
XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

EXTRAÇÃO POR SOLVENTES UTILIZANDO NANOPARTÍCULAS 
MAGNÉTICAS FUNCIONALIZADAS COM ÁCIDO OLEICO 

LOBATO, N.C.C.1, FERREIRA, A.M.2,4, MANSUR, M.B.1,3,4
 

1Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas. email: natalia.candian@yahoo.com.br 

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

3Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Programa de Engenharia Metalúrgica e de 
Materiais. email: marcelo.mansur@metalmat.ufrj.br 

4Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Recursos Minerais Água e Biodiversidade - 
INCT-Acqua.www.acqua-inct.org 

 
 

RESUMO 
 

Nas operações de extração por solventes, grandes áreas de sedimentação no 
misturador-decantador são necessárias quando o processo de separação das fases 
aquosa e orgânica é demasiadamente lento. O uso de nanopartículas magnéticas 
dispersas no diluente orgânico, com o objetivo de acelerar a separação das fases 
mediante aplicação de um campo magnético, provou ser bem-sucedido. Apesar de 
estudos prévios, o método nunca foi utilizado industrialmente, sendo assim necessário 
avaliá-lo e, portanto, sendo este o objetivo deste trabalho. Os ensaios foram 
realizados utilizando-se uma concentração de 30 g/L de nanopartículas magnéticas 
funcionalizadas com ácido oleico e dispersas em querosene alifático comercial Exxsol 
D80. A eficiência da extração de cobalto ([Co] = 1 g/L) com 10% v/v de Cyanex 272 
(ácido bis-2,4,4-trimetilpentilfosfínico) na faixa de pH da fase aquosa (2 a 7) nos 
sistemas com e sem nanopartículas foi analisada. Assim como a eficiência de 
reextração do cobalto utilizando uma solução de ácido sulfúrico (1 mol/L). Tanto na 
etapa de extração quanto na de reextração, ambos os sistemas (com e sem 
nanopartículas) mostraram eficiências similares. O tempo de separação das fases 
com as nanopartículas foi de 1/5 do tempo do sistema sem nanopartículas, 
confirmando o benefício do uso das nanopartículas magnéticas. No entanto, a 
estabilidade química destas nanopartículas em contato com água destilada em ampla 

faixa de acidez ([H+] = 10-7 a 2 mol/L) revelou que as mesmas não são estáveis quando 
colocadas em contato com soluções aquosas de pH ≤ 2. Tal resultado revela uma 
limitação à aplicabilidade do método principalmente a sistemas hidrometalúrgicos que 
operam em tais condições, sendo necessário, pois, revestir as partículas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Extração por Solventes; Nanopartículas; Ácido Oleico; 
Magnetita; Estabilidade Química; Separação de Fases. 

 
ABSTRACT 

 

In solvent extraction operations, large areas of sedimentation in the mixer-settler are 
required when the process of phase disengagement is too slow. In order to accelerate 
phase separation by applying a magnetic field, the use of magnetic nanoparticles 
dispersed in an organic solvent proved to be successful. Despite previous studies, the 
method has never been used industrially, and because of this, it must to be evaluated, 
so it is the aim of the present work. Tests were carried out using 30 g/L of magnetic 
nanoparticles functionalized with oleic acid dispersed in commercial aliphatic kerosene 
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Exxsol D80. The efficiency of cobalt extraction ([Co] = 1 g/L) with Cyanex 272 (10% 
v/v bis-2,4,4-trimethylpentylphosphinic acid), in the pH range (2-7) of the aqueous 
phase, in a process of solvent extraction with and without nanoparticles were analyzed. 
As well as the efficiency of the cobalt stripping step using a sulfuric acid solution (1 
mol/L). In the extraction and stripping step, both systems (with and without 
nanoparticles) showed similar efficiencies. The phase disengagement time with 
nanoparticles was 1/5 of the time of the system without them, confirming the benefit of 
the use of the magnetic nanoparticles in solvent extraction. However, their chemical 
stability of these nanoparticles in contact with distilled water over a wide range of 

acidity ([H+] = 10-7 to 2 mol/L) revealed that they are not stable when contacted with 
aqueous solutions at pH ≤ 2. Such result reveals a limitation to the applicability of the 
method mainly to hydrometallurgical systems operating in such conditions; therefore, 
it is necessary to coat the particles. 

 
KEYWORDS: Solvent Extraction; Nanoparticles; Oleic Acid; Magnetite; Chemical 
Stability; Phase Disengagement. 

 
 

1    INTRODUÇÃO 
 

A extração por solventes é um método de separação eficiente e seletivo utilizado em 

hidrometalurgia para purificar e concentrar soluções metálicas aquosas como urânio, 

cobalto, níquel, cobre, zinco, além de outros íons metálicos não-ferrosos. Consiste na 

contactação de uma fase aquosa contendo o íon metálico de interesse com uma fase 

orgânica contendo o extratante específico do metal a ser extraído. Durante a agitação 

das fases, etapa chamada de extração, o íon metálico se liga ao extratante e passa 

da fase aquosa para a fase orgânica. Após esta etapa, as fases são separadas por 

meio de decantação gravitacional. Já na etapa de reextração, a fase orgânica 

carregada, ou seja, que contém o metal que foi extraído, é novamente agitada com 

uma fase aquosa, porém desta vez livre de contaminantes. Assim, o íon metálico é 

transferido para esta nova fase aquosa obtendo assim uma solução rica no metal de 

interesse e livre de impurezas (RITCEY; ASHBROOK, 1984; RYDBERG et al., 2004). 

 
Industrialmente, a operação é comumente realizada em misturadores-decantadores, 

nos quais as fases são primeiramente misturadas mecanicamente no compartimento 

do misturador, de forma a promover a dispersão de uma fase na outra e, com isso, 

facilitar a transferência dos íons metálicos. Em seguida, a mistura é submetida à 

separação de fases no compartimento do decantador, por ação das forças de 

gravidade. Quanto maior a agitação no misturador, maiores são as taxas de 

transferência de massa porque são obtidas gotas menores. No entanto, à medida que 

pequenas gotas levam mais tempo para assentar, o tempo de separação das fases 

torna-se mais longo, consequentemente, maiores áreas de sedimentação são 

necessárias, aumentando os custos de investimento e de operação (RITCEY; 

ASHBROOK, 1984; RYDBERG et al., 2004). 

 
Com o objetivo de acelerar o processo de sedimentação, o uso de um líquido orgânico 
magnético juntamente com a presença de um campo magnético na etapa de 
separação das fases foi proposto pela patente US 5,043,070 (HWANG, 1991). A fase 
orgânica magnetizada é obtida misturando-se o extratante a um líquido magnético, 
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também denominado “ferrofluido”. Esse fluido consiste de um diluente orgânico 
contendo nanopartículas magnéticas dispersas, normalmente constituídas por 
magnetita (Fe3O4) ou maghemita (γ-Fe2O3), com dimensões compreendidas entre 5 e 
25 nm e funcionalizadas com ácido oleico a fim de torná-las hidrofóbicas e, 
consequentemente, capazes de serem dispersas em um líquido apolar (LÓPEZ- 
LÓPEZ et al., 2005; PETCHAROEN; SIRIVAT, 2012; WANG et al., 2011, 2012). 

 

Os estudos publicados sobre o assunto revelam que a presença das nanopartículas 

magnéticas acarreta em uma separação de fases mais rápida. Resultados obtidos 

mostram que a taxa de sedimentação foi 160 vezes mais rápida com a presença das 

nanopartículas magnéticas (PALYSKA; CHMIELEWSKI, 1993), ou que o tempo de 

separação com o fluido magnético foi entre 48-86% em relação ao do obtido pelo 

processo tradicional (VATTA; KOCH; SOLE, 2008). 

 
Apesar dessa vantagem, pouco ainda se sabe se a presença de tais materiais no 
fluido orgânico acarreta em uma diminuição na eficiência do processo ou se as 
nanopartículas possuem estabilidade química quando em contato com soluções 
aquosas mais ácidas. Portanto, o objetivo do presente estudo é avaliar o método 
utilizando nanopartículas magnéticas funcionalizadas com ácido oleico como proposto 
originalmente (HWANG, 1991), a fim de apontar suas principais características. O 
estudo está focado nos seguintes aspectos: (i) eficiência de extração e reextração de 
cobalto com Cyanex 272; (ii) tempo de separação das fases orgânica e aquosa na 
presença e na ausência das nanopartículas; e, (iii) estabilidade química, por contato 
da fase orgânica contendo nanopartículas com soluções aquosas ácidas (variando a 

concentração de [H+] de 10-7  a 2 mol/L). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 SÍNTESE   DAS  NANOPARTÍCULAS  MAGNÉTICAS FUNCIONALIZADAS 

COM ÁCIDO OLEICO 
 
As nanopartículas magnéticas foram sintetizadas utilizando o método de co- 
precipitação em meio alcalino (CORNELL; SCHWERTMANN, 2003; LOBAZ; 
TAYLOR; PEUKERT, 2012; LÓPEZ-LÓPEZ et al., 2005; MAURICIO et al., 2013), e 

sua funcionalização com ácido oleico foi realizada a fim de torná-las hidrofóbicas 
(HWANG, 1991). As partículas funcionalizadas foram dispersas em Exxsol D80 
(querosene alifático comercial, Exxon Mobil), em uma concentração de 30 g/L, 
utilizando um banho de ultrassom (GE et al., 2012), obtendo-se uma fase orgânica 
magnética ou ferrofluido. 

 
2.2 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS FUNCIONALIZADAS 

 

As nanopartículas magnéticas funcionalizadas com ácido oleico foram caracterizadas 
via microscopia eletrônica de transmissão - MET (Tecnai G2-20 SuperTwin FEI-200 
kV), difração de raio-X - DRX (Shimadzu 7000) e magnetômetro de amostra vibrante 
(Lakeshore, 7404). 
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2.3 ENSAIO DE EXTRAÇÃO POR SOLVENTES 
 

Uma solução aquosa de concentração de 1,0 g/L de cobalto (CoSO4.7H2O, Synth, 
pureza 99%) de pH = 1,5 (H2SO4, Synth, 98%) foi preparada. 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. 
Já na solução orgânica contendo as nanopartículas utilizou-se a mesma proporção de 
10% v/v de Cyanex 272 e o ferrofluido contendo 30 g/L de nanopartículas 
funcionalizadas dispersas em Exxsol D80. 

 

Para o ensaio de extração por solventes, inicialmente uma alíquota da solução aquosa 
foi coletada para análise química de ferro e cobalto. Posteriormente, 100 mL de cada 
solução foram colocadas em contato, via agitação mecânica (400 rpm), por 5 minutos. 
Após esse tempo, as soluções foram transferidas para um funil de separação e 
deixadas em repouso até se obter a separação das fases. O pH de equilíbrio foi 
medido e uma alíquota da fase aquosa recolhida para análise química (via 
espectrofotometria de absorção atômica) nos níveis de pH 2; 3; 4; 4,5; 5; 6 e 7. 
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 e obter a curva de 
extração, adicionou-se gotas de uma solução de NH4OH (Neon, 28–30%). 

 
Por fim, a fase orgânica carregada foi colocada em contato com uma solução de ácido 
sulfúrico a 1 mol/L, via agitação mecânica (400 rpm), a temperatura ambiente, por 5 
minutos e com uma proporção de fase A/O = 1. Ao final do processo a fase aquosa 
foi analisada quimicamente (via espectrofotometria de absorção atômica). 

 

2.4 TESTE DE TEMPO DE SEPARAÇÃO DAS FASES 
 

Contactou-se 20 ml da solução aquosa ([Co] = 1 g/L, pHeq = 4,5) com 20 ml da solução 
orgânica ([Cyanex 272] = 10% v/v, magnetita = 0 e 30 g/L), via agitação mecânica 
(400 rpm) por 4 min. Após este processo, a mistura foi imediatamente transferida para 
um cilindro graduado de vidro, o qual foi colocado próximo de um imã (Ímãtec, 0,3 T) 
para observar o tempo de separação das fases. 

 
2.5 ENSAIO DE ESTABILIDADE QUÍMICA DO FERROFLUIDO 

 

Em um erlenmeyer, colocou-se uma amostra do fluido magnético orgânico (20 mL) 
em contato com uma das diferentes amostras de soluções aquosas (20 mL cada) com 

acidez variada (10-7 a 2 mol/L). Os erlenmeyers foram colocados sob agitação em um 
shaker, a 400 rpm e 25 ºC por 24 horas. Posteriormente, a fase aquosa foi analisada 
quimicamente (via espectrofotometria de absorção atômica). 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão (MET) – Figura 1 
revelaram que as nanopartículas magnéticas funcionalizadas têm forma esférica e 
tamanho médio de diâmetro de 11 nm. 
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Figura 1: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão das nanopartículas magnéticas 
funcionalizadas com ácido oleico. 

 

 
A estrutura cristalina das nanopartículas foi analisada via difração de raios X (Figura 
2-A). O material apresenta picos bem definidos em (111), (220), (311), (400), (422), 
(511), (440), (620) e (533), que correspondem a uma estrutura cúbica inversa tipo 
espinélio, característica dos seguintes óxidos magnéticos de ferro: magnetita (Fe3O4) 
e maghemita (γ-Fe2O3). 

 
A curva de histerese das nanopartículas é mostrada na Figura 2-B. Observa-se que a 
coercividade da amostra é praticamente nula, concluindo-se, portanto, que grande 
parte das nanopartículas comportam-se como superparamagnéticas. Este 
comportamento é muito importante para a aplicação proposta, pois após cada 
separação pela aplicação de campo magnético, as partículas são facilmente dispersas 
no meio líquido pelo fato de não apresentar magnetização remanescente. A presença 
de magnetização remanescente causaria uma forte aglomeração das partículas e 
dificultaria sua dispersão no meio. O valor de magnetização de saturação obtido da 
amostra é de 61,49 emu/g. 

 

A B 
 

Figura 2: Difratograma de raio-X (A) e propriedade magnética (B) das nanopartículas 
funcionalizadas com ácido oleico. 
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Os testes de extração de solventes revelaram que a presença de nanopartículas no 
ferrofluido não afetou a extração de cobalto com Cyanex 272 (10% v/v), nas condições 
operacionais investigadas, conforme demonstrado na Figura 3. A contaminação do 
ferro no final dos testes de extração foi de 2,5 μm/mL. 

 

Figura 3: Extração de cobalto em diferentes concentrações de nanopartículas funcionalizadas 
no diluente orgânico ([nanopartículas] = 0 ou 30 g/L, [Co] = 1 g/L; [Cyanex 272] = 10% v/v; A/O 

= 1; T = 25oC). 

 

 
Na etapa de reextração, o cobalto foi reextraído da fase orgânica em 98% no sistema 
tradicional de extração por solventes e 97% no sistema magnético. Sendo assim, a 
presença das nanopartículas não influenciou na eficiência do processo. Ao final deste 
experimento a contaminação do fluido aquoso foi de 21 μm/mL de ferro. 

 

A taxa de separação das fases aquosa e orgânica foi consideravelmente aumentada 
quando o ferrofluido foi usado. Os resultados revelaram que na ausência de 
nanopartículas, as fases foram completamente separadas em cerca de 55 s, enquanto 
na presença das nanopartículas, esse tempo foi de 11 s. Portanto, a separação de 
fase foi 5 vezes mais rápida quando as nanopartículas magnéticas foram utilizadas. 

 
Os resultados de estabilidade química do ferrofluido mostrados na Tabela 1 revelam 
que as nanopartículas revestidas com ácido oleico não são resistentes quando 

colocadas em contato com soluções aquosas com uma concentração de H+ igual ou 
superior a 10-2 mol/L (pH ≤ 2). Nas concentrações de H+ entre 10-7 e 10-3, não foi 
detectado ferro na fase aquosa, pelo menos dentro dos níveis de detecção da 
espectroscopia de absorção atômica. Tal resultado limita a utilização deste sistema 
no processo magnético de extração por solventes. No caso particular da extração de 
íons metálicos, por exemplo, a remoção de metais utilizando extratantes catiônicos é 
normalmente realizada por contato da fase orgânica carregada com metal com 
soluções aquosas com uma acidez de 0,5 mol/L ou mais. Por conseguinte, não é 
indicado o uso destas nanopartículas magnéticas em meio ácido. 
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Tabela 1: Contaminação de ferro na fase aquosa para diferentes valores de acidez da fase 

aquosa ([nanopartículas] = 30 g/L, A/O = 1, T = 25ºC, 400 rpm, 24 h) 

Concentração de H+ (mol/L) Contaminação de ferro (µg/mL) 

10-7 n.d. 

10-6 n.d. 

10-5 n.d. 

10-4 n.d. 

10-3 n.d. 

10-2 18 

10-1 328 

0,5 1030 

1 1249 

2 1377 

n.d.: não detectado 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A aplicação das nanopartículas magnéticas funcionalizadas no processo de extração 
por solventes de cobalto não acarretou em nenhuma perda de eficiência no processo 
de extração e reextração do metal estudado, pelo menos nas operacionais 
investigadas neste estudo. Adicionalmente, a taxa de separação das fases aquosa e 
orgânica foi de aproximadamente 5 vezes mais rápida quando o nanopartículas 
magnéticas estavam dispersas no fluido orgânico e um imã auxiliou o processo de 
separação das fases. No entanto, a estabilidade química das nanopartículas 
funcionalizadas com ácido oleico foi limitada, sendo não recomendado a aplicação 

deste sistema magnético apresentado em operações com soluções aquosas com [H+] 

≥ 10-2 mol/L. Esta limitação aponta a necessidade de revestimentos mais eficazes das 
nanopartículas, com o objetivo de aumentar a estabilidade química e permitir a sua 
utilização em sistemas hidrometalúrgicos operando em condições de acidez mais 
elevadas. 
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