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RESUMO 
 
Rochas fosfáticas de origem ígnea podem conter até 1% de lantanídeos. Na região 
de Angico dos Dias (BA) há um depósito de fosfato que vem sendo explotado pela 
Galvani, que utiliza concentração magnética de baixa, média e alta intensidade para 
remoção da biotita, magnetita e monazita. Amostras desse rejeito magnético foram 
lixiviadas com HCl, HNO3 e H2SO4 em diferentes concentrações. Os resultados 
mostram que em temperatura ambiente o HCl 30% lixivia cerca de 40% de Ce, 14% 
de La e 50% de Nd e o HNO3 50% lixivia cerca de 52% de Ce, 23% de La e 66% de 
Nd e o H2SO4 30% lixivia < de 15% de Ce, 38% de La e 22% de Nd. Juntamente 
com o Ce, La, e Nd, grande quantidade de ferro é lixiviada pelo HCl e HNO3 sendo 
que o primeiro consegue lixiviar cerca de 16% de Fe e o segundo 33% de Fe. Em 
etapa posterior as lixívias provenientes da lixiviação com HNO3 e HCl foram 
colocadas em contato com o extratante D2EHPA diluído em querosene para a 
remoção do ferro da solução através de extração por solvente. Os resultados 
mostram que em 4 etapas de extração, é possível remover da solução proveniente 
do HNO3 cerca de 98% do ferro e 41% do ferro da solução proveniente do HCl sem, 
no entanto, extrair os elementos de interesse. Diante destes resultados, conclui-se 
que o HNO3 lixivia maior quantidade dos elementos de interesse e menor 
quantidade de Fe em relação ao HCl. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Rocha Fosfática; Terras Raras; Lixiviação Ácida; Extração por 
Solvente. 
 
ABSTRACT 
 
Phosphate rocks from igneous rock contains up to 1% of lanthanides. In the region of 
Angico dos Dias (BA) there is a deposit of phosphate, which is exploited by Galvani, 
using magnetic concentration of low, medium and high intensity to remove biotite, 
magnetite and monazite. Samples of this magnetic fraction were leached using HCl, 
HNO3 and H2SO4 in different concentrations. Results show that in room temperature  
HCl 30% leaches about 41% Ce, 14% La and 50% Nd; HNO3 50% leaches about  
52% Ce, 23% La and 66% Nd and H2SO4 30% leaches less than 15% Ce, 38% La 
and 22,8% Nd. Together with Ce, La and Nd, a large amount of iron is leached by 
HCl and HNO3, the first being able to leach 33% Fe and the second 16%. The 
aqueous solutions from the leaching with HNO3 and HCl were contacted with the 
extractant D2EHPA diluted in kerosene to remove the iron using solvent extraction. 
The results show that for 4 extraction steps, it is possible to remove about 98% of 
iron from the solution HNO3 and 41% from the HCl solution without extract the 
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elements of interest. It can be concluded that HNO3 leaches a greater quantity of the 
elements of interest and less iron than HCl. 
 
KEYWORDS: Phosphate Rock; Rare Earths; Acid Leaching; Solvent Extraction. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Elementos terras raras (grupo formado pelos lantanídeos, escândio e o ítrio) têm um 
vasto campo de aplicação, como a produção de ímãs, catalisadores e em 
componentes ópticos de eletro eletrônicos. No início da produção de terras raras em 
larga escala, o Brasil se tornou o maior produtor desses elementos até o início do 
século XX. Esses elementos eram obtidos de areias monazíticas do litoral brasileiro. 
Na década de 1980 a China surgiu como grande produtor de terras raras 
provenientes de depósitos de minério de ferro contendo uma mistura de monazita e 
bastnasita. Na década de 1990 o Brasil interrompeu completamente a produção de 
terras raras (de Andrade Lima e Santos, 2016; de Lapido Loureiro, 1994). 
 
Rochas fosfáticas de origem ígnea podem conter até 1% de lantanídeos presentes 
em substituição isomórfica do íon Ca2+. Essas rochas são utilizadas na produção de 
fertilizantes quando tratadas com ácidos. Para o tratamento de rochas fosfáticas 
podem ser utilizados ácido sulfúrico (na produção de superfosfato ou fosfato ácido), 
ácido clorídrico (na produção de mono cálcio fosfato) e ácido nítrico (na produção de 
nitro-fosfato). Apesar da grande produção de rocha fosfática para indústria de 
fertilizantes, não há produção de terras raras a partir desta fonte (Habashi, 1985; 
Habashi et al, 1986; Habashi, 2013).  
 
Na região de Angico dos Dias há um depósito de rocha fosfática que vem sendo 
explotado pela Galvani, que utiliza concentração magnética de baixa, média e alta 
intensidade para remoção da biotita, magnetita e monazita. A fração não magnética 
é utilizada na produção de fertilizantes e a fração magnética é descartada como 
rejeito. Esta ocorrência está associada a carbonatitos e apresenta cerca de 14 % de 
apatita, valores significantes de terras raras e baixos valores de tório e urânio. Os 
teores de terras raras no carbonatito podem chegar a 2706 ppm e nas apatitas 7483 
ppm. O rejeito da concentração magnética de alto campo apresenta como principais 
constituintes a flúor-apatita, hidrobiotita-vermiculita e monazita, sendo os altos teores 
de terras raras explicado pela presença de apatita e monazita (de Andrade Lima e 
Santos, 2016; de Lapido Loureiro, 1994; Silva et al, 1988).  
 
Quando a rocha fosfática de Angico dos Dias é lixiviada utilizando ácidos para 
recuperar os elementos terras raras, ocorre também a extração de Fe, que se torna 
um contaminante dificultando o controle de pH para que os elementos terras raras 
possam ser recuperados utilizando extração por solvente (de Andrade Lima e 
Santos, 2016). Progressos têm sido feitos na aplicação de extração por solvente 
para o controle de Fe em processos hidrometalúrgicos utilizando DEHPA e TBP 
(Ritcey, 2006). 
 
Neste trabalho são apresentados os resultados da lixiviação do concentrado 
magnético de Angico dos Dias utilizando HCl, HNO3 e H2SO4 em diferentes 
concentrações e a avaliação da extração de Fe utilizando o D2EHPA (Di-(2-
ethylhexyl) phosphoric acid) em querosene alifático. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Uma amostra do concentrado magnético da rocha fosfática coletada na usina de 
Angico dos Dias (Galvani), designada como Alto Campo, foi utilizada nesse estudo. 
Esse concentrado apresenta teores de Ce, La e Nd são de 2680, 1240 e 1480 mg/kg 
respectivamente (de Andrade Lima e Santos, 2016). Os ensaios de lixiviação foram 
realizados em erlenmeyers com agitação constante e suficiente para manter as 
partículas em suspensão. Em todos os ensaios foram utilizados 5 g do concentrado 
magnético e 25 g de solução aquosa, obtendo assim uma concentração de sólidos 
igual a 16,67%. Os ensaios foram feitos para 24 h de contato com soluções de HCl, 
HNO3 e H2SO4 em diferentes concentrações em temperatura ambiente. A 
concentração de HCl variando de 5 a 30%; a concentração de HNO3 variando de 20 
a 65% e a concentração de H2SO4 variando de 10 a 50%. Após os ensaios de 
lixiviação foi realizada a filtração para separar a fase aquosa da fase sólida e as 
soluções aquosas foram analisadas com ICP-OES, após diluição de 1:100, para 
determinar a recuperação de elementos terras raras em cada solução. A Tabela 1 
apresenta as concentrações de ácido utilizadas nos ensaios. 
 

Tabela 1. Concentrações de HCl, HNO3 e H2SO4 utilizadas nos ensaios de lixiviação. 
 

Ácido Concentração (%) 
HCl 5;10;15; 20; 25 e 30 

HNO3 20; 30; 40; 50 e 65 
H2SO4 10; 30 e 50 

 
Depois de analisados os resultados dos ensaios de lixiviação, as soluções aquosas 
de HNO3 50% e de HCl 30% foram analisadas utilizando espectrofotometria de 
absorção atômica (AAS) para determinar a concentração de Fe em cada solução. 
Essas soluções foram utilizadas para realização da extração por solvente do Fe 
utilizando D2EHPA em querosene alifático. 
 
Os ensaios de extração por solvente do Fe foram realizados utilizando como 
extratante o D2EHPA em querosene alifático, na proporção de 20% de extratante no 
diluente, em 4 estágios de extração consecutivos, sempre mantendo a razão unitária 
entre os volumes das fases aquosa e orgânica (A/O = 1). Esses ensaios foram 
realizados em temperatura ambiente em tubos de centrífuga de vidro de 10 mL. 
Inicialmente, em cada tubo de centrífuga foi adicionada uma alíquota de 5 mL de 
solução orgânica de D2EHPA diluída em querosene alifático e em seguida foi 
adicionado 5 mL de solução aquosa. Em cada estágio de extração as fases foram 
colocadas em contato por 15 minutos com agitação manual e, em seguida foram 
deixadas em repouso por 5 minutos para obter a separação das fases. Alíquotas das 
soluções em cada estágio de extração foram coletadas para análise utilizando AAS 
após diluição de 1:100. As concentrações na fase orgânica foram estimadas por 
balanço de massa a partir das concentrações obtidas na análise da fase aquosa.  
 
Após análise dos resultados dos ensaios de extração por solvente do Fe, a fase 
aquosa proveniente da lixiviação com HNO3 foi analisada utilizando ICP-OES para 
determinar se houve ou não extração de elementos terras raras juntamente com o 
Fe. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As Figuras 1a e 1b apresentam os teores de Ce, La e Nd nos ensaios de lixiviação 
utilizando HCl e HNO3.  As Figuras 2a e 2b apresentam a recuperação de Ce, La e 
Nd nos ensaios de lixiviação utilizando HCl e HNO3 em diferentes concentrações. 
Pode-se observar que utilizando-se HCl em baixas concentrações os lantanídeos 
não são solubilizados de forma efetiva. No entanto, para concentrações acima de 
15%, há uma considerável recuperação desses elementos. Para a concentração de 
HCl 5% os valores de concentração de Ce e La ficaram abaixo do limite de detecção 
e para a concentração de HCl 10% o valor da concentração de La na lixívia ficou 
abaixo do limite de detecção. Utilizando-se HNO3 é possível notar um aumento da 
recuperação de Ce, La e Nd à medida que a concentração do ácido aumenta. 
Entretanto, para valores de concentração acima de 50% há uma queda na 
recuperação. 
 
Os resultados mostram que em temperatura ambiente o HCl 30% lixivia cerca de 
40% de Ce, 14% de La e 50% de Nd e o HNO3 50% lixivia cerca de 52% de Ce, 
23% de La e 66% de Nd 
 
Levando-se em conta a caracterização do concentrado magnético de Angico dos 
dias apresentado por de Andrade Lima e Santos (2016), pode-se observar que 
grande parte dos lantanídeos contidos na apatita é lixiviada, entretanto, os 
lantanídeos presentes na monazita não são solubilizados. 

 
   (a)       (b) 
Figura 1. Concentração de Ce, La e Nd na lixívia proveniente da solução de HCl (a) e HNO3 (b). 

 
 

   (a)       (b) 
Figura 2. Efeito da concentração de HCl (a) e HNO3 (b) na lixiviação de Ce, La e Nd. 
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A Tabela 2 apresenta a análise de Ce, La e Nd na fase aquosa nos ensaios de 
lixiviação utilizando-se H2SO4 em diferentes concentrações. Nota-se que o H2SO4 

não solubiliza quantidades significantes de lantanídeos e em todas as análises as 
concentrações estavam abaixo do limite de detecção desses elementos. 
 

Tabela 2. Concentrações de HCl, HNO3 e H2SO4 utilizadas nos ensaios de lixiviação. 

Concentração 
do H2SO4 (%) 

Concentração na lixívia 
(ppm) 

Ce La Nd 
10 < 37,1 < 82,7 < 27,9 
30 < 83,9 < 95,3 < 67,5 
50 < 57,1 < 94,6 < 65,5 

 
A presença do Fe no licor da lixiviação ácida do concentrado magnético de Angico 
dos Dias torna difícil o controle do pH para realizar a precipitação dos lantanídeos, 
sendo necessária a sua extração da solução. Esse ferro lixiviado pode ser 
considerado um contaminante dificultando a recuperação dos lantanídeos da 
solução em etapas subsequentes, devendo ser extraído antes da precipitação dos 
lantanídeos e posterior separação. Utilizando as soluções aquosas provenientes da 
lixiviação utilizando HCl 30% e HNO3 50%, a Figura 3 mostra a extração do Fe em 4 
estágios de extração por solvente com D2EHPA 20% em querosene alifático. Nota-
se que é possível extrair mais de 98% do Fe contido na solução aquosa proveniente 
da lixiviação com HNO3 50% utilizando 4 estágios de extração consecutivos, porém, 
a máxima extração alcançada da solução proveniente da lixiviação com HCl 30% é 
cerca de 42%. 

 
Figura 3. Extração do Fe da solução aquosa proveniente da lixiviação com HCl 30% e HNO3 50% 

utilizando D2EHPA 20% em querosene alifático. 
 
A Figura 4 apresenta as concentrações de Fe iniciais e em cada estágio de 
extração. Pode-se observar que a concentração inicial de Fe na solução aquosa 
proveniente da lixiviação com HCl 30% é maior que o dobro da concentração de Fe 
inicial na solução aquosa proveniente da lixiviação com HNO3 e a extração de Fe 
com D2EHPA se mostrou mais eficiente quando foi utilizada a solução aquosa 
proveniente da lixiviação com HNO3.  
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Figura 4. Concentração do Fe na solução aquosa proveniente da lixiviação com HCl 30% e 

HNO3 50% utilizando D2EHPA 20% em querosene alifático. 
 

Após análise dos resultados dos ensaios de extração por solvente do Fe, a fase 
aquosa proveniente da lixiviação com HNO3 foi analisada utilizando ICP-OES e 
notou-se que não houve extração significativa de lantanídeos juntamente com a 
extração do Fe.   
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Amostras do concentrado magnético proveniente da usina de tratamento da rochas 
fosfática de Angico dos Dias foram utilizadas para realização de ensaios de 
lixiviação utilizando HCl, HNO3 e H2SO4 em diferentes concentrações para 
recuperação de Ce, La e Nd. Os resultados dos ensaios de lixiviação mostram que o  
HCl e o HNO3 conseguem solubilizar quantidades significativas desses elementos, 
em detrimento do H2SO4, que apresentou baixos valores de recuperação. 
Juntamente com o Ce, La, e Nd, grande quantidade de ferro é lixiviada pelo ácido 
nítrico e clorídrico. Esse ferro pode ser considerado um contaminante, devendo ser 
removido da solução para posterior recuperação dos elementos terras raras. Em 
etapa posterior as lixívias provenientes da lixiviação com HNO3 e HCl foram 
colocada em contato com o extratante D2EHPA diluído em querosene alifático para 
a remoção do ferro da solução através de extração por solvente. Os resultados 
mostram que em 4 etapas de extração, é possível remover da solução proveniente 
do HNO3 98,7% do ferro e 41,6% do ferro da solução proveniente do HCl sem, no 
entanto, extrair os elementos de interesse. 
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