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RESUMO 
 
Devido à similaridade das propriedades químicas dos elementos de terras raras 
(ETRs), torna-se um desafio sua separação. Existem muitos estudos sobre 
separação de cério através de técnicas de oxi-redução em meio aquoso. Estudos 
anteriores mostram a possibilidade de oxidação do cério em meio aquoso por 
permanganato e posterior separação através de precipitação fracionada utilizando 
carbonato de sódio. Uma das alternativas à separação por precipitação é o uso da 
técnica de lixiviação ou dissolução seletiva. O objetivo deste trabalho foi realizar um 
estudo para avaliar as melhores condições de lixiviação do cério de uma mistura de 
hidróxidos de terras raras utilizando como agente lixiviante ácido clorídrico diluído e 
modelar a solubilização de cada espécie na solução. Para isso, foi realizado um 
planejamento fatorial 3³, onde foram avaliadas três variáveis independentes em três 
níveis: pH, 2 a 4; temperatura, 25 a 75; e tempo de lixiviação, 30 a 60 minutos. Para 
a caracterização do resíduo sólido após a lixiviação foram realizadas análises de 
FRX e DRX. Segundo a análise estatística, a melhor faixa de pH para lixiviação foi 
2,0-2,5, onde foram encontrados os maiores teores de cério (67,5%) no resíduo 
sólido da lixiviação, enquanto o tempo e temperatura não influenciaram muito esse 
processo. Além disso, uma modelagem termodinâmica do processo de solubilização 
seletiva dos ETRs foi realizada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lixiviação seletiva; terras raras; modelagem; cério. 
 
ABSTRACT 
 
There are many studies about the separation of Cerium through oxi-reduction 
techniques in aqueous media. Other alternative from separating by oxi-reduction is 
the use of the leaching technique or selective dissolution. The achievement of this 
paper was a study to analyze the best conditions of the leachate of the Cerium from 
a mix which contains rare earth elements' hydroxides using the diluted hydrochloric 
acid as a leaching agent and then model the solubilization of each specie present in 
the solution. For that, it has been performed a factorial design 3³ in which one was 
evaluated three independent variables in three different levels: (I) pH, between 2 and 
4; (II) temperature, from 25 to 75 and (III) leaching time, from 30 to 60 minutes. For 
the solid residue resultant after the leaching process, it has been made FRX and 
DRX analyses. According to the statistical analysis, the best pH level for the leaching 
process was between 2 and 2.5, in which one has been found the highest levels of 
Cerium (67,5%) on the solid residue of the leaching, while the variables time and 
temperature hadn't impacted on a expressive manner the process. Furthermore, a 
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thermodynamic modeling of the selective solubilization process from the rare earth 
elements has been accomplished. 
 
KEYWORDS: selective dissolution; rare earth elements; modeling; cerium.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os ETRs têm propriedades químicas muito semelhantes e são encontrados juntos 
na natureza em diversas fontes minerais com composições diferentes. O estado de 
oxidação trivalente é a principal característica desses compostos. Todos os 
lantanídeos, Y e Sc formam cátions trivalentes. Alguns lantanídeos podem 
apresentar os estados II e IV, mas em geral esses íons são menos estáveis que os 
cátions trivalentes, com exceção do Ce+4 e Tb+4. 
  
Devido ao fenômeno da contração lantanídica, conforme o número atômico aumenta 
a basicidade dos hidróxidos diminui, já que o raio atômico também diminui (ABRÃO, 
1994). A separação dos ETRs por técnicas de fracionamento se baseia nessa 
diferença de basicidade, responsável pela extensão da hidrólise dos cátions em 
solução aquosa. A espécie tetravalente do cério é estável em meio aquoso, é menos 
básica que qualquer espécie trivalente e insolúvel em meio aquoso (GUPTA & 
KRISHNAMURTHY, 2005). 
 
As diferenças de basicidade entre os ETRs podem influenciar na solubilidade dos 
sais, na hidrólise dos íons, na formação de diferentes espécies de complexo e 
também é a base para direcionar os principais processos de separação: cristalização 
e precipitação fracionada, troca iônica e extração com solvente (GUPTA & 
KRISHNAMURTHY, 2005). 
 
O elemento de TR mais abundante, cério, pode ser separado de forma relativamente 
simples no início da sequencia de separação através de uma oxidação seletiva, 
simplificando a posterior separação dos demais elementos. A oxidação do cério 
ocorre espontaneamente de Ce (III) a Ce (IV) em meio básico. Essa mudança de 
valência ocorre quando os hidróxidos de terras raras são secos ao ar a 120-130ºC 
ou quando o mineral, bastnaesita, por exemplo, é aquecido em presença de oxigênio 
a 650ºC (GUPTA & KRISHNAMURTHY, 2005). 
 
Em meio ácido, a oxidação do Ce (II) a Ce (IV) ocorre na presença de oxidantes 
fortes, como persulfato, busmutado, permanganato, peróxido etc. Como visto 
anteriormente, a espécie tetrapositiva do cério é a mais estável em meio aquoso, 
assim, a separação por esta técnica baseia-se na diferença entre os produtos de 
solubilidade dos hidróxidos dos elementos trivalentes que variam de 10-19 (La(OH)3) 
a 10-23,7 (Lu(OH)3). Já o Ce(OH)4 possui produto de solubilidade em torno de 10-51. 
Quando a precipitação do licor de ETR trivalentes ocorre na forma de hidróxidos de 
TR, durante a secagem o Ce(III) é oxidado a Ce (IV), permanecendo o Ce(OH)4 
insolúvel, quando o sólido é lixiviado com ácido diluído (TOPP, 1965). 
 
A lixiviação geralmente não é classificada como um processo de separação de 
terras raras pela maioria dos autores, e sim como uma das etapas de extração dos 
elementos de terras raras do minério, como monazita e bastnasita. A lixiviação é 
utilizada basicamente com dois propósitos: abertura do minério para solubilização e 
concentração dos metais de interesse econômico; e lixiviar substâncias facilmente 
solúveis, como um concentrado de minério a fim de obter um produto com maior 
grau de pureza. A lixiviação foi utilizada neste trabalho com o objetivo de realizar a 
separação de hidróxidos de terras raras. 
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A teoria de Debye-Huckel leva em consideração as interações eletrostáticas entre os 
íons. A força iônica é a intensidade do campo elétrico gerado pelos íons em solução 
e é dada pela equação abaixo. 
 

I = ½ . ΣCi.zi
2                                                                        (1) 

 
Onde Ci é a concentração da espécie i e zi é sua carga. 
 
Vários modelos podem ser utilizados para descrever o comportamento não ideal de 
uma solução: Debye-Huckel, Debye-Huckel generalizada, Davies e Pitzer. Neste 
trabalho foi utilizada a equação de Davies, que é dada por: 
 

log 𝛾 =  −
𝐴.𝑧𝑖

2.√𝐼

1+√𝐼
+ 0,2. 𝐴. 𝑧𝑖

2. 𝐼                                                (2) 

O parâmetro A é: 
 

                                                                    (3) 
 
Onde eo é a carga do elétron (eo = 1,602 x 10 -19 C), ε é a permissividade do meio 
dada pelo produto constante dielétrica da água (εr) que varia com a temperatura e 
com a permissividade do vácuo (εo = 8,854 x 10-12 C2 /J.m), F é a constante de 
Faraday (9,64846 x 104 C/mol), R é a constante universal dos gases (8,3144 
J/mol.K) e T é a temperatura Kelvin (SAMSON et al., 1999). 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Um planejamento fatorial 3k (Box-Behnken) completo foi realizado, onde tem-se 3 
níveis e k fatores, com k = 3 fatores ou variáveis dependentes, totalizando 30 
experimentos, 27 fatoriais e 3 pontos centrais. Foi utilizado o software Statistica v. 
10.0 para realizar o planejamento experimental. 
 

Tabela 1. Variáveis independentes e níveis utilizados no planejamento. 

Variáveis independentes Variável codificada 
Níveis 

-1 0 +1 

pH X1 2 3 4 

Tempo (min) X2 30 45 60 

Temperatura (ºC) X3 25 50 75 

 
A amostra de hidróxidos de terras raras foi doada por uma empresa de mineração. 
Esses hidróxidos têm certa facilidade de absorção de água, assim, antes da 
lixiviação, as amostras foram levadas a estufa a 100ºC até a massa pesada ser 
constante. 
 
A lixiviação ocorreu numa proporção mássica de 1 parte de hidróxidos e 10 partes 
iniciais de solução aquosa (1:10). Os experimentos foram realizados variando-se o 
pH entre 2 e 4, a temperatura entre 25 e 75ºC e o tempo entre 30 e 60 minutos. Uma 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

massa de 30 gramas de hidróxido, seco na estufa, foi adicionada ao bécher com 300 
ml de água destilada. O experimento ocorreu sob agitação constante em todos os 
experimentos. O ácido clorídrico foi utilizado para controle do pH. Durante os 
primeiros 5 minutos de agitação o pH foi ajustado para o pH desejado. Uma vez que 
o pH foi ajustado o tempo começou a ser contado e o pH ajustado novamente 
quando necessário. 
 
Ao término do tempo o sistema foi filtrado, obtendo-se a primeira amostra, que foi 
denominada de parte “a”. O lixiviado filtrado foi precipitado em duas etapas 
utilizando-se NaOH 10 mol L-1 . Na primeira etapa, a solução foi alcalinizada até pH 
10 aproximadamente e obteve-se um precipitado azul (parte “b”) que foi 
posteriormente filtrado. Na segunda etapa foi adicionado NaOH até pH 13, obtendo-
se um precipitado fino branco (parte “c”). Todos os precipitados foram levados a 
estufa a 70ºC até secagem total, observada com várias pesagens na balança até a 
obtenção de massa constante. 
 
As amostras foram caracterizadas através de fluorescência de raios-X (FRX). 
 
Nas condições experimentais desse estudo, a quantidade dos elementos na 
alimentação é tal que todos os elementos, exceto o cério, são, teoricamente solúveis 
no lixiviante. Assim, a modelagem foi realizada somente para a solubilização do 
elemento cério. Inicialmente foi atribuído o valor inicial igual a um aos aoeficientes 
de atividade. Em seguida foi calculada a concentração de cério em função do Kps, 
pH e coeficiente de atividade. Os valores das concentrações dos demais elementos 
foram fixados no valor máximo encontrado na alimentação. O primeiro valor da força 
iônica foi calculado e utilizado para os cálculos dos novos coeficientes de atividade. 
Foi feita a iteração através de substituições sucessivas até os valores dos 
coeficientes, força iônica e concentração de cério convergirem. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados da fluorescência de raios-X, observados na tabela 2, mostraram que a 
alimentação possui 20,45% em teor de óxido de cério em sua composição. 
 

Tabela 2. Caracterização da alimentação. Principais elementos. 

Elementos CaO Ce2O3 La2O3 Nd2O3 ZnO Pr2O3 Sm2O3 Gd2O3 SrO 

% 12,42 20,45 20,02 11,66 3,01 3,4 1,3 1,2 0,61 

 
Após a lixiviação, houve um enriquecimento do teor de cério na fração não lixiviada 
em todos os ensaios, como pode ser observado na tabela 3. 
 

Tabela 3. Teor de cério na fração não lixiviada. 

Experimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

% Ce2O3 em "a" 63,6 65,8 66,9 64,1 64,2 67,5 61,8 57,6 62,5 56,1 61,0 54,9 56,5 48,5 58,7 

Experimento 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28© 29© 30© 

% Ce2O3 em "a" 59,0 60,3 60,0 47,3 44,8 47,4 48,0 52,7 44,3 53,2 52,9 52,8 58,6 57,1 59,2 

 
A fração lixiviada variou a quantidade de cério entre 0 e 0,78% em teor de Ce2O3. 
Para avaliar quais variáveis tiveram maior influência no processo de lixiviação, foi 
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feita uma análise estatística que permitiu investigar os parâmetros estatisticamente 
significativos (p-valor < 0,05). 
 
Primeiramente foi realizada uma análise de variância para comparar as médias para 
as três variáveis independentes (ANOVA) em um intervalor de confiança de 95%. 
Dessa análise foi possível extrair quais as variáveis mais importantes. O modelo 
quadrático foi escolhido para a análise, onde é possível avaliar as interações entre 
as variáveis independentes. O termo linear do pH foi o único parâmetro que se 
mostrou estatisticamente significativo, com p-valor igual a 0,0085, como pode ser 
observado na Figura 1. 
 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Ce2O3 em "a"

3 3-level factors, 1 Blocks, 30 Runs; MS Pure Error=24,79

DV: % Ce2O3 em "a"

,0270754
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-,729738

1,959692

-6,18256

p=,05
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Temperatura(Q)
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Tempo(Q)

(2)Tempo(L)

1Lby3Q

1Lby3L

1Lby2Q

1Lby2L

(1)pH(L)
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Figura 1. Gráfico de Pareto apresentando a influência das variáveis independentes. 

 
O número mostrado no gráfico da Figura 1 corresponde ao teste t-student. O sinal 
negativo mostra uma influência negativa, ou seja, quanto menor o pH, maior o valor 
do teor de cério encontrado na amostra “a” que é o resíduo sólido da lixiviação. 
 
O erro experimental foi pequeno (24,8) e a falta de ajuste não foi significativa, sendo 
o coeficiente de variação (CV) 12,6% (<25%), ou seja, os dados experimentais 
apresentam uma baixa dispersão. Afim de melhorar a eficiência do modelo 
escolhido, os termos não significativos foram ignorados, observando-se um aumento 
do coeficiente de determinação de 0,7078 para 0,8081, ou seja, mais de 80% dos 
dados experimentais são descritos pelo modelo. 
 
O teor máximo de cério pode ser observado nos gráficos de curva de nível. Apesar 
das interações não terem sido estatisticamente significativas, é possível ver nas 
Figuras 2 e 3 que o pH tem uma influência muito maior sobre o teor de cério, 
corroborando a análise do gráfico de Pareto. 
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Fitted Surface; Variable: % Ce2O3 em "a"

3 3-level factors, 1 Blocks, 30 Runs; MS Pure Error=24,79

DV: % Ce2O3 em "a"
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Figura 2. Curva de nível pH vs Tempo para 
%Ce2O3. 

Fitted Surface; Variable: % Ce2O3 em "a"

3 3-level factors, 1 Blocks, 30 Runs; MS Pure Error=24,79

DV: % Ce2O3 em "a"
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Figura 3. Curva de nível pH vs Temperatura 
para %Ce2O3.

Não foi possível observar valores críticos através deste modelo. Isso pode ser 
observado fazendo uma breve análise das Figuras 2 e 3, onde se pode sugerir que é 
possível a existência de um máximo na região anterior ao pH igual a 2. 
 
Para verificar a adequação do modelo matemático e a validade das suposições 
feitas é necessário avaliar a normalidade dos dados experimentais. Para isso, foram 
realizadas análises dos resíduos através de alguns testes estatísticos: Kolmogorov-
Smirnov (p-valor>0,2), Lilliefors (p-valor>0,2) e Shapiro-Wilk (W=0,93 e p-
valor=0,05). Como o teste de Shapiro-Wilk apresentou p-valor marginalmente 
significativo e os demais testes não foram significativos, pode-se afirmar que a 
distribuição dos resíduos do teor de cério está na região de aceitação da hipótese 
nula, ou seja, é uma distribuição normal. Além disso, foi realizado um teste de 
homogeneidade da variância, mostrando que não há uma tendência ou padrão em 
seu comportamento. 
 

Tabela 4. Comparação dos pontos experimentais com os resultados da modelagem e 
coeficientes de atividade para íons mono, di e trivalentes. *Unidade: mol.L-1. 

Exp 
[Ce+3]* 
Davies 

[Ce+3]* 
exp 

[La+3]* 
máx 

[La+3]* 
exp 

I* 
Davies 

I* exp  𝛾 (+-1) 𝛾 (+-2) 𝛾 (+-3) 

1 6,56E-02 9,81E-04 9,90E-02 6,78E-02 2,0163 1,4280 0,806115 0,422268 0,143739 
2 7,31E-02 1,05E-03 9,90E-02 5,13E-02 2,0336 1,2867 0,799383 0,408339 0,133290 
3 8,09E-02 2,49E-03 9,90E-02 4,51E-02 2,0684 1,2072 0,793216 0,395882 0,124315 
4 6,56E-02 0,00E+00 9,90E-02 6,39E-02 2,0163 1,3551 0,806115 0,422268 0,143739 
5 7,31E-02 2,27E-03 9,90E-02 5,42E-02 2,0336 1,2793 0,799383 0,408339 0,133290 
6 8,09E-02 2,25E-03 9,90E-02 4,23E-02 2,0684 1,1772 0,793216 0,395882 0,124315 
7 6,56E-02 0,00E+00 9,90E-02 5,54E-02 2,0163 1,2866 0,806115 0,422268 0,143739 
8 7,31E-02 7,90E-04 9,90E-02 5,29E-02 2,0336 1,2941 0,799383 0,408339 0,133290 
9 8,09E-02 2,80E-03 9,90E-02 4,39E-02 2,0684 1,1909 0,793216 0,395882 0,124315 

10 1,38E-05 5,53E-04 9,90E-02 5,16E-02 1,6491 1,1686 0,761145 0,335637 0,085745 
11 1,62E-05 0,00E+00 9,90E-02 7,01E-02 1,6644 1,2801 0,752042 0,319866 0,076945 
12 2,02E-05 1,13E-03 9,90E-02 4,11E-02 1,6700 1,1035 0,739418 0,298923 0,066071 
13 1,34E-05 0,00E+00 9,90E-02 5,91E-02 1,6644 1,2421 0,762868 0,338686 0,087507 
14 1,60E-05 2,30E-04 9,90E-02 4,02E-02 1,6703 1,0509 0,752733 0,321043 0,077583 
15 1,99E-05 1,69E-03 9,90E-02 4,82E-02 1,6758 1,2021 0,740137 0,300088 0,066652 
16 1,33E-05 5,89E-04 9,90E-02 7,42E-02 1,6702 1,4685 0,763522 0,339849 0,088185 
17 1,58E-05 1,40E-03 9,90E-02 5,73E-02 1,6747 1,2598 0,753250 0,321926 0,078064 
18 1,98E-05 1,22E-03 9,90E-02 4,56E-02 1,6787 1,1465 0,740496 0,300671 0,066943 
19 1,49E-09 2,46E-04 9,90E-02 3,63E-02 1,6087 0,9782 0,756672 0,327817 0,081315 
20 1,81E-09 2,52E-04 9,90E-02 7,90E-02 1,6097 1,4353 0,745723 0,309251 0,071318 
21 2,37E-09 1,45E-03 9,90E-02 5,66E-02 1,5942 1,0681 0,730306 0,284459 0,059094 
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A modelagem foi realizada em função das concentrações dos seguintes íons: Ca2+, 
Ce3+, La3+, Nd3+, F-, SO3

-2, Ni2+, Pr3+, Na1+, Sm3+ e Sr2+, além do H+ e Cl- 
provenientes do ácido clorídrico e OH- dos hidróxidos de ETRs. 
 
Os dados da Tabela 4 servem para referência, onde é possível notar que a 
concentração de lantânio é muito próxima à concentração máxima possível de 
lantânio em solução, ou seja, ocorreu uma solubilização quase completa. Os demais 
elementos tiveram um comportamento muito próximo ao do lantânio. 
 
Como o ácido clorídrico foi utilizado para manter o pH em 2, 3 ou 4 em diferentes 
tempos, 30, 45 e 60 minutos, a concentração de cloreto variou para cada ponto 
experimental, sendo essa outra variável da força iônica. 
 
As forças iônicas calculadas pelo modelo e experimentalmente são maiores em pH 2 
(experimento 1 ao 9). Em pH 3 e 4 (experimento 10 a 30) elas se mantiveram 
constantes, pois as concentrações dos eletrólitos no lixiviado não tem muita 
variação. A solubilidade do Ce(OH)4 é muito baixa (Kps~10-51) enquanto o Kps das 
demais substâncias avaliadas na modelagem varia entre 10-24 (La(OH)3) e 10-6 
(Ca(OH)2). Assim, na faixa de pH estudada todas essas substâncias são 
teoricamente solúveis, exceto o hidróxido de cério IV. O fato do lantânio e demais 
elementos não solubilizarem completamente, sugere que a granulometria da 
amostra interferiu no processo de lixiviação e/ou não houve tempo suficiente para 
atingir o equilíbrio do sistema. 
 
Verificou-se também que os resultados experimentais e do modelo não tiveram uma 
boa correlação, sugerindo que o método semi-quantitativo para quantificação do 
cério no lixiviado não é suficiente, pois não é muito sensível, para quantidades muito 
pequenas de hidróxido de cério IV na solução. 
 
Os coeficientes de atividade estão diminuindo conforme diminui a força iônica, 
sugerindo que há íons associados na solução. Além disso, é possível observar a 
influência da carga iônica no coeficiente de atividade. Quanto maior a carga, maior o 
aumento da correção, ou seja, menor o coeficiente de atividade. 
 
Fazendo uma analogia a água do mar (I = 0,72M), uma solução bastante 
concentrada, pode-se avaliar os coeficientes de atividade. Para carga igual a + ou – 
1 o coeficiente de atividade varia de 0,6 a 0,8; para carga igual a + ou – 2, de 0,1 a 
0,3; e para carga + ou – 3, 0,01 a 0,1. Os coeficientes obtidos neste trabalho 
encontram-se nessas faixas e variaram de 0,73 a 0,80 para íons monovalentes, 0,28 
a 0,42 para íons divalentes e de 0,06 a 0,14 para íons trivalentes. Claramente há 
resultados fora da faixa, o que é explicado pelas diferentes condições experimentais 
como pH, temperatura e tempo, levando a diferentes concentrações e forças iônicas. 

22 1,45E-09 2,99E-04 9,90E-02 4,05E-02 1,6245 1,0331 0,758407 0,330834 0,083009 
23 1,76E-09 0,00E+00 9,90E-02 5,58E-02 1,6218 1,1347 0,747104 0,311547 0,072515 
24 2,32E-09 7,79E-04 9,90E-02 3,81E-02 1,6033 0,9529 0,731376 0,286130 0,059878 
25 1,41E-09 3,76E-04 9,90E-02 6,04E-02 1,6386 1,1704 0,759971 0,333572 0,084562 
26 1,72E-09 0,00E+00 9,90E-02 5,95E-02 1,6345 1,1485 0,748566 0,313994 0,073803 
27 2,29E-09 3,26E-04 9,90E-02 5,60E-02 1,6100 1,0814 0,732178 0,287387 0,060472 
28 1,60E-05 1,36E-02 9,90E-02 4,76E-02 1,6703 1,1877 0,752733 0,321043 0,077583 
29 1,60E-05 8,56E-04 9,90E-02 5,07E-02 1,6703 1,2276 0,752733 0,321043 0,077583 
30 1,60E-05 0,00E+00 9,90E-02 1,94E-02 1,6703 1,0698 0,752733 0,321043 0,077583 
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4. CONCLUSÕES 
 
O processo de lixiviação estudado se mostrou eficiente. Através dele foi possível 
separar o cério e lixiviar quase 100% dos demais ETRs. A amostra da alimentação, 
com 20,45% de cério foi lixiviada e, após a lixiviação, obteve-se um resíduo com teor 
máximo 67,5% de cério, enquanto o lixiviado possui de 0 a 0,78%. 
 
Através do planejamento experimental foi possível concluir que o pH foi o único fator 
estatisticamente significativo para a lixiviação. Isso trás benefícios quando isso é 
lavado a uma planta industrial, pois pode-se trabalhar em temperaturas mais baixas 
e em um menor tempo, obtendo-se menores custos e maior produtividade. 
 
O maior teor de cério (67,5%) foi encontrado em pH igual a 2. O modelo estatístico 
descreve mais de 80% dos dados experimentais e foi validado através dos testes de 
normalidade dos resíduos. 
 
A granulometria da amostra pode ter influenciado a lixiviação, fazendo com que 
alguns elementos não fossem 100% lixiviados e a variação do teor de cério em pH 3 
e 4 fosse pequena. Para verificar a validade desta hipótese, será necessário repetir 
os experimentos em diferentes faixas de tamanho de partículas. 
 
 
5. REFERÊNCIAS 
 
ABRÃO, A. Química e tecnologia das terras raras, Série Tecnológica Mineral nº 66, 
1994. 
 
CALADO, V.; MONTGOMERY, D. Planejamento de Experimentos usando o 
Statistica. Rio de Janeiro: E-Papers Serviços Editoriais, 2003. 
 
GUPTA, C.K.; KRISHNAMURTHY, N. Extractive Metallurgy of Rare Earths. Boca 
Raton: CRC Press, 2004. 
 
PESSOA, F.L.P. Equilíbrio de fases de misturas reativas. Tese de Doutorado. 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro – RJ, 1992. 203p. 
 
SAMSON, E., LEMAIRE, G., MARCHAND, J., BEAUDOIN, J.J. Modeling chemical 
activity effects in strong ionic solutions. Computational Materials Science, v. 15, p. 
285-293, 1999. 
 
TOPP, N.E. The Chemistry of Rare-Earth Elements. American Elsevier Publishing 
Company, Amsterdam. 1965. 


