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O Brasil possuiu uma posição de destaque na produção mundial de terras 
raras, liderando este setor até a década de 40. Atualmente, a exploração das reservas 
brasileiras é praticamente nula. 

O IPT vêm estudando a redução de terras raras, objetivando a produção de 
matérias primas para a produção de ligas magnéticas. Este trabalho versa sobre os 
diversos processos de redução de terras raras, de forma a estabelecer parâmetros de 
comparação entre as diversas rotas possíveis. 

Estas rotas são divididas em função da matéria prima: óxido, cloretos ou 
fluoretos, do processo: eletrólise ou metalotermia, e os materiais obtidos: ligas de 
terras raras, ligas terra rara - metal de transição, liga mãe (para adição) e a terra rara 
pura. 
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1. Introdução 

Denominam-se terras-raras um grupo de elementos que possuem 
propriedades químicas muito semelhantes. De acordo com a IUP AC• a denominação 
terras-raras compreende os lantanídeos (número atómico variando entre 57 
(lantânio) e 71 (lutécio), e também o scândio(número atômico 21) e o ítrio(número 
atômico 39). 

A denominação "terras raras" é de caráter histórico, pois refere-se a um grupo 
de minerais (óxidos de aspecto terroso) que compõem um minério descoberto na 
cidade de Ytria na Suécia, aparentemente raro. Posteriormente, descobriu-se que 
tratavam-se de elementos distintos e à exceção de um dos elementos do grupo são 
mais abundantes na natureza do que o ouro, prata, mercúrio ou tungstênio( 1

l . As 
terras-raras estão presentes em praticamente todos os minerais conhecidos, mas 
apenas poucos possuem um teor tal que sua extração possa ser economicamente 
viável. 

As propriedades químicas dos elementos estão relacionadas tanto com o 
núcleo do átomo quanto com os elétrons de valência, localizados nas últimas 
camadas eletrônicas do átomo. Usualmente, o aumento da carga do núcleo (número 
atómico) resulta em alterações da quantidade e comportamento dos elétrons de 
valência. Entre os lantanídeos, o aumento do número atómico é compensado com o 
aumento do número de elétrons do orbital 4f, reduzindo o tamanho do átomo, mas 
praticamente não alterando os elétrons de valência, resultando em elementos com 
propriedades químicas extremamente similares. 

2. Redução de Terras Raras 

O comportamento quimico parecido entre as terras raras sempre foi um 
gerador de dificuldades para a separação dos elementos com razoável pureza. Foram 
necessários perto de 40 anos após a descoberta das terras raras para que estas fossem 
caracterizadas como elementos, e um destes fosse produzido pela primeira vez. Isto 
ocorreu em 1827, quando MOSANDER produziu um pó de cério reduzindo o 
cloreto de cério (CeCI3) com sódio ou potássio(2

). 

Somente pôde-se obter terras raras com elevada pureza e em quantidades 
razoáveis após a segunda guerra mundial, como um subproduto do projeto 
Manhattan. Demonstrou-se que era possível separar terras raras pelo processo 
conhecido como troca iônica, desde que se utilizassem soluções complexadas como 
eluentes. Posteriormente, uma segunda técnica, a extração por solvente, foi 
desenvolvida, permitindo a produção de maiores quantidades de terras raras, porém 
com pureza inferior à obtida pelas resinas de troca iônica. 

Como se não fosse suficiente, além de propriedades químicas semelhantes, as 
terras raras possuem elevada tendência a formar compostos com os elementos não 

' IUPAC -International Union of Pure and Applied Chemistry 
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metálicos, conforme pode ser observado na figura 1. Se por um lado isto pode ser 
vantajoso, como por exemplo para a dessulfuração de aços com Mischmetal(uma 
liga de terras raras, contendo principalmente Ce, La, Pr, Nd), esta afinidade também 
é responsável por dificuldades na redução de terras raras. 
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Figura 1. Curvas de energia livre (kJ/mol 0 2) de formação dos óxidos de samário, 
cálcio, lantânio, potássio, sódio, lítio, magnésio e monóxido de 
carbono()>. 

Além do ox.igênio as terras raras também formam compostos muito estáveis 
com os halogêneos, em especial com o flúor e o cloro, e também com o nitrogênio e 
com o carbono. Assim, as terras raras podem ser produzidas apenas por eletrólise ou 
por metalotennia, mas com severas restrições quanto aos materiais que compõem os 
eletrodos, metal redutor, cuba, reator e atmosfera. 
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2.1. Eletrólise de Terras Raras 

Apesar do primeiro método a ser utilizado para redução de terras raras ter 
sido a metalotermia, a eletrólise de terras raras, que vem sendo realizada desde 1875, 
responde pela maior parte da demanda por terras raras metálicas. A eletrólise é um 
processo vantajoso para produção de metais reativos, urna vez que não existem 
limitações de caráter termodinâmico no que se refere ao redutor a ser utilizado. 
Tensões de corrente contínua da ordem de 4V são teoricamente suficientes para 
reduzir qualquer óxido de terra rara(4>. Este processo para a produção de terras raras 
é classificado de acordo com a natureza da matéria prima a ser utilizada, óxido ou 
cloreto. 

2.1.1. Eletrólise de Cloretos 

Pode-se definir a eletrólise de cloretos de terras raras como um meio barato 
de se obter estas na forma metálica, sendo o método responsável pela maior 
quantidade de terras raras metálicas produzidas no mundo(4

l. Este processo deve ser 
considerado em duas etapas: a cloretação do óxido de terra rara, e a eletrólise 
propriamente dita. Tal procedimento é necessário devido ao fato de que a forma 
comercial das terras raras puras não reduzidas é o óxido de terra-rara(5>. 

A cloretação pode ser realizada de três maneiras: através da reação entre o 
óxido de terra rara, um material carbonáceo e gás cloro dentro de um reator 
aquecido entre 1273 e 1473 K (1000 e 1200°C). Este processo, de natureza 
semelhante à do processo Kroll para cloretação do dióxido de titânio, produz um 
cloreto de terra rara de elevada pureza(6l. 

Alem deste processo, é possível obter-se o cloreto de terra rara através da 
reação do óxido com cloreto de amônio a 473 K (200°C), seguida da remoção do 
cloreto de amônio à vácuo a 573 K (300°C), ou então à "frio", com a dissolução do 
óxido em ácido clorídrico e precipitação do cloreto hexahidratado. Este é 
desidratado com o aquecimento lento à 673K (400°C) sob fluxo de HCl anidro, ou 
então aquecendo-se o cloreto hidratado misturado com N~CI a 573K (300°C) sob 
pressão reduzida(4l. 

Usualmente, a eletrólise de cloretos ocorre em células construídas com tijolos 
refratários, cimento refratário, grafite ou ferro, utilizando um ânodo de grafite e um 
cátodo de ferro. O eletrólito é composto pelo cloreto de terra rara (continuamente 
adicionado), e também por cloreto de sódio, potássio, bário ou cálcio. 

Comercialmente apenas cério, lantânio, praseodímio, neodímio e Mischmetal 
(liga de Ce, La, Pr e Nd, em proporção semelhante à do minério) são produzidos por 
este processo. Estas terras raras podem ter pureza superior a 99%, desde que as 
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matérias grimas sejam suficientemente puras, e a célula opere na ausência de 
oxigênio! l. 

A temperatura de operação da célula eletrolítica é limitada pela volatilização 
do eletrólito e seu ataque ao refratário. Os cloretos que compõem o eletrólito são 
muito voláteis, situação que é agravada pelo aumento da temperatura, tomando-se 
inaceitável acima de 1373K (1100°C}!4>. Os cloretos são compostos extremamente 
corrosivos, atacando os materiais que compõem a célula, e até mesmo aqueles que a 
cercam, quando volatilizados!5>. 

Algumas terras raras, como o samário, európio e itérbio não podem ser 
produzidas por este processo por possuírem um íon divalente estáveJ!5>. Sabe-se que 
a eletrólise produz no ânodo este íon divalente que vaga pelo eletrólito, sendo 
reoxidado ou pelo cloro evolvente, ou reagindo com o cátodo!6>. Esta reação cíclica 
não impede a produção destes metais, mas reduz a eficiência e aumenta o consumo 
de energia, inviabilizando o processo (eficiência de corrente de 1 0% contra 50% em 
média para as demais terras raras)!41 . 

Durante a redução, a célula opera entre 923 e 1073K (650 e 800°C), abaixo 
do ponto de fusão dos metais produzidos. Para permitir a operação ininterrupta da 
célula, esta deve ser aquecida até a fusão do metal produzido, separando os produtos 
da reação e possibilitando o vazamento do metal por uma bica de vazamento no 
fundo da célula. Conforme mencionado anteriormente, a temperatura máxima da 
célula eletrolítica é de cerca de 1373K (1100°C), e, à exceção dos metais com íon 
di valente estável, o neodimio é o metal com maior ponto de fusão (1 021 °C} que 
pode ser produzido por este processo(7). 

2.1.2. Eletrólise de Óxidos 

A eletrólise de óxidos de terras raras, inspirada pelo processo Hall - Heroult, 
foi desenvolvida pelo "U.S. Bureau of Mines" na década de sessenta, permitindo a 
produção de todas as terras raras (à exceção daquelas que possuem um estado 
divalente estável, como na eletrólise de cloretos), utilizando matéria prima de baixo 
custo, fácil manipulação e um redutor comparativamente barato!2l. 

A eletrólise do óxido de terra rara ocorre em um eletrólito à base de fluoreto 
de terra rara, lítio e bário, que possui uma solubilidade de óxido entre 2 e 5% !8>. O 
processo ocorre em uma célula construída em grafite, com ânodos de grafite e 
cátodos de molibdênio ou tungstênio. O metal produzido é recolhido sólido ou sobre 
um revestimento de tungstênio ou molibdênio, de maneira a reduzir a contaminação. 

A célula é alojada em uma câmara de vácuo preenchida com hélio, para 
manutenção de uma atmosfera inerte. Devido à formação de CO durante a eletrólise, 
a câmara é dotada de um sistema que continuamente remove o CO e mantém a 
atmosfera de hélio no interior(7>. O eletrólito utilizado neste processo, ao contrário 
do da eletrólise de cloretos, não apresenta problemas de volatilidade, permitindo a 



obtenção de terras raras com elevado ponto de fusão, como o ítrio, com uma célula 
operando a 1973K ( 1700°C)<SJ. 

Pode-se também operar este processo de maneira contínua, produzindo a terra 
rara no estado líquido, vazando-a por um tubo de molibdênio (aquecido 
eletricamente para permitir o fluxo de metal líquido). Este processo também pode 
ser utilizado para produção de ligas entre metais de terras raras e metais de 
transição, bastando que o cátodo seja do metal de transição e seja alimentado 
continuamente<S.SJ. 

No entanto, apesar das vantagens já mencionadas, este processo requer 
matérias primas de elevada pureza para uma operação contínua, uma vez que as 
impurezas vão sendo acumuladas no eletrólito. Além disso, o alto custo do eletrólito 
e dos materiais que compõem a célula e também a incerteza da composição da liga 
terra rara- metal de transição obtida são outras deficiências do processo<5

l. Por outro 
lado, com o uso de cátodos consumíveis, toma-se viável a eletrólise de samário, pois 
a liga formada reduz a reação entre o samário e o fluoreto (que resulta na formação 
de Sm2

), aumentando a eficiência da eletrólise<4
l. 

Entretanto, este processo é pouco utilizado para produção de terras raras, ou 
ligas à base destas, havendo indicações de apenas duas plantas em operação, ambas 
no Japão, produzindo liga-mãe neodímio- ferro. 

2.2. Metalotermia de Terras Raras 

Diante da impossibilidade de se utilizar redutores carbonáceos, a única 
alternativa à eletrólise de terras raras para produção destas na forma metálica é a 
redução com metais que formem compostos mais estáveis. De acordo com os 
diagramas de variação da energia livre padrão de formação dos óxidos, cloretos, e 
fluoretos de terra-rara(samário), cálcio, potássio, sódio, lítio, magnésio e alumínio, 
pode-se concluir quais os metais capazes de reduzir os compostos em questão 
(figuras 1, 2 e 3). 

Desta maneira, o cálcio é o único elemento (à exceção das terras raras) capaz 
de reduzir tanto os óxidos quanto os fluoretos de terras raras. Já entre os cloretos, 
além do cálcio, pode-se utilizar potássio, sódio e lítio para produção de terras raras 
metálicas por redução de cloretos. É importante ressaltar que as considerações acima 
são válidas somente quando as atividades dos reagentes e produtos são unitárias. 
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Figura 2. Variação da energia livre de formação dos fluoretos de samário, cálcio, potássio, 
sódio, lítio e magnésio(J). 

2.2.1. Metalotermia de Cloretos 

A redução de um cloreto de terra rara por um metal foi o primeiro método 
utilizado para produzir uma terra rara na fonna metálica. Isto ocorreu em 1827, 
quando MOSANDER obteve pó de cério disperso em uma matriz de escória com a 
reação entre o cloreto de cério e magnésio metálico(2). 

Durante vários anos após este trabalho pioneiro foram realizadas tentativas 
com o intuito de se obter a terra rara separada da escória. Entretanto, a entalpia da 
reação é insuficiente para a fusão dos produtos, impedindo a consolidação de ambos 
em fases distintas. Esta limitação foi contornada adicionando-se calor, seja através 
de uma reação fortemente exoténnica cujos produtos não contaminem o metal 
(geralmente com cálcio e iodo), seja com aquecimento externo. Outra alternativa é a 
adição de um metal que possa ser removido por destilação<41• 

Apesar dos cloretos de terras raras serem hlgroscópicos(além de terem de ser 
convertidos a partir do óxido correspondente, como descrito anterionnente), esta 
limitação pode ser contornada com o seu manuseio a quente, após a conversão. A 
redução propriamente dita ocorre em um reator de titânio colocado em uma retorta 
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de aço inoxidável, onde o tricloreto de terra rara (RECh) é reduzido ~r cálcio, 
magnésio, sódio ou vapor de lítio, metálicos, a cerca de 1273 K (1000°C}( >. 

Os produtos de reação e reagentes em excesso podem ser subseqUentemente 
removidos por destilação " in-situ", uma vez que o cloreto formado possui um baixo 
ponto de ebulição. 
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Figun 3. Variação da energia livre de formação dos cloretos de samário, cálcio, 
potássio, sódio, lltio e magnésio(3). 

2.2.2. Metalotermla de Fluoretos 

A redução metaloténnica de fluoretos de terras raras em substituição a de 
cloretos de terras raras, desenvolvida no laboratório Ames da Universidade de Iowa, 
apresenta diferenças do ponto de vista operacional. Os fluoretos de terras raras 
possuem uma pressão de vapor inferior à dos respectivos cloretos e uma menor 
afinidade com a umidade(3). Além disso, este processo possui um custo de instalação 
consideravelmente menor. Por outro lado, ocorre um significativo aumento do custo 
do processo, uma vez que os fluoretos são mais caros do que os cloretos, e somente 
podem ser reduzidos por cálcio ou lítio, ao contrário dos cloretos, cuja gama de 
redutores é maior. Deve-se considerar também a produção do fluoreto anidro em si, 
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uma vez que o produto final da separação das terras raras, como mencionado 
anteriormente, é o óxido. 

Os fluoretos anidros podem ser produzidos por quatro diferentes rotas, 
envolvendo geralmente ácido fluorídrico e o óxido de terra rara desejado. Uma pode 
ser a reação direta entre o óxido de terra rara e o ácido, ocorrendo a 973K (700°C), 
em leito fluidizado ou em batelada. Outro processo consiste na reação entre o 
fluoreto de arnônio e o óxido, a 573K (300°C) em uma barca de platina em uma 
câmara de Inconel, apresentando a mais alta conversão dentre os processos 
conhecidos, 99,99%<4>. 

Além desses, o fluoreto de terra rara também pode ser produzido pela 
precipitação em solução aquosa e desidratação sob aquecimento e vácuo, um 
processo que também ocorre em batelada, porém mais complexo do que os 
anteriores. O quarto processo é a purificação do fluoreto através da formação de um 
líquido fluoreto de terra rara- fluoreto de lítio<4

•
9>. 

De uma maneira genérica, o processo ocorre em um cadinho de metal 
refratário(preferencialmente tântalo) por vezes revestido com fluorita<6>, no qual é 
inserida a mistura de cálcio e fluoreto de terra rara (figura 4). O conjunto é aquecido 
até cerca de 873K (600°C) sob vácuo para desgaseificação. Após a pressurização da 
câmara com argônio, o aquecimento .frossegue até o início da reação (exotérmica) 
entre 1073 e 1273K (800 e 1000°C)< . A carga é mantida então a uma temperatura 
SOK maior do que o mais alto ponto de fusão dentre os componentes da carga, para 
facilitar a separação dos produtos. 

Isolamento 

. /. 
Aquecunento 

• 

Cadinho de 
Tântalo 

Proteção 

~"'-"-- Carga 

Figura 4. Sistema utilizado para a redução de fluoretos de terra rara por 
calciotermia<7

> 

Industrialmente, a carga é compactada ou socada no cadinho de reação. Além 
disso, o procedimento de aquecimento pode ser substituído pela simples evacuação 
do reator, seguido de uma fagulha, que dá inicio à reação que por ser fortemente 
exotérmica, garante o aquecimento do sistema tal que permita uma eficiente 
separação dos produtos de reação(3). 
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A reação de redução processa-se rapidamente, terminando em poucos 
minutos. Graças à alta estabilidade e baixa volatilidade do fluoreto de cálcio, obtém
se urna boa separação dos produtos de reação. Após a remoção da escória, o excesso 
de cálcio e as partículas de fluoreto de cálcio aderidas à carga são removidas por 
fusão sob vácuo<'>. 

Alternativamente, a reação pode ser realizada entre o fluoreto e o vapor de 
lítio, em um cadinho de molibdênio em uma bomba de redução em aço inoxidável. 
Pode-se adicionar iodo de forma a suprir parte do calor necessário e reduzir o ponto 
de fusão da escória<9>. 

Assim como ocorre para os cloretos, samário, európio e itérbio não podem ser 
produzidos por redução metalotérmica de seus fluoretos, devido à formação de 
haletos divalentes estáveis. Entretanto, este processo permite a produção das demais 
terras raras, com um rendimento elevado (97 a 99%) com uma pureza satisfatória, a 
um custo elevado<8>. 

2.2.3. Metalotermia de Óxidos 

O processo de obtenção de metais pela redução metalotérmica de seus óxidos 
requer que o metal escolhido como redutor forme um óxido com menor energia livre 
de formação e também seja capaz de remover o oxigênio dissolvido no metal sólido. 

Dentre as terras raras, aquela que possui a maior energia livre de formação de 
óxido é o lantânio, sendo assim um redutor natural para as demais terras raras. Além 
disso, possui uma baixa pressão de vapor, especialmente se comparado com o 
samário, európio, túlio e itérbio, cujas pressões de vapor são elevadas. Unindo-se 
estas duas características, pode-se produzir estes metais pela redução com lantânio, 
ou ainda com cério, Misclunetal, zircónio ou tório. 

Tecnologicamente, isto é realizado utilizando-se um reator de tântalo ou 
molibdênio, a uma pressão entre a pressão de vapor da terra rara a ser produzida e a 
do redutor, aquecido em sua parte inferior e resfriado em seu topo. Na região de 
aquecimento, a temperatura é lentamente levada até patamar, situado entre 1373 e 
1673 (1000 e 1300°C)(9l ou 1673 e 1853K (1400 e 1600°C)<4l, de maneira que a 
reação se complete. 

Como a pressão de vapor da terra rara é superior à pressão na câmara, esta se 
vaporiza deixando a região de reação para se condensar na região refrigerada (figura 
5). Do contrário, a terra rara formada se dissolveria na fase metálica líquida, 
reduzindo a atividade do redutor, resultando em uma liga redutor - reduzido como 
produto fmal. O material recolhido no condensador é consolidado por fusão sob 
atmosfera inerte. 

Além do lantânio, outros elementos podem ser utilizados para a produção 
destas terras raras, como o cério, o tório e o zircónio. Por questões económicas, o 
uso de Mischmetal é interessante, mas somente se este for primeiramente refinado à 
vácuo para a remoção de impurezas de alta pressão de vapor como alumínio, 
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magnésio e alguns cloretos remanescentes. O carbono também pode ser usado como 
redutor, apesar da tendência de formação de carbonetos estáveis, obtendo-se um 
metal relativamente puro por bidestilação<4

l. 

Melai Condensado 

Colimadores 

Reator em Tântalo 

La + óxido de TR 

Figura 5. Reator para redução de terras raras por redução - destilação. 

Outros metais de terras raras podem ser produzidos por este processo, sendo 
necessário porém o uso de um redutor que não seja uma terra rara, devido à 
diferença necessária entre as pressões de vapor. 

Este processo, denominado redução direta (ou às vezes redução - destilação), 
também permite a produção de outras terras raras além das que não podem ser 
produzidas por eletrólise ou metalotermia de haletos, mas sempre com um elevado 
nível de pureza. 

Um segundo processo de redução metalotérmica de óxidos foi desenvolvido 
por SHARMA<7

•
10

l no final da década de oitenta, visando principalmente a redução 
de óxido de neodímio para a produção de ligas Magnequench. 

Este processo, denominado Neochem, caracteriza-se por ocorrer em um 
banho de sal à base de cloreto de cálcio e de sódio, com cálcio ou sódio metálico 
como redutores. Ocorrendo a uma temperatura entre 980 e l060K (707 e 787°C), 
inferior à do ponto de fusão da maioria das terras raras, o reduzido é coletado em 
uma liga eutética TR-Fe (para a produção de NdFeB) ou TR-Zn(para posterior 
remoção do zinco por destilação). Assim como na eletrólise de cloretos, a 
temperatura é limitada pela volatilização do banho de sal. 

O uso de sódio como redutor apresenta uma séria vantagem do ponto de vista 
económico, por ser mais barato do que o cálcio metálico. Apesar do sódio não poder 
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reduzir o óxido de neodímio, como demonstrado na figura I, este é capaz de reduzir 
o cloreto de cálcio. O cálcio metálico assim produzido é capaz de reduzir o óxido de 
neodímio, que é coletado da maneira anteriormente descrita. 

Scll""''ina de 
/ refrigeraçi!.o 

Escudoo de 
Rad .. çio 

Parede do 
Reator 

Fomo de 
três zonas 

Cadinho de aço 

Agitador 

Figura 6. Aparato para redução de óxidos de terras raras pelo processo Neochemm 

Entretanto, o uso de sódio como redutor resulta na produção de uma grande 
quantidade de cloreto de sódio conforme a estequiometria das reações a seguir: 

Nd20 3 + 3Ca ~2Nd+ 3Ca0 
3CaC/2 + 6Na ~ 3Ca + 6NaCI 

A produção de I tonelada de neodímio (6.932 moles) requer 476 kg de sódio 
metálico (20.798 moles), produzindo a mesma quantidade molar de NaCI, 
correspondendo a I ,225 toneladas. Além disso, para a mesma tonelada,l66 kg de 
oxigênio(I0.395 moles) são descartados, na forma de CaO, resultando em 0,583 
toneladas Tamanha quantidade de escória produzida é uma grande desvantagem 
quando comparado com os demais processos. Esta quantidade pode ser reduzida 
utilizando-se cálcio metálico como redutor, mas sem as vantagens econômicas do 
uso de sódio como redutor. 

A elaboração de ligas entre metais de terras raras e metais de transição 
adquiriu importância extrema com o advento dos ímãs de samário-cobalto e 
posteriormente neodímio-ferro-boro, popularmente conhecidos como "superímãs". 
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que caracterizam-se por suas elevadas propriedades magnéticas. Posteriormente, 
descobriu-se que alguns intermetálicos formados entre terras raras e níquel possuem 
uma elevada capacidade de absorver hidrogênio, podendo absorver um volume de 
hidrogênio (nas condições normais de temperatura e pressão) superior ao volume do 
intermetálico(2). Esta propriedade foi aproveitada para a produção de baterias 
recarregáveis, conhecidas como "níquel - hidreto metálico", no qual o intermetálico 
é utilizado junto ao hidreto metálico. 

Por outro lado, conforme mencionado anteriormente, as terras raras possuem 
elevada afinidade com o oxigênio, carbono e nitrogênio, o que restringe a gama de 
refratários passíveis de utilização na elaboração de ligas contendo elevados teores 
destes elementos (nos três casos acima, cerca de 33 %de samário). Assim, somente 
a cálcia (CaO) e o nitreto de boro podem ser utilizados para a produção de ligas de 
terras raras, sem que ocorra uma contaminação significativa. Em alguns casos 
específicos, pode-se utilizar refratários de alta alumina ou magnésia, desde que o 
tempo de contato seja pequeno01 >. Além disso, a elevada pressão de vapor de 
algumas terras raras resulta em uma elevada perda por volatilização, que pode ser 
minimizada através da operação sob uma atmosfera de argônio. 

Ante às dificuldades impostas pela fusão sob gás inerte para a produção de 
ligas de terras raras e metais de transição apropriadas para a produção de ímãs, 
notadamente o intermetálico SmCo5, buscou-se um processo para a obtenção deste 
intermetálico, de preferência a partir do óxido de samário. 

Inicialmente, CECI-fl2l visou contornar as dificuldades envolvendo a 
produção de samário metálico puro, utilizando hidreto de cálcio como redutor ao 
invés de Mischmetal. A redução do óxido de samário nestas condições resulta em 
um agregado contendo óxido de cálcio e samário metálico. A este bolo adicionava
se cobalto metálico sob uma atmosfera protetora (hélio, argônio, vácuo parcial ou 
hidrogênio), para produção da liga pelo processo convencional de fusão sob 
atmosfera protetora. O lingote resultante, contendo partículas de CaO dispersas na 
matriz, é cominuído de maneira a promover a liberação das partículas de óxido, que 
serão então separadas pela decantação do hidróxido de cálcio em água ou por um 
separador magnético. 

Apesar de reduzir as dificuldades técnicas para a produção de ligas samário
cobalto, mantiveram-se os problemas associados à produção de uma liga à base de 
terra rara por fusão. Tal situação poderia somente ser contornada por um processo 
que minimizasse as interações entre o metal, o refratário e a atmosfera. Para a 
produção de ímãs, também seria interessante que o produto final deste novo 
processo estivesse na forma particulada. 

A resposta a tal demanda foi obtida adotando-se uma nova metodologia: sob 
uma atmosfera inerte aquece-se uma mistura de pó de cobalto metálico, óxido de 
samário e cálcio metálico. O samário produzido pela redução de seu óxido pelo 
cálcio reagiria com o cobalto formando o intermetálico desejado. Se a temperatura 
atingida pelo processo for inferior ao ponto de fusão da liga, esta ainda poderia ser 
formada por difusão, com a vantagem de se manter a forma original do cobalto (pó) 
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e anular a interação entre o refratário e o samário. A atmosfera inerte minimizaria a 
perda por volatilização ou por oxidação. 

Duas equipes trabalhando independentemente obtiveram sucesso na busca de 
um processo com estas características, porém com diferenças significativas. A 
equipe da General E/ectric norte-americana, liderada por CEClf 13

\ desenvolveu um 
processo que utiliza hidreto de cálcio e ocorre em um fomo sob atmosfera de 
hidrogênio (1atm). Este processo foi batizado "Redução-Difusão" por ser baseado 
em uma etapa de redução e outra de difusão. 

O outro processo, desenvolvido por HERGET 14
l para a Th. Goldschmidt 

(atual Elelctrothermit) utiliza cálcio metálico como redutor, e as necessidades 
térmicas do processo são atendidas carregando-se parte do cobalto necessário na 
forma de um óxido, cuja redução é exotérmica. Os reagentes são compactados e 
colocados em um vaso de aço resistente ao calor, fechado por soldagem. 

O conjunto é aquecido passando-se uma corrente pelo vaso até que um dos 
fios de conexão se rompa ("fuse heating"). A partir deste momento o calor 
necessário é suprido pelas reações de redução. Para aumentar a eficiência do 
transporte dos reagentes às frentes de reação, o vaso é evacuado através de um tubo 
refrigerado a água, de maneira que com o aquecimento, o cálcio vaporize, preencha 
a atmosfera do vaso e isole-o da bomba de vácuo ao se depositar na região 
refrigerada do tubo de conexão. Por envolver a redução de dois óxidos, este 
processo foi denominado "Corredução". 

Em ambos os processos obtêm-se um produto muito semelhante, uma massa 
metálica sinterizada contendo os produtos de reação. Devido à formação de óxido de 
cálcio e às baixas temperaturas atingidas pelo processo (máximo 1473K (1200°C)) 
não é possível uma separação eficiente entre o metal e o óxido formado, tomando 
necessária uma etapa posterior de separação dos produtos de reação. Esta inicia-se 
com a desagregação da massa resultante, o que pode ser feito mecanicamente ou por 
crepitação aquosa, através da expansão volumétrica resultante da hidratação do 
óxido de cálcio. 

Após a desagregação o pó é lavado com água para remoção do óxido e 
hidróxido de cálcio por solubilização e arraste, além da oxidação do cálcio e samário 
metálicos residuais. Para a remoção dos óxidos de samário e de cálcio residuais é 
realizada uma lixívia com um ácido diluído (ácido acético ou clorídrico). A secagem 
do material é realizada pela diluição da água com acetona e sua posterior remoção 
por vácuo. Este processo apresenta como vantagens o baixo custo e a forma do 
produto fmal, mas por outro lado, o elevado teor de cálcio e oxigênio residuais são 
suas principais desvantagens. 

Atualmente, o processo "Redução-Difusão" tem sido utilizado para a 
produção de ligas à base de terras raras e metais de transição. Ambos os processos 
continuam em operação, incluindo-se diversas variações realizadas por outros 
produtores. A Elektrothermit ainda produz liga para imãs SmCo5 enquanto que a 
Hitachi que comprou a divisão de imãs de terras raras da General Eletric cessou a 
produção deste material. Outros produtores são a Sherrit-Gordon no Canadá e a 
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Hue-Luang, na China, ambos operando com variações do processo "Redução
Difusão". 

3. Considerações finais 

Atualmente as terras raras na sua forma metálica estão presentes em diversas 
aplicações, usualmente como componente de ligas. Podem ser utilizadas na 
fabricação de materiais relativamente prosaicos, como pedras de isqueiro, ou então 
ferros fundidos nodulares, ligas de aluminio, bronzes, superligas e ligas endurecidas 
por dispersão de óxidos, materiais magnéticos em um grau crescente de 
complexidade de fabricação. 

Os diferentes métodos de fabricação descritos neste trabalho são capazes de 
fornecer materiais adequados (relação custo/pureza) à cada aplicação. O Laboratório 
de Processamento Pirometalúrgico da Divisão de Metalurgia do IPT vem estudando 
as diversas rotas de fabricação de ligas para a produção de terras raras desde 1989, 
tendo realizado diversos ensaios para a produção de ligas a partir das matérias 
primas metálicas<JJ) ou então a partir do óxido de terra rara, através de uma variante 
do processo "Redução-Difusão"<15l. 
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ABSTRACT 

RARE EARTH PRODUCTION PROCESSES 

Paulo de Freitas Nogueira 
Flávio Beneduce Neto 

Brazil held a leading pos1t10n on the world's Rare Earth production 
exploration until the 40. However, this position has declined, and currently the 
Brazilian rare earth production is negligible. 

The IPT, Institute of Techology Research, has been studying the reduction of 
Rare Earths, aiming to the production of magnetic materiais. ln this work, severa! 
processes for the production of rare earths and its alloys are described, in order to 
establish pararneters for comparison arnong the different possible routes . 

These routes are divided in terrns of the raw materiais: oxides, clorides or 
fluorides; the process: electrolysis or metallothermy, and the final products: Rare
Earth alloys, Rare-Earth - Transition Metal alloys for final purposes, alloys of Rare 
Earths and other metais for use as alloying media and the pure Rare-Earth itself. 

Key-words: rare earth, reduction, metal/othermy, e/ectrolysis 
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