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RESUMO 
 
O presente trabalho investigou a extração seletiva de metais a partir de soluções 
aquosas simulando licores da lixiviação sulfúrica de minérios lateríticos contendo 
níquel (80g.L-1), cálcio (0,44g.L-1) e magnésio (1,42g.L-1) empregando-se a técnica 
Sistemas Aquosos Bifásicos (SAB) utilizando-se os extratantes Cyanex 272, Cyanex 
301, PAN, 1N2N e D2EPHA. O licor foi purificado em relação ao Ca, considerando 
estágio único de extração, em pH = 11,00 na ausência de extratante em SAB 
L64+tartarato de sódio, permanecendo no refinado 89,0% de níquel e 92,7% de 
magnésio. Em relação ao magnésio, sob as mesmas condições, a purificação foi 
obtida na presença de 20mmol.kg-1 de 1N2N, considerando três estágios de 
extração, permanecendo no licor remanescente 68,0% de magnésio, sendo extraído 
cerca de 90,0% de níquel. Testes aplicando o licor sintético original, a pré-
purificação em relação ao cálcio foi obtida em pH 2,00, sem extratante, 
considerando três estágios de extração, permanecendo 95,2% de níquel e 99,9% de 
magnésio no refinado. A purificação em relação ao magnésio, sob as mesmas 
condições e na presença de 20mmol.kg-1 de 1N2N, não foi obtida de forma eficiente, 
permanecendo 86,1% de magnésio e 93,5% de níquel no licor remanescente, 
mesmo após cinco estágios de extração. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sistemas aquosos bifásicos; purificação de níquel; cálcio; 
magnésio. 
 
ABSTRACT 
 
The present work investigated the selective extraction of metals from aqueous 
solutions simulating liquors from the sulfuric leaching of lateritic ores containing 
nickel (80g.L-1), calcium (0.44g.L-1) and magnesium (1.42g.L-1) using the technique 
Biphasic Aqueous Systems (SAB) using the extracts Cyanex 272, Cyanex 301, PAN, 
1N2N and D2EPHA. The liquor was purified in relation to Ca, considering a single 
extraction stage, at pH = 11.00 in the absence of extractor in SAB L64 + sodium 
tartrate, remaining in the refined 89.0% of nickel and 92.7% of magnesium. In 
relation to magnesium, under the same conditions, the purification was obtained in 
the presence of 20mmol.kg-1 of 1N2N, considering three stages of extraction, 
remaining in the remaining liquor 68.0% of magnesium, being extracted about 90.0% 
of nickel. Tests using the original synthetic liquor, pre-purification with respect to 
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calcium was obtained at pH 2.00, without extractant, considering three stages of 
extraction, remaining 95.2% of nickel and 99.9% of magnesium in refining. 
Purification of magnesium under the same conditions and in the presence of 
20mmol.kg-1 of 1N2N was not efficiently obtained, remaining 86.1% of magnesium 
and 93.5% of nickel in the remaining liquor, even after five stages of extraction. 
 
KEYWORDS: biphasic aqueous systems; purification of nickel; calcium; magnesium. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O níquel é um metal amplamente demandado atualmente, sendo mais da metade da 
produção mundial destinada à fabricação de aço inoxidável (Dorella et al., 2007). O 
processo produtivo deste metal advém de minérios sulfetados e/ou lateríticos, sendo 
este de composição química complexa e com disponibilidade superior nas reservas 
brasileiras. 
 
A obtenção industrial de níquel a partir desses minérios envolve etapas iniciais de 
lavra e beneficiamento do minério, seguida por processamento hidrometalúrgico. 
Essa etapa inclui lixiviação ácida sobre pressão seguida de precipitação para a 
remoção de ferro sob a forma de jarosita, purificação e concentração via extração 
por solventes (SX, do inglês Solvent Extraction), seguida da eletrorrecuperação do 
metal (Coll et al., 2012).  
 
O Cyanex 272 apresenta elevada seletividade na separação de cobalto, cobre e 
manganês, mantendo o níquel em solução. Entretanto, os metais alcalino-terrosos 
remanescentes (cálcio e magnésio) no licor podem causar a cristalização sobre o 
diafragma das cubas de eletrorrecuperação, além de precipitação como carbonatos, 
causando incrustações nas tubulações. 
 
Apesar da vasta aplicabilidade da SX, a técnica apresenta restrições ambientais 
(e.g. uso de solventes orgânicos). Neste contexto, os Sistemas Aquosos Bifásicos 
(SABs) constituem uma técnica alternativa promissora para a extração seletiva de 
metais em processos industriais hidrometalúrgicos (De Lemos et al., 2012). Os SABs 
são formados, sob condições termodinâmicas específicas, a partir da mistura entre 
soluções aquosas fisico-quimicamente incompatíveis (e.g. macromolécula e 
eletrólito), originando um sistema heterogêneo composto por duas fases imiscíveis, 
sendo a fase superior (FS) rica em polímero e pobre em eletrólito, e a fase inferior 
(FI) rica em eletrólito e pobre em polímero. Além disso, ambas possuem grande 
quantidade de água, a qual na maioria dos sistemas é o componente majoritário 
(Rodrigues et al., 2009). Os SABs oferecem vantagens (e.g. reagentes 
biodegradáveis, baixo custo), incluindo a técnica nos princípios da Química Verde 
(Lenardão et al., 2003). 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Uma solução aquosa sulfúrica foi preparada a partir da solubilização de sulfato de 
cada um dos metais (Synth, grau analítico, > 98%) em água Milli-Q contendo H2SO4 
(Vetec, 95%) (pH~2,00), sendo centrifugada para a separação das espécies 
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precipitadas. O licor obtido apresentou (em g.L-1): [Ni] = 80; [Ca] = 0,44 e [Mg] = 
1,42. O SAB era formado por uma FI, contendo solução aquosa do eletrólito 
(tartarado de sódio, 99,5%; sulfato de sódio, 99,0%; e citrato de sódio, 99,0%; Vetec) 
e a solução sulfúrica, além de uma FS, contendo solução aquosa do copolímero 
(L64; Sigma-Aldrich, EUA) e extratante (Cyanex 272 e 301, 98,0 %, Cytec; 1N2N, 
98,0% e PAN, 97,0%; Vetec). A Tabela 1 mostra as composições dos SABs 
investigados neste trabalho. 
 

Tabela 1: Concentrações em %(m/m) de polímero (wp) e sal (ws) na FS, FI e global para os SABs 
estudados, a 25ºC, e os respectivos comprimentos de linha de amarração (CLA) investigados 

(Andrade et al., 2011). 

CLA / 

%(m/m) 

Global FS FI 

wp ws wp ws wp ws 

L64 + Na2C4H4O6 + H2O 

37,34 20,96 8,25 39,27 4,61 2,65 11,90 

L64 + Na2SO4 + H2O 

33,55 17,76 5,84 34,31 3,10 1,21 8,58 

L64 + C6H5Na3O7.2H2O + H2O 

36,58 19,21 7,06 37,15 3,47 1,28 10,66 

 
Para a execução dos testes de extração foram obtidos SABs a partir da mistura de 
massa definidas e equivalentes (2,0g) de soluções copoliméricas e salinas em tubo 
apropriado. O licor foi adicionado posteriormente ao SAB em quantidade igual para 
todos os testes (50 mg), via pesagem em balança analítica. Após, os tubos foram 
agitados manualmente (3 minutos) e centrifugados (2000 rpm, 20 minutos) para a 
separação de fases, sendo mantido em banho termostático a 25ºC (10 min). As 
concentrações dos íons metálicos na FS (diluída, triplicata) foram determinadas via 
Espectrometria de Absorção Atômica de Chama (FAAS), em todas as etapas. 
 
Para a realização dos testes de extrações sucessivas SABs a partir da mistura de 
massa definidas e equivalentes (15,0g) de soluções copoliméricas e salinas em tubo 
de centrífuga do tipo Falcon. Em seguida, foram adicionadas 375 mg de licor 
sulfúrico, seguido de agitação manual, centrifugação e repouso em banho 
termostático. A FI foi recolhida cuidadosamente e reservada para a segunda etapa 
de extração. 
 
Novo SAB foi preparado empregando nova FS (10,0g) contendo o extratante e FI, 
recolhida na etapa anterior (10,0g cada). Foi reproduzido todo o procedimento de 
extração, e quantificação da FS, recolhendo a FI, reservando-a para a próxima etapa 
de extração. O procedimento descrito foi repetido por mais 3 vezes, somando-se 5 
etapas sucessivas de extração (Santos, 2014). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 1 apresenta as curvas de extração para níquel, cálcio e magnésio em 
função da concentração (entre zero e a máxima solubilidade) dos agentes 
extratantes, além da seletividade em função da concentração do extratante 1N2N 
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(F) 

em SAB, para o pH 11,00. Este cenário se mostrou o mais adequado para a 
realização dos testes de extração, a partir de ensaios preliminares. 
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Figura 1: Comportamento de extração de Ni(II), Ca(II) e Mg(II) em SAB L64 + tartarato de sódio 

(CLA = 37,34 %m/m) utilizando o extratante Cyanex 272 (A), 1N2N (B) e PAN (C), Cyanex 301 (D) 
e D2EHPA (E); e seletividade entre os metais utilizando o extratante 1N2N (F), em pH 11,00 

 
 
Observou-se uma extração relativamente maior de Ca, associado à baixa extração 
de Ni e Mg. Foi evidenciada a maior afinidade do Ni pelo extratante Cyanex 301 no 
SAB em relação aos demais reagentes, passando de uma extração baixa na 
ausência do extratante (%E = 2,71%) até ser alcançada uma extração bem mais 
expressiva na concentração máxima deste no SAB (%E = 56,08%). 
 
Tal observação para Ni pode ser compreendida analisando os fatores principais que 
governam a extração de metais no SAB: (i) competição entre o ânion do eletrólito 
formador do SAB (e.g., tartarato) e do extratante pela complexação do metal (e.g., 
1N2N); (ii) interação com o complexo formado entre o íon metálico e o complexante 
(eletrólito e/ou extratante) e a macromolécula presente na FS do SAB (e.g., L64). 
 
Primeiramente, existe uma relação de proporcionalidade direta entre a diferença dos 
valores de constante de formação (K) destes complexos metálicos (metal-ânion do 
eletrólito formador do SAB e metal-extratante) e a predominância destes. Ou seja, 
quanto maior a diferença entre os valores de K para os complexos metal-ânion do 
eletrólito formador do SAB e metal-extratante, mais favorecida será a formação do 
complexo metálico com o responsável pelo valor de K mais expressivo, seja este o 
ânion do eletrólito formador ou o extratante catiônico. A equação 1 mostra a 

(F) 
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interação entre o metal (Me+x) e um extratante catiônico genérico (HyR) na formação 
do complexo (MeyRx): 

 
Me+x

(aq) + HyR(org) ↔ MeyRx (org) + yH+
(aq)

     (1) 

 
Como apresentado no equilíbrio químico, o aumento da concentração de extratante 
favorece a extração do metal (Princípio de Le Chatelier). Em geral, os extratantes 
catiônicos apresentam baixa solubilidade em água. Com isso, o complexo formado 
(hidrofóbico) se concentra na FS, rica em L64 (copolímero tribloco), haja vista a 
grande quantidade de micelas presentes nesta. Tais micelas, buscando a 
estabilidade em meio aquoso, se estruturam em uma morfologia composta por coroa 
externa hidrofílica e um núcleo hidrofóbico, sendo este capaz de solubilizar as 
espécies insolúveis em água (e.g., complexo metal-extratante). Tal afinidade entre 
complexo-macromolécula, termodinamicamente favorável, viabiliza a extração de 
íons metálicos que não apresentem altos valores de K para o complexo metal-
extratante. Isto porque, à medida que a pouca quantidade de complexo formado é 
transferida para a FS, o equilíbrio da reação (equação 1) é deslocado no sentido de 
favorecer a formação de mais complexo metálico. Em relação aos extratantes 
Cyanex 272 e PAN, tal proporcionalidade se mostra sutil. 
 
O metal Ca apresenta %E mais elevados para ensaios executados na ausência de 
extratante. Tal situação se mostra interessante, pelo ponto de vista operacional, já 
que o agente extratante é um dos responsáveis pelo custo considerável da 
metodologia apresentada, juntamente com a macromolécula (L64). Outro fato 
observado diz respeito ao padrão de proporcionalidade inversa mostrado entre a 
extração deste metal e a concentração do extratante no SAB, constatada para os 
três extratantes. 
 
O fenômeno observado pode ser associado à baixa solubilidade do CaSO4 (0,24 
g/100 mL de água, à 20°C), em relação ao MgSO4 (25,5 g/100 mL de água, à 20°C) 
e NiSO4 (65 g/100 mL de água, à 20°C). Como a FI do SAB é rica em eletrólitos, na 
competição entre estes pela solubilidade, o metal Ca é desfavorecido tanto pela sua 
baixa solubilidade, quanto pela presença de outros eletrólitos mais solúveis que ele, 
incluindo o eletrólito formador do SAB. Como alternativa, o Ca apresentaria a 
tendência de se encaminhar para a FS, haja vista que esta apresenta uma 
quantidade muito menor de eletrólitos competindo pelas moléculas de água. Além 
disso, o extratante compete com o íon Ca pela sua solubilização na FS. Assim, a 
proporção destes íons capazes de se dirigir para a FS diminui à medida que a 
concentração de extratante aumenta no sistema. 
 
De um modo geral, a extração dos metais Ni e Mg é favorecida para valores de pH 
mais elevados. A interação entre o íon metálico e o extratante catiônico liberam os 
íons H+

(aq) que, meio básico, são consumidos pelas hidroxilas, favorecendo a 
extração do metal. Além disso, alguns extratantes podem se apresentar, em 
equilíbrio, sob a forma protonada, neutra ou desprotonada, em função do pH do 
meio. A presença dos íons hidroxila ocasiona a desprotonação da molécula do 
extratante 1N2N, de acordo com seu pKa (7,63). A espécie formada (negativa) 
apresenta interação mais intensa com o íon metálico. Assim, a formação do 
complexo metal-1N2N é favorecida. Já em meio neutro, quando a molécula 1N2N se 
apresenta com carga líquida próxima a zero, o principal sítio de interação desta com 
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o íon metálico é a hidroxila (baixa extração). Entretanto, quando em meio ácido, a 
hidroxila passa a se apresentar na forma protonada (positiva), apresentando menor 
interação com o cátion metálico (mínima extração). 
 
A seletividade da separação entre o Ni e o Mg se mostra dependente da 
concentração do extratante no sistema. Os resultados mostram uma leve vantagem 

para a extração do Mg em relação ao Ni (log MgNi /  < 0). A maior extração de Ca na 

ausência de extratante é reforçada pela maior seletividade desta separação, tanto 

para Ni quanto para Mg em pH 11,00 (log NiCa /  = 1,35 e log MgCa /  = 1,30). 

 
Foi proposta uma metodologia de purificação do licor sintético na qual a purificação 
do Ca no licor foi obtida em estágio único, na ausência de extratante em pH 11,00, 
em SAB L64 + tartarato de sódio (CLA = 37,34 %m/m). Em sequência, a purificação 
do Mg foi alcançada em três estágios múltiplos (1N2N, 20mmol kg-1). Mesmo 
considerando os 33% de Mg carreados juntamente com o Ni para o licor purificado 
(refinado), diante da baixa concentração deste metal no licor original (0,125 mol L-1), 
a quantidade real de íons Mg ainda presente no licor purificado apresenta valores 
pouco expressivos, minimizando a precipitação destes metais alcalinos terrosos, sob 
a forma de carbonatos. 
 
Foram realizados ensaios, aplicando o licor sintético original, na ausência de 
extratante, em SAB L64 + tartarato de sódio (CLA = 37,34 %m/m), variando o pH do 
meio reacional entre 2,00; 4,00 e 6,00 (Figura 2). Valores de pH superiores aos 
citados são impraticáveis devido à precipitação dos metais contidos no licor na forma 
de hidróxidos. A metodologia de ensaios de extração sucessivos foi aplicada à 
purificação do licor sintético original. 
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Figura 2: Comportamento de extração entre Ca(II), Ni(II) e Mg(II) em SAB L64 + licor sulfúrico, 
na ausência de extratante, em pH 2,00; 4,00 e 6,00 (A); além do feito do número de estágios na 

extração de Ca(II), Ni(II) e Mg(II) na simulação de rota hidrometalúrgica, em SAB L64 + licor 
sulfúrico, na ausência de extratante (B) e aplicando 1N2N (20 mmol.kg

-1
), em pH 2,00 (C). 

 
A Figura 2A evidencia a tendência de extração, na ausência de extratante, do metal 
Ca em detrimento dos demais, atingindo valores inferiores aos obtidos para o licor 
diluído (pH 2,00, %E = 44,87%). Tal redução pode ser atribuída às características do 
novo sistema, o qual apresenta maior carga de interferentes, proporção elevada de 
eletrólitos devido à alta concentração do licor, entre outros. Logo, ao contrário da 
metodologia de purificação do licor diluído, a extração majoritária de Ca contido no 
licor não seria alcançada em estágio único, sendo conveniente analisar a quantidade 
de estágios necessários para potencializar a extração deste metal do licor, 
alcançando a seletividade em relação ao Ni e ao Mg. 

(B) (C) 
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Para os metais Ni e Mg, observa-se um comportamento semelhante ao observado 
na metodologia anterior, apresentando extração desprezível na ausência de 
extratante. O valor de pH do meio favorável à extração dos metais, principalmente 
para o Ca, seria o pH 2,00, sendo desnecessário o ajuste do pH do licor sulfúrico 
proveniente da lixiviação. 
 
A Figura 2B mostra o ganho na extração do metal Ca no decorrer dos estágios 
sucessivos, passando de 30,95% no primeiro estágio, para 99,96% no terceiro 
estágio, tendendo à constância a partir deste. Para o níquel, foi observada uma sutil 
elevação da extração, passando de 0,81% no primeiro estágio, para 6,38% no quinto 
estágio. O perfil da curva de extração de Mg mostra clara tendência à constância. 
 
Considerando uma interrupção da rota no terceiro estágio, a extração de Ca haveria 
atingido valor máximo (%E~100%) enquanto para os metais Ni e Mg ainda 
apresentaria valor de extração desprezíveis, sendo estes 4,82% e %E ~ 0%, 
respectivamente. Foi constatado, então, serem desnecessários estágios adicionais. 
 
Na Figura 2C, a sequência de estágios sucessivos de extração potencializou a 
extração tanto de Ni (passando de 0,33%, no primeiro estágio, para 8,16%) quanto 
de Mg (passando de 0,42%, no primeiro estágio, para 6,01%). Os perfis das curvas 
de extração de Ni e Mg mostram uma clara tendência à um crescimento evidente, 
mesmo após cinco estágios, mas com seletividade baixa. 
 
Considerando uma interrupção da rota no quinto estágio, a extração de Ni haveria 
atingido valor ainda pouco expressivo, observando baixa seletividade. Foi 
constatado ser necessário um número maior de estágios para a efetiva purificação 
do licor nessa etapa. Tal condição não coresponde a uma limitação industrial, já que 
na rotina desta é comum realizar extrações sucessivas, chegando a 50 estágios. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Nos ensaios preliminares (diluição de 80x), o Ca era passível de extração mesmo na 
ausência de extratante (redução dos custos). Ni e Mg apresentaram extrações mais 
significativas para concentrações máximas de 1N2N no SAB. 
 
A simulação da rota hidrometalúrgica (diluição de 80x) foi capaz de extrair 
majoritariamente o metal Ca do licor, seletivamente aos outros metais, mesmo em 
um único estágio, na ausência de extratante. Já para Ni e  Mg, a separação entre 
estes metais ocorreria na segunda etapa, sendo evidenciado que três estágios 
sucessivos seriam suficiente para extrair seletivamente o primeiro. 
 
A alteração da metodologia da simulação da rota hidrometalúrgica (eliminação do 
fator diluição), resultou em extrações menores em relação à metodologia anterior.  
Foi constatado que a primeira etapa demandaria três estágios sucessivos de 
extração para a retirada majoritária de Ca do licor. Já para Ni e Mg, a separação não 
se mostrou seletiva, mesmo considerando os cinco estágios sucessivos. Foram 
alcançados valores modestos para extração ambos, com sutil vantagem para Ni. 
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Diante do exposto, fica evidente o sucesso da metodologia quando empregada para 
licores diluídos. Aplicada ao licor original, esta metodologia se mostrou eficaz e 
seletiva na purificação deste em relação ao cálcio presente neste. Em relação ao 
magnésio, ainda enfrenta algumas limitações de extração e seletividade da 
separação entre níquel e magnésio. Visando a sua aplicação na indústria extrativa 
de níquel, novos estudos devem ser desenvolvidos, buscando a eliminação do fator 
diluição do licor, potencializando a extração e seletividade na separação entre Ni e 
Ca, já que a coextração de 5% de Ni, ainda se mostra como uma limitação técnica, 
principalmente devido ao alto valor agregado desta commodity. 
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