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RESUMO 

Nesse trabalho é proposta uma rota de processo para recuperar elementos terras raras a 
partir de um licor sulfúrico produzido pela lixiviação ácida de um resíduo gerado a partir da 
neutralização de água ácida de mina. O licor contém U (0,35 g.L-1), Th (0,08 g.L-1), TR (9,1 g.L-1), 
Al (16,0 g.L-1), Fe (7,8 g.L-1), além outras impurezas. O trabalho é dividido em duas etapas: (i) 
Recuperação de Th e U por extração por solvente e (ii) precipitação de TR. Foram obtidas 
porcentagens de extração de U e Th da ordem de 99% e 94%, respectivamente, em um único 
estágio, usando uma mistura de 0,05 mol.L-1 de Primene JM-T e 0,1 mol.L-1 de Alamine 336. 
Após a extração de Th e U, procedeu-se a precipitação dos ETR, utilizando pirofosfato de sódio. 
Alcançou-se mais de 90% de recuperação de TR, mantendo o Fe e o Al em solução. Na 
precipitação de TR adotou-se uma abordagem estatística utilizando um planejamento fatorial 
para analisar o efeito das variáveis temperatura, tempo, pH e relação molar Na/TR. Os 
resultados mostraram que todas as variáveis apresentam efeito positivo no processo de 
precipitação, no entanto os efeitos da relação molar Na/RE e do pH são mais acentuados.   
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ABSTRACT 

In this paper, we propose a process route to recover rare earth (REE) from a sulfuric liquor 
produced by an acid leaching of a residue generated by neutralization of acid mine water. The 
liquor obtained contains U (0.35 g.L-1), Th (0.08 g.L-1), REE (9.1 g.L-1), Al (16.0 g.L-1) and Fe (7.8 
g.L-1), among other impurities. The work was divided in two steps: (i) Th and U recovery by 
solvent extraction and (ii) precipitation of the REE. It was achieved an extraction of 99% and 
94% for U and Th, respectively, in a single step, by using a mixture of 0.05 mol.L-1 of Primene 
JM-T and 0.1 mol.L-1 of Alamine 336. After Th and U extraction, REE precipitation was carried 
out using sodium pyrophosphate. More than 90% of REE recovery was reached, while keeping 
the Fe and Al in the solution. A statistical approach using factorial design was adopted to 
analyze the effect of the variables temperature, time, pH and mass ratio Na/REE on the 
precipitation of REE.  The results showed all evaluated variables present a positive effect on 
REE recovery, however the effect of the Na/REE molar ratio and the pH were more marked. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os elementos terras raras (TR) são muito úteis em diversos campos tecnológicos por 
possuírem características físicas e químicas únicas. Isso tem provocado um aumento na 
demanda por esses elementos nos últimos anos, tornando o desenvolvimento de tecnologias 
para sua separação e purificação uma importante área de pesquisa (Abreu; Morais, 2014). 

Uranio e tório apresentam estrutura química semelhante a estrutura dos elementos 
terras raras; portanto estão geralmente presentes nos minerais de terras raras e, 
consequentemente, nos resíduos gerados em seu processamento. Devido à sua 
radioatividade, esses elementos devem ser separados dos resíduos industriais, a fim de 
garantir sua disposição final de forma estável. De acordo com Zhu, Pranolo e Cheng (2015) a 
extração por solvente é um processo eficiente para separar Th e U de TR. Extratantes como 
tributilfosfato (TBP), ácidos organofosfóricos incluindo o ácido di-2-etilhexilfosfórico 
(D2EHPA) e o ácido fosfônico (EHEHPA), ácidos carboxílicos e aminas são listados como 
eficientes na extração de Th e U. Segundo Amaral e Morais (2010) Th e U podem ser separados 
de um licor sulfúrico usando uma mistura de Primene JM-T (amina primária) e Alamine 336 
(amina terciária). O processo mostrou-se bastante seletivo, com 99,9% e 99,5% de extração 
para Th e U, respectivamente, e apenas 0,1% da extração de TR. 

Inúmeros componentes têm sido estudados para a separação de TR por precipitação, 
sendo os hidróxidos e sulfatos duplos os mais utilizados. Wang et al. (2017) estudaram uma 
metodologia para a separação de terras raras através da precipitação do sulfato duplo  
(NaTR(SO4)2.xH2O) com a adição de Na2SO4. Segundo esses autores, as porcentagens de 
precipitação obtidas foram de 98% para os TR e menos de 2% para o Al, comprovando a efetiva 
seletividade na separação desses elementos. De acordo com Beltrami et al. (2015) uma 
recuperação de terras raras superior a 95% foi obtida usando íons fosfato como agente de 
precipitação a 70°C, pH 4,0 e razão molar TR/PO4

3- de 5 mol.mol-1. Em seus estudos foi 
utilizada uma solução industrial contendo 230 mg.L-1 TR, 30 mg.L-1 Al, 32,3 g.L-1 Fe (III) e  
75 g.L-1 de SO4

2-. 

Este trabalho visa estabelecer uma metodologia de processo para recuperar os 
elementos terras raras de um licor sulfúrico gerado na neutralização da água ácida da mina 
exaurida de U da INB (Indústrias Nucleares do Brasil) localizada no município de Caldas, MG. 
O resíduo foi submetido a um processo de digestão ácida seguido por lixiviação com água para 
solubilizar os metais, conforme metodologia apresentada por Amaral, Sá e Morais (2018). O 
licor gerado contém Th, U, TR, Fe, Al, Zn, Mn e Si. 

A remoção de Th e U foi realizada por extração por solvente e os testes de precipitação 
de terras raras foram conduzidos utilizando pirofosfato de sódio como agente precipitante. 
Foi adotada uma abordagem estatística utilizando planejamento fatorial de experimentos 
para analisar os efeitos das variáveis individuais e suas interações. As variáveis estudadas 
foram temperatura, tempo, pH e a razão molar Na/TR. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O resíduo industrial foi fornecido pela Indústria Nuclear do Brasil - INB. Os metais 
foram solubilizados por digestão com ácido sulfúrico seguido por lixiviação com água, 
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conforme metodologia descrita por Amaral, Sá e Morais (2018). O licor sulfúrico foi produzido 
apresenta a composição mostrada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição química do licor sulfúrico. 
Teor (g.L-1) 

TR U Th Al Fe Mn Ca Si Zn SO4
2- 

9,1 0,35 0,08 16,0 7,8 1,9 0,47 0,10 0,75 130,0 

 

As amostras líquidas foram analisadas por Espectrometria Dispersiva de Fluorescência 
de Raios X - EDXRF (Shimadzu - EDX 720), e os sólidos precipitados foram analisados por 
Difração de Raios X (RIGAKU - D/MAX ULTIMA PLUS). 

 

2.1 Recuperação de Th e U por extração por solvente 

Os experimentos de extração por solvente foram realizados em temperatura ambiente 
(25 ± 2)oC, em béqueres de 150 mL sob agitação mecânica. Após o contato entre as fases, a 
mistura foi transferida para um funil de separação, e as fases aquosa e orgânica foram 
separadas, coletadas e analisadas. 

Os extratantes comerciais Primene®JM-T e Alamine®336 foram fornecidos pela Cognis 
do Brasil Ltda. As soluções orgânicas foram preparadas diluindo os extratores em dodecano e 
adicionando 5% de tridecanol, utilizado como modificador. As soluções orgânicas foram pré-
tratadas com solução de ácido sulfúrico para promover a protonação das aminas. Todas as 
soluções aquosas foram preparadas com reagentes de grau analítico e água destilada. 

 

2.2 Precipitação de Terras Raras 

Os experimentos de precipitação dos elementos terras raras foram realizados em 
béqueres de 400mL sob agitação mecânica. Para os testes realizadas a 70°C, os béqueres 
foram colocados em um banho maria para controle da temperatura. Quando necessário, o pH 
foi ajustado com NaOH (2,5M) ou H2SO4 concentrado. Todos os precipitados foram filtrados, 
lavados com água destilada e secos a 50oC por cerca de 20 horas. Os precipitados formados 
foram submetidos a uma reação metatética com a adição de NaOH (5,0 mol.L-1), a 70oC por 2 
horas.  

O método de planejamento fatorial foi adotado para obter as melhores condições de 
operação do sistema, realizando um menor número de experimentos. Esse método determina 
quais fatores têm efeitos relevantes sobre a resposta e como esses efeitos são influenciados 
pelos níveis dos outros fatores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Recuperação de Th e U por extração por solvente 

O licor sulfúrico gerado pela dissolução dos metais, cuja composição química é 
apresentada na Tabela 1, foi tratado por extração por solvente com o uso da mistura de duas 
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aminas extratantes: Primene JM-T e Alamine 336. Foram investigados o efeito da 
concentração dos extractantes e a acidez do licor. 

Os experimentos foram realizados em diferentes concentrações, variando na faixa de  
0,025 mo.L-1 a 0,1 mol.L-1 para a Primene, e 0,05 mol.L-1 a 0,2 mol.L-1 para Alamine 336, e com 
razão molar das fases aquosa/orgânica (A/O) igual a um. Os níveis diferentes de concentração 
foram adotados porque a concentração de Th no licor é muito menor que a  
concentração de U. 

Como mostrado na Figura 1, os elementos terras raras não foram extraídos nas 
condições experimentais adotadas; no entanto, a extração de Fe aumentou com o aumento 
da concentração de extratante. Quando a concentração da mistura  
Primene JM-T/Alamine 336 passou de 0,025/0,05 mol.L-1 para 0,05/0,10 mol.L-1, a extração de 
U e Th teve um ligeiro aumento, atingindo cerca de 95% para concentrações mais elevadas. A 
fim de evitar a extração do Fe, foram selecionadas as condições ótimas de extração como 
sendo 0,05 mol.L-1 para Primene JM-T e 0,10 mol.L-1 para Alamine 336. 

O efeito do pH na extração dos metais foi investigado na faixa de 0,5 a 1,7. Quando 
necessário, o pH foi ajustado com solução de ácido sulfúrico. Utilizou-se uma fase orgânica 
contendo 0,05 mol.L-1 de Primene JM-T e 0,1 mol.L-1 de Alamine 336. Como mostrado na 
Figura 2, a extração de U e Th não foi influenciada pela acidez do licor, permanecendo em 
torno de 99% e 94% para U e Th, respectivamente, em toda faixa de pH analisada. O mesmo 
comportamento foi observado para a extração de TR, que permaneceu em torno de 0,5%. No 
entanto, a extração de Fe aumentou com o aumento do pH do licor. Este efeito sobre a 
extração de Fe causado pelo aumento do pH está relacionado a predominância das espécies 
FeSO4

+ e Fe (SO4)2- em meio sulfúrico, e também foi relatado por  
Schrotterová e Nekovár (1999). 

A remoção simultânea de U e Th da fase orgânica carregada pode ser feita de forma 
eficaz utilizando uma solução de NaCl 1,7 mol.L-1 em pH 1,2 (Amaral; Sá; Morais, 2018). 

 

0.025/0.05 0.05/0.1 0.075/0.15 0.1/0.2
0

20

40

60

80

100

 Th
 U
 REE
 Fe

E
xt

ra
çã

o
 (

%
)

Primene JM-T e Alamine 336 (mol.L-1)
 

Figura 1: Efeito da concentração da mistura Primene JM-T e Alamine 336 na extração dos metais. 
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Figura 2. Efeito do pH na extração dos metais. 
 

3.2 Precipitação de Terras Raras 

Um planejamento fatorial de experimentos com quatro variáveis e dois níveis foi 
utilizado para estudar a influência das variáveis na precipitação de terras raras. Os níveis 
experimentais adotados estão apresentados na Tabela 2. Cada experimento foi realizado em 
duplicata e os testes foram realizados de forma aleatória. 

 

Tabela 2: Planejamento estatístico dos experimentos de precipitação de terras raras.  
 

Variáveis Nível superior (+) Nível inferior (-) 
A – Temperatura (ºC) 70 25 
B – razão molar Na/TR  0,8 0,2 
C – pH 1,5 0,5 
D – Tempo (h) 1 5 

 

A Figura 3 mostra o gráfico dos efeitos principais das variáveis estudadas. Este gráfico 
linear ilustra a mudança média nas respostas em função da mudança no nível (superior a 
inferior) de um fator, mantendo os outros fatores constantes. Como observado, a precipitação 
de terras raras aumenta de 65 para 89% quando a razão molar Na/TR aumenta de 0,2 para 
0,8. Destaca-se que os valores de relação molar Na/TR de 0,2 e 0,8 correspondem a 1,6 e 0,4 
da relação molar TR/PO4

3-, respectivamente. O mesmo aumento na porcentagem de 
precipitação é observado com um aumento no pH de 0,5 para 1,5. Apesar de exercer um efeito 
mais fraco na resposta, as variáveis temperatura e tempo também contribuem positivamente 
para a recuperação de terras raras. 

Embora o aumento do pH tenha mostrado forte influência no aumento da recuperação 
de terras raras, essa variável foi avaliada para determinar a faixa de pH na qual o licor, 
proveniente da etapa lixiviação ácida, deve se manter para que ocorra uma precipitação 
seletiva dos elementos terras raras. Uma recuperação de cerca de 94% de terras raras foi 
obtida em um experimento de precipitação realizado no pH original do licor  
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(pH = 0,9; 70oC; Na/TR = 0,8; 5 h), mostrando que sob essas condições a precipitação pode ser 
realizada sem o ajuste de pH. 

 

 
Figura 3. Diagrama dos efeitos principais na precipitação de terras raras. 

 

Visando avaliar o aumento na taxa de recuperação, a adição de sementes foi 
investigada, utilizando como sementes uma mistura dos precipitados formados em 
experimentos anteriores. Os experimentos foram realizados com diferentes massas de 
sementes, a 70oC, relação molar Na/TR de 0,8 e 5 horas.  Não foi realizado ajuste de pH, sendo 
mantido o pH do licor (0,9). Conforme mostrado na Figura 4, nas condições avaliadas a adição 
de sementes não afetou a taxa de recuperação de terras raras. 
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Figura 4. Influência da adição de sementes na taxa de recuperação de terras raras. 

 

As análises de Difração de Raios X dos sólidos precipitados, mostraram que em todos 
os experimentos realizados houve a formação do sulfato duplo de sódio (NaTR(SO4)2.H2O), 
como mostrado na Figura 5. O sulfato duplo de sódio formado foi convertido em hidróxido de 
terras raras através de uma reação metatética com a adição de NaOH (5,0 mol.L-1), conforme 
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apresentado no difratograma mostrado na Figura 6. Com a conversão o teor de terras raras 
no resíduo aumentou de 34% para aproximadamente 75%, ao passo que o teor de sulfato caiu 
de 32% para cerca de 2%. Destaca-se que a atribuição dos picos considerando o elemento Ce, 
na realidade diz respeito a todos os elementos terras raras presentes na amostra, uma vez 
que apresentam padrões de difração muito semelhantes. 

 

 
Figura 5. Difração de Raios-X dos precipitados de terras raras. 

 
 

 

Figura 6. Difração de Raios-X do hidróxido de terras raras. 
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4. CONCLUSÕES 

O tratamento de resíduos contendo elementos de terras raras ainda não foi 
devidamente explorado. Neste artigo, uma rota de processo foi proposta para recuperar esses 
elementos de um licor sulfúrico, assim como o Th e U associados a eles. 

Os experimentos de extração indicaram que Th e U foram efetivamente extraídos por 
uma mistura de Primene JM-T (0,05 mol.L-1) e Alamine 336 (0,1 mol.L-1). Sob condições 
otimizadas foram obtidos 94% e 99% de extração para Th e U, respectivamente. A recuperação 
a partir da fase orgânica carregada pode ser efetivamente realizada utilizando 
 NaCl 1,7 mol.L-1 em pH 1,2. 

A precipitação de terras raras utilizando íons fosfato como agente precipitante 
mostrou ser um método eficiente e seletivo para a separação desses elementos, atingindo 
mais de 90% de recuperação de terras raras. As condições ótimas estabelecidas foram  
70oC, 5 horas e relação molar Na/TR de 0,8 (razão molar TR/PO4

3- de 0,4 mol.mol-1), mantendo 
o pH do licor proveniente da etapa de lixiviação ácida. O sólido obtido foi identificado como 
sulfato duplo de sódio (NaTR(SO4)2.H2O), que foi convertido em hidróxido de terras raras, 
atingindo um teor de aproximadamente 75% de terras raras no sólido final.  

A recuperação desse rejeito industrial é importante porque irá melhorar a segurança 
do descarte de resíduos e reduzir o volume de material radioativo gerado pelo tratamento 
atual adotado pela indústria. 
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