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RESUMO 
 
Este trabalho avaliou a eficiência do sistema extrativo sinérgico formado pela mistura 
de extratantes comerciais Cyanex 272 e Cyanex 923 na extração dos metais Ca, Mg 
e Ni, presentes em concentrações semelhantes às dos licores industriais sulfúricos 
obtidos pelo processo de lixiviação sob pressão de minérios lateríticos de níquel. Foi 
verificado que as separações Mg/Ni e Mg/Ca são favorecidas em baixos níveis de 
concentração de Cyanex 923 (5-10% v/v) misturados com o Cyanex 272 (20% v/v). 
A condição mais apropriada para promover a separação do Mg em relação ao Ca e 
ao Ni ocorre em pH = 5,4, devido aos maiores valores simultâneos das seletividades 
βMg/Ni = 18 e βMg/Ca = 31, em que são extraídos cerca de 68% de Mg conjuntamente 
com baixas extrações de Ca e Ni, ≈ 7 e 10%, respectivamente, utilizando-se 5% v/v 
de Cyanex 923 com 20% v/v de Cyanex 272. Esta operação pode ser realizada em 2 
estágios de contactação, obtendo-se um rafinado com cerca de 80% de Ni e 86% de 
Ca. Diante deste resultado, a purificação de níquel frente ao cálcio requereria o uso 
combinado de outras técnicas de separação hidrometalúrgicas, por exemplo, 
sistemas aquosos bifásicos, que permitem a remoção de 100% de Ca, além de 
etapa de lavagem do extrato. 
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ABSTRACT 
 

This study aimed at evaluating the efficiency of synergistic extraction system formed 
by mixing commercial extractants Cyanex 272 and Cyanex 923 in the extraction of 
Ca, Mg and Ni, present at concentrations similar to those of industrial sulfuric liquor 
obtained by under pressure leaching processes of nickel lateritic ores. It was found 
that the separation of Mg/Ni and Mg/Ca are favored at low concentration levels of 
Cyanex 923 (5-10% v/v) mixed with Cyanex 272 (20% v/v). The most suitable 
condition for promoting the separation of Mg in comparison to Ca and Ni occurs in pH 
= 5.4, due to higher simultaneous values of selectivities βMg/Ni = 18 and βMg/Ca = 31, in 
which are extracted approximately 68% of Mg with low extraction of Ca and Ni, ≈ 7 
and 10%, respectively, using 5% v/v of Cyanex 923 with 20% v/v Cyanex 272. This 
operation can be carried out in 2 stages, obtaining a raffinate with at least 80% Ni 
and 86% Ca. Before these results, the purification of nickel in relation to calcium 
would require the combination of others hydrometallurgical separation techniques, as 
it is the case of aqueous two-phase systems, for instance, allowing the removal of 
100% of Ca, as well as the extracted phase scrubbing step. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Na purificação hidrometalúrgica de licores sulfúricos de níquel produzidos a partir da 
lixiviação sob pressão de minérios lateríticos, o extratante Cyanex 272 (ácido 2,4,4-
trimetil-pentil fosfínico), por meio do processo de extração por solventes, é 
amplamente utilizado em processos industriais, como é o caso das plantas de 
Bulong nas Filipinas, Murin Murin e Cawse na Austrália e Votorantim no Brasil. Isso 
ocorre porque o uso de Cyanex 272 resulta em elevada seletividade na separação 
cobalto/níquel em comparação com outros extratantes organofosforados, como o 
D2EHPA (ácido di-2-etilhexil fosfórico) e o PC88A (ácido 2-etilhexil fosfônico éster 
mono 2-etilhexil) (Devi et al., 1998; Flett, 2005).  
 
No entanto, conforme demonstrado por Guimarães et al. (2014), a seletividade do 
Cyanex 272 na purificação de níquel na presença dos metais alcalinos terrosos, 
cálcio e magnésio, é baixa. Estes metais, além da possibilidade de precipitação nas 
tubulações, prejudicam, principalmente, a etapa seguinte de eletrólise do níquel, já 
que o cálcio pode precipitar sobre os diafragmas que envolvem os catodos de 
níquel, requerendo, com isso, maior consumo energético para deposição de níquel. 
Logo, sua remoção se faz necessária, reforçando a necessidade que novas 
estratégias de purificação precisam ser estudadas, incluindo técnicas de separação 
como, por exemplo, a utilização de sistemas aquosos bifásicos ou a extração por 
solventes sinérgica.  
 
Santos et al. (2015) demonstraram que a separação de cálcio em relação ao níquel 
pode ser realizada de maneira eficiente utilizando-se sistemas aquosos bifásicos. 
Em apenas três estágios de contactação e em condições de elevada acidez (pH = 
2), os autores obtiveram 100% de extração de cálcio na ausência de extratantes. O 
método, porém, não se mostrou eficaz para a remoção do magnésio. 
Alternativamente, a extração por solventes sinérgica, a qual consiste em colocar em 
contato uma fase aquosa, que neste contexto corresponde ao licor de lixiviação de 
níquel, com uma fase orgânica contendo dois ou mais extratantes solubilizados em 
um diluente orgânico adequado (Ndlovu, 2008), tem sido utilizada com sucesso para 
promover a separação e a purificação de diversos metais (Preston e du Preez, 2000; 
Barnard et al., 2011; Batchu et al., 2013; dentre muitos outros, conforme recente 
revisão da literatura realizada por Guimarães, 2014). 
 
Assim, diante do exposto, este trabalho propõe investigar as variáveis operacionais 
pH e concentração de extratante na purificação de níquel diante dos metais cálcio e 
magnésio, em meio sulfúrico, utilizando-se a técnica de extração por solventes 
sinérgica com os extratantes comerciais Cyanex 272 (em concentração fixa de 20% 
v/v) e Cyanex 923 (mistura de 4 óxidos trialquil fosfínicos, variando-se sua 
concentração em até 20% v/v). 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Fases aquosa e orgânica 
 
Um licor sintético sulfúrico foi preparado com os metais Ca (0,5 g/L), Mg (3,04 g/L) e 
Ni (88 g/L) em níveis de concentração similares às dos licores industriais obtidos 
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pelo processo HPAL - High Pressure Acid Leaching, após etapas de remoção de 
ferro e pré-purificação do licor com Cyanex 272 para a remoção de cobalto, cobre, 
manganês e zinco (Guimarães et al., 2014). Os reagentes NiSO4.6H2O, 
CaSO4.2H2O, MgSO4.7H2O (grau analítico; marca Synth) foram solubilizados em um 
becker com água destilada e à solução resultante foi adicionado ácido sulfúrico 
(H2SO4, grau analítico; marca Synth) para se obter um licor com pH inicial igual a 2. 
Em seguida, a solução foi filtrada para remoção de eventuais sólidos em suspensão 
e depois homogeneizada em um balão volumétrico. 
 
O Cyanex 923 (peso molecular médio: 348 g.mol-1; peso específico a 25°C igual a 
0,88 g.cm-3) é uma mistura de quatro óxidos trialquil fosfínicos possuindo fórmula 
geral: R3P(O)(14%), R2R´P(O)(42%), RR´2P(O)(31%) e R3P(O)(8%), em que R 
corresponde ao grupo n-hexil e R´ o grupo n-octil (Duche et al., 2002). O Cyanex 
272 (peso molecular: 290 g.mol-1; peso específico a 24°C igual a 0,92 g.cm-3), cuja 
estrutura molecular é apresentada na Figura 1, é um composto derivado de ácido 
fosfínico (Ritcey e Ashbrook, 1984).  
 

 
Figura 1. Representação da estrutura molecular do Cyanex 272, em que R = 

CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH2. 

 
O Cyanex 272 e o Cyanex 923 foram fornecidos pela Cytec Canadá. As soluções 
orgânicas foram preparadas solubilizando-se os extratantes Cyanex 272 (20% v/v) 
e/ou Cyanex 923 (0, 5, 10 e 20% v/v), conforme recebidos, em um becker contendo 
n-heptano (grau analítico; marca Synth). Ensaio utilizando-se somente Cyanex 923 
na condição intermediária (10% v/v) também foi realizado para fins de comparação. 
Não houve adição de modificador às soluções orgânicas, uma vez que não ocorreu 
formação de terceira fase durante a realização dos ensaios. 
 
2.2. Ensaios de extração por solventes 
 
Os ensaios de extração por solventes foram realizados colocando-se em contato 
iguais volumes do licor sintético sulfúrico e da solução orgânica (200 mL de cada) 
em um reator de vidro de 1 L, de forma a se obter uma razão unitária entre os 
volumes das fases aquosa e orgânica (A/O = 1). O reator foi acoplado a um banho-
maria digital (modelo RM-02; marca Kacil) para que as soluções fossem mantidas a 
50°C, similar à utilizada industrialmente. Em seguida, as fases foram agitadas com o 
auxílio de um agitador mecânico (velocidade de 400 rpm; modelo RW 20N; marca 
Ika) durante 5 minutos, tempo suficiente para que o equilíbrio líquido-líquido fosse 
alcançado (Morais e Mansur, 2004). Por fim, as soluções foram mantidas em 
repouso por 3 minutos com a finalidade de se obter a separação das fases. O pH da 
fase aquosa foi medido com um pHmetro (modelo 0400 AS; marca Quimis) e 
alíquotas de 5 mL do licor sintético sulfúrico foram recolhidas em valores de pH 
especificados (aproximadamente 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 e 6,6). Foi 
observada alguma evaporação do solvente durante a realização dos experimentos, 
porém a razão A/O foi mantida unitária em função do recolhimento de alíquotas 
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apenas da fase aquosa. O pH do licor sintético sulfúrico foi aumentado gotejando-se 
solução de 10 mol/L de hidróxido de sódio (NaOH; marca Synth, grau analítico). 
Todas as amostras recolhidas da fase aquosa foram analisadas quantitativamente 
por espectrometria de absorção atômica (espectrômetro marca Perkin Elmer 
AAnalyst, modelo 300), no Laboratório de Análises Químicas (LAQ) do 
Departamento de Engenharia Metalúrgica da UFMG.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A extração por solventes dos metais cálcio, magnésio e níquel utilizando-se os 
extratantes Cyanex 272 (concentração fixa em 20% v/v) e/ou Cyanex 923 (0, 5, 10 e 
20% v/v) é mostrada na Figura 2, variando-se a condição de acidez da fase aquosa 
entre 2,0 e 6,6 (razão A/O = 1 e T = 50°C). De uma maneira geral, o aumento de pH 
da fase aquosa propicia maiores extrações de metal, comportamento típico da 
extração de cátions metálicos por extratantes catiônicos ácidos, como é o caso do 
Cyanex 272, Figura 2(b) a 2(e) (Ritcey e Ashbrook, 1984). 
 

 
(a) Cyanex 923 (10% v/v) 

 
(b) Cyanex 272 (20% v/v) 
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(c) Cyanex 272 (20% v/v) + Cyanex 923 (5% v/v) 

 
(d) Cyanex 272 (20% v/v) + Cyanex 923 (10% v/v) 

 
(e) Cyanex 272 (20% v/v) + Cyanex 923 (20% v/v) 

Figura 2. Extração de cálcio, magnésio e níquel a partir do licor sintético sulfúrico utilizando-se 
Cyanex 272 e Cyanex 923 como extratantes diluídos em n-heptano ([Ca] = 0,5 g/L, [Mg] = 3,04 

g/L, e [Ni] = 88 g/L; razão A/O = 1; T = 50°C). 

 
No ensaio utilizando-se somente o extratante Cyanex 923 (10% v/v), Figura 2(a), 
verifica-se a obtenção de baixas extrações de cálcio (< 7%), magnésio (< 10%) e 
níquel (< 18%), na faixa de pH estudada, entre 3,0 e 6,6. Já o uso de apenas 
Cyanex 272 (20% v/v) como extratante, Figura 2(b), favorece a extração de 
magnésio (75%), enquanto as extrações de cálcio e níquel são inferiores a 10 % e 
28%, respectivamente, para pH na faixa de 2,0 a 6,5. O uso destes extratantes 
sozinhos, portanto, nas condições avaliadas, impossibilita a purificação seletiva de 
níquel em relação aos metais alcalinos terrosos, cálcio e magnésio. No entanto, ao 
se misturar Cyanex 272 (mantida fixa sua concentração em 20% v/v) com Cyanex 
923 (variando-se sua concentração até 20% v/v), é possível encontrar condições 
operacionais que propiciem a separação destes metais. 
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Observa-se na Figura 2(c) que a adição de 5% v/v de Cyanex 923 na mistura com 
20% v/v de Cyanex 272 favorece a separação de magnésio, sendo tal extração cada 
vez maior à medida em que o pH da fase aquosa é aumentado. Maiores adições de 
Cyanex 923, porém, desfavorecem a extração de magnésio. Por exemplo, em pH = 
6, extrações de 75, 65 e 45% foram obtidas ao se utilizar 5, 10 e 20% de Cyanex 
923, respectivamente. Com relação ao níquel, as extrações deste metal ficaram no 
patamar de até 15% para pH < 5,5, independentemente do sistema extrator 
avaliado. Ao se aumentar o pH (pH > 5,5), foi observado uma maior extração de 
níquel, sendo esta favorecida pelo aumento na concentração de Cyanex 923. 
Parece haver maior afinidade na extração de níquel à medida que a concentração 
de Cyanex 923 aumenta de 5 para 20 % v/v, mantendo-se fixa a concentração de 
Cyanex 272 em 20% v/v nas soluções orgânicas, acarretando menores extrações de 
magnésio. Já a extração de cálcio sofreu pouco efeito pela mistura de extratantes 
usada, permanecendo no rafinado, no mínimo, cerca de 93% de cálcio em todos os 
ensaios realizados. 
 
3.1. Seletividade Ca/Ni, Mg/Ni e Mg/Ca 
 
As seletividades dos metais cálcio, magnésio e níquel são apresentadas na Tabela 1 
e foram calculadas por meio do fator de separação, βA/B, utilizando-se a equação 1. 
 

                                                     𝛽𝐴
𝐵⁄ =  

𝐷𝐴

𝐷𝐵
                                                               (1) 

 
Em que DA (ou DB) representa o coeficiente de distribuição do metal A (ou B) que, 
por sua vez, corresponde à razão entre a concentração deste metal na fase orgânica 
e na fase aquosa, no equilíbrio, para um dado valor de pH (Ritcey e Ashbrook, 
1984). 
 
A utilização de apenas Cyanex 923 (10% v/v) como extratante resultou em valores 
de βCa/Ni, βMg/Ni e βMg/Ca menores que 1,5, conforme mostrado na Tabela 1, indicando 
a baixa seletividade deste reagente na separação Ca/Ni, Mg/Ni e Mg/Ca. De acordo 
com Guimarães et al. (2014), o uso de Cyanex 272 a 20% v/v também não é 
suficientemente seletivo para promover a separação entre estes metais. 
 

Tabela 1. Fator de separação Ca/Ni, Mg/Ni e Mg/Ca utilizando-se os extratantes Cyanex 923 
e/ou Cyanex 272 diluídos em n-heptano (A/O = 1, T = 50°C). 

pH de 
equilíbrio 

10% v/v Cyanex 
923 

20% v/v Cyanex 272 

5% v/v  
Cyanex 923 

10% v/v Cyanex 
923 

20% v/v Cyanex 
923 

βCa/Ni βMg/Ni βMg/Ca βCa/Ni βMg/Ni βMg/Ca βCa/Ni βMg/Ni βMg/Ca βCa/Ni βMg/Ni βMg/Ca 

4,5 - 4,8 0,7 0,4 0,5 0,8 10 12 0,1 2 23 0,4 3 9 

5,1 - 5,4 0,8 0,6 0,7 0,6 18 31 0,1 3 30 0,2 4 16 

5,7 - 6,0 0,4 0,3 0,8 0,4 20 48 0,3 9 34 0,2 3 20 

6,4 - 6,6 0,3 0,5 1,5 0,1 4 32 0,2 8 48 0,01 0,2 17 

 
Já para os sistemas extrativos sinérgicos avaliados, tem-se, de uma maneira geral, 
elevados valores de βMg/Ni e βMg/Ca, o que implica em favorecimento da separação do 
magnésio em relação ao níquel e ao cálcio, principalmente em menores 
concentrações de Cyanex 923 (5-10% v/v) com o Cyanex 272 (20% v/v). Observa-
se, ainda, que a seletividade Mg/Ni aumenta com o aumento de pH até a condição 
em que maiores extrações de níquel são obtidas. Já a seletividade Ca/Ni é baixa e 
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inferior a unidade. Elevados valores de βMg/Ca revelam que há maior facilidade na 
separação Mg/Ca do que em relação a separação Mg/Ni. A condição mais 
apropriada para promover a separação Mg/Ni e Mg/Ca ocorre, de acordo com os 
valores de βMg/Ni e βMg/Ca (Tabela 1) e das curvas de extração (Figura 2), em pH = 
5,4, em decorrência dos maiores valores simultâneos de βMg/Ni = 18 e βMg/Ca = 31, em 
que menores teores de cálcio (≈ 7%) e níquel (≈ 10%) são co-extraídos com o 
magnésio (≈ 68%), utilizando-se 5% v/v de Cyanex 923 e 20% v/v de Cyanex 272. 
 
Utilizando-se a mistura Cyanex 272 (20% v/v) e Cyanex 923 (5% v/v), em pH = 5,4, 
é possível conduzir a purificação de níquel em relação ao magnésio em operações 
estagiadas, utilizando-se dois estágios de contactação. Nesta condição, é possível 
obter cerca de 80% de níquel e aproximadamente 86% de cálcio no rafinado. 
Melhores resultados exigiriam a inclusão de uma etapa adicional de lavagem do 
níquel co-extraído. Já a separação Ca/Ni requereria a adoção de outro sistema 
extrator, ou outro método de separação, por exemplo, poderia ser realizada em três 
estágios de contactação, de acordo com Santos et al. (2015), usando sistemas 
aquosos bifásicos. Neste caso, o rafinado contendo cálcio e níquel seria colocado 
em contato com uma solução aquosa contendo apenas copolímeros triblocos L64 
(EO)13(PO)30(EO)13, em que EO corresponde ao óxido de etileno e o grupo PO 
representa o óxido de propileno, possibilitando a extração de 100% de cálcio. Desta 
maneira, o uso combinado das técnicas de extração por solventes sinérgica e 
sistemas aquosos bifásicos, nas condições investigadas, permitiria a purificação de 
níquel em relação aos metais cálcio e magnésio. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Este trabalho analisou a extração por solventes sinérgica dos metais cálcio, 
magnésio e níquel, em níveis de concentração similares aos encontrados nos licores 
industriais sulfúricos obtidos na lixiviação sob pressão de minérios lateríticos de 
níquel, utilizando-se os extratantes comerciais Cyanex 923 e Cyanex 272. As 
principais conclusões obtidas são: 
 

 A separação do magnésio em relação ao cálcio e níquel é favorecida em 
menores concentrações de Cyanex 923 (5-10% v/v) nas soluções orgânicas 
contendo Cyanex 272 (20% v/v), em decorrência dos maiores valores de 
βMg/Ca (entre 12 - 48) e βMg/Ni (2 - 20), numa faixa de pH entre 4,5 e 6,6; 
 

 A condição mais favorável para promover a separação Mg/Ni e Mg/Ca ocorre 
em pH = 5,4, em função dos maiores valores simultâneos de βMg/Ni = 18 e 
βMg/Ca = 31, em que são extraídos cerca de 68% de magnésio 
simultaneamente com baixos teores de cálcio (≈ 7%) e níquel (≈ 10%), 
utilizando-se 5% v/v de Cyanex 923 e 20% v/v de Cyanex 272; 
 

 De acordo com os resultados encontrados no presente estudo, a purificação 
do níquel requereria uma combinação de técnicas de separação 
hidrometalúrgicas. Em relação ao magnésio, o níquel pode ser purificado por 
extração por solventes sinérgica com Cyanex 272 (20% v/v) + Cyanex 923 
(5% v/v) utilizando-se dois estágios de contactação, em que permaneceriam 
aproximadamente 80% de níquel e 86% de cálcio no refinado, sendo 
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recomendada a inclusão de uma etapa adicional de lavagem do extrato. Já a 
separação Ca/Ni pode ser realizada por meio de sistemas aquosos bifásicos, 
no qual 100% de cálcio são extraídos, por exemplo. 
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