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RESUMO 
 
A separação dos elementos de terras raras (ETRs) a partir da técnica de extração 
por solvente (SX), usando agentes complexantes para aumentar a seletividade da 
separação, se mostra como uma alternativa promissora à prática da saponificação. 
Embora alguns trabalhos tivessem mostrado que a separação usando agentes 
complexantes pode melhorar a separação de uma mistura de elementos de terras 
raras, poucos estudos têm sido realizados sobre a separação em regime contínuo. O 
objetivo do nosso estudo foi avaliar o efeito do condicionamento de um licor aquoso 
de terras raras leves com ácido lático sobre a separação de lantânio de didímio a 
partir da técnica de extração por solvente em regime contínuo e usando o extratante 
organofosforado P-507. Parâmetros importantes como pH e concentração de ácido 
lático ótimos para obter uma melhor separação foram determinados em testes em 
batelada. Os ensaios em regime contínuo mostraram que para um valor de A/O = 
1/1 e em presença do ácido lático a concentração total de ETR na fase orgânica 

aumentou 2,6 vezes e o Pr/La aumentou 1,5 vezes com relação a quando não esteve 
presente o acido lático. A pureza do didímio no teste de extração com ácido lático 
alcançou um valor de 92,6%. 
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ABSTRACT 
 
The separation of rare earth elements (REEs) using the solvent extraction technique 
(SX) adding complexing agents appears to be an alternative to the saponification 
practice. Although many studies have shown that complexing agents can improve the 
separation of a mixture of rare earth elements, few of them have been performing the 
separation of REEs on a continuous process. The aim of this study was to evaluate 
the effect of acid lactic addition in rare earth liquor feed over the didymium/lLa 
separation by solvent extraction. Important parameters such as optimal pH and lactic 
acid concentration were determined in batch tests. The tests showed that for a value 
of A/O = 1/1 and in the presence of lactic acid concentration the total REEs 
concentration in the organic phase increased by 2.6 times and β Pr/La increased by 
1.5 times when compare with no lactic acid test. The purity of didymium in the 
extraction tests with lactic acid reached a value of 92.6%. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A extração líquido - líquido usando extratantes 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). 
 
O uso desses agentes complexantes tem a vantagem de ser ambientalmente mais 
amigável do que a pratica de saponificação do extratante e assim como a 
saponificação também melhora a separação dos ETRs (Sun et al., 2006; Ying et al, 
2013). 
 
A maioria dos trabalhos encontrados na literatura que abordam o estudo do efeito da 
adição de complexantes sobre a separação de ETRs se caracterizam por serem 
ensaios preliminares de bancada. Ou seja, são poucos os que realizaram ensaios de 
extração em contínuo adicionando um agente complexante na alimentação aquosa. 
 
A separação dos ETRs leves em um circuito de extração composto de 10 etapas de 
extração com D2EHPA 1 mol L-1 e 4 etapas de lavagem com HCl 0,5 mol L-1 se 
obteve um rafinado com 99,8% de pureza de lantânio e uma fase orgânica com 28% 
de La, < 2% de cério, 15,8% de Pr, 53% de Nd e < 1% de samário (Nair e Smutz 
1967). 
 
A produção comercial de óxido de neodímio de alta pureza a partir de uma mistura 
de cloretos de terras raras usando o extratante organofosforado P-507 foi realizada 
pela empresa Indian rare Earths Limited (IREL) e relatada por Narayanan e 
colaboradores 1998. Neste processo a etapa de separação de leves consta de 18 
estágios de extração com P-507 1 mol L-1 saponificado e uam etapa de lavagem de 
da fase orgânica de 60 estágios com uma solução ácida diluída de cloreto de 
neodímio. O Nd é obtido como Nd2O3 com > 99% de pureza. 
 
Em outro processo desenvolvido por Morais e Ciminelli, 2004, o La foi separado de 
didímio e obtido com 99% de pureza. O processo envolve 8 etapas de extração com 
1,5 mol L-1 de P-507, 8 etapas de lavagem com solução de HCl 0,25 mol L-1 e 6 
etapas de re-extração do Pr e Nd com solução de HCl 1 mol L-1. 
 
Testes em bancada realizados no CETEM tem estudado o efeito sobre a separação 
de didímio/La. Nestes testes foi avaliado o tipo de extratante, a concentração de 
ácido lático e o pH da solução aquosa. A partir destes foi possível comprovar a 
efetividade na separação de didímio/La quando se usa o extratante organofosforado 
P-507 em combinação com a adição de ácido lático a solução aquosa. 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do condicionamento de um licor aquoso 
de terras raras leves com ácido lático sobre a separação de lantânio de didímio a 
partir da técnica de extração por solvente em regime contínuo e usando o extratante 
organofosforado P-507. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A separação de didímio de lantânio em regime contínuo foi realizada em contra 
corrente. O número de estágios de extração foi 10. Não foram realizadas etapas de 
lavagem nem de re-extração. O extratante P-507 foi usado a 0,6 mol L-1 diluído com 
isoparafina. A solução aquosa usada nos testes foi uma solução sintética de La, Nd 
e Pr com as características do lixiviado de monazita (20,3 g L-1 de La2O3, 4,7 g L-1 de 
Pr6O11 e 16,3 g L-1 de Nd2O3). A concentração de ácido lático avaliada foi 0,26 mol L-

1. O pH da solução aquosa sempre foi 3,5. Os valores da concentração de ácido 
lático e pH para a realização da extração em regime contínuo foram pré-
determinados por oferecerem os melhores resultados de separação em ensaios 
anteriores em bancada. 
 
O circuito de extração parece representado na Figura 1 e nele o licor de alimentação 
aquoso entra na célula identificada como 10 e sai do circuito na célula 10 enquanto 
que o extratante orgânico puro entra ao circuito pela célula identificada como 1 e sai 
pela célula 10. 

Figura 1. Circuito empregado para realizar a separação de didímio de lantânio a partir da 
extração por solvente. 

 
Nos ensaios em regime contínuo foi variada a relação A/O. As vazões da 
alimentação aquosa e do extratante são apresentadas na Tabela 1. O volume do 
misturador e do decantador das células de extração usadas são: 240 mL e 370 mL, 
respectivamente. 
 
Tabela 1. Vazões da fase aquosa (A) e da fase orgânica (O) usadas na separação de didímio de 

lantânio em regime contínuo com P-507. 

A/ O Vazão Fase orgânica (mL/min) Vazão Fase Aquosa (mL/min) 

2/3 20 30 
1/1 30 30 
3/2 30 20 
3/1 30 10 

 
A análise química dos elementos de terras raras dos rafinados de cada célula de 
extração dos elementos neodímio e praseodímio foi realizada a partir da 
espectrometria UV-Vis. A absorvância do Nd foi lida em 792 nm e a do Pr em 443 
nm. A concentração do Nd e do Pr é determinada diretamente a partir da equação 
de Lamber-Beer. A concentração total de terras raras foi determinada por 
complexometria usando como agente titulante o ácido etilenodiamino tetra-acético 
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(EDTA) em pH 5,5 e usando como indicador o alaranjado de xilenol. 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 medidos. 
 
Com os valores da concentração dos elementos no licor de alimentação e nos 
rafinados de cada célula de extração se determina, por balanço de massa, a 
quantidade de cada elemento que foi extraída para fase orgânica. A partir destes 
valores podem ser determinados os valores das concentrações de cada ETR e a 
concentração total na fase orgânica, as constantes de distribuição de cada elemento 

(D) e o fator de separação de pares de elementos (), que indica a medida com que 
os elementos estão sendo separados. As equações matemáticas usadas para o 
cálculo destes parâmetros foram as equações (1) a (6). 

 

%EM =
[M]total−[M]N(aq)

[M]total
            (1) 

 

[𝑀]𝑁 (𝑜𝑟𝑔) =
𝐴

𝑂
([𝑀](𝑁+1)(𝑎𝑞) − [𝑀]𝑁(𝑎𝑞)) + [𝑀](𝑁−1)(𝑜𝑟𝑔)       (2) 

 
[𝑀]𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑜𝑟𝑔) = ∑[𝑀𝑖]𝑁(𝑜𝑟𝑔)           (3) 

 

D =
[𝑀]𝑒𝑞(𝑜𝑟𝑔)

[𝑀]𝑒𝑞(𝑎𝑞)
                                                                                (4)

                                                               

βM1/M2 =
DM1

DM2
                 (5) 

 

𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝐷𝑖𝑑í𝑚𝑖𝑜 (%) =
[Pr]eq(org) +[Nd]eq(org)

[Pr]eq(org) +[Nd]eq(org)+[La]eq(org)
𝑋100       (6) 

 
Onde [M]total e [M]N(aq) representam as concentrações de um determinado ETR na 
fase aquosa na alimentação e na saída da célula N, respectivamente. [M]N(org) é a 

concentração do metal na fase orgânica na saída da célula N. M1/M2 é o fator de 
separação entre dois ETRs. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os valores dos %E de cada um dos lantanídeos em cada célula de extração para as 
diferentes razões de fase estudadas, quando a alimentação aquosa estava isenta de 
ácido lático, são mostrados nas Figuras 1, 2 e 3. 
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Figura 2. Valores dos %E de cada ETR em cada célula no ensaio com a alimentação isenta de 

complexante e uma razão de fase A/O = 1/1. 

 

 
Figura 3. Valores dos %E de cada ETR em cada célula no ensaio com a alimentação isenta de 

complexante e uma razão de fase A/O = 3/2. 

 

 
Figura 4. Valores dos %E de cada ETR em cada célula no ensaio com a alimentação isenta de 

complexante e uma razão de fase A/O = 3/1. 

 
A partir da análise dos gráficos das Figuras 2, 3 e 4 se observa que para os três 
valores de A/O os %E dos ETRs apresentam a seguinte ordem: Nd > Pr > La.  
 
Os valores das concentrações e dos percentuais de cada elemento da fase orgânica 
na saída da célula 10 (fase orgânica carregada) junto com os fatores de separação e 
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a pureza do didímio obtidos para as diferentes razões de fase estudadas são 
mostrados na Tabela 2. 
 
Tabela 2. Concentração dos ETRs no orgânico carregado, pureza do didímio e Pr/La obtidos na 

separação em regime contínuo sem condicionamento da alimentação com complexante. 

A/O [ETR] orgânico carregado Pr/La 
Pureza Didímio 

1/1 

[La]=0,51 g/L (8%) 
[Pr]=1,19 g/L (19%) 
[Nd]=4,65 g/L (73%) 

[Total] = 6,35 g/L 

12,4 
 

92,0% 

3/2 

[La]=0,87 g/L (9%) 
[Pr]=1,43 g/L (15%) 

[Nd] =7,17 g/L (76%) 
[Total] = 9,48 g/L 

8,6 
 

90,8% 

3/1 

[La]=1,68 g/L (11%) 
[Pr]=2,63 g/L (17%) 

[Nd]=10,83 g/L (72%) 
[Total] = 15,13 g/L 

7,4 
 

88,9% 

 
A partir dos valores apresentados na Tabela 2 pode-se concluir que a concentração 
de cada elemento e a total na fase orgânica aumentou à medida que aumentou o 
valor de A/O de 1 para 3 devido à diminuição do volume da fase orgânica ocorrendo 

a concentração dos elementos. Os maiores valores de Pr/La e pureza do didímio 
foram obtidos para o valor de A/O igual a 1/1. 
 
As extrações de cada um dos ETRs de cada célula de extração, para diferentes 
razões de fase estudada, quando a alimentação aquosa foi condicionada com ácido 
lático 0,26 mol L-1 são mostrados nas Figuras 5, 6 e 7. 
 

 
Figura 5. Valores dos %E de cada ETR em cada célula no ensaio com a alimentação 

condicionada com 0,26 mol.L- 1de ácido lático e uma razão de fase A/O = 2/3. 

 
A partir da análise dos gráficos das Figuras 5, 6 e 7 se observa que para os três 
valores de A/O os %E dos ETRs apresentam a seguinte ordem: Nd > Pr > La. 
Igualmente os valores dos %E de extração dos ETRs quando se adicionou o ácido 
lático à alimentação aumentaram consideravelmente em comparação com quando 
não foi adicionado o ácido lático. 
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Figura 6. Valores dos %E de cada ETR em cada célula no ensaio com a alimentação 

condicionada com 0,26 mol.L- 1de ácido lático e uma razão de fase A/O = 1/1. 

 

 
Figura 7. Valores dos %E de cada ETR em cada célula no ensaio com a alimentação 

condicionada com 0,26 mol.L- 1de ácido lático e uma razão de fase A/O = 3/2. 

 
Os valores das concentrações e dos percentuais de cada elemento da fase orgânica 
na saída da célula 10 (fase orgânica carregada) junto com os fatores de separação e 
a pureza do didímio obtidos para as diferentes razões de fase estudadas são 
mostrados na Tabela 3. 
 
Tabela 3. Concentração dos ETRs no orgânico carregado, pureza do didímio e Pr/La obtidos na 

separação em regime contínuo com condicionamento da alimentação com ácido lático 0,26 
mol L-1. 

A/ O [ETR] orgânico carregado Pr/La 
Pureza Didímio 

2/3 

[La]=0,98 g/L (9%) 
[Pr]=1,81g/L (16%) 

[Nd]=8,58 g/L (75%) 
[Total] = 11,36 g/L 

6,3 91,4% 

1/1 

[La] = 1,2 g/L (7%) 
[Pr] = 2,65 g/L (16%) 
[Nd] = 12,4 g/L (76%) 

[Total] = 16,25 g/L 

18,3 92,6% 

3/2 

[La] = 2,7 g/L (12%) 
[Pr] = 3,51 g/L (15%) 

[Nd] = 17,17 g/L (73%) 
[Total] = 23,38 g/L 

11,1 88,4% 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ex
tr

aç
ã

o
 (

%
)

Célula

A/O = 1/1  

La

Pr

Nd

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ex
tr

aç
ã

o
 (

%
)

Célula

A/O = 3/2  

La

Pr

Nd



Seruff, L.A.; Scal, M.L.W.; Vera, Y. 

A partir dos valores apresentados na Tabela 3 pode-se concluir que a concentração 
de cada elemento e a total na fase orgânica aumentou à medida que aumentou o 
valor de A/O de 2/3 para 3/2 devido à diminuição do volume da fase orgânica. Os 

maiores valores de Pr/La e pureza do didímio foram obtidos para o valor de A/O igual 
a 1/1. 
 
Foi constatado que os valores de concentração de cada ETR na fase orgânica, o 
fator de separação Pr/La e a pureza do didímio aumentaram quando foi adicionado o 
ácido lático à alimentação aquosa. A pureza chegou a ser acima de 90%. 
Resultados da literatura têm mostrado que tem se obtido ETRs leves com alta 
pureza (Nair e Smutz 1976; Moraes e Ciminelli 2004). Contudo, nestes trabalhos tem 
se usado um maior número de estágios do que neste trabalho e, além disto, tem 
sido realizada uma etapa da lavagem, o que aumenta consideravelmente a pureza 
dos produtos. Como futura etapa de nossa pesquisa está incluída a lavagem do 
orgânico carregado com o objetivo de aumentar a pureza do didímio obtido. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
No presente trabalho foram apresentados os resultados dos ensaios de separação 
em regime contínuo de ETRs leves pela técnica de extração por solvente usando o 
extratante organofosforados P-507 com e sem a presença de ácido lático na 
alimentação aquosa. Os ensaios mostraram que a adição de ácido lático à solução 
aquosa aumentou a extração total dos ETRs, a seletividade da separação e a 
pureza o didímio obtido. Estes ensaios mostram que o uso do agente complexante 
ácido lático pode ser uma alternativa viável à pratica da saponificação usada para a 
separação de ETRs a partir da técnica de extração por solvente. 
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