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RESUMO 
 
Os elementos de terras raras são empregados em diversas tecnologias emergentes 
que irão permitir um desenvolvimento sustentável. A China possui cerca de 30% das 
reservas mundiais e é responsável por aproximadamente 95% do suprimento destes 
materiais. As reduções das cotas de exportação promovidas pelo governo chinês, 
em decorrência do crescimento interno e restrições na mineração ilegal, fizeram com 
que os preços destes materiais atingissem um valor máximo em 2011. A 
necessidade de reduzir a dependência chinesa incentivou a reativação e o 
desenvolvimento de novas linhas de pesquisas visando à obtenção de metais ou 
produtos de terras raras. No presente estudo foi empregada a técnica de extração 
por solvente para purificar um licor sintético de terras raras com composição similar 
as soluções obtidas no processo de lixiviação de xenotima, sendo empregado um 
extratante desenvolvido especificamente para separação de terras raras pesadas. 
Os resultados preliminares mostraram ser possível recuperar cerca de 60% do 
itérbio contido na solução.  
 
PALAVRAS-CHAVE: extração por solvente; terras raras; cyanex 572. 
 
ABSTRACT 
 
The rare earth elements are used in a number of emerging technologies that will lead 
to sustainable development. China has about 30% of world reserves and accounts 
for approximately 95% of the supply of these materials. Reductions in export quotas 
promoted by the Chinese government as a result of internal growth and restrictions 
on illegal mining, caused the prices of these materials reached a peak in 2011. The 
need to reduce China's reliance encouraged the reactivation and development new 
lines of research aimed at obtaining metals or rare earth products. In the present 
study we used the solvent extraction technique to purify a synthetic liquor rare earths 
with similar composition solutions obtained in xenotime leaching process, and 
employed a extractant developed specifically for separation of heavy rare earths. 
Preliminary results have shown to be possible to recover about 60% of ytterbium 
contained in the solution. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os elementos de terras raras têm propriedades únicas e estão se tornando 
essenciais em muitas aplicações de alta tecnologia. A China é atualmente o maior 
produtor de terras raras fornecendo mais de 95% da oferta mundial.  
 
Diversos minerais contendo elementos de terras raras foram identificados, dos quais 
bastnesita (La, Ce), a monazita, (Ce, La, Y, Th), e xenotima, são os mais 
comercializados (Abreu e Moraes, 2014).  
 
Os minerais das terras raras são, geralmente, concentrados por flotação, métodos 
magnéticos ou gravitacionais para produzir concentrados que sofrem processamento 
hidrometalúrgico para recuperar os metais de terras raras ou compostos.  
 
Os concentrados de terras raras ou materiais calcinados são tipicamente lixiviados 
com um ácido inorgânico, tal como HCl, H2SO4 ou HNO3. Para a purificação da 
solução a operação unitária mais utilizada é a extração líquido-líquido, comumente 
denominada de extração por solvente (Singh et al., 2006). 
 
Os produtores de terras raras geralmente seguem princípios ou esquemas idênticos 
quando selecionam circuitos de extração por solvente para separar as terras raras 
uma das outras. Normalmente, as terras raras trivalentes são separadas em dois ou 
mais grupos, seguida pela subsequente separação da terra rara individual e a 
separação preferencial do ítrio, se possível. A escolha dos extratantes e condições 
da solução aquosa é influenciada tanto por considerações de custo e requisitos 
técnicos, como a seletividade (Tian et al, 2013). 
 
A utilização de extratantes catiônicos, de solvatação ou aniônicos para a separação 
de terras raras, têm sido extensivamente estudados. Comercialmente, D2EHPA, 
ácido versático, TBP, e Aliquat 336 são os extratantes mais utilizados 
comercialmente no processo de purificação das terras raras (Radhika, et al. 2011). 
 
Uma das características dos circuitos de extração por solvente para purificação de 
terras raras é a utilização de um número elevado de misturadores-decantadores 
para que ocorra uma separação efetiva dos elementos de terras raras. Desta forma, 
a literatura mostra trabalhos onde são revistos alguns circuitos de extração. 
 
Uma das dificuldades no estudo de especiação das terras raras é a limitação 
encontrada nos métodos gráficos tradicionais para simulação de circuitos de 
extração de solvente, tais como diagramas de McCabe-Thiele. No entanto, 
abordagens computacionais mais promissoras baseadas no Kremser e em 
equações de balanço de massa foram e estão sendo continuamente desenvolvidas, 
uma vez que são as que melhor predizem as interações químicas complexas (Xie et 
al., 2014). 
 

O extratante Cyanex 572 é um extratante quelante projetado pela Cytec com a 
finalidade de ter um produto com desempenho superior aos extratantes tradicionais 
a base do ácido fosfórico. Ele foi especialmente formulado para a extração e 
purificação de terras raras pesadas além de empregar baixas concentrações de 
ácido na etapa de reextração.  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

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

 

A massa específica do Cyanex 572 está entre 930 a 950 kg/m3 e viscosidade 
absoluta de 50 mPa.s a 25°C. O fabricante relata que o reagente em questão 
apresenta uma boa separação de fases, recomendando que o carregamento fique 
abaixo dos 30% do valor estequiométrico visando evitar o surgimento de uma 
terceira fase. 
 
A Figura 1 mostra um conjunto de isotermas de extração para diferentes elementos 
de terras raras, onde pode ser visto uma boa eficiência de extração para o itérbio em 
baixos valores de pH. 
 

 
Figura 1. Extração de terras raras empregando Cyanex 572 em meio clorídrico. 

 
No estudo de separação de elementos de terras raras pesados empregando ácidos 
organofosforosos e aminas, realizado por Abreu e Morais (2014), foram obtidos 
fatores de separação que podem ser observados na Tabela 1. As concentrações 
utilizadas para os extratantes foram de 1,0 mol L-1, exceto para mistura 
D2EHPA/TOPO que foi de 0,25 mol L-1. A solução de terras raras continha 30 g L-1 e 
o valor do pH foi mantido em 1,0. 
   

Tabela 1. Fatores de separação para elementos de terras raras. 

Extratante/Meio Tb/Dy Dy/Ho Ho/Er Ho/Y Y/Er 

D2EHPA – HCl 2,2 1,7 2,0 1,6 1,2 

D2EHPA – H2SO4 2,2 2,0 1,5 1,2 1,1 

Ionquest – HCl 2,5 2,2 2,3 1,7 1,2 

Ionquest – H2SO4 2,1 2,1 2,0 1,7 1,2 

D2EHPA / TOPO – HCl 2,0 1,7 1,6 1,7 1,0 

PRIMENE – H2SO4 1,2 1,1 1,3 1,5 1,1 

 
O objetivo do presente estudo foi realizar a extração de uma solução sintética 
contendo elementos de terras raras pesadas e médias e verificar a influência do pH 
na extração de elementos de terras raras pesadas, bem como obter os valores dos 
fatores de separação. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A solução sintética empregada no presente estudo foi preparada a partir da mistura 
de materiais de terra raras, gerados em outras pesquisas desenvolvidas nas 
dependências do Centro de Tecnologia Mineral. A quantidade de elementos de 
terras raras foi calculada visando obter uma solução com concentrações 
semelhantes a licores de lixiviação de xenotima. 
 
O material foi lavado, secado e, posteriormente calcinado a uma temperatura de 
600°C para obter os respectivos óxidos. O produto obtido foi dissolvido em solução 
de ácido nítrico e o valor pH ajustado para próximo de 1,5. 
 

O solvente orgânico foi preparado pela diluição do Cyanex 572 (20%) em 
isoparafina. O tempo de contato empregado foi de 15 minutos, utilizando um 
agitador magnético de marca Ika, modelo Ikamag. Os experimentos foram 
conduzidos a 25°C. 
 
As análises das concentrações de elementos de terras raras foram realizadas 
empregando a técnica de espectrofotometria de emissão atômica por plasma 
induzido. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
A Tabela 2 apresenta os resultados das concentrações de elementos de terras raras 
da solução nítrica sintética, empregada nos ensaios de extração por solvente, após 
a diluição em uma relação 1:2,5 com água destilada e com solução 1,3 M de 
Mg(NO3)2. 
  

Tabela 2. Composição da solução nítrica sintética. 

Elementos Yb Y Er Tm Dy Ho Tb 

Concentração 
(g/L) 

5,7 17,6 5,0 0,25 5,60 0,64 1,40 

 
Foram realizados testes de capacidade de carga do solvente orgânico, desta forma, 
a fase orgânica foi submetida a 10 contatos sucessivos com uma solução aquosa 
fresca. Ao final desta etapa a fase orgânica foi reextraida com solução 2,0 M de 
HNO3, numa relação de fases aquoso:orgânico igual a 1,0. Analisando os resultados 
apresentado, indicaram maiores carregamentos de itérbio, ítrio e érbio, que mostra a 
mostra a mesma tendência observada na Figura 1. Os resultados também indicaram 
que o aumento da concentração de nitrato no meio, através da adição de Mg(NO3)2, 
elevou a extração de itérbio em quase 60%. 
 

Tabela 3. Concentrações de elementos de terras raras na fase orgânica após teste de 
capacidade de carga. 

Elemento 
Concentrações (g/L) 

Aumento da Extração empregando 
Mg(NO3)2 (%) 

Diluição em 
Mg(NO3)2 

Diluição em 
H2O 

Yb 7,80 4,90 59,18 

Y 3,50 2,80 25,00 

Er 1,50 1,00 50,00 

Dy 0,58 0,52 11,54 
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Na Figura 2 podem ser vistas as variações das eficiências de extração para itérbio, 
ítrio, érbio, túlio e disprósio em diferentes valores de pH. Como previsto pelo 
fornecedor do extratante, ocorreu uma extração mais expressiva de itérbio em toda a 
faixa de pH estudada. 
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Figura 2. Variação da eficiência de extração em função do valor do pH. 

 
A partir dos valores dos coeficientes de extração ([Men+]org/[Men+]aq) em diferentes 
valores de pH, foram calculados os fatores de separação para os pares Yb/Y, Yb/Er, 
Yb/Tm, Yb/Dy, Yb/Ho e Yb/Tb, sendo os valores apresentados na Tabela 4. Pode 
ser visto que ocorreu uma extração preferencial de itérbio para todos os valores de 
pH estudados. Comparando com resultados apresentados na literatura (Tabela 1), 

observou-se que os valores dos fatores de extração para o Cyanex 572 são 
compatíveis com outros extratantes comerciais. 
 

Tabela 4. Variação dos fatores de separação em diferentes valores de pH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tm 0,15 0,11 36,36 

Ho 0,10 0,09 11,11 

Tb 0,07 0,07 0,00 

pH 

Fator de separação 
 

Yb/Y Yb/Er Yb/Tm Yb/Dy Yb/Ho Yb/Tb 

0,0 2,15 3,27 2,79 4,28 4,79 17,76 

1,0 2,63 2,73 4,46 2,91 2,88 5,00 

2,0 2,89 2,54 4,34 2,05 2,27 1,88 

3,0 3,15 2,29 4,27 2,07 2,23 1,83 

4,0 4,53 2,01 3,27 1,83 1,96 1,60 

5,0 5,94 1,39 2,47 1,47 1,54 1,24 
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4. CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos sugerem que o extratante Cyanex 572 é um reagente 
promissor para a separação de elementos de terras raras pesadas em meio nítrico, 
ocorrendo uma extração preferencial de itérbio em meios mais ácidos. 
 
O aumento da concentração de íons de nitrato no meio reacional promoveu a 
elevação dos valores das capacidades de cargas para todos os elementos 
pesquisados, com aumento de cerca de 60% na extração de itérbio. 
 
Os dados dos fatores de separação apresentados mostram uma extração 
preferencial do itérbio em faixa de pH entre 0 a 5,0. 
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