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INTRODUÇÃO

RESUMO

Este
trabalh o apresenta o estudo de
desenvolvimento do process o hidrometalúrgico
realizado com uma amostra do minério de monazita
proveniente da j azida do Córrego do G arimpo,
Goiás,
loca lizado no JTillllJClpJO de Catalão
pertencente à UL TRAFÉRTIL- grupo FERTIFOS. O
presente estudo abrange as etapas de abertura
química, precipitação seletiva do sulfato duplo de
terras raras c sódio, separação do cério e
fracionamcnto dos demais elementos de terras raras
cm 2 grupos através da técnica de extração por
solventes.
Inicialmente foi reali zado um estudo em
bancada para definição dos parflmctros de processo.
Em seguida foram feitos ensaios contínuos que
tiveram como o hjetivo otim izar as condições
selecionadas em bancada e definir o fluxograma de
processo. Os ensaios contínuos de lixiviaç ão foram
rea lizados em dois reatorcs em série, de forma a
manter um control e eficaz das condições de abertura
su lfúrica do minério e de solubilização das terras
raras, co m mínima solubilização do ferro, presente em
elevado teor na amos tra. A completa separação dn
ferro e demais impurezas fo i realizada através da
precipitação do sulfato duplo de terras raras e sódio.
A separação prév ia do cério, maior constituinte da
amostra, favorcc~ a etapa de txtração, diminuindo
custos operacionais nesta etapa. Os ensaios contínuos
de cxtração por sol ventes ti veram como objetivo
separar os ~lem~ntos t~rras raras em dois grupos
através de um corte entre ncodímio e samário. O
rendimento global do processo , desconsiderando as
perdas nas etapas de filtraç ão, foi superior a 90 %.

As terras raras são metais de vital importância
no desenvolvimento tecnológico e industri al da
atualidade. Possuem grande aplicação no campo
eletrônico, laser, supercondutores, catálise, entre
outros. O elevado valor agregado destes elementos
está associado ao seu [racionamento e obtenção de
compostos de alta pureza.
O Brasil possui reservas signiticativas dt terras
raras e, atualmente, o domínio desta tecnologia já se
caracterizou como uma necessidade, diante de um
merc ado iniciante mas promissor. O Brasil tem
avançado muito em pesquisas na área de materiais e
alguns produtos em desenvolvimento, tais como ímãs
permanentes e catalisadores, requerem a utilização de
alguns destes elementos com alto grau de pureza, que
têm sido importados para suprimento desta demanda. O
elevado valor agregado desses elementos está associado
ao seu [racionamento e a obttnção de compostos de alta
pureza, em geral , processado através da técnica de
extração por solventes (Cox, 1992; Benedetto et al,
1993).
A reserva de terras raras de catalão ocupa um
lugar de destaque a nível nacional e seu aproveitamento
caracteriza-se como um grande desafio, o que
certamente irá contribuir para o avanço tecn ológico
brasileiro, considerando o mercado atual, ascendente,
para a aplicação destes elementos na forma isolada.
O presente trabalho enfoca a abertura química,
através de lixiviação sulfúrica, precipitação do sulfato
duplo de terras raras e sódio, separação do cério e
fracionamento dos demais elementos em dois grupos, a
saber: fração leve (lantânio, praseodímio e neodímio) c
!ração pesada (samário, európi o, gadolínio e demais
lantanídios).
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TRABALHO EXPERIMENTAL

Procedimento
A amostra foi inicial mente homogeneizada e
quarteada em alíquotas de 20 kg e uma destas alíquotas
foi quarteada em alíquotas de 40 g para a caracterização
química e realização dos ensaios descontínuos de
abertura química.
Os ensaios de lixiviação em bancada foram
realizados cm hequer de 400 mL, imersos em banhomaria, com wmperatura controlada, conforme a
eondição do experimento c agitação meeânica eom
hélice de vidro . Os ensaios contínuos foram realizados
em dois reatores em série, um para abertura da monazita
e outro para a solubilização do sulfato de terras raras,
formado durante a etapa de lixiviação. O volume útil
destes reatores é de 17 c 6 litros respectivamente, ambos
com camisa de refrigeração , de forma a se obter um
eontrole eticaz da temperatura. O minério foi alimentado
através de um alimentador de diseo giratório. O ácido
sulfúrico e a água foram alimentados através de bombas
peristálticas. Em ambos os casos foi obtido um controle
eficiente das vazões. Os ensaios tiveram duração de 10
horas cada, com amostragem em intervalos de 30
minutos após estabilidade de operação.

Caracterização química da amostra de alimentação e
acompanhamento do processo
A
metodologia
analítica
utilizada
para
quantiticação dos elementos terras raras, tanto no
minério quanto nas amostras geradas no proeesso, foi a
espectrometria de energia de raios-X. Esta técnica utiliza
uma fonte de Américo (Am 241 ) como emissor de raios
gama, que induz a tluorescência de raios-X c permite a
detecção dos elementos terras raras com elevado nível
de sensibilidade (Leroux and Mahmud, 1966; Woldseth,
1993). Os demais elementos foram determinados por via
úmida, utilizando as técnicas de cspectrofotometria de
absorção atômiea, espectrofotometria de absorção
molecular UV/visível c gravimctria.
Na Tabela I cstú apresentada a caracterização
química dos principais constitUintes da amostra.
Observa-se que a amostra apresenta um elevado teor de
ferro. Foi verificado que os minerais de ferro estão
bastante associados a monazita, o que não permite uma
separação scletiva utili zando processos físicos. Não foi
detectada a presença signi fi c ati va de t(Jrio e urânio nesta
amostra (<lOO~g/g). A granulometria da amostra é bGm
tina, cerca de 35 % passante em 200 mesh, sendo que o
mineral de terras raras concentra-se nas frações mais
tinas .
Tabela 1: Caracterização química dos principais
constituintes da amostra

As etapas de precipitação do sulfato duplo de
terras raras e sódio e de separação do cério foram
realizados em batclada, utilizando material convencional
de laboratório.
Os ensaios de extração por solventes em bancada
foram re~tlizados em hequer de I 00 mL, também com
agitação mecânica. Os ensaios contínuos foram
realizados cm uma unidade micro piloto de
misturadores-decantadores da Sonal-Polux, sendo o
volume dos misturadores de 13 mL e dos decantadores
de 40 mL. A solução de cloreto de terras raras e os
demais reagentes foram alimentados através de bombas
peristálti cas.

Óxido
TR 20 3(*l

Teor( %)

Fc20 3

27,2

P20s

10,4

C aO

10,2

Ti02

9,6

9 ,()<f,;

Si0 2
12,4
~xidos totais de terras raras

Na etapa de lixiviação (ensaios contínuos)
utilizou-se ácido sulfúrico comercial 98% e água de
torneira. Na etapa de extração, utilizou-se como
extratante o ácido di(2-etilhexil) fosfórico (DEHPA),
fornecido pela Albright & Wilson Americas, Inc., e
como diluente foi utilizado o Exssol (querosene
purificado), fornecido pela Exxon Química Ltda. Os
demais reagentes utilizados foram de grau P.A. e as
respectivas soluções preparad as com água destilada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho desenvolvido abrangeu o estudo de
cinco etapas do processo, quais sejam:
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•

remoção de impurezas através de lixi viação
elorídriea;

•

lixiviação sulfúrica da monazita;

•

concentração c puri ticação de terras raras;

•

Separação do cério;
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•

Fracionamento dos demais elementos terras raras em
dois grupos.

Ahertura Química
É de conhecimento, a alta resistência do mineral
monazita a ataques químicos. A abertura deste é em
geral realizada ú altas temperaturas, com ácido sulfúrico
concentrado (H 2S04 96'/r, p/v, 210"C) ou hidróxido de
sódio (NaOH 70 % p/v, 150"C) (Barghusen and Smutz,
195X, Ringetal , 1993).
Ensaios de remoção do ferro através de lixiviação
clorídrica indicaram alta solubilização dos elementos
terras raras, chegando, em determinadas condições
experimentais, a I 009L Isto caracterizou-se como um
comportamento atípico da monazita do córrego do
garimpo. Com base neste fato, os estudos de abertura
química, que seriam realizados com adição H 2 S04 a alta
temperatura, após remoção de parte do ferro por
lixiviação clorídrica, foram direcionados para uma
lixi viação sulfúrica diret.a, visando a solubilização das
terras raras e minimização da solubilização de ferro.
No estudo de lixiviação foram realizados ensaios
de bancada para definição das condições operacionais
das principais variáveis de processo. Em seguida, as
condições selccionadas através destes ensaios foram
otimizadas atrav6s de ensaios contínuos. As variáveis de
processo estudadas foram: porcentagem de sólidos,
granulometria do minério, concentração do ácido
sulfúrico alimentado, temperatura, tempo de lixiviação e
volume de úgua de diluição para solubilização do sulfato
de terras raras formado durante a abertura da monazita.

Nos ensaios variando o tempo de lixiviação,
verificou-se que 1 hora era suficiente para atingir o
máximo de solubilização das terras raras.
Durante a lixiviação da monazita com o ácido
sulfúrico concentrado, os elementos de terras raras se
encontram na forma de sulfato insolúvel. A
solubilização destes elementos é realizada através da
adição de água. A relação volumétrica entre a água de
diluição/polpa foi investigada no intervalo de 0,9 a 3,7.
Nestes ensaios observou-se que a solubilização de ferro
dinúnuía com o aumento da relação água/polpa,
enquanto a de terras raras aumentava. A relação de 1,5
foi a mais indicada, levando em consideração o consumo
de água e dimensionamento de equipamentos. Nesta
etapa, 15 minutos de agitação foram suficientes
(Benedetto e Morais, 1997).
Após a investigação da int1uência destas
variáveis, estudadas para um teor de sólidos de 10%, a
int1uência do teor de sólidos na polpa foi avaliada. A
porcentagem de sólidos foi estudada no intervalo de 1O a
40 %. Neste intervalo, a solubilização de terras raras
reduziu de 95,2 a 88,5 respectivamente, enquanto a
solubilização de ferro manteve-se em níveis inferiores a
10% (Fig.l).
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O efeito da concentração de ácido sultürico foi
investigado desde 1X molfL (H2 S04 concentrado) até 6
molfL. Foi observado um aumento na solubilização do
ferro a medida que a concentração de H2S04 diminuía,
até a concentração de 12 molfL. A solubilização de
terras raras apresentou um máximo para a concentração
de 15 mol/L.
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Figura 1: Influência do teor de sólidos na solubilização
de Fe e TR após definição das demais variáveis de
processo.

Ensaios variando a temperatura indicaram uma
solubilização constante de TR 20 3 nos níveis de 92% e
um aumento significativo na solubilização do ferro com
o aumento da temperatura. Os melhores resultados
(máxima solubilização de TR 20 3 e mínima solubilização
de ferro) foram obtidos nos ensaios realizados a
temperatura ambiente . Ressalta-se que nestes casos a
temperatura no reator chegou a 45-50°C devido a
liberação de calor durante a reação.

As condições selecionadas em laboratório foram
otimizadas através dos ensaios contínuos. Nestes ensaios
foi possível obter um rendimentos de solubilização dos
elementos de terras raras bem próximos aos obtidos nos
ensaios de bancada. Atingiu-se um teor de sólidos na
polpa de 38%, com uma solubilização de TR203 da
ordem de 90%. Nestas condições, a relação
ácido/minério foi de 1390 kg/t. As condições otimizadas
nesta etapa foram:

O estudo da influência da granulometria foi
realizado no inwrvalo compreendido entre 35% a 85%
do minério abaixo de 200 mesh. A solubilização do ferro
foi maior para as amostras mais finas, enquanto a
solubilização de terras raras manteve-se constante.
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•

teor de sólido na polpa= (38 ± 2)%;

•

granulometria = 60% - 200#;
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•

concentração de H2S04 = 15 mol/L;

•

temperatura de abertura= (47 ± 3)"C;

•

temperatura de diluição = (36 ± 3)"C

•

tempo de lixi viação = I hora;
relação volumétrica água de diluição/polpa= 1,5;

•

tempo de agitação na etapa de diluição= 30 min.

Purificação do licor de terras raras e separação do
cério

15
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DEHPA(%)

A lixívia gerada no tratamento químico com
ácido sulfúrico foi inicialmente percolada em uma
coluna de vidro recheada com carvão ativado para
remoção da matéria orgânica presente no licor. Os
elementos terras raras foram separados das impurezas,
principalmente ferro, através da precipitação seletiva do
sulfato duplo de terras raras e sódio, através da adição de
NaCL a 80°C. O elevado teor de sulfato presente no licor
(418 g!L), favoreceu a precipitação. Foi possível
recuperar 99,9 % dns lantanídios, com uma relação de
600kg NaCl/t TR203
O cério foi separado dos demais terras raras, por
precipitação química, utilizando a técnica de
oxidação/hidrólise, através da adição de solução de
KMn04 /Na 2C03 , á temperatura ambiente. Nesta etapa,
r,,i obtido um produto de Cc0 2 com pureza superior a
)19,9%. A recuperação do cério também foi superior a
99,9 %.

Fracionamento dos elementos terras raras em
grupos.
A separação das demais terras raras em grupos
(TR leves e TR pesadas), foi realizada utilizando a

técnica de extração por sol ventes. Inicialmente fez-se
um estudo dos principais parâmetros de processo em
bancada c cm seguida foram realizados alguns ensaios
contínuos. A extração foi feita em meio clorídrico e
como extratante foi utilizado o ácido di(2-etilhexil)
fosfórico (DEHPA) diluído em exssol.

Figura 2: Intluência da concentração de DEHPA na
extração de terras raras.
Posteriormente
foram
realizados
ensaios
contínuos com duração superior a 15 horas cada, que
tiveram como objetivo separar os elementos terras raras
em dois grupos, constituindo o primeiro ciclo de
separação:
•

leves - lantânio, neodímio e praseodímio;

•

pesados - samário, európio, gadolínio e demais
lantanídios.

Os ensaios contínuos foram realizados com a
solução obtida após a separação do cério, não sendo
detectada a presença desse elemento. O t1uxograma
estabelecido para o circuito foi composto de três etapas,
quais sejam: extração, lavagem com HCl diluído e
reextração. Esses ensaios foram realizados em uma
unidade micro-piloto de dezesscis estágios de
misturadores-decantadores,
da
Sonal-Polux.
As
alimentações aquosas c do extratante orgânico foram
feitas através de bombas peristálticas que garantiam
elevada precisão das vazões. As condições de cada
ensaio foram detinidas tomando como base os resultados
obtidos no ensaio anterior, de modo a atingir o melhor
corte entre os elementos neodímio e samário. O balanço
de massa e metalúrgico do teste mais representativo, ou
seja, aquele que apresentou o melhor corte entre as duas
frações, é apresentado na Figura 3
A etapa de extração ocorre nos estágios de 1 a 6.
A solução aquosa contendo os óxidos de terras raras é
alimentada no estágio 6, em contra corrente com a
solução orgânica alimentada no estágio 1. A faBe
orgânica extrai preferencialmente os elementos mais
pesados e, após a etapa de extração, a fase orgânica é
transferida para a etapa seguinte, de lavagem, estágios
de 7 a 11. Nesta etapa ocorre a reextração seletiva dos
elementos leves que foram parcialmente extraídos,
retornando para a fase aquosa. O refinado, contendo a
fração leve (lantânio, praseodímio e neodímio), que

A Figura 2 apresenta a int1uência da
concentração de DEHPA na extração dos principais
constituintes da amostra. Nota-se pela distância entre as
curvas, que o maior fator de separação ocorre para o par
neodímio-sámario.
Observa-se também, que a
concentração do DEHPA, apresenta maior efeito no
fator de separação do lantânio/praseodímio, sendo
insigniticantc para os demais elementos.

RIO
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corresponde à mistura da solução alimentação e de
lavagem é retirado no estágio I.

a etapa de lavagem a pequena parte extraída é facilmente
reextraída por uma solução de baixa acidez. Apenas dois
estágios de lavagem, 7 e 8, foram suficientes para
completa remoção desses elementos da fase orgânica.
Quanto aos elementos pesados, esses não foram
detectados na fase aquosa da etapa de extração, por
serem totalmente extraídos pela fase orgânica. Sua
presença na fase aquosa foi identificada nas etapas de
lavagem e nos estágios iniciais de reextração, indicando
elevada eficiência desta etapa do processo. No estágio
12, saída do reextrato, as concentrações de samário,
európio e gadolínio atingiram teores mais elevados; os
elementos leves não foram detectados.

A solução orgânica carregada com a fr·ação
pesada, após passar pela etapa de lavagem, alimenta o
ciclo de reextração, estágios 12 a 16, em contra corrente
com uma solução de acidez mais elevada, que reextrai
todos os metais presentes. O et1uente orgânico,
praticamente isento desses metais, pode ser reciclado no
circuito.
A Figura 4 apresenta o perfil destes elementos na
fase aquosa do ensaio representativo do processo, onde é
possível verificar a elevada eficiência do processo. No
primeiro estágio, onde ocorre a saída do retinado,
observa-se
elevada
concentração
de
lantânio,
praseodímio e neodímio. Esses elementos são mantidos
na fase aquosa dos estúgios de extração (1 a 6) e durante
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Dist. = Percentual de distribuição dos elementos terras raras no t1uxo
Figura 3: Balanço Jc massa c metalúrgico dos elementos Je terras raras
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CONCLUSÕES

ABSTRACT

Na abertura sulfúrica da monazita foi possível
atingir rendimentos superiores a 92% e baixa
solubilizayão do ferro, inferior a 13%, em condições
relativamente amenas de lixiviação e solubilização.

This work describes the development of the
hydrometallurgical process on monazite ore from the
deposit "Córrego do Garimpo, Catalão - Goiás", Brazil.
The present study covers the stages of ore chemical
opening, selective precipitation of douhle sulfate of rare
eart11 and sodium, separalion of ccrium and split into
light and heavy r are earth fractions by sol vcnt extraction
process.

A extração dos elementos terras raras, a partir da
lixívia gerada no tratamento sulfúrico da monazita, não é
uma linha de processo indicada, considerando o elevado
teor de sul fato e acidez deste licor .A rota de processo
sugerida consiste das etapas de precipitação seletiva de
terras raras como sulfato duplo, conversão a hidróxido e
solubilizaçfto em ácido clorídrico para posterior
fracionamento, após separação de cério.

First, t11c study was carricd out in hcnch scale in
order to define t11e process parameters. Continuous tests
were made aiming the optimization of the previous
conditions selcctcd and tlle definition of the process
t1owsheet. The lcaching continuous tests were carried
out using two rcactors in scrics, in order to maintain an
effective control of the conditions of sulfuric opening of
t11e ore and tlle soluhilization of thc rare earths, with low
solubilization of iron, bcing found in high conccntration
in the samplc. Thc overall separation of iron and other
impurities was madc tlmlllgh t11e precipitation of double
sulfate of rare eart11s and sodium. The previous
separation of cerium, thc most ahundant element in thc
sample, favors thc cxtraction stage, reducing operational
costs in this step. Thc continuous solvent cxtraction tests
had aimed the separation of rarc earth elements in two
groups through a cut hetwecn neodymium and
samarium. The overall ctlicicncy of the process was
abovc 90%, not considering the losscs in t11e filtration
stages,

A separayão de elementos terras raras em dois
grupos utilizando DEHPA apresentou excelentes
resultados. Foi possível atingir um corte Nd/Sm com
elevado rendimento, permitindo a obtenção de dois
produtos intermediários de alta pureza: a !ração leve e a
fração pesada.
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