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EXTRAÇÃO DOS LANTANÍDEOS PELO

ÁCIDO DIFENIL FOSFÍNICO*

IVONE DOS ANJOS GEP.ALDtfS DE ALMEIDA
Instituto de Engenharia Nuclear

Comissão Nacional de Energia Nuclear

Resumo

Neste trabalho fez-se um estudo radiométricô
da partição dos lantanídeoq trlvalentes entre fases aquo-
oas contendo ácido nítrlco, e uma fase orgânica constituí-
da de uma solução do ácido dlfenll fosfínico, ($>2 PO(OH),
em clorofõrmlo.

Para cada um dos^metais determinaram-se as ra
zoes de distribuição D em função da concentração do ãcido
inorgânico e da temperatura.

0 lançamento em grafico de lot? P contra o nu
mero_atônico Z dos lantanídeos para dadas condições dé ex-
tração evidencia o "efeito quaternário" já notado antes por
outros pesquisadores para aqueles elementos e para os actl.
nideos.

Os altrs coeficientes de distribuição e de
separação obtido? indicam ser o ácido dlfenll fosfínico um
dos reagentes mais promissores para a extração e a separa-
ção dos lantanídeos entre si.

Este trabalho_c parte da tese apresentada ftla «otora
para a obtenção do £rau M.Sc. no Instituto de Química-
ÜPFJ.
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- INTRODUÇÃO

A crescente importância que os elementos

lantanídeos e o ítrlo (denominados em conjunto pelo tejr

mo tradicional de "terras raras*1) vêm adquirindo nob

últimos 25 anos, justifica plenamente o lntcraase dos

químicos e metalurgistas naqueles elementos. A necessi-

dade de se eliminarem tais elementos do combustível nu-

clear e, por outro lado, a necessidade de se obtê-los em

elevado grau de pureza, fee com que a química das ter-

ras raras tomasse um grande impulso nos últimos anos > e

entre os métodos analíticos de senaraçao e de purifica-

ção mais utilizados encontra-se a extração por solvente

em que se usa um composto organofosforilado como subs-

tância extratora.

Heste trabalho serão apresentados os re-

sultados obtidos na investigação radlometrlca do siste-

ma líquldo-líquido de extração em que os íons trlvalen-

tes dos lantanídeos foram extraídos de um asio aquoso

nítrlco por soluções do ãcldo difenil fosfínlco em cio-

rofõrmlo.
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Ao que se saiba, não existem publicações

anteriores sobre o uso do ácido difenil fosfíníco na ex

tração de metals e espera-se que os resultados consegui,

dos neste trabalho possam constituir uma contribuição

ainda que modesta à química dos lantanídeos.

II - FUNDAMENTOS DA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE

A extração lfquldo-líquido e, essencial-

mente uma operação pela qual uma substância posta era

contatf- com dois líquidos imlscívels (presentes slraulta.

nearaence no sistema), distribui-se entre ambos segundo

princípios físicos e químicos determinados. Após algum

tempo, o sistema atinge o equilíbrio termodinâmico*

Para um sistema ideal, no qual as mole eu,

Ias do soluto não se associam nem se dissociam e era que

a aiscibllidade dos solventes não e afetada pelas subs-

tâncias dissolvidas, a distribuição do soluto e essen-

cialmente independente da quantidade total do soluto

prtsftste ao sistema. Ha no entanto poucos sistemas que

podem ser considerados Ideais, neste sentido e, mesmo es

tes, geralmente só são "Ideais" num pt^mtno intervalo

de concentração inicial da substância distribuída; fora
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daquele intervalo quase senpre há Interação química da

me8na com os outros componentes do sistema, Interação es,

ta que pode afetar profundanente a concentração daquela

substância en cada fase. Neste caso a distribuição não se

rã mais independente da concentração inicial. En virtude

disso, torna-se necessário introdusir-se una grandeza prã

tica para descrever a extração; esta é a ratão de dlstrl

buicao P (ou de partição, ou de extração) que lava en

conta todas as espécies do mesmo componente em ambas as

fases.

D -

Normalmente, por conveniência, usam-se

volumes iguais para ambas as fases, o que permite a ob-

tenção de D en função apenas das massas éma diferentes

espécies do mesmo dlstrlbuendo existentes nas duas fases

!Üfi í i -lá
ICA " VB "

VA " V
Em
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Quando mais de um soluto estão presen-

tes no sistema» a seletlvldade do processo de extração pp_

de ser expressa por welo de um fator de separação g defi-

nido em ternos de razoes de distribuição:

~ (HI-3)

O fator de separação relaciona a ex-

tração de uma substancia II com a extração de una outra

(I) na mistura a ser separada. Um valor de 0 maior que a

unidade significa que o componente II é* extraído prefe-

rencialmente: o contrario ocolrre se $<1; e se 3*»l,nao bã

separação.

Considere-se a extração de um cation

M , presente em uma solução diluída de um ãcldo Inorgânl.

cot por um ácido HX contido en uma fase orgânica Imlscí-

vel com a fase aquosa. Considere-se ainda que:

a) a temperatura de extração e mantida constante;

b) as concentrações envolvidas são suficientemente bai-

xas para poderem ser empregadas no lugar das ativida-

des nos cálculos que serão desenvolvidos adiante;

c) à exceçio do cation, os outros componentes da fase a-

quosa não Interagem, nas condições do sistema, com os
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componentes da fase orgânica; nem estes últimos in-

teragem entre si;

d) a única espécie formada entre M e o extratante

(sendo portanto a única espécie extraída pela fase

orgânica) é MXn, mediante uma reação de troca.

0 equilíbrio de extração pode ser representado por:

M"tn v + n HX/ . * . MX , . + a H*t . (11-4)
(aq) (or&) *-» n(org) (aq)

e a constante de equilíbrio tem por expressão:

ÍH+1"
"a.

L ]<»'' L J(org)

Kaft por definição,

I" J (aq)
(II-5)

[MXn](org)
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então:

Í H X ] "(•rg)

Se a concentração inicial de M na fa

se aquosa (i.é, antes da extração), for multo menor que

a de HX na fase orgânica, as concentrações de HX* % e

H , v apôs a extração serão praticamente as mesmas que

antes dela ocorrer. Assim, conhecendo-se as concentrações

de equilíbrio de M n, v e MX , . pode-se determinar *>
^\aq) n<org;

por melo da expressão (II-6) e, alem disso, conhecendo-
as concentrações Iniciais de H X/ o r %e H . . (1. é o

pH da fase aquosa), pode-se determinar a constante de e-

qullíbrio K d& extração por meio de (II-5) e (II-7),

De (II-7) pode-se obter a expressão da

razão de distribuição em função de fHXJ/orR\
 e f1* !(aq)

„. K 1-tí^l
J

ou ainda:

log D - Kf + n loj? f w x j ( o r g ) - n log [H+] ( a q ) (H-9)
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Se forem feitas varias extrações era que

todos os outros parâmetros (incluindo o pR) são mantidos

constantes à exceção da concentração de HX. v que e fei.

ta variar dentro de pequeno intervalo (garantindo-se que

não se passem outros tipos de interações pela grande

ação de fHxi^ »), tee-se para (II-9):

log D - Kj + n logfHXJ
(org)

(11-10)

Lançando-se em gráfico log D ata função

de log[HXj ff, deve-se obter uma reta cujo coeficiente ati

guiar é n, o qual representa o número de moléculas de HX

que reagem cora ura ion M (ou seja, o coeficiente angular

n da reta obtida é nunericaraente igual ao número de va-

lência do cation extraído).

Por outro lado, se se fizerem diversas

extrações era que 3C mantenham constantes todas as outras

condições (incluindo a concentração inicial do extratan-

te), nas se faça variar a acldez da fase aquosa dentro de

um pequeno intervalo de pH (prevenindo-se outros tipos de

interações que poderiam ocorrer em pH muito diferentes),

obtem-se para a expressão (11-9):

lp D - K2 - n log(H
+]aq (II-ll)



Lançando-se em grafico log D contra o Io

gari tino da concentração do ácido inorgânico da fase aquo_

sã (supondo o mesmo totalmente dissociado), deve-se obter

uma reta cujo coeficiente angular e -n.

Observação:

Para se determinar a razão de distribui.

ção de uma substância radioativa em um processo de extra-

ção, é bastante que se meçta as atividades (que são pro-

porcionais aos números de contagem por unidade de tempo)

de alíquotas de igual volrr?e de ambas as fases (estando ftp

tas em equilíbrio); COPIO aquelas atividades sao proporcio_

nais às massas da substância encontradas nas respectivas

fases, a razão de distribuição pode ser expressa do seguln

te modo:

n° de contagens/unid. de tempo (fase orç) , T T

n° de contagens/uni^, de tempo (fase aq)
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Ill . PARTE EXPERIMENTAL

III - 1. MATERIAL E EQUIPAMENTO

III - 1.1. Reagentes

ÓXIDOS DOS LANTANÍDEOS, pureza espectrogrãflea - Proce-

dência: Johnson Mattey Chemicals Limited.

XCIDO DIFKNIL FOSFÍNICO, pro-analise - Procedência K & K

Laboratories, Inc. Usado apôs repurlficacao segun.

do técnica descrita no Item III-2.1.

CLOROFÓRMIO, pro-anãliso - Procedência: E. Merck A-G. Ü-

sado apôs lavagem descrita no item III-2.2.

ÃCIDO NÍTRICO, pro-anãllse - Procedência: R. Merck A-G.

SULFATO DE HIDROXILAMINA, pro-análise - Procedência : J.

T. Baker Produtos Químicos Ltda.

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, padrão - Procedência : E. Merck A-G.

ÁGUA OXIGENADA a 30Z, pro-análise - Proc: E. Merck A-G.

AcIDO CLORÍDRICO, pro-análise - Procedência: Cario Erba.
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Ill - 1.2. Soluções

SOLUÇÕES DE ACIDO DIFENIL FOSFÍNICO EM CLOROFÓRMIO - Pre-

pararao-se prlmelranente as soluções 0,030 F e

0,040 F por pesagem e dissolução das quantidades

convenientes Ao reagente purificado e seco,c pos_

tcrior diluição a um litro com clorofórralo isen-

to de álcool. As soluções 0,010 F, 0,015F, 0.020F

e 0,025 F foram preparadas por diluições adequa-

das das duas anteriormente citadas.

A dosagem das soluções foi feita

do seguinte nodo: de cada uma delas evaporou-se

una alíquota determinada a 409C em ««a cápsula

de porcelana previamente tarada; por fin pesou-

se o resíduo, após ter sido o me8no deixado por

algumas horas no dessecador» A concentração das

soluções foi ajustada até a últlna casa dtflaal

indicada.

SOLUÇÕES TITULADAS DE ÁCIDO NÍTRICO - Prepararam-se solu-

ções de HM03 con as seguintes concentrações:0,010

N; 0,020 N; 0,040 *; 0,070 «; 0,100 •; 0,200 N;

0,400 N; 0,700 N; 1,00 H; 2,00 N*; 4,00 N; 6,00 N

e 8,00 N. AR soluções tiveram sua normalidade a-

justada até a últlna casa decimal indicada, ten-

do sido tituladas por melo de soluções padrões de

hidróxido de sódio.
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SOLUÇÃO DE SULFATO DE HIDROXILAMINA A 5% em a>ua

SOLUÇÕES PADRÕES DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO - Prepararam-se so

Uções 0,05 N: 0,1 N; 0,5 N; 1 N e 2 H por melo

de diluições convenientes das soluções padrões con

centradas de origem Merck.

III - 1.3. Equipamento

Alem do equipamento e vidraria comuns

de um laboratório químico, foram ainda utilizados:

BANHO DE CIRCULAÇÃO TERMOSTÁTICO, com temperatura contro

lada a ± 0,29 C - Haake Ultra Thermostat NBS.

AGITADOR ELÉTRICO, com controle de velocidade - IKA-RM

CONTADOR CAMA, ORTEC ou Nuclear Chicago 1810, com um cris.

tal de cintlleçao de Nal(Tl), tipo "poço".

ESPECTRÔMETRO GAMA com analisador de 1024 canais da Hewlett

Packard.
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III-2. TÉCNICAS EMPREGADAS

III-2.1. Repurificacâo do Ácido Dlfenil Foafínlco

Por duas vezes consecutivas foi o reagen,

te pro-anãllse dissolvido em hidróxido de sõdio diluído

e precipitado com ãcido clorídrico • Por três vezes a

seguir, foi a massa solida dissolvida a quente era grande

quantidade de ãgua (dada a sua baixa solubllldade) e dei

xada recrlstalizar. Os cristais obtidos na terceira r«-

cristalização foram guardados no dessecador para utillsa.

çâo futura.

III-2.2. Lavagem do Clorofórmlo

A fim de remover a pequena quantidade de

álcool normalmente encontrada no clurofcrtlo, foi este

solvente lavado (por agitação vigorosa em uma empola de

decantação) com duas vezes o seu volume de água. Após a

separação das fases, repetiu-se a operação duas vezes
<>

III-2.3• Preparo e Irradiação das Amostras

Cm um pequeno retângulo de papel de alu

minio previamente lavado com acetona, pesou-se uma quan-

tidade correspondente a 10~ mol do oxido de lantaníde.

o desejado* Em seguida envolveu-se a amostra no papel de

alumínio dando-se-lhe o formato de pequeno envelope com
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as dimensões aproximadas de 1,5 cm por 0,8 cm. O envelope

foi então colocado em ura dispositivo apropriado (coelho),

sendo depois submetido à irradiação oor neutrons térmicos,

nun fluxo compreendido entre IO12 e IO13 neutrons/cm. sei;,

durante o tempo necessário à obtenção da atividade deseja-*

da.

O tempo de irradiação (que variou, de

acordo com o lantanídeo, de melo minuto a 80 horas descon-

tínuas) bem como a intensidade do fluxo de neutrons (que e

função da distância ao núcleo do reator), foram impostos p_e

Ias características nucleares do radioisõtopo desejado, pe_

Ia abundância do isótopo-pai no elemento natural, bem como

pela sua seção eficaz relativamente a neutrons térmicos.

III-2.4. Manipulação e Controle das Amostras Irradiadas

Apôs irradiação cada envelope contendo

o oxido de um dos lantanídeos foi aberto, com a ajuda de

ninças, Imediatamente acima de um copo do tipo Bersellos.

A amostra foi colocada dentro do recipiente e o envelope

lavado com fraco jato de água, recoíhendo-se o líquido no

copo. Em seguida procedeu-se à dissolução do oxido com á-

cldo nítrico, apresentando a técnica de dissolução algunas

variantes com o fira de atender a necessidades específicas

(item II1-2.5).
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Uma ves preparada a soluçâo-estoque do

lantanídeo, levaram-se duas ou três gotas da mesma ao espec.

trôtaetro gama nulticanal para controle da pureza radioativa

do radloisótopo obtido, por comparação do seu espectro COD

o descrito na literatura (3,4).

III-2.5. Dissolução das Amostras Irradiadas e

Preparo <4as Soluções - Estoque

0 oxido de cerlo utilizado foi o CeO£

enquanto que, para todos os outros lantanldeos utillsaram-

se os respectivos sesquiõxidos (M2O3).

A dissolução dos óxidos dos primeiros

lantanídeos da série (excetuando-se o Ce(>2) foi tÍmpias e

rápida, exigindo apenas alguns nililitros de ãcldo nítrico

1-2 N e pouco ou nenhum aquecimento. X medida poren que se

avançava na serie, a dissolução tornava-se mais difícil e

lenta, sendo necessário o emprego de ácido nítrico cada ves

mais concentsado e tempo de aquecimento gradatlvamente mais

longo.

A dissolução do YD2O3 e do LU2O3 exi-

giu, alem do ãcldo nítrico concentrado, uma pequena quanti-

dade de HC1 concentrado (HNO3: HC1 • 4:1 em volume) e um for
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te aquecimento. Una vez dissolvidos aqueles õxidos, a fim

de se destruírem os cloretos formados, as soluções foram

evaporadas à quase secura e os respectivos resíduos reto-

mados con alguns rtllllitros de HNO3 concentrado. Una ver

mais foram as soluções quase completamente evaporadas e

os resíduos dissolvidos em ãcido nítrlco diluído.

Para que o CeO^ pudesse dissolver-se

houve necessidade de juntar-se um agente redutor (água o-

xigenada a 30%) ã sua suspenção em ácido nítrlco. Para se

eliminar o excesso de ãgua oxigenada, evaporou-se a solu-

ção à quase secura, retomando-se depois o resíduo com áci

do nítrlco diluído.

A solução do nitrato de cada lantaní-

deo foi depois colocada em um balão aferido de 100 ml, e

o copo que serviu à dissolução foi lavado várias vezes com

ãcldo nítrlco diluído, recolhendo-se também as águas de Ia

vagem no balão volunetrico. Finalmente foi o volume com-

pletado a 100 ml.

A solução-estoque radioativa de cada

:e c

do metal por mllllltro.

f -6 -
lantanldeo trlvalente continha portanto 10 átomo -grama

A fim de se impedir ou, pelo menos,de

se retardar a oxldação do cerlo trlvalente a Ce(IV) pela

ação da luz, a sua solução foi guardada no escuro.
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ItI-2.6. Técnica Adotada para a Extração

Para a determinação da razão de dlstrl.

bulçao de qualquer dos lantanídeos em dadas condições das

fases orgânica e aquosa, procedeu-se cinco vezes da manejl

ra descrita abaixo. (Portanto, cada valor de D ou de log

D nostrado nas tabelas e gráficos deste trabalho, repre-

senta a media de cinco deterninaçoes).

Em UP frasco erlenraeyer de 125 ml eva-

porou-se brandamente uma alíquota de 1 ml da soluçao-esto.

que do metal em estudo. Depois do frasco resfriado, dis-

solveu-se o resíduo seco com 25 oi da fase aquosa deseja-

da (uma solução titulada de ácido nítrico previamente e-

qullibrada com uma fase orgânica idêntica àquela a ser

utilizada na extração). A seguir adicionaram-se 25 ml da

fase orgânica em questão (solução conhecida de ãcldo dlfe_

nil fosfínlco em clorofõrmio, também previamente «qmlll-

brada con una fase aquosa idêntica a do sistema). Colocou

-se então o erlenneyer em um banho termostático ca tempe-

ratura desejada deixando-se o sistema em repouso por al-

gum tempo a fln de alcançar o equilíbrio térmico. Dentro

do frasco, colocou-se a extremidade em dois ângulos retos

(quase tocando o fundo do frasco) de um bastão de vidro

preso a um agitador de velocidade regulável; por agitação

enérgica das fases durante 10 minutos, nrocedeu-se a ex-

tração.
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Una vez cessada a agitação, deixou-se o

frasco em repouso dentro do banho por mais 10 a 15 minu-

tos, findos os quais as duas fases apresentavam-se perfe.1

tamente separadas e límpidas.

Finalmente, com a mesma plpeta (ver ob_

servaçâo 2), retlrou-se una alíquota de 1 ml de cada fa-

se para dois tubos de ensaio de diâmetro adequado, os

quais forait então levados para contagem das respectivas

radloatlvldades.

Observações:

1 - No caso do cérlo, a fim de se garantir o seu estado

trlvalente no sistema durante toda a extração, jun-

tou-se uma gota de uma solução a 5X de sulfato de hjL

droxllamlna à fase aquosa contida no erlenraeyer, an-

tes da adição da fase orgânica. Além disso, todas as

extrações foram efetuadas na obscurldade.

2 - Para diminuir o erro na medida do volume das alíquo-

tas levadas ao contador gama após cada extração, u-

aou-se a mesma plpeta de um rollllltro para medir as

alíquotas orgânica e aquosa, Primeiramente colocava

-se esta ultima no respectivo tubo de ensaio- em se-

guida lavava-se a plpeta repetidas vezes sucessiva-

mente com ãcldo nítrlco diluído (para descontamlnã -

Ia), ãgua, ãlcool a acetona. Depois, secava-se a pi-
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peta com a ajuda de uma pequena bomba de vácuo e, ri

nalmente media-se a alíquota orgânica, transferindo-

a para o respectivo tubo de contagem*

3 - Para evitar que durante a agitação enérgica das fa-

ses houvesse projeção de gotículas radioativas, usou

-se na boca do frasco erlenmeyer um tampão plástico

com um orifício central um pouco maior que o diâme-

tro do bastão agitador, de modo a nao prejudicar o

movimento deste.

4 - No estudo da cinétlca da extração (item III-3.2) o

tempo de agitação das fases variou de melo a 10 mi-

nutos.

5 - Se, para cada ponto da curva de extração, alguma das

cinco medidas executadas conduzia a um valor de D a-

fastado em mais de 37, do valor médio (fosse para mais

ou para menos), procedia-se a duas novas extrações.

Normalmente isto só* foi necessário quando o valor de

D era multo alto (maior que IO3) ou muito baixo(pro.

xino a 10" ) .

III - 2.7. Pre-equllibracão das Fases Orgânica e Aquosa

* <»
A fim de garantir que , quando da extra*

çao propriamente dita, a fase aquosa nao modificaria a con

centraçâo do ácido dlfenll fosfínlco da fase orgânica e
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que esta, por sua vex, nao extrairia da fase aquosa outro

qualquer dos seus componentes que nao as espécies metáli-

cas (em outras palavras: a fim de impedir que a presença

de uma das fases do sistema modificasse os parâmetros da

outra pelo contato mútuo), julgou-se necessário fazer-se

previamente uma "saturação mútua" de ambas as fases (pre

equllibração) antes de se levar a efeito a «xtraçao de

qualquer dos cations metálicos.

Essa pre-equilibraçío encontra-se esquç_

matizada na Figura 111*1, e pode ser descrita como se se-

8«e<5>:

Duas alíquotas de 30 ml da fase orgâni-

ca a ser usada depois na extração do íon metálico, foram

agitadas enérgica e sucessivamente com duas porções de 30

ml da fase aquosa correspondente. A segunda porção da fa-

se orgânica (02) e a segunda porção da fase aquosa (A2)f£

ram então utilizadas na extração propriamente dita âo ca-

tion metálico.

III-3. ENSAIOS PRELIMINARES

III-3.1. Solubilldade dos Lantanídeos no Pilotof Puro

A finalidade deste ensaio foi a de se

verificar se o dlluente puro (clorofõrmlo) era capaz de,

por si mesmo, extrair os lantanídeos presentes em um melo

aquoso ácido.
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Para isso evaporaram-se em cinco frascos de

extração, alíquotas de 1 ml da soluçâo-estoque de Er , co-

locando-se depois no interior de cada frasco 25 ml de una

solução 0,10 N de ãcido nftrico e 25 ml de clorofõrmio* am-

bas estas fases haviam sido mutuamente pre-equillbradas. A

seguir procedeu-se à agitação das fases durante 10 minutos

à temperatura ambiente. Após cada frasco ter sido deixado

em repouso outros 10 minutos, levou-se uma alíquota de 1 ml

de cada fase ao contador gama para contagem da atividade.

Tabela III - 1

Frasco _de
Extração

1

2

3

4

5

Fase Aquosa
(cpm/ml)

500.800

500.520

502.300

500.700

545.200

Fase Orgânica
(cpm/tal)

0

10

12

0

20

A Tabela III-l mostra que não houve extra-

ção do erbio pelo clorofórnio.
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Observação: O tempo de contapara da fase orgânica foi de

10 minutos. Mas atividades acina indicadas

foi subtraída a contagem de fundo (260 cpm)

III-3.2. Aspectos Cineticos da Extração

Neste estudo fixaran-se todos os parâme-

tros da extração exceto o tempo de agitação das fases que

foi feito variar entre 0,5 e 10 minutos.

+3 +3
Os cations estudados foram o Pr , o Gd

e o Dy , e as fases aquosa e orgânica empregadas foram,

respectivamente, uma solução 0,10 N de ácido nítrlco e

uma solução 0,030 F de ácido difenil fosfínlco em cloro-

fórtnio. Todas as extrações foram realizadas a 259C con-

forme descrição no item III-2.6.

A Tabela III-2 mostra os valores de 0

obtidos em função do tempo de agitação*



Tabela III-2. Variação da Razão de

Distribuição com o Tempo de Extração

.23.

Tempo

(min.)

1

0,5

1,0

2,0

5,0

10,0

Ratão de Distribuição

Pr

0,266

0,275

0,281

0,280

0,280

Gd

19,5

20,?

20,8

20,9

21,0

Dy

j

253,5

262,0

265,0

265,8

265,4

III-4. FSTODOS REALIZADOS

III-4.1. Estudo daa Bflciencias de Extração e de

Separação em função do i>H do Melo Aquoeo

Este estudo teve como finalidade conhe_

cereia«se as condições mais favoráveis de acldex da fase a

quosa (esta fase consistindo apenas de ãcido nítrico aquo

so) em que se obtivesse, fosse um* boa eficiência na ex-

tração de cada lantanídeo Isoladamente, fosse um bom ren-
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dimento de separação para cada par de cations adjacentes.

Para iaao flseram-se extrações de cada

um dos 14 lantanídeos estudados en diferentes concentra-

ções de ãcldo nítrico na fase aquosa, mantendo-se constai»

tes os outros parâmetros da extração ([M]« 10~ ãtomo-gra_

ma/25 ml da fase aquosa; [(é)2PG(0H)l" 0,030 P em cloro-

fõrtnio; temperatura: 259C; tempo de agitação: 10 min.)

Os seguintes fatores limitaram para ca-

da um dos metais» o intervalo de acldez da fase aquosa in

vestlgado:

i

a - mudança no comportamento da curva de extração em con-

centrações de ácido nítrico Inferiores a 0,02 N ou su_

perlores a 4 K (no caso especial do cério, em concen-

trações maiores que 0,2 N);

b - limitação do sistema de contagem da radiação gama:

quando, apôs a extração, una das fases apresentava u-

ma concentração multo baixa 4o netai (nos casos em que

D>3xlO3 ou D*10~ ), a menos que a solução-estoque ti.

vesse uma alta atividade ••pttífita axlglmlo •atão

maiores precauções durante a aua manipulação, aa dis-

persões na medida da radioatividade dessa fase torna-

vara-se grandes não permitindo que se obtivesse uma es.

tatístlca razoável con um numero limitado 4a extra-

ções.
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Sao os seguintes os intervalos de concen-
tração do ácido nítrico aquoso investigados:

Metal

La

Ce,

Sm,

6 d ,

i>y.
Er,

Tb,

F r , Nd

Eu

"Tb

ffo

Tm

tu

de

de

de

de

de

de

de

[HMÍ

0,01

0,01

0,02

0,04

f>,07

0,10
0.20

a

a
a
a

a
a
a

1

0,20

0,40

1,00

2,00

4,00

4,00

8,00

N

N

N

N

N

N

N

A Tabela IXI-3 aostra os valores de D ob-
tido» em função da normalidade do ãcldo nítrico aquoso.

Na Figura II1-2 estão lançados em gráfico
os logarltmot da D contra a concentração de ãcido nítrico
da fase aquosa , enquanto que na Pipvra III-3 lançou-se
log D en função de log f HHO-1

A Tabela III-4 mostra os fatores de sapa
ração corrigidos ($ eor) obtidos a partir de valores de



Tcb*la XIt-5 Variação da Rasas da Distribuição doa Lantanfdcoa coa a Addai da Faaa Aquoaa

(K>

0.01

0.02

0.04

0.0?

0.10

0.20

0.40

0.»

1.00

2.00

fe.O»

Cm

95.5

1*.*

2.30

0,338

0.103

0.013

0.0C42

Pr

251

«3,3

6.05

0.927

0.260

0.029

0.0030

Kd

369

110

10.6

1.60

0,500

0,048

0.0050

So

1430

110

15.9

S.M

0,490

0.048

0.006}

0,0016

En

2300

272

44,0

«.*

1.26

0,129

0,018

0.0050

Gd

4000

420

63,0

20,9

2,00

0,225

0,033

0,010

0,0011

Tb

4000

431

124

13.4

1,W

0,1»

0,040

0,0040

1005

266

31,6

3,47

0,553

0,171

0,013

0,0019

Ho

1780

602

69,2

6,78

1,20

0,360

0.044

0.0050

Er

1260

148

15,9

2,82

0,955

0,096

0.C102

TB

3600

502

58,9

8,29

2,04

0,221

0,028

Yb

1100

153

25.2

8.17

0,902

0,116

0,049

0.02S

Lu

2450

314

4S.3

13,6

1.59

0,198

0,037

O.C47
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Fase Aquosa Sobre a Razão de Distribuição.
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Fig. III-3 Dependência de D con Respeito a Concentração

de Ãcído NÍtrico na Fase Aquosa (A força lonlca não foi

mantida constante)



Tabela I I I - 4 . Valores Corrigidos dos Fatores de Separação ( $ c o r . )

Lu-Yb

Yb-Ta

Tts-Er

Er-Ho

Bo-Dy

i)y-Tb

Ifc-Gd

Cd-Eu

Eu-Sm

Nd-Pr

Pr-Ce

Ce-La

0,01

1,55

2,63

10,0

0,02

2,19

1,78

3,23

9,12

0,04

7,76

1,48

2,24

1.74

2,95

8,32

Normalidade do

0,07

1,78

2,04

7,08

1,55

2,34

1,70

2,76

7,42

0,10

3,63

2,24

1,91

2,29

6,46

1,59

2,45

1,66

2,57

6,46

0,20

2,29

2,29

3,31

2,29

2,04

2,63

5,76

1,66

2,57

1,62

2,40

5,50

HNO_ na Fase Aquosa

0,40

2,14

2,69

3,02

2,29

2.19

3,02

5,13

1,78

2,69

1,59

0,70

2,00

3,09

2,75

2,29

2,35

3,47

4,57

1,86

2,82

1,00

1,91

3,46

2,57

2,29

2,51

3,72

4,03

1,95

2,95

2,00

1,82

3,89

2,29

2,69

4,17

3,63

4,00

1,78

4 ,37

~ , - »

2,24

2,88

6,00

1,78

8,00

1,58
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log D tonados das curvas traçadas na Figura III-3.

111*4.2. Variação da Eficiência de Extração

era Punçao da Temperatura

Pretendeu-se, neste estudo, correlacionar a

ratão de distribuição com a temperatura de extração. Vlsa_

va-se em princípio verificar se extrações levadas a efejL

to em temperatura diferente da ambiental, conduziam a me-

lhores coeficientes de separação para lantanídeos adjacen,

tes, especialmente para os pares Nd-Pr e Gd-Eu.

Para tanto, mantiveram-se constantes as fa-

ses orgânica ([(•)2PO(OH)] • 0,030 P em clorofórmlo) e js

quosa (fMJinicial " 10~ átomo-grama/25 ml; [PN03] • 0,04
ou 0,40 N ) .

As extrações foram feitas a 209, 259, 309 e

359 C com uma precisão de t 0,29C. Não se julgou conveni-

ente elevar a temperatura acima de 359C em virtude da di-

ficuldade encontrada, em ensaios prévios, na separação das

fases.

As razoes de distribuição obtidas «m função

da temperatura encontram-se ses Tabelas III-5 e III-7, en

quanto que os fatores de separação calculados «ncontrara-se

nas Tabelas II1-6 e III-8.
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Tabela III-5. Variação da Ratão de Distribuição

era Função da Temperatura (Faae Aquosa:BNO_ 0.04N)

1

20

25

30

35

i
it
i

La

0,266

0,273

0,284

0,300

Ce

2 22

2,30

2,46

2.74

Razãc

! *»

i

5,80

6,05

6,40

6,85

> de Distribuição

Nd | Sra

í
10,4 j 105

10,6 j 110

11,0 í 114
•

11,5 I 116
t

Eu

290

272

266

260

Gd

413

420

429

431

Tabela III-6.Variação dos Fatores de Separação

como Função da Temperatura (F.Aquo9a:HN0> 0.04N)

t

QC

20

25

30

35

Gd-Eu

1,42

1,54

1,61

1,66

Fatores

Eu-Sm

2,76

2,47

2,33

2,24

de Separação

Nd-Pr

1.79

1.75

1,72

1,68

Pr-Ce

2,'61

2,63

2,60

2,50

Ce-La

8,34

8,42

8,66

9,13



Tabeln T u - 7 . Variarão da Razão de Distribuição

em Função da Tempei-atura (Fase Aquosa: 0,40 N)

t

9C

20

25

30

35

Sm

0,043

0,048

0,050

0,051

Eu

0,133

0,129

0,128

0,127

Gd

0,220

0,225

0,234

0,246

Razão de Distribuição

Tb

1,29

1,19

1,14

1.11

Dy

4,26

3,47

3,22

3,18

Ho

7,38

6,78

6,35

6,03

Er

17,7

15,9

14,7

13,8

Tta

66,5

58,9

53,5

50,0

Yb

160

153

149

146

Lu

322

314

310

375



Tabela til - 7. Variação da Razão de Distribuição

em Função da Temperatura (Fase Aquosa: 0,40 N)

t

OC

20

2$

30

35

•

Sm

0,043

0,048

0,050

0,051

Eu

0.133

0,129

0,128

0,127

Cd

0.22Q

0,225

0,234

0,246

Razão de Distribuição

Tb

1,29

1,19

1*14

1,11

4.26

3,47

3.22

3,18

Ho

•

7.38

6.78

6,35

6,03

Er

17,7

15.9

14,7

13,8

To

66,5

58,9

53,5

50,0

Yb

160

153

149

146

Lu

322

314

310

375
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IV - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O estudo da variação da razão de distri-

buição dos lantanídeos em função do tempo de agitação das

fases orgânica e aquosa mostrou que a extração é rãplda.

Para os cations estudados (Tab. III-2), 952 do equilíbrio

de extração foram alcançados em aproximadamente melo mi-

nuto de agitação, sendo completamente atingidos em cer-

ca de 2 minutos. Entretanto, para se ter uma boa margem

de segurança e, por outro lado, levando-se em conta a pos_

sibilldade de algum dos outros cations necessitar de um

intervalo de tempo de agitação maior para atingir o equi-

líbrio nas duas fases, fixou-se em 10 minutos o tempo de

agitação para todas as extrações feitas posteriormente.

A extração dos lantanídeos pelo ácido dl.

fenll fosfínico em função da acldez da fase aquosa parece

apresentar um comportamento «eral semelhante ao apontado

por diversos autores para outros extratantes. Cada elemen

to do grupo mostra regularidade no cr. iportamento de extra

ção em um certo intervalo de concentração do ãcido nítri-

co na fase aquosa (Fls. T.II-3).

Neste trabalho, os limites do intervalo

estudado para cada lantanídeo foram impostos em grande par

te das vezes pelos limites de deteçao do sistema de medi-

da da radiação gama empregado. Nota-se porem que para con
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centraçòes de ãcldo nítrico inferiores a 0,02 >! há um £

fastamento daquela regularidade fazendo cota que as razoes

de distribuição se jaw inferiores às esperadas ;provavelraeia

te este desvio se deva ao fato de , em tao baixa acldez

da fase aquosa, os cations se encontrarem hldrollsados nes

ta fase.

Por outro lado, em concentrações de HNO^su

perlores a 4 N, as razoes de distribuição são maiores que

as esperadas: mas esta irregularidade nao parece ser devl_

da a una simples mudança no mecanismo de extração,mas sin

a una alteração no próprio slstersa. Fsta suposição decor-

re do fato de haver-se notado, ainda durante a pre-equili^

braçao das fases, que dentro do frasco de extração forma-

vam-se vapores vermelhos provenientes da decomposição do

ãcldo nítrico, quando se usava uma fase aquosa em que a

concentração deste ácido era maior que 4 N. Ensaios poste,

rlores mostraram que esta decomposição não se dava quando

a fase orgânica era constituída apenas de clorofõrmio; as_

sln, tudo indica que t>ara concentrações de ãcldo nítrico

naiores que 4 R haja uma reação química entre este compos.

to u o ácido dlfenil fonfínico.

Entretanto não parece provável que se pas-

se com o composto orgânico simplesmente o rompimento de

uma ou de ambas as ligações 0-P seguido da hidrólise dos

radicais formados. Isto porque resultariam, no primeiro ca

so o ácido fenll fosfônico-(0)PO(OH)-- e, no segundo o a-

cldo fosfórico. Por serem ambos estes compostos bastantes
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solúveis em apua, uma vez presentes no sistema de extra-

ção, eles tenderiam a passar à fase aquosa* além disso,

como são bons comnlexantes de metais, eles competiriam fojr

tenente con o ácido dlfenil fosfínlco restante na fase or,

gânlca pelo cation disponível. Deste modo o valor de 8 de,

veria ser nenor e não maior que o esperado.

0 wais provável é our» a reação entre o £

cldo dlfenil fosfínico e o ácido n:ttricô seja complicada

e que resultem múltiplos deriva'.U..Ü fosforilados, entre os

quais alguman espécies polinucleares.

Finalmente observa-se nas Figs. III-2 e

II1-3 que a curva de extração do cério apresenta una in-

flexão para uma concentração de ácido nítrlco na fase a-

quosa em torno de 0,20 N, quando o netal passa a ser ex-

traído com razões de partição nals altas que as esperadas.

É possível que, apesar das prftgauçoes tomadas, parte do

Ce tenha se oxidado a Ce passando então o elemento a

ser extraído com nelhor eficiência (6)

Observa-se na Fi$. III-3, que as retas

obtidas apresentara inclinações diferentes umas das outras

e, para a maioria dos elementos, os coeficientes angula-

res sao maiores que 3 em valor absoluto. Isto parece ser
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devido ao fato das condições de extração 3erem demasinda-

mente afastadas da ideali^ade e da força lõnlca nao ter

sido mantida constante • Curvas análogas ja haviam sido ob

tidas não apenas para a distribuição dos lantanídeos era nu

tros 9istetaas líquido-líquido de extração ' , nas tam-

bém para a eluiçâo daqueles elementos de colunas de extra

çâo ent que a fase estacionaria era o HDEHP e a fase movei

era uma solução aciuosa de concentração variável em

ou HC1 < 8 ).

A partir das retas da Fie. III-3 obtive-

ram-se os valores dos coeficientes de separação 0 dados

na Tabela III-4. Observa-se que quando a concentração de

ãcldo nítrico na fase aquosa diminui, a eficiência de se-

paração dos pares Lu-Yb, Tra-Er, Tb-Gd, Kd-Pr,Pr-Ce e Ce-La

aumenta, acontecendo o oposto para os pares Yb-Tra, Ho-Dy,

Dy-Tb, Gd-Eu e Eu-Sm. Entretanto para o par Er-Ho nao hã

variação em 6 etn função de [ITNO3I

As Tabelas III-3 e II1-A sugerem que, ao

se desejar separar entre si os vãrlos elementos do grupo,

deve-se buscar um compromisso entre a eficiência de extra

Não haveria sentido manterem-se condições próximas às
ideais, cria ver que neste estudo, desejou-se apenns conhjs
cer as relhores condições de acldes da fase aquos-» para a
separação dos lantanídeos em sistemas reais.
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ção (a qual é rtaior para menores concentrações do ácido 1̂

norí»r>nico) e as eficiência» de separação. Neste caso^nao

há vantagem em s<*. empregarem fases aquosas em que a con»

centração do ácido nítrico seja maior que 0,4 N. Por exem

pio» snbora o coeficiente de separação do par Yb-Tm seja

duas unidades maior quando ele e extraído de um meio

4 N etn HNO| do que quando a extração se dá de um

meio 0,4 N naquele ácido, as razões de distribuição de ara

bos os metais são bem maiores no último caso.

A variação da razão de distribuição dos

lantanideos (nara condições de extração do sistema ácido

nítrlco - ácido dlfenll fosfínlco - clorofórmio, fixas)

náo e uma função contínua do numero atômico, como se pode

ver na Fig. IV-1 onde foi lançado em grafico log D em fun

çao de Z para sistemas em que [HNO3]-0,20N; M .«10

átomo-grama; [(0)2PO(OH)]" 0,03 F em clorofórmio. A curva

e constituída de quatro segmentos formados pelos valores

de log D dos seguintes grupos de lantanídeos:

1) La, Ce, Pr e Nd ; 2) P«, Sm, Eu e Gd:

3) Cd, Tb, Dy e Ho ; A) Frt T«t Tb e Lu;

Estes seg««nto8 apr«iaat«« três interseções a saber: uma

entro, os números atônicos 60*61 (Nd-Pm), outra em Z • 64

(CO e a terceira entre os números «tônicos 67-68 (Ho-Er).

Na falta do valor de D correspondents so Pm, a curva
foi interpolada para Z-61.



•;• • r ! • •! :

Fig.lV-l. VariaçSo d« log D com o Nu»ero Atoaleo dot LanfianJ

Trlvalanta* .
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O gadolírio é assim um membro comum aos dois segmentos

centrais.

Idênticas singularidades foram primei

ro observadas por Fidelia e Siekierski ao lançaren em

função de Z, tanto os fatores de separação, como a ra-

zão das constantes de estabilidade de certos complexos

dos lantanídeos, para elementos adjacentes * . Coso

além de relacionarem entre si, aquelas variáveis se re-

lacionam também com a ensrgla livre de formação do com-

plexo, as curvas de AG° (onde r indica "relativamente

ao lantânlo") contra Z mostram o mesmo tipo de comporta
(11 13) "**

mento ' ; a mesma conduta se nota ao se lançarem em
prafico os volumes das células unitárias de certos com-

postos dos lai

tes elementos

postos dos lantanídeos em função do número atômico des-
(1%)

De todos os estudos realizados ate a-

gorn, Siekierski concluiu que ura efeito menor devia se

superpor ao efeito principal que causa a divisão,em dois

segmentos que se interseptam no padolínio, da curva da

variação de algumas propriedades dos lantanídeos em fun_

çao do número atômico*

Este efeito secundário (ao qual seus

descobridores deram o nome de "double-double effect' *

e ao qual Pepnard ô côls. designaram de "tetrad

effect' ' e que na falta de outra deslgosção em

Português serã aqui denominado "efeito quaternário*9) es.

taria relacionado aos elétrons f; baseados nisso, embora
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cão dispondo de dados para toda a série dos actinfdeos,
«j ,_.. ...O2»16) „ . i (18) .Sleklerskl • e Peppard e cols» puderam prever

que o mesmo fenômeno deva ocorrer para aquela série.

J0rp;ensen' ' e Nugent* fizeram jã

as primeiras tentativas para a interpretação teórica do
uef«ito quaternário".

Diferentemente do que ocorre com a eac

tração dos lantanídeos nelo TBP , o efeito da tempe-

ratura sobre as eficiências de extração e de separação

daqueles elementos não é Idêntico para toda a série quan

do se emprega o ãcido difenil foafínlco como extratente.

Ja se a«vl« b^«<rvado( tor tstmplo,
que em sistemas em que o ácido 2-etilhexil fenll fosfo-

(2 l)nlco era utlllsado , os valores de D para todos os

lantanídeos diminuíam com o aumento da temperatura (em-

bora a velocidade dessa diminuição não fosse «&1forme

nem variasse uniformemente em função de Z); norem os coe

ficientes de separação da l*fit*ftÍ4eos adjaotntes com

Z<61 cresciam com o aumento da temperatura, acontecen-

do o inverso com os lantanídeos de Z >61.

Ja no caso do ãcido difenil fosfínlco,

o exame das Tabelas 1X1*5 e XXI-7 nostra que o ««acato

da temperatura condus ao aumento na Yftsao de distribui,

ção do La» Ce, Pr, Hd, Sn, Gà e Lu, e a diminuição de D

para os outros elementos da série, jã os fatores de se-
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dos r»ares Lu-Yb, Yb-Tm, Ilo-Dy, Gd-Fu e Ce-La ««o

Influenciados favoravelmente T>G1O aumento da temperatura,

ocorrendo o contrario para os outros pares âe lantanídeos

adjacentes (Tabelas III-6 e III-8).

Desta forrua, ao se enprepar o ácido

difenil fosfínico cotso extratante, se no sistema estive-

rem presentes todos os lantanídeos, nao há vantagem &lgxi-

na em se processar a extração enoregando-ee temperatura

diferente da ambiente, ou mesmo eTnpreRGndo-se gradiente

de tenperatura. Entretanto, se apenas alguns daqueles ele_

nentos estiveren presentes, pelo exame das tabelas é po£

sível selecionar-se una temperatura em que 00 fatores de

separação sejam favorecidos.
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Abstract

The distribution of trivalent lantha-

nides between a solution of diphenyl phosphinic add,

(•>2P0(OH), in chloroform and aqueous phases contain-

ing nitric acid has been investigated radiometrically.

The distribution ratio has been studied as a function

of mineral acid concentration in the aqueous phase, and

temperature.

The plot of log D vs. Z is in accord

with the tetrad or double-double effect hypothesis re-

cently put foward for the lanthanides and actinldes.

Because of the large distribution

coefficients and separation factors obtained, diphenyl

phosphinic acid appears to be one of the most promising

reagents for the extraction and separation of trivalent

lanthanides*
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