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RESUMO 
O trabalho apresenta os resultados obtidos no desenvolvimento de estudo de avaliação do desempenho, em unidade piloto con
tinua, das seguintes combinações cxtratantc-dilucnte na separação dos íons Cu( II) c Fc(lll) contidos em licores de lixivíação 
su l furica: LI XX41C cm Escaid li O; LIX9790 cm Escaid li O; LIX841 cm Shclsol c LIX9790 cm Shelsol. A configuração ado
tada para o circuito piloto operado era constituída de dois estágios de extração, I de rccxtração com rec iclo e I estágio de la
vagem do orgânico carregado. Nas condições de operação testadas na etapa de extração obteve-se uma recuperação do cobre 
contido no licor de lixiviação de 72,9 'Yu para o sistema LIX841C em Escaid, 82,9% para o sistema LIX9790 em Escaid, 77,6% 
para o sistema LIX 9790 cm Shelsol c 79,2% para o sistema LIX 841 em Shelsol. A etapa de reextração permitiu a obtenção de 
cletrólitos ricos cm cobre com recuperações de cobre contidos nos extratos orgânicos de 81,3% para o sistema LIX841C em 
Escaid, I 00% para o sistema LIX9790 cm Escaid, 34,4% para o sistema LIX 9790 em Shelsol c 96,9% para o sistema LIX 841 
em Shelsol. Nos nuxos resultantes das etapas de extração c de reextraçào as concentrações de ferro foram baixas, indicando um 
excelente grau de sclctividadc de todos os sistemas ex tratantes testados. Observa-se pelos resultados apresentados que o siste
ma ex tratante LIX9790 cm Escaid li O parece mostrar melhor desempenho na unidade piloto para recuperação de cobre. Além 
disso o valor do desvio padrão calculado para média mostrou-se interior aqueles dos demais sistemas, indicando uma menor 
variabilidade de valores ao longo das amostragens. Na etapa de reextraçào seus valores também foram melhores quando com
parados aos demais sistemas testados. 

PALAVRAS-CHAVE: Cobre, Extração por solventes, Extratante 

ABSTRACT 
Thc work prcscnts a com par;~ tive study of pcrformancc in pilot pl ant of thc following combinations extractant-diluent on thc 
scparation ofCu (11) and Fc (III) ions in sulfuric media: LIXR41C in Esca id 110; LIX9790 in Escaid 110; LIX841 in Shelsol 
and LI X9790 in Shelsol. Thc cont-iguration of thc pilo! plant contains two stages of extraction, one stripping with reeycles and 
onc scrubbing stage of organic loaded . Thc opcration of thc extraction step in operating conditions testcd obtained a recovery 
of copper contained in thc leaching liquor of 72.9% for thc system LIX841C in Eseaid, 82.9% for the system LIX9790 in Es
caid, 77.6%, for LIX Shclsol systcm in 9790 and 79.2% for the system in Shelsol LIX 841. The stripping stage resulted in a 
ri eh clcctrolytcs with coppcr recovcries from organic extracts of 81.3% for thc system LIX841C in Escaid, I 00% to r thc sys
tcm LIX9790 in Escaid, 34.4% for thc systcm LIX 9790 in Shelsol and 96.9% tor the system LIX 841 in Shelsol. ln ali stre
ams of cxtraction and stripping steps lhe eonccntrations of iron were low indicating the good selectivity of ali systems of ex
trac tion tcsted. lt is observed that lhe results presentcd in the systcm LIX9790 in Escaid show improved pertormancc in the pi
lot plant for the reeovery of copper. Furthennore thc standard deviation ealculated for average was lower than thc other syste
ms, indicating a lower variability of v alues during the sampling. The values obtained in the step of stripping were also impro
vcd when comparated to othcr systcms tcstcd. 

KEY WORDS: coppcr; solvcnt cxtraction; cxtractant. 
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L INTRODUÇÃO 

A elevação do preço do cobre no mercado mundial (Ribeiro, 2006) aliado ao crescente rigor da legislação am

biental, vem tàvorccendo a adoção de rotas hidromctalúrgicas no processamento de minérios contidos cm capea

mentos c pequenos jazimentos, geralmente de localização distante dos centros consumidores. 

No caso de minérios oxidados de cobre, uma rota de aplicação consolidada c amplamente empregada, que per

mite a produção do cobre metálico de pureza eletrolítica no próprio local da lavra, consiste no processo constituí

do de três etapas integradas que operam praticamente cm circuito fechado, a saber: 

(I) Lixiviação, cm geral com H2S04 para a dissolução do cobre c de outros metais solúveis; 

(2) Extração por solventes para purificação e concentração do cobre contido no I i cor; 

(3) Eletrólise do cobre. 

Nesse processo, há, inicialmente, a lixiviação do cobre com consequente solubilização das impurezas solúveis 

contidas no minério. Metodologias diversas de lixiviação podem ser empregadas, como por exemplo, a lixiviaçào 

por agitação, cm "vat", cm pilhas, in situ etc. Os principais parâmetros que devem ser controlados nesse processo 

são, concentração do agente lixiviantc, temperatura, agitação (quando houver), cinética etc. 

Em seguida, a purificação do licor é realizada com o emprego da extração por solventes. De acordo com Spcn

ce & Soderstrom (2005) e Ritcey ( 1979), a química básica para cxtração de cobre por ex tratante catiônico pode 

ser resumida por uma equação reversível que caracteriza os estágios de cxtração c de rccxtração, como descrito 

a scgutr: 

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

A cxtração ocorre quando o licor de lixiviaçào contendo cobre (Cu ')é submetido a uma mistura forçada com 

o solvente orgânico contendo o ex tratante (RH). O ex tratante libera seus prótons (H ' ) para a fase aquosa c se coor

dena com o cobre transferindo-o para a fase orgânica na forma de um complexo organomctálico (R
2
Cu), resultan

do na fase aquosa um empobrecimento da concentração de cobre e um aumento de acidez. 

O estágio de rcextração do cobre pode ser representado por: 

Rcextração: R2Cu (org) + 211 + (aq) Cu++ (aq) +2RH (org) (2) 

A recxtração do cobre ocorre quando uma solução fortemente ácida é misturada com a solução do cxtrato or

gânico contendo o complexo organometálico (R
2
Cu), o qual troca seus íons cobre (Cu '' ) pelos prótons (H') da so

lução aquosa ácida, a qual fica enriquecida de cobre, com simultânea regeneração do solvente. 

As equações químicas apresentadas baseiam-se em sistemas envolvendo cxtratantcs catiônicos quclantcs , a 

exemplo das oximas, salicilaldoximas, acetoximas, entre outros. Os diferentes tipos de cxtratantcs disponíveis no 

mercado, apresentam desempenhos avaliados, principalmente, cm termos de tempo de rcação, reversibilidade da 

reação de equilíbrio, capacidade de regeneração e scletividadc. Comercialmente esses produtos são di fcrcnciados 

por suas ramificações, cujas substituições lhe atribuem propriedades específicas, tais como resistência a meios áci

dos, presença dos íons nitratos c cloretos (Price,2007). 

O trabalho apresenta um estudo comparativo do desempenho em unidade piloto dos seguintes sistemas de ex

tração empegados na separação dos íons Cu(! I) e Fe(lll) cm meio sulfurico: LIXX41C cm Escaid 110; LIX9790 

cm Escaid II O; LIX841 em Shelsol c LIX9790 em Shelsol. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O esquema da configuração do circuito piloto utili zado nesse estudo pode ser visualizado da Figura I. A uni

dade consta de dois estágios de cxtração, I estágio de rcextraçào com reciclo c I estágio de lavagem do orgânico 

carregado. Os reatores do tipo misturador-decantador confeccionados cm acrílico transparente com capacidade vo

lumétrica de 120 mL. Os fluxos foram alimentadas através de bombas pcristálticas c suas vazões controladas com 

auxílio de rotâmetros. A Tabela I apresenta as condições de operação da unidade para as 4 combinações ex tratan

te-diluente que foram testados neste trabalho. 
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Rafmado 

Orgânico 
Fresco 

-+ 
Lixivla 
(PLS) 

Orgânico carregado 

I 

Solução 
pobre 

I 
I I 

~------------------------------------'!/ 
Orgânico regenerado 

Figura I Esquema representativo da planta piloto 

Tabela I Condições de operação da planta piloto 

Vazão de Vazão de 
Solvente aquoso orgânico 

(mL/min) (mL/min) 

LixX41C 12'/í, v/v cm Escaid 110 26 
LixX41C 12% v/v cm Shclsol 26 

Lix9790 12% v/v cm Fscaid II O 26 
Lix9790 12% v/v cm Shclsol 26 

As seguintes notações foram utilizadas nesse trabalho: 

EC clctrólito carregado (saída aquosa da rccxtração ); 
EE - clctrólito esgotado (entrada aquosa da rccxtração); 
LA- água de lavagem; 
LC orgünico no coalcsccdor: 
SI - aquoso de saída do primeiro estágio de cxtração; 

26 
26 
26 
26 

S2- aquoso de saída do segundo estágio de cxtração (rafinado); 
OR orgünico regenerado (saída do estágio de recxtração); 

Vazão de 
lavagem 

(mL/min) 

3 
3 
3 
3 

OC -- orgünico carregado no segundo cstúgio de extração(saída da extração); 
O I -orgânico carregado no primeiro estágio de cxtração; 
F -alimentação aquosa do estágio de cxtração (PLS); 

H,O de 
lavagem 

Solução 
nca 

Vazão de 
eletrólito 
esgotado 
(mL/min) 

12 
12 
12 
12 

Delta Cu- Difcrcnção entre as concentrações de cobre de duas respectivas correntes. 

Vazão de 
reciclo da 
reextração 
(mL/min) 

12 
12 
12 
12 

A operação da unidade piloto foi realizada com uma lixívia sulfúrica de cobre típica (PLS), contendo cerca de 
4,34 g/L de Cu ' c I ,33 g/L de Fc total. Para as mesmas condições testadas foram também levantadas isotcrrnas 
McCabc-Thiclc de operação, cm relação A/0 no intervalo de III O até I O/I, para confrontação de resultados. A uni
dade operou uma média durante 20 dias cm cada condição realizando-se cerca de 4 amostragens diária. 

3. RESULTADOS 

3.1 Resultados com LIX 841C em Escaid 11 O 

A isortcma McCabe-Thiele (Figura 2) levantada com os dados analíticos obtidos, mostra um desempenho 
convencional do cxtratantc. Com o traçado de uma linha de operação 0/A igual a 1/1 e uma alimentação de 
PLS igual a 4,34 g/L de Cu determina-se graficamente dois estágios de extração, concordando com as condições 
de operação da unidade. O ponto de carga do orgânico e o rafinado final foram determinados graficamente em 
7,77 g/L c 0,45 g/L de Cu, respectivamente. O valor médio estatístico, calculado através dos valores experimen
tais colctados, para o rafinado final na unidade foi I ,21 g/L de Cu com um desvio padrão de 0,62 g/L. Ainda na 
unidade, o delta de H,S0

4 
calculado pela diferença das médias dos fluxos F e S2 (extração) foi igual a 5,93 g/L ou 

6,05 x I O, mo I/L. Esses valores foram acompanhados por uma diminuição média do valor do pH de I ,67 na ali
mentação para I ,3 7 no rafinado. 
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Figura 2 - lsoterma McCabc-Thiele para o LIX 84IC à 
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Figura 4 - Lsoterma McCabe-Thielc para o cxtralantc 
LIX 9790 a 12% em Shclsol 
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Figura 3 - lsolcrma McCabc-Thielc para LIX 9790 a 
12% em Escaid 110 
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Figura 5 - Isotcnna McCabe-Tbiclc para o cxtralante 
LIX 841 a 12% em Shclsol 

A Tabela H mostra as estatísticas descritivas, referentes as diferenças entre a entrada de cobre e a saída tanto 
nas etapas aquosas SI (Delta Cu - S I). S2 (Delta Cu - S2) quanto na orgânica (Delta Cu org). Com esses valores 
e, sabendo, pela Figura 2, que o ponto de carga do solvente em questão foi detcm1inado cm 7,77 g/L, foi possível 
calcular as porcentagens de extração para cobre, pois as vazões tanto de aquoso, quanto de orgânico. foram man
tidas em 26 mUmin. Assim, pelos valores de saída de delta de Cu, o orgânico trabalhou com 42,08% ou 31,15% 
de sua capacidade de carga, calculados respectivamente pelas correntes aquosa e orgânica. 

O delta de cobre na extração, calculado pelo fluxo aquoso Foi de 3,27 g/L ou 5, 14x I 0·2 moi/ L. A relação molar 
H.S0

4
-Cu na extração foi calculada em 1,18. O valor estequiométrico informado pelo fabricante é 2. 

O val.or médio do delta de cobre na reextração foi de 5, 76 g!L ou 9,07x I o·2 mol/L enquanto que o valor mé
dio do delta de ll2S04 foi de 8,21 g/L ou 8,37xl0·2 moi!L. A relação molar H2SO~-Cu na reextração Foi calcula-
da em 0,92. . 

Valores negativos encontrados na Tabela 11 como mínimos observados, são referentes aos testes onde a con
centração de saída de cobre (rafinado) analisada apresentou um valor maior do que a entrada, o que não é tecni
camente aceitável. Dados como esses não são representativos para as análises, visto o grande número de amostra
gens realizadas c a baixa Frequência de aparecimento desse tipo de valor. 

As extrações de Ferro se mantiveram baixas como era esperado. O valor médio de extração para esse ion Foi 
menor que 6% (calculado pelas diferenças das correntes F e S2). 
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Tabela IJ - Eslatislica descritiva para os dados anaUlicos de Delta de Cu em giL para as etapas S l , S2 e orgânica 

Intervalo de Intervalo de 
Mínimo Máximo Desvio padrão 

Variáveis Média confiança confiança 
(-90%) (+90%) 

observado observado da média. 

LJX 84JC em Escaid llO 

Delta Cu - SI 2,12 1,88 2,35 -3,06 3,33 1,02 

Delta Cu - S2 3,27 3,11 3,42 0,14 4,18 0,7 

Delta Cu - org 2,42 1,97 2,87 -7,28 6,78 2,0 

LJX 9790 em Escaid 11 O 

Delta Cu- SI 2,33 2,22 2,43 0,29 3,44 0,46 

Delta Cu- S2 3,62 3,53 3,7 2,11 4,31 0,38 

Delta Cu- org 2,71 2,36 3,06 0,54 7,67 1,54 

LIX 9790 em Sbelsol 

Delta Cu-SI 2,07 1,85 2,29 -0,68 3,17 0,96 

Delta Cu-S2 3,39 3,12 3,66 -1,61 4,35 1,20 

Delta Cu-org 1,48 0,89 2,06 -0,08 19,25 2,58 

LIX 841 em Sbelsol 

Delta Cu-SI 1,77 1,66 1,89 0,54 2,79 0,52 

Delta Cu-S2 2,70 2,59 2,81 1,69 4,06 0,49 

Delta Cu-org 2,40 2,16 2,64 1,08 8,05 1,06 

3.2. Resultados com LIX 9790 em Escaid 110 

A isortema McCabe-Thiele (Figura 3) mostra um desempenho convencional do cxtratante. Com o traçado de 
uma linha de operação O/A igual a I/ I e uma alimentação de PLS igual a 4,34 g/L de Cu encontra-se dois estágios 
de extração, concordando com as condições de operação da planta. O ponto de carga do orgâni.co e o rafinado final 
foram determinados graficamente em 7,89 g/1 e 0,00 g/L de Cu, respectivamente. Na planta, o valor médio obser
vado para o rafinado final foi de 0,75 g/1 para Cu, com um desvio padrão de 0,39 g/L. 

O delta de H
2
S0

4 
calculado pela diferença das médias das correntes F e S2 (extraçào) foi de 6,68 g/L ou 

6,81 xJ0·2 mol/L. Esse valores foram acompanhados por uma diminuição média do valor do pH de I ,59 na alimen
tação para 1 , 14 no rafi nado. 

A Tabela II mostra as estatisticas descritivas referentes as diferenças entre a entrada de cobre e a saída, tanto 
nas etapas aquosas SI (Delta Cu - SI), S2 (Delta Cu - S2) quanto na orgânica (Delta Cu - org). Com esses valo
res e, sabendo, pela Figura 3, que o ponto de carga do solvente em questão foi determinado em 7,89 g/1, foi pos
sível calcular as porcentagens de extração para cobre, pois as vazões tanto de aquoso quanto de orgânico valiam 
26 mL/ min. Assim, pelos valores de saída de delta de Cu o orgânico trabalhou com 45,88% ou 34,34%, se calcu
lada a eficiência a partir, respectivamente, dos ·fluxos aquoso ou orgânico. 

O delta de Cobre na extração, calculado com base no fluxo aquoso, foi de 3,62 g!Lou 5,70xJ0·2 moi/L. A relação 
molar Cu-~S04 na extração foi calculada em 1,19. O valor estequiométrico infom1ado pelo fabricante é 2. 

As extrações de Ferro mantiveram-se baixas, inferiores a 3% em média (0,09 g/L). Esses valores são ain
da menores quando calculados a partir da diferença entre as correntes EE e EC (0,01 g/L de Fe) ou entre OC e 
OR (0,01 g/L de Fe). 

3.3 Resultados com LIX 9790 em Shelsol 

A isortema McCabe-Thiele (Figura 4), mostra um desempenho conv.encional do ex tratante. Com o traçado de 
uma linha de operação 0/ A igual a I I I e uma alimentação de PLS igual a 4,34 g/1 de Cu pode-se detenninar dois 
estágios de extração, concordando com as condições de operação da unidade piloto. Os valores do ponto de car
ga da fase orgânica e do rafinado foram determinados graficamente como 6,46 g/L e 0,01 g/L de Cu, respectiva
mente. Na circuito contínuo, o rafinade apresentou um valor médio estatístico de 0,98 g/L para Cu, com um des
vio padrão de 0,83 g/L. 
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O delta de H2S04, calculado pela diferença das médias das correntes F c S2 ( cxtração ), foi 6,29 g/L ou 6,41 

x I 0-2 mo I/L. Esse valores foram acompanhados por uma diminuição média dos valores do pi I de I ,42 na alimen

tação para 0,87 no rafin ado. 

A Tabela li mostra as estatísticas descriti vas referentes as diferenças entre a entrada de cobre c a saída, tanto 

nas etapas aquosas SI (Delta Cu - S I), S2 (Delta C u - S2) quanto na orgânica (Delta Cu org). Com esses valo

res e, sabendo, pela Figura 4, que o ponto de carga do solvente cm questão foi determinado cm 6,4(1 g/L. foi poss í

vel calcular as porcentagens de cxtração para cobre, pois as vazões tanto de aquoso quanto de orgúnico vali am 26 

m LI min. Assim pelos va lores de saída de delta de Cu o orgânico trabalhou com 52,47'1., ou 22,9 I% de seu ponto 

de carga, calculados respectivamente pelas correntes aquosa c o rgúnica . 
O delta de Cobre na extração calcul ado pelo aquoso foi 3,39 g/L ou 5,J4x I 0 2 mo I/L. A relação molar Cu

H2S04 na cxtração foi calculada em I ,20. O valor cstequiométrico informado pelo fabricante é 2. As cxtraçõcs de 
Ferro mantiveram-se bai xas como os demais cxtrl:ltantcs. 

3.4 Resultados com LIX 841 em Shelsol 

A isortcma McCabc-Thielc (Figura 5) mostra um desempenho convencional do cxtratantc. Com o traçado de 

uma linha de operação 0 / A igual a I 11 c uma alimentação de PLS igual a 4,5 g/L de Cu encontram-se dois estágios 

de cxtração, em concordância com as condições de operação da unidade . Os valores do ponto de carga do orgúni

co c do rafinado foram determinados graficamente em 7,07 g/L c 0,84 g/L de Cu, respecti vamente . 

De acordo com o perfil da isotcnna lavantada, o rafinado apresentaria uma concentração final de 0.84 g/L re

lativos à cobre. O valor médio observado para essa corrente, no circuito, f(.)i O. 71 g/L para Cu. com um desvio pa

drão de 0,2X g/ L. 
O delta de H

2
S0

4
, calculado pela diferença das médias das correntes F c S2 (cxtraç<lo), foi 4 ,25 g/ L ou 

4,33 x I 0·2 moi/L. Esse valores foram acompanhados por uma diminuição média do do valor pH de I , 19 na ali

mentação para 0,97 no rafinado. 

A tabela 11 mostra as estatísticas descriti vas referentes as diferenças entre a entrada dc cobre c a saída. tanto 

nas etapas aquosas SI (Delta Cu ···· SI), S2 (Delta C u - S2) quanto na orgú nica (Delta Cu - org). Com esses valo

res c, sabendo, pel a Figura 5, que o ponto de carga do solvente cm questão foi determinado como sendo 7,07 g/L. 

foi possíve l calcular as porcentagens de extração para cobre, pois as vazões tanto de aquoso quanto de orgáni co 
va liam 26m LI min . Assim pelos valores de saída de delta de Cu o orgânico traba lhou com 3X, 18% ou 33,94'%, se 

a eficiência for calculada a partir do fluxo aquoso ou orgánico, respectivamente. 

O delta de Cobre na extração calculado pelo aquoso foi de 2. 70 g/L ou 4.25x I O ' moi / L. A rel ação molar 
C u- H

2
S0

4 
na cxtração foi calculada cm I ,02. O va lor cstcquiométrico infl.mnado pelo f~tbricantc é 2. 

As extrações de Ferro mantiveram-se baixas como os demais cxtratantcs. 

3.5. Análise das recuperações de cobre 

Para se testar a igualdade entre as médias dos delta de C u na extração foram calculadas as probabilidades re

lati vas ao teste t-studcnt para rej e ição da hipótese nula : 

H
0

: ml =m2 
H 

1
: m I ;<m2 

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela III. Observando-se os resultados para as médias de delta de co

bre na cxtração é possível rejeitar a hipótese nula, ou seja, que as média s não são iguais para um ní vel de confian

ça de 95% para os sistemas: 84ic/cscaid x 9790/escaid, 84ic/cscaid x X4i /shclsol. 97<)0/cscaid x X4i /shclsol c 9790/ 
shcl sol x 84i/shel sol. 

Tabela III- Teste 1- de comparação entre as médias 

Relações testadas p-valuc (delta de cu na cxtração) 

X4ic/escaid x 9790/cscaid 0 ,00163X 
R4ic/escaid x 9790/shclsol 0.50234X 

··-- - ·- -· -·· 

84ic/cscaid x R4i/shelsol 3,240Xx I O " 

9790/escaid x 9790/shelsol 0 . 192063 
9790/escaid x 84i/shclsol 5.65 X36x I o·1

" 
f- -····· - · - - - -

9790/shelsol x 84i/shclsol 0 .000166 

642 



XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

4. CONCLUSÕES 

Não foram observadas ocorrências impeditivas ao emprego dos sistemas de extratação estudados; 
A operação da etapa de cxtração, envolvendo dois estágios c nas demais condições de operação apre
sentadas, permitiu uma recuperação de cobre contido no licor de lixiviação de 72,9 % para o sistema 
LIXX41C cm Escaid, X2.9'% para o sistema LIX9790 cm Escaid, 77,6% para o sistema LIX 9790 em 
Shelsol c 79,2'Y., para o sistema LIX X41 cm Shclsol. 
A etapa de rccxtração permitiu a obtenção de elctrólitos ricos cm cobre, com recuperações de cobre 
contido nos ex tratos orgânicos de X I ,3 % para o sistema LIXR41C cm Escaid, I 00% para o sistema 
LIX9790 cm Escaid, 34,4% para o sistema LIX 9790 cm Shclsol e 96,9% para o sistema LIX 841 cm 
Shclsol. 
Nos fluxos de cxtração c de rccxtração as concentrações de ferro foram baixas indicando uma excelen
te sclctividade de todos os sistemas de extratação testados . 
O sistema de cxtração LIX9790 cm Escaid apresentou o melhor desempenho nas corridas piloto para 
recuperação de cobre. Além disso. o desvio padrão calculado para média se mostra menor que dos de
mais sistemas, indicando uma menor variabilidade de valores ao longo das amostragens. Na etapa de 
rccxtração seus valores também foram melhores, comparativamente aos demais sistemas testados. 
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