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RESUMO 
 

O presente projeto tem como objetivo o aproveitamento de minerais brasileiros pré-
tratados com altos teores de terras raras (La, Ce) visando a elaboração de filmes 
finos que apresentem propriedades físicas (ópticas, elétricas e catalíticas) 
moduláveis. A propriedade de maior interesse é a interação catalítica seletiva em 
termos de gases metano, monóxido de carbono e amônia. Os materiais foram 
caracterizados por difratometria de raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de 
transição (MET). Amostras de resíduos cristalinos foram submetidos a uma série de 
tratamentos químicos seguido por fusão alcalina. A partir de uma primeira 
abordagem, foi possível separar os fosfatos e silicatos do resíduo mineral, 
separando os elementos terras raras para em seguida extrair as fases óxidos desses 
materiais como complexos mistos. 

 

Palavras-Chave:monazita/alanita, fusão alcalina, filmes finos. 

 

INTRODUÇÃO 

Elementos de terras raras (RE = La, Ce, ...) foram recentemente envolvidos em 

uma ampla gama de tecnologias de ponta (microeletrônica, tecnologias de sensores 

de gás), e em química industrial (por exemplo, membranas para conversão catalítica 

de metano). Na família de terras raras, elementos cério e lantânio podem 

desempenhar um papel-chave nestas aplicações industriais. No entanto, o alto custo 

desses materiais e dos processos associados necessários para a sua utilização em 

tecnologias avançadas são um obstáculo permanente ao seu desenvolvimento 

industrial. 
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 Lidamos com a criação de novas fases de baixo custo pertencentes ao La2O3 

sistema CeO2 , incluindo a família pirocloro (RE2Ce2O7) com o objetivo de 

desenvolver materiais de baixo custo para aplicações industriais com base em 

elementos e testar novos materiais para aplicações eletrônicas e cataliticos 

associado a alta temperatura (barreiras térmicas, catálise, condução iônica) 

caracterizados pelos processos de lixiviação que vêm a resolver o complexo 

problema de separação entre os elementos de terras raras. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 Inicialmente faz-se a britagem e moagem dos resíduos minerais seguida pelo 

peneiramento do pó, permitindo a eliminação de resíduos orgânicos. A operação 

começa com a fusão  alcalina usando carbonato de sódio ou hidróxido de sódio, o 

que permite separar os elementos de terras raras de fosfatos e silicatos. (figura 1) 

O processo de fusão é baseado na reação-par de troca, onde os fosfatos de 

cério/lantânio e silicatos reagem com um reagente alcalino para produzir carbonato 

de sódio solúvel e insolúvel em uma mistura de óxidos de terras raras.  

 Utiliza-se água destilada para eliminação de impurezas que por ventura ainda 

venham constar na amostra, mesmo após o processo de fusão. 

 Esse pré-tratamento do mineral consiste na submissão dos minerais de base, 

os quais encontram-se contidos nas misturas de fases, ao ataque ácido tendo como 

finalidade a solubilização de determinados elementos e a separação por precipitação 

das fases ricas em Cério e Lantânio. (Figura 1) 
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Figura 1 – Esquema das várias etapas de elaboração 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Numa primeira análise, permite a extração de cério à base de monazita e uma 

solução para tratar os resíduos minerais, separando todos os elementos, e tentar 

extrair as fases óxidos desses materiais complexos mistos. Análise, a qual permite 
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determinar que o resíduo mineral foi composta de minerais monazita e allanita 

misturado com silicatos de alumínio de ferro. (tabela1) 

Análises de Microsocpia Eletrônica de Transmissão (MET) mostram a eficássia  

do processo de fusão alcalina com hidróxido de sódio em  relação ao carbonato de 

sódio. (tabelas 2 e 3) 

 
Tabela 1 – Análise residual por MET inicial 

 

Tabela 2 –  Análise residual por MET da fusão alcalina realizada com carbonato de sódio. 

 

 Tabela 3 -  Análise residual por MET da fusão alcalina realizada com hidróxido de sódio. 
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A figuras 2a e 2b mostram imagens por MET da estrutura do grão onde um 

certo número de estrutura hexagonal pode ser observado, a presença de grande 

cristais e aglomerados e, prença de pequenos cristais da ordem de 5 a 20 nm. 

 

Figura 2 – Grão de RE2Ce2O7. (MET) 

 

 A figura 3 mostra o difratograma da amostra otimizada, caracterizando 
sucessivas fases policristalinas obtidas durante o processo de análises químicas. 

 

Figura 3 – Análise DRX da amostra otimizada. 

 

CONCLUSÃO 

O estudo mostra que através processos químicos é possivel separar elementos 
de terra rara e sintetizar uma fase específica de pericloro semelhante a La2Ce207.  

Aplicado a “Custo Zero” das fontes minerais, esse processo torna viável a 
prepação das fases específicas para aplicações de alta tecnologia. 
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THIN FILMS NANOSTRUTURED TO MULTIDETECTION CATALITIC FROM 
RARE EARTH MINERALS:  

A) PURIFICATION OF PEROVSKITE. 

ABSTRACT 

This project aims at the use of Brazilian mineral pretreated with high contents of 
rare earth (La, Ce) aiming at the elaboration of thin films which have physical 
properties (optical, electrical and catalytic) scalable. The property of greatest interest 
is the interaction in terms of selective catalytic gases methane, carbon monoxide and 
ammonia. The materials were characterized by X-ray diffraction (XRD) and transition 
electron microscopy (TEM). Crystalline residue samples were subjected to a series of 
chemical treatments followed by alkaline fusion. From a first approach, it was 
possible to separate the phosphate and silicate mineral residue, separating the rare 
earth elements to then extract the oxide phases of these materials as complex 
mixtures. 

Keywords: monazite / allanite, fusion alkaline , thin films. 
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