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RESUMO 
 
Atualmente, no Brasil, há grande atenção voltada para os elementos de terras-raras, 
devido às suas propriedades específicas e à possibilidade de pouca oferta futura. 
Dentre as terras-raras, destacam-se o samário (Sm) e o neodímio (Nd) utilizados na 
fabricação de superimãs que são empregados no desenvolvimento de alta 
tecnologia. Com o intuito de promover a separação dos elementos citados, o estudo 
foi desenvolvido a partir da extração por solventes com o emprego de um solvente 
orgânico do tipo catiônico (D2EHPA) e uma solução obtida pela dissolução de 
carbonatos de terras-raras cedidos pelas Indústrias Nucleares do Brasil - INB, em 
meio clorídrico (HCl), utilizando células do tipo misturador-decantador, com etapas 
de extração (6 células), de lavagem (6 células) e de reextração (5 células). Foram 
executados dezesseis experimentos que se enquadraram em um planejamento 
fatorial incompleto de três variáveis com três níveis. Assim foi possível analisar as 
interações entre as três variáveis independentes (pH da solução, razão de orgânico  
e aquoso da extração (O/Aext.) e a concentração de orgânico (%org.)) e as 
dependentes (percentagem de extração de samário (%Sm) e fator de separação 
(FSm/Nd)). A análise se baseou na construção dos diagramas de Pareto para melhor 
identificar os efeitos das variáveis e na construção da curva normal de resíduos para 
verificar a adequação do modelo. Para a percentagem de extração de samário 
(%Sm), as elevadas recuperações para todos os testes mostram que essa variável 
não foi afetada com significância por nenhuma variável independente em especial, 
dentro dos limites estudados, corroborando a alta eficiência do sistema para a 
extração desse elemento. No entanto, a variável O/Aext. mostrou ser a mais 
significativa em relação aos resultados obtidos quando se tratou do fator de 
separação, ressaltando a possibilidade de otimização do processo para 
melhoramento da seletividade Sm-Nd. 

 
PALAVRAS-CHAVE: samário, neodímio, extração por solventes, planejamento de 
experimentos. 

 
ABSTRACT 

 
Nowadays, in Brazil, great attention is focused on the rare earth elements (REE) due 
to their peculiar properties and to the possibility of their supply shortage. Among the 
REE, the samarium (Sm) and the neodymium (Nd) are highlighted due to  the fact 
that they are used at manufacture of super magnets, in the development of high 
technology. In order to promote the separation of the mentioned elements, the study 
was developed from the solvent extraction with the use of an organic solvent of the 
cationic type (D2EHPA) and a solution obtained by the dissolution of rare earth 
carbonates provided by Nuclear Industries – INB, with stages of extraction (6 cells), 
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washing (6 cells) and reextraction (5 cells) in hydrochloric medium (HCl), using 
mixer-settler type cells. Sixteen experiments were carried out, which fitted into an 
incomplete factorial design of experiments, comprising three variables and three 
levels. Thus, it was possible to analyze the interactions between the three 
independent variables (pH of the solution, organic and aqueous extract ratio (O/Aext.) 
and organic concentration (% org.)) and dependent variables (percentage of 
samarium (% Sm) and separation factor (FSm/Nd)). The analysis was based on the 
construction of the Pareto diagrams to better identify the effects of the variables and 
on the construction of the residue normal curve to verify the adequacy of the model. 
For variable % Sm, the high recoveries for all tests show that this variable was not 
affected with significance by any independent variable in particular, within the studied 
limits, showing the high efficiency of the system for the extraction of this element. 
However, the variable O/Aext. was the most significant in relation to the results 
obtained when the separation factor was treated, emphasizing the possibility of 
optimization of the process to improve Sm-Nd selectivity. 

 
KEYWORDS: samarium, neodymium, solvent extraction, design of experiments. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
De acordo com o Sumário Mineral 2015, em 2013, foram importadas 877 t e 544 t de 
compostos químicos (Óxido de praseodímio, entre outros.) e manufaturados (Metais 
de terras-raras (TR), entre outros.), respectivamente, e 600 t do mineral monazita 
foram exportadas para a China, ficando evidente que é providencial o incentivo ao 
desenvolvimento de técnicas de separação de elementos de TR, ainda mais que 
estão inseridos no desenvolvimento de novas tecnologias. 

 
A demanda de elementos de TR é muito cíclica. Por exemplo, em 2011, a demanda 
por neodímio chegou a 25.000 t para a produção de imãs e, em 2013 até os dias 
atuais, há uma grande demanda para a produção de imãs do tipo neodímio-ferro- 
boro (NdFeB) (Binnemans et al., 2013). No entanto, em 1974, a demanda por 
samário (Sm) era muito mais intensa devido à utilização das ligas de cobalto- 
samário em superimãs e em unidades de estocagem de hidrogênio (Bauer et al., 
1974).  O neodímio (Nd) é um dos mais abundantes elementos de terras-raras e,   
em minerais brasileiros típicos, se apresenta em maior quantidade quando 
comparado ao samário. 

 
A extração por solventes se destaca como técnica adequada à recuperação de 
neodímio e de outras terras-raras provenientes desse tipo de fonte mineral. No 
presente trabalho, foi empregada a técnica de extração por solventes, utilizando o 
ácido dietilhexilfosfórico - D2EHPA (tipo catiônico) como meio orgânico, o qual foi 
selecionado devido ao fato de ser um poderoso extratante, apresentar alto fator de 
separação de terras-raras médias adjacentes (Rabie et al., 2007) e baixo custo.  
Além disso, verificou-se que os íons dos elementos lantânio, praseodímio e  
neodímio (La, Pr e Nd) são facilmente extraídos em sistema de extração com baixas 
concentrações do extratante D2EHPA (Banda, 2012). Assim como apresenta 
eficiência na extração dos elementos conforme a seguinte ordem crescente: La <  
Ce < Pr < Nd < Sm < Eu < Gd < Tb < Dy < Ho < Er < Tm < Yb < Lu, a qual cresce 
com o aumento do número atômico dos elementos (Sato, 1989). 
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No estudo da extração por solventes (extração líquido-líquido), geralmente, são 
empregados como variáveis de resposta: as percentagens de extração (%) e os 
fatores de separação (F) - relação entre os diferentes coeficientes de distribuição (D) 
dos elementos a serem separados, estes últimos representam a relação da 
concentração de um elemento individual nas fases orgânica e aquosa. De acordo 
com a literatura, os fatores de separação das TR são muito próximos, devido à 
valência similar e ao raio iônico, por este motivo, para a purificação e a separação  
de elementos individuais de TR eficientes é necessário um número grande de 
estágios de separação específicos para cada processo. Vale destacar que os 
produtos de óxidos de terras-raras ou seus sais podem alcançar a pureza de 99,000 
%–99,999 %.(Huang et al., 2015). 

 
O planejamento de experimentos, neste contexto, se destaca como um instrumento 
de otimização de processo e de possível controle das variáveis empregadas na 
extração por solventes, pois permite a determinação das interações entre as 
variáveis, expressas pelas constantes em relação a cada variável resposta, tais 
como: percentagem de extração (%extr.) e fator de separação (F), que identificarão 
as condições ótimas de extração para um caso específico (superfície de resposta), 
conforme a Equação genérica 1 (Calado, 2003), onde: β0, β1,..., βn são coeficientes; 
x0, x1,..., xn, as variáveis independentes e Y, a variável dependente. 

 

Y = β0 + β1 × x1 + β2 × x2 + β12 × x1 × x2 + β11 × x1 × x2 + β22 × x2.......... . + ε (1) 
 

Na Figura 1, é apresentado um esquema do circuito estudado e é possível observar 
todas as entradas e saídas de correntes aquosas e orgânicas e os estágios de 
extração, lavagem e reextração “1 a n”, “1 a m” e “1 a o”, respectivamente. Em um 
primeiro momento, do total de sessenta e duas (62) corridas necessárias e, 
consequentemente sessenta e dois (62) circuitos piloto a serem operados, 
separaram-se dezesseis (16) corridas que contemplam o planejamento de 
experimentos parcial com três (3) variáveis, a saber: pH da alimentação, 
concentração do extratante orgânico (% v/v) e relação orgânico/aquoso - O/A (v/v). 

 
Esses experimentos foram planejados para entender, em termos de modelagem 
matemática, um circuito piloto que contemplará futuramente os efeitos para sete (7) 
variáveis que podem ter influência significativa, num modelo até a segunda ordem, 
no processo de extração e, em termos de seletividade para a separação Sm-Nd. 

 

 
Rafinado Alimentação Rafinado de 

lavagem 
Solução Eletrólito Solução de 

reextração 
 

Figura 1. Representação esquemática do circuito de extração por solventes estudado. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

1 n 1 m 1 o 
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Dentre sete (7) variáveis selecionadas a partir de pesquisa bibliográfica e ensaios 
laboratoriais, foram estudadas três (3) variáveis no primeiro momento, conforme já 
apresentado no item da Introdução. Empregou-se um planejamento fatorial 
incompleto para determinar o conjunto de experimentos necessários a serem 
executados. Seguem as faixas de execução dos experimentos: 
• Concentração de orgânico (D2EHPA com o diluente isoparafina) – 20%v/v a 
40 % v/v 
• pH do licor de alimentação (pHalim.):  1,0 a 2,0 
• Razão Orgânico e Aquoso da Extração (O/Aext.):  2 a 4 

 
Obs.: Em todos os ensaios, foram empregados números constantes de estágios de 
extração, lavagem e reextração (Next.  e Nlav. e Nreext.), tais como: 6, 6 e 5. 

 
2.1. Execução dos experimentos 

 
A fase orgânica foi preparada por diluição direta do extratante D2EHPA (RHODIA) no 
diluente isoparafina 17/21 (YPIRANGA). O licor aquoso foi preparado por dissolução 
em soluções de ácido clorídrico - HCl (VETEC), a quente, de carbonatos de Nd e Sm 
cedidos pelas Indústrias Nucleares do Brasil - INB. 

 
Os experimentos foram realizados em células do tipo mixer-settler (misturador- 
decantador) confeccionadas em acrílico. Os agitadores para a promoção da 
interação entre as fases foram da marca Cole Parmer. As soluções foram 
alimentadas na planta com o auxílio de bombas dosadoras da marca ProMinent. 

 
Ao circuito foram inseridas as correntes de orgânico (D2EHPA) e aquoso, com 
vigorosa agitação, variando-se a vazão de acordo com as razões O/A da extração. 
Em todos os ensaios, a razão O/A da etapa de reextração se manteve constante e 
igual a um (1). Houve também um estudo prévio das condições cinéticas das 
reações usando um extratante catiônico. 

 
As amostras foram retiradas de cada célula (do compartimento do decantador), da 
alimentação de licor e das principais saídas (Rafinado, Rafinado de lavagem e 
Eletrólito) com pipetas do tipo Ultramacropipetador de 50 mL e 25 mL da marca Cole 
Parmer.  Todas as amostras foram armazenadas em frascos de vidro. 

 
O teor de terras-raras totais e acidez nas amostras foram determinados por titulação 
complexométrica com EDTA utilizando indicador misto (0,1% de vermelho de metila 
e 0,1% de azul de metileno) e alaranjado de Xilenol. As concentrações individuais de 
Sm e Nd foram determinadas ambas por espectrofotometria no ultravioleta visível 
(UV-Vis) e espectrofotometria de emissão ótica com plasma (ICP-OES). 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir dos resultados obtidos do circuito piloto, foram selecionadas a percentagem 
de extração de Sm (%Sm) e o fator de separação Sm-Nd (FSm/Nd) como variáveis 
dependentes. As mesmas apresentaram resultados (valores), nos 16 ensaios de 
circuito    piloto    realizados,    compreendidos    entre    99,3-100,0%    e  1,10-2,16, 
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.8760856 
 
 
 

.7419056 
 
 
 

.5447843 
 
 
 

-.483591 
 
 
 

.099907 

 

respectivamente. A análise estatística foi realizada no software Statistica 10 em sua 
versão licenciada para o Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. 

 
É necessário ressaltar que, por não se tratar de um planejamento fatorial formal, em 
sua concepção como descrita na literatura, alguns resultados de efeitos de varáveis 
não foram apresentados por impossibilidade estatística de determinação de suas 
correlações ou associações com as variáveis dependentes o que, 
consequentemente, foi gerado um modelo matemático parcial para as variáveis 
independentes estudadas (confounding factor). 

 
A Figura 2 apresenta o diagrama de Pareto, sob forma de barras proporcionais, para 
os efeitos das variáveis estudadas como agentes influenciadores do percentual de 
extração de Sm (%Sm). Cabe ressaltar que a linha vertical pontilhada nas Figuras 2, 
3 e 4 representa o efeito mínimo comparativo (para um nível de confiança de 90%) 
para que as variáveis sejam consideradas, no caso de montagem de um modelo 
matemático (Calado, 2003). Para um planejamento exploratório, como o utilizado no 
presente trabalho, os valores representados ao lado de cada retângulo no diagrama 
se tornam importantes. Eles representam os valores da análise estatística dos testes 
t (t-Student) para os efeitos das variáveis estudadas. 

 
Deve-se salientar também, que um sinal positivo de um efeito indica que o aumento 
do nível da variável representa um ganho positivo na variável resposta, da mesma 
forma que um efeito negativo indica que um aumento do nível da variável representa 
uma perda na variável resposta. 

 

Figura 2. Diagrama de Pareto com os efeitos das variáveis principais para a % Sm. 
 
É possível notar que nenhuma das variáveis apresenta um efeito significativo frente 
ao percentual de extração de Sm (% Sm). Isso, na realidade, unicamente corrobora  
a observação dos grandes valores alcançados dessa variável dependente, nas 
corridas piloto realizadas. Portanto, verifica-se e comprova-se a grande eficiência do 
sistema de extração D2EHPA/Isoparafina para a extração do elemento Sm. Por 
consequência, o foco da otimização do processo estará voltado para o aumento da 
seletividade do corte Sm-Nd, representado nesse estudo pela variável "fator de 
separação" (F). 

Diagrama de Pareto 
DV: % Sm 

 
 
 
(3)Conc org.(L) 

 
 
 

O/A ext(Q) 
 
 
 

(2)O/A ext(L) 
 
 
 

(1)pH alim.(L) 
 
 
 

pH alim.(Q) 
 
 
 

p=.1 

Efeitos estimados 
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As Figuras 3 e 4 apresentam os diagramas de Pareto, sob forma de barras 
proporcionais, para os efeitos das variáveis estudadas como agentes influenciadores 
do fator de separação Sm-Nd (F Sm-Nd). É possível verificar que mesmo com 
interações parciais entre as variáveis testadas ou simplesmente os efeitos como 
variáveis isoladas, a variável razão orgânico-aquoso - O/Aext. apresenta-se como a 
mais significante dentre todas, sendo destacada em um universo com 90% de 
confiança. 

 
Diagrama de Pareto - F Sm/Nd 

 
Diagrama de Pareto - F Sm/Nd 

 
 

(2)O/A ext(L) 
(2) O/A ext(L) 

 

1Lby3L 
 

(1)pH alim(L) 
 

2Lby3L 
 
 
 

(3) Con. orgânico(L) 
1Lby2L 

 

(1)pH alim(L) 
 

pH alim(Q) (3)Con. orgânico(L) 
 
 
 

O/A ext(Q) 

pH alim(Q) 
 

O/A ext(Q) 
 

p=.1 

Efeitos estimados 

 
 

Efeitos estimados 

p=.1 

Figura 3. Diagrama de Pareto com os efeitos 
estimados para as variáveis testadas sem 
interações. Variável dependente: F Sm/Nd. 

Figura 4. Diagrama de Pareto com os efeitos 
parciais estimados para as variáveis testadas 
com interações. Variável dependente: 
FSm/Nd. 

 
 

Nos dois casos apresentados nas Figuras 3 e 4, verifica-se um efeito negativo, o 
qual significa que um aumento da vazão de fase orgânica, no circuito, prejudica a 
seletividade do processo, arrastando um pouco do neodímio indesejado para a fase 
orgânica. Adicionalmente, na hipótese de tratar isoladamente os efeitos  das 
variáveis independentes, destaca-se o pH de alimentação como um fator importante 
na seletividade Sm-Nd, no entanto, sem grande representatividade, fato esse 
também representado e observado na Figura 4. 

 
Foi possível estimar as representações matemáticas entre a variável O/Aext. e o fator 
de separação (FSm/Nd) que apresentam uma tendência de convergência com os 
resultados experimentais como pode ser visualizado nas Figuras 5 e 6, além da 
contribuição do pH. 
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Figura 5. Valores observados vs. valores 
preditos para o modelo. 

Figura 6. Valores observados vs. valores 
preditos para o modelo levando-se a variável 
pH em consideração. 

 

Na Tabela 1, é possível verificar os coeficientes de correlação dos modelos que 
ficam próximos a 0,7, mesmo com um número parcial de corridas de piloto e de 
réplicas limitadas. 

 
 

Tabela 1. Modelos matemáticos representativos do processo. 
 

Variável resposta Modelo Coeficiente de 
correlação - R 

F Sm/Nd (com 
interações) F Sm/Nd  = 2,16 - 0,25(O/Aext.) 0,67 

F Sm/Nd (sem 
  interações)  F Sm/Nd  = 1,44 -  0,47(O/Aext.)+ 0,22 pH 0,75 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Após o exposto, verificam-se boas perspectivas de resultados para a modelagem 
desse sistema extratante de forma a obter uma representação do processo.  De 
forma evidente, percebe-se a influência da variável O/Aext. que pode ser manipulada 
futuramente para a obtenção de resultados significativos. É prevista uma 
continuidade desses estudos com a complementação do planejamento de 
experimentos de sessenta e duas (62) corridas, para uma análise completa 
envolvendo todas as sete (7) variáveis testadas, com a estimativa de um modelo 
matemático mais representativo do processo para o corte Sm-Nd e com a sua 
implementação em plataformas de simulação. 
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