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RESUMO 
 
Os metais do conjunto terras raras tem suas aplicações aumentadas a cada dia, 
fazendo com que sua importância mundial seja cada vez maior. Apesar de possuir 
grande quantidade destes elementos, o Brasil não os beneficia e, portanto, gasta 
US$ 15,31 milhões por ano com produtos químicos e manufaturados destes metais. 
Um dos fatores que encarece estes compostos é a extração que geralmente utiliza 
grande quantidade de ácidos e agentes oxidantes para lixiviar os elementos do 
mineral. Este trabalho apresenta uma alternativa aos métodos atuais de extração de 
terras raras, utilizando um processo de biossolubilização no qual um micro-
organismo (Acidithiobacillus thiooxidans) produz ácido, reduzindo a necessidade de 
insumos e apresentou no método indireto uma recuperação de até 98,49% do total 
de terras raras presentes no fosfogesso estudado, podendo até ser uma alternativa 
aos métodos extrativos atuais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: terras raras; lantanídeos; biohidrometalurgia; 
biossolubilização; fosfogesso. 
 
ABSTRACT 
 
Rare earth metals (REM) are increasingly present in technological applications, 
which leads to higher importance worldwide. Despite having a huge quantity of these 
elements, Brazil does not process them, and have to spend US$ 15.31 million/year 
with chemical and manufactured products containing rare earth elements. A step that 
contributes with the increasing price of these products is the extraction from the ore 
that generally uses a large amount of acids and oxidizing reagents to leach the REM. 
This work presents an alternative to current methods of REM extraction, using a bio-
assisted solubilization, in which a bacteria produces acid that reduces the amount of 
chemicals needed and reached up to 98.49% recovery of the REM contained in 
phosphogypsum. 
 
KEYWORDS: rare earths; lanthanides; biohydrometallurgy; biosolubilization; 
phosphogypsum.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Terras raras (TR) é a denominação de um conjunto de 17 elementos, que inclui 15 
lantanídeos (Z=57 a Z=71), além do escândio (Z=21) e o ítrio (Z=39). Cada vez mais 
estes elementos vêm ganhando importância mundial pela descoberta de novas 
aplicações e principalmente pelo crescente uso em produtos de alta tecnologia que 
são aplicados. 
  
Uma importante aplicação dos TR são os imãs de neodímio, que possuem os 
maiores campos magnéticos específicos conhecidos, como por exemplo o Nd2Fe14B. 
Estes imãs são utilizados em motores, relógios, tubos de micro-ondas, memória de 
computadores e até imagens de ressonância magnética (IRM) (Martins & Isolani, 
2005). 
 
O grande problema para os consumidores destes produtos é alto valor e volatilidade 
de mercado destes elementos que são considerados críticos, devido a sua 
importância (Peck et. al., D., 2015). O mercado de TR é controlado pela China, que 
em 2013 produziu de 89% dos óxidos destes metais, e consome 67% do que produz 
(Ortiz & Viana Junior, 2014). 
 
Em 2013, o Brasil ganhou grande importância no cenário mundial de reservas de 
terras raras, passando a ser o segundo pais que mais possui estes metais, com 
16,1% das reservas mundiais. Apesar de possuir grande quantidade deste 
importante recurso, a produção brasileira é de apenas 0,5% da mundial, precisando 
importar um montante do US$ 15,31 milhões em compostos químicos e 
manufaturados de terras raras (DNPM, 2014). 
 
Um dos principais motivos para os altos preços dos óxidos de terras raras são os 
métodos de extração e purificação, que atualmente são baseados em duas grandes 
etapas: primeiramente, a separação física do minério extraído, que pode inclui a 
separação eletrostática, magnética, gravimétrica e a flotação (Jordens et al., 2013). 
A segunda etapa, que é a purificação dos elementos individuais, se baseia em 
processos de troca iônica, cristalização fracionada e precipitação parcial (Abrão, 
1994). 
 

Dependendo da origem do minério, terras raras em baixa concentração (0,5%) 
podem estar associadas ao fosfogesso, que é um produto secundário da extração 
de fosfato de rochas fosfáticas. Este subproduto está sendo cada vez mais 
acumulado, chegando a milhões de toneladas nos locais onde é extraído. 
 

Este trabalho tem como objetivo estudar uma alternativa aos métodos tradicionais de 
extração e solubilização  de terras raras, utilizando o fosfogesso como fonte destes 
metais. É proposta uma rota biotecnológica que utiliza micro-organismos capazes de 
produzir ácido sulfúrico responsável pela lixiviação e, portanto, utiliza quantidades de 
ácidos muito reduzidas, podendo, portanto, reduzir o custo deste processo. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Caracterização mineralógica 
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A caracterização mineralógica foi feita pelo consumo ácido do fosfogesso, 
Difratometria de Raios-X (DRX) e da quantificação de lantanídeos por 
Espectroscopia Massas com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS), como 
descrito a seguir. 
 
2.1.1. Difratometria de Raios-X 
 
O equipamento utilizado foi o difratômetro de Raios-X D5000 – Siemens®, com 
tempo de contagem de 2 segundos, passo 0,02º (2Ɵ) e ângulo de varredura de 5 a 
100º (2Ɵ). 
 
2.1.2. Consumo ácido do fosfogesso 
 
Para a determinação do consumo ácido, uma massa conhecida de minério foi 
adicionada uma quantidade medida de ácido sulfúrico de concentração conhecida e 
suficiente para a solução chegar ao pH 2,0. Esta mistura foi agitada continuamente 
com barra magnética e periodicamente foram feitas leituras de pH. Sempre que 
necessário o pH foi corrigido para 2,0 com um volume medido de ácido. Após a 
estabilização deste valor foi calculado o consumo de ácido do minério (Kg de ácido/t 
minério). 
 
2.1.3. Quantificação de TR totais no fosfogesso 
 
Para a realização desta análise, uma amostra de 150 g foi enviada a SGS GEOSOL 
Laboratórios Ltda. A quantificação dos lantanídeos foi realizada pelo método de 
determinação por fusão com metaborato de lítio, utilizando o equipamento de ICP-
MS. 
 
2.2. Análises de pH e lantanídeos solúveis 
 
Para o acompanhamento dos ensaios foram retiradas alíquotas, que foram utilizadas 
para medidas de pH. A determinação dos lantanídeos solubilizados foi feita 
utilizando o método do alaranjado de xilenol (Svobda, 1966). A curva analítica foi 
preparada para determinações de 5 a 60 mg/L de TR totais com soluções de 
lantânio, padronizadas, utilizando ICP-OES. 
   
2.3. Ensaios de biossolubilização 
 
Os ensaios de biossolubilização foram feitos em frascos de 1000 mL contendo 5% 
(v/v) do inóculo da bactéria Acidithiobacillus thiooxidans (coleção do Laboratório de 
Biohidrometalurgia do Instituto de Química - UNESP), e 3 g de enxofre elementar 
como fonte de energia. Os frascos foram submetidos a agitação de 150 rpm e 
temperatura de 30ºC. 
 
2.3.1. Ensaios de biossolubilização direta 
 
O Ensaio Direto foi preparado utilizando frascos em duplicata contendo 300 mL de 
meio de cultura, inoculo, 3,0 g de enxofre como fonte de energia e 6,0 g de 
fosfogesso. Os controles foram preparados contendo 300 mL de meio de cultura, 3,0 
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g de enxofre e 6,0 g de fosfogesso, mas não foram inoculados. Em um dos controles 
(Controle abiótico ácido) foram feitas adições de ácido sulfúrico para o pH da 
solução se igualar ao dos frascos contendo o micro-organismo. Já no outro controle 
(Controle abiótico) não foram feitas adições de ácido. A Tabela 1 mostra as 
características de cada ensaio. 

 

2.3.2. Fase de bioprodução de ácido para os ensaios indiretos 
 
A biossolubilização indireta consiste em se adicionar o fosfogesso após a cultura 
bacteriana atingir seu estágio estacionário. Dessa forma estes ensaios foram 
realizados em duas etapas: uma primeira, de bioprodução de ácido seguida de uma 
etapa de biossolubilização. A fase de bioprodução de ácido consistiu da incubação 
do micro-organismo com 300 mL de meio de cultura e enxofre elementar para a 
produção de ácido sulfúrico (Garcia Jr & Bevilaqua, 2008). A cada período de tempo, 
foram feitas reposições de água e medidas de pH, até chegar ao valor de 0,6 (25 
dias de incubação). Estas culturas foram utilizadas nos ensaios de biossolubilização 
indireta. 
 
2.3.3 Ensaios de biossolubilização indireta 
 
Após a fase de bioprodução de ácido, foram obtidas soluções de pH = 0,6 contendo 
substâncias excretadas pelas bactérias, que foram diferenciadas de três maneiras 
para identificar qual o principal fator da solubilização de terras raras. A diferenciação 
ocorreu conforme mostrado na Figura 1, onde em um dos fracos (Indireto Biótico) 
apenas foi adicionado fosfogesso, o segundo (Controle Indireto abiótico) foi filtrado 
com membrana milipore 0,45 µm para se obter apenas a solução ácida livre das 
bactérias. E em um terceiro frasco (Controle Químico) foi feita uma medida do 
volume e pH da solução obtida, então o conteúdo foi descartado e em seu lugar foi 
preparada uma solução sintética similar contendo apenas H2SO4 para manter 
apenas a força ácida. 
  

Tabela 1. Características de cada ensaio de biossolubilização. 

Ensaio Características 

Direto biótico 
 

Inoculado, com fosfogesso. 

Controle Abiótico 
 

Não inoculado, com fosfogesso, sem adição de ácido. 

Controle Abiótico 
Ácido 

 

Não inoculado, com fosfogesso, com adição de ácido. 

Indireto Biótico Após bioprodução de ácido o fosfogesso foi adicionado 

 
Controle Indireto 

Abiótico 
 

 
Após bioprodução de ácido a solução foi filtrada e o fosfogesso for adicionado 

Controle Químico 
 

Preparada solução sintética (de ácido sulfúrico) de mesmo pH e mesmo volume 
na qual o fosfogesso foi adicionado 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização mineralógica 
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3.1.1. Difratometria de Raios-X 
 
A Figura 1 mostra o difratograma de raios-X, que foi comparado com o padrão do 
arquivo JCPDS para gesso (gypsum). É possível observar que a maior parte do 
material é constituído de gesso, componente principal do fosfogesso. Outras fases 

cristalinas estão presentes, como por exemplo compostos de terras raras (0,6%), 
mas não podem ser identificados com esta técnica pois o limite de detecção é de 
aproximadamente 2%. 
  

 
Figura 1. Resultado da Difração de Raios-X na amostra de fosfogesso. Fonte: Autor. 

 
3.1.2. Consumo ácido do fosfogesso 
 
O consumo ácido do fosfogesso foi crescente até 185 horas quando alcançou o 
valor de 27,03 Kg H2SO4/ton, indicando que este material tem característica alcalina. 
Este consumo é considerado baixo quando comparado a sulfetos de níquel como a 
pentlandita, cujo consumo é de aproximadamente 250 Kg H2SO4/ton (Cameron, 
2013). O baixo consumo de ácido pelo fosfogesso é uma vantagem pois facilita a 
manutenção e controle de pH nos ensaios de biolixiviação. 
 
3.2. Quantificação de TR totais no fosfogesso 
 
A análise dos TR no fosfogesso (Tabela 2) indicou que os elementos presentes em 
maior quantidade são cério, lantânio, neodímio e praseodímio, que somam juntos 
91,7% das terras raras totais, indicando que possivelmente estão na forma de 
monazita, mineral composto de 83,5% a 94,5% de lantanídeos leves (Ce, La, Nd e 
Pr) (Jordens, 2013). 
  

Tabela 2. Concentrações dos elementos terras raras presentes no fosfogesso determinadas 
por ICP-MS. 

Elemento Concentração (ppm) Elemento Concentração (ppm) 

Y  114,0 ± 0,17 Sm 167,3 ± 1,62 
La 1270 ± 26,87 Eu 50,05 ± 0,44 
Ce 2726 ± 41,72 Gd 107,1 ± 1,57 
Pr 341,3 ± 1,39 Dy 37,26 ± 0,34 
Nd 1258 ± 21,21 Tb 10,36 ± 0,23 
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A soma da concentração de todos os elementos mostra que eles representam 
0,61% em massa do fosfogesso. Esta concentração é considerada baixa, mas já é 
conhecido que nos EUA são processados minérios com 0,3% em massa para 
extração de terras raras, indicando um potencial de extração nesse fosfogesso (Qu, 
2013). 
 
3.3. Ensaios de biossolubilização 
  
A variação dos valores de pH nos ensaios de biossolubilização (Figura 2) indicou 
que sem a presença da bactéria e sem adição de ácido (Controle abiótico), o pH do 
meio sobe de 2,8 para 4,3 rapidamente e assim permanece. O ensaio onde o micro-
organismo foi adicionado ao fosfogesso (Direto biótico) indicou que o crescimento da 
bactéria foi inibido, pois o pH não diminuiu para valores inferiores a 1,0. Esta inibição 
pode estar relacionada com a presença de alumínio no fosfogesso (resultado não 
apresentado), um inibidor do crescimento da At. thiooxidans (Fischer, 2002). As 
medidas de pH do Controle abiótico ácido mostraram que as adições de ácido 
sulfúrico fizeram uma simulação fiel da produção de ácido pela bactéria sendo 
semelhantes ao comportamento dos frascos diretos. 
 
Com relação aos ensaios indiretos é possível notar que a etapa de bioprodução de 
ácido gerou soluções de pH 0,6. Após a adição do fosfogesso (25º dia) os valores de 
pH foram aumentando devido ao consumo ácido pelo fosfogesso adicionado. 

 

 
Figura 2. Gráfico das medidas de pH com o tempo nos ensaios realizados. Fonte: Autor. 

 
As medidas de concentração de terras raras solúveis, feita pelo método 
espectrofotométrico de alaranjado de xilenol (Figura 3) mostram que a solubilização 
foi muito mais efetiva nos ensaios indiretos, indicando que em valores de pH mais 
baixos, a solubilização é mais eficiente. 
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Figura 3. Gráfico da concentração de terras raras totais em solução. Fonte: Autor. 

 
Observando que a solubilização nos três ensaios indiretos foi muito semelhante, é 
possível afirmar que o único responsável pela solubilização das terras raras é o 
ácido, independentemente se foi produzido pela bactéria ou da solução ácida 
simulada (Controle Químico). 
 
A metodologia proposta obteve 98,49% de solubilização de terras raras, mostrando 
ter maior recuperação do que o método biotecnológico que utiliza o fungo Penicillium 
tricolor que obteve 80% de solubilização (Qu & Lian, 2013) e equivalente ao método 
que utiliza decomposição térmica (90-99% solubilização) (Kumari, 2015). O método 
proposto neste trabalho possui a vantagem de que a própria bactéria é a 
responsável pela produção do ácido, reduzindo, portanto, o gasto com adições de 
reagentes químicos. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
  
O método Indireto se mostrou eficiente na extração de terras raras em materiais de 
baixa concentração, sendo uma alternativa aos métodos atuais de solubilização de 
terras raras neste tipo de material. O método direto não mostrou bons resultados por 
causa da inibição do micro-organismo pelo fosfogesso. 
 
A caracterização do fosfogesso indicou que ele possui terras raras em concentração 
baixa, mas que devido a quantidade deste material no Brasil pode ser uma potencial 
fonte de extração destes metais utilizando por exemplo a metodologia proposta. 
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