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RESUMO 
 
Muitos institutos de pesquisa brasileiros e empresas vem desenvolvendo pesquisas 
em Terras Raras (TR) e contribuindo para o desenvolvimento da cadeia produtiva de 
TR no Brasil. O presente trabalho tem por objetivo estudar a separação dos 
elementos Eu e Gd através da extração por solventes utilizando extratantes 
organofosforados. A escolha dos elementos é justificada pelo alto valor de mercado 
além de suas inúmeras aplicações. Soluções clorídricas de Gd e Eu foram 
preparadas a partir de um carbonato de Gd e Eu fornecido pela Indústrias Nucleares 
do Brasil (INB), como um subproduto no processamento da monazita. Foram 
estudados diferentes parâmetros como a natureza dos extratantes, a concentração 
dos mesmos e a variação de pH. As análises químicas quantitativas das TR foram 
realizadas por ICP (Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Indutivamente 
Acoplado) e o extratante de melhor desempenho foi utilizado para estudo do efeito 
sinérgico em conjunto com um extratante quelante tipo pirazolona. O estudo do 
efeito sinérgico tem se mostrado bastante interessante no que tange a melhoria da 
seletividade no tema de estudo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: terras raras; extração por solventes; efeito sinérgico; 
pirazolona.  
 
ABSTRACT 
 
Many Brazilian research institutes and companies have been conducting research on 
rare earth (RE) and contributing to the development of the productive chain of RE in 
Brazil. This work aims to study the separation of elements Eu and Gd by solvent 
extraction using organophosphorus extractants. The choice of the elements is 
justified by the high market value as well as its numerous applications. Chloride 
solutions of Gd and Eu were prepared from a carbonate Gd and Eu provided by the 
Nuclear Industries of Brazil (INB), as a byproduct of the monazite processing. 
Different parameters were studied as the kind of extractants, concentration and the 
pH range. Quantitative chemical analysis of rare earths were performed by ICP 
(Atomic Emission Spectrometry Inductively Coupled Plasma) and the extractant with 
the best performance was used to study the synergistic effect together with a 
chelating extractant of pyrazolone type. The study of synergistic effect has been very 
interesting when it comes to improving the selectivity in the study subject. 
 
KEYWORDS: terras raras; solvent extraction; synergistic effect; pyrazolone. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As terras raras (TR) constituem um grupo de elementos de número atômico entre 57 
e 71 que pertencem ao grupo dos lantanóides (anteriormente e ainda hoje 
chamados de lantanídeos) incluindo elementos Ítrio (Y) e Escândio (Sc). O nome 
“terra” deve-se ao seu aspecto terroso e o termo “rara” é um equívoco, pois eles são 
relativamente abundantes na crosta terrestre. No entanto, são tipicamente dispersos 
e só raramente ocorrem em depósitos de minerais concentrados e com um potencial 
econômico exploratório porque essas terras foram consideradas, inicialmente, 
escassas na natureza. Hoje, se sabe que esses elementos se encontram 
distribuídos amplamente na crosta terrestre (SHRIVER e ATKINS, 2008). 
 
Estes elementos podem ser classificados de acordo com o seu número atômico e as 
propriedades químicas fazendo assim uma separação em grupos classificados em 
pesados (Gd-Lu), também conhecidos com o grupo do ítrio e os leves (La-Eu), 
também conhecido como o grupo do Cério. Há ainda autores que consideram alguns 
elementos classificados como médios (Sm-Gd) (XIE et al., 2014).  
 
Desde 2010, devido a aumento dos preços internacionais das TR e as cotas de 
exportação da China tem provocado a discussão sobre novos projetos relacionados 
a TR em todo o mundo. A FCC (Fábrica Carioca de Catalisadores) sofreu com a 
redução das cotas de exportação de lantânio para a produção de seus catalisadores, 
fundamentais no processo de craqueamento de petróleo (LIMA, 2012). 
 
A diminuição dessas cotas de exportações pela China, que começou a ser 
implantada no final de 2010, levou à elevação dos preços internacionais durante 
todo o ano de 2011 e provocou um maior interesse na pesquisa mineral e na 
produção de TR em outros países (EUA, Canadá, Austrália, Vietnam, África do Sul), 
inclusive na reativação da mina de Mountain Pass, ocorrida em 2012 (ANDRADE, 
2013). 
 
Os preços elevados das TR durante o ano de 2011, diminuíram sensivelmente em 
2012, mas continuam em patamares superiores aos preços anteriores à política 
protecionista, exceção feita aos preços das TR pesadas, que continuam altos e que, 
juntamente com o caráter estratégico dos elementos de TR, justificam os projetos 
em execução no resto do mundo. Apesar da tendência de aumento da produção de 
TR fora da China, esta deve manter-se na liderança mundial de produtos de TR, 
pelo longo tempo de experiência no desenvolvimento científico e tecnológico desses 
produtos. Pode, inclusive, tornar-se importadora de TR como commodities, dado que 
seu grande interesse é na agregação de valor pela transformação industrial, desde 
que realizada na própria China (ANDRADE, 2013). 
 
Há na literatura inúmeros trabalhos envolvendo o estudo do efeito sinérgico na 
extração de íons metálicos incluindo as TR, chamando a atenção para a utilização 
de extratantes quelantes (LIAO et al., 2009). Extratantes quelantes são compostos 
que possuem grupos capazes de formar complexos com os íons metálicos, havendo 
a formação de um composto de coordenação. Essa formação se dá através de um 
mecanismo similar ao dos extratantes catiônicos, onde há a troca do H+ pelo metal 
de interesse. Como exemplo desses quelantes podemos citar as diversas variações 
de oximas e de hidroxiquinolinas além de algumas pirazolonas (JYOTHI et al.,1990). 
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Esses extratantes têm sido utilizados na extração de Európio em meio nítrico e de 
Cério e Lantânio em meio clorídrico. O maior número de trabalhos utilizando este 
tipo de extratante está relacionado a separação e purificação do Cobre 
principalmente no que tange a utilização das oximas (RITCEY e ASHBROOK, 1984). 
 
Devido à importância econômica além das inúmeras aplicações das TR em especial 
dos elementos Európio e Gadolínio este trabalho propõe o estudo da extração por 
solventes de európio e gadolínio utilizando extratantes organofosforados juntamente 
com um tipo de pirazolona.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Foram realizados os ensaios de extração em triplicata utilizando 4 diferentes 
extratantes, sendo 3 organofosforados – D2EHPA (ácido di-2-etilexilfosfórico) 
fornecido pela RHODIA, Cyanex 272 (ácido di-2,4,4,-trimetilpentil fosfínico) fornecido 
pela Cytec, P507 (ácido monoetilexilfofônico) fornecido pela Louyang Inc, e um 
quelante, um tipo de pirazolona (1-fenil-3-metil-4-benzoil-5-pirazolona- HPMBP) 
fornecido pela Interprise Instrumentos Analíticos Ltda, sendo este último utilizado 
para o estudo do efeito sinérgico. A concentração da solução aquosa foi de 5x10-3M 
e da solução orgânica 0,1M em todos os ensaios, variando-se a fração molar (X) do 
HPMBP. Dois diferentes valores de pH foram estudados. Os testes realizados 
encontram-se na Tabela 1 
 

Tabela 1. Ensaios realizados. 

XHPMBP [D2EHPA], [P507] ou [CYANEX 272] pH 

0 0,1 2,5 e 3,0 

0,1 0,09 2,5 e 3,0 

0,2 0,08 2,5 e 3,0 

0,3 0,07 2,5 e 3,0 

0,4 0,06 2,5 e 3,0 

0,5 0,05 2,5 e 3,0 

0,6 0,04 2,5 e 3,0 

0,7 0,03 2,5 e 3,0 

0,8 0,02 2,5 e 3,0 

0,9 0,01 2,5 e 3,0 

1 ----- 2,5 e 3,0 

 
2.1. Preparo da solução aquosa 
 
Para o preparo da solução aquosa foi utilizada uma amostra de Carbonato de Gd e 
Eu, cedido pela INB- Indústrias Nucleares do Brasil. Este carbonato é o produto da 
lixiviação da monazita por precipitação com carbonato de sódio, obtendo um 
carbonato rico em Gd e Eu, porém contendo outros elementos em menor 
concentração como Samário e Ferro. A composição deste carbonato foi obtida 
através de sua análise por fluorescência de raios-x como descrito na Tabela 2. Os 
cloretos foram preparados, à quente, a partir do carbonato de Gd e Eu, por meio da 
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adição de HCl com 10% de excesso estequiométrico. Antes da adição do HCl fez-se 
uma pasta do óxido com adição de um pequeno volume de água destilada em um 
bécher, para facilitar a solubilização do mesmo. Após o preparo dessa pasta 
colocou-se o bécher em uma chapa de aquecimento e adicionou-se o HCl aos 
poucos. Após a formação de uma solução límpida o bécher foi mantido em 
aquecimento quase até a secura, para que o excesso de HCl seja evaporado. O 
cloreto foi, então, transferido para um balão volumétrico e avolumado com água 
destilada. 
 

Tabela 2. Análise química do material de partida.  

Fe K Na La Ce Pr Nd Sm Gd Eu 

<0,10 
ppm 28,8ppm 747ppm 

<10 
ppm <8ppm <8ppm <16ppm 0,17% 49,3% 1,9% 

Tb Dy Ho Er Yb Y Th U Sc  

0,21% <2ppm 0,16% 
575 
ppm 24ppm 0,12% <24ppm 28ppm <2ppm  

 
2.2. Preparo da solução orgânica 
 

As soluções orgânicas foram preparadas diluindo-se os extratantes em solvesso 
fornecido pela QUIMESP de acordo com a fração molar de cada ensaio realizado 
(Tabela 1).  
 
2.3. Ensaios de extração 
 

Os ensaios de extração foram realizados em funis de separação de 150mL 
utilizando a relação A/O 1:1 onde foram utilizados 25mL de cada solução. O sistema 
foi agitado em um shaker de agitação recíproca marca IKA modelo H5501 por 
15minutos à temperatura ambiente. Após esse período a solução foi posta em 
repouso por 40 minutos e as fases foram então separadas realizando-se em seguida 
a filtração do rafinado em papel quantitativo faixa azul para a remoção de resíduos 
orgânicos. Após a filtração o rafinado foi analisado por espectrometria de emissão 
atômica por plasma indutivamente acoplado (ICP). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os ensaios de extração mostraram um crescimento nos percentuais de extração 
tanto para európio quanto para gadolínio para os extratantes CYANEX 272 e P507 
havendo um aumento significativo nos testes realizados com CYANEX 272 como 
demonstrado nas Tabelas 3 e 4. Houve um aumento de 65% na extração de Gd e de 
cerca de 74% na extração de Eu no ensaio realizado com o CYANEX 272 em pH2,5 
utilizando uma fração molar de HPMBP de 0,7, sendo este aumento também 
verificado em pH 3,0. A redução dos percentuais de extração foi verificada a partir 
da fração molar de HPMBP de 0,8. 
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Tabela 3. Porcentagens de extração de acordo com as frações molares de HPMBP em pH 2,5. 

X HPMBP Cyanex 272-Gd Cyanex 272-Eu D2EHPA-Gd D2EHPA-Eu P507-Gd P507-Eu 

0 16,56 13,61 99,71 99,48 72,60 54,56 

0,1 38,90 43,51 98,95 98,56 74,81 65,28 

0,2 54,18 62,72 98,83 98,42 76,35 74,60 

0,3 63,10 73,03 98,26 98,02 77,21 80,56 

0,4 71,52 80,28 97,97 97,72 81,78 84,52 

0,5 75,37 83,97 95,12 95,46 83,74 86,51 

0,6 80,90 88,42 95,01 96,03 84,07 89,55 

0,7 81,76 88,68 93,23 95,01 85,26 91,27 

0,8 80,49 88,17 88,98 92,06 84,13 89,48 

0,9 75,52 84,48 80,76 86,39 75,32 82,80 

1 73,16 81,68 43,90 59,75 67,79 73,61 

 
Tabela 4. Porcentagens de extração de Gd e Eu de acordo com a fração molar de HPMBP em 

pH3,0. 

X HPMBP Cyanex 272-Gd Cyanex 272-Eu D2EHPA-Gd D2EHPA-Eu P507-Gd P507-Eu 

0 31,82 24,54 99,69 99,57 85,45 80,41 

0,1 55,72 59,83 99,58 99,44 85,50 78,82 

0,2 72,58 78,51 99,30 99,25 93,56 93,89 

0,3 80,50 86,69 99,25 99,37 87,62 89,95 

0,4 86,01 91,21 98,80 98,91 91,32 94,15 

0,5 88,34 93,41 98,05 98,33 91,49 94,40 

0,6 89,76 94,51 97,63 98,00 92,97 98,24 

0,7 90,18 95,12 96,59 97,40 92,69 97,74 

0,8 88,68 94,14 93,89 95,46 92,81 97,15 

0,9 85,65 91,70 87,51 91,84 87,58 88,98 

1 84,33 89,74 84,36 86,63 83,08 86,47 

 
As Figuras 1 e 2 fazem um comparativo entre os três extratantes organofosforados 
estudados em pH 2,5 e 3,0 para os elementos Eu e Gd. 
 

 
Figura 1. Percentuais de extração de Gd. 
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Figura 2. Percentuais de extração de Eu. 

 
Podemos observar na Figura 3 as estruturas químicas dos três extratantes 
estudados. É possível verificar diferenças na natureza estrutural que são 
importantes para a avaliação dos seus comportamentos de extração. 

 
Figura 3. Estrutura química (a) D2EHPA, (b) CYANEX 272, (c) P507. 

 
Apesar do CYANEX 272 também ser um extratante catiônico assim como o D2EHPA 
e o P507, o mesmo apresenta um caráter menos ácido. A diferença entre estes 
extratantes está no número de átomos de oxigênio presentes na estrutura química. 
O D2EHPA é o que possui o maior número de átomos de oxigênio ligados ao átomo 
central, o que lhe confere uma capacidade maior de extração, visto que a presença 
de mais átomos de oxigênio torna o hidrogênio mais facilmente ionizável, realizando 
a troca pelo metal com mais facilidade que outros extratantes (RITCEY e 
ASHBROOK, 1984). Em seguida vem o P507 como o segundo mais ácido, que 
possui três átomos de oxigênio em sua estrutura e por último o CYANEX 272. Essa 
diferença estrutural se refletiu nos resultados de extração. O estudo com o D2EHPA 
mostrou um efeito sinérgico antagônico em todas as frações molares de HPMBP 
estudadas, resultado do alto poder de extração que este extratante tem, mascarando 
assim a ação sinérgica do segundo extratante. Já com relação ao P507 foi possível 
verificar um aumento no percentual de extração quando o P507 trabalhou em ação 
sinérgica com o HPMBP. Talvez esse efeito sinérgico possa ter sido verificado por 
conta da menor acidez desse extratante em relação ao D2EHPA. Como já dito 
anteriormente, os melhores resultados foram para o CYANEX 272. O caráter menos 
ácido do CYANEX 272 possibilitou a verificação de um aumento nos percentuais de 
extração em função da fração de HPMBP.  
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Segundo Liao (2009) o efeito sinérgico pode ser avaliado através do coeficiente 
sinergístico demostrado na Equação 1, onde um efeito sinérgico é considerado 
positivo quando o valor do seu coeficiente é ≥ 1. 
 

𝑅 =
𝐷𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐷𝐴+ 𝐷𝐵
                                                                               (1) 

 
Sendo A e B os extratantes de interesse. 
 
Como os melhores resultados de extração foram obtidos com o extratante CYANEX 
272 foram plotados os gráficos do coeficiente sinergístico para európio e gadolínio 
separadamente dos outros extratantes,conforme demonstrado na Figura 4.  
 
 

Figura 4. Coeficiente sinergístico do Eu e Gd (CYANEX 272 + HPMBP). 

 

Observa-se um aumento crescente do valor de R até um X=0,7 nos dois valores de 
pH estudados. Os maiores valores de R para Eu podem ser justificados pois o efeito 
sinérgico diminui à medida que aumenta o número atômico dos elementos (LIAO et 
al., 2009). 
 
O valor do coeficiente de distribuição (D), que mede a capacidade que um extratante 
tem em retirar um metal da fase aquosa, obtido no teste com CYANEX 272 para 
X=0,7 atingiram valores de 9,2 e 18,5 para Gd e Eu respectivamente, enquanto que 
para o CYANEX 272 puro, ou seja, sem HPMBP, esses valores foram de 0,5 e 0,3, o 
que representou um aumento no coeficiente de distribuição de 9 vezes em relação 
ao Gd e de 18 vezes em relação ao Eu. Apesar da limitação desse dado, que 
depende de outros fatores como temperatura, pH entre outros, o valor de D indica a 
facilidade de um metal em ser extraído por um determinado extratante, mostrando 
um bom resultado nestes ensaios iniciais. 
 
Apesar de obtidos valores de R>1 para os ensaios com P507, o aumento nos 
percentuais de extração não foram tão significativos, <20% de aumento em todos os 
ensaios, com relação aos obtidos nos testes com CYANEX 272. Como já 
mencionado anteriormente, no caso do D2EHPA houve um efeito sinergístico 
antagônico, ou seja, um valor de R<0 em todos os ensaios sinérgicos realizados. Os 
coeficientes sinergísticos para P507 e D2EHPA encontram-se na Figura 5. 
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Figura 5. Coeficiente sinergístico do Eu e Gd - D2EHPA + HPMBP e P507 + HPMBP. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Estes ensaios preliminares do efeito sinérgico entre uma Pirazolona e extratantes 
organofosforados se mostraram interessantes principalmente com relação a 
utilização do extratante CYANEX 272 com o HPMBP. Os resultados mostram um 
aumento na capacidade de extração de Gd e Eu em função do pH e da fração de 
pirazolona. Os resultados também indicam um aumento no coeficiente de 
distribuição desses dois elementos que chegou a 18 vezes utilizando uma fração 
molar de 0,7 de pirazolona em comparação ao mesmo teste utilizando CYANEX 272 
puro. Outros ensaios estão em andamento, como o levantamento de parâmetros 
termodinâmicos, para que se possa entender melhor o processo de sinergia. 
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