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RESUMO 
 
Os depósitos de fosfatos ígneos de complexos alcalinos vêm ganhando atenção 
pelo potencial de produção de terras raras. Neste cenário está o depósito de Catalão 
que já é lavrado para produção de fosfato. Um estudo de caracterização foi 
conduzido para amostras mineralizadas em terras raras dos cinco principais litotipos: 
foscorito, flogopitito, bebedourito, silexito e cobertura. Esses litotipos apresentam 
teores variando de 2 a 5% de óxidos de terras raras. As distribuições 
granulométricas mostraram grande similaridade entre os litotipos, apresentando 
elevada quantidade de finos com exceção do silexito. Os maiores teores de terras 
raras foram observados nas frações finas, predominando as terras raras leves, aqui 
definidos como La, Ce, Nd e Pr, sendo acima de 95% em massa das terras raras 
totais. Frações granulométricas de cada litotipo foram submetidas à DRX, MEV e 
QEMSCAN, onde foram avaliadas as composições modais e suas associações 
mineralógicas, assim como a liberação da monazita por faixa granulométrica. A 
mineralogia presente nos litotipos é similar, embora com diferentes proporções. Os 
principais minerais identificados foram: quartzo, óxi-hidróxido de ferro, ilmenita, 
anatásio, apatita, monazita, flogopita / vermiculita e minerais do grupo da crandalita. 
Confirmou-se que o principal mineral portador de terras raras em todos os litotipos é 
a monazita, porém suas associações e relações texturais podem variar. Em menor 
proporção é verificada a presença de terras raras nos fosfatos aluminosos do grupo 
da crandalita, minerais que geralmente encontram-se associados aos óxi-hidróxidos 
de ferro, anatásio, quartzo e apatita, variando de acordo com o litotipo sobre o qual 
ocorreu a mineralização de terras raras. Devido ao enriquecimento nas frações finas 
o aproveitamento econômico seria o aproveitamento da fração abaixo de 75µm 
obtendo recuperações médias de 60% de terras raras e teores de 5% de óxidos de 
terras raras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: caracterização; terras raras; fosfato; monazita; Catalão. 
 
ABSTRACT 
 
Igneous alkaline phosphate complexes are taking attention by the potential of Rare 
Earth production, Catalão phosphate deposit is one of this case. A characterization 
study was conducted with five rare earth ore samples from the main lithotypes of 
Catalão deposit: Phoscorite, Phlogopitite, Bebedourite, Silexite and Covering. The 
rare earth oxide grades of the samples range from 2 to 5%. The fines particles have 
the higher rare earth grades, with predominance of light rare earth (La, Ce, Nd and 
Pr) corresponding to more than 95% of the total. The modal composition, mineral 
association and monazite liberation were determinate in the particle sizes fractions of 
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each lithotype using X-ray diffraction, SEM and QEMSCAN. The minerals determined 
in each sample were similar but in different concentrations. The main minerals 
determined are quartz, iron oxides/hydroxides, ilmenite, anatase, apatite, monazite, 
flogopite / vermiculite and minerals of crandallite group. It was confirmed that 
monazite is the main rare earth bearing mineral for all the lithotypes, but it 
associations and textures are variable. Rare earth elements are present in small 
quantities in the aluminum phosphate minerals of the crandallite group, these 
minerals are usually associated with iron oxy-hydroxides, anatase, quartz and 
apatite, varying according to the lithotype. Due the rare earth grade increase in fine 
particles, the reclamation of the fraction below 75μm would be of economic 
advantageous obtaining an average recovery of 60% of rare earths with grades of 
5% rare earth oxides. 
 
KEYWORDS: characterization; rare earth; phosphate; monazite; Catalão.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
As terras raras compreendem um grupo de 17 elementos químicos metálicos 
(Elementos/óxidos de terras raras – ETR/OTR) de ampla distribuição na crosta 
terrestre, mas em baixas concentrações. A aplicação desses elementos está voltada 
à produção de ímãs permanentes, circuitos eletroeletrônicos, catalisadores de gases 
de escapamento, equipamentos de laser, telefones celulares, corantes em vidros e 
cerâmicas, lentes de alta refração e ligas metálicas (Rocio et al., 2012). 
 
Com o aumento do uso de ETR e a produção monopolizada pela China, responsável 
por cerca de 97% da produção mundial, a exploração de minérios de terras raras 
tem ganhado importância. No Brasil os depósitos de terras raras mais importantes 
ocorrem em complexos carbonatíticos, principalmente associados aos depósitos de 
fosfato (Catalão, Araxá e Tapira), sendo um dos mais importantes o depósito de 
Catalão em Goiás. O potencial de recurso de terras raras no depósito Córrego do 
Garimpo em Catalão compreende 17,7Mt com teor de médio de 7,6% de terras 
raras, segundo Tassinari et al. (2001). 
 
O Complexo alcalino carbonatítico de Catalão encontra-se inserido na Província 
Ígnea do Alto Paranaíba (PIAP) que é formada por um conjunto de rochas 
carbonatíticas, kimberlíticas e kamafugíticas que ocorrem na forma de diques, pipes, 
plugs, diatremas, derrames de lavas, depósitos piroclásticos e grandes complexos 
plutônicos (Gibson, 1995). Os depósitos minerais do complexo resultaram de três 
processos geológicos, especificamente, o magmatismo, o metassomatismo e o 
intemperismo (Figura 1). Os veios de carbonatitos estão representados na base. 
 
O principal mineral portador de terras raras na região de Catalão é a monazita 
(Tassinari et al., 2001). A mineralização da monazita foi promovida principalmente 
pelo metassomatismo, através de fluidos carbo-hidrotermais carregados em ETR, 
possivelmente liberados durante a transformação metassomática da perovskita em 
anatásio (Ribeiro, 2008). 
 

 
Figura 1. Perfil de intemperismo do Complexo de Catalão I de acordo com Oliveira & Imbernon 

(1998) adaptado por Ribeiro (2008). 
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O processamento de terras raras normalmente envolve beneficiamento seguido de 
rotas ácida ou alcalina, determinadas pela natureza do mineral minério e minerais de 
ganga eventualmente presentes (Gupta e Krishnamurthy, 2004; Krein et al., 1966). 
 
Este trabalho apresenta caracterização de cinco amostras de terras raras do 
depósito de Catalão, com base nos resultados obtidos foi proposta uma rota de 
beneficiamento para minério de Terras Raras de Catalão previamente às etapas de 
extração dos ETR.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Cinco amostras, uma de cada litotipo, foram coletadas no depósito de terras raras de 
Catalão. As amostras foram enviadas para o Centro de Desenvolvimento Mineral da 
Vale (CDM) para caracterização e estudo de processos. A denominação de cada 
amostra foi definida de acordo com o litotipo onde a amostra foi coletada, sendo elas 
Foscorito, Flogopitito, Bebedourito, Silexito e Cobertura. 
 
Cada amostra foi homogeneizada em pilha alongada e quarteada em quarteadores 
rotativos. A distribuição granulométrica foi realizada em peneiras quadradas (8000, 
4000, 2000, 1000, 500, 300, 150, 100, 75, 38µm) onde os retidos em cada peneira 
foram submetidos a análises químicas. A fração passante da peneira com menor 
abertura (38µm) teve a distribuição granulométrica determinada por cyclosizer, os 
produtos das frações gerada no cyclosizer foram submetidos a análises químicas. 
 
As análises químicas foram realizadas no CDM, utilizando ICP-OES para 
determinação dos principais elementos ou óxidos compostos e ICP-MS para 
determinação dos elementos terras raras. As análises de gadolínio (Gd) e térbio (Tb) 
não estão contempladas nesse estudo. 
 
Para estudo de caracterização mineralógica foram confeccionadas seções polidas 
para cada uma das amostras globais, assim como as frações granulométricas para 
análise no sistema QEMSCAN e microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As distribuições granulométricas apresentadas na Figura 2 mostram que quatro 
amostras apresentam semelhança de distribuição granulométrica entre si, com 
elevada quantidade de finos, típicos de minérios saprolíticos ou alterados. A amostra 
de Silexito foi a única que apresentou comportamento que difere das demais 
litologias por ser um minério compacto mostrando maior proporção na fração grossa.  
 
Nas Tabelas 1 a 5 são apresentados os resultados das análises químicas das 
amostras e por fração granulométrica. O teor de Fe2O3 foi o mais abundante em 
todas as amostras, seguido de TiO2 e SiO2 com exceção do Silexito que apresentou 
predominância de SiO2. Todas as amostras apresentaram teores de P2O5 
significativos, e o CaO apenas na amostra de Flogopitito, indicando que o fósforo 
não necessariamente está associado com cálcio.  
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Figura 2. Distribuição granulométrica das amostras estudadas. 

 

A tendência de enriquecimento de OTR nas frações finas é observada em todos os 
litotipos, com maior intensidade na amostra de Silexito, porém a massa da fração 
fina é baixa nessa amostra, apenas 3,6% da massa é menor que 8µm.  

 

Tabela 1. Teores por faixa da amostra de minério Foscorito. 

Fração (µm) Massa (%) 
Teores (%) 

OTR* Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO P2O5 TiO2 

ROM 100 2,96 39,13 18,55 3,18 1,79 4,32 20,61 

+4000 12,9 1,47 41,8 27,38 1,97 1,85 3,82 14,2 

+1000 16,0 1,31 47,4 18,45 1,58 1,56 2,79 21,4 

+300 14,0 1,31 43,2 16,12 1,45 1,37 2,41 28,6 

+150 9,1 1,54 38,2 16,64 1,95 1,25 2,79 29,9 

+74 8,6 1,95 34,0 18,12 2,58 1,30 3,29 28,1 

+38 8,7 2,73 31,6 18,72 3,64 1,69 4,42 25,8 

+11 11,7 5,60 29,9 19,33 4,31 2,63 6,82 19,3 

-11 19,0 6,22 39,2 14,97 6,57 2,26 6,95 9,0 

 
Tabela 2. Teores por faixa da amostra de minério Flogopitito. 

Fração (µm) Massa (%) 
Teores (%) 

OTR Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO P2O5 TiO2 

ROM 100 2,39 34,1 19,50 2,96 6,75 6,15 15,5 

+4000 15,1 1,12 26,7 30,58 0,70 12,98 8,51 8,6 

+1000 20,7 1,28 45,8 15,14 0,87 6,19 4,68 20,5 

+300 11,7 1,25 35,5 18,87 1,46 7,53 5,96 20,3 

+150 9,5 1,33 33,0 17,82 2,17 6,03 4,98 20,6 

+74 9,7 1,55 29,9 18,87 2,79 5,76 5,15 19,9 

+38 9,0 2,21 29,1 18,04 3,75 5,46 6,06 19,4 

+8 7,8 4,13 27,5 17,60 4,38 6,28 8,70 14,4 

-8 16,6 6,07 34,2 18,32 8,16 3,11 6,06 5,2 
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Tabela 3. Teores por faixa da amostra de minério Bebedourito. 

Fração (µm) Massa (%) 
Teores (%) 

OTR Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO P2O5 TiO2 

ROM 100 2,26 41,1 21,50 2,62 0,95 2,10 23,6 

+4000 10,6 0,93 28,4 51,17 0,77 0,95 0,96 14,0 

+1000 15,3 1,03 48,7 19,93 0,63 0,95 0,90 23,5 

+300 18,0 1,16 47,6 17,40 0,77 0,95 1,04 28,4 

+150 11,3 1,41 44,3 17,40 1,28 0,95 1,27 28,5 

+74 9,0 1,74 39,2 18,33 2,00 0,95 1,64 31,1 

+38 7,6 2,31 32,7 20,27 2,91 0,95 2,16 31,6 

+8 12,2 3,60 32,9 18,89 3,32 0,95 3,36 28,6 

-8 16,0 5,40 43,7 15,18 8,44 0,95 5,06 9,3 

 
Tabela 4. Teores por faixa da amostra de minério Silexito. 

Fração (µm) Massa (%) 
Teores (%) 

OTR Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO P2O5 TiO2 

ROM 100 5,88 9,2 72,30 0,43 1,27 3,66 0,6 

+4000 23,1 4,91 6,6 78,37 0,18 0,95 2,82 0,1 

+1000 48,3 4,55 7,1 79,60 0,23 0,95 2,61 0,3 

+300 12,8 5,88 10,6 69,40 0,41 2,02 4,35 0,9 

+150 4,5 5,95 12,7 61,11 0,62 2,03 4,53 1,9 

+74 1,4 7,15 14,2 54,11 0,92 1,82 4,99 2,8 

+30 2,5 8,51 16,0 48,55 1,04 1,84 5,86 3,5 

+8 3,8 15,15 16,6 38,62 1,73 2,31 9,79 1,7 

-8 3,6 17,74 30,1 18,93 2,70 2,17 11,19 0,6 

 
Tabela 5. Teores por faixa da amostra de minério Cobertura. 

Fração (µm) Massa (%) 
Teores (%) 

OTR Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO P2O5 TiO2 

ROM 100 2,38 45,7 14,37 5,78 0,95 2,98 19,7 

+4000 16,6 1,28 54,5 12,01 3,67 0,98 2,09 18,2 

+1000 22,5 1,26 61,2 5,85 2,58 0,95 1,52 21,8 

+300 12,1 2,05 46,8 13,19 4,36 0,95 2,71 23,6 

+150 10,5 2,16 41,7 18,01 5,21 0,95 2,92 22,7 

+74 10,0 2,43 36,5 21,54 5,91 0,95 3,25 21,9 

+38 8,8 2,87 31,8 23,18 7,34 0,95 3,79 20,5 

+8 7,7 3,24 29,8 23,03 7,57 0,95 4,05 20,2 

-8 11,8 5,67 35,2 13,65 14,41 0,95 5,78 8,5 

 
Na Tabela 6 são apresentados os teores dos elementos analisados convertidos para 
os óxidos de terras raras para cada um dos litotipos. 
 

Tabela 6. Teores dos óxidos de terras raras de cada litotipo. 

Amostra 
(Litotipo) 

Teor 
OTR 
(%) 

Teor OTR Leves (ppm) Teor OTR Pesadas (ppm) 

La2O3 CeO2 Pr6O11 Nd2O3 Sm2O3 Eu2O3 Dy2O3 Ho2O3 Er2O3 Tm2O3 Yb2O3 Lu2O3 Y2O3 

Foscorito 2,79 6158 13993 1515 5047 591,7 135,3 97,9 11,8 21,0 2,5 7,7 2,3 291,4 

Flogopitito 2,39 5613 12128 1253 4044 440,8 97,3 63,4 7,4 12,9 2,3 4,5 2,3 182,9 

Bebedourito 2,29 5231 11210 1243 4223 488,5 108,6 76,3 9,4 16,7 2,4 6,3 2,3 234,8 

Silexito 5,87 15018 30701 2908 8937 767,1 151,4 59,6 6,0 10,2 2,3 164,4 2,3 4,4 

Cobertura 2,38 5687 12191 1243 3867 450,4 105,2 70,3 8,4 15,2 2,3 195,4 2,3 6,1 

 
As amostras são bastante variáveis entre si no que tange ao quantitativo de minerais 
de ganga. A Figura 3 mostra as composições mineralógicas onde observa-se uma 
maior presença de óxi-hidróxidos de ferro, de ilmenita e de anatásio nas amostras 
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de Cobertura, Bebedourito e Foscorito, de crandalita nas amostras de Cobertura e 
Foscorito, de apatita e mica na amostra de Flogopitito, e de quartzo no Silexito. 
 

 
Figura 3. Distribuição dos minerais por Litotipos. 

 
Através das medidas feitas no QemScan foram verificados valores consideráveis de 
liberação a partir de 150µm, mas grande parte da monazita liberada é encontrada 
somente em partículas abaixo de 20µm. Na Figura 4 são apresentadas imagens 
geradas em microscópio eletrônico de varredura. Na primeira imagem (A), da 
amostra Bebedourito, é apresentado o aspecto típico de ocorrência da monazita, 
intercrescida com minerais de ganga (anatásio, ilmenita e óxidos de ferro). Já na 
segunda imagem (B) é apresentada uma partícula liberada de monazita na amostra 
Silexito; mesmo quando liberada a partícula é formada por pequenos cristais e 
elevada porosidade. 
 
Nas demais litologias também ocorrem associações semelhantes. Na Figura 5 são 
apresentadas imagens feitas com as amostras de Foscorito e Flogopitio mostrando a 
monazita associada à anatásio, crandalita e óxidos de ferro. 
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Figura 4. Imagens eletrônicas da monazita e suas associações nas amostras de (A) 

Bebedourito e (B) Silexito. 

 

  
Figura 5. Imagens eletrônicas da monazita e suas associações nas amostras de (A) Foscorito e 

(B) Flogopitito. 

 
Devido ao fato dos minerais portadores de terras raras estarem intimamente 
associados aos minerais de ganga, a concentração da monazita é dificultada. O 
enriquecimento de terras raras pode ser obtido através de um corte granulométrico e 
aproveitamento das frações finas <74µm, com exceção do litotipo Silexito que 
apresenta baixa quantidade de finos, sugerindo-se para este uma moagem (<300 
µm) de todo minério e incorporação aos demais litotipos. Os resultados desse 
processo são apresentados na Tabela 7. 
 

Tabela 7. Teores dos óxidos de terras raras de cada litotipo. 

Resultados Foscorito Flogopitito Bebedourito Silexito Cobertura 

Teor de OTR na alimentação (%) 2,79 2,38 2,28 5,87 2,38 

Recuperação em massa (%) 39 33 36 100 28 

Teor de OTR do concentrado (%) 5,26 4,58 4,13 5,87 4,14 

Fator de enriquecimento em OTR 1,89 1,92 1,81 1,00 1,74 

Recuperação de OTR (%) 70 64 50 100 49 
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4. CONCLUSÕES 
 
Os litotipos foscorito, flogopitito, bebedourito e cobertura apresentaram similaridades 
de teores e distribuições granulométricas, com elevada quantidade de finos, 
somente o silexito apresentou granulometria grosseira. Os teores de OTR nas 
amostras variaram entre 2,38 a 5,22% com enriquecimento de terras raras nas 
frações finas, sendo predominantes as terras raras leves, denominadas aqui de La, 
Ce, Nd e Pr, sendo acima de 95% em massa das terras raras totais. Os minerais 
presentes em cada litotipo são similares, porém com proporções diferentes, sendo 
os principais minerais identificados: quartzo, óxi-hidróxidos de ferro, ilmenita, 
anatásio, apatita, monazita, flogopita/vermiculita e minerais do grupo da crandalita. 
O principal mineral portador de terras raras nas amostras é a monazita, porém suas 
associações e relações texturais variam para cada litotipo. Em menor proporção é 
verificada a presença de terras raras nos fosfatos aluminosos do grupo da 
crandalita. Os minerais de ETR geralmente encontram-se associados aos óxi-
hidróxidos de ferro, anatásio, quartzo e apatita, variando de acordo com a litotipo 
sobre o qual ocorreu a mineralização de terras raras. Devido ao enriquecimento 
natural de terras raras nas frações finas é o sugerido o aproveitamento do material 
abaixo que 75µm, obtendo-se nos finos teores próximos a 5% de OTR e 
recuperações de 60% de terras raras. 
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