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RESUMO 

 

SILVA, Douglas Luisda.Recuperação de terras raras contidas em 

catalisadores exauridos utilizados no craqueamento do petróleo (FCC), e 

em pós-fosfóricos de lâmpadas fluorescentes descartadas. 2017. 89 f. 

Dissertação de Mestrado – Faculdade de Filosofia e Letras de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, 2017. 

 

As zeólitas sintéticas contendo terras raras (TR) são os componentes principais 

de catalisadores FCC (FluidCatalyticCracking) empregados no craqueamento 

do petróleo e a porcentagem de TR nestes catalisadores pode chegar a 5%. As 

TR são adicionadas às zeólitas tipo Y para melhorar sua estabilidade térmica e 

hidrotérmica durante o processo de refino do petróleo. A produção brasileira 

destes catalisadores está em torno de 25 mil toneladas por ano, necessitando, 

para tanto, de 900 toneladas de óxido de lantânio no mesmo período. 

Atualmente, a China é responsável por 90% da produção e comercialização 

mundial das TR. Desde 2010,a China controla os preços das mesmas (ao final 

de 2011 chegou a elevar o preço do lantânio em mais de 20 vezes), bem como 

reduziu substancialmente sua cota de exportação. É nesse contexto que surge 

a necessidade da reciclagem de materiais que possuem TR em sua 

constituição, como é o caso dos catalisadores FCC provenientes do 

craqueamento do petróleo. Outra fonte que merece destaque, tendo sido 

igualmente explorada neste trabalho, é os pós-fosfóricos responsáveis por 

gerar a luz branca em lâmpadas fluorescentes. Atualmente a Rhodia, do grupo 

Solvay, já iniciou a recuperação das TR em pós-fosfóricos. As principais TR 

utilizadas em lâmpadas fluorescentes são La, Ce, Eu, Tb e Y, encontrados nos 

compostos Y2O3:Eu3+, BaMgAl10O17:Eu2+ e LaPO4:Ce3+,Tb3+. Os elementos Eu, 

Tb e Y têm alto valor agregado, representando de 5 a 20% em massa dos pós-

fosfóricos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma 

metodologia economicamente viável e, sobretudo, com baixa utilização e 

produção de substâncias perigosas para a separação e recuperação de íons de 

TR contidos na zeólita tipo Y,componente dos catalisadores FCC desativados, 

previamenteempregados no craqueamento de petróleo, bem como em 

lâmpadas fluorescentes. Inicialmente, realizou-se a caracterização preliminar 

dos componentes dos catalisadores FCC desativados. Posteriormente, buscou-

se o desenvolvimento de metodologias de separação química para obtenção 

dos elementos de TR e caracterização dos mesmos por diversas técnicas, tais 

como espectroscopia de fotoluminescência, fluorescência de Raios-X, 

titulometria de complexação, microscopia eletrônica de varredura e 

espectroscopia de infravermelho. 

 

Palavras chaves: Recuperação, Catalisador Exaurido FCC, Extração, Terras 

Raras. 



iii 
 

ABSTRACT 

 

 

SILVA, Douglas Luisda.Recovery of rare earth elements from exhausted 

cracking catalysts (FCC) and from phosphoric powdersoffluorescent 

lamps.2017. 89 f. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Filosofia e Letras 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

Synthetic zeolites containing rare earths (RE) are the major components of FCC 

(Fluid Catalytic Cracking) catalysts used in petroleum cracking, where the 

percentage of such elements is about5%. REions improve the thermal and 

hydrothermal stability of zeolites-Y during the petroleum refining process. The 

Brazilian production of these catalysts is around 25 thousand tons per year, 

requiring 900 tons of lanthanum oxide in the same period. Currently, China is 

responsible for 90% of the world production and market of RE. Since 

2010,China controls the prices of RE elements and substantially reduced the 

exportation quota. For instance, by the end of 2011 the price of lanthanum was 

risenby more than 20 times.In this context,the search for recycling materials that 

have rare earths in their constitution becomes crucial, as is the case of the FCC 

catalysts from the cracking of petroleum.Another source that deserves 

significant attention is the phosphoricpowders that generate white light in 

fluorescent lamps, which were also investigated in this work.Rhodia from the 

Solvay group has already begun the recovery of rare earths in phosphoric 

powders. The main RE used in fluorescent lamps areLa, Ce, Eu,Tb and Y, 

which occur as Y2O3: Eu3+, BaMgAl10O17:Eu2+ and LaPO4:Ce3+, Tb3+.Eu, Tb and 

Y are high-value elements, representing by5 – 20% of the total mass of 

phosphoric powders.Therefore, the aim of this work was to develop 

economically feasible and environmental friendly methodologies for the 

separation and recovery of RE ions from zeolite-Yin deactivated FCC 

catalystsand fromfluorescent lamp phosphors.To this end, we firstly performed 

a preliminary characterization of the components of deactivated FCC catalysts. 

The following steps comprised the development of chemical separation 

methodologies to obtain rare earth elements and their characterization by 

several techniques such as photoluminescence spectroscopy, X-ray 

fluorescence, complexation titration, scanning electron microscopy and infrared 

spectroscopy. 

 

Keywords:Recovery, Exhausted FCC Catalyst, Lamps, Extraction, Rare 

Earths. 
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1. Introdução 

 

 

1.1. Terras Raras 

 

 

As terras raras (TR) são constituídas por 17 elementos da tabela 

periódica. De acordo com a comissão de nomenclatura em química inorgânica 

da IUPAC (International Union ofPureandAppliedChemistry) estes elementos 

estão compreendidos entre os elementos de número atômicos de 57 a 71, 

lantânio (La) ao lutécio (Lu), denominados de lantanídeos (Ln), incluindo ainda 

escândio (Sc) e ítrio (Y) (CONNELLY, 2005; BÜNZLI, 2013; MASSARI; 

RUBERTI, 2013; de SOUSA FILHO; SERRA, 2014). A Figura 1 ilustra a tabela 

periódica com destaque para as TR.  

 

 

 

Figura 1. Ilustração da tabela periódica com destaque para TR. 
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O termo “terras raras” empregado para denominar estes elementos pode 

induzir a possíveis conclusões erradas, levando ao entendimento que estes 

elementos são raros e são basicamente terras. No entanto, os elementos de 

TR são encontrados com relativa abundância na crosta terrestre, muitos destes 

podendo ser comparados a elementos de transição. O cério (Ce), lantânio (La) 

e neodímio (Nd), por exemplo, são mais abundantes do que cobalto (Co), 

níquel (Ni) e chumbo (Pb). Além disso, as TR menos abundantes, como túlio 

(Tm; 0,5 ppm) e lutécio (Lu; 0,8 ppm), são mais facilmente encontradas na 

crosta terrestre do que a prata (Ag; 0,07 ppm) e bismuto (Bi; 0,008 ppm), bem 

como os outros metais do grupo da platina (Pt) (ARMELAO et al., 2010; 

BÜNZLI, 2013;  MASSARI; RUBERTI, 2013). 

O termo “rara” deve-se, portanto, ao fato de tais elementos terem sido 

inicialmente encontrados apenas em alguns minerais de regiões próximas a 

Ytterby, na Suécia, e por possuírem um processo de separação bastante 

complexo e exaustivo (ABRÃO, 1994; de SOUSA FILHO; SERRA, 2014;). Já o 

termo “terra” é referente ao fato destes elementos terem sidos obtidos, no início 

da sua descoberta, na forma de óxido, tendo em vista que, de acordo com a 

nomenclatura arcaica, o termo terras significa, de maneira geral,óxidos 

metálicos. Os óxidos dos elementos dos grupos alcalinos e alcalinos terrosos 

também eram comumente chamados de terras (ABRÃO, 1994; de SOUSA 

FILHO; SERRA, 2014). 

 As TR são encontradas no estado de oxidação 3+. Porém, existem 

algumas exceções, como por exemplo, o Ce e o Eu, que podem ser 

encontrados, respectivamente, nos estados de oxidação 4+e 2+(BÜNZLI, 2013; 

de SOUSA FILHO; SERRA, 2014;). Nos compostos de lantanídeos 



Introdução  3 

 
 

trivalentes(Tabela 1), os orbitais 4f estão localizados na parte interna do átomo 

e são totalmente protegidos pelos elétrons dos orbitais 5s e 5p, isto faz com 

que tenham extensão radial limitada e não participem das ligações, ocorrendo 

somente um envolvimento muito pequeno com os orbitais dos ligantes. 

Considerando estas características, os íons lantanídeos formam complexos 

com alto caráter iônico(COTTON, 2006; BÜNZLI, 2013; de SOUSA FILHO; 

SERRA, 2014).  
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Tabela 1. Configuração eletrônica dos átomos de TR e dos respectivos 

íons tripositivos 

Elementos Símbolos        Z 

Configurações 

TR TR3+ 

Escândio Sc 21 [Ar]3d14s2 [Ar] 

Ítrio Y 39 [Kr]4d15s2 [Kr] 

Lantânio La 57 [Xe]5d16s2 [Xe] 

Cério Ce 58 [Xe]4f15d16s2 [Xe]4f1 

Praseodímio Pr 59 [Xe]4f36s2 [Xe]4f2 

Neodímio Nd 60 [Xe]4f46s2 [Xe]4f3 

Promécio Pm 61 [Xe]4f56s2 [Xe]4f4 

Samário Sm 62 [Xe]4f66s2 [Xe]4f5 

Európio Eu 63 [Xe]4f76s2 [Xe]4f6 

Gadolínio Gd 64 [Xe]4f75d16s2 [Xe]4f7 

Térbio Tb 65 [Xe]4f96s2 [Xe]4f8 

Disprósio Dy 66 [Xe]4f106s2 [Xe]4f9 

Hólmio Ho 67 [Xe]4f116s2 [Xe]4f10 

Érbio Er 68 [Xe]4f126s2 [Xe]4f11 

Túlio Tm 69 [Xe]4f136s2 [Xe]4f12 

Itérbio Yb 70 [Xe]4f146s2 [Xe]4f13 

Lutécio Lu 71 [Xe]4f145d16s2 [Xe]4f14 

Adaptado de COTTON, 2006. 

 

Um fenômeno importante intrínseco às TR, considerando a configuração 

eletrônica, é a diminuição contínua do raio iônico no decorrer do período, sendo 
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o La3+, com raio iônico 116 pme o Lu3+98pm,para o número de coordenação 8 

(SHANNON, 1976). Este fenômeno é denominado “contração lantanídica” 

(ATKINS; SHRIVER, 2010; JORDENS; CHENG; WATERS, 2013) e sua 

principal causa pode ser justificada pelo efeito eletrostático associado com o 

aumento da carga nuclear efetiva, devido a uma baixa blindagem dos elétrons 

mais externos 5s e 5p (nos cátions) e 6s e 5d(nos átomos) pelos elétrons dos 

orbitais 4f. A atração eletrostática nuclear se sobrepõe a repulsão eletrônica 

dos orbitais f, fazendo com que os elétrons dos orbitais mais externos sejam 

facilmente atraídos pelo núcleo, reduzindo,portanto, o raio iônico ou atômico ao 

longo da série (Figura 2)(BÜNZLI, 2013; JORDENS; CHENG; WATERS, 

2013). 

 

Sc Y La Ce Pr NdPmSmEu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2
 

 

R
a

io
 i
ô

n
ic

o
 (

A
)

Elementos de TR

 Número de Coordenação 6

 Número de coordenação 8

 

Figura 2. Variação do raio iônico das TR trivalentes com o aumento do 

número atômico. 

Adaptado de JIA, 1991. 
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Dessa maneira, observa-se uma pequena mudança nas propriedades 

químicas dos íons lantanídeos. Por exemplo, como consequência da 

contração, a basicidade dos elementos decresce ao longo da série, formando-

se complexos com número de coordenação de 8 - 9 até 12, (ABRÃO, 1994; 

KANAZAWA; KAMITANI, 2006; JORDENS; CHENG; WATERS, 2013; de 

SOUSA FILHO; SERRA, 2014). À medida que se avança na série dos 

lantanídeos (do La ao Lu), o número de coordenação diminui. Por formarem 

cátions com alta razão carga/raio, as TR mostram uma preferência por ligantes 

duros segundo a classificação de Pearson, o que explica a sua ocorrência 

natural na forma de fosfatos, carbonatos e fluorocarbonatos(GREENWOOD; 

EARNSHAW, 1984; LEE, 1999;  COTTON, 2006; ATKINS; SHRIVER, 2010; de 

SOUSA FILHO e SERRA, 2014). 

 Os íons TR3+ são paramagnéticos com exceção dos íons Sc3+, Y3+, La3+ 

e Lu3+, que são diamagnéticos(ARMELAO et al., 2010). Nos compostos com 

íons TR trivalentes, pode-se observar luminescência, atribuída às transiçõesf–

f(MA; WANG, 2010). Devido ao fato de os elétrons 4f situarem-se na parte 

interna do átomo, as transições eletrônicas são pouco afetadas pelos ligantes. 

Como resultado, os espectros são formados por bandas muito estreitas com 

pouca variação de energia.As transições f–f são proibidas por Laporte, sendo 

geralmente caracterizadas por tempos de vida longos, de microssegundos a 

milissegundos(ARMELAO et al., 2010; CHEN et al., 2010; MA; WANG, 2010; 

de SOUSA FILHO; SERRA, 2014;). 

 Transições ópticas 4f–5d também são possíveis e originam bandas 

muito mais intensas e largas que as transições tipo f–f(ARMELAO et al., 2010; 

CHEN et al., 2010; MA; WANG, 2010).A luminescência azul do Eu2+ (4f7) 



Introdução  7 

 
 

éumexemplo deste tipo de transição. A luminescência por excitação direta do 

íon lantanídeo geralmente é pouco eficiente, devido às baixas absortividades 

molares. Para se obterem altas intensidades de luminescência, comumente 

utiliza-se um ligante que absorvaa radiação de excitação e seja capaz de 

transferir energia para o íon lantanídeo, que emite sua 

luminescência(ARMELAO et al., 2010; CHEN et al., 2010; MA; WANG, 2010). 

Deste modo, ocorre uma transferência de energia intramolecular do ligante ao 

íon metálico central. Este efeito é conhecido como “efeito antena”. A eficiência 

da transferência de energia do ligante para o íon lantanídeo depende da 

natureza química e física do ligante coordenado ao íon lantanídeo(ARMELAO 

et al., 2010; MA; WANG, 2010). 

 Considerando as propriedades químicas das TR, estes elementos 

possuem uma vasta gama de aplicações tais como a fabricação de ímãs, 

materiais luminescentes (displays de celulares, lâmpadas), cerâmicas, ligas 

metálicas, marcadores biológicos, catalisadores, entre outras aplicações, que 

são de grande utilidade para a sociedade(CASTOR; HEDRICK, 

2006;BINNEMANS et al., 2013; JORDENS; CHENG; WATERS, 2013;de 

SOUSA FILHO; SERRA, 2014). 

 

 

1.1.1. Obtenção das TR 

 

 

 Estima-se que na crosta terrestre exista aproximadamente 0,01% de TR, 

as quais podem ser encontradas em diversos minérios. De acordo com a 

literatura, estima-se que atualmente existem mais de 250 minérios catalogados, 
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alguns dos quais listados na Tabela 2(KANAZAWA; KAMITANI, 2006; HURST, 

2010; SERRA, 2011; JORDENS; CHENG; WATERS, 2013). 

 

 

Tabela 2. Alguns minerais contendo TR, fórmula química correspondente 

e sua respectiva porcentagem em massa de TR 

Mineral Fórmula química 
TR 

massa% 

Aesquenita (Ln,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6 36 

Allanita (Ca,Ln)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH) 30 

Anatase TiO2 3 

Ancelita SrLn(CO3)2(OH).H2O 46 

Apatita Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 19 

Bastnasita LnCO3F 76 

Brannerita (U,Ca,Ln)(Ti,Fe)2O6 6 

Britolita (Ln,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F) 62 

Cerianita (Ce,Th)O2 81 

Queralita (Ln,Ca,Th)(P,Si)O4 5 

Curquita YPO4.2H2O 44 

Eudialita Na15Ca6(Fe,Mn)3Zr3(Si,Nb)Si25O73(OH,Cl,H2O)5 10 

Euxenita (Ln,Ca,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 <40 

Fergusonita Ln(Nb,Ti)O4 47 

Florencita LnAl3(PO4)2(OH)6 32 

Gadolinita LnFeBe2Si2O10 52 

Continua 
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Continuação 

Huangoita BaLn(CO3)2F 38 

Hidroxilbastinasita LnCO3(OH,F) 75 

Kainosita Ca2(Y,Ln)2Si4O12CO3.H2O 38 

Loparita (Ln,Na,Ca)(Ti,Nb)O3 36 

Monazita (Ce,La,Nd...,Th)PO4 71 

Mosandrita (Ca,Na,Ln)12(Ti,Zr)2Si7O31H6F4 <65 

Parisita CaLn2(CO3)3F2 64 

Samarskita (Ln,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16 12 

Synchisita CaLn(CO3)2F 51 

Thalenita Y3Si3O10(OH) 63 

Xenotima (Y,Dy,Er...)PO4 61 

Yttrotantalita (Y,U,Fe)(Ta,Nb)O4 <24 

Adaptado deCASTOR e HEDRICK (2006). 

 

 

 Embora estes elementos sejam relativamente abundantes, encontram-se 

muito dispersos sendo a maioria dos minérios de TR escassa e de difícil 

extração. Dentre os principais minerais de interesse comercial 

(minérios)encontram-se monazita, bastnasitae xenotima,sendo os dois 

primeiros os mais importantes,correspondendoaproximadamentea 90% da 

produção de TR (ABRÃO, 1994; ABREU; MORAIS, 2010; JORDENS; CHENG; 

WATERS, 2013). A monazita e bastnasita são os minérios que contêm em sua 

composição, principalmente, as terras raras mais leves, conhecidas como o 

grupo do cério. Já a xenotima contém predominantemente ítrio e as terras raras 
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mais pesadas (ABRÃO, 1994; JORDENS; KANAZAWA; KAMITANI, 2006; 

CHENG; WATERS, 2013; GOLEV et al., 2014). 

 O minério de TR mais explorado pelas grandes empresas é a monazita, 

constituindo-se essencialmente de um ortofosfato de TR com 71% destes 

elementos em sua composição (Tabela 2), com significante presença de tório 

(pode variar de 0,1 a 10%) e quantidades menores de urânio (até 1,5%). A 

distribuição dos elementos é tal que La, Ce, Pr, Nd e Smcontribuem com mais 

de 90%, e o restante é constituído por TR mais pesadas. 

 De maneira geral, ocério e o lantânio são os elementos mais abundantes 

na crosta terrestre entre os lantanídeos. As propriedades nucleares fazem com 

que os elementos de número atômico par sejam mais abundantes que os de 

número atômico ímpar, resultado de maior estabilidade nuclear associada aos 

números pares de prótons. Numa avaliação para a abundância média na crosta 

terrestre, o Y se aproxima do La. As TR leves estão em maior disponibilidade 

do que as pesadas ou do que o Y. Neodímio, por exemplo, é mais abundante 

do que seu vizinho o Pr (Z=59) (SERRA, 2011; CHAKHMOURADIAN; WALL, 

2012). 

 Dos muitos minerais contendo TR, entre aqueles que apresentam 

interesse comercial (minérios), além da monazita estão: bastnasita, xenotima, 

gadolinita, alanita, euxenita e apatita. Outros minerais que poderão se 

transformar em futuras fontes potenciais para as TR são perovskita, fluorita e 

zircão (zirconita), os quais já são processados para o aproveitamento de outros 

elementos, as TR podendo ser recuperadas como subproduto (ABRÃO, 1994; 

KANAZAWA; KAMITANI, 2006).  
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1.2. Mineração Urbana 

 

É sabido que a China é a maior produtora e exportadora de TR no mundo, 

com uma produção de aproximadamente 90% do total mundial. Grande parte 

desta produção (cerca de 70%) é consumida pela China e o restante é 

destinado às exportações (HURST, 2010; HUMPHRIES, 2013; MASSARI; 

RUBERTI, 2013;GOLEV et al., 2014). A Tabela 3 mostra a produção e as 

reservas de TR dos principais países em toneladas. 

 

 

Tabela 3. Produção mundial e reservas de TR (estimativa 2016) 

País 
Produção 

(ton métricas) 

Reservas 

(ton métricas) 

Estados Unidos  1.400.00 

Austrália 14.000 3.400.000 

Brasil 1.100* 22.000.000 

China 105.000 44.000.000 

Índia 1.700 6.900.000 

Rússia 3.000 18.000.000 

Tailândia 800 Não avaliado 

Malásia 300 30.000 

Outros Países Não avaliado 24.496.000 

Total Mundial 

(aproximado) 
126.000 120.000.000 

Adaptadode“REE - Rare Earth Elements - Metals, Minerals, Mining, Uses”. 
*informações recentes (http://catalogodemineracao.com.br/artigo/cbmm-prepara-entrada-no-comercio-de-terras-
raras.html. – 16/10/2016),  indicam que a CBMM tem capacidade para processar até 3000 ton/ano de monazita, no 
entanto até então apenas pequenas quantidades foram produzidas em sistema piloto. 

http://catalogodemineracao.com.br/artigo/cbmm-prepara-entrada-no-comercio-de-terras-raras.html
http://catalogodemineracao.com.br/artigo/cbmm-prepara-entrada-no-comercio-de-terras-raras.html
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Nos últimos 10 anos, a China vem controlando o mercado e variando os 

valores de TR, o que prejudica o fornecimento de TR e, consequentemente, as 

aplicações tecnológicas (HURST, 2010; BINNEMANS et al., 2013; 

HUMPHRIES, 2013;GUTIÉRREZ-GUTIÉRREZ et al., 2015).Para contornar 

este problema, alguns grupos de pesquisa ao redor do mundo vêm 

desenvolvendo pesquisa para se extrair estes elementos de materiais que 

foram descartados após seu tempo de vida. Este processo de mineração 

secundária tem o objetivo de desenvolver metodologias sustentáveis, 

economicamente viáveis e capazes de gerar produtos com alto grau de pureza 

para reutilização, seja para aplicação tecnológica em indústrias, seja nos 

laboratórios de pesquisa(CHAKHMOURADIAN; WALL, 2012; BINNEMANS et 

al., 2013; GOLEV et al., 2014; WU et al., 2014). No entanto, estima-se que, 

atualmente, a recuperação das TR nesses materiais é menor que 1% dototal 

dosrejeitos(CHAKHMOURADIAN; WALL, 2012). Tendo em vista a 

possibilidade de se aumentar a produção de materiais à base de TR, a 

mineração urbana se torna interessante. A Tabela 4 mostra alguns produtos e 

dispositivos comerciais que contêm TR. 
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Tabela 4. TR utilizadas por aplicação e sua respectiva porcentagem individual (com relação ao total de TR) 

Aplicação La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Y 

Imãs   23,4 69,4 
  

2 0,2 5 
 

Ligas para baterias 50 33,4 3,3 10 3,3 
     

Metalurgia 26 52 5,5 16,5 
      

Catálise automotiva 5 90 2 3 
      

FCC 90 10 
        

Polimentos 31,5 65 3,5 
       

Aditivos para vidros 24 66 1 3 
     

2 

Luminóforos 8,5 11 
   

4,9 1,8 4,6 
 

69,2 

Cerâmica 17 12 6 12 
     

53 

 Adaptado de BINNEMANS et al. (2013). 
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 Além das vantagens de contornar o problema de abastecimento, a 

mineração urbana contribui para a diminuição das atividades extrativas desses 

minérios em jazidas, desacelerando, deste modo, a degradação de grandes 

áreas em regiões onde há ocorrência TR. Desta forma, a mineração urbana 

tende a contribuir para a diminuição de problemas sociais e ambientais 

associados à exploração de TR (BINNEMANS et al., 2013; BINNEMANS; 

JONES, 2014; GOLEV et al., 2014).  

 

 

1.3. Tipos de extração 

 

 

 Um dos maiores desafios na química das TR é encontrar metodologias 

para recuperação que sejam economicamente viáveis e sustentáveis,fazendo 

uso de condições de baixa temperatura e pressão, com reagentes que não 

causam danos ao meio ambiente e à saúde (GOLEV et al., 2014). 

Atualmente, na indústria, para abertura dos minérios, utilizam-se 

grandes quantidades de ácidos inorgânicos ou bases fortes e altas temperatura 

(processos hidrometalúrgicos) ou processos de fusão, que consistem no uso de 

misturas de sais em temperaturas elevadas (processo pirometalúrgico) 

(MASSARI; RUBERTI, 2013; BINNEMANS; JONES, 2014; SHAHRABI-

FARAHANI et al., 2014). Em seguida, para extração seletiva, utilizam-se 

agentes extratores, constituídos por moléculas que interagem com os íons 

presentes na solução, e solventes orgânicos. Este processo, muitas vezes, 

envolve compostos de custo elevado, tais como agentes quelantes, além da 

alta demanda para a extração. 
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Outros métodos podem ser utilizados para se extrair e separar as 

TR,utilizando-se meios levemente ácidos com moléculas orgânicas e resinas 

de troca iônica, para fracionamento dos íons presente no licor de lixiviação 

(GUPTA; KRISHNAMURTHY, 2004;FIGUEIRA, 2014;JHA et al., 2016). 

 

 

1.3.1. Agentes quelantes 

 

 

 Os agentes quelantes mais utilizados para se extrair e separar as TR 

possuem oxigênio como doador como os ácidos carboxílicos (BÜNZLI, 2013). 

EDTA (Ácido etilenodiamintetraacético) e hidróxi-ácidos, como os ácidos cítrico 

e tartárico, podem ser empregados para a formação de complexos solúveis em 

água(ABRÃO, 1994; COTON, 2006; ATWOOD, 2013).  

 Um grupo de reagentes estudados para a separação das terras raras 

tem sido as β-dicetonas, como por exemplo, a acetilacetona. Uma 

característica bastante importante é a formação de complexos aniônicos como, 

por exemplo, [TR(β-dic)4]
-. Estas moléculas são solúveis em solventes 

orgânicos em que o fracionamento seletivo de TR é possível (COTON, 2006; 

ATWOOD, 2013; CHEN et al., 2010).  

Complexos formados com ligantes monodentados também são 

possíveis, embora sejam menos estáveis que os quelantes, podendo gerar íons 

livres em solução. Dessa maneira, estes complexos podem ser utilizados em 

cromatografia utilizando-se resinas de troca iônica para o fracionamento das 

TR que, a seguir, podem ser precipitadas na formar de hidróxidos, sulfatos, 

oxalatos, entre outros (ATWOOD, 2013). 
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No entanto para separações em grandes quantidades a técnica mais 

utilizada é a extração por solventes, pois é possível separar e extrair os metais 

individualmente. Os principais extratores comerciais de TR são ácido di-(2-etil-

hexil) fosfórico (D2HEPA), ácido bis-(2,4,4-trimetil-pentil)fosfônico (Cyanex 

272), ácido 2-etilhexil fosfônico mono 2 – etilhexilester (PC 88A), 

tributilfosfato(TBP), cloreto de trialquil-metil-amonio(Aliquat 336)(KUMAR et al., 

2016). 

 

 

1.3.2. Resinas de troca Iônica 

 

 

As resinas de troca iônica são materiais que possuem a capacidade de 

realizar interações reversíveis com íons de maneira seletiva. Essas interações 

ocorrem entre uma fase sólida (material de troca iônica) e espécies que estão 

em fase líquida, sendo que não ocorre uma mudança permanente na estrutura 

do sólido(MIDLAND, 1959;HELFFERICH, 1962). 

 O efeito de troca iônica ocorre em uma vasta gama de substâncias, e 

esse material tem sido utilizado em matrizes industriais desde 1910 como, por 

exemplo, no tratamento de água (HARLAND, 1994;WHEATON; LEFEVRE, 

2000). Além disso, os trocadores iônicos também podem ser utilizados em 

métodos de separação envolvendo solventes não-aquosos. São também 

utilizados em síntese química, processamento de alimentos, mineração, 

agricultura e uma variedade de outras áreas. Uma das maiores vantagens dos 

trocares iônicos se deve ao fato de poderem ser reutilizados sem perda da 

eficiência(HELFFERICH, 1962; PEHLIVAN; ALTUN, 2006).  
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 Em 1935 surgiram as resinas sintéticas orgânicas, resultantes dos 

produtos da síntese de condensação de grupos fenólicos, formando ligações 

cruzadas em uma matriz polimérica com relativa uniformidade. Deste modo, 

estas resinas possuem diversos sítios ativos com grupos aniônicos ou 

catiônicos, atuando como trocadores de cátions ou ânions 

respectivamente(HELFFERICH, 1962; HARLAND, 1994; WHEATON; 

LEFEVRE, 2000).   

 

1.3.2.1. Tipos de resina 

 

 

 As resinas catiônicas e aniônicas são consideradas ácidas e básicas, 

respectivamente, podendo ser fracas ou fortes (Figura 3). Resinas ácidas 

contêm grupos negativos, como em resinas sulfonadas, que 

sãoconsideradasfortemente ácidas. Já as resinas contendo grupos amino, 

geram resinas de características básicas, como por exemplo, uma resina 

contendo um grupo amônio, gera uma resina de troca iônica fortemente básica 

(HARLAND, 1994). 
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Figura 3. Mecanismo simplificado da formação das resinas de troca 

iônica. Resina ácido fraco (a); Resina ácido forte (b); Resina base fraca 

(c). Adaptado de PEHLIVAN e  ALTUN (2006). 

 

 

1.3.2.2. Resinas catiônicas 

  

 

Os trocadores catiônicos são largamente utilizados no amolecimento de 

água, tendo em vista que, em algumas regiões, a concentração de magnésio 

(Mg) e cálcio (Ca), são elevadas. Portanto,com o uso das resinas catiônicas é 

possível substituir estes íons por cátions previamente presentes em sua 

estrutura (PEHLIVAN; ALTUN, 2006). Além disso, as resinas catiônicas são 

também aplicáveis na mineração, por processos hidrometalúrgicos, para 

recuperação de elementos metálicos(MIDLAND, 1959; HELFFERICH, 1962; 

HARLAND, 1994). 
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1.4. Zeólitas 

 

 

Com a descoberta da estilbita em meados de 1756, pelo mineralogista 

sueco Axel Frederick Cronstedt, deu-se o primeiro registro de reconhecimento 

das zeólitas. O termo zeólita vem do grego (zeo, ferver + lithos, pedra) e 

significa pedra que ferve(AFONSO et al., 2004). São aluminossilicatos de 

metais alcalinos ou alcalinos terrosos, predominantemente sódio e 

cálcio(JEWUR, 1985).Em 1925, Weigel e Steinholf demonstraram que a 

zeólitachabazita absorvia somente moléculas orgânicas menores, rejeitando as 

maiores. Tal seletividade foi denominada peneiramento molecular por McBain 

em 1932. As pesquisas sobre as propriedades das zeólitas tomaram um 

grande impulso nas décadas de 40 e 50 e, desde então, ficou claro o potencial 

de utilização das zeólitas em processos industriais(CASTOR; HEDRICK, 2006). 

Existem vários tipos de zeólitas naturais, com composições químicas e 

estruturas cristalinas distintas. Desde 1955, as zeólitas sintéticas têm 

sidopreparadas, caracterizadas e utilizadas em catálise. Além disso, as 

zeólitassintéticas apresentam vantagens sobre as zeólitas naturais em diversas 

aplicações industriais e, por isso, são bastante utilizadas como catalisadores, 

dessecantes e purificadores de gases e líquidos(JEWUR, 1985). 

Quimicamente, as zeólitas abrangem os aluminossilicatos cristalinos 

hidratados, cuja estrutura é aberta e composta de uma rede tridimensional de 

tetraedros SiO4 e AlO4, em que os átomos de silício e alumínio ocupam a 

posição central e os átomos de oxigênio ocupam os vértices (Figura 4). Esses 

tetraedros são ligados entre si através de átomos de oxigênio, cada um deles 

comum a dois tetraedros vizinhos. A fórmula química por cela unitária é: 
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Mx/n[(AlO2)x (SiO2)y].mH2O, 

em que n é a carga do cátion metálico Mn+ intercambiável (preferencialmente 

metal alcalino ou alcalino terroso) e x, y e m são variáveis que representam o 

conteúdo do cátion metálico, alumínio, silício e moléculas de água, 

respectivamente. Alguns átomos de Si em diferentes posições podem ser 

substituídos pelo alumínio devido à similaridade de seus tamanhos atômicos. O 

estado de oxidação do Si é +4 e do Al é +3. A substituição do Si pelo Al resulta 

numa carga residual negativa sobre o íon Al. Assim, na rede do 

aluminossilicato estas cargas negativas são neutralizadas pelos cátions 

metálicos Mn+, denominados cátions de compensação(CASTOR; HEDRICK, 

2006). 

 

 

 

Figura 4. Representação da estrutura da Zeólita tipo Y. 

Adaptado de RABO (1976). 

 

As zeólitas são sólidos ácidos em decorrênciade grupos doadores de 

prótons nas superfícies dos óxidos, os chamados sítios ácidos de Brønsted. A 

acidez também é consequência dos sítios ácidos de Lewis e comumente está 
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associada aos sistemas não próticos resultantes da interação com metais, 

principalmente os metais de transição através de seus orbitais d incompletos, 

capazes de receber elétrons (MORENO; RAJAGOPAL, 2009). 

A acidez das zeólitas é responsável pelo amplo emprego como 

catalisadores ácidos heterogêneos e esta utilização tem se tornado uma 

tecnologia importante, principalmente por conta das vantagens que tais 

catalisadores mostram em relação aos tradicionais catalisadores ácidos 

homogêneos. Uma destas vantagens é a acidez da zeólita estar localizada no 

seu interior, fazendo com que estes catalisadores possam ser manuseados 

muito mais facilmente do que, por exemplo, o ácido sulfúrico, um líquido 

altamente corrosivo. Outras vantagens dos catalisadores sólidos em relação 

aos catalisadores homogêneos são a facilidade de separação do catalisador 

dos produtose possibilidade de regeneração (AFONSO et al., 2004). 

As zeólitas sintéticas tiveram o seu primeiro uso comercial nos 

processos catalíticos de craqueamento de petróleo, em substituição aos 

catalisadores amorfos de sílica-alumina. Zeólitas tipo Y contendo terras raras 

são os componentes principais de catalisadores FCC (FluidCatalyticCracking) 

empregados no craqueamento de frações do petróleo (Figura 5), e a 

porcentagem de terras raras nas zeólitaspodem chegar a 10%(LE MINH et al., 

1997; VOGT et al., 2015). 
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Figura 5. Materiais que compõe o catalisador FCC. 

Adaptado deVOGT et al. (2015). 

 

 

A produção brasileira de catalisadores FCC destinada ao craqueamento 

de petróleo se resume à Petrobrás, que em associação com 

AlbemarleCorpproduz em sua fábrica (Fábrica Carioca de Catalisadores-

FCCSA), no Rio de Janeiro, 25 mil toneladas por ano destes catalisadores, 

necessitando, para tanto, de 900 ton de óxido de lantânio (La2O3) no mesmo 

período(da LUZ, 1995). As zeólitas são consideradas os catalisadores mais 

importantes na indústria petroquímica, pois, além de serem sólidos porosos, 

apresentam sistemas de canais e cavidades específicas e área superficial 

elevada. A estabilidade química e térmica em zeólitassãoconsequência das 

diferentes condições de troca iônica e pré-tratamento (calcinação e ativação), 

as quais podem ser controladas visando à obtenção de catalisadores ativos e 

seletivos para reações que necessitam de acidez elevada para se processarem 
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(por exemplo, isomerização, alquilação e craqueamento de hidrocarbonetos 

alifáticos e aromáticos) (da LUZ, 1995). 

As TR (La3+ou mistura La3+ e Ce3+) na forma de óxidos ou cloretos são 

adicionadas às zeólitas para melhorar sua estabilidade térmica e hidrotérmica. 

Os íons de terras-raras atuam como contraíons, compensando a carga 

eletrônica e proporcionando estabilidade estrutural à zeólita. Além disso, as TR 

incrementam a acidez no sistema, através da dissociação protônica das 

moléculas de água coordenadas ao íon no interior das cavidades zeolíticas, 

evitando assim a desaluminação da zeólita e, consequentemente, aumentando 

a atividade catalítica(da LUZ, 1995). 

 

 

 

1.4.1. Destinação dos catalisadores desativados 

 

 

 

Após serem utilizadas nas unidades petroquímicas, as zeólitas se 

tornam poluentes em potencial (um dos piores contaminantes oriundos de uma 

refinaria de petróleo) devido a três fatores principais: teor considerável de 

metais pesados; presença de compostoscarbonáceosaltamente cancerígenos, 

que se alojam sobre a superfície do catalisador no decorrer de seu uso (a 

principal causa de desativação das zeólitas), e o elevado teor ácido desses 

materiais, muito superior ao dos solos. Estima-se que, mundialmente, são 

gerados mais de 500 mil ton/ano deste resíduo, fazendo-se necessária a busca 

por formas apropriadas de tratamento e posterior descarte destes 

catalisadores, com seu reaproveitamento ou o desenvolvimento de 
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metodologias para a recuperação dos constituintes do catalisador(BINNEMANS 

et al., 2013; AKCIL et al., 2015; VOGT; WECKHUYSEN, 2015; FERELLA; 

INNOCENZI; MAGGIORE, 2016). 

Os catalisadores FCC desativados não são muito estudados como 

matéria prima na recuperação de elementos presentes. A solução mais citada é 

a utilização dos mesmos em cimenteiras, onde fazem parte do 

clínquer(GARCÍA; SÁNCHEZ; FRÍAS, 2007; MENDONÇA; ADAMIAN; 

AFONSO, 2007; AL-JABRI et al., 2013). Nas altas temperaturas dos fornos, o 

coque é eliminado e a incorporação do catalisador FCC desativado ao cimento 

co-processado reduz os custos operacionais de produção e as emissões de 

CO2 nesse processo. Algumas propriedades, como resistência à compressão e 

durabilidade do concreto, podem ser melhoradas com o emprego de cimento 

co-processado com o resíduo catalítico(AUNG; TING, 2005; GARCÍA; 

SÁNCHEZ; FRÍAS, 2007; AL-JABRI et al., 2013). Assim, o emprego do 

catalisador FCC desativado diretamente como matéria prima é vantajoso 

tecnicamente e economicamente, pois não há a preocupação em isolar os 

elementos que o compõem. 

Contudo, a recuperação de metais com elevado valor agregado 

presentes nos catalisadores FCC, como é o caso das terras raras, é 

interessante do ponto de vista estratégico/econômico. Atualmente, esta 

recuperação faz uso de ácidos e outras substâncias químicas perigosas em 

operações em larga escala, gerando grandes quantidades de resíduos 

potencialmente contaminantes e emissão de gases(SERRA, 2011). 

O consumo mundial de terras raras, em 2010, foi de aproximadamente, 

125 mil ton e cresce de 5 a 10% ao ano. Uma boa parte do seu uso no Brasil 
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está concentrada na formulação de catalisadores de Ce e 

Laparaprocessamento do petróleo. A FCCSA-RJ que, conforme mencionado 

utiliza 900 toneladas por ano de La2O3 importado da China vê, com 

preocupação, a crescente dificuldade de suprimento(HURST, 2010; PRASAD, 

2012; HUMPHRIES, 2013). 

A partir de 2010, quando a China passou a regular o comércio mundial 

de TR, centenas de mineradoras iniciaram uma verdadeira corrida para a 

produção de TR, sendo que a maioria encerrou suas atividades após uma 

recente redução dos preços. AMolycorp nos Estados Unidos da América 

praticamente encerrou as atividades mineradoras. A LynasCorp. (australiana) 

encontra dificuldades no processamento das TR em sua fábrica na Malásia. 

Recentemente,EUA, União Europeia, Japão e Brasil moveram na Organização 

Mundial do Comércio (OMC) ações contra a China com relação à sua restrição 

nas exportações e drástica alteração de preços(CHEN, 2011; PRASAD, 

2012;MASSARI; RUBERTI, 2013; GOLEV et al., 2014). 

Dessa forma, principalmente do ponto de vista estratégico, faz-se 

extremamente necessário buscar mecanismos de recuperação e reciclagem 

desses elementos cruciais em inúmeras aplicações industriais. No 

9thInternationalConferenceon f-Elements, realizado em agosto de 2015 em 

Oxford na Inglaterra, dez apresentações foram dedicadas ao tema 

“resources,recoveryandrecycling”.Algumas empresas como a Rhodia (grupo 

Solvay) já iniciaram o tratamento de resíduos luminescentes. 
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1.5. Pós- fosfóricos 

 

 

 O pó-fosfórico é utilizado em lâmpadas fluorescentes para converter luz 

ultravioleta em radiação eletromagnética nos comprimentos de ondas na região 

do visível e são constituídos de partículas finas (1-10 µm) que revestem a 

camada interna do vidro das lâmpadas. Essas partículas finas são uma mistura 

de componentes que geram emissões no azul, verde e vermelho resultando na 

luz branca(BINNEMANS et al., 2013; GOLEV et al., 2014;de SOUSA FILHO; 

LIMA; SERRA, 2015). 

 Os componentes frequentemente utilizados são Y2O3:Eu3+ (vermelho), 

BaMgAl10O17:Eu2+ (azul) eLaPO4:Ce3+,Tb3+ (verde), e podem existir outras 

misturas contendo, por exemplo, (Ce,Tb)MgAl11O19 ou (Gd,Mg)B5O10:Ce3+,Tb3+ 

(de SOUSA FILHO; LIMA; SERRA, 2015; DUPONT; BINNEMANS, 2015). As 

TR correspondem a 5-30 % da massa total nos pós-fosfóricos, sendo o 

Y2O3:Eu3+ correspondendo aproximadamente 80% das TR e o restante 

pertencente as outras matrizes contendo TR(FIGUEIRA; SERRA, 2014; 

DUPONT; BINNEMANS, 2015).Estes materiais descartados se tornam, 

portanto, de grande interesse na mineração urbana.  

A porcentagem de TR dos pós-fosfóricos pode variar de acordo com o 

formato da lâmpada(DUPONT; BINNEMANS, 2015).É possível encontrar 

diversos formatos de lâmpadas fluorescentes, com grandes variedades em 

seus comprimentos e diâmetros(Tabela 5). As lâmpadas mais antigas, de 

comprimento e diâmetros maiores, apresentam pequenas quantidades de TR 

em relação as lâmpadas com diâmetros e comprimentos menores. As 
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lâmpadas compactas são mais recentes e consequentemente contêm maior 

teor de TR (de SOUSA FILHO; LIMA; SERRA, 2015). 

 

 

Tabela 5. Diâmetros das lâmpadas tubulares comerciais 

Lâmpadas Tubulares Polegadas Milímetros 

T10 12/8” (11/2”) 38 

18 8/8” (1”) 26 

T5 5/8 16 

T4 4/8 12 

T2 2/8 7 

Adaptado de de SOUSA FILHO; LIMA; SERRA (2015). 
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2. Objetivo 

 

 O objetivo principal do trabalho é desenvolver uma metodologia 

economicamente viável e, sobretudo, com baixa utilização e produção de 

substâncias perigosas, oferecendo novas alternativas para a separação e 

recuperação de íons de terras raras.Assim, o trabalho visou à recuperação das 

TR presentes na zeólitatipo Y contida nos catalisadores FCC, proveniente da 

indústria de craqueamento do petróleo, tratando-se de metais de menor valor 

agregado, mas de alto valor estratégico para o país. Além disso, buscou-se a 

recuperação das TRde maior valor agregado contidas em pós-fosfóricos de 

lâmpadas fluorescentes. 
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