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(57) Resumo: PROCESSO DE SEPARAÇÃO
HIDROMETALÚRGICA DE COBRE E
COBALTO. O presente pedido de patente
descreve o processo de separação do cobre e
do cobalto presentes em baterias,
preferencialmente as do tipo íon-lítio,
empregando o Sistema Aquoso Bifásico, SAB,
substituindo a etapa de extração por solvente
orgânico em um processo hidrometalúrgico. O
processo apresenta baixo custo, alta eficiência,
além de ser ambientalmente seguro uma vez
que contribui com a redução do lixo eletrônico.
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"PROCESSO DE SEPARAÇÃO HIDROMETALÚRGICA DE COBRE E 
COBALTO" 

[001]0 presente pedido de patente descreve o processo de separação 

do cobre e do cobalto presentes em baterias, preferencialmente as do 

tipo íon-lítio, empregando o Sistema Aquoso Bifásico, SAB, substituindo 

a etapa de extração por solvente orgânico em um processo 

hidrometalúrgico. O processo apresenta baixo custo, alta eficiência, além 

de ser ambientalmente seguro uma vez que contribui com a redução do 

lixo eletrônico. 

[002]A patente W02013035048A1 intitulada "Method for recycling lithium 
batteries and/or electrodes of such batteries" de 14/03/2013 apresenta 

um método de reciclagem para baterias íon-lítio. Essa invenção utiliza 

diferentes metodologias. Utiliza solventes orgânicos na etapa inicial, 

para aumentar a concentração dos íons na solução, porém esses 

solventes possuem características tóxicas, inflamáveis, cancerígenas e 

apresentam alto custo. Utiliza uma etapa de precipitação para separação 

dos metais de interesse, a qual pode gerar resíduos tóxicos e não 

proporciona alta seletividade na recuperação hidrometalúrgica. Requer o 

aquecimento dos metais em altas temperaturas e, portanto, necessita de 

um grande consumo energético e pode gerar resíduos tóxicos. 

[003]A patente US6835228 intitulada "Process of recovering valuable 
metals from waste secondary batteries" de 28/12/2014 apresenta um 

processo para a recuperação de metais valiosos a partir de resíduos das 

baterias secundárias de íons Li 1 Ni-H 1 Ni-Cd. Porém utiliza a eletrólise, 

que acarreta um grande consumo energético e a precipitação, que não 

proporciona alta seletividade. Além disso realiza a extração por 

solventes orgânicos, que não são ambientalmente seguros. 

[004]Uma alternativa para substituir a extração por solventes orgânicos 

no processo hidrometalúrgico, é o uso do Sistema Aquoso Bifásico 

(SAB). O copolímero tribloco, L64, e um agente extrator, solubilizados no 

SAB, são utilizados para aumentar a eficiência da extração dos íons 

metálicos presente na solução. O uso desses reagentes foi demonstrado 
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nos trabalhos desenvolvidos por Lemos e colaboradores (L. R. Lemos, 

G. D. Rodrigues, R. A. Campos, L. H. M. da Silva, M. C. H. da Silva no 

artigo "Green separation of copper and zinc using triblock copolymer 

aqueous two-phase systems", publicado no periódico Separation and 

Purification Technology, v. 115, p. 107-113, no ano 2013) e Rodrigues e 

colaboradores (G. D. Rodrigues, L. R. Lemos, L. H. M. da Silva, M. C. H. 

da Silva no artigo " Application of hydrophobic extractant in aqueous two-

phase systems for selective extraction of cobalt, nickel and cadmium", 

publicado no periódico Journal of Chromatography A, v.1279, p. 13-19, 

ano 2013). Porém não são voltados para técnica de separação de Cobre 

e Cobalto em baterias íon- lítio. 

[0051A patente BR1020120231816 intitulada "Processo de extração 

seletiva do ouro por meio de sistema aquoso bifásico - SAB e uso do 

SAB na extração seletiva do ouro" de 14/09/2014  apresenta um 

processo de extração seletiva do ouro. Utilizando o copolímero tribloco 

L64 e um agente extrator. Porém essa invenção não é voltada para 

separação do cobre e do cobalto a partir de baterias íon- Lítio. 

[006]A patente CN101149347 intitulada "Method for separating and 

enriching trace cobalt nickel and copper metal ion using cloud point 
extraction system" de 26/03/2008 apresenta um sistema de extração, 

que utiliza um polímero e um agente extrator, para os íons metálicos de 

Co, Ni, Cu. Porém essa invenção não utiliza o copolímero L64 e não é 

voltada para técnica de separação a partir de baterias íon-lítio. 

[007]A presente invenção propõe a aplicação do SAB para separação 

hidrometalúrgica de cobre e cobalto a partir de baterias íon-lítio, que 

revelou ser um processo ambientalmente seguro para obtenção desses 

metais de relevante interesse econômico. Dentre as vantagens do 

presente pedido de patente pode-se destacar: reciclagem de lixo 

eletrônico, não utilização de solventes orgânicos, baixo custo e eficiência 

da extração. 

rk 
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BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[008]FIGURA 1: Apresenta uma representação do processo de 

separação proposto mostrando suas principais etapas e produtos 

intermediários. Em (1) estão as baterias contendo os metais de 

interesse, após a remoção dos invólucros temos a etapa (2) que 

representa a lixiviação ácida que pode opcionalmente ser sucedida por 

uma etapa de diluição, em (3) temos uma solução resultante da etapa de 

lixiviação (licor), em (4) tem-se uma etapa envolvendo o ajuste de pH do 

licor de lixiviação sucedido pela adição da solução de eletrólito 

formando a solução representada em (5), a solução aquosa contendo o 

extratante PAN e o polímero L64 está representada em (6). Em (7) está 

representada a mistura das soluções do licor e dos reagentes (PANIL64 

e Na2SO4) sucedida por uma agitação (8). De forma opcional pode-se 

realizar uma banho termostatizado após a mistura (7). Em (9) temos a 

separação das fases por decantação, ou opcionalmente por 

centrifugação, da mistura resultante (8). 0 SAB obtido está representado 

em (10). 

[009]FIGURA 2: Representação gráfica dos resultados obtidos da 

separação de cobre e cobalto a partir de lixiviado ácido de bateria íon-

Lítio, empregando etapas de extrações sucessivas. O eixo horizontal 

representa o número de etapas de extração. O eixo vertical apresenta o 

fator de separação entre o cobre e o cobalto, Sc,, co(x105). 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA TECNOLOGIA 

[0010]0 presente pedido de patente descreve um processo de 

separação hidrometalúrgica de cobre e cobalto a partir de baterias de 

íon-lítio empregando Sistemas Aquosos Bifásicos. O SAB é preparado 

sob condições termodinâmicas específicas (temperatura, pressão e 

concentração) a partir da mistura entre soluções aquosas do copolímero 

tribloco L64 com o eletrólito Sulfato de Sódio Na2SO4  (não se 
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restringindo a este, podendo ser utilizados outros eletrólitos, como por 
exemplo, Citrato de Sódio Na3C6H5O7) e contendo água como 
componente majoritário. 

[0011]O Processo de separação hidrometalúrgica do cobre e do cobalto 

por meio do Sistema Aquoso Bifásico compreende as seguintes etapas: 

a) realizar a lixiviação ácida do conteúdo interno das baterias de íon-Lítio 

com uma solução de ácido(s) forte(s) por um período de 0,5 a 2 horas; 

b) ajustar o pH do licor lixiviado, que pode estar diluído e filtrado, em 

valores compreendidos entre 4 e 14 utilizando-se uma base para que 

ocorra a precipitação dos demais metais; 

c) adição de uma a trinta partes da solução de eletrólito à solução 

resultante da etapa "b"; 

d) misturar a solução formada pelo extratante PAN em concentração 

entre 0 a 6 mmol Kg-1 e pelo copolímero tribloco L64 com 

concentrações entre 40 a 50 % m/m à solução resultante da etapa "c" 

em proporções que variam entre proporções idênticas (1:1) até uma 

proporção máxima de uma parte da solução de PAN/L64 para três 

partes da solução resultante da etapa "c"; 

e) agitar por aproximadamente 5 minutos. 

[0012] Na etapa "a" a solução de ácido(s) forte(s) deve ser 

preferencialmente a água régia utilizada em uma proporção de 1 grama 

da amostra para 0 a 10 mL de água régia e, após a lixiviação, efetuar-se 

opcionalmente uma etapa de filtração para remoção do material de 

suspensão retirado gerado na lixiviação. 

[0013]Na etapa "b" o licor lixiviado pode ser previamente filtrado elou 

diluído de 0 a 5 vezes. Para o ajuste de pH pode-se utilizar inúmeras 

bases, por exemplo hidróxido de sódio, porém, para evitar que ocorram 

reações paralelas de precipitação dos metais de interesse, é preferível a 

utilização de amônia, pois esta forma complexos com os íons metálicos, 

que por sua vez, permanecem em solução. Portanto, a base para o 

ajuste de pH deve ser, preferivelmente, a amônia. Após a etapa "b" 
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pode-se efetuar opcionalmente uma etapa de filtração para remoção do 

material de suspensão gerado após o ajuste de pH. 

[0014]Na etapa "c" a solução do eletrólito é constituída, 

preferencialmente, por sulfato de sódio 8 a 15 % mim, 

[0015]Na etapa "d" é utilizado o extratante PAN (1-(2-piridil-azo)-2-naftol) 

para a separação do cobre. O extratante PAN é dissolvido em uma 

solução do copolimero tribloco L64 com concentrações de 40 a 50 % 

mini. As concentrações do PAN variam entre 0 a 6 mmol Kg-1 . Esta 

solução é misturada à solução resultante da etapa "c". 

[0016]Na etapa "e", as soluções colocadas em contato são agitadas por 

aproximadamente 5 minutos e podem, alternativamente, serem imersas 

em banho termostático por 30 minutos a 24 horas e, em seguida serem 

opcionalmente centrifugadas. 

[0017] Após a separação de fases, ocorrida naturalmente ou por 

centrifugação, o cobre se concentra na fase superior do SAB, ao passo 

que cobalto permanece na fase inferior do SAB. Após a separação das 

fases, obtém um sistema heterogêneo composto por uma fase superior 

(FS) rica em polímero e elevada concentração do complexo Cu-PAN 

(49,83% m/m de L64) e pobre em eletrólito e uma fase inferior (Fl) rica 

em eletrólito e Cobalto e pobre em polímero (0,55% m/m de L64). 

[0018]Ambas as fases possuem grande quantidade de água, o que 

elimina o uso de solventes orgânicos no processo de separação, 

extração, tornando o processo ambientalmente seguro, eficiente e com 

baixo custo da técnica. 

[0019] Um diagrama com as etapas do processo e os principais produtos 

intermediários está representado na figura 1. 

[0020]0 processo de separação hidrometalúrgica do cobre e do cobalto 

por meio do Sistema Aquoso Bifásico compreende as seguintes etapas: 

[0021]A invenção pode ser melhor compreendida através dos exemplos 

abaixo, não limitantes a: 
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Exemplo 1 — Determinação das concentrações de Cobre e Cobalto 

nas fases do SAB utilizando Espectrometria De Absorção Atômica 

De Chama (FAAS) 

[0022]Após a separação, alíquotas de ambas as fases, fase superior rica 

em polímero e pobre em eletrólito e fase inferior rica em eletrólito e 

pobre em polímero, foram recolhidas e diluídas com água deionizada (0 

a 50 vezes). O sinal analítico foi determinado através da espectrometria 

de absorção atômica de chama (FAAS) para verificar a quantidade de 

metal contida em cada fase do sistema. 

[0023]A eficácia do SAB no processo de recuperação do cobre e do 

cobalto, foi comprovada através da análise dos valores obtidos da 

porcentagem de extração (%E) e do fator de separação (Sc,co ) entre os 

íons de cobre e cobalto. 

[0024]Para determinar %Ee Sci,,ca, foram feitos estudos para diferentes 

diluições do lixiviado de bateria (0 a 30 vezes). Foram obtidas %E= 

97,76% para o cobre e %E= 25,71% para o cobalto, o que corresponde 

a um fator de separação Sc,,,ca  igual a 126,31. 

[0025]Com a finalidade de maximizar a eficiência de recuperação, foi 

realizado um estudo de extrações sucessivas, para simular uma planta 

de recuperação hidrometalúrgica. Na Figura 2 são demonstrados os 

resultados obtidos após cinco extrações, onde é possível observar que a 

quinta etapa obteve-se Scu ,co  igual a 5,38x 105 . Segundo a literatura, 

valores de S superiores à 103  conferem ao processo de alta eficiência de 

recuperação seletiva. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Processo de separação hidrometalúrgica de Cobre e Cobalto 

caracterizado por compreender as seguintes etapas: 

a) realizar a lixiviação ácida do conteúdo interno das baterias de íon-

Lítio com uma solução de ácido(s) forte(s) por um período de 0,5 a 2 

horas; 

b) ajustar o pH do licor lixiviado, que pode estar diluído e filtrado, em 

valores compreendidos entre 4 e 14 utilizando-se uma base para que 

ocorra a precipitação dos demais metais; 

c) adição de uma a trinta partes da solução de eletrólito à solução 

resultante da etapa "b"; 

d) misturar a solução formada pelo extratante PAN em concentração 

entre 0 a 6 mmol Kg-1 e pelo copolímero tribloco L64 com 

concentrações entre 40 a 50 % m/m à solução resultante da etapa "c" 

em proporções que variam entre proporções idênticas (1:1) até uma 

proporção máxima de uma parte da solução de PAN/L64 para três 

partes da solução resultante da etapa "c"; 

e) agitar por aproximadamente 5 minutos. 

2. Processo de separação hidrometalúrgica de Cobre e Cobalto, de 

acordo com a reivindicação 1, etapa "a" caracterizado pela solução 

de ácido(s) forte(s) ser preferencialmente água régia utilizada em uma 

proporção de 1 grama da amostra para 0 a 10 mL de água régia. 

3. Processo de separação hidrometalúrgica de Cobre e Cobalto, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela realização, após a 

etapa "a", de uma etapa alternativa de filtração do material elou uma 

diluição do licor lixiviado resultante de 0 a 5 vezes. 

4. Processo de separação hidrometalúrgica de Cobre e Cobalto, de 

acordo com a reivindicação 1, etapa "b", caracterizado pela base 

para o ajuste de pH ser preferivelmente a amônia. 
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5. Processo de separação hidrometalúrgica de Cobre e Cobalto, de 
acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela realização, após a 

etapa "b", de uma etapa alternativa de filtração do material. 

6. Processo de separação hidrometalúrgica de Cobre e Cobalto, de 

acordo com a reivindicação 1, etapa "c", caracterizado pela solução 
do eletrólito ser constituída, preferencialmente, por sulfato de sódio 8 a 

15%m/m, 

7. Processo de separação hidrometalúrgica de Cobre e Cobalto, de 

acordo com a reivindicação 1, etapa "e", caracterizado pela 

realização de uma etapa alternativa em que as soluções colocadas em 

contato são imersas em banho termostático por 30 minutos a 24 horas e, 

em seguida, serem opcionalmente centrifugadas. 
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RESUMO 

"PROCESSO DE SEPARAÇÃO HIDROMETALÚRGICA DE COBRE E 
COBALTO" 

O presente pedido de patente descreve o processo de separação do 

cobre e do cobalto presentes em baterias, preferencialmente as do tipo 

íon-lítio, empregando o Sistema Aquoso Bifásico, SAB, substituindo a 

etapa de extração por solvente orgânico em um processo 

hidrometalúrgico. O processo apresenta baixo custo, alta eficiência, além 

de ser ambientalmente seguro uma vez que contribui com a redução do 

lixo eletrônico. 
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