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RESUMO 
 

A separação dos elementos terras-raras (ETRs) na indústria é realizada 
principalmente a partir da técnica de extração por solventes (SX). Entre os tipos de 
extratantes mais usados se encontram os ácidos organofosforados os quais 
apresentam um mecanismo de troca catiônica onde os íons hidrogênio do extratante 
são trocados pelos cátions dos elementos metálicos. A separação dos elementos 
terras-raras adjacentes constitui um grande desafio devido à semelhança no 
comportamento químico deles o que resulta em pouca seletividade do extratante 
obrigando o emprego de um número elevado de estágios de extração para  
conseguir uma boa separação. A utilização de extratantes saponificados favorece a 
extração e melhora a separação dos elementos terras-raras, contudo a prática da 
saponificação gera um efluente contendo íon sódio ou amônio que precisa ser 
removido da água antes desta ser descartada. Uma das possíveis alternativas à 
prática da saponificação é o emprego de agentes complexantes que atuem no 
sistema melhorando a seletividade da separação por SX. O objetivo do trabalho foi 
definir as melhores condições para obter o samário presente numa mistura de 
elementos terras-raras pesados. Usamos a técnica do Planejamento Experimental 
Fatorial para estudar o efeito da concentração do extratante éster mono-2-etil- 
hexílico do ácido 2-etil-hexil fosfônico (P507), pH da alimentação, grau de 
saponificação do extratante e concentração de ácido lático (HLa) na alimentação. O 
aumento da concentração do extratante, do grau de saponificação do extratante, da 
concentração de HLa e do pH da alimentação favorecem a extração dos ETRs. A 
adição de ácido lático melhorou a separação do Eu/Sm levemente em pH  3,0 
quando comparado à extração sem a presença do ácido lático. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Extração por solventes, Elementos de terras-raras, Éster 

mono-2-etil-hexílico do ácido 2-etil-hexil fosfônico, Samário. 
 
ABSTRACT 

 
The separation of rare earth elements (REEs) in the industry is accomplished mainly 
by the solvent extraction (SX) technique. Among the most used types of extractants 
are the organophosphoric acids, which follow a cation exchange extraction 
mechanism where the hydrogen ions are exchanged by the metallic elements. The 
separation of the rare earth elements is a great challenge due to their similarities in 
chemical behavior that results in a low selectivity to the extraction, forcing the use of  
a higher number of stages to obtain a good separation. The use of saponified 
extractants favors extraction and improves the separation of rare earth elements; 
nevertheless saponification generates an effluent containing sodium or ammonium 
ion that needs to be removed from the water before being discarded. An alternative 
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to the practice of saponification is the use of complex agents that act on the system 
improving the selectivity and the separation by SX. The objective of the work was to 
establish the best conditions to obtain samarium in a mixture of heavy rare earth 
elements. We used the statistical technique of Factorial Experimental Design to study 
the effect of concentration of the extractant 2-ethylhexylphosphonic acid mono-2- 
ethylexyl ester (P507), feed solution pH, extractant saponification degree and 
concentration of lactic acid in the feed solution. From the tests carried out we verified 
that both the increase of the saponification degree of the extractant, as well as the 
concentration of lactic acid and the pH feed solution favors the extraction of the 
heavier REEs than samarium. The increase of the extractant concentration, 
saponification degree of the extractant, lactic acid concentration and feed solution pH 
favored the extraction of the REEs. The addition of lactic acid improved the 
separation of Eu/Sm slightly at pH 3.0 when compared to the extraction without the 
presence of lactic acid. 

 

KEYWORDS: Solvent extraction, Rare earth elements, 2-ethylhexylphosphonic acid 
mono-2-ethylexyl ester, Samarium. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
A extração por solvente é a técnica mais comumente empregada para separar os 
elementos de terras raras (ETRs) e os extratantes ácidos organofosforados são os 
mais amplamente utilizados na indústria para separar estes elementos  (Ritcey  
2006). A separação dos ETRs tem sido estudada nos últimos anos no CETEM a 
partir da técnica de extração por solventes. Entre os estudos realizados encontra-se 
a separação de ETRs leves de médios e pesados (Nascimento et al., 2014) e a 
separação de ETRs leves empregando extratantes ácidos organofosforados (Seruff 
et al., 2015). 
Recentemente no CETEM iniciamos o estudo da separação dos ETRs médios e 
pesados a partir de um concentrado destes elementos empregando a técnica de 
extração por solventes. O concentrado de que partimos contém onze elementos de 
terras-raras médios e pesados. A estratégia de separação consiste em isolar o 
elemento mais leve do resto dos elementos em cada etapa de separação. Isso 
significa que, na primeira etapa, será separado elemento samário, na segunda etapa 
será separado o európio e assim sucessivamente. Desta forma o elemento mais leve 
presente no licor de cada etapa será o separado. 
A principal aplicação do samário é na fabricação do ímã permanente Sm2Co17. 
Embora os ímãs de samário estejam sendo substituídos pelos mais barato de 
neodímio, eles ainda tem valor devido ao seu bom desempenho a  altas 
temperaturas (Gupta, 2004). 
A saponificação dos extratantes ácidos organofosforados é uma prática comum 
usada na indústria devido ao aumento da extração e seletividade da separação. 
Contudo, é gerado efluente contendo íons sódio ou amônio que devem ser tratados 
antes de descartados em um corpo hídrico para não acusar impacto ambiental. 
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). 
O objetivo do estudo foi avaliar a eficiência da separação do samário do európio a 
partir da técnica de extração por solventes quando são realizadas duas modificações 
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no sistema de extração. A primeira modificação é a saponificação do extratante  
ácido organofosforados P507 e a segunda o condicionamento da alimentação com 
ácido lático (HLa). As duas modificações foram comparadas com o processo de 
separação que não inclui saponificação do extratante nem o condicionamento da 
alimentação com ácido lático. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para os testes de extração foi usada como base a composição de uma solução de 
ETRs pesados (Tabela 1) com concentrações iguais aos valores das concentrações 
destes elementos em um licor real proveniente da lixiviação de monazita. Para 
simplificar o ensaio de extração e a análise química a concentração de Eu foi 
definida a partir da soma das concentrações molares de todos os ETRs mais 
pesados que o Sm e depois transformada em concentração mássica de európio. O 
licor de ETRs foi preparado a partir da digestão com HCl concentrado dos óxidos  
dos respectivos elementos. A concentração de cada ETR no licor de alimentação 
expressa em óxido foi 15,34 g/L de Sm2O3, 11,32 g/L de Eu2O3. 
O extratante empregado foi ácido organofosforado 2-etil-hexil fosfônico mono 2-etil- 
hexil éster (P507). Foram realizados três grupos de testes. No primeiro foram 
avaliadas as variáveis concentração do P507 e pH da alimentação. O planejamento 

fatorial completo teve 32 = 9 ensaios ademais de 3 ensaios no ponto central para ter 
uma estimativa do erro experimental completando um total de 12 experimentos. 
Escolhemos para o pH os níveis 1,0; 2,0 e 3,0 e para a concentração do extratante 
0,14 mol/L; 0,29 mol/L e 0,43 mol/L. 
No segundo grupo de testes foram avaliadas as variáveis grau de saponificação do 
P507 e pH da alimentação. Escolhemos para o grau de saponificação os níveis 10%, 
20% e 30% de saponificação e para o pH os mesmos valores 1,0; 2,0 e 3,0. 
No terceiro grupo de testes foram avaliadas as variáveis concentração de ácido 
lático e pH da alimentação. Escolhemos para a concentração de ácido lático os 
níveis 0,1 mol/L; 0,2 mol/L e 0,3 mol/L e para o pH os mesmos valores 1,0; 2,0 e 3,0. 
As variáveis respostas consideradas foram a extração do Eu e o fator de separação 
Eu/Sm. 

Nos ensaios de extração, volumes iguais da fase aquosa e orgânica (0,020 L) foram 
colocados em um frasco vedado e agitados durante 30 min. Após esse tempo, a 
mistura foi separada com filtro do tipo 1PS. 
A análise química dos ETRs das soluções antes e após a extração dos elementos 
samário e európio foi realizada por espectrometria UV-Vis. A absorbância do Sm foi 
determinada em 401 nm e a do Eu em 394 nm. A concentração destes elementos foi 
determinada a partir da equação de Lamber - Beer. O pH dos rafinados também foi 
medido. 

A saponificação dos extratantes foi realizada adicionando uma quantidade adequada 
de uma solução de NaOH 10 mol/L para neutralizar a quantidade desejada do 
extratante. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A seguir, são apresentados os resultados do ensaio com P507 sem saponificação e 
sem a adição de ácido lático nas Figuras 1, 2, 3 e 4 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de Pareto para os efeitos 
da concentração de extratante e pH sobre a 

extração de Eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Diagrama de Pareto para os efeitos 

da concentração de extratante e pH sobre o 

fator de separação (β) de Eu/Sm. 

Figura 2. Superfície de Resposta para os 
efeitos da concentração de extratante e pH 

sobre a extração de Eu. 

 
Figura 4. Superfície de Resposta para os 

efeitos da concentração de extratante e pH 

sobre o fator de separação de Eu/Sm. 
 

A Figura (1) mostra que, para a extração do Eu, é mais afetada positivamente pela 
concentração de extratante. Isto pode ser confirmado na Superfície de Resposta, 
Figura (2), já que com a maior concentração de extratante e no maior pH, obtiveram- 
se as melhores respostas para extração de Eu. A diminuição na quantidade de íons 

H+ na solução desloca o equilíbrio em favor da extração, isso, aliado ao aumento da 
concentração de extratante. 
Na Figura (3) se mostra que, para a separação entre Eu e Sm, os maiores efeitos 
foram pH e concentração de extratante, mas se apresentando de forma negativa, ou 
seja, quanto maior os seus níveis, menor é o fator de separação Eu/Sm, o que é 
confirmado na Superfície de Resposta (Figura 4). 
Apesar de se observar uma maior extração do mais pesado com o uso do extratante 
mais concentrado aliado ao maior pH, isso não traduziu uma maior eficiência de 
separação do par de elementos estudado. 
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A seguir, são expressos os resultados do ensaio com P507 saponificado, nas  
Figuras 5 a 8. 

 

  
Figura 5. Diagrama de Pareto para os efeitos 

do grau de saponificação e pH sobre a 

extração de Eu. 

 
Figura 7. Diagrama de Pareto para do grau de 

saponificação e pH sobre o fator de 

separação de Eu/Sm. 

Figura 6. Superfície de Resposta para os 

efeitos do grau de saponificação e pH sobre a 

extração de Eu. 

 
Figura 8. Superfície de Resposta para os 

efeitos do grau de saponificação e pH sobre o 

fator de separação de Eu/Sm. 
 

O Diagrama de Pareto da extração de Eu com extratante saponificado, Figura (5), 
mostra que o pH e o grau de saponificação têm um efeito positivo sobre a extração, 
sendo que o pH é a variável de maior efeito. A Superfície de Resposta, Figura (6) 
confirma este resultado, porque as maiores extrações são obtidas nos  maiores 
níveis de pH e grau de saponificação. A neutralização de parte do extratante junto  
ao aumento do pH na alimentação evitam a queda drástica do pH da solução, o que 
favorece a extração do Eu. 
A Figura (7) mostra que, o pH foi a variável que mais influenciou positivamente sobre 
o fator de separação Eu/Sm, seguido do grau de saponificação do extratante. A 
Superfície de Resposta (Figura 8), confirma este comportamento, visto que o 
aumento de pH e saponificação aumentaram a seletividade do processo de  
extração. 

A seguir, são expressos os resultados do ensaio com P507, tendo ácido lático 
adicionando na alimentação, em diferentes concentrações, nas Figuras 9 a 12. 
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Figura 9. Diagrama de Pareto para os efeitos 

da concentração de ácido lático e pH sobre a 

extração de Eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Diagrama de Pareto para da 

concentração de ácido lático e pH sobre o 

fator de separação de Eu/Sm. 

Figura 10. Superfície de Resposta para os 

efeitos da concentração de ácido lático e pH 

sobre a extração de Eu. 

 
Figura 12. Superfície de Resposta para os 

efeitos da concentração de ácido lático e pH 

sobre o fator de separação de Eu/Sm. 
 

O Diagrama de Pareto da Figura (9) mostra que o pH é a variável com maior efeito 
positivo sobre a extração de Eu. A concentração de ácido lático, a pesar de 
influenciar positivamente, o efeito não foi significativo para um nível de confiança de 
90%. A Superfície de Resposta, Figura (10) corrobora este resultado, ou seja, no 
valor máximo de pH, as extrações do Eu são elevadas. A adição de ácido lático junto 
ao aumento do pH na alimentação evitam a queda drástica do pH da solução final, o 
que favorece a extração do elemento mais pesado. O aumento do pH provoca a 
ionização do ácido lático e, com isso, se favorece a formação de lactato. O lactato 
reage com os íons hidrogênio provenientes do extratante evitando, assim, a queda 
acentuada do pH aumentando extensão da reação de extração. 
A Figura (11) mostra que, o pH e a concentração de HLa afetaram positivamente o 
fator de separação Eu/Sm, sendo que o pH teve uma maior influência. A Superfície 
de Resposta (Figura 12) comprova este resultado, visto que nos maiores valores de 
pH e de concentração de HLa se obtiveram as maiores separações. 
Nas Figuras 13 e 14, temos a comparação entre os 3 testes na faixa de pH de 
trabalho. Nos testes a concentração do extratante P507 sempre foi a mesma 0,29 
mol/L. 
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Figura 13 Gráfico de percentual de extração 

de Eu vs pH de alimentação para diferentes 

condições. 

Figura 14 Gráfico de fator de separação 

Eu/Sm vs pH de alimentação para diferentes 

condições. 
 

Percebe-se que nos testes usando extratante sem saponificar e sem a adição de 
HLa o aumento do pH inicial afetou levemente a extração de Eu. No ensaio usando  
o extratante saponificado 30% o aumento de pH de 1,0 a 2,0 provocou o aumento 
significativo da %Extração de Eu de 5 a 25%, contudo o aumento de pH de 2,0 para 
3,0 não afetou a extração do Eu. Nos ensaios em presença de HLa 0,3 mol/L a 
%Extração de Eu aumentou de 8% a 45% quando o pH variou de 1,0 a 3,0. O efeito 
tampão do ácido lático na fase aquosa, e a neutralização parcial do extratante 
saponificado favoreceram a extração do Eu porque ambos efeitos evitam a 
diminuição drástica do pH durante a extração. Observou-se também que a 
saponificação do extratante não favoreceu a separação Eu/Sm com relação á 
extração sem saponificação do extratante. A presença do ácido lático melhorou 
levemente a separação do Eu/Sm com relação á extração sem a presença do ácido 
lático somente em pH 3,0. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho estudamos o efeito que sobre a separação de Eu/Sm exercem as 
variáveis pH do licor, concentração do extratante, grau de saponificação e 
concentração de ácido lático. Podemos concluir que tanto a saponificação do 
extratante como a adição de ácido lático à alimentação aumentou a extração dos 
ETRs. Observou-se também que a saponificação do extratante não favoreceu a 
separação Eu/Sm com relação á extração sem saponificação do extratante e a 
presença do ácido lático melhorou levemente a separação do Eu/Sm com relação á 
extração sem a presença do ácido lático somente em pH 3,0. A próxima etapa do 
estudo será a obtenção da isoterma de extração a partir da qual serão determinados 
o número de estágios de extração e a razão A/O para realizar a separação destes 
elementos em regime contínuo. 
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