forças

iônicas das fases externa e interna.
Foi também investigada a influência do pH na extração de cobalto.

A figura 4 mostra a melhor condição para sua permeação

(pH 2, 5).

Acima desse valor,

a cinética foi mais rápida, mas

ocorreu o retorno de cobalto para a fase externa e, em pH 2,0,
a extração foi muito pequena, em torno de 14%.
Testes realizados mostraram que temperaturas elevadas favorecem a cinética de permeação, mas causam também um maior retorno
de co• 2 •

Esse retorno pode ser resultante de uma menor viscosida-

de do meio que favoreceria a quebra da membrana.

A pres e nça de

(NH 4 ) 2 S0 4 também pode provocar a permeação reversa do cobalto,
ocasionada pela permeação direta do ion amônio.

Resultados sa-

tisfatórios foram obtidos a 25•c, conforme mostrado na figura 4.
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T=25'C; Concentrações: PC-88A 0,05M;
H2S0 4 lM (fase interna) ; co• 2 2 gjl.

pH: 2, 5-2, 6;
ECA 2% v jv;
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Utilizando-se as

melho~es

condições de extração de cobalto

obtidas anteriormente, realizaram-se três testes com licores sulfúricos contendo níquel e cobalto.

A figura 5 indica que não

houve permeação de ·níquel para razões de concentração Ni/Co de
10:1 e 15:1, enquanto, para a razão de 20:1, 6% do níquel foi extraído.

Em nenhum desses testes foi adicionado agente de "salt-

ing out",

pois o níquel aumenta a concentração salina na fase

externa, minimizando o ef e ito "swelling".

Conclusões

O emprego da técnica MLS para recuperar o urânio presente no
ácido fosfórico de Itataia mostrou-se promissor.

As principais

vantagens estão relacionadas às possibilidades de se trabalhar
a temperaturas mais elevadas, com baixas concentrações do transportador e ainda de se processar ácidos com teores de P2o 5 mais
elevados.

A técnica parece também adequada à permeação de cobal-

to e à separação niqueljcobalto.

Conseguem-se boas separações

com baixas concentrações de transportador.

As condições para

separação desses ions diferem daquelas normalmente utilizadas na
extração liquido-liquido convencional.

Estudos complementares

estão sendo efetuados para consolidação dos resultados obtidos.
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