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RESUMO 

 
O presente trabalho investigou a extração seletiva de cálcio (0,5 g/L) contido em 
licores sulfúricos concentrados de níquel (88 g/L) na presença de magnésio (3,04 
g/L). Empregou-se a técnica de extração por solventes utilizando-se o extratante 
comercial D2EHPA. Foi observado que em pH 3 foram extraídos 98,4% de Ca, 
23,1% de Mg e apenas 2,5% de Ni, em 2 estágios de contatação (razão A/O = 1 a 
50°C). O refinado obtido dessa etapa contém 85,8 g/L de Ni, 2,4 g/L de Mg e 
somente 8 ppm de Ca. 99% do Ni co-extraído com Ca foi recuperado via reextração 
seletiva com uma solução aquosa sulfúrica diluída ([H2SO4] = 0,038 M), em 2 
estágios de contatação (razão A/O = 1 a 50°C). A reextração de Ca do extrato foi 
superior a 99%, em uma única contatação, utilizando-se ácido clorídrico (2 M) como 
agente reextratante (razão O/A = 15 a 50°C). O complexo organometálico 

(CaR2(RH)2) formado e a constante de equilíbrio (K = 2,56 x 10-3) da reação de 
extração de Ca com o D2EHPA foram determinados pelo método da inclinação. 
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ABSTRACT 

 

The present work investigated the selective extraction of calcium (0.5 g/L) contained 
in concentrated sulfuric liquors of nickel (88 g/L) in the presence of magnesium (3.04 
g/L). The solvent extraction technique was adopted using the commercial extractant 
D2EHPA. It was observed that 98.4% Ca, 23.1% Mg and only 2.5% Ni were 
extracted at pH 3 in 2 contact stages (A/O ratio = 1 at 50°C). The raffinate obtained 
from this step contains 85.8 g/L Ni, 2.4 g/L Mg and only 8 ppm Ca. 99% Ni co- 
extracted with Ca was recovered via selective stripping using a dilute sulfuric 
aqueous strip solution ([H2SO4] = 0.038 M) in 2 contact stages (A/O ratio = 1 at  
50°C). The stripping of Ca from the extract solution was higher than 99%, in a single 
contact, using hydrochloric acid (2 M) as stripping agent (O/A ratio = 15 and 50°C). 
The  organometallic  complex (CaR2(RH)2)  formed and the equilibrium  constant (K = 
2.56 x 10-3) of the Ca extraction reaction with D2EHPA were determined by the slope 
analysis method. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Na produção industrial de níquel via processamento hidrometalúrgico, os minérios 
lateríticos de Ni podem ser inicialmente lixiviados em autoclaves, pelo método HPAL 
(High Pressure Acid Leaching) a 230-270°C e 4-5 Mpa, em que o ferro precipita sob 
a forma de jarosita (Oxley e Barcza, 2013; McDonald e Whittington, 2008). Em 
seguida, o licor obtido é precipitado utilizando-se MgO ou CaO, obtendo-se um 
Precipitado de Hidróxido Misto (MHP), o qual é transportado para unidades de 
refinamento (Sole e Cole, 2003). O MHP é re-lixiviado com ácido sulfúrico obtendo- 
se uma solução sulfúrica concentrada de Ni (70-90 g/L) contendo Co, Ca, Cu, Mg, 
Mn e Zn (Williams et al., 2013; Chong et al., 2013). A purificação de Ni nesse licor 
pode ser viabilizada por meio da técnica de extração por solventes. O emprego da 
técnica consiste em contatar uma fase aquosa (licor concentrado de Ni) com uma 
fase orgânica contendo um extratante específico solubilizado em um diluente 
apropriado (Sousa Junior et al., 2012; Ndlovu, 2008). O extratante reage com o(s) 
metal(is) produzindo espécie(s) solúvel(is) em meio orgânico. Nesse contexto, 
ressalta-se a importância da escolha do extratante e do pH do licor com a finalidade 
de se maximizar a separação e purificação dos metais de interesse. 

 
Guimarães et al. (2014) observaram que o licor sulfúrico concentrado de Ni pode  
ser pré-purificação em relação aos metais Co, Cu, Mn e Zn utilizando-se 0,64 M do 
extratante Cyanex 272 (ácido 2,4,4-trimetil-pentil fosfínico) em pH = 3,9, razão entre 
os volumes das fases aquosa (A) e orgânica (O) unitária (razão A/O = 1) a 50°C. 
Com o intuito de separar Ca e Mg do Ni, os autores utilizaram um sistema extrativo 
sinérgico consistindo de uma mistura dos extratantes Cyanex 272 (0,64 M) e ácido 
versático ou ácido neodecanóico (0,53 M). Na faixa de pH de 5,0 a 5,2, foram 
extraídos cerca de 40% de Ca e aproximadamente 35-42% de Mg conjuntamente 
com 8 a 10% de Ni, a 50°C e razão A/O = 1. Nessa faixa de pH, o sistema sinérgico 
apresentou baixa seletividade (βCa/Ni ≤ 10) na separação Ca/Ni, em função da baixa 
extração de Ca e elevada extração de Ni. 

 

Diante desse contexto e considerando que o Ca tende a precipitar em meio aquoso, 
obstruindo o fluxo de solução no tanque de eletrorrecuperação de Ni, este trabalho 
almeja avaliar a extração seletiva do Ca usando-se o extratante D2EHPA (ácido di- 
2-etilhexil fosfórico). Considera-se que o licor já passou pela etapa de pré-  
purificação com Cyanex 272, conforme descrito por Guimarães et al. (2014) e que 
contém apenas magnésio e níquel, este último em concentração elevada. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Fases aquosa e orgânica 
 

Sais de grau analítico de sulfato de Ca, Mg e Ni (pureza 98%, marca Synth) foram 
solubilizados em água destilada. O licor obtido contendo [Ca] = 0,5 g/L, [Mg] = 3,04 
g/L e [Ni] = 88 g/L foi homogeneizado em balão volumétrico e filtrado para remover 
eventuais sólidos em suspensão. As soluções orgânicas foram preparadas 
dissolvendo 0,3 M do extratante D2EHPA (pureza 95%, Lanxess; peso molecular: 

322,43 g/mol; densidade a 20°C: 0,96 g/cm3) em Exxsol D80 (querosene alifático 
com teor de aromáticos ≤ 0,5% p/p). O ajuste de pH foi realizado adicionando-se 
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soluções de ácido sulfúrico (2 M; pureza 95%; marca Synth) e/ou hidróxido de sódio 
(10 M; pureza 99%; marca Synth). 

 
2.2 Ensaios de extração por solventes 

 
Os experimentos de extração e reextração foram realizados contatando iguais 
volumes das fases aquosa e orgânica. Após atingirem 50°C, separadamente, as 
soluções foram adicionadas em um reator de vidro, o qual foi posicionado em um 
banho-maria digital (Kacil, modelo RM-02). As fases foram agitadas com o auxílio de 
um agitador mecânico (450 rpm, Ika, modelo RW 20N) por 5 minutos. Em seguida, a 
mistura das soluções foi deixada em repouso por 3 minutos com o intuito de se obter 
a separação das fases. O pH foi medido utilizando-se um pHmetro com eletrodo de 
temperatura (Quimis, modelo 0400 AS). Amostras de mesmo volume de ambas as 
soluções foram recolhidas separadamente a cada 0,5 unidades de pH, mantendo-se, 
assim, a razão volumétrica A/O unitária. A concentração dos metais em fase aquosa 
foi determinada quantitativamente por absorção atômica (GBC, model XplorAA dual). 
Por balanço de massa, obteve-se a concentração dos metais no extrato. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Extração por solventes de Ca, Mg e Ni com D2EHPA 

 
As curvas de extração de Ca, Mg e Ni foram avaliadas em função do pH do licor 
sintético sulfúrico utilizando-se 0,3 M de D2EHPA dissolvido em Exxsol D80. Foram 
mantidas constantes a razão A/O = 1 e a temperatura em 50°C. É possível verificar 
na Figura 1 que D2EHPA tem maior afinidade pelo Ca na faixa de pH de 2,0 a 4,3. 
As extrações de Ca aumentaram de 37% em pH 2 atingindo um máximo de 70-72% 
na faixa de pH de 3,0 a 3,5. A partir desse patamar, suas extrações diminuíram 
progressivamente com o aumento do pH até atingir 0,57% em pH 5. Tal 
comportamento se deve a uma troca catiônica de Ca com o Ni. Como a 
concentração de Ni no licor é 176 vezes maior do que à de Ca, à medida que a 
acidez do licor diminui, maior é a extração de Ni. E, consequentemente, o Ca 
extraído pelo D2EHPA é gradativamente substituído pelo Ni (efeito crowding out). 
Com isso, a concentração de Ca na solução orgânica diminui, resultando em 
decréscimos nos valores das extrações percentuais de Ca. Esse efeito foi observado 
por Guimarães et al. (2014) na extração de Ca com Cyanex 272/Ácido Versático e 
por Cheng et al. (2015) na extração de Co com Acorga CLX 50/Ácido Versático, em 
ambos os caso na presença de Ni concentrado. Em contrapartida, as extrações de 
Mg atingiram uma faixa de extração média de 22% para 4,0 ≤ pH ≤ 6,0. Em relação 
ao Ni, percebe-se que a elevação do pH do licor resultou em pequenos incrementos 
em suas extrações percentuais, as quais atingiram 11% em pH 6. Portanto, esses 
resultados indicam que o Ca pode ser separado do Mg e do Ni na faixa de pH de 2,0 
a 3,5. 
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Figura 1: Extração de Ca (0,5 g/L), Mg (3,04 g/L) e Ni (88 g/L) do licor sintético sulfúrico 

utilizando-se D2EHPA (0,3 M), dissolvido em Exxsol D80, razão A/O = 1, T = 50°C. 

 
Para selecionar o pH ótimo de extração de Ca, foram considerados a máxima 
diferença de extração entre Ca-Ni e Ca-Mg (∆ECa-Ni = ECa - ENi e ∆ECa-Mg = ECa - EMg), 
além dos valores dos fatores de separação, βCa/Ni e βCa/Mg. Pode-se observar na 
Figura 2 que os valores de ∆ECa-Ni e ∆ECa-Mg aumentam com o aumento do pH e 
atingem um máximo de 70,7% e 59,4%, respectivamente, em pH 3. Assim como os 
valores de logβCa/Ni = 2,24 e logβCa/Mg = 1,25. Em pH 3,5, o aumento das extrações 
de Mg e Ni resultaram em diminuição dos valores de ∆ECa-Ni, ∆ECa-Mg, logβCa/Ni e 
logβCa/Mg para 66,7%, 53,8%, 1,89 e 1,08, respectivamente. Logo, pode-se concluir 
que o valor de pH ótimo para a separação Ca/Ni e Ca/Mg é pH 3. 

 

Figura 2: Diferenças de extração percentual (linha contínua) e logaritmo dos fatores de 
separação (linha pontilhada) do Ca em relação ao Mg e Ni usando-se D2EHPA (0,3 M), 

dissolvido em Exxsol D80, razão A/O = 1, T = 50°C. 

 
A estimativa do número de estágios necessários para a extração de Ca foi realizada 
colocando em contato o mesmo licor (em pH 3) com uma nova solução orgânica (0,3 
M D2EHPA), em cada estágio mantendo-se a razão A/O = 1 e T = 50°C. Os 
resultados contidos na Tabela 1 indicam que 2 estágios de contatação são 
suficientes para extrair 98,4% de Ca (0,49 g/L) simultaneamente com 23,1% (0,7  
g/L) de Mg e 2,5% (2,2 g/L) de Ni, mantendo-se no refinado aproximadamente 85,8 
g/L de Ni, 2,4 g/L de Mg com apenas 8 ppm de Ca. 
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Tabela 1: Extração Ca (0,5 g/L), Mg (3,04 g/L) e Ni (88 g/L) em cada estágio (pHinicial = pHequilíbrio = 
3) utilizando-se D2EHPA (0,3 M), dissolvido em Exxsol D80, razão A/O = 1, T = 50°C. 

Estágio 
  

 
 Extração (%)   

Ca Mg Ni 
1 70,3 12,5 1,6 
2 98,4 23,1 2,5 
3 99,6 28,1 2,8 

 

A baixa extração de Ni com o Ca para a fase orgânica em pH 3 (veja a Figura 1 e a 
Tabela 1) indica a possibilidade de recuperação de Ni via reextração seletiva. 
Almejando-se analisar a viabilidade da separação Ni/Ca no extrato, uma solução 
orgânica (0,3 M D2EHPA) carregada com Ca (0,49 g/L), Mg (0,83 g/L) e Ni (2,6 g/L) 
foi colocada em contato com soluções aquosas contendo diferentes concentrações 
de ácido sulfúrico (0,031-0,045 M). Em cada estágio, contatou-se a mesma fase 
orgânica com uma nova solução aquosa reextratante, mantendo-se a razão A/O 
unitária e T = 50°C. De maneira geral, verifica-se na Tabela 2 que o aumento da 
concentração de ácido sulfúrico resulta em aumento na recuperação seletiva de Ni.  
A concentração de ácido sulfúrico apropriada para a recuperação seletiva do Ni é 
0,038 M, uma vez que são extraídos 99% do Ni com apenas 2,6% de Ca e 5,3% de 
Mg. A composição do licor de reextração após as 2 contatações é de 1,3 g/L de Ni, 
0,19 g/L de Mg com somente 7 ppm de Ca (resultado das concentrações dos metais 
ao se misturar as 2 soluções de reextração). O níquel contido nesse licor pode ser 
adicionado ao refinado da etapa de extração de cálcio e o licor resultante 
direcionado a uma etapa de purificação para a remoção de magnésio. Para, então, o 
níquel ser submetido à etapa de eletrorrecuperação com o intuito de se obter 
catodos de Ni. 

 
Tabela 2: Reextração (%) dos metais a partir do extrato, em cada estágio, utilizando-se 

diferentes soluções reextratantes de ácido sulfúrico, razão A/O = 1 e T = 50°C. 
 

[H2SO4] 
 

Estágio 
0,031 M 0,038 M 0,045 M 

Reextração seletiva (%) 
 Ca Mg Ni Ca Mg Ni Ca Mg Ni 

1 0,95 3,6 18,1 1,3 48,1 39,4 1,4 7,1 46,4 
2 0,96 16,7 66,8 2,6 5,3 99,1 16,1 65,6 95,6 

 

O extrato resultante da etapa de recuperação seletiva do Ni contendo 0,48 g/L de Ca 
e 0,43 g/L de Mg foi submetido a um estágio de reextração utilizando-se ácido 
clorídrico (2 M) como agente reextratante a 50°C. Os resultados apresentados na 
Tabela 3 evidenciam que utilizando uma razão O/A igual a 15 se obtêm mais de 99% 
de reextração de ambos os metais. Aumentando a razão O/A para 20, a eficiência  
de reextração do Mg cai para 95%. Portanto, sugere-se a reextração das impurezas 
Ca e Mg utilizando-se uma razão O/A igual a 15 com apenas 2 e 1 ppm de Ca e Mg 
residuais na fase orgânica, respectivamente. 
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Tabela 3: Reextração de Ca e Mg do extrato lavado utilizando-se 2 M de solução de ácido 
clorídrico a 50°C e uma contatação. 

Reextração (%) 

Ca Mg 
 
 
 

 

3.2 Reação de extração de Ca pelo D2EHPA 
 

A reação de extração de Ca pelo D2EHPA foi determinada pelo modelo apresentado 
por Kumar et al. (2009) utilizando-se o método da inclinação (slope analysis). Com  
o intuito de manter a concentração inicial de D2EHPA constante e minimizar os erros 
da concentração desse reagente no equilíbrio, os experimentos foram realizados 
com uma solução aquosa monocomponente diluída de Ca (50 mg/L) (Pranolo et al., 
2015; Batchu et al., 2013). A reação de extração de um mol de um íon metálico  
pelo D2EHPA sugerida por Kumar et al. (2009) é representada pela equação 1. 

Mn+
(aq) + (n+p)/2(RH)2(org)  ↔ MRn(RH)p(org) + nH+

(aq) 1 

em que Mn+ é a espécie metálica contida na fase aquosa, (RH)2 representa a forma 
dimérica do D2EHPA em diluentes alifáticos (Kumar e Tulasi, 2005), n e p 

correspondem ao número de moles de íons H+ e de moléculas de D2EHPA 
envolvidos, respectivamente, na reação de extração. A constante de equilíbrio, K, 
pode ser calculada pela equação 2. 

[MRn(RH)p][ ]+  
  = ( + ) 

[ ]+ [(  )2]    2 
 

em que   =  
[MRn(RH)p]

 3
 

[ ]+  

Aplicando-se logaritmo na equação 2 obtém-se: 

logD = logK + npH + [(n+p)/2]log(RH)2 4 

De acordo com a equação 4, a inclinação do gráfico log DCa versus pH de equilíbrio 
(Figura 3(a)) indica que 2 moles de íons H+ são liberados durante a reação de 
extração de 1 M de Ca. Similarmente, a inclinação do gráfico log DCa versus log 
[D2EHPA] (Figura 3(b)) sugere o envolvimento de 2 moles de D2EHPA. Logo, a 
reação de extração de Ca pode ser escrita por meio da equação 5: 

Ca2+
(aq)  + 2(RH)2(org)   CaR2(RH)2(org) + 2H+

(aq) 5 

2 

Razão O/A 
 

  

12 99,5 99,6 
15 99,6 99,7 
20 99,4 95,1 
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Figura 3: Extração de Ca (50 mg/L; A/O = 1, 50°C) (a) em função do pH de equilíbrio da fase 

aquosa utilizando-se 0,3 M D2EHPA dissolvido em Exxsol D80 e (b) variando-se as 
concentrações de D2EHPA (0,2-0,7 M), dissolvido em Exxsol D80, pH = 2. 

 

A constante de equilíbrio foi calculada substituindo os valores de pH de equilíbrio, 
coeficientes de distribuição e concentração de equilíbrio de D2EHPA na equação 4, 
considerando o seguinte balanço de massa: 

 

[(  ) ]equilíbrio  = [(  ) ]inicial  - [    (  ) ]equilíbrio
 6 

2  (   ) 2  (   ) 2 2  (   ) 

[    (  ) ]equilíbrio
= [  2+]inicial- [  2+]equilíbrio

 7
 

2 2  (   ) (  ) (  ) 

 
Além disso, foi adotado coeficiente de atividade unitário, considerando que seus 
valores variam pouco para as condições adotadas nesses experimentos (Pranolo et 
al., 2015; Batchu et al., 2013). Portanto, o valor médio de K obtido é 2,56 x 10-3. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho demonstrou a separação de Ca na presença de Mg e de Ni 
contidos em licores sulfúricos da re-lixiviação do MHP. Os valores de ∆ECa-Ni = 
70,7%, ∆ECa-Mg = 59,4 %, logβCa/Ni = 2,24 e logβCa/Mg = 1,25 indicaram que o pH ótimo 
para a separação Ca/Ni e Ca/Mg é 3. Dois estágios de contatação são suficientes 
para  remover  do  licor  98,4%  de  Ca,  23,1%  de  Mg  com  somente  2,5%  de  Ni 
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utilizando-se uma razão A/O = 1 a 50°C. O Ni co-extraído com o cálcio para a fase 
orgânica pode ser recuperado seletivamente contatando o extrato com uma solução 
aquosa diluída de ácido sulfúrico ([H2SO4] = 0,038M, 2 estágios de contatação, A/O 
= 1 a 50°C). Reextração superior a 99% de Ca foi alcançada usando-se 2 M de  
ácido clorídrico com O/A = 15 a 50°C. O valor médio da constante de equilíbrio da 
reação de extração de Ca com D2EHPA e o complexo organometálico obtidos pelo 
método da inclinação são 2,56 x 10-3  e CaR2(RH)2, respectivamente. 
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