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RESUMO 
 
Este trabalho investigou os efeitos do tipo de diluente, n-heptano e Exxsol D80, e da 
temperatura, 25 e 50°C, na purificação de Ni diante dos contaminantes Ca e Mg, em 
níveis de concentração similares aos dos licores sulfúricos de lixiviação industrial 
obtidos no processo HPAL, utilizando-se extração por solventes sinérgica com os 
extratantes Cyanex 272 e D2EHPA. Maiores extrações de Ca (≈ 28-73%) e Mg (≈ 
34-92%) frente ao Ni (≈ 2-54%) foram obtidas ao se usar Exxsol D80 em relação ao 
n-heptano, que apresentou extrações de Ca (≈ 6-45%), Mg (≈ 36-85%) e Ni (≈ 0,5-
10%), na faixa de pH de 3,0 a 6,5. Tal resultado deve-se à maior apolaridade relativa 
do Exxsol D80 em comparação ao n-heptano. A seletividade dos extratantes Cyanex 
272 e D2EHPA solubilizados em n-heptano e em Exxsol D80 na separação Mg/Ni e 
Ca/Ni mostrou-se dependente do pH da fase aquosa. Observou-se que o aumento 
de temperatura favorece as extrações de Mg (≈ 19-58% a 25°C e ≈ 18-81% a 50oC), 
na faixa de pH de 3 a 6. Já as extrações de Ca e Ni foram pouco afetadas pela 
temperatura.  
 
PALAVRAS-CHAVE: níquel; cálcio; magnésio; extração por solventes sinérgica; 
diluente; temperatura. 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed at investigating the effects of diluent type, n-heptane and Exxsol 
D80, and temperature, 25 and 50°C, in the purification of Ni from contaminants Ca 
and Mg, at similar concentration levels of industrial sulfuric leach liquors obtained by 
the HPAL process, using synergistic solvent extraction with Cyanex 272 and 
D2EHPA as extractants. Higher extractions of Ca (≈ 28-73%) and Mg (≈ 34-92%) 
from Ni (≈ 2-54%) were obtained when using Exxsol D80 instead of n-heptane, which 
presented Ca (≈ 6-45%), Mg (≈ 36-85%) and Ni (≈ 0,5-10%) extractions in the pH 
range from 3.0 to 6.5. This result is due to the relative higher nonpolar nature of 
Exxsol D80 in comparison with n-heptane. The selectivity of Cyanex 272 and 
D2EHPA diluted in n-heptane and Exxsol D80 in the separation Mg/Ni and Ca/Ni is 
dependent on the pH of the aqueous phase. It was observed that the increase of 
temperature favors Mg extractions (≈ 19-58% at 25°C and ≈ 18-81% at 50oC), in the 
range from 3 to 6. On the other hand, the Ca and Ni extractions were less affected by 
the temperature.  
 
KEYWORDS: nickel; calcium; magnesium; synergistic solvent extraction; diluent; 
temperature. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A extração por solventes constitui um importante processo de separação e 
purificação de metais em hidrometalurgia. A técnica consiste em contatar o licor de 
lixiviação (fase aquosa) contendo os metais de interesse com uma fase orgânica 
(solvente) constituída por um extratante solubilizado em um diluente orgânico 
adequado (Sousa Junior et al., 2012; Ndlovu, 2008). Quando mais de um extratante 
é utilizado na composição do solvente, tem-se a extração por solventes sinérgica. 
Os extratantes são espécies orgânicas que reagem com os metais presentes na 
fase aquosa formando um complexo organometálico solúvel na fase orgânica (Ritcey 
e Ashbrook, 1984).  
 
A escolha adequada do(s) extratante(s) e do pH da fase aquosa está diretamente 
relacionada à eficiência de extração, podendo proporcionar elevada seletividade nos 
processos de recuperação, separação e purificação de metais. No caso do níquel, 
após uma etapa de pré-purificação dos licores de lixiviação de minérios lateríticos, 
obtidos pelo processo HPAL - High Pressure Acid Leaching, o níquel pode ser 
separado dos metais zinco, cobalto, cobre e manganês mediante a extração por 
solventes convencional empregando-se somente o extratante Cyanex 272 (ácido 
2,4,4-trimetil-pentil fosfínico), conforme demonstrado por Guimarães et al. (2014a). 
Tal processo é empregado industrialmente, em plantas como Bulong e Murin Murin 
(Mihaylov e Bacon, 2002). O Cyanex 272, porém, é pouco eficiente ou seletivo na 
purificação do níquel diante dos metais alcalinos terrosos, cálcio e magnésio (Flett, 
2005; Guimarães et al., 2014a). A remoção destes metais do licor é necessária em 
decorrência da possibilidade de formação de precipitados nas tubulações, 
equipamentos (i.e., misturadores-decantadores) e também nos banhos da etapa 
posterior, que corresponde à eletrodeposição de níquel, podendo diminuir a 
eficiência de corrente desse processo. 
 
Com tal propósito, um sistema extrativo sinérgico formado pelos extratantes Cyanex 
272 e D2EHPA (ácido di-2-etilhexil fosfórico) foi proposto por Guimarães et al. 
(2014b) almejando-se a purificação do níquel em relação aos metais alcalinos 
terrosos, cálcio e magnésio. Uma das vantagens desta mistura em comparação a 
outros sistemas sinérgicos encontrados na literatura (Preston e du Preez, 2000; 
Ndlovu, 2008) é o uso de reagentes comerciais quimicamente estáveis consagrados 
na indústria. Segundo Ritcey e Ashbrook (1984), há outras variáveis operacionais 
importantes para maximizar o processo de extração por solventes, como a escolha 
apropriada do diluente e a temperatura (Cheng, 2000). Assim, diante do exposto, 
este trabalho propõe analisar o efeito do tipo de diluente e da temperatura no 
processo hidrometalúrgico de purificação de níquel em relação aos metais cálcio e 
magnésio, em meio sulfúrico, utilizando-se a extração por solventes sinérgica com 
os extratantes Cyanex 272 e D2EHPA. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Uma solução sintética sulfúrica foi preparada contendo [Ca] = 0,5 g/L; [Mg] = 3,04 
g/L e [Ni] = 88 g/L, em concentrações semelhantes aos dos licores industriais do 
processo HPAL, após a etapa de remoção de ferro e pré-purificação de níquel com 
Cyanex 272 (Guimarães et al., 2014a). Reagentes de grau analítico (NiSO4.6H2O, 
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CaSO4.2H2O, MgSO4.7H2O; marca Synth) foram solubilizados em um becker com 
água destilada, ao qual foi adicionando-se ácido sulfúrico à esta solução (grau 
analítico; marca Synth) para se obter um licor com pH inicial igual a 2,0.  
 
Os extratantes Cyanex 272 e D2EHPA, cujas estruturas moleculares são mostradas 
na Figura 1, são derivados de ésteres ortofosfóricos, ácidos fosfínicos e ácidos 
fosfóricos, respectivamente (Ritcey e Ashbrook, 1984). O Cyanex 272 (Cytec; peso 
molecular: 290 g/mol; densidade (24°C): 0,92 g/cm3) e o D2EHPA (Lanxess; peso 
molecular: 322,43 g/mol; densidade (20°C): 0,96 g/cm3) foram utilizados conforme 
recebidos e solubilizados em n-heptano ou Exxsol D80. 
 

 
Figura 1. Estruturas moleculares dos extratantes utilizados no estudo: (a) Cyanex 272, em que  

R = CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH2 e (b) D2EHPA, em que R´ = CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2. 

 

2.1. Ensaios de extração por solventes sinérgica 
 
Os ensaios de extração por solventes sinérgica foram realizados misturando-se 200 
mL do licor sintético sulfúrico com 200 mL da solução orgânica em um reator de 
vidro de 1 L, o qual foi imerso em um banho-maria digital (modelo RM-02; marca 
Kacil). Após atingir a temperatura desejada para o ensaio, as soluções foram 
agitadas por 5 minutos utilizando-se um agitador mecânico (400 rpm; modelo RW 
20N; marca Ika). Em seguida, a mistura foi deixada em repouso por 3 minutos para a 
devida separação das fases. Após esta etapa, o pH da fase aquosa foi medido com 
o auxílio de um pHmetro (modelo 0400 AS; marca Quimis) e uma alíquota de 5 mL 
de ambas as fases foi recolhida em valores de pH de interesse, mantendo-se 
constante a razão volumétrica entre as soluções aquosa e orgânica. O pH, então, foi 
aumentado gotejando-se solução 10 mol/L de NaOH (marca Synth, grau analítico) e 
o procedimento repetido. Variou-se o pH desde aproximadamente 2,0 até 6,5, com 
intervalos de 0,5. Nenhum modificador foi adicionado às soluções orgânicas, uma 
vez que não foi observada formação de terceira fase durante a realização dos 
ensaios. As alíquotas da fase aquosa foram analisadas quantitativamente por 
espectrometria de absorção atômica (marca Perkin Elmer AAnalyst, modelo 300) no 
Laboratório de Análises Químicas do DEMET/UFMG. 
 
Para avaliar o efeito do diluente na extração por solventes sinérgica de Ca, Mg e Ni, 
foram mantidos constantes a razão volumétrica das fases aquosa (A) e orgânica (O) 
unitária (A/O = 1); temperatura de 50°C; concentração dos extratantes fixa em 20% 
v/v de Cyanex 272 e 10% v/v de D2EHPA e a faixa de pH analisada foi de 3,0 a 6,5. 
Foram testados os diluentes: n-heptano (grau analítico; marca Synth) e Exxsol D80 
(Exxson Mobil). Ambos diluentes são hidrocarbonetos alifáticos. O Exxsol D80 
possui teor máximo de aromáticos de 0,5% em peso. Foi observada, durante a 
realização dos ensaios, uma pequena evaporação do diluente n-heptano (ponto de 
ebulição: 98°C), logo, para manter constante a razão volumétrica A/O, apenas 
alíquotas da fase aquosa foram recolhidas. O procedimento mostrou-se adequado 
com base em estudos preliminares (Guimarães et al., 2014a). Já nos ensaios 
utilizando-se Exxsol D80 (ponto de ebulição: 200-248°C), foram recolhidas alíquotas 
de ambas as fases. 
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A avaliação do efeito da temperatura foi realizada com o diluente que apresentou os 
melhores resultados em relação à purificação de níquel diante dos contaminantes, 
cálcio e magnésio. Os ensaios de extração por solventes sinérgica foram realizados 
em dois níveis de temperatura, 25 e 50°C, mantendo-se constante a razão A/O = 1, 
[Cyanex 272] = [D2EHPA] = 10% v/v e a faixa de pH analisada entre 2,0 e 6,5. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Efeito dos diluentes n-heptano e Exxsol D80 na purificação de níquel 
 
Os resultados do efeito dos diluentes n-heptano e Exxsol D80 na extração por 
solventes sinérgica de Ca, Mg e Ni, utilizando-se os extratantes Cyanex 272 (20% 
v/v) e D2EHPA (10% v/v), na faixa de pH de 3,0 a 6,5 e A/O = 1, encontram-se 
mostrados na Figura 2(a)-(c), respectivamente. Tem-se que o aumento no pH 
propicia maiores extrações de Mg e Ni, comportamento típico de extratantes ácidos, 
como é o caso do D2EHPA e Cyanex 272. O comportamento contrário verificado 
para o cálcio decorre do aumento na extração de níquel com o aumento de pH. 
Segundo Guimarães et al. (2014a), é possível que o cálcio extraído seja trocado 
pelo níquel, que se encontra presente na fase aquosa em concentração quase 190 
vezes maior; porém maiores investigações para a elucidação deste efeito se fazem 
necessárias como, por exemplo, a realização de ensaios cinéticos. Como se observa 
na Figura 2(a)-(c), exatamente as mesmas tendências de comportamento nas 
extrações de Ca, Mg e Ni com o pH foram obtidas, independentemente do diluente. 
 

                                            

 
Figura 2. Efeito dos diluentes n-heptano e Exxsol D80 na extração por solventes sinérgica de 
Ca, Mg e Ni com os extratantes Cyanex 272 (20% v/v) e D2EHPA (10% v/v) e no logaritmo do 

fator de separação (log βMetal/Ni); T = 50°C; A/O =1. 
 

(a) Ca 

(b) Mg 

(c) Ni 

(d) Seletividade 

Ca/Ni e Mg/Ni  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

Na faixa de pH estudada (3,0 < pH < 6,5), foram obtidas extrações relativamente 
superiores de cálcio (≈ 28-73%), magnésio (≈ 34-92%) e níquel (≈ 2-54%) com a 
utilização de Exxsol D80 como diluente. Menores extrações foram obtidas com o uso 
de n-heptano para os três metais: cálcio (entre 6-45%), magnésio (entre 36-85%) e 
níquel (≈ 0,5-10%). O melhor desempenho do Exxsol D80 frente ao n-heptano na 
extração dos metais está relacionado a uma análise conjunta das propriedades 
físicas destes diluentes, listadas na Tabela 1, como gravidade específica, 
viscosidade, constante dielétrica, solubilidade em água e principalmente a natureza 
apolar do diluente, conforme ressaltou Ritcey e Ashbrook (1984), uma vez que todas 
estas propriedades afetam a distribuição dos metais na fase orgânica (Batchu et al., 
2013).  
 

Tabela 1. Propriedades físicas dos hidrocarbonetos alifáticos n-heptano e Exxsol D80. 

Propriedade física* n-heptano Exxsol D80 

peso molecular (g/mol) 100,20 175,00 
viscosidade (a 25°C em cP) 0,39 1,72 
constante dielétrica (a 20°C) 1,9 < 3,0 
densidade (kg/m3) 680 798 
solubilidade em água quase insolúvel desprezível 

*Os valores das propriedades físicas listadas foram retirados das fichas técnicas dos reagentes. 

 
Os hidrocarbonetos alifáticos n-heptano e Exxsol D80 são moléculas apolares. No 
entanto, o n-heptano é relativamente menos apolar que o Exxsol D80, em função de 
seu menor peso molecular (100,20 g/mol), ou seja, menor número de carbonos, 
menor viscosidade (0,39 cP) e maior solubilidade em água. De acordo com Ritcey e 
Ashbrook (1984), estas características contribuem para uma menor concentração ou 
menor quantidade das espécies extratantes Cyanex 272-D2EHPA-n-heptano 
disponíveis na fase orgânica. Isso significa que há menor solvatação dos extratantes 
com o n-heptano, o que resulta em menores extrações de cálcio, magnésio e níquel. 
Comportamento oposto se verificou para o Exxsol D80, por ser mais apolar que o n-
heptano, uma vez que apresenta maior peso molecular (175 g/mol), isto é, maior 
número de carbonos, maior viscosidade (1,72 cP) e menor solubilidade em água. 
Logo, há maior solvatação dos extratantes com o Exxsol D80, acarretando em 
maiores extrações dos metais Ca, Mg e Ni.  
 
Os valores dos logaritmos dos fatores de separação (log βMetal/Ni), mostrados na 
Figura 2(d), são maiores para 4,3 < pH < 5,7 quando os extratantes Cyanex 272 e 
D2EHPA estão solubilizados em n-heptano, log βMg/Ni entre 1,7 e 2,3 e log βCa/Ni 
entre 1,5 e 1,6 (para 4,3 < pH < 4,8). Isso ocorre em decorrência das menores 
extrações simultâneas de níquel com o cálcio e magnésio em comparação ao Exxsol 
D80, cujos menores valores de log βMg/Ni (entre 1,3 e 1,7) e log βCa/Ni (entre 1,4 e 
1,5), na mesma faixa de pH, são consequência das maiores extrações de níquel 
conjuntamente com estes metais. Já numa faixa de pH entre 5,7 e 6,5, tem-se 
maiores valores de log βMg/Ni (entre 0,9 e 1,7) e de log βCa/Ni (entre -0,5 e 1,4 para 4,8 
< pH < 6,5) com o Exxsol D80 como diluente em relação ao n-heptano (log βMg/Ni 
entre 0,6 e 1,7 e log βCa/Ni entre -0,8 e 1,4) em função das maiores extrações de 
cálcio e magnésio em relação ao níquel. Desta maneira, a escolha pelo n-heptano 
ou Exxsol D80 é fortemente dependente do pH da fase aquosa e do grau de pureza 
exigido no processo. Com isso, a purificação de níquel com os extratantes Cyanex 
272 (20%v/v) e D2EHPA (10% v/v), utilizando n-heptano como diluente em pH = 4,8, 
que corresponde às maiores extrações de Ca (45%, log βCa/Ni = 1,6) e Mg (51%, log 
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βMg/Ni = 1,7) em detrimento ao Ni (2%), deve requerer um número maior de estágios 

de contato (≈ 4 ou 5) para promover a separação Ca/Ni e Mg/Ni. Caso opte-se por 
usar Exxsol D80, as extrações de Ca (72%, log βCa/Ni = 1,4), Mg (75%, log βMg/Ni = 
1,5) e Ni (≈ 10%), também em pH = 4,8, necessitariam de um número menor de 
estágios de contato (cerca de 2 ou 3), porém com maior extração de níquel para 
fase orgânica. Assim, o níquel extraído, conjuntamente com o cálcio e o magnésio, 
pode ser recuperado adicionando-se uma etapa de lavagem do extrato (fase 
orgânica contendo níquel) no circuito de extração por solventes. O refinado da 
lavagem (solução concentrada em níquel) pode ser realimentado ao processo.  
 
3.2. Efeito da temperatura na purificação de níquel 
 
A avaliação do efeito da temperatura (nos valores de 25 e 50°C) na extração por 
solventes sinérgica de Ca, Mg e Ni encontra-se mostrada na Figura 3. Os ensaios 
foram realizados utilizando-se soluções orgânicas contendo Cyanex 272 (10% v/v) e 
D2EHPA (10% v/v) solubilizados em Exxsol D80 (A/O = 1 e 2,0 < pH < 6,5), em 
virtude das maiores extrações dos contaminantes Ca e Mg ao se usar este diluente, 
na faixa de pH compreendida entre 4,0 e 5,5. Os mesmos comportamentos 
observados anteriormente na extração de Ca, Mg e Ni com o pH foram obtidos nos 
dois níveis de temperatura estudados. 
 
Tem-se que a influência da temperatura é mais significativa para o magnésio, em pH 
≥ 3. Pode ser observado, de acordo com as curvas de extração mostradas na Figura 
3, que a faixa de extração deste metal é consideravelmente maior a 50°C (18-81%) 
do que a 25°C (19-58%), para 3 < pH < 6. Já nas extrações de cálcio e níquel, a 
temperatura revelou menor influência, estando possivelmente dentro da variação do 
erro analítico. Fixando-se um valor de pH e comparando as extrações de cálcio e de 
níquel, a 25 e 50°C, é possível notar que a máxima diferença na extração percentual 
de cálcio e de níquel é de aproximadamente 11% em pH igual a 3,5 e 6,5, 
respectivamente. Para os outros valores de pH, a diferença na extração percentual 
de cálcio e níquel, a 25 e 50°C, é menor que 6%. 
 

 
Figura 3. Efeito da temperatura, 25 e 50°C, na extração por solventes sinérgica de Ca, Mg e Ni 

com os extratantes [Cyanex 272] = [D2EHPA] = 10% v/v diluídos em Exxsol D80, A/O = 1. 

 
Na Tabela 2, são mostrados os valores dos fatores de separação de cálcio e 
magnésio em relação ao níquel, βCa/Ni e βMg/Ni, respectivamente, nas temperaturas 
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de 25 e 50°C. Os valores de βMg/Ni são maiores a 50°C, entre 20-33, com máximo 
em pH = 4,5, indicando maior seletividade na separação Mg/Ni em decorrência das 
maiores extrações de magnésio em detrimento ao níquel. Já a 25°C, a seletividade é 
baixa, entre 2-6, devido às menores extrações de magnésio. A separação Ca/Ni é 
favorecida a 25°C em pH = 3,0 (βCa/Ni = 42 a 25°C e βCa/Ni = 25 a 50°C), em função 
das menores co-extrações de níquel com o cálcio. Para pH ≥ 4,5, tanto a 25ºC 
quanto a 50°C, os valores de βCa/Ni diminuem em função das menores extrações de 
cálcio.  
 

Tabela 2. Fatores de separação de cálcio e magnésio em relação ao níquel para o sistema 
Cyanex 272 (10% v/v)-D2EHPA(10% v/v)-Exxsol D80, em diferentes temperaturas (A/O = 1). 

pH de equilíbrio 

Temperatura 

25°C 50°C 25°C 50°C 

ΒCa/Ni ΒCa/Ni βMg/Ni βMg/Ni 

3,0 42 25 2 30 
4,5 12 18 5 33 
5,0 5 7 6 25 
6,0 1 1 6 20 

 
É importante destacar que a 25°C, para 4,0 < pH < 5,5, Figura 3, seriam necessários 
cerca de 3 a 4 estágios de contato para promover a purificação de níquel em relação 
ao cálcio e, principalmente, em relação ao magnésio em função das menores 
extrações desse metal (≈ 27-40%). Já a 50°C, as maiores extrações de magnésio (≈ 
48-81%) conjuntamente com o cálcio (≈ 35-60%) em detrimento das menores 
extrações de níquel (≈ 5-9%) possibilitariam utilizar um menor número de estágios 
de contato, cerca de 2 a 3. As extrações de cálcio atingem um máximo tanto a 25°C 
(≈ 80% em pH = 3,5) quanto a 50°C (≈ 70% em pH = 3,0) e, em seguida, decrescem 
à medida que o pH da fase aquosa é aumentado. Isso ocorre possivelmente em 
decorrência da substituição do cálcio extraído para a fase orgânica pelo níquel 
presente em maior concentração na fase aquosa. Sugere-se a realização de estudos 
cinéticos com o intuito de esclarecer este comportamento. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O presente trabalho avaliou o efeito dos diluentes, n-heptano e Exxsol D80, e da 
temperatura, 25 e 50°C, na extração por solventes sinérgica de Ca, Mg e Ni 
utilizando-se os extratantes Cyanex 272 e D2EHPA. As extrações de cálcio, 
magnésio e níquel são afetadas pelas propriedades físicas e polaridade relativa dos 
diluentes. Em termos de percentual de extração, a fase orgânica constituída pelo 
diluente Exxsol D80 apresentou melhores resultados que aquela com n-heptano na 
extração de cálcio (≈ 28-73%) e magnésio (≈ 34-92%) para 3,0 < pH < 6,5. A maior 
extração de cálcio e magnésio com o Exxsol D80 se deve a relativa menor 
polaridade deste diluente em comparação ao n-heptano. Os valores dos fatores de 
separação revelam que o n-heptano é mais seletivo na separação Mg/Ni e Ca/Ni nas 
faixas de pH situadas entre 4,3 e 5,7 e 4,3 e 4,8, respectivamente, enquanto o 
Exxsol D80 é mais seletivo entre 5,7 e 6,5 (Mg/Ni) e 4,8 e 6,5 (Ca/Ni). Observou-se 
também que o aumento de temperatura favorece as extrações de magnésio (≈ 18-
81% a 50oC) em comparação com as extrações a 25°C (≈ 19-58), na faixa de pH 
compreendida entre 3 e 6. Já as extrações de cálcio e níquel foram pouco afetadas 
pela faixa de temperatura avaliada. 
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