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RESUMO 
Encontrar formas de realizar a extração metalúrgica de terras raras de forma 
econômica é um desafio atual nesse mercado. Uma das principais dificuldades é a 
presença de contaminantes, como ferro, que consomem grande quantidade de ácido 
e geram licores impuros inadequados para os processos de separação dos elementos 
de terras raras. Esse trabalho mostra resultados obtidos para a pirólise seletiva de 
minérios ferruginosos contendo terras raras. Extrações superiores a 70% foram 
obtidas com baixa extração de ferro e tório. A janela de seletividade é mais estreita do 
que a janela indicada por simulações termodinâmicas, aumentando a dificuldade na 
aplicação da técnica. Através da correlação entre ensaios de lixiviação e análises de 
TGA, foram definidos grupos onde, a partir do resultado de TGA da amostra, é 
possível prever o seu comportamento na etapa de pirólise seletiva sem a necessidade 
de execução de ensaios de forno e lixiviação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Extração de Terras Raras; Sulfatação; Pirólise Seletiva, 
Lixiviação, Análise Termo Gravimetria, Termodinâmica. 

 
 

APPLYING SELECTIVE PYROLYSIS FOR RARE EARTH ORES WITH 
HIGH IRON CONTENT 

ABSTRACT 
One of the challenges of the rare earth market is to find a process route that is 
economically feasible. The presence of impurities, like iron, increases the acid 
consumption and generates liquor with high impurity content, inappropriate for further 
downstream processing. The present work shows the results obtained for selective 
pyrolysis of rare earth ores with high iron content. Extractions higher than 70% were 
attained, together with low extraction of iron and thorium. The selectivity window for 
this process is narrower than the results from the thermodynamic simulations, 
increasing the difficulty in applying the technique. It was possible to define groups 
through the correlation between leaching tests and TGA analysis in which, based only 
in the TGA analysis, it is possible to foresee its behavior during the selectivity pyrolysis 
without furnace or leaching tests. 

 
KEYWORDS: Rare Earth Extraction; Sulfation; Selective Pyrolysis; Leaching, Thermo- 
Gravimetric Analysis, Thermodynamics. 
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1. INTRODUÇÃO 
Os processos de extração metalúrgica de elementos terras raras geralmente 
envolvem etapas de beneficiamento físico e hidrometalúrgico. A etapa de 
beneficiamento produz um concentrado físico. Esse concentrado precisa ser 
processado em uma usina hidrometalúrgica para gerar um concentrado químico. O 
concentrado químico é então alimentado em unidade de tratamento do licor 
(geralmente por extração por solventes - SX) para que sejam produzidos os elementos 
individuais de terras raras ou grupos específicos destes (Gupta and Krishnamurthy, 
2005). Uma etapa de processamento pirometalúrgico pode ser inserida como 
preparação para a etapa hidrometalúrgica. 
Minérios contendo monazita (fosfato de terras raras) possuem uma maior gama de 
opções de processamento, talvez devido a grande variação em composição e 
intemperismo, quando comparados a minérios contendo bastenasita (carbonato de 
terras raras). As opções de processamento podem ser divididas em dois grupos 
principais: sulfúrico e hidróxido. 
O processo convencional com adição de ácido sulfúrico, consiste na adição de ácido 
ao minério (em proporções que podem variar largamente), seguindo por aquecimento 
em forno e dissolução em água (Lucas et al, 2015). O processo de purificação do licor 
depende de qual tipo de composto de ETR será precipitado (e.g. hidróxido, oxalato, 
cloreto, carbonato). A razão de massa ácido/minério é muito importante, uma vez que 
impacta diretamente na economicidade do projeto e na quantidade e tipo de impureza 
que será carregada para o processamento downstream, variando geralmente entre 
1/1 e 1/2. Quanto maior a adição de ácido, maior será a dissolução de impurezas. O 
processo sulfúrico pode ser dividido em baixa temperatura (abaixo de 300°C) ou alta 
temperatura (acima de 300°C) (Zhang and Zhao, 2016). O processo a baixa 
temperatura é mais antigo e gera uma solução complexa para ser processada. O 
processo de alta temperatura diminui a quantidade de tório extraída devido à formação 
de ThP2O7  insolúvel (Zhang and Zhao, 2016). 
O procedimento estudado neste trabalho segue os procedimentos sugeridos por 
Teixeira e Silva (2015) e Berni et al. (2013), onde um processo de sulfatação 
controlada e pirólise seletiva é aplicado. Esse método tem como objetivo reduzir a 
quantidade de ácido utilizada e diminuir a quantidade de impurezas no licor gerado 
após a lixiviação em água do produto da pirólise. As reações básicas envolvidas nas 
etapas de sulfatação do minério de terras raras e pirólise são mostradas nas equações 
de (1) a (4). 

 

(ETR)P 4( ) + 3 2  4( ) →  2 3  4( ) + (   )2(  4)3( ) (1) 

 
  2 3( ) + 3 2  4( ) →   2(  4)3( )  + 3 2 ( ) (2) 

 

∆ 

(   )2(  4)3( ) → (   )2 3( ) + 3  3( ) (3) 
 

∆ 

  2(  4)3( ) →   2 3( ) + 3  3( ) (4) 

 
Para que o processo funcione com o máximo de eficiência (i.e favorecendo a lixiviação 
seletiva dos ETR), é necessário que a etapa de pirólise opere em um intervalo restrito 
de temperatura, onde ocorra a decomposição do sulfato férrico (4) mas não ocorra a 
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decomposição dos sulfatos de terras raras (3). Esse intervalo depende, entre outros 
fatores, do nível de deformação da estrutura cristalográfica e do nível de intemperismo 
do próprio minério, que pode variar. Esse trabalho apresenta um estudo que teve 
como objetivo correlacionar as diferentes formas obtidas nas análises de 
termogravimetria com o desempenho da amostra durante nas etapas de pirólise e 
lixiviação com água. 

 
 

2. MATERIAL E METÓDOS 
2.1 Reagentes 

Foram usados os reagentes ácido sulfúrico (H2SO4) com concentração de 97,5% p/p 

e sulfato férrico P.A (Fe2(SO4)3.XH2O, Fe 22,0%min) fornecido pela Anidrol. 

 

2.2 Análises Químicas 
As concentrações de alumínio (Al), ferro (Fe), fósforo (P), enxofre (S), lantânio (La), 
praseodímio (Pr), neodímio (Nd) e samário (Sm) nas amostras líquidas foram 
determinadas por ICP-OES (Inductively Coupled Plasma – Optical Emission 
Spectrometry), instrumento da Varian modelo VISTA PRO. Os elementos terras raras 
restantes e as outras impurezas foram analisadas por ICP-MS (Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometry), equipamento da PerkinElmer modelo NexION 300D. 
Antes das análises, as amostras líquidas foram diluídas em solução de ácido nítrico 

2% p/p. A análise da concentração dos íons Fe+2 nos licores foi realizada por titulação 
com K2Cr2O7. As amostras sólidas foram previamente secas em estufa a 100°C por 3 
horas, resfriadas até 20°C e pulverizadas até 95% passante em 74 µm. 

 
2.3 Análises de Termo Gravimetria (TGA) e Análise Térmica Diferencial (DTA) 
As análises de TG-DTA (Termogravimetria - Análise Térmica Diferencial) foram 
realizadas em equipamento NETZSCH STA 449F3, sob atmosfera sintética de ar, em 
cadinho de alumina com taxa de aquecimento de 10K/min até a temperatura limite de 
1000°C. Foram utilizados aproximadamente 50 mg de amostra sulfatada do minério 
contendo terras raras. 

 
2.4 Ensaios de extração das terras raras do minério 
As etapas envolvidas na extração das terras raras foram (i) separação dos finos 
naturais (<74 µm) através da escrubagem do minério de terras raras por 15 min em 
uma polpa contendo 50% p/p de teor de sólidos suspensos e peneiramento a úmido 
da polpa em peneira com abertura de 74 µm (Testa et al., 2016), (ii) sulfatação ou 
mistura com ácido sulfúrico 97,5% p/p usando um misturador intensivo da EIRICH, (iii) 
pirólise em mufla em temperatura de 700°C por 2 horas, (iii) resfriamento da massa 
reacional até a temperatura de 20°C e (iv) lixiviação em água com teor de sólidos de 
10% p/p por 2 horas com agitação mecânica (200 a 300 rpm). A extração das terras 
raras foi realizada conforme recomendações descritas por Teixeira e Silva (2015), 
Berni et al. (2013). Ensaios de lixiviação direta foram realizados seguindo o mesmo 
procedimento acima, entretanto sem passar pela etapa de pirólise em forno. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Extração das Terras Raras 
A composição inicial de uma amostra de minério contendo terras raras é mostrado na 
Tabela 1 (na base óxido – OTR). Essa amostra foi sulfatada através da adição de 
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ácido sulfúrico concentrado e, posteriormente, submetidas a pirólise seletiva. A Figura 
1 mostra o resultado da extração de terras raras, assim como a extração de ferro e 
tório. Observa-se elevada extração de OTR e reduzida extração de ferro e tório, 
ilustrando a seletividade do processo. 

 
Tabela 1 – Composição do minério de terras raras beneficiado (%) 

OTR CaO MgO Fe2O3 Al2O3 P2O5 SiO2 Mn ThO2 U3O8 TiO2 

4,86 2,22 1,59 34,39 5,28 4,84 17,43 0,77 0,026 0,0059 16,48 
 

Figura 1 – Efeito da temperatura na extração de terras raras, ferro e tório após etapa de 
sulfatação 

 
Simulações termodinâmicas realizadas no software HSC9 (HSC Chemistry, 2015), 
mostrado na Figura 2, onde o sulfato de neodímio representa os elementos de terras 
raras, mostram que é possível esperar uma seletividade na decomposição dos 
sulfatos. Entretanto, é importante observar que, pelos dados teóricos da simulação, a 
decomposição do sulfato férrico seria completa em temperaturas próximas de 800°C, 
enquanto que para os sulfatos de terras raras essa temperatura seria próxima de 
1000°C. Os resultados dos ensaios mostram que a decomposição do ferro já é quase 
completa a 700°C e que as decomposições dos sulfatos de terras raras ocorrem a 
temperaturas próximas de 800°C, mostrando que, na prática, o intervalo de 
temperatura de seletividade é bem menor (700 a 800°C) do que o modelado (800 a 
1000°C). 
Essas temperaturas de decomposições dependem, entre outros fatores, do nível de 
deformação da estrutura cristalográfica e do nível de intemperismo do próprio minério. 
Estudos da variabilidade dessa temperatura de decomposição foram realizadas com 
o suporte de análises de TGA para tentar-se criar uma relação entre o gráfico obtido 
pela termogravimetria com o resultado a ser esperado quando a amostra fosse 
submetida a todo o processo de extração seletiva das terras raras envolvendo as 
etapas de sulfatação, pirólise e lixiviação com água. 
O primeiro passo foi levantar qual seria a perda de massa esperada durante a 
decomposição da amostra a 700°C e saber, desse montante, quanto poderia ser 
atribuído ao sulfato férrico. Para tal, as amostras sulfatadas e não submetidas a 
pirólise, foram submetidas a lixiviação direta com água. Considerou-se que todo o 
sulfato férrico gerado na sulfatação foi lixiviado com água. Dessa forma, foi possível 
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estimar a perda de massa teórica que aquela amostra deveria perder se apenas o 
sulfato férrico fosse decomposto termicamente. Esses dados foram confrontados com 
os resultados do TGA para as amostras. Para realizar tal comparação, o resultado 
típico de TGA foi dividido em 5 zonas, definidas a seguir: 
Z1 (até 200°C) – Umidade livre e/ou adsorvida 
Z2 (200-320°C) – Desidratação dos minerais que sofreram intemperismo (por 
exemplo, goethita) 
Z3 (320-600°C) – Outras perdas em geral, não identificadas e de baixa relevância. 
Z4 (600-750°C) – Zona de interesse. Decomposição do sulfato férrico. 
Z5 (750-900°C) – Outras decomposições (sulfatos de ETR, carbonatos e outros) 

 

Figura 2 – Decomposição dos sulfatos férrico e de neodímio a partir da simulação 
termodinâmica quando submetido a tratamento térmico 

 

A Figura 3 mostra as razões entre as perdas de massas de SO3 calculadas a partir da 
análise da concentração de ferro no licor obtido por lixiviação direta do minério 
sulfatado e aquela perdida na zona 4 da etapa de pirólise. A perda de massa de SO3 

atribuível à decomposição do sulfato férrico é dada pela equação (5). 
 

(%) =
            3                      çã               é              

  100 (5)
 

           3                 4                       
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Figura 3 – Perda de massa atribuível à decomposição do sulfato férrico no intervalo de 

temperatura de 600 a 700°C 

 

 
Observa-se, pela Figura 3, que houve significativa variação nas razões de perda de 
massa de SO3. A comparação desses dados com os dados de extração de terras raras 
é mostrada na Figura 4. Alguns pontos extrapolam os 100% devido, principalmente, a 
seleção da curva de decomposição na análise do TGA. Nesses casos, a área adotada 
pode ter sido menor do que a área real que representa toda a decomposição do sulfato 
férrico. 
Observa-se uma certa correção entre a perda de massa atribuível ao ferro e a extração 
de terras raras. Isso ocorre porque, quando a perda de massa é maior do que a 
atribuível ao ferro, provavelmente existe perda de massa por liberação de SO3 

proveniente dos sulfatos de terras raras. Esses sulfatos são convertidos em óxidos, 
que são insolúveis em água, resultando em menor extração de terras raras. Podemos 
dividir os resultados obtidos em 3 grupos: 

 
GI – Amostras que apresentam perda de massa atribuível ao ferro entre 80 e 100% 
GII – Amostras que apresentam perda de massa atribuível ao ferro entre 40 e 80% 
GIII - Amostras que apresentam perda de massa atribuível ao ferro abaixo de 40%. 

 
Tem-se como objetivo conseguir prever esses resultados a partir das análises de TGA 
do minério sulfatado. A Figura 5 mostra resultados de TGA para amostras dos 3 
grupos citados acima e do sulfato férrico P.A. 
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Figura 4 – Relação entre a porcentagem de perda de massa obtida através da lixiviação direta 
e das análises de TGA atribuível à decomposição do sulfato férrico e os valores de extração 

dos OTR obtidos para essas amostras. 
 

 

A B 

 
 

 
C 

 
 

 
D 

Figura 5 – Resultado de TGA para sulfato férrico P.A e amostras de minério de terras raras 
sulfatadas de 3 grupos distintos: A) Amostra de sulfato férrico P.A., B) Amostra do Grupo I, 

C) Amostra do Grupo II e D) Amostra do Grupo III 
 

Observa-se que as amostras do Grupo I apresentam zona de perda de massa bem 
definida, com pico de decomposição entre 700 e 750°C. As amostras do Grupo II 
apresentam outro evento próximo a 750°C, mas ainda existe um pico característico 
da decomposição do sulfato férrico. As amostras do Grupo III não apresentam mais o 
pico característico de decomposição do sulfato férrico. Existe uma série de eventos 
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ocorrendo a partir de 700°C que não podem mais ser separados, ocorrendo, entre 
esses eventos, a decomposição dos sulfatos de terras raras. Essa decomposição é 
refletida como baixa extração nos ensaios de lixiviação. 

 
 

4. CONCLUSÃO 
A técnica de pirólise seletiva para sulfatos de terras raras foi aplicada com êxito para 
minérios ferruginosos contendo terras raras. O intervalo de temperatura de 
decomposição do sulfato férrico mostrou-se mais estreito do que o esperado frente 
aos resultados obtidos por simulações termodinâmicas para o sistema. Esse restrito 
intervalo irá afetar diretamente a extração das terras raras e a seletividade do 
processo. Variações estruturais presentes nos minérios, entre outros fatores, podem 
alterar esse intervalo de seletividade, mas é possível antecipar o desempenho das 
amostras sulfatadas na etapa de pirólise através da interpretação dos resultados da 
analise termogravimétrica das mesmas. 
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