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RESUMO 

Os elementos lantanideos repre sentam, na atualidade, uma im 
portante classe de insumos para obtenção de materiais de aT 
ta tecnologia. 
Este trabalho descreve aspectos relevantes do processo de 
separação de terras raras, associando as técnicas de extra
ção com solventes e precipitação fracionada. 
Variando-se os diversos parâmetros de processo, foram esta
belecidas, em escala de laboratÓrio, condiçÕes de obtenção 
de concentrados de lantânio, neodimio-praseodimio, samário
gadolinio e itrio, a partir do fracionamento de carbonato 
de didimio. 
Este estudo constitui uma etapa intermediária do programa 
de obtenção de Óxidos de terras raras de alta pureza em de
senvolvimento no IPEN. 

ABSTRACT 

The lanthanide elements represent an important 
materials in the production of high technology 
This paper describes some of the aspects of 
separation process, based on the techniques 
extraction and fractional precipitation. 

class of raw 
compounds. 
rare earths 
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By controlling various experimental parameters in a 
laboratory scale, conditions for the obtention of the 
lantanium, neodimium-praseodimium, samarium-gadolinium and 
ytrium concentrates from the fractionation of didymium 
carbonate were established . 
The present study is an intermediate step in IPEN's program 
of preparation of high purity rare earth oxides. 

(1) Engenheira Quimica - IPEN-CNEN / SP 
(2) (3) (5) Bacharéis em Quimica - IPEN-CNEN/SP 
(4) Técnica em Cerâmica - IPEN-CNEN/SP 
(6) Quimica Industrial - COPESP 
(7) Bacharel em Quimica, MSc. - IPEN-CNEN/SP 
(8) Engenheiro de Materiais, PhD - Chefe do Departamento de Meta

lurgia Nuclear - IPEN-CNEN/SP. 



l. INTRODUÇÃO 

A necessidade do desenvolvimento de processos de fracio 

namento e purificação de terras raras tem sido observada nos Últimos 

anos, devido ao crescente nÚmero de aplicações desses elementos na 

moderna tecnologia. Particularmente no Brasil, este avanço e funda

mental dada à disponibilidade de reservas de terras raras no pals. 

[1-4]. 

O IPEN, em seu programa global de terras raras, visa a 

obtenção de Óxidos purificados desses elementos, assim como o desen

volvimento de novos materiais que utilizam esta matéria-prima em sua 

composição. Neste sentido, os Óxidos produzidos em escala de labora-

tÓrio têm sido utilizados nas pesquisas de imãs permanentes, cerâmi 

cas avançadas, lasers, supercondutores e materiais absorvedores de 

nêutrons. 

De uma maneira geral, a rota adotada no IPEN para o estu 

do de separaçao das terras raras, consiste na combinação das técni

cas de extração com solventes, precipitação fracionada e troca ioni 

ca. Conforme ilustrado no diagrama de blocos da figura 1, a linha de 

ação prevê a obtenção de concentrados enriquecidos em determinados 

elementos através de etapas sucessivas de extração com solventes e 

precipitação fracionada. A técnica de troca iÓnica e utilizada na 

etapa final de obtenção de Óxidos de alta pureza. 

Neste trabalho foram definidas as condiçÕes de processo 

das etapas de "Extração l","Extração 2" e precipitação fracionada, v~ 

sando-se a obtenção de concentrados de lantânio, neodimio-praseo~o 

e samário-gadolinio, a partir do carbonato de didimio. Cabe ressal

tar que o agente extrator utilizado foi o ácido di(2 etilhexil) fos

fÔnico, conhecido comercialmente como PC88A, embora também estejam 

sendo conduzidos em nossos laboratÓrios, estudos com o ácido (2 etil 

hexil) fosfÓrico (D2EHPA) [5]. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATÉRIA-PRIMA E REAGENTES 

Utilizou-se como matéria-prima o carbonato de didimio 

produzido pela NUCLEMON. Este material foi dissolvido em ácido clori 
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drico, de forma a se obter uma solução de cloretos de terras raras 

(CTR) cujo pH e concentração de Óxidos totais (R,o,) foram ajustados 

nas condiçÕes dos testes. 

O agente extrator empregado foi o ácido di(2 etilhexil ) 

fosfÔnico produzido pela DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY Co.e diluido em 

isododecano. Nas etapas de reextração seletiva (lavagem) e reextra

ção total foram utilizadas soluçÕes de ácido cloridrico. 

Os estudos de precipitação fracionada foram realizados 

com gas amônia produzido pelo arraste de ar comprimido em soluçÕes 

de hidrÓxido de amÔnio de diferentes concentraçÕes. 

2.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Os estudos de extração foram realizados inicialmente em 

batelada, de forma a se estabelecer parâmetros de processo para rea

lização das operações continuas em misturadores-decantadores de labo 

ratÓrio. Nesta fase foi verificada a influência do pH da fase aquosa 

de alimentação na eficiência de extração e a influência da concentr~ 

ção da solução de ácido cloridrico no rendimento da reextração. As 

condiçÕes adotadas foram as seguintes:-

- EXTRAÇÃO -

pHFA = -0,5 a 1,5; (PC88A) = 1 M; (FO/FA)v 

tempo de contactação = 10 minutos. 

4; (R, O, ) 

- REEXTRAÇÃO -

(HCl) = 0,5 a 7 N; (FO/ FA) = 1; 
v 

50g/l; 

Solução da partida:- extrato orgânico obtido em um dos testes de 

extração em batelada. 

tempo de contactação = 10 minutos. 

É conveniente ressaltar que os valores negativos de pH foram conside 

rados somente como parâmetros indicativos para comparação da acidez 

das soluções aquosas de alimentação. 

Tendo como base os resultados dos testes descontinuos,f~ 

raro realizadas as operaçoes continuas, utilizando-se um sistema de 

misturadores-decantadores de vidro composto de 12 estágios, sendo 4 
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de extração, 4 de lavagem e 4 de reextração. As células deste siste

ma sao cillndricas com câmara de mistura de 13ml e decantadores de 

70ml. 

Na etapa de "Extração 1" foram operados por aproximada

mente 80 horas, cada um dos 4 fluxogramas cujas condiçÕes de proces-

so são descritas na tabela I. ApÓs a definição do fluxograma mais 

adequado para separação das terras raras leves e médias das pesadas, 

deu-se continuidade ao estudo na etapa de "Extração 2". Utilizou-se 

como matéria-prima um dos refinados enriquecidos em terras raLas le

ves e médias recolhidos na etapa de "Extração 1". As condiçÕes desta 

operaçao também ~stão apresentadas na tabela 1. 

Os estudos de separação de lantânio por precipitação fra 

cionada, foram realizados à temperatura ambiente, borbulhando-se amo 

nia na solução de cloretos de terras raras (CTR), sob agitação. A 

suspensão assim obtida, foi filtrada à vácuo, lavada com solução de 

mesmo pH final da precipitação e posteriormente dissolvida em ácido 

clorldrico. Fixando-se a vazão de ar comprimido em 0,4m3 /h e concen

tração de Óxidos totais em 50g/l, foram estudadas as seguintes variá 

veis:-

ph final de precipitação de 6;80 a 7,80 e 

concentração da solução de hidrÓxido de amÔnio no intervalo de 1 

a 4 M. 

As condiçÕes de precipitação otimizadas foram então ado

tadas para separação do lantânio no concentrado de leves obtido na 

etapa de "Extração 2". 

2.3. CONTROLE ANALÍTICO 

As técnicas utilizadas para controle do processo foram 

basicamente duas:- gravimetria (via precipitação com oxalato) para 

determinação do teor de Óxidos totais de terras raras da soluçcio de 

partida e espectrometria de plasma acoplado indut1vamente (ICP) para 

análise das terras raras nas fases aquosas. 

As . amostragens das operações continuas foram realizadas 

nos produtos recolhidos, os quais receberam as seguintes denomina

çoes:- refinado de extração (RE), refinado de lavagem (RL) e refin~ 

do de reextração (RR). O filtrado da etapa de precipitação assim co 



1050 

mo o precipitado foram denominados F e P respectivamente. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. "EXTRAÇÃO 1" E "EXTRAÇÃO 2" 

As curvas de porcentagem de extração em função do pH da 

fase aquosa de alimentação (figura 2) mostram que , para a etapa de 

"Extração 1", o pH = -0,2 ~ o mais adequado, uma vez que as terras 

raras pesadas são extraidas com um minimo de arraste de terras leves 

e m~dias (lantânio, neodimio, praseodlmio/samário, gadolinio). Por 

outro lado, para a etapa de "Extração 2" os valores de pH devem ser 

prÓximos a 1,5, condição em que a separaçao das terras raras leves 

(lantânio, neodlmio, praseodimio) das m~dias (samário, gadollnio) e 

mais efetiva. 

A reextração dos elementos de terras raras pode ser rea

lizada seletivamente como indica a figura 3. Em valores de concentra 

çao de ácido cloridrico entre 0,5 e 1,0 N pode-se reextrair as ter

ras leves e m~dias, enquanto que o itrio só ~ totalmente reextraÍdo 

em concentraçÕes superiores a 4 N. 

Considerando-se essas observaçÕes, foram definidas algu

mas condiçÕes de operação em continuo, apresentadas na tabela I. E 

importante mencionar que as relaçÕes de fases e as vazoes adotadas 

foram limitadas pelo tipo de equipamento utilizado. 

As tabelas Ii e III apresentam os dados de equillbrio p~ 

ra os vários fluxogramas testados na etapa de "Extração 1". 

A análise dos fluxogramas 1 e 2 demonstra que o reciclo 

do refinado de lavagem (RL) ~ fundamental para aumentar o rendimento 

de extração do itrio, possibilitando uma recuperação de 95% 

elemento no refinado de reextração (RR). 

desse 

Os dados de equillbrio do fluxograma 3 mostram que com o 

aumento da concentração de terras raras, o rendimento de extração de 

itrio eleva-se para 99%, embora haja um maior arraste de gadollnio . 

No fluxograma 4, a diminuição de teor de gadolinio no concentrado de 

pesadas foi obtida com o aumento da concentração da solução de lava 

gem para 1 N. 
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Uma análise geral dos 4 fluxogramas propostos mostra que 

para preparaçao dos concentrados de leves e médias, o fluxogramamais 

adequado é o numero 4, devido principalmente a dois fatores:-

(a) obtém-se uma fração de terras raras (leves e médias) mais concen 

trada (-42g TR / 1); 

(b) a porcentagem de extração de gadolinio e baixa. 

Este fluxograma também é o mais indicado sob o ponto de vista de a

proveitamento do concentrado de pesadas, apresentando uma concentra

ção total de terras raras mais elevada (-5g TR/1), embora o teor de 

itrio (64%) seja relativamente menor que o da solução RR (72%) do 

fluxograma 2. Neste caso, o fluxograma 3 nao é recomendado devido ao 

arraste significativo de gadolinio para este concentrado. 

Tendo em vista as observaçÕes acima menc ionadas, utili-

zou-se o refinado da extração obtido no fluxograma 4 da "Extração 1" 

(RE 1) como solução de partida para a etapa de "Extração 2". As fra 

ções obtidas na operação geraram, apÓs homogeneização e ajuste de pH, 

uma solução cuja composição é apresentada na primeira coluna da tabe 

la IV. Os r esultados obtidos mostraram uma boa separação das terras 

leves e médias, v isto que o lantânio, praseodimio e neodimio perman~ 

ceram na solução RE 2, enquanto que o samário e gadolinio foram ex

traidos (tabela IV). 

3. 2. PRECIPITAÇÃO FRACIONADA 

No estudo de precipitação fracionada demonstrou-se a via 

bilidade de separaçao do lantânio das demais terras raras presentes 

no carbonato de didimio. Uma das curvas apresentadas na figura 4 mostra 

a influência do pH no rendimento de precipitação do lantânio, que v~ 

riou de O a 20% no intervalo estudado. Para as demais terras raras 

constatou-se um aumento considerável do rendimento na faixa de pH e~ 

tre 6,8 e 7,3. Analisando-se esses resultados, adotou-se o valor 7,5 

para o pH final de precipitação. Quanto à concentração da solução de 

hidrÓxido de amÔnio, verificou-se que este parâmetro não tem influên 

cia significativa no rendimento de precipitação (figura 5), podendo 

entretanto, tornar a operaçao demasidamente lenta, dificultando a nu 

cleação das particulas. Assim sendo, optou-se pela concentração de 

3 M para realização dos testes posteriores. 
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As condiçÕes definidas para separaçao do lantânio prese~ 

t~ no carbonato de didimio, quando adotadas para tratamento do con

centr ado de leves obtido na etapa de "Extração 2 ", possibilitaram a 

recuperaçao no precipitado, de cerca de 85% do neodimio e praseodimio 

presentes na solução. Obteve-se, como apresentado na tabela V, dois 

concentrados:- o primeiro contendo 9 0% de lantânio, e o segundo com 

55,4% de neodimio e 17,6% de praseodimio respectivamente. A análise 

desses dados indica ainda, que o teor de lantânio (25%) pode ser re

duzido procedendo-se a operação de precipitação em varios estagies 

sucessivos. 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados neste trabalho mostram a via 

bilidade de fracionamento do carbonato de didimio pela associação 

das técnicas de precipitação fracionada e extração com solvente~ po~ 

sibilitando a obtenção dos seguintes concentrados:- lantânio (90%), 

samário (55%) / gadolinio (29%), neodimio (55%)/praseodimio (18%), e 

itrio (53%). 
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TABELA I 

PARÂMETROS DE PROCESSO DAS OPERAÇÕES CONTÍNUAS DE SEPARAÇÃO DE 

TERRAS RARAS POR EXTRAÇÃO COM ÁCIDO DI ( 2ETILHEXIL) FOSFÔlHCO 

PARÂMETROS DE EXTRAÇÃO 1 EXTRAÇÃO 
PROCESSO FLUXOGRAMA 1 FLUXOGRAMA 2* FLUXOGRAMA 3* FLUXOGRAMA 4 • 2* 

o 
•-< 
{_)> 

o< p::; 
E-< 
X 

"' 

;s 

"' (é) 

o< 
> o< 
>-1 

o 
•-< 
{_)> 

o< p::; 
E-< 
X 

"' "' p::; 

* 

solução de CI'R CTR CI'R CI'R RE 
alill'entação (extração 

p~A -0, 2 -0,2 -0,2 -0,2 1,4 

[R, o,] < g/1) 50 50 100 100 50 

f1FA (ml/rnin) 1 1 1 1 1 

[PC88A ](M) 1 1 1 1 1 

0FO ( ml/rnin) 4 4 4 4 4 

n2 estágios 4 4 4 4 4 

[HCl](N) 0,5 0,5 0,5 1 0,4 

f1FA (ml/rnin) 2 1 1 1 1 

0FO(ml/rnin) 4 4 4 4 4 

n2 estágios 4 4 4 4 4 

[HCl](N) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

f1FA (ml/rnin) 1 1 1 1 1 

0FO(ml/rnin) 4 4 4 4 4 

n2 estágios 4 4 4 4 4 

As fases aquosas de lavagem (RL) foram recicladas para o 12 esta 

gio de extração. 

i 
' 

; 

i 
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l 
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i 
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TABELA II 

DADOS DE EQUILÍBRIO DAS OPERAÇÕES CONTÍNUAS DE SEPARAÇÃO DAS TERRAS RARAS EM GRUPOS DE 

LEVES/MÉDIAS E PESADAS A PARTIR DO CLORETO DE DIDÍMIO (extração 1) 

FLUXOGRAMA 1 FLUXOGRAMA 2 FLUXOGRAMA 3 FLUXOGRAMA 4 

ELEMENTO 

EXTRAÇÃO LAVAGEM REEXTRAÇÃO EXTRAÇÃO REEXTRAÇÃO EXTRAÇÃO REEXTRAÇÃO EXTRAÇÃO REEXTRAÇÃO 
(%) ( %) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

La - - - - - - - - -

Pr - - - - - - - - -

Sm - - - - - - - - -

Gd 5 100 - - - 28 100 o, 2 100 

y 77 6 100 95 99 99 100 99 100 

--- ----- -

... 
$ 
UI 
UI 



TABELA III 

COMPOSIÇÃO DOS CONCENTRADOS GERADOS NAS OPERAÇÕES CONTÍNUAS DE SEPARAÇÃO DAS TERRAS RARAS 

EM GRUPOS DE LEVES/MÉDIAS E PESADAS A PARTIR DO CLORETO DE DIDÍMIO (extração 1) 

COMPOSIÇÃO (%) 

ELEMENTO CONCENTRADO FLUXOGRAMA 1 FLUXOGRAMA 2 FLUXOGRAMA 3 FLUXOGRAMA 4 I 
INICIAL I 

(DIDÍMIO) RE RL RR RE RR RE RR RE RR 

La 42' 9 43,5 - - 44,0 - 43,2 - 41,9 -

Pr 10,8 11,3 - - 11,4 - 11,8 - 11,9 -

Nd 33,1 34,7 - - 35,1 - 36,1 - 36,7 -

Sm 5' 3 5' 5 - - 5' 6 - 5' 7 - 5' 7 -

Gd 3,0 2,9 39,4 - 2' 8 - 2' 3 19,? 2,8 3, 2 

y 2,7 0,6 29,5 ? 9, 6 0,1 71,6 0,1 53,3 0,1 6 3, ? 

Outras TR 2' 2 1,5 31,1 20,4 1,0 28,4 0,8 27,0 0,9 33,1 
médias e 
pesadas 

.... 
<S> 
Ul 
o-
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TABELA IV 

DADOS DE EQUILÍBRIO DAS OPERAÇÕES CONTÍNUAS DE SEPARAÇÃO 

DAS TERRAS RARAS LEVES E MÉDIAS (extração 2) 

COMPOSIÇÃO (%) 

ELEMENTO % % 

KE 1 RE 2 RR 2 EXTRAÇÃO REEXTRAÇÃO 

La 4314 50,0 - - -

Pr 1116 12' 4 - - -

Nd 3419 36,2 9,9 118 10010 

Sm 516 o 15 54,8 9110 9917 

Gd 312 012 29,3 9316 9010 

y 011 011 012 4810 7810 

Outras 'J'R 112 016 518 - -
médias e 
pesadas 



TABELA V 

COMPOSIÇÃO DOS CONCENTRADOS GERADOS NAS ETAPAS DE EXTRAÇÃO 1 E 2 E PRECIPITAÇÃO FRACIONADA 

COMPOSIÇÃO DOS CONCENTRADOS (%) 

ELEMENTO CONCENTRADO EXTRAÇÃO 1 EXTRAÇÃO 2 PRECIPITAÇÃO 1 

INICIAL 
RE 1 RR 1 RE 2 RR 2 P1 F1 

La 42,9 43,2 - 5 0 , 0 - 2 5,0 8 9 ' ? 

Pr 10,8 11,8 - 1 2 ' 4 - 1? ' 6 7 ' 5 

Nd 33,1 36,1 - 36,2 9,9 5 5, 4 2,8 

Srn 5,3 5' 7 - 0,5 5 4, 8 0, 9 -

Gd 3, o 2,3 1 9 ' ? o' 2 29 , 3 o, 2 -

y 2' 7 o, 1 53 , 3 o' 1 0,2 - -

Outras TR 2' 2 0,8 27,0 o, 6 5,8 0,9 -
--------- - ---- ---- --

i 

I 

~ 
L)l 
CD 
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CARBONATO DE DIDiftlO 

ElcriiAÇAO 1 

L&, Nd,Pr/SM, Gd ~.Puadu 

EXTRAÇAO 2 EXTRAÇAO 3 

SM,Gd 

PRECIPITAÇAO EXTRAÇAO 4 

Nd,Pr 

EXTRAÇAO S 

FIGURA 1 - Diagrama de blocos da rota adotada para obtenção de 

Óxidos puros de terras raras, utilizando-se as téc

nicas de extração com solventes e precipitação fra 

cionada. 
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FIGURA 2 - Curvas de porcentagem de extração em função do pH da 

fase aquosa de alimentação. 
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0 ~0--------~2~------~.---------~~L-------~.--~ 
[HCI] (N ) 

FIGURA 3 - Curvas de porce~tagem de reextração em função da 

concentração da solução de áci do cloridrico. 
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FIGURA 4 - Curvas de rendimento de precipitação em função do 

pH final da ryrecipitação. 
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FIGURA 5 - Curvas de rendimento de precipitação em função da 

concentração da solução de hidrÓxido de amÔnio. 


