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O trabalho examina algumas das var1aveis influentes na extração 
por solventes dos lantanídeos, tratando dos resultados parciais 
obtidos através de um programa conjunto estabelecido entre o 
CETEM e a COPESP. O programa busca, em sua primeira etapa, 
delinear as condições experimentais para fracionamento de um 
concentrado rico em terras raras pesadas, segundo duas porções. 
Os produtos deverão ser adequados a um posterior tratamento 
para separação individual dos terras raras a serem empregados 
em pesquisas na área de materiais da COPESP e do Projeto Terras 
Raras do CETEM. São verificadas, através de testes em batelada, 
as influências de diferentes ra zões de fase, níveis de acidez e 
concentrações da fase aquos a sobre as percentagens da extração 
e razões de distribuição dos diversos lantanídeos da série 
pesada. Os resultados parciais obtidos indicam perspectivas 
positivas para conquista dos objetivos do programa conjunto. 

RARE EARTHS: AN INTEGRATED TECHNOLOGICAL APPROACH 

The work examines some of the most important variabl e s on 
solvent extraction of lantanides , as partia! results from the 
CETEM 1 COPESP Program on Development of Process Technology for 
Rare Earths. The aim of this program is, in its first phase, to 
outline the experimental conditions for processing a 
concentrate high grade in heavy rare earths, to obtain two 
products suitable for further separation regarding the rare 
earth elements as pure compounds. These products will be used 
as raw materials in research programs at CETEM and COPESP. 
Batch tests were performed in order to verify thé influence of 
the organic to aqueous phase ratio, acidity levels and aqueous 
phase concentrations on the extraction of the lantanides 
studied. Partia! results indicate good forecasts to the 
objectives of the cooperation program. 

lcoordenadoria para Projetas Especiais-COPESP, Ministério da 
Marinha Av.Prof.Lineu Prestes, 2242, 05508-São Paulo-SP Brasil 
2centro de Tecnologia Mineral CETEM /CNPq 
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INTRODUÇÃO 

É, de fato, digno de registro, o crescente interesse que 

as tecnologias de obtenção e transformação dos elementos d e 

terras raras vêm recentemente despertando entre técnicos e 

pesquisadores envolvidos com os mais recentes avanços na área 

de materiais em todo o mundo. 

Os elementos de terras raras, como se sabe, têm larga 

aplicação na composição de cerâmicas covalentes de alto de

sempenho, ligas metálicas especiais, catalisadores automotivos 

e para indústria química e petroquímica, vidros ópticos 

especiais e componentes para indústria eletroeletrônica entre 

outras (1). Os chamados materiais de elevado conteúdo 

tecnológico, portanto, associam-se marcantemente ao mercado 

consumidor de elementos de terras raras. 

Sob o ponto de vista da oferta, este mercado apresenta 

peculiaridades que o torna dependente de um reduzido número d e 

fornecedores em escala mundial, sobretudo associado ao fato de 

que poucas são 

fracionamento e 

as empresas 

separação dos 

que detém tecnologia para o 

diversos elementos de terras 

raras, obtendo-os individualizados e purificados na forma como 

são mais largamente consumidos (2). 

O Brasil, a despeito de ter sido um dos primeiros países 

do mundo a deter tecnologia para o fracionamento de elementos 

de terras raras através de troca iónica com resinas, ainda não 

a domina completamente em larga escala, onde a tendência 

mundial aponta para a rota de extração por sol ventes como a 

mais frequentemente empregada (3), (4). 

Esta lacuna tecnológica, em verdade, não pode ser jus

tificada por uma falta de esforços em pesquisas na área já 

que elas tem se dado de forma intermitente no pais desde o 

final da década de 50, através de diversos institutos e centros 



de pesquisas. 

dificuldades 

Em 

no 

parte, este cenário 

estabelecimento 

pode 

de 
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ser credita do às 

programas inter-

institucionais de desenvolvimento tecnológico, que buscassem 

catalizar os esforços dispersos entre os diversos núcleos de 

pesquisa. Estes esforços, se levados a cabo de forma objetiva, 

contemplando ainda uma perspectiva de mercado e sobretudo em 

cooperação, significariam enorme economia de tempo e recursos 

na busca de soluções para os problemas tecnológicos da 

metalurgia extrativa dos terras raras. 

Assim, o presente trabalho, além de trazer informações 

concernentes aos resultados experimentais obtidos no âmbito do 

Programa Conjunto CETEM/ COPESP, tem também por obj e ti v o dis

cutir, embora de forma breve, uma metodologia de abordagem que 

busca exatamente contornar as citadas dificuldades, na busca do 

que se pode chamar de uma Visão Tecnológica Integrada para os 

Terras,Raras. 

METODOLOGIA DE ABORDAGEM DO PROGRAMA 

o modelo de cooperação proposto pelo Programa CETEM/COPESP 

para Desenvolvimento de Tecnologia em Terras Raras, buscou 

associadas à primeiramente, 

realização de 

equacionar 

trabalhos 

as 

de 

dificuldades 

pesquisa interinstitucionais, 

estabelecendo objetivos comuns de curto e médio prazos e 

planejando as atividades, tão detalhadamente quanto necessário, 

sob a forma de blocos experimentais com a duraç'ãQ máxima de 

cerca de três semanas. 

O conjunto de objetivos a alcançar pode ser visualizado 

através do diagrama da figura 1. Foram colocados a serviço do 

Programa as metas de capacitação interna e os convênios 

firmados individualmente a partir de cada instituição. Três 

linhas de atuação conjunta, consideradas de igual importância 

para o avanço do Programa foram estabelecidas: Desenvolvimento 

de Metodologia Analitica, Desenvolvimento de Processo e 



CAP AGITAÇÃO CONVÊNIOS 

PROGRAMA TA CETEM I COPESP 
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FIGURA 1 : LINHAS DE ATUAÇAO DO PROGRAMA CETEM I COPESP 

PARA DESENVOLVIMENTO DE TERRAS RARAS . 
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Modelamento e Simulação. Estas deverão convergir para o projeto 

e instalação de uma unidade piloto de fracionamento capaz de 

suprir a demanda de compostos de terras raras representada 

pelos projetes do CETEM, pela área de materiais da COPESP e 

desdobra-se ainda junto à indústria nacional, na medida em que 

esta unidade deverá ser acessível aos experimentos e operação 

contratados por terceiros. 

No que se refere à operacionalização do Programa, a 

primeira iniciativa foi a constituição de três equipes técnicas 

comprometidas com cada uma das linhas de trabalho propostas, 

identificando-se também os principais pontos de discordância no 

fluxo de informações entre elas. 

Buscou-se então contornar estes pontos, inicialmente 

integrando-se as atividades das equipes de Análises Químicas e 

Desenvolvimento de Processos. 

Não é incomum que em trabalhos de desenvolvimento com 

geração de grande demanda analítica, como é o caso do Programa 

em questão, a equipe responsável pela realização das análises 

químicas tenda a cuidar somente de suas tarefas específicas, 

sem que se estabeleça a necessária interação com o grupo de 

processos. Este, por sua vez, li mi ta seu empenho à busca de 

soluções para os problemas de processo, cuja existência 

frequentemente atribui às falhas do laboratório de análises 

químicas. 

As experiências de conciliação destes dois pontos de 

vista, exercitadas no curso do Programa, têm permitido alcançar 

resultados positivos detectáveis por exemplo, através da 

implantação e adaptação de métodos de caracterização de 

amostras, adequados às peculiaridades do processo em que foram 

geradas. Assim, objetiva-se conquistar maiores níveis de 

confiabilidade nos procedimentos analíticos empregados e mi

nimizar o tempo e os custos dispendidos inutilmente com a 
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necessidade de duplicação de ensaios na busca de consistência 

para os resultados experimentais. 

Da mesma forma, a equipe responsável pela Modelagem 

Matemática e Simulação de Processos, ainda atuando em seus 

primeiros trabalhos, deverá integrar-se àquelas de Desenvol

vimento de Processos e Análises Químicas, valorizando a im

portância de estabelecer uma linguagem técnica comum entre 

elas, de modo a reunir as informações mais relevantes para sua 

tarefa. Neste sentido, os trabalhos experimentais de la

boratório são conduzidos objetivando também a geração de dados 

para o mais adequado modelamento do fenômeno em estudo. 

De maneira global, as atividades do Programa são levadas a 

cabo por um Grupo Tarefa (GT), que corresponde ao conjunto das 

três equipes citadas, constituidas a partir de pesquisadores do 

CETEM e COPESP, coordenado também por uma comissão mista das 

duas instituições. 

Os experimentos são planejados em conjunto e executados em 

paralelo nos laboratórios do CETEM e COPESP. 

Esta forma de 

tuação, compreende 

atuação, mais do que 

a corresponsabilidade 

apenas uma 

das 1!rês 

concei

equipes 

envolvidas com participação em todas as etapas de desenvol

vimento. O debate em torno dos temas relativos aos trabalhos de 

cada uma das equipes é sempre realizado com a participação de 

representantes das demais, de forma que todos os integrantes do 

Grupo Tarefa sejam informados dos eventuais problemas nas 

outras linhas de estudo e possam contribuir efetivamente para 

sua solução. 

Os trabalhos planejados para o Programa CETEM /COPESP 

foram estruturados segundo três etapas experimentais, cada uma 

delas com três ou quatro blocos de atividades, sendo previsto 

um prazo de dezoito meses para sua conclusão. 
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A figura 2 permite visualizar a abordagem descrita. A 

avaliação é feita a cada bloco experimental através de reu

niões realizadas antes da emissão da documentação técnica 

pertinente. Esta, além dos resulta dos experimentais obtidos, 

contém ainda um diagnóstico do avanço dos trabalhos e sugestões 

de ajustes de procedimentos técnicos e de coordenação a serem 

implementados de forma a garantir o alcance dos objetivos 

almejados. 

Deve-se ainda registrar aqui a importância das ações 

empreendidas pelas instituições integrantes do Programa, ob-

jetivando estabelecer relações com a indústria nacional 

atuante no segmento de !racionamento de terras 

representada pela NUCLEMON MINEROQUÍMICA. Neste 

raras, hoje 

sentido, a 

COPESP firmou um convênio de cooperação técnica com esta em

presa que prevê a mútua troca de experiências, devendo favo

recer a incorporação dos benefícios tecnológicos deste estudo à 

indústria nacional. Da mesma forma CETEM e COPESP buscaram 

colaboração técnica com centros de pesquisas de nível 

internacional na Europa e China, no sentido de sintonizarem-se 

com as mais recentes tendências de processo na á rea da 

metalurgia extrativa dos terras raras. 

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

A extração por solventes foi a rota de processamento 

adotado para efetuar o fracionamento desejado, sob a motivação 

de que é aquele que representa a opção mais largamente 

empregada em instalacões de tratamento de licores d e terras 

raras em todo mundo como corte preliminar, definindo pré

concentrados a serem posteriormente tratados por troca iónica 

em resinas ou nova etapa de extra ção por solventes (5). 

O sistema escolhido 

mejado é constituído de 

para o fracionamento preliminar al

um extratante organofosforado e um 
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FIGURA 2; INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CONJUNTAS DO PROGRAMA CETEM I COPESP . 
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diluente alifático aplicados ao tratamento de uma solução de 

terras raras em meio clorídrico. 

A tabela I apresenta algumas das caracteristicas fisico 

químicas típicas do extratante e diluente empregados nos en

saios, segundo seus fabricantes. A concentração adotada para o 

extratante foi de 1,0 M. 

O licor de terras raras a ser processado foi escolhido a 

partir da identificação das fontes dos elementos de interesse 

que apresentassem maior grau de elaboração industrial (maiores 

concentrações dos elementos de interesse) , dispon~veis 

regularmente no mercado interno. o interesse do Programa em sua 

recai sobre os elementos mais pesados da série 

que conduziu à escolha de uma solução de 

primeira fase, 

lantan.í!dica, o 

alimentação com 

tabela II. 

as características químicas apresentadas na 

Os ensaios,como já comentado, foram realizados segundo 

blocos experimentais, buscando identificar os efeitos das 

variações de pH, concentrações de fase aquosa em óxidos de 

terras raras totais e diferentes razões de fase orgânico I 
aquoso sobre as percentagens de extração e fatores de separação 

dos elementos em estudo. 

Os experimentos foram conduzidos sempre sobre fases 

aquosas obtidas do ajuste da concentração total de terras raras 

e acidez, tomando uma solução de alimentação com as 

características apresentadas na tabela II. Assim, a proporção 

entre os elementos constituintes das fases aquosas de cada 

ensaio, manteve-se constante em todos os experimentos. Adotou

se as concentrações de 50; 75; 100 e 140 gfl em Tr 2o 3 (óxidos 

totais de terras raras) e pH de 0,5; 1,0; 2,0 e 3,0 como 

limites para o domínio experimental. 



TABELA I CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO EXTRATANTE E DILUENTE 

EMPREGADOS NOS ENSAIOS 

EXTRATANTE' EHEHPA ACIDO 2 ETIL HEXIL FOSFÔNICO WONO 2 ETIL HEXIL ESTER 

PESO ~OLECULAR 
WEDIO 
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DENSIDADE PONTO OE FULGOR TEOR VISCOSIDADE 

(20°C) ( 0 C) (%) (cSt) 

0.952 190 95 36.765 

DILUENTE: QUEROSENE COW BAIXO TEOR DE AROMÁTICOS 

PESO WOLECULAR PONTO INICIAL PONTO FINAL TEOR OE DENSIDADE VISCOSIDADE 
WÉDIO DE EBULIÇÃO DE EBULIÇÃO AROWÁTICOS 

(°C) (°C) (p.p.m) (20°C) (cSt 20°C) 

17t 170 210 < 100 0.758 1.53 

TABELA II COMPOSIÇÃO OUiMICA DA SOLUÇÃO AQlXlSA DE TERRAS RARAS EMPREGADA PARA A 

REALIZACÃO DOS ENSAIOS (BASE DE 100% DE ÓXIDOS TOTAIS ) 

ACIDEZ LIVRE : 1.18 W (ou 43 g/1 de HCI) 

ÓXIDOS TOTAIS DE TERRAS RARAS (Inclue o ÍTRIO) : 189 g/1 

La
2

0 3 < ••• % Sm203 33.8 % Dy203 6.6 % 

Ce02 •. 3 % Eu
2

0 3 1.8 % Ho
2

0
3 

1. 4 % 

Pr 
6 

0
1 1

: 8. 7 % Gd
2

0 3 23.3 % E r 
2
0

3 
G. 9 '1 

Nd
2

0 3 ' 3. 5 "1: Tb
4

0
7 

2. 3 "1: Yb 20 3 < O. I 1 

y 2°3 26.2 "1: 
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Todos os ensaios foram realizados em batelada, contac

tando-se as fases aquosa e orgânica através de agitação me

cânica com velocidade controlada, de forma a garantir, segundo 

critério visual, a homogeneidade da dispe rsão imposta. 

Ensaios preliminares 

o tempo de contactação 

equilíbrio químico entre 

indicaram como inferior a 10 minutos 

necessário ao estabelecimento do 

as fases. Assim, 10 minutos foi o 

período de contato mantido constante para todos os experi

mentos. 

Após a contactação, a dispe rsão era vertida em um funil de 

separação e deixada em repouso por 5 minutos para que se 

separassem as fa ses , que eram então submetidas a análise 

química. 

As análises químicas de acompanhamento foram realizadas 

através da técnica de espectrometria de plasma indu ti vamente 

acoplado (plasma ICP) , empregando-se também, oca s iona lmente, 

determinações de alguns terras raras por espectrofotometria e 

obtendo-se o teor de óxidos totais por titulação inversa. 

A partir dos r esultados dos testes em batel ada e com o 

apoio dos trabalhos da equipe de desenvolvimento de modelagem e 

simulação, foi proposta uma configuração preliminar para o 

circuito de tratamento do licor em estudo, contemplando a etapa 

de extração. 

RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 

As condições de acidez e concentração da fase aquosa 

impostas ao sistema não provocaram o surgimento de dispersões 

estáveis ou emulsionamentos em qualque r dos experimentos 

realizados. o tempo de contactação de 10 minutos comprovou-se 

como suficiente para alcançar o equil í brio químico entre as 

fases do ponto de vista prático. 
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A figura J apresenta um comportamento identificado como 

típico para os elementos estudados, verificando-se o efeito 

positivo do aumento do pH sobre a percentagem de extração. 

Este comportamento pode ser credi tacto ao mecanismo pre

dominante na etapa de extração ( 6) Tratando-se de um extra

tante do tipo organofosforado, o reagente adotado para os 

ensaios comporta-se em essência como um agente de troca catiô

nica. 

Genéricamente pode-se repre sentar a reação envolvida pela 

equação: 

TRJ+ + JR 2H2 >TR(R2H) 3 
~ 2 

+ JH+ ( l) 

onde TR elemento de terras raras 

R2H2 extratante do tipo organofosforado 

TR (R2H)J organocomplexo de terras raras 

Assim, com uma maior atividade de H+ associada a uma 

redução do pH inicial da fase aquosa tratada, espera-se o 

deslocamento da reação no sentido 2, com menores percentagens 

de extração para as espécies catiônicas de terras raras 

presentes. 

Este comportamento, como 

talmente para as condições de 

também constatado experimen

estudo, é mais significativo 

entre os elementos mais leves que apresentam maior variação em 

seus percentuais de extração, quando é variado o pH da fase 

aquosa, que a observada entre os elementos mais pesados. 

A figura 4 

lumétricas de 

apresenta o efeito 

fases orgânica 

de diferentes razões vo

aquosa (fo/fa), sobre as 

percentagens de extraçâo dos elementos em estudo a pH = 1,0. 
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Observa-se aí a nítida tendência à extração preferencial dos 

elementos mais pesados. Razões de fase maiores correspondem a 

maiores percentuais de extração entre os elementos mais pesados 

o que também foi observado quando da realização dos ensaios com 

pHs iniciais da fase aquosa da ordem de 0,5; 2,0 e 3,0. 

Elementos mais l eves tem comportamento difere nte, com 

extrações decrescentes associadas a maiores razões de fase. 

Nestas 

conduz 

condições, a 

a uma acentuada 

maior "disponibilidade" d e extratante 

extração de elementos mai s pesados em 

detrimento dos mais leves . Para o neodímio este fenôm e no ocorre 

para valores de fojfa superiores a 1,0, enquanto para o samãrio 

este efeito só é sig nificativo para fojfa superiores a 3,0. 

Na figura 5 observa-se o ef e ito do pH inicial da fase 

aquosa sobre os fatores de separação (beta) dos pares Gd/Sm, 

Dy/Tb e Y/Dy. Verifi c a- se uma sistemática redução de beta com o 

aumento do pH inicial da fase aquosa tratada. Pode-se então 

esperar menor seletividade entre os elementos em estudo na 

etapa de extração quando em pHs mais altos embora sejam obtidos 

nestas condições maiores índices de extração. 

Os maiores valores de beta entre os examinados foram 

alcançados para o par Dy/Tb, podendo-se esperar melhores 

perspectivas de fracionamento entre estes elementos na etapa de 

extração que as associadas aos pares Y/Dy e Gd/Sm. Este último 

apresentou os menores valores de beta dentre os obtidos nos 

experimentos realizados. 

o efeito da 

entre 

variação da razão 

alguns elementos de 

de fases fojfa sobre a 

terras raras em estudo, separação 

pode ser visualizado na f i gura 6. Esta separação encontra-se 

associada ao índice aqui denominado Razão de Separação (RE), 

correspondente ao quociente dos percentuais de extração obtidos 

nas mesmas condições para os dois elementos. o aumento da razão 

de fases provocou redução acentuada nos valores de RE sobretudo 
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para o par Dy /Tb, indicando provável perda de seletividade 

entre estes dois elementos associada a 

percentagens de extração. 

ainda menores para o par 

examinadas. 

As perspectivas 

Y I Dy em todas 

um aumento 

de separação 

as razões de 

nas 

são 

fase 

Quanto aos trabalhos da equipe de modelagem e simulação de 

processo, estes conduziram à formulação de um modelo genérico 

para o circuito de fracionamento de terras raras. o modelo, 

baseado na equação de Kremser modificada, busca atender às 

condições particulares de operação de um circuito tão complexo 

quanto aquele em questão, que se aplica à separação de sistemas 

multicomponentes. Seu comportamento é previsto a partir dos 

resultados colhidos dos ensaios em regime de batelada e em um 

processo de retroalimentação de dados é aperfeiçoado com as 

informações geradas dos experimentos realizados em contínuo. 

CONCLUSÕES 

As condições experimentais adotadas permitiram a reali

zação de todos os ensaios sem a formação de emulsionamentos. 

O tempo de 10 minutos empregado para contato demonstrou-se 

suficiente para o alcance do equilíbrio químico entre as fases. 

Com o aumento do pH de extração no domínio experimental 

adotado, obteve-se maiores valores de extração para todos os 

terras raras estudados e em particular para aqueles mais leves. 

Um aumento do pH inicial da fase aquosa tratada provoca 

ainda simultânea redução de seletividade entre os elementos 

estudados. 

Esta mesma redução de seletividade é observada com o 

aumento da razão de fases de extração, alcançando-se as menores 

Razões de Extração (RE) para o par Dy/Tb. 



335 

O extratante organofosforado e o diluente alifático se

lecionados demonstraram-se satisfatórios para o tratamento das 

soluções de terras raras estudadas. 

Os trabalhos preliminares de mode lamento realizados, in

dicam boas perspectivas para a abordagem adotada, baseada em 

equações desenvolvidas a partir d e parâmetros colhidos nos 

testes em batelada e que deverão s er aperfeiçoadas com a 

operação dos circuitos contínuos. 

Foi implantada metodologia de acompanhamento analítico de 

processo baseado e m espectrometria de plasma (ICP), de

monstrando-se este método, adequado aos objetivos desejados. 

Além dos aspectos essencialmente técnicos, vale ainda 

registrar aqui, alguns pontos a serem considerados como su

gestões para reflexão em torno do que chamamos neste trabalho 

Uma Visão Tecnológica Integrada para os Terras Raras. 

É inegável o papel cada vez mais significativo que os 

chamados produtos de terras raras vem desempenhando no cenário 

de rápida s t ra nsformações tec nológicas, particularmente 

característico desta segunda metade do século XX. Sob este 

aspecto, encontra -se elementos de terras raras associados aos 

processos de fabricação de vários dos denominados produtos de 

elevado conteúdo tecnológico. Estes, por sua vez, representam 

a viabilização de novas tecnologias, novos materiais e em 

última análise o alcance do desenvolvimento. 

O primeiro passo no sentido de se obter estas conquistas, 

no que diz respeito aos terras raras, parece-nos associado ao 

domínio do que se pode chamar ciclo tecnológico destes 

elementos. As técnicas de fracionamento tem aí papel 

particularmente importante, se reconhecermos que é sob a forma 

de compostos individualizados que os terras raras encontram 
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maior aplicação em seus produtos mais nobres e de maior valor 

agregado. 

O Brasil, tendo sido um dos primeiros países do mundo a 

desenvolver técnica s de fracionamento a ní ve l de laboratório e 

possuidor de reconh ec ido potencial mine ral de terra s raras, 

justificadamente deve investir no des envolvimento desta 

tecnologia em larga escala via extração por s olventes. Caso não 

o faça,sofrerá c e rt a me nte sérios prejuí zos exportando produtos 

semifracionados e de reduzido 

ou importando a altos preços 

valor no me rcado internacional, 

os insumos de que necessitará 

para suas indústri a s mais sofisticadas na s áreas de cerâmicas 

de alto desempenho e e letrônica, entre outras. 

Por esses motivos, o projeto que tenha como metas as 

conquistas citadas, e desenvolva-se dissociado de um programa . 
de aplicações, está sem dúvida comprometido em seus objetivos. 

Da mesma forma são ineficazes as açõe s que desprezem a 

importância de t r abalhos de desenvolvime nto tecnológico de 

visão integrada que contemple 

poupando tempo e recursos 

limitados em nosso país. 

iniciativas interinstitucionais, 

para pesquisas, particularmente 

Finalmente, pode-se dizer que os resultados parciais 

alcançados pelo Programa CETEM/COPESP para Desenvolvimento de 

Tecnologia em Terras Raras, encorajam o prosseguimento dos 

trabalhos e permitem prever o alcance das metas de projeto e 

implantação de uma unidade piloto de extração por solventes 

para a separação dos terras raras da fração pesada em estudo. 
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