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RESUMO
Neste trabalho é apresentado o estudo de purificação dos elementos TR mediante precipitação do sulfato duplo de terras
raras e sódio (NaTR(S04 )2 .xJ-~0) e a precipitação seletiva do cério pela técnica de oxidação/hidrólise. Para tal, utilizou-se o
licor sulfúrico gerado no processamento químico da monazita com ácido sulfúrico pelas Indústrias Nucleares do Brasil fNB após a cxtração de tório c urânio. As etapas investigadas foram: (i) precipitação do NaTR(S04) 2.xHp; (ii) conversão
do NaTR(S04) 2 .x.Hp em hidróxido de terras raras (TR(OH)3) mediante reação metatética através da adição de solução de
hidróxido de sódio dirctamcnte ao sólido; (iii) separação do cério por precipitação na forma de uma mistura de hidróxido
cérico/dióxido de manganês e (iv) purificação do cério através da dissolução completa do sólido com HCl e precipitação
sclctiva do Cc com ácido oxálico (H.Cp4) ou solução de hidróxido de amônio (NH 40H) e através da solubi lização seletiva
do hidróxido cérico. Os compostos sólidos obtidos foram caracterizados por difração de raios X e análise química. O
difratograma do sulfato duplo indicou a obtenção do NaTR{S04) 2 mono-hidratado. A caracterização dos produtos da metátese mostrou que para se obter a conversão completa do NaTR(SOJr~O em TR(OH) 3 a reaçâo deve ser conduzida a quente
(±70"C) e com ligeiro excesso de NaOH (1.05 vezes a quantidade estequiométrica). A recuperação do cério através da oxidação/hidrólise com solução de KMnO/Na2C0 3 mostrou-se altamente eficiente, com recuperação superior a 99%. Após a
purificação, o produto calcinado obtido (Ce02) apresentou pureza de 99%.
PALAVRAS-CHAVE: Terras raras, Cério, Sulfato duplo de terras raras e sódio.

ABSTRACT
Tbe objective of this paper is to presenl a study of the purificalíon of the RE elemenrs througb ils precipitation as rare earth
doublc sulpbate and sodium (NaTR(S04) 1 .xHp) and lhe selective cerium precipitation tbrough its oxidalionihydrolysís.
ln order to accomplish ít, a sulphuric liqueur generated in the chemical processing of lhe monazite with sulphuric
acid by Indústrias Nucleares do Brasil - INB, after tbe remova1 ofuranium and thorium was used. The steps invcstigated
were: (i) precipitation of the NaTR(S04) 1 .x(\O; (ii) conversion ofNaTR(SOj2 .xHp into rare earth hydroxide (TR(OH)3)
through a metatetic reactíon by adding a solution of sodium hydroxide straigbt to the double solid sulphatc; (ili) separation
of cerium through ils precipitalion as ceric hydroxide, mixed with manganese dioxide and (iv) the purification of cerium
lhrough the complete dissolution of the solid wilh HCT and precipitaúon with lhe addition of oxalic acid (~CPJ or
an ammonium hydroxide solution (NH~OH) and by tl1e selective ceric bydroxide dissolution. Tbe solid sarnples obtained
were characterized by X-ray dilfraction and chemical analises. The double sulfate difratogram indicated the production of
monohydrated NaTR(S0 4) 2 • The characterization of the metatetic producl showed that the reaction has lo be conduced in
warm conditions (±70°C) with a slight cxcess of NaOH (1.05 times íts stoichiometric quantity). The recovery of cerium
tbrougb hydrolysis/oxidation with a solution of KMn04/Na2C0 3 proved highly efficient, therefore leading to a recovery rate
greater than 99%. Afler purification, the calcinated product (Ce02) obtained was 99%.
KEY WORDS: Rare earth, Cerium, rare earth and sodium double sulfate
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L INTRODUÇÃO
As terras raras (TR) são um grupo de elementos químicos que inclui a li1mília dos lantanídeos mais o ítrio .
Estão presentes e m fibras óticas, vidros, lâmpadas fluorescentes, monitores de micro computadores e tubos de
televisores, catalisadores, na área de energia nuclear c cm diversos outros produtos de alta tecnologia. Os
elementos terras raras (ETR), devido à semelhança química , ocorrem juntos nas fontes minerais, comportando-se como único elemento químico. Na forma como são encontrados na natureza esses elementos possuem
aplicações menos nobres, ao contrário dos elementos individuais com alto grau de pureza (Maestro c Huguenin, 1995). As principais fontes de TR são os minerais monazita, xcnotima e bastnaesita. A monazita é uma
das fontes minerais mais abundantes de terras raras (Gschncidncr, 19RO). Trata-se de um fóslato de TR que
contém tório c urânio associados. Após a obtenção do concentrado de monazita, este passa por um processo de abertura química, que pode ser através de digestão alcalina com hidróxido de sódio ou digcsttio ácida
com ácido sulfürico. A abertura ácida gera um licor sulfúrico contendo além dos ETR. outros elementos, como
urânio, tório c ferro. A purificação dos ETR constitui a primeira etapa do processo de obtenção dos elementos individuais de elevada pureza. Uma das formas, e a mais cconômica de se purif1car os elementos terras raras é a precipitação destes na forma de sulfato duplo de terras raras c sódio (NaTR(S0) 2 .xHp) (Gupta c Krishnamurthy, 1992).
Segundo Abrão ( 1994) a precipitação dos ETR na forma de sull~ttos duplos pode ser aplicada para a separação dos elementos cm grupos, porém sem muita scletividade. Neste caso. optou-se pela precipitação dos
ETR totais. Como o sultàto duplo de terras raras c sódio é pouco solúvel cm ácidos , este geralmente é convertido a hidróxido de terras raras, que é solubilizado cm solução ácida diluída. para então se proceder aos processos de obtenção dos elementos individuais.
A influência das variáveis de processo na precipitação do sulfato duplo c sua conversão cm hidróxido
de TR é pouco mencionada na literatura corrente . Kul e colaboradores (2007) estudaram os parâmetros hidrometalúrgicos envolvidos na cxtração de ETR através da precipitação do sull~tto duplo a partir do mineral bastnaesita. No trabalho de Kul et ai. (2007), o excesso de Na 2S0 4 foi menor do que o observado neste trabalho. Isso
pode ser devido ao teor de sulfato presente nos licores sulfúricos da monazita c bastnacsita.
A separação da mistura natural de ETR é ditkil de ser a lcançada, devido à similaridade das propriedades químicas c físicas desses elementos. Em fase aquosa, os ETR são estáveis no estado de oxidação trivalente. Entre
os ETR, o cério é o que oxida-se mai s tàcilmcntc ao estado tetravalente c pode ser separado baseado nesta
propriedade. O íon Ce (IV) apresenta comportamento químico bem diferenciado dos outros íons TR (III) (Grupta e Krishnamurthy , 1992 e Topp, 1965).
A oxidação do Cc (III) a Cc (IV) cm meio alcalino. ocorre até mesmo na presença de ar durante a secagem
do hidróxido de terras raras (Grupta c Krishnamurthy, 1992; Callow, 196 7). Em soluçôcs úcidas, esta oxidação é mais difícil, exigindo a adição de oxidantes fortes como pcrsulfato, permanganato, bismuto, dióxido de
chumbo c óxido de prata (li) (Topp, 1965 ; Fritz e outros, 1963) ou mediante as técnicas de oxidação clctroquímica (Topp, 1965; Kedari c outros, 1999) ou oxidação fotoquímica (Donohuc, 1979; Hirai c Komasawa, 1996).
Desta forma, a separação do Cc (IV) dos elementos TR associados pode ser realizada por dissolução sclctiva dos
outros elementos a partir do hidróxido de TR, mantendo o cério insolúvel ou através da sua precipitação sclctiva a partir de solução ácida. Em ambos os casos, a separação do cério é baseada na di fcrença de solubilidade entre o hidróxido de cério (IV) (Ksp ~ 10 ' 4 ) c o hidróxido de TR (III) (Ksp - to · ~~ ) (Topp. 1965). A oxidação via adição de solução de permanganato conduz a uma precipitação do Cc(OH)4 junto com Mn02. A purificação do cério pode ser feita mediante dissolução sclctiva da mistura ou mediante dissolução completa
desta e precipitação selctiva do cério.
Este trabalho apresenta uma metodologia de purificação dos elementos TR através da precipitação do
NaTR(S04 ) 2 .xH 20, sua conversão cm hidróxido de TR (TR(OII)) via rcaçào mctatética. a separação do cério via precipitação química na forma de uma mistura Cc/Mn c a purit1cação do produto obtido via dissolução do sólido seguido da precipitação selctiva do cério c através da solubilização selctiva do sólido. com o
Mn0 2 permanecendo insolúvel. Investigou-se influência das principais variúvcis envolvidas na precipitação do
NaTR(S0) 2 .xH 20 e na conversão deste para TR(OH),, quais sejam: tipo e excesso do agente precipitante. temperatura e tempo de rcação. Na precipitação do cério investigou-se a natureza do agente oxidante. Para obtenção
do óxido c é rico de elevada pureza, optou-se pela precipitação com permanganato (Morais c outros, 2003) c posterior purificação do sólido obtido, contaminado com manganês, através de sua completa dissolução com HCI,
seguida da precipitação sclctiva do cério mediante adição de H 2C ,0 4 c NH})H ou pela solubilização sclctiva
do Ce(OH) 4 também com HCl , com o Mn permanecendo insolúvel na forma de MnC\.
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2. EXPERIMENTAL
2.1 Reagentes c Soluções
O licor de terras raras usado no estudo é proveniente da abertura química da monazita com ácido sulfúrico c foi fornecido pela Indústrias Nucleares do Brasil - !NB. Antecedeu-se a este estudo a extraçào de tório e
urânio do licor.
Nos experimentos de precipitação do sultàto duplo, os reagentes (Na 2S0 4 and NaCI) foram adicionados na forma
sólida. O NaOH foi usado na forma de solução aquosa (3,0 moi L·'). A solução usada na separação do cério foi preparada mediante dissolução do TR(OH) , obtido a partir do sultàto duplo, com solução de HCI (6 .0 moi L·'). O ácido
de caro (H 2SO) usado como agente oxidante foi preparado pela reação de ácido sulfúrico concentrado e peróxido de
hidrogênio (50'Y.,) na relação de 3: I, cm banho de resfriamento c agitação vigorosa. A mistura de permanganato e carbonato de sódio (ambos 2.0 moi L·') foi preparada dissolvendo os dois sais cm água destilada. Todos os reagentes utilizados nas diversas etapas do estudo foram de grau analítico c as soluções foram preparadas com água destilada. O
controle analítico foi realizado por espectrometria de energia de raio-X (sistema Kevex) (Morais e Ciminelli, 2001;
2004 ). diti·ação de raios X c análise química. A caracterização química dos principais constituintes do licor sulfúrico,
do licor clorídrico c dos produtos intermediários está apresentada na Tabela I.
Tab('la I: Principais constituintes das amostras utili zadas neste estudo.
2-
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S0 4
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94 .0
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43.6

<0.01
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<0.01

0.41

2.1

TR 20

Amostra I Teor
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1
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26.2

2.2 Procedimento
Precipitação do sulfato duplo: os experimentos de precipitação do s ulfato duplo foram realizados cm béquer
de 150 mL cm banho com temperatura controlada, agitação mecânica, c monitoramento do pH. Após a rcação se completar. a polpa foi filtrada cm funil de "Buchncr" a vácuo e o precipitado lavado com água destilada
c seco cm cstufà a I OO"C.
Conversão do sullàto duplo a hidróxido de TR: os experimentos de conversão do sulfato duplo em hidróxido
de terras raras mediante rcação mctatética foram realizados em béquer de 150 mL com agitação mecânica, tempo de reação de uma hora, cm temperatura ambiente (27"C) c em temperatura controlada (70"C). Após completa rcação, a polpa fói filtrada, o precipitado lavado com água destilada e seco a I OO"C.
Separação do cério: os experimentos de precipitação do cério foram reali zados em béquer de 250 mL
em temperatura ambiente, com agitação magnética, c monitoramento do pH e do potencial cletroquímico. Em todos os experimentos, usou- se um volume de 60 mL de solução de cloreto de TR obtida a partir do TR(OH), ;
o pH final foi mantido cm torno de 3.0. Para a oxidação do cério foram testados os seguintes agentes oxidantes:
H 2SO,, KM .. O/ Na 2CO,, NaCI01 ou Hp, (50%). O controle do pH foi realizado mediante adição de solução de
Na 2CO, 0,25 moi L-1 durante o experimento. Na oxidação/hidró lise com peróxido de hidrogênio c uréia, adicionou-se, primeiramente, a uréia só lida, aqueceu-se a solução até 70"C e cm seguida, adicionou-se o peróxido de
hidrogênio 50%, a uma vazão constante c aquecimento até 90°C. Após a precipitação, a solução com o precipitado obtido foi filtrada cm funil de Buchncr com adaptador de vácuo c o sólido lavado com água destilada.
Purificação do cério : a) precipitação sc lctiva: os experimentos foram realizados em béquer de 250 mL
cm temperatura ambiente, com agitação mecânica e monitoramento do pH. Primeiramente, o sólido obtido através da adição da mistura de KMnO/Na,CO, foi solub ilizado com HCl 3.0 moi L-1 a 70" C. Os experimentos de
precipitação do cério foram realizados com I 00 mL de solução, utilizando-se como agentes precipitantes o
ácido oxálico (I 0%) cm um excesso de I 0% do cstequiométrico c com solução de hidróxido de amônio (3 .0
moi L·') até pH 5.0, 7.0 c 8.0. Finalmente, o produto foi calcinado a SOO"C para obtenção do Cc0 2. b) solubilização sclctiva: os experimentos de solubilização do Ce(OH) 4 foram realizados em béquer de 150 mL, com
aquecimento c agitação magnética usando diferentes concentrações de solução de HCI.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Precipitação do sulfato duplo de TR e Na
Efeito do agente precipitante: a eficiência da precipitação dos ETR a partir do licor sulfúrico foi investigada para 3 diferentes reagentes: cl9rcto de sódio (NaCI), sulfato de sódio (Na 2S0 4 ) c hidróxido de sódio
(NaOH). O NaCI c o Na,S0 4 foram utilizados na forma sólida, enquanto o NaOH foi utilizado na forma aquosa (3 moi L· 1) . Os experimentos foram realizados em temperatura ambiente 27"C, utilizando-se duas vezes a
quantidade estequiométrica. A recuperação foi de 93.7, 91.2 e 86.5 % com NaOH, Na 2S04 c NaCI, respectivamente, indicando uma melhor eficiência quando NaOH e Na2S04 foram usados.
Efeito da quantidade de agente precipitante: a quantidade de reagente adicionado variou de 1.5 a II
vezes da relação estequiométrica a 70"C. A Fig. I a apresenta a recuperação de TR em função da quantidade de
reagente. A Fig. I b mostra a relação entre as TR solúveis em função da quantidade de reagente.
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Figura I b: Teor de ETR solúveis no filtrado com a qu antidade de Na 2S0 4 adicionado

A recuperação dos ETR é praticamente a mesma (99%) para o NaOH e o Na 2S04 a partir de três vezes a quantidade estequiométrica de reagente (Fig. I a). Entretanto, nesta condição, a recuperação do ítrio foi de
apenas 44% (Fig. lb). Para atingir uma recuperação de 99% do ítrio presente no licor, a quantidade de NaOH
c de Na 2S0 4 necessária foi 8.5 vezes o estequiométrico (Fig. la). Nesta condição, a melhoria na recuperação
das TR totais é praticamente insignificante (99 a 99.5%). O aumento na quantidade de reagente adicionado só é justificado para a recuperação do ítrio. Nos experimentos com NaOH observou-se a contaminação do
su lfàto duplo com fen·o. Neste caso, a concentração de Fe foi de 90 11g g· para 1.5 vezes a quantidade estequiométrica de NaOH. O teor de Fe passa para 3.200 11g g· 1 para 8.5 vezes a quantidade estequiométrica.
Para o Na 2S0 4 a concentração de Fe foi de 70 11g g· 1 para qualquer quantidade adicionada. Como este trabalho se refere a uma pesquisa acadêmica, os experimentos seguintes foram realizados com a 8.5 vezes a
relação estequiométrica de Na2S04.
1

Efeito da temperatura: a influência da temperatura foi investigada no intervalo de 27 a 80"C usando o Na 2 S04
como agente precipitante. No intervalo investigado, observou-se o efeito da temperatura somente na precipitação do ítrio. Para este elemento, a temperatura ideal de precipitação foi de 70"C. Para a relação cstequiométrica usada (8.5 vezes), a precipitação dos demais ETR pode ser conduzida à temperatura ambiente.
Efeito do tempo de reação: o efeito do tempo de precipitação foi investigado no intervalo de 0.5 a 3 horas,
na temperatura de 70°C e com 8.5 vezes a quantidade cstcquiométrica de Na 2S0 4 • Para o tempo de I hora de
reação, a recuperação dos ETR totais foi de 99.2%, porém a recuperação do ítrio foi de apenas 67'%. Para 2 horas de agitação, a recuperação do ítrio passou para 99.4 e a de TR totais foi de 99.9%.

3.2 Conversão do sulfato duplo em hidróxido de TR
Nos experimentos de conversão do NaTR(S0 4 ) 2.xH 20 em TR(OH)1 variou-se a temperatura c o excesso
de NaOH. Os experimentos foram realizados em temperatura ambiente 27 e a 70"C, utilizando solução de NaOH
3.0 moi L· 1• O tempo de reação foi mantido em I hora. A quantidade de NaOH adicionada variou desde quan-
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tidades inferiores ao estequiométrico até 1.25 vezes . Os sólidos obtidos no estudo foram caracterizados por difração de raios X c análise química. Os resultados estão apresentados na tabela II.
Tabela II: Condições experimentais c caracterização química

Quantidade
estequiométrica de
Na OH

Temperatura
("C)

0.6 - 0.8 vezes

27± 1

Compostos amorfos

-

-

0.6 - 0.8 vezes

70±2

NaTRSO/OH) 4 .2Hp
predominantemente

0.3

22.4

1.05 - 1.25 vezes

27±1

A morphous compounds

0.14

9.8

1.05 - 1.25 vezes

70±2

TR(OH),
predominantemente

0.3

0.96

Análise Química(%)
Dados de Raio X

so

Na

4

·2

O estudo mostrou que os melhores resultados foram alcançados quando a conversão foi realizada a 70°C
com 1.05 vezes a quantidade estcquiométrica de NaOH .

3.3 Separação do cério
O estudo de separação do cério foi realizado mediante precipitação utilizando a técnica de oxidação/hidrólise
do metal. Em meio ácido a oxidação do Ce(lll) a Ce(IV) só é possível através de oxidantes fortes . Neste trabalho investigou-se a eficiência dos seguintes agentes oxidantes: H2 S0 5, Hp 1 , NaCIO, e KMn0 4 . Em todos
os experimentos uma solução de Na 2C01 (0.25 moi. L·1) foi usada para manter o pH 3.0. As equações referentes
a cada oxidante estão apresentadas a seguir.
Ácido de caro- H~SO,
~E" 29 xK =

0.37V

(I)

~E"2·1~ K = 0.0 I v

(2)

Clorato de Sódio - NaCI03
NaCIO, + 6Cc '' + 6H' <=> 6Cc 14 + NaCI + 3Hp

Peróxido de hidrogênio - Hp 2

(3)
No caso da oxidação com KMn0 4 , ocorre a precipitação de Mn0 2 juntamente com o Ce(OH) 4 . Após
a precipitação, o sólido obtido necessita ser purificado para a obtenção do Cc0 2 de elevada pureza (Morais,
2003).
3Cc1 ' + MnO 4· + 4H ' <=> 3Cc4 ' + MnO 2 (s) + 2H 2O

(4)

De acordo com as rcações I, 2, 3 e 4, a oxidação do Ce'' a Ce 4 + é espontânea para os oxidantes H2 S0 4 ,
H20 2 c KMn0 4 c não espontânea para o NaCIO,, uma vez que o ~E é praticamente nulo. Como o Ce (IV)
é menos básico que as outras TR trivalentes, pode-se separá-lo fazendo-se a hidrólise da uréia na presença de
água oxigenada. A hidrólise da uréia inicia-se em temperatura próxima de 90°C, de acordo com a reação:
(5)

Durante a hidrólise ocorre a liberação de moléculas de amônia contribuindo para um aumento gradativo do pH c, cm conseqüência, ocorre a precipitação do hidróxido de cério (IV), antes, da precipitação dos hidróxidos das outras TR.
(6)
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Os resultados dos experimentos para cada oxidante estão apresentados na Tabela III. Nos experimentos
de I a 4, foi utilizado 50 % de excesso do agente oxidante c o pH foi ajustado para 3.0 com solução de
Na 2C01 0.25 moi.L-1• O experimento 5 foi realizado nas condições otimizadas por Umcda. 1976, ou seja, lO
vezes a relação cstequiométrica do oxidante e 2.0 g de uréia por grama de cério contido na amostra . O potencial inicial da solução de cloreto de terras raras utilizada nos experimentos é de 500 mV*
Tabela III: Teor de cério, outros ET R, sulfato, P,O, c manganês no precipitado para os diferentes tipos de reagentes.
Potencial
máximo
(mV)*

Outros
Tr 20 3 ('Yo)

so}-

(%)

1130

30.1

560

NaClO,/CO~-

4
5

PO~-

Mn

(%)

('X·)

(%)

Recuperação
de Ce (%)

24.1

15.1

7.77

-

17.5

30.9

22.0

11.2

10.7

-

17.0

534

31.6

26.6

11.6

11.3

-

IX.5

KMn0 4/C0 12

1140

63 .7

0.024

10.7

1.54

12.9

99.9

H20 2/uréia

610

41.5

27.7

7.74

0.33

-

X.3

Experimento

Reagente

I

H2S0 5/C0_1 2-

2

H20 2/C0, 2-

3

Ce0 2

*Potencial medido (cletrodo: Ag/AgCI).

Conforme apresentado na Tabela III, os maiores resultados de potencial foram obtidos para o H2SO, c o
KMn0 4 • Pode-se observar que a recuperação de Ce obtida com os oxidantes H2SO,, NaClO, c Hp, (Experi mentos I, 2, 3 e 5) não foram satisfatórios. Em todos estes experimentos ocorreu co-prccipitação de outros elementos terras raras. Durante todos os testes de oxidação/precipitação, foi observada a formação de bolhas c odor
de Cl2 (g), indicando a OCOITência da rcação competitiva de oxidação do cr a Cl elementar. uma vez que as rcações foram realizadas em meio clorídrico.
Experimentos realizados com uma solução clorídrica com o mesmo teor de CT da solução de TR apresentaram potenciais máximos semelhantes aos apresentados na Tabela III para todos os oxidantes usados, confirmando assim a oxidação do cr.
Este resultado está coerente com os potenciai s padrões de oxidação do íons cr c Cc' ·, conforme scmi-reaçõcs
apresentadas abaixo. Como pode ser observado, o c r é mais tàcilmcntc oxidado a CI elementar que o Cc1 ' a C c~ ' .

2

cr ~ Cl2(g) + 2e

Cc 1 •

+ e·~

Ce 4+

E" 2'i~K =-I ,36V
E"

29

xK

= -I ,44 V

(7)
(8)

Durante os experimentos observou-se a turvação da solução já em pH próximo de 1.2. Para a concentração de TR totais presentes na solução, não era prevista a precipitação do hidróxido de TR neste pH. A difração de
raios X dos sólidos obtidos indicou a presença de fosfatos e sulfatos de TR. Logo, a presença de ânions SO 2c P04' · são interferentes importantes, mesmo cm concentração baixa, como a apresentada na solução de cloreto de TR. Isso ocorre devido à formação de sais insolúveis cm pH abaixo do previsto para formação do hidróxido de C e (IV) (pH - 3.0). Apesar da precipitação dos metais na forma de fostàto c sul fato cm detrimento
ao hidróxido conforme esperado, pode-se observar que dos oxidantes testados apenas o permanganato foi efctivo na oxidação do Ce 3 ' a Ce 4 • Observou-se, também, neste experimento, que o fosfàto c sultàto de Cc" precipitam preferencialmente aos outros ETR trivalentes, visto que para este experimento, a concentração de TR 20 1
no precipitado foi de 0.024 %, enquanto nos experimentos com os outros oxidantes, a concentração de TR 20 1
ficou entre 22 - 28% (Tabela III).

3.4 Purificação do cério
Para o estudo de purificação do cério foi utilizado um precipitado de Cc/Mn obtido nas condições definidas por Morais e outros (2003 ), ou seja: excesso de 25% de ox idantc, pH final de 2.5, tempo de reação de 30 minutos e temperatura ambiente. O estudo visou principalmente a eliminação do Mn do precipitado, uma vez que o fosfato e o sulfato podem ser eliminados previamente durante o preparo da solução de cloreto de TR. O precipitado obtido mediante oxidação do Cc com KMnO~ apresentou um teor de 64.5'% de Cc
e 12.9% de Mn . A purificação do Cc foi rea lizada através da dissolução completa do precipitado. utili zando HCI 3.0 moi.L-1, com posterior precipitação selctiva do cério c através da solubilização sclctiva do cério, também com solução de HCI.
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Precipitação sclctiva: os reagentes usados nos ensaios de purificação do precipitado de cério contaminado
com manganês foram: ácido oxúlico (H,C,O) c hidróxido de amónio (NHpH). No caso do reagente NHpH
foram realizados testes cm diferentes pHs: 5.0, 7.0 e R.O. No caso da precipitação do cério como oxalato, utilizou-se I O'Y., de excesso de ácido oxálico. O rendimento da rcação foi de 9R.I %, c o teor de Mn no sólido foi
de 0.(l7°1.,. Nos experimentos de precipitação do cério como hidróxido mediante adição de solução de NH 4 0H
em pH 5.0 c 7.0, a recuperação do cério foi insignificante. No experimento com NHpH em pH 8.0, obtevese um rendimento superior a 99.8%. Neste caso o teor de Mn no precipitado foi de 0.42%. O teor de SO/ foi
de 0.5% no precipitado obtido com H,C,0 4 c de 2.6% no precipitado com NH 4 0H. Não foi observada apresença de PO/ cm nenhum destes sólidos.
Solubilização sclctiva: o estudo de solubilização sclctiva do Cc(OH) 4 foi realizada com HCI nas concentrações de 1.0 moi. L 1 • 1.5 moi. L 1 c 2.0 moi. L 1 c nas temperaturas de 50 c 70"C. Os melhores resultados foram obtidos para as concentrações de 1.0 moi. L com um tempo de rcação de 3 horas c na concentração de 1.5
moi. L com I hora de rcação, a 70"C. Em ambos os casos, obteve-se uma recuperação de 97% de cério. A solução de cério obtida apresentou 0.45 g L de Mn c o sólido remanescente ( 15% da massa inicial) apresentou um
teor de 84.3% de MnO, c 15.7% de Cc.
1

,

1

•

1

4. CONCLUSÕES
O estudo das variáveis de processo para a obtenção do sulfato duplo de TReNa (NaTR(SO)) c da conversão deste cm TR(OH) 1 foram de grande importância na sclcção das condições ideais de operação. Entre os
agentes precipitantes investigados, o Na,S0 foi o mais eficiente. A precipitação do ítrio exige grande excesso
4
de reagente c aquecimento durante a precipitação (70"(). Na ausência do ítrio, a precipitação do NaTR(SO )
4 '
pode ser realizada com 1.5 vezes a quantidade cstcquiométrica de Na,S0 , onde se obtem uma recuperação pró4
xima a 98% de ETR. O difratograma de raios X indicou a obtenção do NaTR(SO ) mono-hidratado. A difra4 2
ção de raios X c a análise química mostraram que a conversão do NaTR(SO ) deve ser realizada a quente
4 2
e com ligeiro excesso de NaOII ( 1.05 vezes a quantidade cstcquiométrica).
Em todos os casos observou-se a oxidação do cloreto, indicando a importância da minimização da quantidade de HCI utilizado na dissolução do hidróxido de TR . Durante a elevação do pH visando a precipitação
do TR(OH) 4 , verificou-se, também, a precipitação dos elementos TR nas formas de sulfàto c fosfàto. A oxidação do Cc 1 ' c precipitação sclctiva do Cc 4 ' . mesmo na presença de sulfàto c fosfàto, só foram cfctivas quando
se utilizou o KMn01 como agente oxidante. Na purificação do precipitado de Cc contaminado com Mn, tanto
o ácido oxálico como o hidróxido de amónio mostraram-se eficientes na purificação. Após a purificação o produto apresentou 99% de CcO, c uma recuperação de 98%. A purificação da mistura de Ce/Mn através da solubilização sclctiva do Cc é interessante devido à possibilidade de recuperação do Mn. Com esta técnica, obtevese uma recuperação de cério de 97% c um resíduo de Mn com 84% de MnO, c 16'Yo de CeO,.
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