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RESUMO 
 
A técnica de extração por solvente (SX) é amplamente usada para separar 
elementos de terras raras (ETRs). Embora seja bem estabelecida, pesquisas 
continuam sendo realizadas voltadas para a busca de rotas de separação mais 
eficientes. A seletividade da separação dos ETRs leves (La, Pr e Nd) aumenta 
quando são usados extratantes saponificados. Contudo, a utilização destes implica 
na geração de efluentes com elevada concentração de íons sódio ou amônio que 
precisam ser removidos da água antes de esta ser descartada. Como alternativa, 
tem sido proposto o uso de complexantes, tais como EDTA, ácido lático, oxálico e 
cítrico. O uso de complexantes pode aumentar a eficiência de separação dos ETRs. 
No caso do ácido lático, ele pode ser recuperado em uma etapa posterior o que evita 
a contaminação de corpos hídricos e permite sua reutilização no processo de 
separação. O presente trabalho tem como objetivo comparar a eficiência da 
separação do didímio do lantânio, a partir da técnica de extração por solvente, 
usando extratantes organofosforados quando os extratantes são saponificados e 
quando está presente o complexante ácido lático no licor de alimentação. Os 
extratantes testados foram: D2EPHA, P507 e Cyanex 272. Foram avaliados o efeito 
do pH inicial, do grau de saponificação dos extratantes e da concentração do 
complexante sobre a separação. Foi comprovado que tanto a saponificação dos 
extratantes como o condicionamento com ácido lático melhoram a separação do 
didímio/La. Os melhores resultados foram obtidos em pH 3,5 com D2EHPA e P-507 
com 40 % de saponificação e com P-507 e ácido lático a 0,52 mol L-1. Levando em 
conta estes resultados pode-se dizer que a complexação é uma técnica com 
potencial para substituir a saponificação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: extração por solvente; elementos de terras raras; 
saponificação; ácido lático. 
 
ABSTRACT 
 
The solvent extraction technique (SX) is widely used to separate rare earth elements 
(REEs). Nowadays some separations routes of REEs using this technique are well 
known, however the researching for more efficient routes of REE’s separation 
continues. Although the selectivity of the separation of light REEs (La, Pr and Nd) 
increases when solvents are saponified, this practice involves the generation of 
alkaline wastewater that must be treated before being disposed in a body of water. 
As a solution to this problem it has been proposed the use of complexing agents 
such as EDTA, lactic acid, oxalic acid and citric acid. The use of complexing agents 
can lead to increase the separation efficiency of the REEs and specially, it is possible 
the recovery of acid lactic which prevents the contamination of water bodies and 
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allows reuse it in the separation process. This aim of this study was compare the 
didymium and lanthanum efficiency by solvent extraction using organophosphorus 
extractants, when they are saponified and when the lactic acid is added to the 
aqueous feed. It were assessed the effect of the aqueous solution pH, the degree of 
saponification of the solvent and the complexing agent concentration. It was proven 
that both the saponification of organic solvent and the aqueous solution conditioning 
with lactic acid improve the separation of didymium/La. The best results were 
obtained at pH 3.5 and 40% saponified D2EHPA and P-507 and when the 
concentration of lactic acid in the aqueous solution was 0.52 mol L-1 and pH 3,5 and 
P-507. Considering the results we can conclude that the acid lactic feed conditioning 
is a promising technic that can substitute the extractant saponification. 
 
KEYWORDS: solvent extraction; lighter rare earth elements; saponification; 
complexation; lactic acid.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A extração líquido - líquido usando extratantes líquidos orgânicos é chamada de 
extração por solvente (SX) e atualmente é uma das principais técnicas de 
separação, purificação e recuperação de metais em escala industrial, incluindo os 
elementos de terras raras (ETRs). Devido ás propriedades químicas similares destes 
elementos a separação e purificação de uma mistura é uma tarefa complexa. 
Atualmente, são bem conhecidas algumas rotas de separação dos ETRs a partir 
desta técnica (Morais e Ciminelli 2004). A pesar disto, continuam sendo realizadas 
pesquisas voltadas para a procura de novas rotas de separação por extração por 
solvente que sejam mais eficientes e com menos impacto ao meio ambiente. 
 
Com o objetivo de aumentar a seletividade da separação destes elementos 
modificações nos processos de purificação por SX têm sido estudadas. Entre as 
modificações estão a saponificação do extratante, como por exemplo, D2EHPA e P-
507, com bases comerciais como soda caustica, hidróxido de amônio, carbonato de 
amônio e compostos básicos alternativos como solução de Mg(HCO3)2 produzido a 
partir da dolomita e do cloreto de magnésio (Lee et al., 2005; Feng et al., 2012). 
 
A saponificação do extratante orgânicos faz com que a acidez do licor aquoso 
exausto (rafinado) diminua menos drasticamente durante a extração dos metais da 
fase aquosa o que, não só aumenta a extração total dos metais, como também 
incrementa a seletividade da extração. Todavia, o emprego de extratantes 
saponificados origina um efluente aquoso com elevado teor de amônio, sódio, cálcio 
ou magnésio (dependendo do agente utilizado para a saponificação) se tornando 
necessário o tratamento destes efluentes antes da disposição no meio ambiente 
(Ruiz et al., 2003). Como alternativa ao processo de saponificação o 
condicionamento da alimentação com complexantes é considerado uma alternativa 
promissora à saponificação por ser ambientalmente mais amigável e tem 
comprovado que, como a saponificação o uso de complexantes, melhora a 
separação dos ETRs (Sun et al., 2006). A melhora da separação quando são usados 
complexantes como o ácido lático se deve ao efeito tampão exercido pelo ácido em 
fase aquosa o que evita a diminuição do pH em fase aquosa o que favorece a 
extração dos ETRs (Yin et al., 2010). 
 
O objetivo do estudo foi comparar a eficiência da separação do didímio do lantânio a 
partir da técnica de extração por solvente usando extratantes organofosforados 
quando os extratantes são saponificados com quando está presente o complexante 
ácido lático no licor de alimentação. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os extratantes orgânicos empregados foram: o ácido di-2-etil-hexil fosfórico 
(D2EHPA); o ácido 2-etil-hexil fosfônico mono 2-etil-hexil éster (P-507) e o ácido 
2,4,4-trimetil-pentil fosfínico (Cyanex 272). Os extratantes foram usados na 
concentração de 0,6 mol L-1 e diluídos com isoparafina. Os valores dos pHs 
estudados foram: 0,5; 2,0 e 3,5. A faixa de concentração do ácido lático investigada 
variou de: 0 a 0,69 mol L-1. Também foram testados os graus de saponificação dos 
extratantes: 10%, 25% e 40%. 
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Para realizar a extração volumes iguais da fase aquosa e orgânica (0,025 L) foram 
colocados em um erlenmeyer e agitados durante 15 min. Após esse tempo, a 
mistura foi separada em funil de separação. A concentração de cada elemento em 
fase aquosa foi determinada. Os ensaios foram realizados em triplicata. 
 
Para os testes de extração foi usada solução sintética contendo La, Pr e Nd com 
concentrações iguais aos valores das concentrações destes elementos em um licor 
real proveniente da lixiviação de monazita. O licor de ETRs foi preparado a partir da 
digestão dos óxidos dos respectivos elementos. A concentração de cada ETR no 
licor de alimentação expressa como óxido foi 20 g/L de La2O3, 15 g/L de Nd2O3 e 5 
g/L de Pr6O11. 
 
A saponificação dos extratantes foi realizada adicionando uma quantidade adequada 
de uma solução de NaOH 10 mol L-1 para neutralizar a quantidade desejada do 
extratante. A comprovação do grau de saponificação foi realizada a partir da 
titulação ácido - base usando solução de NaOH 0,1 mol L-1 como agente titulante. O 
ponto de equivalência da titulação foi determinação por potenciometria usando um 
eletrodo de pH (Sharma et al., 1999). 
 
A análise química dos ETRs das soluções antes e após a extração dos elementos 
neodímio e praseodímio foi realizada por espectrometria UV-Vis. A absorvância do 
Nd foi lida em 792 nm e a do Pr em 443 nm. A concentração destes elementos foi 
determinada a partir da equação de Lamber - Beer. A concentração total dos ETRs 
foi determinada a partir da titulação complexometria usando ácido etilenodiamino 
tetra-acético (EDTA) como titulante e alaranjado de xilenol como indicador em pH 
5,5. A partir da diferença da concentração dos ETRs total e a soma da concentração 
de neodímio e praseodímio, se determinou a concentração do lantânio. Antes das 
análises químicas, as amostras foram filtradas para remover o excesso de fase 
orgânica presente na fase aquosa. O pH dos rafinados também foram determinados. 
 
A quantidade de cada elemento que foi extraída para fase orgânica foi determinada 
pelo balanço de massa. A partir destes valores puderam ser determinadas as 
concentrações dos elementos e a concentração total dos ETRs na fase orgânica, as 
constantes de distribuição de cada elemento (D) e o fator de separação de pares de 

elementos (), que indica a eficiência da separação dos elementos. As equações 
matemáticas usadas para o cálculo destes parâmetros foram as equações 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 e 1.5. 

 

[𝑀]𝑒𝑞(𝑜𝑟𝑔) = [M]total-[M]eq(aq)       (1.1) 
 

[𝑀]𝑜𝑟𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑[𝑀𝑖]𝑒𝑞(𝑜𝑟𝑔)                  (1.2) 
 

D =
[𝑀]𝑒𝑞(𝑜𝑟𝑔)

[𝑀]𝑒𝑞(𝑎𝑞)
          (1.3) 

 

βM1/M2 =
DM1

DM2
          (1.4) 

 

𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝐷𝑖𝑑í𝑚𝑖𝑜 (%) =
[Pr]eq(org) +[Nd]eq(org)

[Pr]eq(org) +[Nd]eq(org)+[La]eq(org)
𝑋100              (1.5) 
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Onde [M]total e [M]eq(aq) representam as concentrações de um determinado ETR na 
fase aquosa antes e depois da extração, respectivamente. O coeficiente de 
distribuição D pode ser interpretado como a afinidade do metal por uma das fases. 
[M]eq(org) é a concentração do metal na fase orgânica no equilíbrio após extração 
calculada a partir da diferencia entre a concentração do metal na fase aquosa antes 

de após a extração. M1/M2 é o fator de separação entre dois ETRs. 
 
A comparação dos valores dos fatores de separação, %Etotal e pureza do didímio, em 
cada uma das condições estudadas permite definir o melhor extratante e as 
melhores condições de separação do neodímio e praseodímio do lantânio. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As concentrações de cada ETR e a total na fase orgânica obtidas nos testes de 
extração com D2EHPA, P-507 e Cyanex 272, em função da concentração de ácido 
lático e do pH da alimentação são mostradas nas Tabelas 1, 2 e 3. 
 

Tabela 1. Concentração de La, Pr, Nd e total na fase orgânica após extração com D2EHPA, P-
507 e Cyanex 272 em função da concentração de ácido lático com pH inicial 0,5. 

pH 
[ac. Lat.] 
(mol/L) 

Extratante 
pH 

equilíbrio 
[La] org 

(g/L) 
[Pr] org 

(g/L) 
[Nd] org 

(g/L) 
[Total] org 

(g/L) 

0,5 0 D2EHPA 0,30 1,77 1,22 3,28 6,27 
 0,17 D2EHPA 0,29 1,49 1,07 2,78 5,33 
 0,34 D2EHPA 0,30 1,80 1,13 2,86 5,78 
 0,52 D2EHPA 0,30 2,48 1,20 3,01 6,69 
 0,69 D2EHPA 0,30 3,10 1,31 3,29 7,70 

0,5 0 P-507 0,66 0,99 0,28 0,39 1,65 
 0,17 P-507 0,68 1,27 0,37 0,52 2,16 
 0,34 P-507 0,68 1,81 0,40 0,69 2,90 
 0,52 P-507 0,73 1,94 0,47 0,89 3,31 
 0,69 P-507 0,73 2,30 0,55 1,00 3,86 

0,5 0 Cyanex 272 0,45 1,02 0,15 0,18 1,35 
 0,17 Cyanex 272 0,48 1,61 0,16 0,27 2,05 
 0,34 Cyanex 272 0,47 1,84 0,12 0,18 2,14 
 0,52 Cyanex 272 0,47 2,23 0,21 0,37 2,81 
 0,69 Cyanex 272 0,45 2,57 0,23 0,39 3,20 

 
Tabela 2. Concentração de La, Pr, Nd e total na fase orgânica após extração com D2EHPA, P-

507 e Cyanex 272 em função da concentração de ácido lático com pH inicial 2,0. 

pH 
[ac. Lat.] 
(mol/L) 

Extratante 
pH 

equilíbrio 
[La] org 

(g/L) 
[Pr] org 

(g/L) 
[Nd] org 

(g/L) 
[Total] org 

(g/L) 

2,0 0 D2EHPA 0,60 2,13 1,82 5,58 9,53 
 0,17 D2EHPA 0,74 2,91 2,14 6,49 11,54 
 0,34 D2EHPA 0,85 3,76 2,46 7,27 13,49 
 0,52 D2EHPA 0,98 4,49 2,81 8,15 15,44 
 0,69 D2EHPA 1,04 5,78 2,95 8,84 17,58 

2,0 0 P-507 0,94 0,93 0,34 2,15 3,41 
 0,17 P-507 1,11 1,45 1,39 4,29 7,12 
 0,34 P-507 1,20 1,85 1,76 5,28 8,90 
 0,52 P-507 1,30 1,75 2,14 6,03 9,93 
 0,69 P-507 1,42 2,37 2,50 6,83 11,71 

2,0 0 Cyanex 272 1,41 0,66 0,05 0,15 0,86 
 0,17 Cyanex 272 1,66 0,93 0,13 0,46 1,52 
 0,34 Cyanex 272 1,68 1,68 0,38 0,84 2,91 
 0,52 Cyanex 272 1,89 1,43 0,60 1,18 3,21 
 0,69 Cyanex 272 1,92 2,01 0,67 1,45 4,14 
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Tabela 3. Concentração de La, Pr, Nd e total na fase orgânica após extração com D2EHPA, P-
507 e Cyanex 272 em função da concentração de ácido lático com pH inicial 3,5. 

pH 
[ac. Lat.] 
(mol/L) 

Extratante 
pH 

equilíbrio 
[La] org 

(g/L) 
[Pr] org 

(g/L) 
[Nd] org 

(g/L) 
[Total] org 

(g/L) 

3,5 0,00 D2EHPA 0,81 2,65 1,81 5,50 9,96 
 0,17 D2EHPA 1,05 3,71 2,47 7,16 13,34 
 0,34 D2EHPA 1,31 5,38 3,21 9,06 17,66 
 0,52 D2EHPA 1,49 8,75 4,04 11,00 23,79 
 0,69 D2EHPA 1,62 13,40 4,47 12,06 29,93 

3,5 0,00 P-507 1,05 0,66 0,90 2,79 4,35 
 0,17 P-507 1,42 1,37 2,09 6,21 9,67 
 0,34 P-507 1,79 2,24 2,88 8,33 13,45 
 0,52 P-507 2,23 3,99 3,57 9,58 17,14 
 0,69 P-507 2,44 5,13 3,77 9,95 18,85 

3,5 0,00 Cyanex 272 1,68 0,98 0,13 0,59 1,70 
 0,17 Cyanex 272 2,15 1,16 0,62 2,20 3,98 
 0,34 Cyanex 272 2,31 1,17 1,06 3,42 5,65 
 0,52 Cyanex 272 2,53 1,73 1,50 4,80 8,03 
 0,69 Cyanex 272 2,82 1,78 1,90 5,87 9,55 

 
Pelas Tabelas 1, 2 e 3 observa-se que para todos os pHs investigados, foi obtida a 
maior concentração de ETRs na fase orgânica usando D2EHPA, seguido do P-507 e 
do Cyanex 272. Observa-se ainda que, para todos os pHs avaliados, à medida que 
aumenta a concentração de ácido lático, aumenta a concentração total de ETRs na 
fase orgânica devido ao aumento do pH de equilíbrio, produto do efeito tampão que 
o íon lactato exerce na fase aquosa. Observa-se que nos 3 pHs estudados para o 
D2EHPA a ordem de extração foi: Nd > La >Pr. Nota-se que para o P-507 em pH 0,5 
a ordem de extração foi: La > Nd > Pr, em pH 2,0 Nd > Pr ≈ La e em pH 3,5 Nd > La 
> Pr. No caso do Cyanex 272 em pH 0,5 se observa uma ordem de extração La > 
Nd > Pr, em pH 2,0 foi: La > Nd > Pr e em pH 3,5 Nd > Pr ≈ La. 
 

A partir da Tabela 4 pode-se dizer que os maiores valores de  Pr/La e de pureza do 
didímio foram obtidos com o extratante P-507 em pH 3,5. Maior fator de separação 
foi obtido com concentração de 0,34 mol L-1 de ácido lático e a maior pureza de 
didímio na concentração de 0,17 mol L-1. Embora nestas concentrações se obtenha 
a melhor separação e a maior pureza, a extração é baixa comparada com a extração 
alcançada em 0,52 mol L-1 (Tabela 3). A menor pureza obtida com 0,52 mol L-1 pode 
ser aumentada em uma etapa de lavagem posterior. 
 
As concentrações de cada ETRs e a concentração total na fase orgânica obtidas nos 
testes de extração com D2EHPA, P-507 e Cyanex 272 em função do grau de 
saponificação do extratante e do pH da alimentação são mostradas nas Tabelas 5, 6 
e 7. 
 

Os valores dos  Pr/La e pureza do didímio obtidos nos testes de extração com 
D2EHPA, P-507 e Cyanex 272, em função da concentração de ácido lático e do pH 
são mostradas na Tabelas 4. 
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Tabela 4. Fatores de separação Pr/La e de pureza do didímio nos testes de extração com 

D2EHPA, P-507 e Cyanex 272 em função da concentração de ácido lático. 

  pH 0,5  pH 2,0  pH 3,5  

Extratante 
[ac. Lat.] 
(mol/L) 

 Pr/La 
Pureza 
Didímio 

 Pr/La 
Pureza 
Didímio 

 Pr/La 
Pureza 
Didímio 

D2EHPA 0,00 3,0 72% 4,4 78% 3,6 73% 
D2EHPA 0,17 3,2 72% 4,0 75% 4,3 72% 
D2EHPA 0,34 2,8 69% 3,8 72% 4,9 70% 
D2EHPA 0,52 2,1 63% 4,0 71% 5,6 63% 
D2EHPA 0,69 1,8 60% 3,2 67% 4,4 55% 

P-507 0,00 1,1 40% 1,4 73% 6,2 85% 
P-507 0,17 1,2 41% 4,7 80% 9,3 86% 
P-507 0,34 0,9 38% 5,1 79% 10,0 83% 
P-507 0,52 0,9 41% 7,4 82% 8,9 77% 
P-507 0,69 0,9 40% 7,0 80% 7,8 73% 

Cyanex 272 0,00 0,6 25% 0,3 23% 0,5 42% 
Cyanex 272 0,17 0,4 21% 0,6 39% 2,4 71% 
Cyanex 272 0,34 0,2 14% 0,9 42% 4,4 79% 
Cyanex 272 0,52 0,3 21% 1,7 56% 4,6 78% 
Cyanex 272 0,69 0,3 20% 1,4 51% 6,5 81% 

 
Tabela 5. Concentração de La, Pr, Nd e total na fase orgânica após extração com D2EHPA, P-

507 e Cyanex 272 em função do grau de saponificação do extratante com pH inicial 0,5. 

pH Sap. (%) Extratante 
pH 

equilíbrio 
[La] org 

(g/L) 
[Pr] org 

(g/L) 
[Nd] org 

(g/L) 
[Total] org 

(g/L) 

0,5 0 D2EHPA 0,73 2,46 0,71 2,55 5,73 
 10 D2EHPA 0,71 2,42 0,70 2,55 5,67 
 25 D2EHPA 0,76 2,10 0,90 3,30 6,30 
 40 D2EHPA 0,79 2,35 1,12 4,35 7,82 

0,5 0 P-507 0,51 0,61 0,15 0,87 1,63 
 10 P-507 0,60 0,48 0,24 0,99 1,71 
 25 P-507 0,77 0,62 0,23 1,29 2,13 
 40 P-507 1,00 0,77 0,60 2,36 3,74 

0,5 0 Cyanex 272 0,33 0,40 0,02 0,03 0,45 
 10 Cyanex 272 0,31 0,30 < 0,01 < 0,01 0,09 
 25 Cyanex 272 0,45 0,39 < 0,01 0,12 0,51 
 40 Cyanex 272 1,00 0,46 0,01 0,28 0,76 

 
Tabela 6. Concentração de La, Pr, Nd e total na fase orgânica após extração com D2EHPA, P-

507 e Cyanex 272 em função do grau de saponificação do extratante com pH inicial 2,0. 

pH Sap. (%) Extratante 
pH 

equilíbrio 
[La] org 

(g/L) 
[Pr] org 

(g/L) 
[Nd] org 

(g/L) 
[Total] org 

(g/L) 

2,0 0 D2EHPA 0,92 1,95 1,94 6,04 9,93 
 10 D2EHPA 0,97 1,92 2,14 6,61 10,67 
 25 D2EHPA 1,12 2,61 2,33 7,77 12,71 
 40 D2EHPA 1,24 3,17 3,01 10,22 16,40 

2,0 0 P-507 1,05 1,91 0,73 2,91 5,55 
 10 P-507 1,20 1,70 1,02 4,24 6,96 
 25 P-507 1,47 2,41 1,65 6,75 10,80 
 40 P-507 1,82 3,10 2,48 9,46 15,04 

2,0 0 Cyanex 272 1,21 0,35 0,04 0,27 0,66 
 10 Cyanex 272 1,62 0,68 0,33 1,50 2,50 
 25 Cyanex 272 2,01 0,98 1,03 4,62 6,63 
 40 Cyanex 272 2,31 2,35 2,46 9,51 14,31 
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Tabela 7. Concentração de La, Pr, Nd e total na fase orgânica após extração com D2EHPA, P-
507 e Cyanex 272 em função do grau de saponificação do extratante com pH incial 3,5. 

pH Sap. (%) Extratante 
pH 

equilíbrio 
[La] org 

(g/L) 
[Pr] org 

(g/L) 
[Nd] org 

(g/L) 
[Total] org 

(g/L) 

3,5 0 D2EHPA 0,95 0,56 2,82 6,60 9,99 
 10 D2EHPA 1,00 0,85 2,91 7,17 10,93 
 25 D2EHPA 1,12 1,62 3,13 8,36 13,11 
 40 D2EHPA 1,28 1,89 3,89 10,83 16,61 

3,5 0 P-507 1,11 <0,01 0,60 2,68 3,28 
 10 P-507 1,26 0,67 0,94 4,06 5,66 
 25 P-507 1,53 0,50 1,58 6,44 8,51 
 40 P-507 1,96 1,01 2,39 9,31 12,70 

3,5 0 Cyanex 272 1,44 0,78 0,11 0,58 1,47 
 10 Cyanex 272 1,81 0,93 0,41 1,87 3,21 
 25 Cyanex 272 2,16 1,83 1,15 5,11 8,09 

 
A partir das Tabelas 5, 6 e 7 pode-se dizer que em um determinado valor de pH a 
concentração total de ETRs na fase orgânica foi maior com D2EHPA, seguido do P-
507 e por último o Cyanex 272. Em todos os pH, para os três extratantes, a medida 
que aumenta o % de saponificação, aumenta a concentração total de ETRs na fase 
orgânica devido ao aumento do pH de equilíbrio. O aumento do pH se deve ao fato 
do extratante estar saponificado havendo menos prótons transferidos para a fase 
aquosa. Observa-se que para o D2EHPA em pH 0,5 a ordem de extração foi: Nd > 
La > Pr, enquanto que em pH 2,0 foi Nd > La ≈ Pr e em pH 3,5 foi: Nd > Pr > La. No 
caso do P-507 em pH 0,5 a ordem da extração foi: Nd > La ≈ Pr em pH 2,0 Nd > La 
> Pr e em pH 3,5 foi: Nd > Pr > La. No caso do Cyanex 272 em pH 0,5 a ordem de 
extração foi: La > Nd > Pr em pH 2,0 Nd > Pr ≈ La e em pH 3,5 Nd > La ≈ Pr. 
 

Os valores dos  Pr/La e pureza do didímio obtidos nos testes de extração com 
D2EHPA, P-507 e Cyanex 272, em função do grau de saponificação e do pH são 
mostradas na Tabelas 8. 
 

Tabela 8. Fatores de separação Pr/La e de pureza do didímio nos testes de extração com 
D2EHPA, P-507 e Cyanex 272 em função da % de saponificação. 

  pH 0,5  pH 2,0  pH 3,5  

Extratante 
[ac. Lat.] 
(mol/L) 

 Pr/La 
Pureza 
Didímio 

 Pr/La 
Pureza 
Didímio 

 Pr/La 
Pureza 
Didímio 

D2EHPA 0 1,3 57% 5,4 80% 27,7 94% 
D2EHPA 10 1,3 57% 6,5 82% 19,1 92% 
D2EHPA 25 2,0 67% 5,4 79% 11,1 88% 
D2EHPA 40 2,4 70% 7,3 81% 15,9 89% 

P-507 0 1,0 63% 1,7 66%  - -  
P-507 10 2,0 72% 3,0 76% 6,7 88% 
P-507 25 1,5 71% 3,9 78% 18,2 94% 
P-507 40 3,3 79% 5,8 79% 17,5 92% 

Cyanex 272 0 0,2 12% 0,5 47% 0,6 47% 
Cyanex 272 10 0,2 15% 2,1 73% 2,0 71% 
Cyanex 272 25 0,3 17% 5,5 85% 3,3 77% 
Cyanex 272 40 0,1 39% 8,3 84% -  -  

 

Analisando os resultados da Tabela 8, observa-se que os maiores valores de  Pr/La 
e pureza do didímio com os extratantes D2EHPA e P-507 foram obtidos em pH 3,5. 
Quando se avalia os valores de concentração total em fase orgânica (Tabela 7), as 
melhores condições de separação em pH 3,5 para o D2EHPA e P-507 foram obtidas 
quando o grau de saponificação foi 40%. 
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Para o caso do D2EHPA, na condição com saponificação se obtém um b Pr/La maior 
e uma maior pureza do didímio comparado com a condição em que se usa o ácido 
lático, embora na condição em que se usa o ácido lático se consiga uma maior 
extração total. O mesmo cenário, é observado para o extratante P-507. No caso do 
extratante Cyanex 272, na condição em que se usa ele saponificado se obtém um 
maior fator de separação, uma maior pureza do didímio e uma maior extração, 
comparando com a condição em que se usa o ácido lático. 
 
Por último, quando se comparam todas as condições entre si, as melhores 
condições para a separação didímio/L foram nas que se usaram o P-507 e D2EHPA 
saponificados 40% e a solução aquosa em pH 3,5. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Pode-se concluir que tanto saponificar os extratantes como condicionar a 
alimentação aquosa com ácido lático favorece a separação didímio/La. Os 
resultados também indicaram que a saponificação é mais eficiente do que a adição 
do complexante ácido lático. Todavia, devem ser realizados testes em regime 
contínuo, assim como uma análise de viabilidade técnica e económica para apontar 
qual das duas técnicas é efetivamente a mais viável economicamente. 
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