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RESUMO 

O presente trabalho teve por obj ctivo investi gar o desenvolvimento de uma rota tecnológica para o processamento 
de um concentrado de xcnotima c obtenção de óxidos de TR . O desenvolvimento dessa tecnologia r ode ser 
explicado rela divisão do procedimento experimental nas seguintes etapas: 

Etapa I Lixivi açào alcalina cm autoclavc, onde foram investigados parâmetros como temperatura ( 140 e 
2XO"C). concentração de NaOH (25 e 50% ) c tempo (2 e 6hs) com o objctivo de soluhilizar fosl[ttos de TR e 
formação de hidróxidos insol(t veis de TR: 

Etapa 2 : Li xiviaçào clorídrica posterior. onde foram in vest igados os mesmos parümctros descritos no item 
anterior, temperatura ( 40 e 70"C). concentração de IICI (I c 2 M) c tempo (I c 3 hs), tendo como objctivo a 
completa solubilização dos hidróxidos de TR na forma de c loretos. 
Calcularam-se os teores de extraçào para DS elementos Y, Er, Sm. Gd, Tb, Lu, Tm, Dy, Nd. Yb, H o. La c C e em 
cada etapa de lixiviação referentes à amostra original. 
Após todas as e tapas cxpcrimcnlais. os va lores de cxtraçào de todos os elementos ficaram con1prcc..;ndidos entre 
20,86% (para o lantânio) c 92.53";<, (para o lutécio) . 
Os resultados indicaram que as variáveis temperatura c conccntraç:.'io na etapa alcalina são as mais relevantes para o 
processo c para uma possível otimização na cxtração da maioria dos elementos de terras raras pesqui sados . 

PALAVRAS-CHAVE: Tcmts raras, lixiviaçào. xcnotima 
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I. INTROilUÇÃO 

Os elementos de TR s~io classiticados, usuahncn1c. cm dois suhg.rupos: a fração leve ou subgrupo do cério 
(tcrr~s cérlcas). compreende ndo os elementos de números alômicos 57 a 63 (La a Fu). c a fração pesada ou 
subgrupo do ítrio (terras ítricas) onde estilo contidos os elementos de números atômicos h4 a 71 (Gd a Lu), além 
do próprio ítrio . A despeito do seu haixo peso atómico. o ítrio é categori zado com as terras-raras pesadas devido 
a seu modo de ocorrência, raio iônico c outras propricdadt!s serem mais próximas dos elementos da fraçào 
pesada (Moore, !9X I). 

A xenotima, um fosfato, c algumas das argilas pnt1adoras de TR sào as principais fontes de suprimento 
dos elementos de terras-raras da !ração pesada, confonnc pode ser v cri licado pela composição do teor de óxidos 
de TR nos minerais de minério (Hedrick, 1999, 1997, Manhadcvan, 19XX). 

Existem ou tros minerais o nde as TR são recu peradas cm pequenas quantidades como subprodutos : a 
f<>sforita (carbonato tósllllo de cálcio) c a apatita (lluorfostillo de cálcio), utilizadas na produção de ácido 
tós lorico (Rússia) (Skorovarov, 1992) c a brancrita (U, Ca , Fe, Th. Y)l Ti;0 1, .. utilizada na produção de urânio 
(Canadá), que gera como subproduto o i trio (O'Drisco11, 19XH). 

As reservas brasileiras de TR representam somente as reservas medidas c indicadas de monazita, 
o li cia lmcntc aprovadas pelo Departamento Nac ional da Prouuçào Mineral DNPM. Esse quantitati vo refere-se 
às reservas de duas empresas: INB - Indústrias Nucleares do Brasil S.A . com 39.000t, provenientes de depósitos 
aluvionares marinhos locali zados nos Estados do Rio de Janeiro (24.570t), Espirito Santo (4.136t) c Bahia 
(I 0.1 X6t); e SAMITRI S.A. ·- Mineração da Trindade com 40.000t, provenientes de aluviões de rios em Minas 
Cicrais (São Gonçalo de Sapucaí. 24.3%1), c de depósitos de areias de praia locali zados nos estados do Espírito 
Santo (Linhares, II.J 72t) c da Bahia (Behnonte, 3.4X 11) (da S ilva. 2004). 

Segundo Barbosa c Lapido-Loureiro ( 1993), o Brasil possui recursos identificados de TR da ordem de 
30 milhocs de toneladas, sendo que as ma iores reservas e os mais altos teores de terras-raras são encontrados cm 
solos latcríticos c sikxitos associados a complexos carbonatíticos. Aqui, o termo i'ccursos idcntificados"é 
utilizado por Lapido-Loureiro w m o mesmo sentido atribuído a "identi/íed resources"pe!o U.S. Cicological 
Survcy: recursos cujas carach:rísticas. loca lização. teor c quantidade são conhecidos ou estimados com base cm 
evidênc ias geológicas cspccíticas. im.: luindo componentes cconômicos, marginalmente econômicos c 
suhcconômicos. 

Os minl..!rais mais tradicionalmente processados para a extração de TR são a monazita c a xcnotima. 
Existem doi s métodos utili zados industrialmente para o processamento químico de concentrados de monazita 

e/ou xcnotima: a rota alcalina. com hidróxido de sódio. c a rota úcida. com ácido su lfúrico . As descrições desses 
mctodos estão divulgados na literatura técnica (l'ilkington, 1947; Krumholz, 1949; Barghusen , 195X; Ciraiger, 
195X; Buddcry , 1959; Jamraà , 1963; Flahaut, 1969; l'arker, 1971; Ri ele, 1972; Murthy, 19XO; Hcndrick, 19X5 ; 
Narayanan, 19XX; Mi ao, 19X9; Swaminathan, 19X9; Vijayan, 1989; Gupta, 1992; Habashi, 1993) e, basicamente, 

consi stem de: 

Lixiviação ácida 
Na rot a ac ida, a lixi viaçào é reali zada cm duas etapas: di gestão sulfúrica seguida da dissolução da 

massa reacional com :igua. O concentrado de mo nazi ta (e/c>u xcnotima) moído abaixo de O, 149mm (I 00 malhas 
Tyler) é adicionado ao ácido sullürieo conccn tmdo (93-9X'Yo). A relação cm peso de ilcido su ltürico para o 
concentrado C de 2: I . equi va lente a um L:xccsso cstcquiom0trico de ácido de aproximadamente 2001Vo. A reaçào 

é exotérmica c a temperatura~ mantida entre 200 a 230"c. O tempo de rcação pode variar entre 2 e 24 horas. 1\ 
xcnotima (e/ou monazita) é. desta f(mna , wnvcrtida cm su ltillo anidro de TR c ácidc> !(Jsft\rico, cont(mnc 
representado pela equação (I): 

2 TR PO, -tl H ,SO, _____. TR, (SO,). € li ,PO, (I) 
O sull<t tn de TR, a segui r, é lixiviado com água, cm temperatura inferior a 30"C c em uma proporção de 

I O litros de água para um quilograma de concentrado processado. O sulfato de TR é solubilizado c separado do 
resíduo insolúvel (zin.:onita. sí lica. cassitcrita c outros minerais insolúveis) por tiltração. 

Lixiviação alcalina 
Na rota akalina. o COIH:cntrado de momvita e/ou xcnotima tina mente moido (abaixo de O, 149 mm) é 

adicionado a uma solução concentrada de hidróxido de sódio (40 - 70':1,, em peso), em uma relação peso de 
NaOH para co tH;entrado de I ,5 a 2: I (equivalente a três a quatro vezes do va lor estequiométrico). A 

tcmpcraiUra de rcação é mantida entre 200 -· JOO"C para a xcno tima e 140 - 16o"c para a monazita. por um 
período de três a nove horas. Nessa rott~, o fúsforo é solub ilizado na forma de fósfltto trissódico, um dos maiores 
atrativos do uso industrial desse método. enquanto o hidróxido de TR formado permanece como resíduo 
insolúveL conforme n:prcscntat!o pela equação (2) c pode ser solubilizado por lixiviaçào ácida posteriormente. 
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TRPO, -B NaOH ________. TR (011)1 +Na d'O, (2) 

O tüslàto pode eventualmente ser comerciali zado como fertilizante. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Uma amostra de 20 g do concentrado de xcnotima linamcntc moido (lornec ido pe la Mamorc 
Mineração c Metalurgia) toi adicionada a um volume de 200 mL de uma solução concentrada de hidróx ido de 
sódio. A li xiviação loi reali zada cm autoclave (marca PARR confecc ionada cm liga de Ni) e te ve como objcti vo 
solubilizar o fosfato presente no concentrado, obtendo-se uma soluçiio com reduzido teor de urânio e tório. O 
hidróxido de TR formado pennancce como resíduo insolúvel, é o tósforo. presente no concentrado é 
solubilizado na fonna de fosfato tri ssódico. Após cada ensaio da etapa alcalina. a mi stura total Iili tilt rada em 
papel de filtro quantitativo e o licor separado teve o volume ajustado para 500mL. O produto sú lido. hidrúxido 
de TR , foi seqüencialmentc lavado até pH 7 c levado à estufa por um período de 24 horas a gQ"C. 

O produto súlido da li xiviação alcalina fo i submetido posteriormente a uma li xiviação atmosférica com 
HCI a quente ( 40 e 70"C), com o objetivo de promover a formação de uma solução de cloreto de (TR). 

A análises químicas da amostra de xenotima utili zada nos ensaios encontra-se na Tabela I (Frogcri. 
2004 ). De acordo com a empresa Mamo ré M incraçào c Metalurgia essas análi ses são scmi-quantitati vas c foram 
realizadas com a h!cnica de FRX 

A etapa de lixiviação clorídrica procedeu-se em um reatar de vidro, de capacidade total de 250mL, 
aquecido por manta (marca Elcctrothell11al , modelo MK4). acoplada a um contro lador portátil (marca SclfTune, 
modelo 300) e com agi tação por mot or. marca Caíramo, modelo Digital 2000. Os ensaios foram realizados com 
I O g do resíduo da li xiviação alcalina, 200 mL de solução de HCI c 350 rpm de agitação . Todos os reagentes 
utilizados toram de grau analí tico. Os va lores das concentrações das soluções de li xiviaçào, os tempos 
reacionais c as temperaturas de operação para cada ensaio realizado foram desc ritos na Tabela 11. Após cada 
etapa de lixiviaçào clorídrica, os licores resultantes t(1ram filt rados cm cm liltro uc papel quantitativo e ajustados 
para 250 mL. Os resíduos só lidos l(>ram secos cm cstub ú XO"C por 24 horas. 

Al 20, 1,71 2 

Cc20, I 0.121 

Eu 20 1 

~____.):.c/); += 3 I J9 
~~201 - ---~).()34 --==-

Nb,O, 2,069 -
Nd20, 0,075 
Prp, 
SiO, 9. 14 

Sm2o, 0,097 ____ _ _ 

Ta,o, 0,967 
Th02 4.432 
U,O, 0.2X6 
Zr02 X.X40 

D 2Ü1 3.789 
Er,o , - 4.445 _ _ _ _ 

f-- Gd201 ------o:4i-2 - - - -. 
Ho,o , ----~~--- -

rp, 6, 150 

Lu201 0.76X 
Tb,O, 0.25_4 _ _ . __ _ 
Tm,O, ____Q.'! ___ _ _ _ 
y ,o, - 13,0? ___ , __ _ 
Yb20 , 6.464 

214 



Nascimento, M., Trindade, R. H. E .. de Silvio. E. 
Todos os produtos líquidos e sólidos foram en viados par<.~ anúlisc química que foi realizada pda 

Ma morC Mineração c Metalurgia utilizando ICP-01-:S para os licon;s c FR X para os sólidos. Os experimentos 
foram rea lizados através de plan cjamcnto fatorial íncompkto de X testes para análi se dos e feitos das variáve is 
rcacionais (Calado & Montgomery. 2003). Esse planejamcnto cmlla com um conjunto de testes com dois ní ve is 
para cada vari ãvcl pesquisada. Como se trata de um plancjamento fatorial incompleto foi possí vel somente 
levantar as informações n.:krcntcs aos l'l l:itos da s variávei s isoladas, não se lcvandtJ cm co nta seus dCitus de 
intcraçàu. A lguns efeitos foram represe ntados através de diagramas de Pardo. sob forma de barras 
proporcionais. O arranjo experimental dos testes rL·alizadns encontra-se na Tabela 11 . 

Tahcla li- Plancjamcnto de expcrimc lllos da lixi v i<.u; t~o <.lo co1u:cntrado de zi rco nita 

r--=---- +-::::--- Lixiviação alcalina Lixiviação clorídrica 
Testes Temperatura Concentração Tempo Temperatura Concentração Tempo 

NaOH ("C) NaOH ('Y.•) NaOH (h) IICI ("C) HCI (M) HCI (h) 

1---- -'-- ---+- - - - -'-'4""("-1 +-- -- 25 2 70 2 :l 
1----2___ ____lX() r--- ___ 2 ~ f-- - ___ 2 _ ___i() ___ ___ I_---~ 

r----~- ---- - - ~~~:- . -- ~:: --- - -+~-------- --jli- r-- -----+ ·--: 
_ _ s ___ ___ ---- 14<! r-------~ - --<>r-- · 70,-- ------~-~ 

6 2XO 25 6 40 2 I 
7 1411 50 6 40 I 
X 2XO 

'----·-- -'---- -- - - 50 6 70 2 .\ - - - ----------~------- · -

3. RESULTADOS 

A partir da:-. anâliscs químicas ftl i possí vd ca k:ular os teores de cxtraçào dos elementos Y. Lr, Sm. Gd, 
Tb, l.u, Tm. Dy, Nd, Yb. I lo , La e Cc referentes ú amostra original. Esses teores encontram-se na Tabela III. De 
acordo com a literatura c testes anteri ores, materiai s como xenotima m1o apresentam di ~soluçüo cm meio 
alca lino sendo so1ncntc transfOrmados de fosf<.~ to s a hidróxidos con fo rme a rcay<Jo (2) Lh:s, rita t~ntcriormcnte 

(Barbosa. 200 I ). 
Tahcla III · Resultados de cxtraçào dos ETR ('%) ----------

ETR Testes 
I 2 3 4 5 6 7 l! 

v,o, o.xx 5.X2 tU X :n.6X 0,(o5 I11.X6 2.26 3 1,91 
F:r,o, 0,1!4 14)X 0,1!4 42,50 0,64 0' 00 ._~), __ 2.3.1 33.32 

Sm10J 12,57 ·- 30,04 9,54 r--1!4,92 9,94 35.91 15. 17 69.36 
Gd2Q_,1__ 1-- _ 4.X5 2X,9 1 c-4:9X X.U3 _'!,29 34,79 ·--- 7,2 1 76,52 
Th10, 4.71 26.4.l 4.54 7:l.70 4,00 .\4,29 5,XX M.X7 
Lu,o, 0.6X 34.1 0 0.16 92.53 0,29 59.35 5.25 73.52 
Tm,o_, 2,X7 _____1:~ ,:l i 2,X7 70,77 2.92 42,55 5.57 54_:!±_ 
ov,o, o 94 14 ,16 1,09 42 ,70 --0.94 20,04 2,54 _____1ili'_Q_ 

~dl~ r--~ 24,7X 15 . .10 42 ,27 r--~-V5 21.X6 IX.22 29,XX 
Yb10, 1----~- 15,6X -- 0.51 42,54 0,37 26,21 2,97 33,26 

_ ':_lo10 1 1.55 11,45 1.11 1X.30 i ,40 1-- 21,04 2.33 J I ,2X 
La,o, 16.41 l:l ,7 1 1434 15.01 16,94 II .X I 20.X6 16,95 
Cl·,o, 16.47 22 .7X 14.10 X,M 15.46 9,37 19.56 9,71 

Observou-se que os melho res resultados fomm alcançados no teste 4. obtendo -se cerca de 92'% de 
extraçào de Lu . í:sse tcs h: mostrou os melhores resultados de extraçào para quase todos us elementos 
pesquisados. 

Com rdaçào ct cxt raçào (soluhili zay,io) de TR, foram estudados os c!\: i tos dos seguintes paràmctros: 
Tempo de li xiviação alca lina (2 c 6 hs): 
( 'onccntraçào de NaOII (2 5 c 50'Y,, ): 
Temperatura de li xiviaç<io alca lina ( 140 c 2XO "C): 
Tempo de lixi viaçào clorídrica (I e :l hs); 
Concentração de li CI ( I c 2 nwi/ L): 

215 



"' 

Nascimento, M., Trindade, R.B.E., de Silvio, E. 
Temperatura de lixiviação clorídrica (40 e 70°C). 

Diagrama de Pareto: Variavel dependente: Y3()8 Dsgrsrna de pereto: Vari8'Yel dependente: %G0203 
Planfl(8MMto fMOriM lna:)mpleto2""(6.J) PlaneJ-neniO f.aiOriaJ. ilcompleGo r(6-3) 

p=0.1 piiQ,I 

(1iTEMPNAOH 4,219535 ( 1)TEM~H [-a '"';;,..,.;,g,_.,. >?i 13,0$331 

(21CONCNo\OH (21CONCNAOH 

(4)TEMPHCL 
' 

(4)TEMPt<Ct. 

(6)TIMEHCL (6)TIMEHCL 

(3\Tli.IENAOH (SICONCHCL 

(S)CONCHCl. (3)TIMENAOH 

2 3 4 s 6 7 ·2 o 2 • • 8 10 12 14 16 

EteiiOse!lttnados E~etlilil~ 

(a) (b) 

Figura I -Diagramas de Parcto com os efeitos das variáveis com os níveis estudados para a extração clorídrica com 
bases nos licores. (a) Y 20J, (b) Gd20J. 

Os resultados da análise estatistica foram realizados para o planejamento fatorial proposto e os efeitos das 
variáveis foram representados através de diagramas de Pareio. Nas Figuras I e 2 têm-se representados esses 
diagramas para o trio c para o gadolínio. Os demais diagramas não são apresentados por questões de espaço, 
porém os valores dos efeitos das variáveis cocomtram-sc na tabela N. Esses diagramas apresentam os efeitos 
que são estatisticamente mais importantes. A linha vertical pontilhada representa o efeito mínimo comparativo 
(para um nivel de confiança de 90%) para que as variáveis sejam consideradas no caso de montagem de um 
modelo matemático (Calado & Montgomery, 2003). Para um planejarnento exploratório como o utilizado no 
presente trabalho tornam-se importantes os valores representados ao lado de cada rctángulo no diagrama. Eles 
representam os valores da análise estatística dos testes t (t-Student) para os efeitos das variáveis estudadas. 

Tabela IV - Efeitos de variáveis para as extrações dos ETR (Efeito minimo significativo para 90% de 
... v ... .......... w. v, ... ' 

% Extraçiío Temperatura Concentração Temperatura Tempo Tempo Concentração 
Na OH Na OH HCI HCI Na O li HCI 

Y201 4,22 2,ll 1,97 -0,84 0,44 0,33 
Er,o, 5,52 202 1.85 -0 82 0,05 -0,08 
Sm20 5 83 3,05 2,90 -0,44 -0,22 -0,43 
Gd10, 13,06 641 601 -064 04S -0,17 
Tb20l 1,35 1, 17 1,17 1,03 1,01 1,03 
Lu O, 5,10 1 55 I 37 o 78 0,22 0,03 
Tm03 4,90 1.63 1,49 -0,85 0,09 -0,06 
La10-' -5,11 3,81 4,54 2 12 3 26 -3 22 
lloO, 5 32 2,09 2,03 -0,85 0,20 0,83 
Dv20.l 8,04 3,49 3,23 -0 78 () 09 -0, 12 
Nd10 4,27 2,20 1,81 -0,49 - 1,00 -1,41 
Cc10, -1 88 -1.50 -1 93 2 61 -0,98 -2, 10 
Yb203 4,98 1,59 1,39 -0 74 0,14 -003 

Os resultados indicaram que as variáveis temperatura e concentração na lixiviação alcalina são as mais 
importantes e para todos os elementos exceto para o La e o Ce. A ordem de significância foi a mesma. No caso 
do La, o tempo da lixiviação cloridrica aparece com importância praticamente similar a da concentração de 
NaOH. No caso do Ce. as variáveis, conceotração c tempo da etapa clorídrica são as que aparecem como mais 
importantes. Esses resultados indicam que as variáveis temperatura e concentração na etapa alcalina são as mais 
relevantes para uma possível otimização na extração da maioria dos elementos de TR. Deve-se salientar 
também, que um sinal positivo de um efeito indica q11c o aumento do nível da variável representa um ganho 
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Tempo na lixiviaçào alcalina : 6h; 
Concentraçào de HCI: I M: 
Temperatura na li xiviaçüo clorídrica: 70"C ; 
Tempo na li xiv iação clorídrica: 1h. 
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