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RESUMO 

 

O Escândio é um elemento terra rara, utilizado principalmente em ligas de 
alumínio, células combustíveis de óxido sólido e na produção de lâmpadas de haletos 
metálicos. Apesar de ser o 31° elemento mais abundante na crosta terrestre, 
raramente é encontrado concentrado na crosta terrestre, e sua produção é sempre 
associada ao processamento de outros minerais na forma de um subproduto, ou a 
recuperação de sucata. Minérios de Níquel podem conter teores de Sc variando de 50 
a 350ppm e resíduos gerados durante seu processamento pode concentrar o Sc 
acima de 1000ppm. A recuperação do Escândio de um resíduo da cadeia de produção 
do Níquel foi estudada, de modo a obter um óxido com pureza acima de 99,0% para 
aplicações industriais. O resíduo utilizado é um precipitado, na forma de hidróxido, e 
contém principalmente Fe, Cu, Ni e Co, sendo o teor de Escândio em base seca 
aproximadamente 1000ppm. O processo de recuperação proposto consiste na 
lixiviação atmosférica do resíduo, precipitação seletiva para concentração do escândio 
e extração por solventes. A lixiviação atmosférica em meio sulfúrico 2,0mol.L-1 a 70°C 
permitiu a recuperação de 92,5% do Escândio contido no resíduo. Entretanto, não foi 
seletiva, lixiviando também parte dos demais metais presentes. Após a lixiviação para 
concentrar o Escândio, antes da extração por solventes, foi realizada uma precipitação 
com NaOH. O intuito foi precipitar o Fe, principal contaminante presente no lixiviado, 
entretanto ocorreu a co-precipitação de 95,5% do Sc junto a 65,6% Fe em pH 2,0. O 
precipitado representou uma concentração do Escândio do resíduo em 5,6 vezes. 
Esse concentrado de Escândio obtido foi dissolvido em solução de H2SO4 para 
recuperação do Escândio por extração por solventes. O extrante escolhido foi o 
Cyanex 923, uma mistura de óxidos alquil-fósfinicos. O mecanismo de extração do Sc 
pelo Cyanex 923 observado foi a solvatação e a estequiometria da reação 1:2. Foi 
observado um aumento na extração do Sc com o aumento da concentração de H+. O 
processo de extração do Sc com o Cyanex 923 é exotérmico, sendo favorecido a 
temperatura ambiente. O teor de Fe na solução aquosa antes da extração é 35 vezes 
maior que o Escândio, e apesar do Cyanex 923 ser mais seletivo para o Sc do que 
para o Fe, parte do Fe é co-extraído. O Fe co-extraído foi removido da fase orgânica 
por meio de uma lavagem com H2SO4 3mol.L-1 com uma perda de Sc de 1,3%. A 
reextração do Sc na fase orgânica não foi efetiva utilizando ácidos fortes devido a 
formação de um complexo estável. Foi utilizado ácido oxálico, técnica consolidada 
para reextração de terras raras, para recuperação do Sc da solução orgânica e a 
recuperação do Sc foi de 84,3% para uma solução com 4,0% de ácido oxálico. O 
oxalato de Sc precipitado foi recuperado por filtração e calcinado a 600°C. O óxido 
obtido apresentou pureza mínima de 99,0%. 

 

Palavras chave: Escândio; Lixiviação; Extração por solventes; Cyanex 923; Terras 

Raras; Resíduos 

  



 
  

ABSTRACT 

 

  Scandium is a rare earth element, used mainly in special aluminum alloys, 
SOFC's and metal halide lamps production. Despite of being the 31st element more 
abundant in Earth’s Crust, it is rarely found concentrated in ores, and its production is 
always related to other minerals processing as a by-product or scrap recovering. 
Scandium content in Nickel ore may vary between 50 and 350ppm and residues 
produced during its processing can concentrate Sc above 1000ppm. Scandium 
recovery from a residue of Nickel processing was studied in order to obtain an oxide 
with purity higher than 99,0% for industrial applications. The residue used is a 
hydroxide precipitate, which contains mainly Fe, Cu, Ni and Co, Sc content is around 
1000ppm (dry basis). The recovery process proposed consists in atmospheric leaching 
of the residue, selective precipitation to concentrate the Scandium and solvent 
extraction. The atmospheric leaching in sulfuric acid 2,0mol.L-1 at 70°C allowed the 
recovery of 92,5% of the Scandium present in the residue. However it was not selective 
and part of the other metals present in the residue were also leached. After leaching, 
in order to concentrate the Sc before solvent extraction, a precipitation with NaOH was 
performed. The initial aim was to precipitate the Iron – main contaminant present in the 
leach liquor – nevertheless it occurred the co-precipitation of 95,5% of the Sc besides 
65,6% of Fe in pH 2,0. The precipitantion represented a concentration of the Sc in the 
residue of 5,6 times. The Scandium concentrate obtained was dissolved in a sulfuric 
acid solution to Sc recovery by solvent extraction. The extractant selected was Cyanex 
923, a mixture of alkyl-phosphinic oxides. The mechanism of extraction of Scandium 
observed was solvation and reaction stechiometry was 1:2. It was observed an 
increase in Sc extraction rates by increasing the concentration of H+. The extraction of 
Scandium with Cyanex 923 is exothermic, and favorable at room temperature. The 
Iron content in aqueous solution before extraction is 35 times higher than that of 
Scandium, and even though Cyanex 923 being more selective for Sc than Fe, part of 
the Fe is co-extracted. The Fe co-extracted was removed of the organic phase by 
H2SO4 3mol.L-1 scrubbing with a Sc loss of 1,3%. The stripping of Scandium from 
organic phase was not accomplished by using strong acids due to formation of a stable 
complex. Afterwards, it was used oxalic acid – a technique consolidated for rare earths 
stripping – and the Sc recovery of organic phase was 84,3% with a solution of 4,0% 
oxalic acid. The Scandium oxalate precipitated was recovered by filtration and 
calcinated at 600°C. The Scandium oxide obtained presented 99,0% minimum purity. 

 

Keywords: Scandium; Leaching; Solvent Extraction; Cyanex 923; Rare Earths; 

Residues 
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1. APRESENTAÇÃO 

Os metais terras raras têm ganhado destaque nas pautas mais estratégicas 

dos governos. Sua demanda tem crescido ao longo dos anos associada a tecnologias 

de maior eficiência energética em comparação com tecnologias anteriores, como imãs 

permanentes, baterias recarregáveis de NiMH e lâmpadas fluorescentes1.  

O Escândio, elemento pertencente ao grupo das terras raras, apesar de ser um 

elemento tão abundante na crosta terrestre quanto o chumbo, raramente é encontrado 

concentrado e sua obtenção está associada ao processamento de outros minérios 

como subproduto e a recuperação de sucatas2.  

Os principais recursos do mundo contendo Escândio estão localizados na 

Austrália, China, Cazaquistão, Madagascar, Noruega, Rússia e Ucrânia3. O Escândio 

atualmente produzido é um subproduto do processamento de terras raras e Titânio na 

China, Urânio no Cazaquistão e na Ucrânia e apatitas na Rússia3. 

Tentativas em escala piloto de recuperação de Escândio de pigmentos de 

dióxido de Titânio e resíduos de bauxita tem sido conduzidas no Japão e na Rússia, 

respectivamente3. 

Minérios lateríticos de Níquel podem conter Escândio variando de 50 a 

110ppm4 e descobertas recentes de novos depósitos lateríticos anunciam teores de 

até 350ppm5. Além dos estudos para recuperação direta do Escândio do minério 

laterítico6–8, produtos intermediários do processo produtivo no qual o Escândio se 

encontra mais concentrado estão sendo avaliados9. 

Usualmente o Escândio contido nos minérios e resíduos é recuperado por 

processos hidrometalúrgicos que incluem lixiviação, precipitação e extração por 

solvente. O processo de recuperação depende do tipo de impurezas e as quantidades 

associadas, sendo o Escândio comumente recuperado na forma de óxido (Sc2O3)10.  

A demanda atual mundial de Escândio varia entre 10 a 15 toneladas por ano3, 

sendo os principais consumidores a produção de ligas de Alumínio para a indústria de 

equipamentos esportivos e aeroespacial, a produção de células de óxido sólido 
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combustível (SOFC) e a produção de lâmpadas de descarga de alta intensidade que 

simulam a iluminação natural2.  

A utilização do Escândio ainda é pouco explorada comercialmente, tanto pela 

disponibilidade de oferta em termos de quantidade e regularidade, quanto pelo seu 

elevado preço6,11 que varia de 900 a 5900 dólares por quilograma dependendo do 

grau de pureza12. A indústria aposta em uma demanda reprimida pela oferta e está 

avançando em pesquisas geológicas e desenvolvimento de rotas de produção e 

recuperação de resíduos que viabilizem economicamente sua aplicação6.           

Neste trabalho é estudada uma rota tecnológica para recuperação do Escândio 

contido em um resíduo industrial do beneficiamento de minério de Níquel laterítico, 

através dos processos hidrometalúrgicos de lixiviação ácida e extração por solventes. 

As variáveis foram estudadas em ensaios de bancada objetivando a maior 

recuperação possível do Escândio, ou seja, a mais próxima a 100%, em condições 

aplicáveis a processos industriais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura relacionada as terras 

raras, grupo de elementos químicos no qual o Escândio está inserido, incluindo um 

panorama do cenário mundial de sua ocorrência e produção para contextualização da 

importância de sua recuperação dos resíduos. Ademais, esta revisão inclui as 

propriedades do Escândio, ocorrência, aplicações e métodos de obtenção, de modo 

a embasar a proposição da rota de recuperação. 

 

2.1. AS TERRAS RARAS 

Os metais denominados terras raras, segundo a IUPAC13, incluem o Escândio 

(Sc), o Ítrio (Y) e a série dos lantanídeos (La – Lu) e estão agrupados devido a sua 

semelhança física e química14. Os elementos mais abundantes como o Cério e o Ítrio 

são tão abundantes na crosta terrestre quanto o cobre e o zinco, por exemplo e o 

menos abundante o Lutécio ocorre em teores similares ao do bismuto14. Sua baixa 

disponibilidade está relacionada às baixas concentrações em que são encontrados 

nos minérios e na dificuldade de separação devido às suas semelhanças2, resultando 

em elevado custo de transformação1.  

Na década de 90, a China entrou no mercado das terras raras ofertando 

grandes volumes desses elementos e os preços caíram a valores que limitaram a 

competitividade de outros produtores. Com o aumento da demanda mundial, a China 

restringiu a oferta com suas políticas de cotas para provocar um aumento nos preços 

e causou um desequilíbrio no mercado1. 

O aumento dos preços das terras raras não só motivou a substituição do seu 

uso e incentivou novos produtores, mas também despertou maior interesse em sua 

recuperação que até então não representava ganhos financeiros1. 

Apesar de diversos minerais conterem terras raras, as principais fontes 

comercialmente exploradas são a bastnazita (Y,Ce)(CO3)F, um fluoro carbonato de 

Cério e Ítrio que contem cerca de 60% de óxidos de terras raras; a monazita 

(Ce,La,Y,Th)PO4, um fosfato de terras raras contendo entre 55% e 65% de óxidos de 

terras raras e a xenotima (YPO4), um fosfato de Ítrio que contem cerca de 25% de 
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óxido de Ítrio e outras terras raras15. Esses minerais representam 95% dos recursos 

mundiais1,2. A bastnazita e a monazita são mais ricas na fração leve das terras raras 

que compreende os elementos do Lantânio ao Neodímio. Já a xenotima é 

predominantemente composta pela fração pesada das terras raras do Gadolínio ao 

Lutécio, incluindo o Ítrio14. As composições típicas desses minérios estão 

apresentadas Tabela 1.  

Tabela 1 – Composição típica dos principais minérios de terras raras. Adaptada de Cotton, 200516 

Ocorrência Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Monazita (%) 2,5 20,0 43,0 4,5 16,0 3,0 0,1 1,5 0,05 0,6 0,05 0,2 0,02 0,1 0,02 

Bastnazita (%) 0,1 33,2 49,1 4,3 12,0 0,8 0,12 0,17 0,016 0,031 0,005 0,0035 0,0008 0,0006 0,0001 

Xenotima (%) 60,0 0,5 5,0 0,7 2,2 1,9 0,2 4,0 1,0 8,6 2,0 5,4 0,9 6,2 0,4 

 

O beneficiamento dos minérios de terras raras envolve etapas físicas para a 

obtenção de um concentrado e etapas químicas, na qual processos hidrometalúrgicos 

são utilizados para separação dos elementos1,2. 

Em geral no processamento dos minérios de terras raras, após etapas de 

cominuição, as primeiras etapas de concentração consistem em separações 

gravimétricas seguidas por separações magnéticas e eletrostáticas e algumas vezes 

envolvem etapas de flotação2.  

O concentrado de terras raras obtido segue para lixiviação ácida ou alcalina 

que podem ser a temperaturas por volta de 250°C, para solubilização dos metais de 

interesse. O fracionamento e purificação das terras raras ocorre por precipitação 

fracionada e extração por solventes com diversas etapas2. 

 

2.1.1. Propriedades e aplicações das terras raras 

Os elementos terras raras possuem uma configuração eletrônica que resulta 

na blindagem dos elétrons do orbital 4f14,16,17. Esses orbitais não participam de 

ligações químicas e por isso as propriedades magnéticas e o espectro eletrônico das 

terras raras não são afetados pelo ambiente16. 
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Os íons dos lantanídeos a exceção do La3+ e do Lu3+ apresentam 

luminescência e emitem radiação de um estado eletrônico excitado. A luz emitida 

apresenta picos bem definidos na transição f-f16. Essa luminescência característica 

torna a aplicação das terras raras vantajosa em fósforos, iluminação, lasers, 

diagnóstico por imagem e fibra ótica1,14,16. Os fósforos de Eu3+ são responsáveis pela 

coloração vermelha, Tb3+ pela verde e o Eu2+ pela coloração azul16. 

As terras raras apresentam anisotropia magneto-cristalina, relacionada aos 

elétrons desemparelhados do orbital 4f18. Essa propriedade permite sua aplicação em 

imãs permanentes de alto desempenho que são utilizados em motores de carros, 

turbinas eólicas e discos rígidos1,18.  

Os primeiros imãs permanentes de terras raras utilizados na década de 60 

eram de Sm-Co. Na década de 80 foram desenvolvidos os ímãs de Nd-Fe-B que 

apresentam energia magnética 2,5 vezes maior que os anteriores, e a exceção das 

aplicações em temperaturas superiores a 200°C, tem substituído os imãs de Sm-Co1. 

Dependendo da aplicação, adições de Disprósio de 1,4% a 8,7% podem ser feitas aos 

imãs de Ne-Fe-B para aumentar sua temperatura de estabilidade perante a 

desmagnetização19. 

Outra propriedade notória das terras raras é sua reatividade com o oxigênio, 

que resulta em uma energia de formação de óxidos altamente negativa, fazendo com 

que os óxidos das terras raras estejam entre os mais estáveis de todos os elementos 

da tabela periódica2. Dessa forma as cerâmicas compostas de terras raras, 

principalmente de Ítrio e Cério, são amplamente utilizadas em capacitores, sensores, 

refratários e células combustíveis de óxido sólido1,2. 

As terras raras são utilizadas na fabricação de catalisadores, principalmente o 

Lantânio e o Cério1,2.  As zeólitas de terras raras utilizadas no refino do petróleo 

contem entre 0,5 e 5% de terras raras e são mais estáveis que as zeólitas de Sódio2. 

Nos catalisadores automotivos o Cério utilizado funciona como um estoque de 

oxigênio e estabiliza a dispersão dos metais do grupo da platina2. 

Na indústria de vidros, as terras raras também têm uso expressivo. O óxido de 

Cério é utilizado no polimento de vidros em uma combinação de abrasão mecânica e 

desgaste químico da superfície19.  
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Quantidades inferiores a 1% de óxido de Cério na composição dos vidros 

promove a descolorização do vidro necessária quando estão presentes óxidos de 

Ferro1,2. O Cério se utilizado em quantidades superiores a 1% promove coloração 

amarelada aos vidros. Outras terras raras também são utilizadas para conferir cor aos 

vidros como, por exemplo, a coloração rosa dada exclusivamente pelo Érbio2.  

Óxido de Cério entre 4% e 6% absorve radiação UV e infravermelha e é 

utilizado em vidros e em lentes de óculos, Neodímio e Praseodímio também absorvem 

radiação1,2. O Lantânio não impacta na coloração dos vidros e é utilizado para conferir 

resistência a corrosão em vidros óticos para lentes de câmeras (40% La2O3)2. 

Ligas metálicas contendo terras raras são utilizadas em diferentes setores. 

Uma das mais antigas é o mischmetal, uma mistura de Cério e terras raras leves 

utilizadas em pedras de isqueiro e na dessulfuração de aços1,2,16. As terras raras 

quando adicionadas a superligas conferem resistência à oxidação a temperaturas 

acima de 1000°C. Essas superligas podem conter Ítrio, Cério e Lantânio e são 

importantes na fabricação de turbinas, geradores elétricos e reatores, por exemplo2. 

Outras importantes aplicações das terras raras incluem baterias recarregáveis 

de hidreto metálico de Níquel (NiMH), que contem até 26% de terras raras, 

principalmente Lantânio; tintas e pigmentos, que contém compostos Cério para 

resistência a luz solar1 e terapias radiofarmacêuticas2. 

A Figura 1 exemplifica a distribuição das aplicações das terras raras nos 

segmentos anteriormente mencionados. 

 

Figura 1 – Distribuição das aplicações das terras raras. Adaptado de British Geological Survey1 
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2.1.2. Reservas e mercado das terras raras 

A China detém as maiores reservas (Tabela 2) e os recursos mais abundantes em 

terras raras no mundo19,20, sendo o depósito de Bayan Obo o maior com pelo menos 

48 milhões de toneladas a 6% de óxido de terras raras20. Além disso, esse depósito é 

rico na fração pesada e mais incomum das terras raras, correspondendo a 80% dos 

recursos mundiais desses elementos20. 

Tabela 2 – Reservas mundiais de terras raras. Adaptado de USGS, 20153 

Reservas Mundiais (kt) 2014 

China 55000 

Estados Unidos 1800 

Austrália 3200 

Índia 3100 

Malásia 30 

Brasil 22000 

Outros países 41000 

Total aproximado 130000 

 

A China domina a produção mundial (Figura 2) respondendo por 97% da oferta 

em 201020,21. Os baixos preços praticados até então impediram a competitividade de 

outros países que desaceleraram ou encerraram suas atividades produtivas na 

década de 9020.  

 

Figura 2 – Produção mundial de terras raras. Adaptado de USGS, 201321 e 20153 
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Entretanto, a partir de 2010, com a implantação da política de cotas para 

exportação das terras raras imposta pelo governo chinês, os preços subiram (Figura 

3) ocasionando um desconforto no mercado mundial das terras raras19,20. 

 

Figura 3 – Evolução dos preços dos óxidos das terras raras praticados pela China para exportação22 
 

Alguns setores consumidores das terras raras, como o setor automobilístico, 

anunciaram em 2011 que planejavam substituir seu uso nos veículos20. Outra 

consequência da política de cotas foi o ressurgimento de projetos no setor, que em 

2011 eram mais de 350 projetos fora da China em desenvolvimento, por cerca de 200 

companhias em 35 países20. 

Com isso a China veio perdendo a quase que exclusividade do mercado das 

terras raras. Novos fornecedores como a Molycorp e a Lynas Corporation, ambos nos 

Estados Unidos, já eram em 2013 produtores com relevância significativa o suficiente 

para influenciar o preço das terras raras23. A fatia chinesa da produção mundial caiu 

para 86%24. 

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU), a pedido dos Estados 

Unidos, União Europeia e Japão, colocou um fim ao sistema de quotas chinês, 

provando que a medida não era justificável e se tratava de uma estratégia para manter 

os preços elevados e proteger o mercado interno chinês. Como resultado as terras 

raras produzidas na China devem ser vendidas sem quotas, entretanto os produtores 

devem possuir uma licença para exportação24,25. 
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A queda nos preços das terras raras observada nos últimos quatro anos (Figura 

3), apesar da redução de oferta, indicou a formação de uma bolha no tamanho real do 

mercado que se formou na última década. Acredita-se que com a crescente demanda 

japonesa e a recuperação do mercado norte-americano os preços voltem a subir e se 

estabilizem. A perspectiva da estabilização nos preços e das alternativas no 

fornecimento pode reduzir a destruição de demanda gerada pelo controle de mercado 

chinês23. 

 

2.1.3. Reciclagem das terras raras 

A crescente demanda pelas terras raras, aliada a episódios como a restrição 

da oferta pela imposição das cotas de exportação da China, são fatores que ressaltam 

a importância e a necessidade da reciclagem dos compostos de terras raras26,27. Além 

da independência de recursos externos, a obtenção das terras raras de fontes 

secundárias reduz a geração de resíduos radioativos26.  

Outro fator a ser considerado é que os diferentes elementos estão presentes 

nos minérios em proporções distintas que, além de variar com o tipo de minério, 

variam com a localização geográfica do depósito28,29. O desbalanceamento entre a 

demanda do mercado e a abundância destes elementos tem sido tratado como o 

“problema do balanço”28,29 e está sendo estudado dentro dos programas de pesquisa 

belgas Sustainable Inorganic Materials Management (SIM) e Research Platform for 

the Advanced Recycling and Reuse of Rare Earths (RARE)29.  

A reciclagem das terras raras é uma ação importante na solução do problema 

do balanço. A reciclagem dos imãs de Nd-Fe-B para recuperação de Neodímio e 

Disprósio podem contribuir para minimizar a superprodução de Cério e Samário, por 

exemplo29. 

Alguns países têm implementado políticas governamentais para incentivar a 

recuperação das terras raras30. No Japão, por exemplo, há o incentivo para 

recuperação de Cério e outras terras raras do processo de polimento de vidros e das 

terras raras de motores de produtos em fim de vida30. 
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Algumas das aplicações das terras raras são de uso dissipativo30,31, como no 

caso das ligas metálicas que contém baixas concentrações de terras raras31e das 

tintas e pigmentos. A reciclagem das terras raras provenientes de outras aplicações 

nas quais o uso não seja dissipativo como no caso dos imãs e baterias ainda é 

incipiente26. A partir de 2011 foram implementados uma série de projetos para 

recuperação das terras raras de produtos em fim de vida32,33,34–37 que serão descritos 

nos itens a seguir, entretanto ainda não há estatísticas compiladas sobre a quantidade 

recuperada.  

 

2.1.3.1. Imãs 

Os imãs permanentes de Nd-Fe-B, utilizados em turbinas eólicas, motores de 

veículos e discos rígidos, contem aproximadamente 65 a 70% de Ferro, 1% de Boro, 

30% de uma mistura de Neodímio e Praseodímio, 3% de Disprósio e as vezes 

Térbio26. Um ar condicionado normalmente contém quatro imãs com cerca de 30g de 

terras raras e uma turbina eólica utiliza 700kg de Neodímio27.  

A matéria prima do processo da reciclagem dos imãs permanentes é composta 

não só por produtos em fim de vida, mas também de sucatas - estima-se que até 30% 

de sucata seja gerada na manufatura desses imãs19,26. Pesquisas têm sido 

conduzidas na área de recuperação das terras raras contidas nesses imãs19,26 e 

alguns projetos já estão em operação32,34.  

O pré-processamento dos imãs envolve sua trituração. Os grânulos obtidos são 

magnéticos e se associam ao Ferro também presente no resíduo. Posteriores 

processos que incluem técnicas de separação magnética e eletrostática são utilizadas 

para separar as diferentes frações metálicas19. A fração que contém as terras raras 

pode ser submetida a processos hidrometalúrgicos de lixiviação ácida seguida de 

extração por solventes para purificação das terras raras, que podem ser utilizadas 

para fabricação de novos imãs ou em outras aplicações19. 

As terras raras também podem ser recuperadas dos imãs por rotas 

pirometalúrgicas19,26.  A refusão por eletroescória é mais indicada para recuperação 

de sucata relativamente limpas do processo de manufatura de imãs e em pedaços 
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maiores. Já com o método de extração por metal líquido, é possível recuperar sucatas 

mais sujas e com material particulado, e pode portanto ser utilizado para a reciclagem 

dos mais variados resíduos de imãs19. Esse processo consiste na dissolução das 

terras raras presentes na liga do imã em uma liga, em geral rica em Zn e Pb. As terras 

raras e os demais elementos de liga do imã se distribuem em fases imiscíveis que são 

separadas por gravimetria e os metais são recuperados por destilação e sublimação19.  

A Hitachi desenvolveu um equipamento para recuperar imãs de terras raras de 

discos rígidos e compressores de ar condicionado26,32. O equipamento desenvolvido 

remove os motores e os desmagnetiza em um forno elétrico. Os imãs de terras raras 

permanecem unidos ao cabeçote externo e são posteriormente separados por outro 

equipamento automático32. O equipamento é projetado para desmontar 100 discos 

rígidos por hora, uma velocidade oito vezes maior que o processo manual sem 

danificar os imãs32,33. 

As terras raras são recuperadas dos imãs por um processo de extração por 

metal líquido na qual o metal extratante fundido a 700°C as remove da matriz ferrosa. 

A liga de terras raras extraída é então aquecida a 1000°C para evaporar o metal 

extratante e recuperar uma liga de terras raras33.  

A subsidiária da Mitsubishi Electric – Green Cycle Systems Corporation vem 

operando a primeira unidade industrial em larga escala do Japão, desde 2010 para 

recuperação de aparelhos de ar condicionado. Recentemente incorporou um 

equipamento para desmontagem automática e recuperação de terras raras26,34. 

 

2.1.3.2. Baterias 

As baterias de NiMH utilizadas em veículos elétricos híbridos, como o Toyota 

Prius por exemplo, e em equipamentos eletrônicos portáteis, contém, além de Níquel 

e Cobalto, uma mistura de Lantânio, Cério, Neodímio e Praseodímio, conhecida como 

mischmetal26.  A bateria de um Toyota Prius contém cerca de 3kg de terras raras. 

A perspectiva da insuficiente oferta de Neodímio em comparação à crescente 

demanda em um futuro próximo, não apenas direciona o mercado à substituição das 
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baterias de NiMH por baterias de íons de lítio (Li-ion)26, mas também aumenta 

esforços para recuperação das terras raras das baterias em fim de vida26,30. 

Estudos para recuperação das terras raras das baterias de NiMH têm sido 

conduzidos no Japão, Alemanha e China, envolvendo rotas pirometalúrgicas e 

hidrometalúrgicas26, e alguns projetos já estão em operação35–37. No Brasil, foi 

estudada a recuperação das baterias de NiMH, sendo as terras raras recuperadas na 

forma de um concentrado obtido por solubilização dos eletrodos em ácido sulfúrico 

seguida de precipitação com NaOH em pH 1,238. 

A Toyota desde 1998 recolhe baterias de NiMH em fim de vida para reciclagem. 

A princípio as baterias eram matéria prima para a fabricação de aço inoxidável e em 

2010 a Toyota desenvolveu uma tecnologia para recuperação do Níquel contido 

nessas baterias. Em 2012 deu início ao processo de recuperação das terras raras 

Neodímio e Disprósio35.  

A Honda, que ao recuperar o Ni das baterias de NiMH em fim de vida em 

parceria com a Japan Metals & Chemicals Co já vinha extraindo um óxido contendo 

terras raras26,36, desenvolveu um processo para recuperação dessas terras raras. O 

processo permite recuperar 80% das terras raras contidas com um grau de pureza de 

99% e consiste em eletrólise do óxido de terras raras aplicando um sal fundido36.  

A Umicore inaugurou em 2011 uma unidade industrial para reciclagem de 

baterias na Bélgica37. O processo de recuperação das terras raras contidas nas 

baterias de NiMH foi desenvolvido em conjunto com a Solvay, antiga Rhodia26,30,37. A 

Umicore recebe as baterias em fim de vida e alimenta um forno de fusão30. A liga 

gerada segue para um processo hidrometalúrgicos para recuperação de Níquel e 

Cobalto30, e a escória contendo as terras raras é enviada para a unidade da Solvay 

de La Rochelle, na França, para recuperação26,30,37.  

 

2.1.3.3. Lâmpadas 

Lâmpadas fluorescentes em geral contém de 0,2 a 2,3g de óxidos de terras 

raras no pó de fósforos30 e são uma rica fonte de terras raras pesadas Európio, Itérbio 

e Ítrio19. Essas lâmpadas são mais eficientes que as lâmpadas incandescentes, 
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consomem 75% a menos de energia para a mesma intensidade de iluminação e tem 

uma vida útil até 10 vezes mais longa39. Entretanto contem mercúrio e são 

consideradas resíduo perigoso39. 

Os governos de países europeus e dos Estados Unidos têm criado novas 

legislações com relação à disposição de resíduos perigosos. Com o reduzido número 

de aterros para esse tipo de resíduo, o custo da disposição tem subido e a 

recuperação do mercúrio contido nas lâmpadas fluorescentes torna-se 

imprescindível40. A reciclagem das lâmpadas fluorescentes, portanto não está 

associada apenas a recuperação das terras raras. 

Em 2012 a OSRAM patenteou um método de recuperação de terras raras de 

lâmpadas fluorescentes26,41. O método envolve separação mecânica dos 

componentes, separação dos halofosfatos por lixiviação com ácido nítrico ou clorídrico 

seguida de livixiação a quente com hidróxido de Sódio e extração por solventes das 

terras raras41.  

Em setembro de 2012 a Solvay, inaugurou duas unidades industriais na França 

para recuperação de terras raras. O foco inicial é recuperar Lantânio, Cério, Térbio, 

Ítrio, Európio e Gadolínio contidos em lâmpadas. As lâmpadas coletadas são enviadas 

para a unidade de Sain Fons, onde as terras raras são separadas do vidro e demais 

componentes por processos mecânicos e concentradas por ataque químico e 

separação sólido-líquido. O concentrado obtido é posteriormente enviado para a 

unidade de La Rochelle, onde é realizado o fracionamento das terras raras por  

extração por solventes42.  

Além da utilização em lâmpadas, os fósforos de terras raras são utilizados em 

telas de LCD, plasma e LED26. A recuperação de Ítrio e Európio de tubos de televisão 

e monitores de computador tem sido estudada26. No Brasil foi estudado um processo 

de recuperação destas terras raras contidas nos monitores de computador a partir de 

lixiviação sulfúrica seguida de lixiviação com água e nas condições aplicadas foi 

possível recuperar 98% do Y e 96% do Eu43.  
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2.1.3.4. Catalisadores 

Os catalisadores automobilísticos são reciclados com foco na recuperação dos 

metais do grupo da platina26,30,31, a recuperação das terras raras contidas, 

principalmente o Cério ainda não teve sua viabilidade econômica comprovada devido 

ao histórico de preços do óxido de Cério26. 

As terras raras contidas nos catalisadores utilizados no craqueamento do 

petróleo, principalmente Lantânio e Cério, podem ser recuperadas através de 

lixiviação ácida com ácido clorídrico e posterior extração por solventes com o 

extratante P507 (éster mono-2-etil-hexilílico do ácido 2-etil-hexil fosfônico)44.  

Contudo, os processos de recuperação hoje não apresentam interesse 

comercial devido aos atuais preços dos óxidos destes elementos26. Os catalisadores 

já gastos podem ser destinados à indústria de cimento como aditivo e não 

representam uma preocupação26.  

 

2.1.3.5. Resíduo de mineração 

Outra fonte potencial para reciclagem das terras raras são resíduos industriais 

da cadeia de mineração30. O resíduo de bauxita, também conhecido como lama 

vermelha, pode conter até 0,1% de terras raras, principalmente Escândio e Ítrio. 

Pesquisas em escala piloto para reciclagem das terras raras desse resíduo tem sido 

conduzidas, contudo ainda não foi comprovada viabilidade econômica30
. Este tópico 

será discutido de forma detalhada na seção 2.2.3.4. 

 

2.2. O ESCÂNDIO 

O elemento Escândio (Sc) de número atômico 21 e massa atômica relativa 

44,956 é um metal que aparenta coloração branco-prateada que sob exposição a 

umidade do ar se torna rosado45. Suas propriedades físicas e mecânicas (Tabela 3) 

permitem melhor desempenho  em relação a outros metais como Ferro e Alumínio, 

para uma série de aplicações, como por exemplo, a fabricação de ligas 

aeroespaciais45. 
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Tabela 3 – Comparativo das propriedades físicas e mecânicas dos elementos Al, Fe e Sc45 

Propriedades Sc Al Fe 

Massa molecular (g.mol-1) 44,96 26,98 55,84 

Peso específico (kg.m-3) 2989 2698,9 7874 

Temperatura de fusão (°C) 1540,9 660,32 1534,9 

Temperatura de ebulição (°C) 2830,9 2466,9 2749,9 

Condutividade térmica (W.m-1.K-1) 15,8 237 80,2 

Módulo de Young (Gpa) 74,4 70,2 208,2 

Resistividade elétrica (μ.cm) 61 2,65 9,71 

 

O Escândio está incluso no grupo das terras raras, juntamente com o Ítrio e os 

lantanídeos, devido a algumas semelhanças em suas propriedades químicas, como a 

ocorrência no estado trivalente e o potencial de redução similar aos demais 

lantanídeos 14,16. Entretanto a estrutura cristalina de seus compostos inorgânicos se 

assemelha mais aos compostos formados pelos íons Fe3+, Al e In3+
,
 sendo um 

substituinte comum desses elementos nos minerais encontrados na  natureza4. 

 

2.2.1. Ocorrência do Escândio 

A abundância do Escândio na crosta terrestre é maior que a de alguns metais 

bastante conhecidos como chumbo, estanho, mercúrio e prata, sendo o 31° elemento 

mais abundante com cerca de 22ppm. Entretanto, raramente é encontrado 

concentrado devido a sua falta de afinidade pelos ânions formadores de minério mais 

comuns46. 

Os minerais contendo maiores teores de Escândio, como a thortveitita (37% 

Sc2O3), kolbecktita (36% Sc2O3) e a bazzita (18% Sc2O3) são raros e não tem 

relevância comercial47. Há relatos de sua ocorrência em pegmatitas na Noruega e em 

Madagascar e Kobe no Japão2,3,21. 

Devido às concentrações em que é encontrado nos minérios, sua obtenção 

está sempre associada ao processamento de outros minérios como subproduto e à 

recuperação de sucatas3,21. Processos de recuperação de Escândio serão 

apresentados no item 2.2.3. 
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O Escândio em geral é recuperado na forma de óxido e suas aplicações quase 

sempre se dão nessa forma devido ao custo do Escândio metálico ser mais elevado. 

O óxido de Escândio com 99,99% de pureza em 2013 custava 5000 dólares por 

quilograma enquanto o grama do metal era comercializado a 175 dólares3. 

O Escândio metálico pode ser produzido a partir de óxido de Escândio de alta 

pureza (com pureza de 99,0 a 99,99% Sc). Primeiramente é feita a fluoretação do 

Escândio a ScF3, que é em seguida reduzido a Escândio metálico por redução 

calciotérmica com Cálcio metálico puro a 1600°C. O Escândio metálico obtido é 

submetido à destilação a vácuo para garantir níveis de pureza acima de 99,99%45. 

O mercado de Escândio é estimado entre 10 e 15 toneladas por ano e é 

proveniente do processamento de Urânio no Cazaquistão; de apatitas na Península 

de Kola, Rússia; do processamento de Ferro-Urânio em Zhovti Vody, Ucrânia e do 

depósito de terras raras em Bayan Obo, China - que contém Escândio em 

concentrações variando de 60 a 160ppm de Sc2O3
3. 

Novos depósitos contendo de Escândio tem sido anunciados5,48,49. Em fevereiro 

de 2010, a empresa Scandium International Mining Corp. (antiga EMC Metals) 

anunciou a joint venture com a Jervois Mining Limited of Melbourne para exploração 

do depósito de Nyngan localizado em New South Wales, Australia, que poderia conter 

em suas zonas hematitícas, limoníticas e saprolíticas concentrações de até 350ppm 

de Escândio5. A capacidade estimada de produção para 2017 é de 35 toneladas de 

óxido de Escândio3,50 o que corrobora a expectativa de uma demanda reprimida pela 

oferta. Em 2015, a empresa anunciou ter submetido cinco patentes ao US Patent 

Office relacionadas aos processos recuperação do Escândio contido nesse minério51. 

Outra fonte promissora que já se encontra em estágio avançado é o Projeto 

SCONI (antigo NORNICO) da empresa Metallica Metals, que está localizado em North 

Queensland, Austrália e consiste em uma série de depósitos lateríticos de Níquel-

Cobalto, com cerca de 200ppm de Escândio48. Em 2012 a companhia divulgou seus 

avanços com a conclusão de um estudo exploratório e a produção em escala piloto 

de 1kg de óxido de Escândio com 99,99% de pureza.  
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No Brasil, a notícia mais recente refere-se ao descobrimento de Escândio pela 

empresa Itaoeste Serviços e Participações no município de Luís Eduardo Magalhães, 

extremo Oeste da Bahia, e segundo avaliações da empresa poderia representar a 

maior reserva mundial desse elemento49. 

 

2.2.2. Aplicações do Escândio 

A primeira aplicação do Escândio foi na produção de lâmpadas de alta 

intensidade45. Nas lâmpadas de vapor de mercúrio e iodeto de Sódio, a adição de 

Escândio na forma de iodeto produz um espectro multilinear na fase vapor que 

contribui um alto índice de renderização da cor, isto é produz uma coloração próxima 

à luz solar de alta eficiência e permite uma fiel reprodução das cores, que é importante 

em filmagens com câmeras televisivas, por exemplo52,53. Nos EUA, cerca de 20kg de 

óxido de Escândio são utilizados anualmente na fabricação de lâmpadas de descarga 

de alta intensidade, sendo que cada lâmpada utiliza cerca de 5mg de Escândio52,53. 

O maior volume de aplicação do Escândio é na composição de ligas especiais 

com Alumínio. A adição de Escândio nas ligas de Alumínio ocasiona a formação de 

partículas de Al3Sc. Como resultado os principais efeitos percebidos são o refinamento 

de grão durante a fundição ou solda, o endurecimento por precipitação e o controle 

da estrutura de grão52,54. 

Algumas ligas utilizadas na indústria aeroespacial como a AA2024 e a AA7475, 

que tem muito baixa soldabilidade, com a adição do Escândio que proporciona o 

refinamento de grão, tem sua soldabilidade melhorada55. 

A formação dos precipitados de Al3Sc aumenta a temperatura de recristalização 

das ligas, dessa forma mesmo após certos tratamentos térmicos que o material venha 

a sofrer a estrutura pode permanecer não recristalizada11. Uma estrutura não 

recristalizada e com propriedades superplásticas pode ter sua conformabilidade, 

resistência a fadiga e resistência a corrosão melhoradas. O Escândio proporciona a 

maior relação de endurecimento por percentual atômico adicionado do que qualquer 

outro elemento de liga11,45. 
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Os efeitos benéficos do Escândio já são percebidos em concentrações acima 

de 0,55%. Na presença de Zircônio por volta de 0,1% os efeitos modificadores do 

Escândio já são notados em concentrações ao redor de 0,18%. As ligas comerciais 

de Alumínio-Escândio sempre contém Zircônio e as vezes Titânio, não apenas pela 

redução de custo associada a menor quantidade de Escândio contida, mas também 

pelo fato do Zircônio reduzir a suscetibilidade das partículas de Al3Sc coagularem e a 

liga perder as propriedades de antirecristalização54. 

No mercado estão disponíveis ante-ligas de Escândio, e as mais comuns 

possuem 2% de Sc. A adição de Escândio nas ante-ligas normalmente ocorre através 

da redução direta do óxido de Escândio que é mais barato que o Escândio metálico11. 

As demais aplicações do Escândio como em células combustíveis, lasers, 

cerâmicos e radioisótopos não representam um volume significativo e algumas delas 

ainda estão restritas ao campo científico e não tem exploração comercial. 

Nos últimos anos, o interesse na tecnologia de células combustíveis, 

relacionado à produção de energia elétrica com alta eficiência e baixa emissão de 

poluentes, tem crescido. Especialmente nas células combustíveis de óxido sólido, pois 

permitem aplicações que estão associadas desde a construção de geradores 

estacionários de 1kW a 1MW, à aplicação de microcélulas combustíveis em 

dispositivos eletrônicos portáteis. Essas células para seu funcionamento requerem 

temperatura relativamente alta, como por exemplo o eletrólito de zircônia estabilizada 

com ítria (YSZ) que atinge a condutividade requerida em temperaturas próximas a 

1000°C. Essas temperaturas podem provocar degradação térmica e corrosão dos 

materiais reduzindo a vida útil da célula56. 

A dopagem do eletrólito de zircônia com Escândio atinge valores similares ao 

da zircônia estabilizada com ítria a 1000°C, sendo cerca de 0,15S.cm-1 a 800°C. A 

adição de 11% de Sc2O3 na matriz de zircônia resulta em pequena distorção na rede 

cristalina do eletrólito devido a substituição dos íons Zr4+ (0,84 Å) pelos íons Sc3+ 

(0,87 Å). Essa distorção estabiliza a estrutura fluorita da zircônia e aumenta a 

condutividade das lacunas de oxigênio, diminuindo dessa forma a energia de ativação 

da condutividade56. 
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A dificuldade reportada pelos pesquisadores11,55,56 é o elevado custo do 

Escândio comparado a outros metais. No Japão, uma joint venture entre a companhia 

Toho Gas e a Nippon Shokubai desenvolveu tecnologia para produção em massa de 

células combustíveis nas quais o óxido sólido é zircônia estabilizada com escândia 

(Sc2O3)57,58. 

Escândio foi utilizado na dopagem do óxido de bário em tubos de raios 

catódicos. Os monitores de grau médico começaram a utilizar a dopagem com 

Escândio no início da década de 9059. A adição de Escândio possibilita um aumento 

de até 15% na vida útil em relação ao óxido de bário não dopado59. 

O cristal de YAl3(BO3)4:Gd3+ é um fósforo ultravioleta (UV) que é utilizado para 

as lâmpadas de UV de descarga de xenon, importantes para a substituição das 

lâmpadas UV de vapor de mercúrio. O Escândio pode ser aplicado como substituinte 

dos íons Y3+ ou Al3+ e os resultados do estudo comprovam que o fósforo dopado com 

Escândio (Y,Sc)Al3(BO3)4:Gd3+ tem um pico de intensidade 1,5 vezes mais forte que 

o cristal não dopado60. 

Outra potencial aplicação do Escândio é na geração de lasers62. O laser de 

Érbio, cromo: granada de Ítrio-Escândio-gálio (Er,Cr:YSGG) apresenta propriedades 

que direcionam sua utilização em odontologia. Estudos comprovaram que após sua 

utilização em cirurgia de tecidos moles os cortes apresentam mínima ou nenhuma 

hemorragia e boa cicatrização61,64. Outras pesquisas apontam efeitos bactericidas, os 

resultados sugerem que o laser Er,Cr:YSGG tem efeito antimicrobiano nos túbulos de 

dentina infectados com E. faecalis, e que esse tratamento poderia ser uma importante 

ferramenta no tratamento de desinfecção de canais62,65. 

Outra área de aplicação do laser dopado com Escândio são os tratamentos 

estéticos. O laser YSGG teve o início de sua utilização em 2007 por uma clínica de 

tratamento estético em São Francisco, Estados Unidos. Seu uso clínico provou-se 

efetivo e bem tolerável na correção de discromia epidermal superficial, e de linhas 

finas e cicatrizes63. 

A aplicação do Escândio em vidros também é um campo de estudo promissor. 

Vidros de aluminossilicatos incorporando terras raras tem muitas de suas 
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propriedades relacionadas à massa e à força de campo do cátion utilizado66. O íon 

Sc3+ em comparação aos demais íons de terras raras apresenta a maior força de 

campo e a menor massa. Vidros a base de Sc-Al-Si-O apresentam temperaturas de 

transição vítrea de 875°C e microdureza de 9,3GPa a uma densidade de 3,0g.cm-3 66. 

O único isótopo do Escândio encontrado na natureza é o 45Sc. O radioisótopo 

mais estável do Escândio 46Sc pode ser produzido em reatores nucleares com uma 

meia vida de 84 dias, e é utilizado no monitoramento de processos industriais como o 

refino do petróleo45. Com essa técnica de radiomarcador é possível determinar 

variáveis como tempo de residência em reatores e parâmetros da cinética de 

escoamento, inclusive em processos petroquímicos, nos quais os sistemas são 

opacos e contem muito material disperso67. 

 

2.2.3. Métodos de obtenção do Escândio 

Dentre os processos de obtenção de Escândio os mais estudados são rotas 

hidrometalúrgicas na qual o minério ou resíduo é lixiviado e posteriormente purificado 

por extração por solventes ou troca iônica10. Nesta seção, serão abordados os 

conceitos de lixiviação e extração por solventes e algumas rotas propostas para 

recuperação de Sc de minério de Níquel e de diversos outros resíduos de mineração. 

 

2.2.3.1. Lixiviação 

O processo de lixiviação consiste em um processo de transferência de massa 

sólido-líquido, no qual ocorre uma dissolução seletiva dos metais presentes em um 

sólido através de uma solução aquosa contendo o agente lixiviante que pode ser um 

ácido, uma base ou um sal68.  

No processo de lixiviação as etapas que determinam a cinética são o transporte 

de massa e a reação de dissolução. Dessa forma, fatores como granulometria das 

partículas, agitação, temperatura, pressão e pH influenciam diretamente o processo69. 
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As condições em que o processo de dissolução é termodinamicamente 

favorável são descritas na forma de um diagrama potencial Eh x pH conhecido como 

diagrama de Pourbaix. Os diagramas são construídos para o equilíbrio a temperatura 

de 25°C e possuem portanto limitações, entretanto servem como um bom indicador 

para definição do processo68. 

Em um sistema aquoso para potenciais abaixo da reação de evolução de 

hidrogênio (linha tracejada a da Figura 4) é esperado que na presença de uma solução 

ácida o Escândio seja encontrado dissolvido na forma de íons Sc3+ e ScOH+ e que em 

meios alcalinos seja encontrado na forma de Sc(OH)3, conforme apresentado na 

Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Diagrama de Pourbaix do Sc em água a 25°C70 

 

O mesmo ocorre para os metais Fe, Ni e Co, que nas mesmas condições de 

potencial e em soluções ácidas se encontram solubilizados em sua forma iônica 
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(Figura 5). Já a reação de dissolução do Cu possui um potencial de equilíbrio mais 

positivo que a reação de evolução de hidrogênio (linha tracejada a na Figura 5 (b)) e 

mais negativo que a de evolução de oxigênio (linha tracejada b na Figura 5 (b)), dessa 

forma para favorecer sua dissolução é necessário o uso de agentes oxidantes. 

 

(a) 

 (b) 
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(c) 

(d) 

Figura 5 – Diagrama de Pourbaix do (a) Fe (b) Cu (c) Ni (d) Co em água a 25°C70 

 

Com base na discussão anterior é possível verificar que a recuperação do Sc 

contido em minérios ou resíduos é favorável em meios ácidos, entretanto essas 

condições não são seletivas e os demais metais presentes também são lixiviados, 
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sendo necessárias etapas subsequentes de purificação como precipitação e extração 

por solventes. 

 

2.2.3.2. Extração por solventes 

A extração por solventes, também conhecido como extração líquido-líquido, é 

um processo de purificação que permite a separação de substâncias com afinidade 

química tal, que não seria possível por outras técnicas, como por exemplo o 

fracionamento das terras raras68. Por essas razões, tem aplicação industrial 

consolidada em diversos processos de separação  como por exemplo, Níquel e 

Cobalto, Cobre e Ferro, Nióbio e Tântalo, Zircônio e Háfnio, e na purificação de 

Urânio68,71,72.  

No contexto da hidrometalurgia, o processo de extração consiste no contato 

entre uma fase aquosa contendo um metal de interesse e uma fase orgânica imiscível 

composta por uma mistura entre o extratante orgânico e o diluente. Nesse contato, o 

metal é parcialmente transferido para a fase orgânica68. 

Os metais contidos na solução aquosa são solvatados pela água formando 

moléculas polares. Dessa forma no contato com a fase orgânica apolar, para que 

ocorra a transferência do metal, as ligações com as moléculas de água devem ser 

rompidas e os metais devem formar novas ligações de modo a serem neutralizados 

formando complexos ou espécies neutras. Esse mecanismo dependerá da natureza 

do extratante que pode ser catiônico, aniônico, quelante ou neutro71. 

A extração utilizando extratantes quelantes ou extratantes ácidos (também 

conhecidos como catiônicos) ocorre por meio da formação de compostos. Sendo que, 

para os extratantes ácidos a formação é dada por troca catiônica de um H+ por um íon 

metálico, e os quelantes contém grupos doadores que formam complexos com os íons 

metálicos72.  

Os extratantes aniônicos, que são compostos essencialmente por aminas de 

cadeia longa, extraem metais que, sob condições específicas de pH e concentração 

de sulfatos, cloretos ou outros ânions, formam espécies aniônicas. A extração ocorre 
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através da associação das aminas protonadas com as espécies aniônicas metálicas 

presentes na solução68. 

Os extratantes neutros são agentes solvatantes que contém grupos doadores 

de elétrons, e ao mesmo tempo que deslocam uma molécula de água, formam um 

complexo metálico73.  A extração pelo mecanismo denominado pela literatura como 

solvatação depende da formação de complexos na fase orgânica, as espécies neutras 

da fase aquosa são transferidas para a fase orgânica por solvatação do íon H+ do 

complexo metálico ou então pela solvatação do íon metálico de um sal neutro74. 

No processo de extração, nenhum extratante orgânico é completamente 

específico para um único íon metálico e, portanto, outros metais contidos na solução 

podem ser co-extraídos. Seja fisicamente por retenção de solução aquosa com 

elevada concentração de íons, ou por meio de interações químicas. Os metais co-

extraídos podem ser removidos da solução através de uma etapa de lavagem72. 

Essa lavagem, pode ser realizada utilizando água caso a co-extração seja de 

natureza física. Se o processo for de natureza química, a lavagem pode ser feita por 

deslocamento das impurezas co-extraídas utilizando uma solução carregada do metal 

de interesse ou uma solução ácida68,72. 

A recuperação do metal de interesse contido na fase orgânica se dá por um 

processo de reextração, no qual o metal é transferido para uma fase aquosa ácida ou 

alcalina, em um processo reverso a extração72. 

Caso nenhum dos ácidos ou bases utilizados apresente efetividade na 

reextração do metal de interesse contido na fase orgânica devido a estabilidade dos 

complexos formados com a espécie extraída, a reextração pode ser realizada 

utilizando soluções que contenham íons que formem precipitados com o metal de 

interesse, cuja solubilidade seja menor do que a desses complexos72. 

Uma das técnicas consolidadas para a recuperação de terras raras é a 

precipitação na forma de oxalato14,16, as vantagens da precipitação na forma de 

oxalato incluem a eliminação dos íons de Fe, Al e Ni14. 
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No final do processo de extração, a solução orgânica carregada de impurezas, 

pode ser regenerada através do contato com uma solução ácida ou alcalina de modo 

a recuperar suas características originais e retornar ao início do processo71,72. 

Em processos industriais, cada uma das etapas mencionadas pode conter 

diversos estágios em contra-corrente de modo a garantir máxima recuperação do 

metal de interesse, mesmo em casos onde o coeficiente de distribuição do metal entre 

as fases seja pequeno e a seletividade do metal em relação aos demais seja baixa68,72. 

O coeficiente de distribuição ou coeficiente de extração (E), é uma grandeza 

termodinâmica que indica o quão bem um extratante irá extrair um determinado metal 

de uma solução e depende de parâmetros do sistema como concentração de H+, 

temperatura, concentração do extratante e relação entre a solução orgânica e a 

aquosa (O/A)72. Em sistemas nos quais não há alteração do volume durante agitação 

das fases, tampouco a formação de uma terceira fase, esse coeficiente pode ser 

calculado pela Equação 1 68,72. 

𝐸 =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑞𝑢𝑜𝑠𝑎
 Equação 1 

 

Em termos práticos, a concentração na fase orgânica pode ser calculada a 

partir da diferença entre a concentração dos metais na solução aquosa antes e após 

a extração (essa solução é denominada rafinado)68,72. 

Para determinar a eficácia de um processo de separação como um todo, é 

necessária uma medida da seletividade do extratante pelo metal de interesse em 

relação aos demais metais presentes na solução, denominada fator de separação 

(SF). O fator de separação entre dois metais a e b pode ser calculado conforme 

Equação 2 68,72: 

𝑆𝐹 =
𝐸𝒂

𝐸𝒃

 
Equação 2 

 

Fatores de separação acima de uma unidade indicam que é possível realizar a 

separação entre os dois metais, quanto maior o fator mais fácil será essa separação 

e menor o número de estágios requeridos72. 



41 
 

O equilíbrio do processo de extração entre as fases orgânica e aquosa irá 

depender do mecanismo de extração e consequentemente do extratante utilizado68. 

 

2.2.3.3. Recuperação de Escândio de minério de Níquel 

Depósitos residuais ricos em Alumínio e Ferro, como bauxitas e lateritas, 

podem conter Escândio proveniente de minerais principais e minerais acessórios 

instáveis acumulados4. Nas lateritas de Níquel, teores de 50 a 110ppm de Escândio 

foram reportados4. Estudos geológicos mais recentes apontam teores ainda mais 

elevados de Escândio podendo chegar a 350ppm5. 

O processo patenteado por Kimura e colaboradores em 19988 para 

recuperação de Escândio de minério oxidado de Níquel, exemplificado na Figura 6, 

envolve a concentração do Escândio presente em quantidades de 25 a 60ppm.  

 

Figura 6 – Fluxograma da recuperação de Sc de minério de Níquel8 
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Primeiramente, é realizada a lixiviação seletiva do Ni e do Sc em relação ao Fe 

e Al, por meio da lixiviação sulfúrica sob pressão com no mínimo 5atm, temperatura 

de 150°C e pH 1,0. Após a lixiviação, o Fe e Al presentes na solução são eliminados 

por precipitação em pH entre 3 e 4. O Ni pode ser recuperado da solução lixiviada 

através de precipitação com sulfeto, enquanto o Escândio não precipita na forma de 

sulfeto e permanece na solução. O pH da solução lixiviada é ajustado de 2 para 4 para 

otimizar a posterior remoção do Níquel.  Após a remoção do Níquel o pH da solução 

é ajustado entre 4 e 6 por carbonato ou hidróxido de Sódio. Como resultado, todo o 

Escândio precipita na forma de carbonato ou hidróxido e pode ser separado e 

recuperado posteriormente através de extração por solvente, quelação e troca iônica. 

A solução obtida na lixiviação contém as seguintes concentrações de metais: 

Fe 2,4g.L-1; Ni 4,9g.L-1; Co 0,5g.L-1; Al 0,5g.L-1; Sc 0,025g.L-1 e o concentrado 

purificado obtido após precipitação: Fe 3,9%; Ni 0,3%; Co 0,01%; Al 22,3%; Sc 4,9%. 

Outra rota semelhante para recuperação do Escândio contido no minério de 

Níquel laterítico, foi proposta por Haslam e Arnall7. Nesta, o Escândio pode ser 

recuperado através de lixiviação sob pressão e pode ser purificado através de 

extração por solvente. Os extratantes orgânicos geralmente utilizados no processo de 

purificação de Níquel e Cobalto possuem afinidade por esses íons metálicos, então a 

solução rica em Escândio deve estar livre desses metais. Dessa forma, foi realizada 

a precipitação desses metais na forma de sulfeto até pH 4, pois o pH de precipitação 

do Escândio na forma de hidróxido ocorre na faixa de pH entre 4 e 5. Foram testados 

três extratantes fosfínicos: D2EHPA, Cyanex 272 e Ionquest 801. As melhores 

condições de extração, 97,5% e seletividade para o Escândio foram obtidas com o 

Cyanex 272 em pH 1,0. Utilizando uma solução de ácido sulfúrico (H2SO4) 400g.L-1, 

99,8% do Escândio foi reextraído da fase orgânica. Como sugestão, o Escândio 

contido na solução de reextração poderia ser recuperado através de técnicas de 

precipitação, como por exemplo, na forma de oxalato. 

Em 2012, a empresa Metallica Minerals apresentou o andamento do projeto 

SCONI6. A rota proposta para recuperação de cerca das 16,8mt a 130g.t-1 de Sc 

contido em suas jazidas de minério laterítico de Ni contempla a lixiviação sob pressão 

seguida por extração por solventes. Ensaios anteriores em condições atmosféricas 

foram eficazes para recuperação do Sc, mas os teores de Fe lixiviado impactam na 

eficiência do processo de purificação por extração por solventes. O minério blendado 
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contendo 267g.t-1 de Sc foi lixiviado sob pressão, a temperatura de 255°C, durante 60 

minutos com um consumo de 280 a 383kg.t-1 H2SO4. O percentual de recuperação de 

Sc variou de 77,5% a 88,2%. Após ensaios piloto do processo de lixiviação foi 

construída uma planta piloto para os ensaios de extração e a empresa divulgou a 

obtenção de 1kg de Sc2O3 99,9%. O processo está sendo patenteado e não foram 

divulgados detalhes sobre o extratante utilizado. 

Em 2014, a Vale patenteou um processo para recuperação de Escândio de 

produtos intermediários do processamento hidrometalúrgico de minérios lateríticos9. 

A vantagem apresentada é o Escândio estar mais concentrado que nos minérios, 

cerca de 1100ppm, e o resíduo conter menores teores de Ni e Co em relação ao 

minério. O processo consiste em concentrar o Sc contido no resíduo a partir de 

lixiviação sulfúrica em pH entre 2,9 e 3,2, para lixiviar preferencialmente o Sc em 

relação aos outros metais contidos principalmente Fe, Al e Si, seguida de precipitação 

com carbonato de Sódio (NaCO3) e óxido de magnésio (MgO) em pH entre 5,0 e 5,5. 

Nessa etapa são eliminados parte do Fe, Ni e Co contidos. Posteriormente, o 

precipitado enriquecido em Sc é lixiviado em meio básico com hidróxido de Sódio 

(NaOH) 2,5mol.L-1 a 50°C durante 30 minutos para remover o Al e a Si contidas 

resultando em um concentrado com Sc 0,8%; Ni 13,6%; Al 8,9%; Fe 7,7%; Si 6,9%; S 

0,08%; Zn 0,31% e Cu 1,7%. O Sc contido nesse concentrado obtido poderia ser 

purificado por extração por solventes ou por troca iônica. 

 

2.2.3.4. Recuperação de Escândio de resíduos de outros minerais 

Os minerais de fosfato de Alumínio podem conter de 0,01% a 0,80% de Sc2O3. 

O minério de bauxita é apontado com teores de Sc de 10 a 20ppm10,75. Durante o 

processamento da bauxita o Escândio presente no minério é acumulado no resíduo 

de bauxita, conhecido como lama vermelha. Relatos foram feitos acerca dos teores 

de óxido de Escândio contido em resíduos de bauxita em diferentes países (Tabela 

4). Esses teores podem variar tanto com a composição do minério quanto com o 

método de processamento10. 
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Tabela 4 – Teor de óxido de Escândio de resíduos de bauxita. Adaptada de Wang10 

País Sc2O3 (ppm) 

China 41,2-92,5 

Grécia 105-156 

Jamaica  150-172 

Rússia 80-120 

 

A recuperação direta do Escândio do resíduo de bauxita é um processo 

complexo devido aos altos teores de Ferro, Alumínio e Titânio. O trabalho de 

Ochsenkuhn-Petropulu et al. propõe um método seletivo para lixiviação das terras 

raras contidas nos resíduos de bauxita76. Dentre os ácidos minerais testados H2SO4, 

HCl e HNO3, os melhores resultados foram obtidos com HNO3, sendo recuperado de 

80% do Sc, com apenas 3% do Fe lixiviado, nas seguintes condições: 0,5mol.L-1 

HNO3, T = 25°C, relação S/L = 1:50 e t = 24h.  

Em um trabalho anterior do grupo77 havia sido avaliado a recuperação de Sc 

de uma solução clorídrica 1,5mol.L-1 com uma primeira etapa de separação do Fe, Al, 

Ca, Si, Ti e Na com a resina de troca iônica Dowex 50W-X8 e posterior separação do 

Escândio do Ítrio e outros lantanídeos com DEHPA a pH zero. O Sc contido na solução 

orgânica foi reextraído com uma solução de NaOH e o processo de recuperação do 

Sc contido no resíduo teve rendimento de 93% (Figura 7). 
 

 

 

Figura 7 – Fluxograma de recuperação de Sc de resíduo de bauxita77 
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O Escândio também está presente nos resíduos do processamento de Urânio 

e Tungstênio de unidades industriais que processam os minerais scheelita e 

wolframita. A lama residual dessas unidades contém em geral Manganês, Ferro e 

outros hidróxidos com teores de Escândio variando de 100 a 1000ppm78.  

Um processo de recuperação do Escândio nos resíduos de Manganês (Figura 

8), foi patenteado por Rourke e colaboradores em 199078, e consiste em recuperar 

Escândio presente como um elemento traço de uma mistura de Ferro, Manganês e 

outros óxidos (Fe 3080ppm; Mn 5635ppm; Ca 350ppm; Sc 14,1ppm). 

 

     

Figura 8 – Fluxograma de recuperação de Sc a partir do resíduo de wolframita 
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O Escândio é solubilizado do resíduo utilizando uma solução de H2SO4 

0,5mol.L-1. A solução é tratada com Ferro metálico a temperatura ambiente e pH entre 

1,25 e 1,30 para redução do Ferro ao estado ferroso durante uma hora. Após a 

redução do Ferro o pH da solução é ajustado para 1,85 a 2,0 de modo a otimizar o 

processo de extração que é fortemente dependente do pH. A solução orgânica 

utilizada consiste em tenoiltrifluoracetona (TTA) dissolvido em um solvente aromático. 

O TTA forma um complexo estável com Escândio que apresenta maior grau de 

seletividade em relação aos outros metais contidos na solução. O Escândio é então 

reextraído da fase orgânica utilizando um ácido mineral e pode ser precipitado da 

solução utilizando um hidróxido ou oxalato, sendo que a pureza é maior quando 

precipitado na forma de oxalato. O produto obtido após a calcinação apresenta a 

seguinte composição: Sc2O3 80%; ThO2 16%; TiO2 1,5%; Fe2O3 1%; SiO2 1%. 

Outra potencial fonte de Escândio são os minérios de Titânio. Na Rússia há 

relatos de ocorrência de Sc em quantidades expressivas em minérios de Titânio, 

sendo os principais ilmenita com 60 até 500g.t-1 de Sc2O3 e piroxenos com até 

240g.t-1 79. Na China umas das fontes mais importantes para recuperação de Escândio 

são os resíduos de produção de TiO2 que podem conter de 15 a 20mg.L-1 de Sc80. 

O Escândio presente em uma solução residual contendo Sc, Zr, Ti, Lu, Fe(III) 

foi recuperado por Li&Wang 199880, utilizando uma solução 5% v/v Cyanex 923. 

Resultados mostram que os metais são extraídos na seguinte ordem, em função da 

concentração de H+: Zr > Sc > Ti ~Lu > Fe(III). A separação do Sc do Ti, Lu e Fe(III) 

pode ser atingida controlando a concentração de H+ da solução, por exemplo foi 

extraído 96% de Sc a uma concentração de H2SO4 de 2,0mol.L-1. O Fe foi lavado da 

solução orgânica utilizando uma solução 2,0mol.L-1 H2SO4 e o Sc foi reextraído 

utilizando ácido oxálico na forma de oxalato de Escândio80. 
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3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é recuperar o Escândio contido em um resíduo 

industrial da cadeia de produção do Níquel, na forma de óxido com pureza igual ou 

superior a 99,0% (grau de pureza mínimo para aplicação industrial). A recuperação 

dar-se-á através de lixiviação ácida e extração por solventes, técnicas com aplicação 

industrial, já consolidadas para purificação de metais incluindo as terras raras. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras utilizadas nos ensaios foram preparadas a partir de um resíduo 

gerado na cadeia de processamento de minério de níquel. Esse resíduo, aqui 

denominado RESNI, é um precipitado coletado do fundo de um espessador, no qual 

ocorre a remoção de metais indesejados do circuito principal, na forma de um 

hidróxido. Além dos hidróxidos metálicos, o RESNI contém também outros elementos 

provenientes do descarte do sistema de filtração da unidade industrial onde é 

processado como perlita, um composto formado por óxidos de silício, alumínio, 

potássio, sódio, cálcio, ferro e magnésio, utilizada como auxiliar filtrante e carvão ativo 

contendo o material orgânico adsorvido.  

A Figura 9 sintetiza o método utilizado no processo de recuperação do 

Escândio contido no RESNI, bem como as variáveis estudadas. Primeiramente a 

amostra foi preparada por meio de secagem, moagem e quarteamento. Em seguidas 

uma das frações quarteadas foi caracterizada para determinação da composição 

química do RESNI. As amostras quarteadas foram lixiviadas em diferentes condições 

de temperatura e concentração de H+ para máxima recuperação do Sc contido em 

relação aos demais metais. Após a lixiviação foram avaliadas formas de concentração 

do Escândio contido na solução lixiviada por meio de técnicas de precipitação seletiva 

com NaOH de modo a obter uma solução mais concentrada em Escândio e com 

mínimo de contaminantes (Fe, Cu, Ni, Co). O precipitado obtido foi digerido com 

solução de H2SO4 e com a solução aquosa obtida foram realizados ensaios para 

seleção do extratante orgânico e avaliação da seletividade e do mecanismo de 

extração do Escândio em meio sulfúrico, objetivando definir as condições nas quais 

haveria máxima separação do Sc em relação aos demais metais. Após a extração foi 

realizada a lavagem da fase orgânica de modo a remover os metais co-extraídos, 

utilizando água e ácido sulfúrico em diferentes concentrações. Por fim, foi avaliada a 

reextração do Escândio da solução orgânica já lavada utilizando diferentes ácidos: 

sulfúrico, nítrico, clorídrico e oxálico. 
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Figura 9 – Fluxograma geral do método utilizado 

 

4.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

4.1.1. RESNI 

Foram secados 5kg de RESNI por 24 horas em estufa a 105°C e moídos em 

um moinho analítico compacto da marca IKA, modelo A11 Basic. O material moído foi 
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4.1.2. Concentrado de Escândio 

Para os ensaios de extração por solventes, foram processados outros 15kg de 

RESNI úmido, conforme esquema apresentado na Figura 10, seguindo as etapas de 

lixiviação e precipitação estudadas no presente trabalho. Essa etapa fez-se 

necessária de modo a obter um concentrado mais rico em Escândio, contendo de 

0,5% a 1,0% do metal, em quantidade suficiente para a avaliação da extração e 

obtenção do Sc2O3. 

Os 15kg RESNI foram processados em três bateladas de 5kg cada. Em um 

cristalizador de vidro de 10L sob agitação mecânica aquecido por uma chapa elétrica, 

o RESNI foi lixiviado em 5L de H2SO4 2M. Após 2 horas de lixiviação o material foi 

filtrado em funil de Buchner. Ao filtrado obtido, foi adicionado uma solução de NaOH 

50% até atingimento do pH 2,0. A solução foi novamente filtrada e o precipitado obtido, 

denominado “Concentrado de Escândio”, foi seco durante 24 horas em estufa a 105°C 

e caracterizado conforme descrito no item 4.2.2. 

 

Figura 10 – Esquema de processamento do RESNI para obtenção de Concentrado de Escândio 
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As soluções utilizadas nos ensaios de extração por solventes foram preparadas 

a partir da abertura deste concentrado de Escândio em solução de H2SO4, conforme 

os ensaios de extração descritos no item 4.5. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

4.2.1. RESNI 

Para caracterização química do RESNI e quantificação dos principais 

componentes foram utilizados dois métodos de abertura da amostra: digestão com 

quatro ácidos e fusão com metaborato de Lítio. A quantidade de material orgânico no 

RESNI foi determinada através de ensaio de perda ao fogo. 

A digestão utilizando quatro ácidos: clorídrico (HCl), nítrico (HNO3), fluorídrico 

(HF) e perclórico (HClO4), também conhecida como digestão “quase-total” é uma 

técnica comumente utilizada em mineralogia e permite a dissolução da maioria dos 

compostos sulfetados e silicatados, entretanto esse método dissolve apenas a porção 

lixiviável das terras raras81. Dessa forma, a análise foi complementada com a fusão 

com metaborato de Lítio, que  permite abertura completa da amostra, incluindo 

espécies minerais refratárias81. 

As amostras abertas pelos dois métodos foram analisadas por Espectrometria 

de Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-AES).  

Para caracterização física do RESNI foram utilizadas as técnicas de Difração 

de raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de 

raios-X por Dispersão de Energia (EDS). Foi avaliada a possibilidade de 

caracterização mineralógica do RESNI, entretanto, em análises preliminares por 

MEV-EDS, não foi possível detectar Escândio na amostra. 

 

4.2.2. Concentrado de Escândio 

O concentrado de Sc obtido no processamento ilustrado na Figura 10, foi 

secado em estufa e analisado por ICP-AES para determinação de sua composição 
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química. A abertura da amostra foi através de digestão com quatro ácidos para 

garantir a dissolução completa dos compostos formados. 

4.3. LIXIVIAÇÃO 

A lixiviação sob pressão, conforme discutido anteriormente, tem sido aplicada 

em processos para lixiviação seletiva do Escândio em relação a outros metais6–8. 

Entretanto, o processo de lixiviação sob pressão apresenta custos de instalação 

maiores, além de maiores riscos do ponto de vista tecnológico em relação ao processo 

atmosférico82. Dessa forma, optou-se por avaliar o processo de lixiviação ácida a 

pressão atmosférica. 

O ácido sulfúrico é comumente utilizado nos processos de lixiviação por ser 

abundante e relativamente barato, além disso tem sido utilizado comercialmente nos 

processos de lixiviação de minerais na forma de óxidos e alguns silicatos e de fontes 

secundárias como sucatas e escórias73. Sendo assim, optou-se por sua utilização. 

A lixiviação do RESNI foi realizada em reatores de 5 bocas de fundo chato 

fechados de 1000mL sob agitação magnética. Para cada concentração de solução de 

ácido sulfúrico ensaiada, foram utilizadas três temperaturas distintas, conforme 

apresentado na Tabela 5.  

Tabela 5 – Concentração de H+ e temperatura utilizadas nos ensaios de lixiviação 

Ensaio [H+] (mol.L-1) Temperatura (°C) 

Lix A 0,5 25 

Lix B 0,5 40 

Lix C 0,5 70 

Lix D 1,0 25 

Lix E 1,0 40 

Lix F 1,0 70 

Lix G 2,0 25 

Lix H 2,0 40 

Lix I 2,0 70 

 

O material foi lixiviado em 350mL de uma solução de ácido sulfúrico diluído 

pré-aquecida a temperatura desejada, conforme Tabela 5, mantendo a relação sólidos 

1:10. A solução ácida na concentração pré-determinada foi aquecida por chapa 

elétrica e a temperatura controlada por termômetro com uma variação máxima de 

± 2°C, após o atingimento da temperatura desejada foi adicionada uma fração do 
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RESNI. A velocidade de agitação foi mantida constante em 750rpm de modo a manter 

a solução homogênea. A Figura 11 ilustra a montagem do experimento. 

 

  

Figura 11 – Ilustração do esquema utilizado no ensaio de lixiviação 
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filtração foi lavada com água, seca em estufa a 105°C durante 24 horas e pesada para 

análise e balanço de massa. 

As alíquotas do filtrado coletadas foram diluídas em uma solução de HNO3 3% 

e analisadas por ICP-OES e os resíduos de lixiviação foram analisados por IPC-AES, 

após abertura com quatro ácidos para quantificação dos metais. 
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medição, utilizando os diagramas de Pourbaix do Sc (Figura 4) e do Fe (Figura 5 (a)), 

foram definidos os seguintes pH para avaliação da precipitação do Fe e concentração 

do Sc na solução apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Correção do pH para avaliação da precipitação do Fe 

Ensaio pH 

Conc A 1,8 

Conc B 2,0 

Conc C 2,2 

Conc D 2,4 

 

Em um béquer contendo 50mL do filtrado da lixiviação do RESNI, sob agitação 

magnética constante, foi gotejada uma solução de NaOH 12,5mol.L-1, o que equivale 

a uma solução com concentração de 50% e é comumente utilizada na indústria para 

evitar a diluição das soluções de processo, conforme ilustrado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Ilustração do esquema utilizado no ensaio de concentração 

 

Após o atingimento do pH desejado (Tabela 6), verificado através de um 

pHmetro de bancada, a solução foi filtrada a vácuo. O filtrado e o precipitado foram 

analisados por ICP-AES para avaliação da precipitação dos íons metálicos contidos 

na solução de lixiviação. 
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4.5. EXTRAÇÃO POR SOLVENTES 

4.5.1. Extração 

4.5.1.1. Escolha do Extratante 

Os extratantes comerciais mais estudados para extração do Escândio em meio 

sulfúrico estão apresentados na Tabela 7.  

Considerando que o metal de interesse é o Escândio, e que o principal 

contaminante do concentrado do qual ele será extraído é o Ferro, que representa 

15,95% da massa total, a escolha do extratante teve como critério sua maior 

seletividade pelo Escândio em relação ao Ferro. 
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Tabela 7 – Extração do Escândio em meio sulfúrico utilizando diversos extratantes orgânicos comerciais (continua) 

 

Extratante Molécula Solução Orgânica 
Solução Aquosa inicial 

(mol.L-1) 
% Extração Seletividade Ref. 

DEHPA 

 
ácido bis(2-etil-hexil) 

fosfórico 

DEHPA 0,2mol.L-1 

+ 

1% TBP 

em Escaid 110 

pH 2,0 

[Sc]: 2,49.10-5 

[Mg]: 6,13.10-1 

[Mn]: 1,41.10-2 

[Ca]: 1,16.10-2 

[Al]: 1,35.10-3 

[Ni]: 1,63.10-4 

[Si]: 3,36.10-4 

[Sc]: 99% 

[Mg]: 0% 

[Mn]: 40% 

[Ca]: 50% 

[Al]: 28% 

[Ni]: 0% 

[Si]: 0% 

Sc>Zn>Ca>Mn>Al>Ni

>Si 
7 

Cyanex 272 

 
ácido bis(2,4,4-trimetil-pentil) 

fosfínico 

Cyanex 272 

4,80.10-2mol.L-1 

[Sc]: 5,54.10-4 

[Th]: 2,01.10-4 

[Fe3+]: 5,85.10-4 

[Lu]: 2,40.10-4 

valor % não 

disponível 
Sc>Th>Fe>Lu 83 

Cyanex 272 

0,1mol.L-1  

+  

5% TBP 

pH=1,0 

[Sc]: 2,49.10-5 

[Mg]: 6,13.10-1 

[Mn]: 1,41.10-2 

[Ca]: 1,16.10-2 

[Al]: 1,35.10-3 

[Ni]: 1,63.10-4 

[Si]: 3,36.10-4 

[Sc]: 97,5% 

[Mg]: 5,5% 

[Mn]: 5,9% 

[Ca]: 4,0% 

[Al]: 10,3% 

[Ni]: 9% 

[Si]: 6,9% 

Sc>Al>Ni>Si>Mn>Mg>

Ca 
7 

Cyanex 302 
  

ácido bis(2,4,4-trimetil-pentil) 

monotiofosfínico 

Cyanex 302:  

4,83.10-2mol.L-1 

H2SO4 0,4mol.L-1 

[Sc]: 5,26.10-4 

[Zr]: 3,81.10-4 

[Th]: 1,89.10-4  

[Fe3+]: 6,09.10-4 

[Lu]: 2,54.10-4 

[Sc]: 96% 

 [Th]: 40%  

[Fe3+]: 15% 

[Lu]: 50% 

Zr>Sc>Th>Fe(III)>Lu  84 
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Tabela 7 – Continuação 

Extratante Molécula Solução Orgânica 
Solução Aquosa inicial 

(mol.L-1) 
% Extração Seletividade Ref. 

Cyanex 301  
ácido bis(2,4,4-trimetil-pentil) 

ditiofosfínico 

Cyanex 301 

4,82.10-2mol.L-1 

H2SO4 0,4mol.L-1 

[Sc]: 5,26.10-4 

[Zr]: 3,20.10-4 

[Th]: 1,89.10-4 

[Fe3+]: 6,08.10-4 

[Lu]: 2,54.10-4 

valor % não 

disponível, menos 

seletivo para Sc do 

que o Cyanex 302 

Zr>Sc~Fe(III)~Th>Lu 84 

Cyanex 925  
óxido bis(2,4,4-trimetil-pentil) 

octilfosfínico 

Cyanex 925: 

0,11mol.L-1 em 

querosene 

H2SO4 2,0mol.L-1 

[Sc]: 5,49.10-4 

[Zr]: 3,07.10-4 

[Ti]: 4,89.10-4  

[Fe3+]: 6,00.10-4 

[Lu]: 2,66.10-4 

[Sc]: 40% 

[Zr]: 90% 

[Ti]: 25% 

[Fe3+]: 12% 

[Lu]: 42% 

Zr>Sc>Lu>Ti>Fe(III) 80 

Cyanex 923  
óxido trioctilfosfínico e 

trihexilfosfínico 

Cyanex 923: 

0,11mol.L-1 em 

querosene 

H2SO4 2,0mol.L-1   

[Sc]: 5,49.10-4 

[Zr]: 3,07.10-4 

[Ti]: 4,89.10-4  

[Fe3+]: 6,00.10-4 

[Lu]: 2,66.10-4 

[Sc]: 96% 

[Zr]: 98% 

[Ti]: 48% 

[Fe3+]: 10% 

[Lu]: 50% 

Zr>Sc>Ti~Lu>Fe(III) 80 
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Dentre os extratantes apresentados os únicos que apresentam baixo 

percentual de extração do Sc contido na solução são o Cyanex 301 e o Cyanex 925 

(ESc = 40%), e portanto foram inicialmente desconsiderados para o processo de 

recuperação do Escândio contido no RESNI. Os demais extratantes apresentam 

valores de extração acima de 96%, dentre eles o Cyanex 923 apresenta maior 

seletividade para o Sc em relação ao Fe do que o Cyanex 302, sendo este por 

consequência descartado. 

O DEHPA extrai quase todo o Escândio presente na solução, entretanto, no 

processo de reextração do Sc da fase orgânica utilizando H2SO4 ocorre a degradação 

do DEHPA e utilizando NaOH ocorre a formação de uma terceira fase7. Portanto, a 

utilização desse extratante também foi descartada. 

A separação entre Sc e Fe pode ser realizada utilizando Cyanex 272 

controlando a concentração de H2SO4 na solução, sendo que quanto maior a 

concentração de H2SO4 maior a seletividade para o Escândio83.  

Dessa forma, os extratantes pré-selecionados para extração do Escândio 

contido no RESNI foram o Cyanex 272 e o Cyanex 923, e foram realizados ensaios 

de extração para avaliação de qual dos dois extratantes teria a melhor seletividade 

entre o Sc e o Fe. 

Segundo Wang & Li83, a extração de Sc utilizando Cyanex 272, ocorre por dois 

mecanismos distintos dependendo do intervalo da concentração de H+. Para 

concentrações de H2SO4 variando entre 0,1 e 0,5mol.L-1 a extração do Sc ocorre por 

troca iônica e diminui com o aumento da concentração de H+ e acima de 2,0mol.L-1, a 

extração aumenta com o aumento concentração de H+, a reação ocorre pela 

substituição da água de solvatação pela molécula do extratante, este mecanismo é 

denominado solvatação pela literatura 68,71–74. A extração do Fe ocorre apenas em 

concentrações de H2SO4 inferiores a 0,1mol.L-1 e diminui com o aumento da 

concentração de H+. 

Para a extração de Escândio de uma solução de TiO2 utilizando Cyanex 923, Li 

& Wang80 verificaram que a reação ocorre por solvatação com aumento do percentual 

de extração com o aumento da concentração de H+. Para uma concentração de H2SO4 

de 2,0mol.L-1 a extração é de 96%. 
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Em ensaios preliminares verificou-se que, para dissolução completa do 

concentrado de Escândio, é necessária uma solução ácida de 1,0mol.L-1 em uma 

relação sólido:líquido de 1:1,2. Sendo assim, para a escolha do extratante foram 

utilizadas duas concentrações de H+ distintas: 1,0mol.L-1 para garantir a solubilidade 

dos metais na solução aquosa inicial, e 3,0mol.L-1
 para verificar as maiores 

percentuais de  extração de Escândio, conforme observado na literatura80,83.  

Além do extratante, os demais componentes da solução orgânica são o diluente 

e o modificador. A função do diluente na fase orgânica é reduzir a viscosidade e a 

densidade do extratante de modo a facilitar a mistura e posterior separação entre as 

fases e o modificador evita a formação de uma terceira fase durante a 

separação68,71,72. 

A relação volumétrica entre o extratante e o diluente foi variada apenas no 

ensaio para verificação do mecanismo de extração. No ensaio com a solução 

monoelementar, que será descrito no item 4.5.1.3, foi mantida em 5% v/v pois a 

concentração dos metais era de apenas 100ppm e para todos os ensaios restantes 

foi mantida em 10% v/v, para garantir uma concentração molar em excesso em 

relação ao metal de interesse.  

 Em ambos os sistemas de extração, o diluente utilizado foi o Escaid 150, uma 

mistura de hidrocarbonetos alifáticos desaromatizados comumente utilizado na 

indústria da mineração. Não foram utilizados modificadores.  

  Em um béquer de 100mL, foram colocados 20mL de solução de concentrado 

de Sc em contato com 20mL de solução orgânica a 10% v/v, conforme Tabela 8. A 

mistura sofreu agitação magnética durante 15 minutos, para garantir o atingimento do 

equilíbrio, à temperatura ambiente e em seguida foi deixada em repouso para a 

separação das fases.  

Tabela 8 – Ensaios realizados para escolha do extratante 

Ensaio Extratante [H+] (mol.L-1) 

Sx1 Cyanex 272 1,0 

Sx2 Cyanex 272 3,0 

Sx3 Cyanex 923 1,0 

Sx4 Cyanex 923 3,0 
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Com uma pipeta automática, foram coletadas alíquotas de 10mL das soluções 

aquosas antes e após o contato para determinação do teor de Escândio e de Ferro 

extraídos. 

A concentração de H+ da solução aquosa foi determinada por titulação com 

solução padrão de NaOH 0,1mol.L-1 e indicador verde de bromocresol. Foi utilizada a 

técnica de titulação, pois para pH abaixo de zero os eletrodos de vidro são sujeitos a 

erros85 e pode ocorrer ataque químico ao sensor.  

A concentração dos íons metálicos nas soluções aquosas foi determinada por 

ICP-OES. A concentração dos íons na fase orgânica foi determinada por balanço de 

massa.  

Dos resultados obtidos para os ensaios realizados, observou-se que o Cyanex 

923 apresenta maior seletividade para o Sc e, portanto, foi selecionado para a 

continuação dos ensaios. 

 

4.5.1.2. Avaliação da recuperação do Escândio contido no RESNI 

Para avaliação das melhores condições de concentração de H+ para 

recuperação do Sc e sua seletividade em relação aos demais metais contidos no 

RESNI foram realizados ensaios de extração da solução de concentrado de Sc em 

outras concentrações de H+, complementares aos ensaios preliminares conforme 

Tabela 9, seguindo o mesmo procedimento do item 4.5.1.1. 

Tabela 9 – Concentração de H+ da fase aquosa nos ensaios de Sx para determinação da seletividade 
do Cyanex 923 

Ensaio [H+] (mol.L-1) 

Sx5 1,5 

Sx6 2,0 

Sx7 2,5 

 

4.5.1.3. Avaliação do mecanismo de extração do Escândio 

Para avaliação do mecanismo de extração do Sc pelo Cyanex 923, 

primeiramente foram construídas as isotermas de extração do Escândio. Para tanto, 
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foram preparadas soluções sintéticas monoelementares de Escândio a partir de um 

padrão de calibração de ICP 1000ppm certificado pelo The National Institute of 

Standards and Technology (NIST) em matriz H2SO4 da marca SpecSol diluído 10 

vezes. Em balões volumétricos de 50mL, foram acrescentados 5mL da solução 

padrão, água deionizada e ácido sulfúrico de modo a variar a concentração de H+ 

conforme Tabela 10. 

Tabela 10 – Concentração de H+ das soluções utilizadas para obtenção da isoterma de extração do 
Sc  

Ensaio [H+] (mol.L-1) 

Sx8 0,1 

Sx9 0,5 

Sx10 1,0 

Sx11 2,0 

Sx12 3,0 

Sx13 4,0 

Sx14 5,0 

 

Foram colocados em contato 20mL de cada uma das soluções com 20mL de 

solução orgânica a 5% v/v. Em um béquer de 100mL, a mistura sofreu agitação 

magnética durante 15 minutos, a temperatura ambiente e em seguida foi deixada em 

repouso para a separação das fases.  

Com uma pipeta automática, foram coletadas alíquotas de 10mL das soluções 

aquosas antes e após o contato para determinação do teor de Escândio extraído 

através de análise por ICP-OES. 

Analogamente, a partir de sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O) foram 

preparadas soluções sintéticas para obtenção da isoterma de extração do Fe, 

conforme Tabela 11. 

Tabela 11 – Concentração de H+ das soluções utilizadas para obtenção da isoterma de extração do 
Fe 

Ensaio [H+] (mol.L-1) 

Sx15 0,1 

Sx16 0,5 

Sx17 1,0 

Sx18 2,0 

Sx19 3,0 

Sx20 4,0 

Sx21 5,0 
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Para avaliação do efeito da concentração do Cyanex 923 na extração do Sc e 

verificação das reações de equilíbrio, foram preparadas soluções sintéticas com 

concentração de Sc de 100ppm de Escândio em ácido sulfúrico 1,0mol.L-1 e 

3,0mol.L-1. Cada uma dessas soluções foi colocada em contato durante 15 minutos a 

temperatura ambiente sob agitação magnética com 20mL de solução orgânica nas 

concentrações conforme Tabela 12. Após a separação das fases, com uma pipeta 

foram coletadas alíquotas da solução aquosa para análise e verificação do Escândio 

extraído por ICP-OES. 

Tabela 12 – Concentração de H+ das soluções aquosas e concentração de Cyanex 923 na orgânica  

Ensaio [H+] (mol.L-1) 
Orgânica 

Cyanex 923 (%) v/v 

Sx22 1,0 2,0 

Sx23 1,0 4,0 

Sx24 1,0 5,0 

Sx25 1,0 7,0 

Sx26 1,0 8,0 

Sx27 1,0 10,0 

Sx28 3,0 2,0 

Sx29 3,0 4,0 

Sx30 3,0 5,0 

Sx31 3,0 7,0 

Sx32 3,0 8,0 

Sx33 3,0 10,0 

 

O percentual de extração foi calculado a partir da análise por ICP-OES das 

soluções aquosa inicial e do rafinado da extração segundo a Equação 3: 

%𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜 =
[metal]𝑎𝑞𝑢𝑜𝑠𝑎 𝑖 − [metal]𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

[metal]𝑎𝑞𝑢𝑜𝑠𝑎 𝑖

. 100% Equação 3 

 

4.5.1.4. Avaliação do efeito da temperatura 

Com o intuito de avaliar o efeito da temperatura na extração do Sc utilizando 

Cyanex 923 e determinar os parâmetros termodinâmicos da extração foi utilizada a 

solução aquosa, preparada a partir da abertura do concentrado de Sc obtido conforme 

processo descrito no item 4.1.2, em ácido sulfúrico diluído com concentração de H+ 
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de 3,0mol.L-1. Foi coletada uma alíquota de 10mL da fase aquosa preparada para 

posterior determinação do percentual de extração do Sc. 

Em um béquer de 100mL, foram colocados 20mL da solução aquosa em 

contato com 20mL de solução orgânica 10% v/v mantendo a relação O/A em 1:1. Em 

uma chapa aquecedora, após atingimento da temperatura desejada, variada conforme 

a Tabela 13, a mistura foi agitada durante 15 minutos e deixada em repouso para 

separação das fases.  

Após a separação das fases, foram coletadas com uma pipeta automática 

alíquotas de 10mL de solução aquosa para determinação do teor de Escândio extraído 

por ICP-OES. 

Tabela 13 – Temperaturas utilizadas nos ensaios para determinação dos parâmetros termodinâmicos 

Ensaios Temperatura (°C) 

Sx34 25 

Sx35 30 

Sx36 35 

Sx37 40 

Sx38 45 

Sx39 50 

 

4.5.2. Lavagem 

Conforme discutido no item 2.2.3.2, foram realizadas lavagens da solução 

orgânica com água e com ácido sulfúrico, por ser um ácido barato e de fácil operação, 

variando sua concentração de modo a avaliar a remoção dos metais co-extraídos 

(Tabela 14). 

Tabela 14 – Composição das soluções de lavagem 

Ensaio Solução de Lavagem Concentração (mol.L-1) 

Lav A H2O - 

Lav B H2SO4 0,5 

Lav C H2SO4 1,0 

Lav D H2SO4 2,0 

Lav E H2SO4 3,0 

 

Foram colocados em contato 20mL de solução orgânica carregada de metais 

(após o processo de extração) com 20mL da solução de lavagem (relação O/A = 1:1) 
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sob agitação magnética durante 15 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, o 

sistema foi deixado em repouso para a separação das fases.  

Com uma pipeta automática, foram coletadas alíquotas de 10mL das soluções 

de lavagem após o contato para determinação do teor de metais, através de análise 

ICP-OES. 

 

4.5.3. Reextração 

4.5.3.1. Reextração com ácidos fortes 

  Para a recuperação do Escândio contido na solução orgânica, foram realizados 

ensaios de reextração com diferentes ácidos conforme Tabela 15. 

Tabela 15 – Avaliação da reextração do Sc utilizando ácidos fortes 

Ensaio Ácido Concentração (mol.L-1) 

RSx A HCl 5,0 

RSx B HNO3 5,0 

RSx C H2SO4 5,0 

 

O procedimento utilizado para reextração consistiu no contato 20mL de solução 

orgânica carregada de metais após o processo de lavagem com a solução de H2SO4 

3,0mol.L-1 com 20mL da solução de lavagem (relação O/A = 1:1) sob agitação 

magnética durante 15 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, o sistema foi 

deixado em repouso para a separação das fases. Foram coletadas alíquotas das 

soluções de reextração para análise dos metais reextraídos. 

A reextração do Escândio utilizando estes ácidos não foi efetiva, e portanto, foi 

utilizada a técnica de precipitação na forma de oxalato, conforme discutido no item 

2.2.3.2. 

 

4.5.3.2. Reextração com ácido oxálico 

Dentre os reagentes utilizados para precipitação do metal desejado na forma 

de oxalato, o mais comum é o ácido oxálico, pois alguns oxalatos de terras raras, 
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inclusive o oxalato de Escândio, são parcialmente solúveis em soluções de oxalato de 

amônio14,86.  

A precipitação do Escândio com ácido oxálico pode ser representada pela 

Equação 4: 

2 Sc3+ + 3 HCOO - COOH → Sc2(C2O4)3 
Equação 4 

 

O ácido oxálico utilizado encontra-se na forma de cristais hidratados 

C2H2O4.2H2O com peso molecular igual a 126,07g.mol-1. Considerando que a solução 

orgânica carregada contenha no máximo 1000ppm de Sc, a partir do cálculo 

estequiométrico concluiu-se que concentrações mássicas acima de 0,42% seriam 

suficientes para precipitar o Escândio contido. 

Dessa forma, foram utilizadas soluções com concentrações variadas, contendo 

ácido oxálico em excesso, para garantir a precipitação completa (Tabela 16). 

Tabela 16 – Avaliação da reextração do Sc utilizando soluções de ácido oxálico 

Ensaio Concentração mássica (%) 

RSx D 0,5 

RSx E 1,0 

RSx F 2,0 

RSx G 4,0 

 

Nestes ensaios, o procedimento experimental foi análogo ao utilizado para os 

ácidos anteriormente avaliados nos ensaios RSx A até RSx C. Foram coletadas 

alíquotas da solução aquosa e das soluções de ácido oxálico para análise por 

ICP-OES. 

 

4.6. OBTENÇÃO DE ÓXIDO DE ESCÂNDIO 

Para obtenção de óxido de Escândio, foram utilizadas as melhores condições 

avaliadas nos itens anteriores de 4.3 a 4.5. Partiu-se de 700g de concentrado de Sc 

dissolvido em 700mL de uma solução de H2SO4 3,0mol.L-1. A solução foi filtrada em 

papel filtro quantitativo filtragem média para remoção de particulados.  
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Do filtrado obtido foi coletada uma alíquota para análise, e em um béquer de 

5000mL foram colocados em contato, durante 15 minutos sob agitação mecânica, 

1300mL da solução aquosa com 1300mL de solução orgânica 10% v/v mantendo a 

relação O/A em 1:1, conforme ilustrado na Figura 13. 

 

 

 

Figura 13 – Ilustração do esquema utilizado no ensaio de extração para obtenção do oxalato de Sc 

 

Após a separação das fases, foi coletada com uma pipeta automática uma 

alíquota de 10mL de solução aquosa para determinação do teor de Escândio extraído 

por ICP-OES.  

A solução orgânica carregada foi lavada com uma solução de H2SO4 3,0mol.L-1 

para remoção do Fe, e em seguida foi separada em duas partes de 650mL. 

A primeira parte da solução orgânica foi colocada em contato com 650mL de 

uma solução de ácido oxálico 5% sob agitação mecânica durante 15 minutos. Após a 

separação das fases, a solução de reextração foi colocada em contato com a segunda 
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parte da solução orgânica, de modo a saturar a solução de ácido oxálico em Escândio 

e ocorrer a precipitação do oxalato de Escândio. 

A solução de reextração, foi então filtrada em papel filtro quantitativo filtragem 

lenta, para recuperação do oxalato de Escândio precipitado (Figura 14). O papel de 

filtro foi seco por 24hs em estufa e pesado.  

 

 

Figura 14 – Precipitado filtrado da solução de reextração - Oxalato de Escândio  

 

A massa de oxalato de Escândio obtida foi transferida para um cadinho de 

porcelana e calcinada em uma mufla a 700°C durante 3 horas.  

Para caracterização do óxido de Escândio obtido (Figura 15) foram utilizadas 

as técnicas de DRX, MEV-EDS e análise por ICP-AES após abertura por digestão 

com quatro ácidos. 

 

 

Figura 15 – Óxido de Escândio obtido após calcinação 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

5.1.1. RESNI 

As massas e perdas calculadas para cada uma das etapas de preparação das 

amostras de RESNI estão apresentadas na Tabela 17. 

Tabela 17 – Resultados das etapas de preparação das amostras de RESNI 

Ensaio Massa inicial (kg) Massa final (kg) Perda de massa (%) 

Secagem 4,97 2,63 47,10 

Moagem 2,63 2,31 12,31 

Quarteamento 2,31 2,24 3,03 

 

O RESNI apresentou umidade de 47,1%, esse valor está relacionado ao 

método de obtenção do material que é uma torta de filtração em filtro prensa.  

No processo de moagem houve perda de massa na transferência de material 

para o moinho e geração de particulados finos que foram succionados pelo sistema 

de exaustão da capela, representando uma perda de massa total de 12,3%. 

No quarteamento, por se tratar de um particulado fino, houve perda de 3,0% da 

massa inicial. No total foram obtidas 64 frações de 35±2g. 

 

5.1.2. Concentrado de Escândio 

A partir da lixiviação de 15,0kg de RESNI, foram obtidos aproximadamente 18L 

de filtrado. Ao filtrado foram adicionados 1,8L de NaOH 50% até pH 2,0. Nesse 

processo foram precipitados 2,3kg de concentrado de Escândio, com umidade de 

48,2%. O rendimento do processo de obtenção do concentrado foi de 83,6%. 
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5.2. CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

5.2.1.  RESNI 

Os resultados dos principais componentes do RESNI estão apresentados na 

Tabela 18.  

Tabela 18 – Principais componentes do RESNI por ICP-AES 

 Al Co Cu Fe Na Ni P S Sc SiO2 

% em massa 0,98 0,98 7,83 5,56 2,25 2,69 4,11 5,96 0,097 13,73 

 

O teor de Escândio de 970ppm contido no resíduo pode tornar o processo de 

recuperação economicamente viável em relação a recuperação direta do minério, pois 

em geral minérios lateríticos explorados para recuperação de Ni e Co contem teores 

de Escândio da ordem de dezenas a centenas de partes por milhão e sua 

concentração na solução de processo fica abaixo de 20mg.L-1 tornando sua 

recuperação custosa9.     

A perda ao fogo foi de 45,8% em massa, esse valor elevado está relacionado 

ao carvão e material orgânico adsorvido contidos no RESNI.   

Em relação a caracterização física do RESNI, no difratograma obtido por DRX 

não foram obtidos picos bem definidos, caracterizando um material amorfo. Nas 

imagens obtidas por MEV-EDS não foi possível detectar formações ricas em 

Escândio, estando o elemento portanto, disperso na amostra. 

 

5.2.2. Concentrado de Escândio 

Os resultados dos principais componentes do Concentrado de Escândio seco 

estão apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 – Principais componentes do Concentrado de Sc por ICP-AES 

 Al Co Cu Fe Na Ni P S Sc 

% em massa 0,78 0,13 1,00 15,95 3,75 0,48 10,00 3,33 0,54 

 

A etapa de processamento concentrou o Escândio contido no RESNI em 5,6 

vezes. 
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5.3. LIXIVIAÇÃO 

Os resultados da lixiviação estão apresentados na Tabela 20. Conforme 

esperado, o percentual de extração dos metais aumenta tanto com o aumento da 

concentração de H+ da solução, quanto com o aumento da temperatura. Esse efeito é 

mais acentuado para o Cobre, que na condição mais branda a lixiviação é de 59,3% 

e na condição mais severa é de 85,5%. 

Tabela 20 – Resultados da Lixiviação do RESNI em H2SO4 variando temperatura e concentração de 
H+, durante 4 horas 

[H+] (mol.L-1) T (°C) 
Lixiviação (%) 

Fe Cu Ni Co Sc 

0,5 

25 81,2 59,3 81,5 87,5 89,5 

40 81,4 63,8 81,6 87,0 89,8 

70 82,6 76,5 88,1 89,1 91,2 

1,0 

25 82,2 60,5 81,6 87,5 90,5 

40 82,4 65,5 82,3 87,5 91,0 

70 87,1 84,6 90,4 89,6 92,3 

2,0 

25 83,3 62,7 82,4 87,4 90,8 

40 84,2 69,8 84,6 87,8 91,6 

70 89,8 85,5 90,6 88,9 92,5 

 

O maior percentual de lixiviação do Escândio foi observado na concentração 

de 2,0mol.L-1 na temperatura de 70°C. Pelos dados observados na Figura 16 não há 

uma diferença significativa em relação a influência da temperatura e da concentração 

de H+. 

   

Figura 16 – Efeito da Temperatura (a) e da Concentração de H+ (b) na lixiviação do Escândio do 
RESNI 
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Os resultados de extração obtidos a temperatura de 70°C na solução de ácido 

sulfúrico 0,5mol.L-1, que nas condições de ensaio equivalem a um consumo de ácido 

de 490kg.t-1 de RESNI, são melhores que os obtidos por Pery et al.6 no processo de 

lixiviação sob pressão a 255°C de minério laterítico com um consumo de ácido de 355 

a 448kg.t-1, 91,2% comparado a 88,7% . Entretanto, o percentual de Fe extraído 

também é consideravelmente maior, 82,6% em comparação a 1,0 a 2,2%.  

Os resultados obtidos e os apresentados por Pery et al.6 comprovam não há 

diferenças significativas para a lixiviação do Escândio nos processos atmosféricos e 

sob pressão. Entretanto, a lixiviação sob pressão favorece consideravelmente a 

redução do percentual de extração do Ferro. 

Já em comparação aos resultados apresentados no processo de lixiviação a 

pressão atmosférica de um produto intermediário do processamento do minério 

laterítico9, os resultados obtidos são inferiores. Enquanto o produto intermediário 

apresentou recuperação de 99,9% do Sc contido quando lixiviado em pH 0,59 

(equivalente a uma solução com concentração de ácido sulfúrico de 0,32mol.L-1), o 

RESNI lixiviado a 0,5mol.L-1 e temperatura ambiente apresentou 89,5% de 

recuperação do Sc.  A diferença observada entre os percentuais de lixiviação do 

Escândio nos processos pode estar associada a própria composição do resíduo. 

 

5.4. CONCENTRAÇÃO DO ESCÂNDIO 

O processo de lixiviação, mesmo sob condições de temperatura e concentração 

de H+ controladas, não é seletivo para o Escândio e a solução obtida além do Escândio 

extraído, contém uma série de outros metais (Tabela 21). Portanto, antes da 

realização da etapa de extração por solventes foram avaliadas formas de concentrar 

o Escândio contido na solução. 

Tabela 21 – Composição da solução de lixiviação (H2SO4 2M; T =70°C) ICP-OES 

 Fe Cu Ni Co Sc 

(g.L-1) 4,20 4,90 2,20 0,84 0,079 

 

Partindo de uma solução contendo os teores de metais conforme a Tabela 21, 

avaliou-se a possibilidade de concentrar o Escândio na solução removendo o Ferro 
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por precipitação. O potencial de óxido-redução da solução de lixiviação medido em 

relação a um eletrodo de Ag/AgCl saturado a 25°C foi de 446mV equivalente a um 

potencial de 645 mV em relação ao eletrodo de H2. De acordo com o diagrama de 

Pourbaix do Fe e do Sc, neste valor de potencial, é esperado que no intervalo de pH 

de 2,0 a 2,5 o Escândio contido na solução permaneça na forma de Sc3+ e a 

precipitação do Ferro tenha início (Figura 17). 

(a)

 (b)  

Figura 17 – Verificação das fases do Sc e do Fe presentes na solução, após variação do potencial 
com adição de NaOH, nos respectivos diagramas de Pourbaix (a) e (b) 
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Ao contrário do esperado, os resultados apresentados na Tabela 22, mostram 

que o Escândio contido na solução precipita juntamente com o Ferro.  

Tabela 22 – Avaliação da precipitação do Fe e do Sc com aumento do pH 

 pH 

 1,8 2,0 2,2 2,4 

Fe (%) 56,2 65,6 70,0 72,0 

Sc (%) 81,0 95,5 98,8 99,7 

 

Uma hipótese que poderia justificar o resultado observado é a ocorrência do 

fenômeno da co-precipitação. A co-precipitação ocorre devido à baixa concentração 

do Escândio na solução em relação aos demais metais87 e de sua semelhança 

cristalo-química aos íons de Fe3+ - são substituintes naturais um do outro nas 

formações geológicas 4. 

Apesar da precipitação não ter sido efetiva para a remoção do Ferro da solução, 

foi possível concentrar o Escândio no precipitado obtido por meio de uma precipitação 

parcial do Ferro. Dentro do intervalo avaliado, o pH 2,0 é o que apresenta a melhor 

separação entre o Ferro e o Escândio, sendo precipitados 95,5% do Sc e 65,6% do 

Fe contidos na solução. Neste pH foi obtido um concentrado com a composição 

metálica apresentada na Tabela 23.  

Tabela 23 – Composição do concentrado de Sc obtido após precipitação em pH 2,0 e comparação 

com o RESNI 

 Fe Cu Ni Co Sc 

Concentrado Sc (%) 15,95 1,00 0,48 0,13 0,541 

RESNI (%) 5,55 7,83 2,69 0,98 0,097 

  

O Escândio foi concentrado 5,6 vezes em relação ao RESNI e o Ferro foi 

concentrado 2,9 vezes. Além da concentração do Sc em relação ao Fe, é observada 

uma concentração em relação aos demais metais contidos no lixiviado, que precipitam 

em pH superiores aos propostos no ensaio. Portanto, a etapa de concentração 

proposta teve como resultado a separação do Escândio dos demais metais presentes 

na solução. 
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5.5. EXTRAÇÃO POR SOLVENTES 

5.5.1. Extração 

5.5.1.1. Escolha do Extratante 

Na Tabela 24 é apresentada a composição química das soluções aquosas 

iniciais utilizadas nos ensaios para escolha do extratante. 

Tabela 24 – Composição da solução aquosa inicial utilizada nos ensaios para escolha do extratante 

[H+] (mol.L-1) 
Concentração (g.L-1) 

Fe Sc Cu Ni Co 

1,1 34,68 1,06 4,69 2,66 0,79 

3,1 32,36 0,99 4,39 2,52 0,70 

 

Na Tabela 25 são apresentados os resultados do percentual de extração do 

Ferro e do Escândio pelos extratantes Cyanex 272 e Cyanex 923. 

Tabela 25 – Avaliação da extração do Fe e do Sc pelos extratantes Cyanex 272 e Cyanex 923 

  Cyanex 272 Cyanex 923 
 [H+] (mol.L-1) Fe Sc Fe Sc 

%E 
1,1 0,08 1,88 1,28 64,82 

3,1 0,05 1,81 2,30 86,70 

 

Nas condições do ensaio, foi verificado que o Cyanex 272 não extraiu 

significativamente nenhum dos metais avaliados, os percentuais de extração para o 

Fe foram inferiores a 0,1% e os do Sc foram inferiores a 2,0%.  

A não extração do Fe pelo Cyanex 272 nas concentrações de H+ do ensaio já 

era esperada pois, segundo Wang & Li83, ocorre apenas em concentrações de H2SO4 

inferiores a 0,1mol.L-1. Entretanto, a extração de Sc deveria ocorrer e aumentar com 

aumento da concentração de H+. Essa diferença observada em relação aos resultados 

obtidos pode ser relacionada a concentração do Sc na solução em relação ao 

extratante Cyanex 272. Na solução aquosa utilizada nos ensaios do presente trabalho 

a concentração de Sc foi de 2,22.10-2mol.L-1 e a de Cyanex 272 de 4,8.10-2mol.L-1, em 

uma relação de extratante para metal de 2:1, no trabalho de Wang & Li83 a 

concentração de Sc na solução inicial foi de 5,539.10-4mol.L-1 e a de Cyanex 272 de 

10,94.10-2mol.L-1 sendo a relação extratante para metal de 200:1. 
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O Cyanex 923 extraiu acima de 60% do Escândio contido na solução aquosa 

inicial, sendo observados uma co-extração do Ferro inferior a 2,5% e um aumento na 

extração do Sc com o aumento da concentração de H+ da solução. Dessa forma, o 

Cyanex 923 foi o extratante escolhido para recuperação do Sc contido no RESNI. 

 

5.5.1.2. Avaliação da recuperação do Escândio contido no RESNI 

A recuperação do Sc contido na solução aquosa utilizando Cyanex 923 foi 

avaliada variando a concentração de H+ entre 1,0 e 3,0mol.L-1 e os resultados obtidos 

são apresentados na Figura 18. 

 

 

Figura 18 – Efeito da concentração de H+ da solução na extração do Sc e do Fe da solução aquosa 
com 10% v/v Cyanex 923 (relação O/A = 1:1) 

  

O percentual de extração do Escândio varia entre 64,8% e 86,7% e aumenta 

com o aumento da concentração de H+. O percentual de extração do Fe é inferior a 

2,5%, em todo o intervalo avaliado. Destes resultados, é possível concluir que o 

Cyanex 923 apresenta maior afinidade pelo Sc que pelo Fe, e que quanto mais ácida 

a solução aquosa inicial, maior será a recuperação do Sc. Essa observação confirma 

os resultados obtidos por Li & Wang80 partindo de uma solução residual da mineração 
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de Titânio. Não foi observada variação na concentração de H+ entre a solução aquosa 

e o rafinado da extração. Os demais metais presentes na solução aquosa Ni, Co e Cu, 

não são co-extraídos. 

 

5.5.1.3. Avaliação do mecanismo de extração do Escândio 

Para avaliação da afinidade do Cyanex 923 pelo Escândio e pelo Ferro (metal 

em maior concentração na solução aquosa), foram realizados ensaios de extração a 

partir de soluções sintéticas contendo 100ppm de Sc e 100ppm de Fe, 

respectivamente. 

A Figura 19 mostra a variação percentual de extração do Escândio e do Ferro 

para concentrações de ácido sulfúrico variando de 0,1 a 5,0mol.L-1. 

 

 

Figura 19 – Efeito da concentração de H+ da solução na extração do Sc e do Fe com 10% v/v Cyanex 
923 (relação O/A = 1:1) 

 

Na faixa de concentrações de H+ estudada, é possível observar que o Cyanex 

923 apresenta maior afinidade pelo Escândio que pelo Ferro e que para ambos os 

metais há um aumento no percentual de extração associado ao aumento da 
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No sistema de extração em questão, não houve alteração do volume durante 

agitação das fases, tampouco a formação de uma terceira fase. Nesse caso, os 

coeficientes de extração do Sc (ESc) e do Fe (EFe) podem ser calculados pela Equação 

1 e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 26. Como os coeficientes de 

extração foram calculados a partir de soluções monoelementares, tanto para o Sc, 

quanto para o Fe, é admitido um sistema teórico no qual os dois elementos estejam 

presentes na solução e a partir da Equação 2 é calculado o fator de separação (SF) 

entre os dois metais (Tabela 26). 

Tabela 26 – Coeficientes de extração do Sc e do Fe e fator de separação teórico entre os metais 

[H+] (mol.L-1) ESc EFe SF 

0,1 8,42 0,18 45,84 

0,5 6,99 0,19 35,90 

1,0 8,93 0,20 43,68 

2,0 22,85 0,23 97,48 

3,0 56,59 0,32 177,76 

4,0 109,89 0,33 332,05 

5,0 133,48 0,39 343,84 

 

Os valores dos fatores de separação apresentados, iniciando em 45 para uma 

concentração de H+ de 0,1mol.L-1 e chegando a 343 para uma concentração de 

5,0mol.L-1, mostram que é possível realizar a separação entre Ferro e Escândio e que 

quanto mais ácida a solução aquosa melhor será a separação entre estes metais. 

O aumento no coeficiente de extração observado com o aumento da 

concentração de H+ sugere que o Escândio seja extraído na forma de um complexo 

com sulfato e que o mecanismo de extração seja o denominado pela literatura 

solvatação, conforme esperado para um extratante neutro71.  

O número de moléculas do extratante associadas ao íon metálico é igual ao 

coeficiente angular da reta obtida na curva logarítmica de variação do coeficiente de 

extração (log E) em função da concentração do extratante72. 

A Figura 20 mostra o efeito da concentração do Cyanex 923, variada de 2% a 

10%, na extração do Sc para valores de concentração de H+ de 1,0mol.L-1 e 3,0mol.L-1. 

Em ambas as concentrações testadas, pode ser observado um aumento da extração 
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do Sc com o aumento da concentração do extratante e a correlação é linear sendo o 

coeficiente angular próximo a 2.  

 

 

Figura 20 – Efeito da concentração do Cyanex 923 na extração do Sc (100ppm Sc, 
relação O/A = 1:1) 

 

Considerando que o mecanismo de extração dos extratantes que contém 

ligações P=O é baseado na ligação de coordenação entre o oxigênio do grupo fosforila 

e o metal72 e que em meios ácidos há a formação da espécie HSc(SO4)2
88, o equilíbrio 

da extração pode ser representado por: 

Sc3+ + HSO4
- + SO4

-2 ↔ HSc(SO4)2  Equação 5 

HSc(SO4)2 + 2Cyanex923 ↔ HSc(SO4)2.2Cyanex923  Equação 6 

 

 A representação acima é válida para demonstrar a estequiometria da reação, e 

não uma espécie formada, pois no processo de extração por solventes todas as 
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Li & Wang80 obtiveram resultados semelhantes para a extração de Sc de uma 

solução residual do processamento de TiO2 utilizando Cyanex 923. 

 

5.5.1.4. Avaliação do efeito da temperatura 

A Figura 21 apresenta o efeito do aumento da temperatura no percentual de 

extração do Sc contido na solução. Foi possível verificar uma redução no percentual 

de extração do Sc com o aumento da temperatura. 

 

Figura 21 – Efeito da temperatura no percentual de extração do Sc 

 

 O efeito da variação da temperatura no equilíbrio da extração pode ser 

calculado pela equação de Van’t Hoff: 

𝝏 𝐥𝐨𝐠 𝑲𝒆𝒙

𝝏(𝟏/𝑻)
= −

∆𝑯

𝟐, 𝟑𝟎𝟑𝑹
 Equação 7 

 

Sendo para o sistema em questão o coeficiente de extração (Kex) da reação no 

equilíbrio determinado pela Equação 8: 

𝑲𝒆𝒙 =
[𝑯𝑺𝒄(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟐𝑪𝒚𝒂𝒏𝒆𝒙𝟗𝟐𝟑]

[𝑪𝒚𝒂𝒏𝒆𝒙𝟗𝟐𝟑]𝟐. [𝑯𝑺𝒄(𝑺𝑶𝟒)𝟐]
 Equação 8 
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A Figura 22 ilustra o efeito da temperatura na constante de equilíbrio da reação.  

 

 

Figura 22 – Efeito da temperatura na constante de equilíbrio da extração 

 

O coeficiente angular da reta obtida é 0,258 e a entalpia de reação calculada a 

partir do coeficiente angular da reta é -4,94 kJ.mol-1, o valor negativo da entalpia 

denota uma reação exotérmica e confirma a observação experimental de que a 

extração do Sc diminui com o aumento da temperatura (Figura 21). Deste modo, a 

melhor condição para a realização da extração do Escândio com Cyanex 923 é a 

temperatura ambiente. 

A partir da definição da energia livre de Gibbs tem-se a relação termodinâmica: 

∆𝑮 = ∆𝑯 − 𝑻∆𝑺 Equação 9 

 

E portanto: 

∆𝑮 = −𝟐, 𝟑𝟎𝟑 𝑹𝑻 𝐥𝐨𝐠 𝑲𝒆𝒙 Equação 10 

  

∆𝑺 =
∆𝑯 − ∆𝑮

𝑻
 Equação 11 

 

Os parâmetros termodinâmicos calculados estão apresentados na Tabela 27.  
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Tabela 27 – Parâmetros termodinâmicos da extração de Sc da solução 

T (K) -logD logKex ∆G (kJ.mol-1) ∆S (kJ.mol-1) 

298 0,65 1,134 -6,47 5,128 

303 0,58 1,119 -6,49 5,121 

308 0,52 1,106 -6,52 5,142 

313 0,46 1,093 -6,55 5,148 

318 0,40 1,078 -6,57 5,113 

 

Os valores obtidos mostram que a extração do Sc de um meio sulfúrico com 

Cyanex 923 ocorre de forma espontânea (∆G<0) e com aumento de entropia (∆S>0). 

 

5.5.2. Lavagem 

Apesar da maior seletividade do Cyanex 923 em relação ao Escândio nas 

condições de concentração de H+ dos ensaios realizados, devido ao elevado teor de 

Fe contido na solução de extração (cerca de 35 vezes maior que o teor de Escândio) 

observa-se que ele é co-extraído, e portanto, a solução orgânica foi lavada antes da 

reextração do Escândio contido. 

Embora a técnica de lavagem da solução orgânica com uma solução rica no 

metal de interesse seja utilizada em separações clássicas como entre Níquel e 

Cobalto, devido ao elevado custo do Sc3, optou-se por não utilizar essa técnica. Dessa 

forma foram realizadas lavagens apenas com água e ácido sulfúrico.  

Para verificar a melhor condição de remoção do Fe da solução orgânica após 

o processo de extração, partindo de 125mL de uma solução orgânica carregada com 

923ppm de Sc e 866ppm de Fe, foram realizadas lavagens com água e com ácido 

sulfúrico com concentrações variando de 0,5 a 1,5mol.L-1 e os resultados estão 

apresentados na Tabela 28. 

Tabela 28 – Lavagem da solução orgânica para remoção do Fe co-extraído 

Solução de Lavagem 
Aquosa (ppm) Remoção do Fe Perda de Sc 

Fe Sc % % 

H2O 293 115 33,8 12,5 

H2SO4 0,5mol.L-1 877 35 88,8 3,8 

H2SO4 1,0mol.L-1 821 19 87,1 2,1 

H2SO4 2,0mol.L-1 806 15 88,0 1,7 

H2SO4 3,0mol.L-1 852 12 87,1 1,3 
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A lavagem com água foi a menos efetiva para remoção do Fe, retirando apenas 

33,8%. Além disso, houve perda de 12,5% do Sc contido na fase orgânica e foi 

observada a formação de um precipitado. 

As lavagens com as soluções de ácido sulfúrico em diferentes concentrações 

se mostraram eficazes removendo até 88% do Ferro co-extraído com perdas de Sc 

inferiores a 3,8%.  

Com base nos resultados apresentados conclui-se que o Fe contido na fase 

orgânica carregada pode ser removido utilizando uma solução de H2SO4, e que a 

maior remoção do Fe com menor perda de Sc é obtida com uma solução de 

concentração 3,0mol.L-1. 

Os demais metais presentes na solução aquosa Ni, Co e Cu não são 

significativamente extraídos (percentual de extração inferior a 2%), e portanto, não 

foram avaliados no processo de lavagem. 

 

5.5.3. Reextração 

5.5.3.1. Reextração com ácidos fortes 

A reextração do Escândio da solução orgânica carregada de metais, após a 

lavagem com uma solução aquosa de H2SO4 3,0mol.L-1, utilizando ácidos fortes foi 

avaliada. Para todos os ácidos utilizados, o percentual de reextração do Sc contido na 

solução orgânica foi inferior a 8% conforme apresentado na Tabela 29.  

Tabela 29 – Avaliação da reextração do Sc utilizando ácidos fortes 

Ácido Concentração Reextração do Sc (%) 

HCl 5,0mol.L-1 0,95 

HNO3 5,0mol.L-1 7,48 

H2SO4 5,0mol.L-1 2,38 

 

A observação de que nenhum dos ácidos utilizados apresentou efetividade na 

reextração do Escândio contido na fase orgânica, pode ser justificada pela 

estabilidade do complexo formado HSc(SO4)2.2Cyanex923. 
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Dessa forma, optou-se pela reextração utilizando ácido oxálico, conforme 

discutido no item 4.5.3.2. 

 

5.5.3.2. Reextração com ácido oxálico 

Partindo de uma solução aquosa contendo 969ppm de Sc foi realizado o 

processo de extração, lavagem e reextração do Sc. A Figura 23 apresenta o balanço 

de massa referente a esse processo. 

 

Figura 23 – Balanço de massa do Sc para avaliação da reextração com ácido oxálico 

 

Os resultados obtidos, são apresentados na Figura 24, na qual fica evidenciado 

um aumento da reextração do Sc contido na fase orgânica com o aumento da 

concentração de ácido oxálico na solução de reextração. 
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Figura 24 – Reextração do Sc da fase orgânica em função da variação da concentração mássica da 
solução de ácido oxálico 

 

De acordo com o cálculo estequiométrico realizado no planejamento dos 

experimentos, todo o Escândio contido na solução orgânica deveria ser reextraído 

pela solução contendo 0,5% de ácido oxálico. Entretanto, para esta solução, o 

percentual de reextração observado foi de apenas 25,9%. Mesmo para a solução mais 

concentrada, contendo 4,0% de ácido oxálico, a reextração do Sc não foi completa.  

Uma hipótese para tal observação é a formação de complexos entre o ácido 

oxálico e os outros metais co-extraídos que não tenham sido completamente 

eliminados na etapa de lavagem.  

Analisando por ICP-OES a solução de ácido oxálico 4,0% após a reextração 

foram encontrados 103ppm de Fe, os demais metais Cu, Ni e Co não foram 

detectados. 

Embora o Escândio tenha sido reextraído da fase orgânica pelo ácido oxálico 

não houve formação de precipitado. Segundo Vickery86, apesar da solubilidade do 

oxalato de Escândio em água ser próxima a 194mg.L-1, a precipitação de Escândio na 

forma de oxalato só é observada para soluções com concentração de Sc acima de 

1,5g.L-1. Dessa forma, como a máxima concentração de Sc na solução de ácido 

oxálico obtida nos ensaios foi de 0,70g.L-1, não deveria ser observada precipitação.   
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5.6. OBTENÇÃO DE ÓXIDO DE ESCÂNDIO  

A Figura 25 ilustra o esquema utilizado para recuperação do Escândio contido 

no concentrado de Sc por extração com Cyanex 923.  

 

 

Figura 25 – Balanço de massa do processo de extração por solventes para obtenção do Sc 

 

A partir de 1300mL de solução aquosa, foram obtidos 3,33g de oxalato de 

Escândio. A massa transferida para o cadinho de porcelana foi de 3,15g e após a 

calcinação foram obtidos 0,96g de óxido de Escândio. O rendimento da etapa de 

recuperação do Sc contido no concentrado foi de 63,5%.  

Conforme apresentado no item 505.1.2, partindo-se de 15kg de RESNI foram 

obtidos 2,3kg de concentrado de Sc. Para a obtenção do óxido de Escândio foram 

utilizados 700g de concentrado de Sc. Dessa forma, o rendimento global calculado 

desde a lixiviação do RESNI foi de 53,1%.  
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Para melhoria do rendimento global poderiam ser realizados mais estágios de 

extração em contra-corrente e a etapa de extração e reextração poderia ser contínua 

de modo a manter a solução saturada. Essas variáveis poderiam ser estudadas em 

trabalhos futuros na forma de uma planta piloto. 

Na Figura 26 é apresentado o difratograma (a) e as fases (b) encontradas na 

amostra. Os resultados obtidos confirmam que o material obtido após a calcinação do 

precipitado é óxido de Escândio. 

   
No. 2-θ (ângulo) Altura (cps) ESD 

1 22,1334 112,54 Óxido de Escândio(2,1,1) 

2 31,4452 626,78 Óxido de Escândio(2,2,2) 

3 36,4436 44,13 Óxido de Escândio(4,0,0) 

4 38,8037 8,44 Óxido de Escândio(4,1,1) 

5 43,0717 78,47 Óxido de Escândio(3,3,2) 

6 47,0436 55,95 Óxido de Escândio(4,1,3) 

7 50,7382 1,46 Óxido de Escândio(5,1,2) 

8 52,5269 265,96 Óxido de Escândio(4,4,0) 

9 54,2932 1,87 Óxido de Escândio(4,3,3) 

10 57,6295 30,45 Óxido de Escândio(6,1,1) 

11 60,8953 6,83 Óxido de Escândio(5,4,1) 

12 62,4907 117,29 Óxido de Escândio(6,2,2) 

13 64,0271 4,63 Óxido de Escândio(6,3,1) 

14 65,6353 25,47 Óxido de Escândio(4,4,4) 

15 70,1213 26,00 Óxido de Escândio(7,2,1) 

16 77,4852 25,3 Óxido de Escândio(8,0,0) 

17 79,0087 28,89 Óxido de Escândio(8,1,1) 

18 85,9494 40,28 Óxido de Escândio(6,6,2) 

19 88,7426 11,24 Óxido de Escândio(8,0,4) 

Figura 26 – Difratograma (a) e fases (b) da amostra de óxido de Escândio obtida 

por DRX após a calcinação 

(b) 

(a) 
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Na Figura 27 é apresentada a micrografia da amostra de óxido de Escândio 

obtida por MEV (a) e o respectivo EDS (b). Conforme observado, o óxido de Escândio 

obtido possui geometria irregular. 

 

  (a) 

  

   (b) 

Figura 27 – Micrografia da amostra de óxido de Escândio (a) e respectivo EDS (b) 
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Para determinação da composição química do óxido de Escândio obtido, foram 

analisados os elementos Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, 

Eu, Fe, Ga, Gd, Hf, Ho, K, La, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pr, Rb, S, Sb, Sc, 

Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W e Zn. Na Tabela 30 são apresentados os 

elementos encontrados acima de 10ppm.  

 

Tabela 30 – Contaminantes encontrados no óxido de Sc analisado por ICP-AES 

 Al Ca Cr Fe K Mg Na Ni P S Ti Th U Zr 
ppm 100 1600 30 200 100 100 200 29 1510 300 100 1430 42 591 

 

A somatória dos elementos contaminantes analisados, transformados em base 

óxido é inferior a 1,0%, portanto o óxido de Escândio por diferença apresenta pureza 

mínima de 99,0%.  
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6. CONCLUSÕES 

 

1. A lixiviação do Escândio do RESNI é dependente tanto da temperatura quanto 

da concentração de H+. Nas condições avaliadas, o maior percentual de 

lixiviação do Escândio (92,5%), é observado na concentração de 2,0mol.L-1  

H2SO4
 na temperatura de 70°C.  

2. Por meio de precipitação seletiva com NaOH todo o Escândio contido na 

solução de lixiviação co-precipita juntamente com o Fe. O pH 2,0 apresenta a 

melhor separação entre o Ferro e o Escândio. Nessa etapa o Escândio é 

concentrado 5,6 vezes em relação a composição do resíduo de Níquel.  

3. Para soluções aquosas contendo cerca de 1,0g.L-1 de Sc nas concentrações 

de H2SO4 de 1,0 e 3,0mol.L-1 o Cyanex 272 não extrai significativamente o 

Escândio. 

4. O Cyanex 923 extrai 86,7% do Sc, co-extraindo 2,5% do Fe em uma solução 

aquosa com concentração de H2SO4 3,1mol.L-1. Os demais metais presentes 

na solução aquosa, Ni, Co e Cu, não são co-extraídos no intervalo de 

concentração de H2SO4 de 1,0 a 3,0mol.L-1.  

5. Tanto para o Fe quanto para o Sc é observado um aumento no percentual de 

extração associado ao aumento da concentração de H+. Entretanto, quanto 

mais ácida a solução aquosa melhor é a separação entre estes metais.  

6. A entalpia da reação de extração do Escândio em meio sulfúrico pelo Cyanex 

923 é -4,94kJ.mol-1 e a melhor condição para a realização da extração do 

Escândio nesse sistema é a temperatura ambiente.  

7. A lavagem para remoção do Ferro co-extraído é mais eficaz, ou seja apresenta 

a maior remoção do Fe com menor perda de Sc, utilizando-se uma solução de 

H2SO4 de concentração 3,0mol.L-1. Nessa condição houve remoção de 87,1% 

do Fe com perda de 1,3% de Sc. 

8. Os ácidos clorídrico, nítrico e sulfúrico não apresentaram efetividade na 

reextração do Escândio devido a estabilidade do complexo formado na 

extração. 

9. A reextração é possível utilizando ácido oxálico, sendo observado maior 

recuperação do Sc com o aumento da concentração da solução de reextração. 

10. Através do processo desenvolvido é possível a obtenção de óxido de Escândio 

com pureza superior a 99,0%. 
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