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RESUMO 

 
Este trabalho investigou a extração por solventes de Mg com o intuito de purificar o 
licor sulfúrico concentrado de Ni. Utilizando-se 0,32 M de Cyanex 272, razão A/O = 1 
a 50°C, foram extraídos 99,5% de Mg com 8,5% de Ni para a fase orgânica, 
obtendo-se um refinado contendo 80 g/L de Ni com somente 11 ppm de Mg. O Ni co-

extraído com o Mg para o extrato foi recuperado via reextração seletiva usando- se 

ácido sulfúrico ([H2SO4] = 0,031 M; 99% de recuperação seletiva, 3 estágios de 
contatação; razão A/O = 1; T = 50°C). A reextração de Mg do extrato apresentou 
uma eficiência de aproximadamente 99,9% para [H2SO4] = 2 M, razão O/A = 20 a 
50°C, em uma contatação. A reação de extração do Mg pelo Cyanex 272 foi 
proposta utilizando-se o método da inclinação obtendo-se MgR2(RH)2 como espécie 

extraível e constante de equilíbrio K = 1,57 x 10-7. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Magnésio, níquel, Cyanex 272, extração por solventes. 

 
ABSTRACT 

 

This work investigated the solvent extraction of Mg in order to purify concentrated Ni 
sulfuric liquor. Using 0.32 M Cyanex 272, A/O ratio = 1 at 50°C, were extracted  
99.5% Mg with 8.5% Ni into the organic phase, obtained a raffinate containing 80 g/L 
Ni with only 11 ppm Mg. The Ni co-extracted with Mg into the extract phase was 
recovered via selective stripping using sulfuric acid ([H2SO4] = 0.031 M; 99% of 
selective stripping, 3 stages of contact; A/O ratio = 1; T = 50°C). The stripping of Mg 
from the organic solution showed an efficiency of approximately 99.9% for [H2SO4] = 
2 M, O/A ratio = 20 at 50°C, in one single contact. The reaction of Mg extraction by 
Cyanex 272 was proposed using the slope analysis method obtaining MgR2(RH)2 as 
extractable species and equilibrium constant K = 1.57 x 10-7. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Precipitado de Hidróxido Misto (MHP) é um produto intermediário obtido a partir do 
licor de lixiviação de minérios lateríticos de Ni (Chong et al., 2013; Harvey et al., 
2011). É uma rota de processamento segura e recomendada quando a mineração 
encontra-se distante da planta de purificação, possui custo de produção 
relativamente baixo e apresenta crescente preferência industrial (Harvey et al., 
2011). A lixiviação sulfúrica do MHP resulta em um licor concentrado de Ni contendo 
impurezas, tais como Ca, Co, Cu, Mg, Mn e Zn (Chong et al., 2013; Williams et al., 
2013; Harvey et al., 2011). O refino do licor deve ser realizado para remover essas 
impurezas e obter uma solução purificada, que possa ser direcionada a etapa de 
eletrorrecuperação, obtendo-se, assim, o produto final de Ni (Donegan, 2006). 

 
Para se atingir tal propósito, pode-se optar pelo uso da técnica de extração por 
solventes (Innocenzi e Vegliò, 2012). Essa tecnologia permite separar as espécies 
metálicas presentes no meio aquoso mediante contatação com uma fase orgânica 
contendo um extratante solubilizado em um diluente apropriado. A(s) espécie(s) 
metálica(s) reage(m) com o extratante produzindo um complexo solúvel na fase 
orgânica (Ritcey e Ashbrook, 1984). O sucesso da extração por solventes está 
diretamente relacionado à escolha do extratante e do pH da fase aquosa. 
Guimarães et al. (2014) sugeriram a purificação desse tipo de licor concentrado de 
Ni em etapas. Inicialmente, o licor foi submetido a um circuito de extração de Co com 
0,64 M de 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) e 50°C, 
possibilitando a separação de Co, Cu, Mn e Zn do Ni, Ca e Mg, em operações 
estagiadas. O refinado resultante dessa etapa foi submetido a um circuito de 
extração de Ca e Mg utilizando-se a extração por solventes sinérgica (que consiste 
na mistura de dois ou mais extratantes na solução orgânica) em pH 5,1, razão A/O = 
1, T = 50°C e composição da fase orgânica contendo 0,64 M Cyanex 272 e 0,52 M 
de ácido versático (ácido neodecanóico). 

 
Alternativamente, pode ser interessante purificar o licor em relação ao Ca e Mg 
utilizando-se extração por solventes convencional. Cheng (2000) observou que a 
ordem de extração dos metais utilizando 0,3 M de D2EHPA (ácido di-2-etilhexil 
fosfórico) em função do pH1/2 (pH no qual 50% de um metal é extraído para a fase 

orgânica) consiste: Zn2+ > Ca2+ > Mn2+ > Cu2+ > Co2+ > Ni2+ > Mg2+  a 25°C, razão A/O 
= 1, considerando 3 g/L de cada metal em solução aquosa monocomponente. 
Portanto, conclui-se que D2EHPA tem forte afinidade na extração de Ca, 
corroborando Guimarães e Mansur (2017) no tratamento de soluções aquosas 
multicomponentes. Comportamento oposto é verificado em relação ao Mg. Conforme 
relatado por Flett (2005), o Cyanex 272 tem maior afinidade pelo Mg em detrimento 
do Ca e do Ni. Essa tendência foi corroborada por Guimarães et al. (2014). No 
entanto, se faz necessário otimizar a concentração de Cyanex 272 e o pH 
operacional para maximizar a seletividade da separação Mg/Ni. Com esse intuito, o 
presente trabalho objetiva promover a purificação do licor concentrado de Ni em 
relação ao Mg. Almeja-se avaliar a extração dos 2 metais, o número de estágios em 
cada etapa do circuito de extração, a reextração de Mg e de Ni do extrato e a 
determinação da reação de extração de Mg. Para concretizar esses objetivos, 
considerou-se que o licor passou por etapas de pré-purificação, conforme sugerido 
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por Guimarães et al. (2014) e Cheng (2000), e contém apenas Mg em presença de 
Ni em concentração elevada. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1 Fases aquosa e orgânica 

 
A solução aquosa ([Mg] = 2,4 g/L e [Ni] = 86 g/L) foi preparada dissolvendo sais de 
sulfato de Mg e de Ni (pureza 98%, grau analítico, marca Synth) em água destilada. 
Em seguida, o licor foi homogeneizado em balão volumétrico e filtrado para remover 
eventuais sólidos em suspensão. A fase orgânica foi obtida solubilizando-se o 

extratante Cyanex 272 (peso molecular: 290 g/mol; densidade a 24°C: 0,92 g/cm3) 
em Exxsol D80 (querosene alifático com teor de aromáticos ≤ 0,5% p/p). A correção 
de pH foi realizada mediante gotejamento de solução de ácido sulfúrico (2 M; pureza 
95%; grau analítico; marca Synth) e/ou hidróxido de sódio (10 M; pureza 99%; grau 
analítico; marca Synth). 

 
2.2 Ensaios de extração por solventes 

 
Os ensaios de extração e reextração foram conduzidos colocando, em um reator de 
vidro, iguais volumes das fases aquosa e orgânica a 50°C. O reator foi posicionado 
em um banho-maria digital (Kacil, modelo RM-02) e as fases misturadas com o 
auxílio de um agitador mecânico (450 rpm, Ika, modelo RW 20N) por 5 minutos. Em 
seguida, as soluções foram deixadas em repouso por 3 minutos, obtendo-se a 
separação das fases. A acidez da solução aquosa foi monitorada com o auxílio de 
um pHmetro (Quimis, modelo 0400 AS). Nos valores de pH desejados, foram 
recolhidas, separadamente, amostras das soluções aquosa e orgânica mantendo-se 
a razão entre os volumes das fases aquosa e orgânica unitária (razão A/O = 1). A 
concentração das espécies metálicas, em fase aquosa, foi obtida quantitativamente 
via espectroscopia de absorção atômica (GBC, model XplorAA dual). E na fase 
orgânica mediante balanço de massa. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Extração por solventes de Mg e Ni com Cyanex 272 

 
Os valores dos logaritmos dos fatores de separação do Mg em relação ao Ni 
(logβMg/Ni) e da concentração de Ni no extrato em função do pH do licor foram 
avaliados utilizando-se diferentes concentrações de Cyanex 272 (0,32 e 0,64 M), 
razão A/O = 1 a 50°C. Os resultados estão apresentados na Figura 1. 
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Figura 1: Fatores de separação (logβMg/Ni, linha pontilhada) e concentração de Ni no extrato 
(linha contínua) variando-se a concentração de Cyanex 272 em 0,32 (linhas azuis) e 0,64 M 

(linhas alaranjadas), solubilizados em Exxsol D80, razão A/O = 1 a 50°C. 

 

Como esperado, o aumento da concentração de Cyanex 272 aumentou o teor de Ni 
no extrato, pois há mais reagente disponível para reagir com o metal, resultando em 
mais do que o dobro da concentração de Ni na solução orgânica contendo 0,64 M 
em comparação com a solução contendo 0,32 M. Maiores valores de logβMg/Ni foram 
obtidos utilizando-se 0,32 M de Cyanex 272 em função das menores concentrações 
de Ni em fase orgânica. De fato, menor concentração de extratante resulta em  
menor extração de Ni. Esse comportamento é acentuado principalmente na faixa de 
pH de 5,5 a 5,7, na qual o logβMg/Ni atingiu a faixa de 1,64-1,78 contra 1,45-1,64 da 
fase orgânica contendo 0,64 M de Cyanex 272. Infere-se desses resultados que 
maiores concentrações de Ni em solução orgânica podem implicar em maiores 
dificuldades de recuperação desse metal co-extraído com o Mg em etapas 
subsequentes à de extração. Portanto, a composição ótima para a purificação do  
licor concentrado de Ni é 0,32 M de Cyanex 272 em pH operacional 5,7 (maior valor 
de logβMg/Ni = 1,78) com extrações de 70% de Mg (1,7 g/L) e 3,5% de Ni (3,2 g/L), 
vide Figura 2, razão A/O = 1 a 50°C. 

 

Figura 2: Curvas de extração percentual de Mg (2,4 g/L) e de Ni (86 g/L) utilizando-se Cyanex 
272 (0,32 M), solubilizado em Exxsol D80, razão A/O = 1 a 50°C. 

 
O número de estágios necessários para diminuir a concentração de Mg no licor 

sintético sulfúrico concentrado de  Ni foi obtido  contatando-se o mesmo licor em  pH 
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5,7 com uma nova solução orgânica (0,32 M de Cyanex 272, solubilizado em Exxsol 
D80; razão A/O = 1 a 50°C) em cada estágio. Verifica-se na Tabela 1 que 3 estágios 
de contatação extraem 99,5% de Mg com 8,5% de Ni, obtendo-se um refinado com 
cerca de 11 ppm de Mg e 80 g/L de Ni. De maneira geral, a concentração mínima de 
Mg na solução concentrada de Ni que é direcionada a etapa de eletrorrecuperação 
deve ser inferior a 300 ppm (Donegan, 2006). Portanto, 3 estágios seriam  
suficientes para garantir essa condição. 

 
Tabela 1: Extração de Mg (2,4 g/L) e Ni (86 g/L) do licor sintético sulfúrico, em cada estágio, pH 

= 5,7, utilizando-se Cyanex 272 (0,32 M), dissolvido em Exxsol D80, razão A/O = 1 a 50°C. 

Extrações (%) 

Mg Ni 
 
 
 

 

Para minimizar perdas de Ni, a recuperação do Ni co-extraído com o Mg foi avaliada 
contatando uma mesma fase orgânica carregada ([Mg] = 2,4 g/L e [Ni] = 5,9 g/L;  
0,32 M Cyanex 272) com soluções aquosas de reextração contendo ácido sulfúrico 
(0,025-0,038 M), razão A/O = 1 a 50°C, em três estágios. Os resultados 
apresentados na Tabela 2 revelam que a reextração seletiva do Ni é dependente da 
concentração de ácido sulfúrico. Utilizando-se uma concentração de 0,031 M de 
H2SO4 são reextraídos seletivamente 99% do Ni com apenas 2% de Mg. Com 0,038 
M de H2SO4, a reextração do Ni diminui para 98,4% enquanto a reextração de Mg 
aumenta para 20,1%. Logo, a concentração de ácido sulfúrico mais apropriada é 
0,031 M, obtendo-se um licor, após as 3 contatações, com cerca de 1,97 g/L de Ni e 
somente 59 ppm de Mg (resultado das concentrações de Ni e de Mg obtidos após a 
mistura das 3 soluções aquosas de reextração). Essa solução de Ni pode ser 
adicionada ao refinado da etapa de extração de Mg. O licor resultante pode ser 
encaminhado à etapa eletrorrecuperação de Ni. 

 
Tabela 2: Reextração seletiva de Ni do extrato de Cyanex 272 utilizando-se diferentes soluções 

reextratantes de ácido sulfúrico, em cada estágio de contatação, razão A/O = 1 e 50°C. 
 

[H2SO4] 
 

Estágios 0,025 M 0,031 M 0,038 M 
Reextração seletiva (%) 

 Mg Ni Mg Ni Mg Ni 
1 0,3 25,4 0,4 37,0 0,9 42,1 
2 0,7 51,3 1,0 78,0 5,0 81,7 
3 1,6 74,2 2,0 99,0 20,1 98,4 

 

A reextração de Mg (2,39 g/L) contido no extrato obtido ao final etapa de reextração 
seletiva do Ni com 0,031 M de H2SO4 foi analisada. Os ácidos sulfúrico (2 M) e 
clorídrico (3 M) foram utilizados como agentes reextratantes a 50°C, em um estágio 
de contatação. Observa-se na Tabela 3 que a reextração do Mg com ácido sulfúrico 
apresentou melhor desempenho. O aumento da razão O/A de 10 para 20 manteve a 
eficiência de reextração do Mg acima de 99%, enquanto diminuiu de 99,6 para 
64,1%, utilizando-se o ácido clorídrico. Portanto, recomenda-se que a reextração de 
Mg do extrato seja realizada com ácido sulfúrico (2 M), razão O/A = 20 a 50°C. 
Nessas condições, apenas 3 ppm de Mg residuais permanecem na fase orgânica. 

Estágios 
 

  

1 69,9 5,8 
2 81,1 6,2 
3 99,5 8,5 
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Tabela 3: Reextração de Mg do extrato lavado utilizando-se os ácidos sulfúrico e clorídrico a 
50°C e uma contatação. 

Razão O/A [H2SO4] = 2 M [HCl] = 3 M 
Reextração de Mg (%) 

10 99,9 99,6 
12 99,8 97,9 
15 99,9 82,5 
20 99,9 64,1 

 

3.2 Reação de extração de Mg pelo Cyanex 272 
 

A estequiometria do complexo organometálico de Mg com Cyanex 272 foi 
determinada pelo método da inclinação (slope analysis). Adotou-se a condição de 

baixo carregamento de Mg ([Mg]             = 31 mg/L) na fase orgânica para manter  
a concentração de Cyanex 272 constante no equilíbrio (Batchu et al., 2013; Ritcey  
e Ashbrook, 1984). Nessas condições, a reação geral de extração de uma espécie 
metálica catiônica pode escrita pela equação 1. 

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

(aq) 1 

em que Mn+ representa a espécie metálica em fase aquosa, (RH)2 corresponde ao 
Cyanex 272 em sua forma dimérica em diluentes alifáticos (Reddy et al., 1999), n 

está relacionado ao número de moles de íons H+ (ou a carga da espécie metálica) e 
p ao número de moléculas de Cyanex 272 necessários para extrair 1 M de espécie 
metálica. O coeficiente de distribuição pode ser determinado pela equação 2: 

 
[MRn(RH)p] 

  = 
[ ]+  

 

e a constante de equilíbrio pela equação 3. 
 

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

[D][ ]+  
= ( + ) 

 
 

[ ]+ [(  )2]    2 [(  )2]    2 
 

Logo, obtém-se a equação 4. 

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

As inclinações dos gráficos apresentados na Figura 3 revelam que são necessários  
2 moles de Cyanex 272 para extrair de 1 M de Mg (Figura 3(a)) com liberação de 2 
moles de íons H+ (Figura 3(b)). Portanto, a reação de extração de Mg pode ser 
expressa pela equação 5. 

Mg2+
(aq) + 2(RH)2(org) ↔ MgR2(RH)2(org)  + 2H+

(aq) 5 

2 

3 
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Figura 3: Extração de Mg (31 mg/L; razão A/O = 1, T = 50°C) (a) variando-se as concentrações 

de Cyanex 272 (0,2-0,7 M), dissolvido em Exxsol D80, pH = 4,3, e (b) em função do pH de 
equilíbrio da fase aquosa utilizando-se 0,32 M de Cyanex 272, dissolvido em Exxsol D80. 

 

Os coeficientes de atividades foram considerados unitários, uma vez que seus 
valores variam pouco para as condições adotadas nesses experimentos (Batchu et 
al., 2013). Substituindo os valores das concentrações de equilíbrio de Cyanex 272 
(calculadas por meio do balanço de massa representado pelas equações 6 e 7), do 
pH de equilíbrio e dos valores do coeficiente de distribuição na equação 4, obtém-se 

o valor médio de K = 1,57 x 10-7. 
 

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

 6
 

2  (   ) 2  (   ) 2 2  (   ) 

[    (  ) ]equilíbrio=[  2+]inicial-[  2+]equilíbrio
 7 

2 2  (   ) (  ) (  ) 

4. CONCLUSÕES 

Este trabalho relatou a purificação do licor sulfúrico concentrado de Ni. Utilizando-se 
0,32 M de Cyanex 272, foram extraídos cerca de 99,5% de Mg com 8,5% de Ni em 3 
estágios de contatação. O refinado dessa etapa contém cerca de 80 g/L de Ni com 
apenas 11 ppm de Mg. O Ni extraído simultaneamente com o Mg para a fase 
orgânica pode ser reextraído seletivamente em operações estagiadas ([H2SO4] = 
0,031 M; 99% de reextração; razão A/O = 1; T = 50°C; 3 estágios de contatação). 
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Ácido sulfúrico foi o agente reextratante mais eficiente para reextrair o Mg do extrato 
([H2SO4] = 2 M; 99,9% de reextração; razão O/A = 20; T = 50°C; em uma única 
contatação). Baseando-se no método da inclinação, a estequiometria do complexo 
organometálico de Mg com o Cyanex 272 obtida foi MgR2(RH)2. O valor médio de K 

calculado foi de 1,57 x 10-7. 
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