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RESUMO 

A cxtração individual dos elementos das terras-raras (do térbio ao itérbio) c do ítrio foi sistematicamente investi gada cm 
meio aquoso clorídrico empregando-se um intervalo de acidez entre 0,00 I mol!L c 0,70mol!L. conccntraçilo dos metais 
compreendida entre 0,05mol/L c 0,50mol/L c solvente org<lnico constituído por uma soluçilo I .O mo I/L do cxtratantc 
lonqucst-801 diluído cm um composto alifático. O objctivo do trabalho foi identificar as condições adequadas ao 
[racionamento de licores com composição química similar aos obtidos durante o processamento de concentrados de 
xcnotima brasileira , porém usando-se um 1úvcl de acidez inferior àqueles usualmente praticados. 

O [racionamento entre o ítrio e o itérbio c a conseqüente obtcnçilo de fraçõcs enriquecidas nestes elementos, foi inferido 
com base no fato de que a eficiência de cxtração dos lantanóidcs varia com o número atômico c com a acidez da fase 
(!quosa. Est(! eftciência é diretamcntc proporcional ao nº atômico c inversamente proporcional a acidez. 

Os resultados obtidos sobre o comportamento de cxtração dos elementos ítrio c itérbio. individualmente. no intervalo 
de acidez entre 0,50 c 0,70mol!L, constituem um forte indicativo da viabilidade técnica de obtenção de recuperações 
estimadas de 68,0% de itérbio na fração extrato c de 72,tY% de ítrio na fração raflnado. 

Palavra chave : extração por solvente, tcm1s-raras, cxtratante fosfônico. 

L INTRODUÇÃO 

O grupo dos metais das terras-raras compreende os elementos lantanóidcs (do lantánio ao lutécio) acresc ido dos 
elementos ítrio e esc<lndio (Leigh, 1990). Silo essenciais cm múltiplas c relevantes aplicações cm produtos químicos. 
metalúrgicos, óticos, clctrônicos c ccrámicos. Em diversos destes usos as terras-raras são responsáveis pelo alto 
desempenho tecnológico, quer seja pela participação como intermediário imprescindível cm processos de manufatura ou 
como integrante de produtos acabados (Abn1o, 1994 e To urre, 1999). Como consequência, os esforços cm P&D no campo 
das terra-raras têm sido intensos e recebido apreci{wel atenção de laboratórios c organizações envolvidas com aplicações 
de elevado conteúdo tecnológico (Kaplan, 1989). 

A China possui as maiores reservas mundiais de terras-raras- cerca de 43x106 t de óxidos contidos- sendo ainda o maior 
produtor mundia l: 31400 t de produtos de terras-raras cm 1998, auferindo com a exportação 320 milhões de dólares (Rarc 
Earths in China, 1998). Os Estados U 11idos c o Japão figuram como os maiores importadores de compostos de tem1s-raras, 
aos quais agregam considerável valor c conteúdo tecnológico; em 1998 o mercado americano movimentou 600 milhões 
de dólares cm produtos de terras-mras (Hcdrick, 2000). 

As reserva bn1sileiras de terras -raras são da ordem de 280x 103 t de óxidos total contidos, sendo que destas 20x I 03 t estão 
na fonna de concentrado de xenotima. Este concentrado constitui um subproduto da mineração da cassiterita e apresenta 
em sua composição química predomin<lncia dos elementos das terra-raras pesadas. Nas últimas duas décadas, entretanto, 
o País tomou-se completamente dependente da importação de concentrados c elementos das terras-raras purificados. 
A Tabela I apresenta as composições químicas tipicas dos principais minérios que ocorrem nos USA. China c Brasil 
(Barbosa, 200 1). 

A principal rota hidrometalúrgica aplicada industrialmente no processamento de concentrados de xenotima envolve uma 
etapa de lixiviação, seguida de uma etapa de extração por solvente, esta visando a separação dos cloretos dos elementos 
das terras-mras contidos no licor; emprega como fase org<lnica um solvente constituído normalmente pelo cxtratantc ácido 
di-2-etil-hexil fosfórico (D2EHPA) e um diluente alifático. Este tipo de extratantc embora possua elevada capacidade de 
cxtração, requer, para a extração seletiva das terras-raras pesadas, o emprego de alimentações aquosas contendo altos 
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níveis de acidez (>4.0 moi/L): implicando. consequentemente, que as etapas de rcextração sejam também realizadas cm 
condições altamente ácidas (>C>.O moi/L). 

Adicionalmente. o tório contido nos concentrados de xcnotima brasileira, cerca de 0,6%. é solubilizado durante a etapa 
de lixiviaç<1o ácida c removido ajustando a acidez do licor a um valor de pH próximo a I ,O (Zclikman, et. ai. , 1964 ). 
Torna-se. portanto. conveniente sob o ponto de vista tanto da economia do processo, quanto ambiental, que o processo 
seja condu1.ido empregando-se alimentações aquosas contendo acidez tão baixa quanto possível. Comparativamente ao 
D2EHPA. os éstercs dos úcidos fosfônicos. tal como o éstcr mono-2-ctil-hcxil-ácido 2-ctil-hexil fosfônico (lonqucst 80 I), 

são cxtratantcs de caráter menos úcido que embora exibindo menor capacidade de extração apresentam alta scletividadc 
na cxtração das terras-raras pesadas. mesmo cm níveis de acidez menores. 

A partir do levantamento de dados de equilíbrio referentes a cxtração individual dos elementos térbio, disprósio hólmio. 
ítrio . érbio. túlio c itéitio. buscou-se. no presente estudo, idcntiftcar a possibilidade de aplicação de menores níveis de 
úcidcz ( < 1.0 mol/L) ao desenvolvimento de processos de fracionamento do grupo dos metais das terras-raras pesadas. 
contidos cm licores provenientes da lixiviação úcida de concentrados de xcnolima brasileira. 

Os experimentos foram rcali1.ados com soluções sintéticas dos elementos das tcm1s-raras anteriormente mencionados, em 
meio aquoso clorídrico : a acidc1. inicial da fase aquosa variou de 0.00 I mol/L a 0,70mol/L e o intervalo de concentração 
dos metais entre 0.05mol/L a 0.50mol/L. A fase orgilnica empregada constituiu-se do solvente contendo l.Omol!L do 
cxtratantc lonqucst 80 I diluído cm isoparafina. 

Tabela I- Composiç<lo típica das terras-raras em diversos minerais 

BASTNAESITA MONAZITA XENOTIMA 

EUA 

OTR** 
Mountain Pass 

Califórnia 

La203 ] ] .20 

Cc02 49.10 

Pr6011 4,40 

Nd203 12.00 

Sm203 0.80 

Eu?Ol 0.20 

Fração 
99.70 

Leve 

Gd203 0.20 

Tb407 traço 

Dy203 traço 

Ho203 traço 

Er203 traço 
Tm2o3 traço 

Yb203 traço 

Lu203 traço 

Y?Ol O, I O 

Fração 
lU O 

Pesada 

TOTAL 100.00 

0.5 

CHINA 
BayanObo 
Mongólia 

21 .00 
50,00 
(>,20 

18,50 

0.80 
0.20 

98,70 

0.70 
0,1 o 
0,10 

traços 
0.40 

traços 
traços 
traços 
traços 

1,]0 

100,00 

0.2 

CHINA 
Guangdong 

2],35 
45 ,69 
4, I(> 

15,74 
3,05 
0, 10 

92,09 

2.03 
0,10 

1,02 
0, 10 
0,51 
0,51 
0.51 
0,10 
3,05 

7,93 

100 00 

C> .O 
0,4 

BRASIL 
Litoral 

BA, ES, RJ 

24.0 
47,0 
4,50 
18.50 
3,00 
0, 10 

97,00 

I ,00 
0,10 

0,40 
traços 
0,10 

traços 
traços 
traços 
1,40 

3,00 

100,00 

6,5 
NI 

CHINA 
Guangdong 

l , 17 
2,93 

0,58 
3,41 
2,14 
0, 19 

10,42 

4,87 
I, 17 

8,87 
2,53 
5,4(> 

1.27 
5,85 
1,75 

57,80 

89,58 

100,00 

NI 
Nl 

*Teor de tório c urânio no concentrado do mineral 
**Porcentagem do óxido das terras-rara s total ( '% OTR ) 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

BRASIL 
Pitinga, AM 

traço 
0,07 

0.01 
0,03 
0,24 
0,03 

0,38 

U4 
1,39 

10,20 
3, 13 
13 ,64 
2,84 
19,98 
2,59 

44,71 

99,62 

100,00 

0.60 
0,06 

As soluções estoques de cada um dos elementos foram preparadas dissolvendo seus óxidos a quente, com quantidade de 
ácido cloridrico concentrado 10% acima do valor cstcquiométrico nccessúrio. Seguido a eliminação do excesso de HCI 
por evaporação próximo <I secura. completou-se o volume à concentração de l ,Omol!L. 
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As solucõcs estoques foram a seguir analisadas por métodos de titulação. As amostras aquosas usadas nos experimentos 
foram preparadas tomando-se alíquotas da soluçi'ío estoque. seguido. se necessário. do ajuste da acidez c da conccntraçi'ío 
dos metais aos valores requeridos. 

A fase orgânica foi preparada diluindo-se o agente ex tratante Ionquest 80 I a conccntraçi'ío de I ,Omol/L cm isoparafma. 
Prévio a preparação da solução orgânica a ser empregada nos experimentos, avaliou-se o peso molecular médio do agente 
extratante por titulaçi'ío potenciométrica. O ponto de equivalência foi determinado calculando-se a primeira c a segunda 
derivadas da curva de titulação. Os resultados indicaram um peso molecular médio de 308,0 para o referido cxtratantc. 

Os experimentos de cxtraçi'ío foram realizados contatando-sc 20.0 mL da fase aquosa com igual volume de fase orgânica 
cm funil separador, o qual foi colocado cm um agitador mecânico marca lkalabortcchnik. modelo HS50 I, onde se 
promoveu a mistura das fases. A frequência de agitaçi'ío foi ajustada para 220 pulsos por minuto: o tempo de contato 
adotado foi de 15 minutos, detenninado previamente como suficiente para o alcance do equilíbrio. 

Após o período de contato, as fases sedimentadas foram separadas, filtradas c analisadas: a acidez c as concentrações dos 
metais na fase aquosa foram determinadas por titulação volumétrica. Um método de titulação ácido -base com NaOH c 
vem1elho de meti la e azul de metileno como indicadores foi usado para a determinação da acidez. As concentrações dos 
metais foram detem1inadas através de titulaçilo complexométrica com EDTA c alarm~jado de xileno! como indicador. As 
concentrações dos metais na fase org;lnica foram detcnninadas pelos mesmos procedimentos analíticos. após rcextraí
los com uma soluç<io 6,0moi/L de HCl (Santos et. ai., I 999). A concentraçi'ío do agente extratantc foi determinada por 
titulação ácido-base com NaOH c indicador azul de bromotimol, cm amostras da fase orgfmica diluídas cm etanol. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras de I a 4 apresentam os resultados referentes a influência da acidez de equilíbrio sobre a eficiência de cxtração 

• 

de cada um dos elementos das terras-raras (ETR) avaliados. ~ 

Observa-se na Figura 1 que, para concentrações de ETR na fase aquosa iguais a 0Jl5moi/L c acidCI. de equilíbrio de 
0,30moi!L, a eficiência de cxtração dos elementos avaliados são bastante próximas. Por outro lado. quando a acidez de 
equilíbrio é elevada para cerca 0,80mol!L, a eficiência de extração do térbio decresce de 95,m·'i> para 30,0%, indicando 
a possibilidade de separá-lo dos outros elementos. Verifica-se que a cxtração do érbio decresce de fonna acentuada a 
partir de um valor de acidez em torno de 0,50mol/L, enquanto as cxtraçõcs do túlio c do itérbio mantêm-se praticamente 
inalteradas pela variação da acidez, pennancccndo cm torno de 95 ,0%. mesmo para acidei'. superiores a 0.80mol/L. 

Para valores de acidez de equilíbrio acima de 0,30moi!L, as curvas obtidas rcllctcmnitidamcntc a dependência da eficiência 
de extração com o número atômico dos ETR, a qual varia de fonna dirctamcntc proporcional ao número atômico. Nota
se que no caso do túlio e do itérbio, números atômicos 69 c 70, respectivamente. observa-se um comportamento similar 
tornando difícil estabelecer um gmu de cxtração preferencial. O ítrio. número atômico 39, comporta-se como um ETR 
pesado, apresentando eficiência de cxtração entre o hólmio (número atômico 67) c o érbio (número atômico 68). Com 
relação a acidez a eficiência de extraçi'ío dos elementos valia de forma inversamente proporcional. embora verifique-se 
que esta variação diminua de intensidade com o aumento do número atômico. 

Estas observações estão em acordo com os estudos desenvolvidos por Pcppard, 1961 c Pcppard ct ali , 1965. envolvendo 
sistemas de extração contendo traços dos ETR c que seguem um mecanismo de troca catiônica, descrito pela equação 
geral: MH + 3(HA)

2 
<=> M(HA

2
)

3 
+ 3H+, onde (HA)

2
_reprcscnta a molécula diméiica do agente cxtratantc: nestes tipos de 

sistemas a extraçi'ío mostrou-se função da concentraçi'ío do e:>..1ratantc c da acidez da fase aquosa c pode ser expressa pela 
seguinte equaçi'ío: logO= logKx + 3log[H2A2

] + 3pH. 

O comportamento geral , antcrionnentc descrito, parece ser comum aos sistemas contendo cxtratantcs organofosforados 
neutros, tal qual o TBP, ou agentes organofosforosos ácidos e seus derivados, tal como o lonqucst 80 I. Possivelmente 
este comportamento está relacionado ao aumento da intcração cletrostática entre o agente cxtratantc, que exibe um caráter 
aniônico, e o cátion metálico. Assim a redução do raio dos cátions com o aumento do número atômico. que caracteriza o 
fenômeno da contração lantanídica, leva a fonnação de complexos organomct<ílicos mais estáveis. os quais exigem para 
cxtração níveis mais elevados de acidez de equilíbrio; a posiçi'ío cm que o ítrio é extraído. entre o hólmio c o érbio. é 
explicada pelo tamanho do seu raio catiônico (Preez e Preston, 1992a e 1992b). 
A Figura 2 apresenta os resultados obtidos para a concentração dos íons metálicos na fase aquosa de O, I Omol!L. Observa
se que nesta concentração a dependência direta da variação da eficiência de cxtraçi'ío com o número atômico é nítida 
cm todo o intervalo de acidez estudado. Itérbio e túlio apresentam comportamentos de cxtração ligeiramente distintos, 
indicando dificuldade em separá-los. 
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Figura 1 -Eficiência de extração dos ETR em função da acidez de equilíbrio. 
[ETR]=0,05mol/L. 

Para valores de acidez de equilíbrio próximas de 0,40moi/L, o sistema ainda apresenta baixa seletividade, possivelmente 
devido a formação de complexos relativamente estáveis neste nível de acidez, favorecendo deste modo a ocorrência de 
coextração. Para uma acidez de equilíbrio de 0,70mol/L, as extrações obtidas para itérbio, túlio e érbio, foram de 95,0%, 
90,0% e 82,0%, respectivamente, enquanto a do ítrio decresceu para 60,0%, indicando que sua extração em presença de 
elementos preferencialmente extraíveis seria provavelmente inibida, devido a menor disponibilidade de extratante para 
complexá-lo. 

~ 
w 
~ 

100.0 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 

50 .0 

40.0 

30.0 

20 .0 

10.0 

0.0 

0.0 0.1 0 .2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0 .9 1 .0 1.1 1.2 

[H+] equilibrio-m oi/L 
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Figura 2- Eficiência de extração dos ETR em função da acidez de equilíbrio. 
[ETR]=O,IOmol/L 

A Figura 3 mostra os resultados obtidos na concentração metálica de 0,20mol/L. Verifica-se que as inclinações das curvas 
de extração tomam-se menos acentuadas com o aumento da concentração metálica na fase aquosa, indicando que o 
sistema aproxima-se da saturação. Num valor de acidez de equilíbrio em tomo de 0,70mol/L, as extrações de itérbio, érbio 
e ítrio foram de, respectivamente, 68,0%, 55,0% e 45,0%. Considerando que um concentrado de xenotima típico apresenta 
as respectivas concentrações de itérbio e de érbio próximas de 0,12mol/L e 0,09mol/L (totalizando 0,21mol/L), e que I ,O 
moi do agente extratante na forma monomérica extrai 0,16 moi de ETR (razão molar= 6/ 1), a extração preferencial de 
tais elementos, neste nível de concentração total, consumiria a maior parte do agente extratante disponível, reduzindo a 
coextração do ítrio. Esta condição de acidez indica uma potencial possibilidade de se efetuar um [racionamento entre o 
ítrio e o itérbio. 
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Figura 3- Eficiência de extração dos ETR em função da acidez de equilíbrio. 
[ETR l=0,20moi/L 

Nos experimentos de extração nos quais se empregaram concentrações dos metais na fase aquosa de 0.30moi/L. 
0,40moi!L c 0.50moi!L, os valores mais elevados obtidos para a eficiência do itérbio foram de 50.0'%. 38.0'% c 30.0'%. 
respectivamente, indicando que , hipoteticamente. o uso de procedimentos de rccirculação visando o enriquecimento da 
concentração de itérbio no fluxo de alimentação aquosa resultaria cm bai:-.:as recuperações. 

Por outro lado, considerando que um típico concentrado de xcnotima apresenta cm sua composição química cerca de 
0,40mol/L de ítrio, verifica-se na Figura 4 que para valores de acide;. de equilíbrio cm torno 0.70moi/L. a eficiência 
de extração obtida para o ítrio é baixa (cerca de 28,0%), mostrando que 72.0'X) do ítrio contido na alimentação aquosa 
pennanece no rafinado. 

Comparando-se os resultados obtidos sobre a eficiência de extração dos elementos individualmente. cm função do efeito 
da acidez da fase aquosa. verifica-se que não seria viável proceder um [racionamento entre os elementos vizinhos. por 
exemplo, entre o túlio e o itérbio, que , como visto . apresentam comportamentos de cxtração parecidos. neste caso. 
adicionalmente, o baixo conteúdo de túlio no concentrado de xenotima também não justificaria. dado ru1o exceder a 
0,016mol/L. Em relação ao ítrio e ao érbio, os valores de eficiência de cxtração não diferem suficientemente para pcnnitir 
a fracioná-los. 

Por outro lado, a comparação do comportamento de extração exibido pelo ítrio na concentração de 0.40moi/L c pelo 
itérbio na concentração de 0,20moi/L indica, preliminannente, a possibilidade de fracioná-los. com a com simultânea 
distribuição do érbio entre as frações extraio e rafinado, facilitando sua posterior separação. A seleção deste ponto de corte 
apresentaria a vantagem de envolver os elementos cujos teores predominam na composição do concentrado de xcnotima. 
confonne mostrado Tabela 1: 44,71% Yz03 , 13,64% Erz03 e 19,98% Ybz03. correspondendo a 78,33% dos óxidos das 
terras-raras contidos. 

Esta hipótese, fonnulada considerando o comportamento de extração individuéll dos ETR. não considera os efeitos 
oriundos das interações c competições entre as espécies iónicas presentes cm solução. que obviamente ocorre nos sistemas 
de extração envolvendo fases aquosas de composição química típica dos processos de cxtração c que seguramente 
promoverão desvios de comportamento. Constitui-se portanto numa élvaliação preliminar. onde buscou-se identificar 
condições potencialmente aplicáveis ao [racionamento. 
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Figut·a 4- Eficiência de cxtração dos ETR em função da acidez de equilíbrio. 
IETR j=0,40moi/L 

4. CONCLUSÃO 

- Em baixos níveis de concentrações dos elementos das terras-raras na alimentação aquosa, ETR=0,05moVL, valores de 
acidez da fase aquosa menores do que tUOmol/L inibem a scletividade do sistema de extração, enquanto que acidez acima 
deste valor reduz a eficiência de cxtração numa intensidade inversamente proporcional ao número atômico dos elementos. 
Para acidez cm torno de 0.80mol/L. a eficiência de cxtração do itérbio c do túlio pcnnanecem acima de 95,0%, enquanto 
a do térbio decresce para :\0.0'%. indicando a possibilidade de separá-lo. 

- Procedimentos de rccirculação visando elevar a concentração de itérbio acima de 0.20mol!L no tluxo da alimentação 
aquosa. não promovem melhoria na sclctividade deste elemento cm relação ao ítrio. 

- Para acidez próxima a 0.70moi/L. na concentração das terras-raras preferencialmente extraíveis cm relação ao ítrio 
de 0.20mol/L ( IErl + !Ybl + ITml = 0,20mol/L) c concentração de ítrio de 0.40moVL. as eficiências de extração obtidas 
foram de 68.0'% para o itérb io c 28.0'Yc, para o ítrio. rcspecti vmnente. Estes resultados evidenciam a possibilidade de se 
cfctuar o frac ionamcnto Y /Yb c consequente rccuperaç<lo de 68,0% do itérbio na fração cxtrato e de 72,0% do ítrio na 
fração rafmado 
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