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ABSTRACT 

The results of a study, carried out in bench scale, on the sulphuric acid digestion of a 
xenotime concentrate from Pitinga mine, Presidente Figueiredo (AM), developed in close 
collaboration between CETEM, PEMM-COPPEIUFRJ and Imperial College of Science, 
Technology and Medicine, are presented. The effects ofthe main operating parameters on the 
efficiency of the sulfation of the rare earths by sulphuric acid were investigated: temperature 
(150-250°C), acid to concentrate ratio (1:1-4:1), reaction time (1-16 hours), particle size ofthe 
concentrate and the effect of phosphoric acid addition. Extractions above 90% of rare earths 
from xenotime concentrate of Pitinga were obtained, for reaction time of 4 hours, with 
temperature between 230-250°C. 
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RESUMO 

São apresentados os resultados de um estudo, realizado em escala de bancada, de digestão 
sulfúrica de um concentrado de xenotima oriundo da mina do Pitinga, Presidente Figueiredo 
(AM), desenvolvido em estreita colaboração entre o CETEM, PEMM-COPPEIUFRJ e o 
Imperial College of Science, Technology and Medicine. Foram investigados os efeitos dos 
principais parâmetros operacionais sobre a eficiência de sulfatação das terras-raras pelo ácido 
sulfúrico: temperatura na faixa de 150-250°C, relação em peso ácido para concentrado 
sulfúrico (1:1-4:1), tempo de reação (1 a 16 horas), granulometria do concentrado e o efeito de 
adição de ácido fosfórico. Os resultados mostraram a viabilidade do método, com extrações de 
terras-raras superiores a 90% a partir do concentrado de xenotima do Pi tinga, em um tempo de 
reação satisfatório (4 horas), em uma faixa de temperatura entre 230-250°C. 

Palavras-chaves: terras-raras, xenotima, digestão sulfúrica, sulfatação 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o estudos dos elementos de terras-raras tem despertado um grande 

interesse em função de suas crescentes aplicações em áreas características de alta tecnologia, 

tais como: componentes eletrônicos, fósforos, magnetos permanentes, catalisadores 

automotivos, cerâmicas avançadas, vidros ópticos, lentes oftálmicas, lasers, fibras ópticas, 

ligas especiais, indústria nuclear, inibidores de corrosão e supercondutores.l11 

As terras-raras, como definidas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada 

(IUPAC), compõem-se de um conjunto de 17 elementos químicos, onde incluem-se os 

lantanídeos, elementos de número atômicos de 57 a 71 (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Th, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu), o escândio (Se) e o ítrio (Y).I21 

As terras-raras distribuem-se amplamente na crosta terrestre, estando presentes em mais 

de uma centena de minerais.l31 Contudo, a produção industrial baseia-se, essencialmente, na 

exploração de 3 (três) minerais: monazita (fosfato de terras-raras e tório), bastnaesita 

(fluorcarbonato de terras-raras) e xenotima (fosfato de terras-raras). A diferença básica da 

xenotima para os outros dois minerais é que, enquanto a bastnaesita (99%) e a monazita 

(94%) compõem-se, essencialmente, da denominada fração leve das terras-raras (La, Ce, Pr, 

Nd, Sm e Eu), a xenotima é composta maiormente (90%) pela fração pesada das terras-raras, 

conforme mostrado na Tabela 1.141 

Outros minerais, onde as terras-raras são recuperadas em menores quantidades, como 

subprodutos, são: a apatita, na produção de ácido fosfórico (CEI); a loparita (Ce, Na, Ca) (Ti, 

Nb)2 0 6, na obtenção de nióbio (CEI) e a branerita (U, Ca, Fe,Th, Y)3 Tis016, na recuperação 

de ítrio como subproduto de produção de urânio (Canadá). Na China existe também a 

produção de terras-raras a partir de minerais aluminossilicatos, onde as terras-raras 

encontram-se adsorvidas em forma iônica na superficie desses minerais. ISI 

O Brasil tem uma importância histórica relevante com relação às terras-raras, pois foi 

dele a primeira grande fonte mundial desses elementos. O Pais iniciou a exploração de suas 

areias monazíticas, localizadas no litoral dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e 

Bahia, a partir de 1895, coincidindo com o início do uso industrial das terras-raras, 

representado pela produção de mantas de lampiões a gás e, um pouco mais tarde (1903), na 

produção de pedra de isqueiro (liga pirofórica, contendo metais de terras-raras (65%) e ferro 

(35%).161 Um outro dado que reflete a importância do Brasil no contexto das terras-raras é que 

a sua produção acumulada, no período de 1895 a 1960, representou cerca da metade do 

consumo mundial de terras-raras no período .PI 

32 



Apesar de não estar atualmente produzindo • a NUCLEMON encerrou suas atividades 

fabris em julho de 1992 após 43 anos de atividades - o Brasil detém grandes reservas 

potenciais de terras-raras, avaliadas em mais de 29 milhões de toneladas de óxidos de tc;rras

raras.IBI Dentre as reservas brasileiras, destaca-se, do ponto de vista econômico, a Mina do 

Pitinga - Presidente Figueiredo (AM), por constituir-se em uma das maiores reservas de 

xenotima (20.000t OTR) conhecidas em nível mundial, onde a xenotima vem sendo estocada 

como subproduto da produção de cassiterita pela Mineração Taboca do Grupo Paranapanema. 

A xenotima do Pitinga tem como particularidade o seu altíssimo teor de fração pesada das 

terras-raras (99,6%) e um relativo menor teor de ítrio (42%), quando comparada com a 

composição percentual de outras xenotimas (90% e 60%, respectivamente). O processamento 

da xenotima do Pi tinga poderá constituir-se, em curto-médio prazos, uma das principais fontes 

de elementos da fração pesada das terras-raras. 

Tabela l-Teor Médio de Terras-Raras em Diversos Minerais 
(Percentagem do Óxido de Terras-Raras Totais)14.SI 

BASTNASITA I MONAZITA I XENOTIMA 
EUA I China I Austrália I China I Malásia I Pitinga* 

La203 32,00 27,00 23,90 23,35 0,50 . 
Ce02 49,00 50,00 46,03 45,69 5,00 0,07 
Pr6011 4,40 5,00 5,05 4,16 0,70 0,01 
Nd203 13,50 15,00 17,38 15,74 2,20 0,03 
Sm203 0,50 1,10 2,53 3,05 1,90 0,24 
Eu203 0,10 0,20 0,05 0,10 0,20 0,03 
Fração Leve 99,50 98,30 94,94 92,09 10,50 0,38 

Gd203 0,30 0,40 1,49 2,03 4,00 1,14 
Tb407 0,01 . 0,04 0,10 1,00 1,39 
DY203 0,03 . 0,69 1,02 8,70 10,20 
HozOJ 0,01 . 0,05 0,10 2,10 3,13 
Erz03 0,01 1,00 0,21 0,51 5,40 13,64 
Tm203 0,02 . 0,01 0,51 0,90 2,84 
YbzOJ 0,01 . 0,12 0,51 6,20 19,98 
LuzOJ 0,01 . 0,04 0,10 0,40 2,59 
Y203 0,10 0,30 2,41 3,05 60,80 44,71 
Fração Pesada 0,50 1,70 5,06 7,93 89,5 99,62 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TEOR DE TORIO E URANIO NO CONCENTRADO 

Tho2 1 0,5 I 0,2 I 7 I 6 I 2 I 0,60 
UOz I . I . I 0,2 I 0,4 I 0,6 I 0,06 

• Composição média das análises realizadas pela Hazen, Rhône Poulenc E Lille 
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REVISÃO DA LITERATURA 

A xenotirna tem sido extraída comercialmente a partir de depósitos aluvionares na 

Malásia, Tailândia e Austrália, corno subproduto da exploração de cassiterita e ilmenita.19l A 

xenotirna é uma das principais fontes de ítrio e demais elementos da fração pesada das terras

raras, embora sendo muito menos abundante do que a rnonazita, respondendo tão somente por 

cerca de 2% (dois por cento) da produção total das terras-raras. Cornpreensi velrnente, quase 

nada tem sido publicado sobre o processamento de concentrados de xenotirna. Na maioria das 

vezes o processamento da xenotirna está correlacionado ao da rnonazita.lll·I3J Apenas Ritcey e 

Ashbrook!10l mencionam um estudo de digestão ácida de concentrado de xenotirna realizado 

pela empresa MEGON, da Noruega, utilizando ácido sulfúrico concentrado em temperatura na 

faixa de 250 a 300°C. 

Existem dois métodos utilizados industrialmente para o processamento de concentrados 

de rnonazita e/ou xenotirna: a rota alcalina, com hidróxido de sódio, e a rota ácida, com ácido 

sulftírico.!JJ.J7J 

Na rota alcalina, o concentrado de rnonazita e/ou xenotirna finamente moído (abaixo de 

0,053rnrn) é adicionado a urna solução concentrada de hidróxido de sódio (40 - 70% em 

peso), em urna relação peso de Na OH para concentrado de I ,5 a 2 : I. A temperatura de reação 

é mantida entre 140 - 1600C, e se completa entre 3 e 9 horas. Nessa rota, o fósforo é 

solubilizado na forma de fosfato trissódico, sendo um dos maiores atrativos do uso industrial 

desse método, enquanto os hidróxidos de terras-raras formados permanecem corno resíduos 

insolúveis. 

Na rota ácida, a lixiviação é realizada em duas etapas: a digestão sulfúrica seguida da 

dissolução da massa reacional com água. O concentrado de mo nazi ta (e/ou xenotirna) moído 

abaixo de 0,149rnrn (100 malhas Tyler) é adicionado ao ácido sulfúrico concentrado (93-

98%). A relação em peso de ácido sulfúrico para o concentrado é de 2:1, equivalente a um 

excesso estequiornétrico de ácido de aproximadamente 200%. A reação é exotérmica e a 

temperatura é mantida entre 200 a 230°C. O tempo de reação pode variar entre 2 e 24 horas. A 

mo nazi ta (e/ou xenotirna) é, desta forma, convertida em sulfato anidro de terras-raras e ácido 

fosfórico, conforme representado pela seguinte equação: 

2 TR P04 + 3 H2S04 --t TR2(S04h + 2 H3P04 

Os produtos da reação, a seguir são lixiviados com água, em temperatura inferior a 30°C 

e em urna proporção de lO litros de água para um quilograma de concentrado processado. O 

sul feto de terras-raras é solubilizado e separado do resíduo insolúvel (zircão, sílica, cassiterita 

e outros minerais insolúveis) por filtração. 
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Nos últimos anos, o Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

COPPEIUFRJ vem realizando uma série de trabalhos de pesquisa sobre a digestão do 

concentrado de xenotima do Pitinga-AM: 

• Silva e Barbosa1191 estudaram a digestão do concentrado de xenotima com hidróxido de 

sódio, variando os seguintes parâmetros operacionais: temperatura de reação (170 -

280°C); concentração de NaOH (12- 18M) e relação molar NaOH: xenotima (3,0- 3,5). 

Verificaram que as condições necessárias para atingir rendimentos superiores a 80% de 

decomposição da xenotima (temperatura igual ou superior a 250°C e concentração 18 M 

de NaOH) são bem mais enérgicas do que aquelas aplicadas à monazita (1400C e 12M de 

NaOH). 

• Silva e colaboradoresi20I realizaram testes de decomposição do concentrado de xenotima 

por fusão salina com carbonato de sódio, a temperaturas variando entre 1200 e 13500K, 

em quantidade estequiométrica, excesso de 50% e 100% de sal e com tempo de reação de 

60 minutos. Concluíram que a reação de decomposição da xenotima pelo carbonato de 

sódio é termodinamicamente viável a partir de 11 00°K, sendo favorecida com a 

diminuição da pressão parcial de C02, e constataram que o melhor rendimento 

apresentado foi para 100% de excesso de sal, em temperatura de 1350°K. 

• Ogasawara e col1}boradoresl21J efetuaram uma análise termodinâmica da lixiviação 

sulfúrica da xenotima em autoclave para o sistema Y-S-P-H20 . Concluíram que a 

lixiviação sulfúrica da xenotima em condições hidrotérmicas não é a mais adequada para 

promover a decomposição da xenotima. Sugeriram a sulfatação pelo ácido sulfúrico, 

concentrado ou pelo S03(g) como uma alternativa para a decomposição sulfúrica da 

xenotima. 

• Silva e colaboradores1221 investigaram a viabilidade termodinâmica da sulfatação da 

xenotima, a partir das energias livres de formação estimadas do YP04 e Yz(S04) 3, em 

diferentes temperaturas. Para essa sulfatação, dois reagentes foram estudados: S03(g) e 

ácido sulfúrico concentrado. Embora ambos mostrassem ser termodinamicamente viáveis, 

a sulfatação com S03(g) é menos favorecida do ponto de vista cinético, devido à formação 

de uma camada impermeável ao reagente gasoso, de modo que a utilização do ácido 

sulfúrico concentrado seria a mais adequada. 

APARELHAGEM E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Aparelhagem 

Os experimentos de digestão sulfúrica foram realizados à pressão atmosférica, e com a 

temperatura variando na faixa de 150 a 250°C. O reator utilizado consiste em um semibalão 
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de vidro de 500ml de capacidade volumétrica, acoplado a uma tampa de vidro com cinco 

aberturas. 

A agitação da massa reacional foi promovida por intermédio de um agitador de vidro 

com um impelidor em forma de hélice, colocado na abertura central da tampa do reator e 

alinhado por meio de um guia de teflon. O agitador era movimentado por intermédio de um 

motor de velocidade variável. A agitação foi suficiente para manter os sólidos em suspensão e 

evitar a formação de vortex. 

As outras quatro aberturas da tampa do reator foram utilizadas para a introdução de: a) 

um termômetro para checar a temperatura do meio reacional; b) um termopar protegido por 

um tubo de vidro cheio de silicone; c) um condensador para evitar a evaporação e manter a 

pressão atmosférica do sistema reacional; d) reagentes (ácido sulffirico e concentrado de 

xenotima). 

O aquecimento do reator era feito por intermédio de uma manta de aquecimento 

elétrico, alimentada por um controlador de temperatura conectado a um termopar inserido no 

meio reacional. Esse dispositivo permitiu um controle automático e eficaz da temperatura. 

Procedimento Experimental 

O método de extração das terras-raras do concentrado de xenotima pelo ácido sulturico 

envolve duas etapas: a digestão do concentrado pelo ácido sulffirico e a lixiviação dos sulfatos 

de terras-raras formados com água. 

O procedimento experimental foi realizado, basicamente, da seguinte forma: feita a 

montagem do equipamento experimental, foi adicionado ao reator o H2S04 (98%, d=l,84 

P.A.) em quantidade previamente pesada e iniciado o pré-aquecimento e a agitação. Quando 

se atingia a temperatura desejada, era feito o carregamento do concentrado de xenotima 

(IOOg). 

Ao final de cada teste de sulfatação, eram desligados a agitação e o sistema de 

aquecimento. A seguir, a massa reagida era cuidadosamente vazada para um bécher de 5 litros 

contendo água deionizada em temperatura de aproximadamente 2°C, e em quantidade 

suficiente para solubilizar os sulfatos de terras-raras. Essa dissolução dos sulfatos em água era 

feita com agitação e se prolongava por cerca de 12 horas. Após, deixava-se a mistura decantar, 

quando então era realizada a filtração a vácuo. O resíduo sólido da lixiviação era 

seguidamente lavado com água deionizada, seco em estufa, pesado em balança analitica e 

enviado para análise química. O filtrado, por sua vez, era avolumado em um balão 

volumétrico de 2 litros, sendo uma alíquota encaminhada para análise química. 
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Caracterização do Concentrado de Xenotima 

O concentrado de xenotima, utilizado neste trabalho, é proveniente da mina do Pitinga, 

Presidente Figueiredo (AM), e foi gentilmente cedido pelo Grupo Paranapanema. 

A composição mineralógica do concentrado foi determinada por intermédio de análises 

de difração de raios X e de microscopia ótica com lupa binocular. As Tabelas II e III 

apresentam, respectivamente, a composição mineralógica semiquantitativa e a análise química 

do concentrado de xenotima. 

Tabela II - Composição Mineralógica Semiquantitativa do Concentrado de Xenotima 

da Mina do Pitinga 

Mineral 

Xenotima 

Zircão 

Quartzo 

Outros* 

Peso(%) 

90,1 

9,7 

0,1 

0,1 

*Granada, cassiterita, columbita/tantalita 

Tabela III - Analise Química do Concentrado de Xenotima da Mina do Pitinga 

Constituintes Percentagens 

TR20 3* 

Zr02 

Si02 

Th02 

UJOs 

P205 
Outros(Fe20 3; Al20 3,Nb20 5, Sn02) 

*óxido de terras-raras totais 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

61,60 

4,85 

5,05 

0,60 

0,07 

27,60 
0,23 

A Tabela IV apresenta as condições experimentais e os resultados, em termos de 

extrações percentuais de terras-raras, obtidos pela digestão sulfúrica do concentrado de 

xenotima seguida de lixiviação com água. 

O percentual de extração de terras-raras, para cada teste, foi calculado por intermédio da 

análise química do resíduo e confirmado pela análise química do liquor da lixiviação. 

37 



Teste 

N!l 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
lO 
li 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Tabela IV - Condições Experimentais e Resultados da Digestão Sulfúrica I 
Lixiviaçio com Água do Concentrado de Xenotima 

Tempo Temperatura Tamanho da Relação em Extração de 
Partícula Peso Terras-Raras 

(h) (O C) (mm) H2S04/Concentrado (%) 
4 230 0,053/0,149 2:1 89,14 
4 230 <0,053 2:1 93,28 
4 230 < 0,149 3:1 93,24 
4 200 < 0,149 2:1 83,72 
4 150 <0,149 2:1 27,34 
16 230 <0,149 2:1 93,73 
4 230 <0,149 4:1 93,85 
4 230 < 0,149 1:1 79,03 
2 230 < 0,149 2:1 86,92 
4 165 <0,149 2:1 39,50 
4 230 <0,149 2:1 92,54 
I 230 < 0,149 2:1 77,29 

16 180 <0,149 2:1 86,47 
4 180 <0,149 2:1 57,49 
I 180 <0,149 2:1 31 ,78 
2 180 < 0,149 2:1 44,87 
8 180 < 0,149 2:1 70,28 
I 200 <0,149 2:1 49,96 
8 200 <0,149 2:1 89;90 
I 200 < 0,149 2:1 (H3P04) 34,30 

16 250 <0,149 2:1 93,76 
I 250 <0,149 2:1 86,20 
4 200 <0,149 2:1 (H3P04) 58,48 
I 150 < 0,149 2:i 12,80 
6 200 <0,149 2:1 (H3P04) 67,10 
16 200 <0,149 2:1 91,60 
16 ISO <0,149 2:1 51,00 
2 250 < 0,149 2:1 91 ,03 
2 200 <0,149 2:1 66,03 
I 230 <0,149 4:1 79,80 
2 230 <0,149 4:1 88,29 
8 230 <0,149 2:1 93,00 
8 200 <0,149 2:1 (H3P04) 71,96 
I 230 < 0,053 2:1 89,17 
2 230 < 0,053 2:1 92,52 
I 230 0,053/0,149 2:1 63,52 
2 230 0,053/0,149 2:1 77,82 
8 250 <0,149 2:1 93,73 
4 250 <0,149 2:1 93,24 

------ ----
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Efeito dos Parâmetros Operacionais 

Relação em Peso - Ácido Sulfúrico : Concentrado de Xenotima 

Foi investigado o efeito da relação em peso ácido sulfürico : concentrado de xenotima, 

em temperatura de 230<>C e 4 horas de reação de sulfatação, para os seguintes valores: I :1, 

2:1,3:1 e 4:1, o que significa, respectivamente, em termo estequiométrico, um excesso inicial 

de ácido sulfúrico próximo a 50%, 200%, 350% e 500%. 

Verifica-se pela Figura I que a extração percentual de terras-raras atinge, nas condições 

estudadas, praticamente o máximo a partir da relação de 2 kg de ácido sulfürico para I kg de 

concentrado. Essa relação, usada industrialmente, é a mais recomendada, visto que, a partir 

desse ponto, uma diminuição da quantidade de ácido sulfürico em relação ao concentrado leva 

a uma acentuada queda da extração de terras-raras, enquanto um acréscimo da quantidade de 

ácido sulfürico acarreta apenas um leve aumento do percentual de extração. Na prática, esse 

pequeno aumento do percentual de extração de terras-raras não compensa a dificuldade 

resultante de uma maior concentração de H2S04 na etapa de lixiviação, uma vez que a 

solubilidade dos sulfatos de terras-raras diminui com o aumento da concentração de ácido 

sulfúrico. 

100~------------------------------------~ 

95 -----... .---- - ·- -

90 

85 

80 I• T-23o"c 1 
75+-------------r-----------~-------------4 

1:1 2:1 3:1 4:1 

Relação em peso H 
2 
S0

4 
:Concentrado 

Figura 1 - Efeito da relação em peso de ácido sulfürico: concentrado de xenotima, na 

extração das terras-raras em temperatura de 230°C e 4 horas de digestão sulfürica. 

Granulometria do Concentrado 

O efeito do tamanho de partícula do concentrado de xenotima, na extração de terras

raras pela digestão sulfürica seguida de lixiviação com água, em função do tempo de 

sulfatação, foi estudado para três faixas granulométricas: abaixo de 0,149mrn (com 50% do 

material abaixo de 0,053mm), entre 0,053mm e 0,149mm, e abaixo de 0,053mrn, em 

temperatura de 230<>C e relação em peso ácido sulfürico para concentrado de 2: I . O tamanho 
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da partícula influencia a velocidade de extração: quant~ menor o tamanho, maior é a área 

interfacial entre o sólido e o líquido, e, portanto, maior a velocidade de transferência do 

material. 

Como pode ser verificado pela Figura 2, a diminuição do tamanho da partícula do 

concentrado resultou em uma maior extração de terras-raras. Na faixa granulométrica abaixo 

de 0,053mm, a extração de terras-raras alcançou praticamente 90% em apenas I hora de 

sulfatação. Para atingir uma extração de terras-raras próxima a 93%, nas condições estudadas, 

o processo requer 2 ou 4 horas de digestão sulfúrica, caso utilize, respectivamente, fiações 

granulométricas abaixo de 0,053 ou abaixo de 0,0149mm. 

~ 

1 

100,---------------------------------------, 

90 

80 

70 
•(-0,149mm) 

.e- (-0,149mm+0,053mm) 

.. (-0,053mm) 

60+-------.-------.-------.-------.-------1 
o 2 3 4 5 

Tempo de sulfalaçAo (h) 

Figura 2 - Efeito da granulometria em função do tempo de sulfatação na extração percentual 

de terras-raras do concentrado de xenotima a 230°C 

Tempe.ratura 

Foi estudado o efeito da variação de temperatura de digestão sulfúrica, entre 150 a 

250°C, na extração de terras-raras do concentrado de xenotima, em diferentes tempos de 

reação de sulfatação (1, 4, 8 e 16 horas), mantendo-se constante a relação em peso ãcido 

sulfúrico para concentrado de 2:1 e a faixa granulométrica abaixo de 0,149mm. 

A Figura 3 mostra os efeitos da variação de temperatura na extração de terras-rarsa, a 

partir dos dados fornecidos pela Tabela IV. Existe um aumento substancial de extração de 

terras-raras com a elevação da temperatura de sulfatação nas primeiras horas de reação. Por 

exemplo, nas condições estudadas, ao se passar de 150°C para 250°C em uma e duas horas de 

reação, a extração de terras-raras passa, respectivamente, de 12,8% para 86,2% e de 27,3% 

para 93,2%. Em temperatura acima do ponto de ebulição do ãcido fosfórico (213°C) é 

possível se obter extrações de terras-raras superiores a 90% em menos de 4 horas de reação de 

sulfatação. 
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Figura 3 - Efeito da variação da temperatura de digestão sulfürica na extração de terras-raras 

do concentrado de xenotima para diversos tempos de reação 

Tempo 

Foi investigado o percentual de extração de terras-raras em função da variação do tempo 

de digestão sulfürica do concentrado de xenotima, em diversas temperaturas de reação 

(150°C, 1800C, 2000C, 2300C e 2500C), mantendo-se constante a relação em peso ácido 

sulfürico-conéentrado de 2:1 e a granulometria do concentrado abaixo de 0,149mrn. 

Observando a Figura 4, verifica-se que um patamar de extração de terras-raras é 

alcançado, nas condições estudadas, em um período de cerca de 4 horas de digestão sulfürica, 

com temperatura igual ou acima de 2300C. Há necessidade de um tempo relativamente longo, 

acima de 16 horas de reação, para se atingir percentuais de terras-raras acima de 90% e com 

temperaturas de reação inferiores a 200°C. 
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Figura 4 - Efeito da variação do tempo de digestão sulfürica na extração de terras-raras do 

concentrado de xenotima para diversas temperaturas de reação 

41 



Adição de Ácido Fosfórico 

Foi estudada a adição de ácido fosfórico, em quantidade estequiométrica em relação a 

xenotima, na digestão sulfúrica do concentrado de xenotima. Segundo Jamrackl171, a mistura 

ácido sulfúrico/ácido fosfórico é mais eficiente na digestão de monazita do que seria o ácido 

sulfúrico agindo sozinho. 

A Figura 5 mostra que, contrariamente ao assinalado por Jamrack, a adição de H3P04 

tem um efeito prejudicial na extração das terras-raras. Isto pode ser explicado pela equação 

que representa a digestão sulfúrica da xenotima. 
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Figura 5 - Efeito da adição de ácido fosfórico na extração de terras-raras em temperatura de 

200°C 

CONCLUSÃO 

Os resultados alcançados neste trabalho mostram que o método de digestão sulfúrica do 

concentrado de xenotima do Pitinga é tecnicamente viável e poderá ser adotado em escala 

industrial, visto que percentuais de extração de terras-raras superiores a 90% podem ser 

obtidos em condições satisfatórias de granulometria do concentrado, temperatura, tempo de 

reação e pelo uso do ácido sulfúrico, que é um reagente relativamente barato. 
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