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I

Apresentação

Para o VI Simpósio Anual da ACIESP, ao invés de

se fixar num tema único, decidimos por vários, desde

que sejam assuntos que, no decorrer do tempo» possi -

velmente venham a ter importância crescente. Solicita

mos, então, sugestões de membros da ACIESP que foram

as seguintes: Alcoolquímica, Engenharia Genética, Ge£

logia Ambiental, Óleos Vegetais - Diesel Alternativo,

Poluição Ambiental Mutagènica e Carcinogenica e Quínri

ca das Terras Raras.

A organização das reuniões de cada tópico foi

coordenada por um membro da ACIESP, especialista da £

rea, exceto no caso de Alcoolquímica e Óleos Vegetais:

Alcoolquímica: coordenador - Dr. Aldo Manílio

Paes Leme,Engenheiro Chefe da Divisão

de Química e Engenharia Química do Ins_

tituto de Pesquisas Tecnológicas do Es_

tado de São Paulo S/A.

Engenharia Genética: coordenador Prof, Crodowal^

do Pavan do Instituto de Biociencias da

Unicamp e Prof. Diogenes Santiago

Santos, Departamento de Disciplina de

Microbiologia - Escola Paulista de

Medicina.

Geologia Ambiental: coordenador - Prof. Evaris-

to Ribeiro Filho do Instituto de Geo_

ciências da USP

õleos Vegetais - Diesel Alternativo: coordena -



dor - Dr. Saad Romano - Diretor

Chemical Specialties Industria e Comer

cio Ltda.

Poluição Ambiental Mutagênico e Carcinogênico -

coordenador - Prof. Rogério Meneghini,

Instituto de Química da USP

Química das Terras Raras: coordenador - Prof.

Geraldo Vicentini e Lea Barbieri Zinner

Instituto de Química da USP

0 Simpósio todo foi coordenado pelo Prof. Keni-

tiro Suguio do Instituto de Geociencias da USP e, de

passagem podemos afirmar que foi um sucesso.

A Academia de Ciências do Estado de Sao Paulo a

gradece aos coordenadores acima, pela valoríssima co-

laboração que deram. Agradece, também ao Insituto de

Pesquisas Tecnológicas por ter colocado a disposição

do conclave, quatro auditórios onde tiveram lugar as

varias sessões, ao Conselho Regional de Química - 4a.

Região, pelo fornecimento de papel para imprimir os

Anais, (ônibus do Instituto de Geociencias). Por fim

agradece aos professores.
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^ SOME SPECTROSCOPIC ASPECTS Of THE LAHTHANIVES

(Ve.dicatzd to the. Hemoiy o& Pia^MAo*. P. Knumhoiz)
SHIYAMA P. SINHA

Hahn-Meitner-Institut

Postfach 390128

D-1000 - Berlin 39

Fed, Rep. Germany

During the past decades sufficient

spectroscopic information has been added to

the already available earlier data,

providing detailed in information on the

electronic configurations and the energy

level schemes of the neutral, mono-, di- ,

and tripositive lanthanides. It is not at

all easy to squeeze in even a part of these

results in one hour's lecture. Hence, I have

selected some features, which, in my opinion,

is of some interests to the chemists.

Let us start by saying that the

electronic structure of a lanthanide atom or

ion (Z » 57-71) is usually characterized by

the presence of one or more 4f electrons

together with additional electrons in the

unfilled shells of 6s, 6p, 5d depending

on the degree of ionization.



* 6p"

(q - 0-14)

For a gift* configuration, «ay 4f*, tk«

num»«r m'f l»w«la frfttreasee a* q increases

and the situation becomes very complex if

the configuration involves incompletely

filled shell in addition to the 4f shell.

This is illustrated for the four lowest

configurations of the tripositive lanthanides

in Table 1. The observed spectrum of the

lanthanide atoms or ions consists of hundreds

of thousands of lines and it is no easy

task to classify them, especially when more

complex lanthanide is involved.

Even for the neutral lanthanides, the

binding energies of the 4f, 5d, 6s and 6p

electrons difrci from each other by almost

three electron volts, whereas the spread of

energies within a configuration is about

five to ten eV or sometimes more, thus

causing the overlap of the low-lying

configurations with each other to a very

large degree. This point is llustrated for

the competed energies of the ground

configurations of neodymium/I / in different

degree of ionization (Fig.l). Ve would also

note here that with increasing degree of



ionization, the width of the configuration

decrease, as this is controlled by the nature

of f-f-interaction, whereas the binding

energies of the excited electrons increa^a

more rapidly. Thus for highly ionized atoms,

the overlap of the low-lying configurations

becomes less serious problem.

Chemists are, however, interested in

knowing the ionization potentials, the

energies or energy differences between various

electronic configurations of gaseous atoms

and ions, as these are the important intrinsic

properties and provide valuable informations

that can be used for various calculations and

interpreting the experimental observations.

1• IONIZATION POTENTIALS:

Several theoretical calculations /2-4/

within the frame work of Hartree-Fock (HF) ,

self-consistant Hartree-Fock (SCF HF) using

relativistic aproximation for most of the

elements of the Periodic Table, including

the lanthanides, have been carried out in

the past. It is often instructive to see how

well the HF results for the ionization

potentials (IP) agree with the experimentally

determined ones. It is, however, meaningless

to compare the conventional HF results which



do not include the relativistic corrections,

with the observed ones for Z higher than 30.

In Fig.2 the SCF-HF values of Carlson etal.

/4/ and the measured first ionization

potentials (IP,) /5/ are compared.Reasonable

linear plots for both theoretical and and

experimental values of IP. amounting to the

f s -*• f s with q, the number of f-electrons
3 14from Pr to Yb (4f -4f ) with the exception

of La, Ce, Gd (Tb) are obtained. At the

begining (Pr-Eu), the slopes are almost equal

(-0.06) and only slight divergence is seen

for the later half of the lanthanides series

(IpExpt=o.o814q + 5.1192 eV, r =0.999 (Tb -
HF

Yb); IP" =0.06q + 4.507 eV, r«1.0 (Dy-Yb)).

For elements La, Ce and Gd the first

ionization process involves (i) f d s ( D)

+ f°d2(3F) for Lai (ii) f1d1s2(1G) -* f1d2(4H)

for Cel and (iii) f7d1
s
2(9D) - f7d1s1 (10D)

for Gdl. It is, however, easy to calculate the

energy differences between the f s and f s

for Cel and Gdl using the tables of Brewer /6,

7), i.e. 5.36 and 5.77 eV respectively. In

principle the same treatment is also possible
2

for Lai. But the lowest level of fs
2

configuration of Lai ( F5/2 a t 1*884 eV above
2 2

the ground state D-i/o °* <*s configuration,
is strongly perturbed due to mixing with



levels of other odd configurations. Thus there

is a large uncertainty in estimating the f s

-* f 8 energy difference for Lai. Worden et al

/8/, who have recently measured the more

accurate IP. values for 10 lanthanides by laser

spectroscopy, also left Lai from the least

squares plot of f s -+• f s energy difference

vs . q.

In this "Inclined W" or the L-

1inearization systematics,

P. - *4L + ki (2)

(where, P.fs are any properties of the

lanthanide in four tetrads, i = 1-4, and L's

are the corresponding ground state total

orbital quantum numbers of the atoms or ions

relating to their electronic states) Sinha

/9-11/ considered Lai, Cel and PrI to belong

to the first tetrad and fixed the energy

uifference of (f 2d 1s 2 + f2d2) in PrI at 5.4eV.

He thus obtained /ll/, a good linear plot (r -

= 0.98) with wx = - 0.03925 and kj - 5.646 (Table

2). With the availability of a more accurate

value /8/ for Cel (5.5387 eV) from Laser

spectroscopy, we now reconsider the first

tetrad. A slightly better value (5.482 eV) for

f 2d Xs 2 •* f2d2 energy difference in PrI i«
3 1 2 2

obtained by taking the f s + f d energy



difference in PrII as 0.682 eV and fixing the
3 2 2 1 2

f s -* f d s difference in PrI at 0.62 eV .

The generated set of values for the fqd s -*•

+ fqd2 process in Lai (f°d1s2, 2 D ) , Cel

(f1d1s2, lG) and PrI (f2d1
S
2, AK) then yield

excellent correlation (r = 0.999) for this tetrad

(Table 3). Of the other higher ionization

potentials of the lanthanides, only the second

(IP2) and some of the third (IP,.) potentials

have been measured. Sugar /12-14/ has, however,

calculated and systematized the ionization

energies IP» to IP for all lanthanides, using

a four parameters equation (Fig. 3):

IP(fq) - SD(fq-fq-15d) + AE(fq"16s) + 6 + r (3)

The SD's (system difference) are reasonably

well known or may be extrapolated from known

values. AE is the energy difference between the

lowest levels of fq 5d and fq 6s. 6 represents

the stabilization of the ground term of the f 6s

configuration (Fig. 3). T=At + SC, where At is

the energy difference between fq 6s and fq 7s,

and SC is the energy difference between f 7s

and the ionization limit (fq °»s) and is usually

obtained from the series calculations /12-14/.

A treatment similar to IP's may also be

applied to the observed IP-' s f or the lanthanide

series /5/ (Table 4). Here also the La, Ce and



Gd data needed readjustment to express the

f^s •*• fq energy difference. For IP-,, only

La and Gd belonging to f d ground state

were readjusted (Table 5). Here we would like

to note that the recently measured /15/more

accurate IP. value for EuIII e.g., 24.92 eV

fitted the second tetrad (Nd-Eu) much better

than the previously predicted value of

24.70eV /13/.

The calculated IP. and IPC values of
4 5

Sugar fitted excellently the Inclined W

Systematics (Table 6,7). This is not a mere

artifact, as Sugar's four parameters are

found to follow the Incline W systematics

closely, as shown here and elsewhere /10/ .
In Fig,4 we have compared the normalized IP~

(fqs -*- fq) and IP to IP as a classical plot

of IP vs. Z and according to the Inclined W

schematics.

Sinha /10/ has earlier tried to predict

the sixth and some higher ionization potentials

by formulating (i) the Series Correlation:

IP (SIP) « wjL + k^ and (ii) the Successive

Correlation: IP • mAL + c, where AL is the

difference between the L values of the

originating and the terminating ions in

question , For a lanthanide with fq

configuration the L values can only vary
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between -3 and +3 as the ionization proceeds.

A comparison of the fifth and the sixth

potentials calculated by SÇF-HF theory based

on spherical shell model /A/, HF theory /2/,

Sugar /I 4/ and by the InclinedWsystematics

/10/ (Table 8) is presented in Fig.5 (a) (b).

Individual values of IP, for Nd and Er were

earlier calculated by Cawan /I/. These values

are in reasonable agreement with those

predicted by the Inclined W schematics (Fig.

5 (b).

The SCF-HF values of Carlson et al./4/

are really too high, probably because these

were calculated on the basis of ionization of

the 5p electrons. On the contrary, both Sugar's

IP. and the calculated values of IP using
J 6

Inclined W schematics follow closely the HF

results of Fraga et ai./2/, who assumed the

ionization of the 4f electrons at' these

stages of ionization. It is the general

feeling of the author that the ionization of

the 5p electrons for most of the lanthanides

becomes important from the eight spectrum

onwards.

Following the Inclined W technique

described earlier /10/t it is possible to

predict the ionization potentials for several

pseudo-lanthanides. Thus the Tm-Lu tetrad for



the fifth IP generated a value of 68.16 eV for

IP5 of Hf. This values (Table 7) is within

-0.3X of that (68.375 eV) given by Kaufman and

Sugar /16/ recently. Extending the calculations

for the sixth IP's, we have obtained the IP,

values for Hf and Ta, e.g., 88.83 and 90.51 eV

respectively (Table 8). A value of 94.01 eV for

IP, of Ta is predicted by Kaufman and Sugar /16/.

Although the value predicted by the Inclined W

systematics for IP, of Ta is not as good as that
b

for IP- of Hf, it is still close enough to merit

a mention. We are presently engaged in analysing

the IP, values to obtain a better Systematic for

the Ianthan ide series.

Before closing this section, I would like

to say a few words about the periodic nature of

the Inclined W plots. Althrough the exact

interrelationship between a measured property of

the lanthanides and the ground state L-values is

not fully understood, the author is willing to

argue in the following direction. The periodic

variation of the ground state orbital quantum

numbers (L) within the V1 * &** an<* * series is well

known 111 I. The mythical text book concept of the

"special stability" conected with the half-filled

shells came under attack more recently /18/.

The electrostatic energies of a configuration

may be expressed in terms of Racah parameters E V
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For t configuration, the electrostatic energy

Wa is giv*n by the following formula.

f o r 0 ̂  q ff 7:

X/2q (q-l)E°+ |3

* 5 ul M u2 ) (4)

- 3/2 L (L + 1)|E3

for q > 7:

W (f<*) = 1/2q (q-l)E° +9/2 (q-2S) E 1

m
0 2

+ + + 5 +|3 <»/ • ».

- 3/2 L (L + 1)|E3 (5)

The values of the coefficients of the

individual terms in the above equations are

plotted against q, the number of f-electrons in

Fig. 6. It is clearly seen that the |U,L| term

(abbreviated for the coefficient of E in the

square bracket) is mainly responsible for the

periodicity (tetrad and the Inclined W) in the

lanthanide series. Furthermore, we know that the
1 3values' of E and E increase through the series

by about 60% and that E « 10 E . The strong

discontinuity for the coefficient of E at the
3

middle of the series, and also that for E , are

noteworthy. The first q dependent term varies

monotonically and often used as scaling parameter.
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Inclusion of the first order spin orbit coupling

would not alter the general shape of the |U,L{

plot, except that q = 1, 6, 7, 8, 13, 14 will be

non-degenerate and will not be equal to aero. As

Inclined W systematics makes use of the ground

state L-values of the ions, the contribution of

the spin orbit coupling is an important factor

and we are examining this parameter more

carefully.

2. LANTHANIDE ^E^JJKOjJÇOPY IN SOLUTION:

In this section we shall mainly deal with

the tripositive lanthanide ions. One of the most

impressive features of the tripositive lanthanide

ions in crystals is the occurance of many very

sharp almost line like (as in the rase of atomic

spectra) structure both in absorption and in

emission spectra. In solution, the lines are

broader (solvente effect) although they keep the

sharpness and splitting characterise tics.

The observed spectra of the tripositive

lanthanides in crystal matrix or in solution are

due to the forbidden transitions occuring within

the 4f configuration. The energy level structure

of the 4fq configuration (Fig.7) arises from the

electrostatic and magnetic interactions between

the f-electrons. The Hamiltonian then consists of
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an electrostatic or Coulombic interaction term

and a spin-orbit interaction term. The Coulombic

interaction separates the terms within a f

configuration and the spin-orbit interaction then

splits the individual terms inter J-levels. The

energies of these levels can be expressed in terms

of Slater integrals F^'s (k* 2,4,6) and the spin-

orbit coupling parameter

t f \ • A t ( 6 )

k so HI

Althrough this simple model reproduce the observed

energy levels and structure reasonably well, the

large discrepancies between the observed and the

calculated levels often call for the inclusion of

additional interaction terms. Thus, for a relatively
3+ 2

simple ion Pr (f ), the difference between the

observed and the calculated levels is ~ 265 cm

(Table 9) if only for parameters (F_, F,, F,, Ç )

are used for computation /1.9/. Hence it is necessary

to include the configuration interaction term in

the following form

(7)
ctL (L + 1) • $G (G2)

where a, 0 ,y are linear combinations of radial

integrals and are treated as adjustable parameters

/19/ aL(L+l)is the Trees correction and GiG.)

and G(R?) are the eigenvalues of the Casimir's
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operators for groups G~ and R? respectively

and have been tabulated by Uibourne /20/.

Beside these, often three-body effective

operators and crystal field interaction terms

are needed for the best fit. Inclusion of a,
3+

3 and Y greatly improved the fit (for Pr

within 34 cm ) /19/ and such inclusion of

the configuration interaction terms is now

routinely done /21-25/ for the analysis of

the energy level schemes of the lanthanide

ions.

The fitting procedure and discussion

of the computational techniques are beyond

the scope of this lecture, and we shall only

use the results in the fol lowing discussion.

But before doing so, I would like to mention

the observed changes that take place in the

t ™ of the lanthanide complexes. These are:

(i) displacement of the center of gravity

of the lines towards lower wavenumbers

(red shift). This is an environmental

effect and to a first approximation

would affect bothF's and Ç,_ equally.

However, as £,, . is mainly determined

by the radial wave function close to

the nucleus and it is less affected by

the ligands than the F, parameters.



Thus, we can make an estimate of this effect

by defining the nephelauxetic parameters /26/:

£ * and 6* * C^f/C^£ (8)

where the supêrcripts £ and jf denotes the

parameters in the complex and in free ion

respectively. Instead of using the free ion

F, and Ç , , we may choose any complex, for

example the fluoride or the aquo ion as our

zero point and compare the nephelauxetic

effect with reference to the new zero point.

(ii) the second change, that is often

very impressive, is the enhancement

of the intensity of certain

transitions due to complication.

Theso transitions, often rrfcrrcd

to an hypersensitive transit ions

usually show an intensity increase

of about 100 fold and are characterized

by AJ « 2 /27/ (Table 10). The

following transitions normally show

hyperseiisitivity. It may also be

mentioned here that beside these

transitions there may be others for

which an intensity increase of two

to six fold is by no means unusual,

but we shall not treat them as
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hypersensitivity transitions.

The mechanism of the hypersensitivity

is still debatable. Although the

hypersensitivity transitions follow the

quadrupole selection rules , vibronic mechanism

may often contribute considerably to the

enhancement of the intensity /28/. Peacock /29/

in an interesting review has proposed a dynamic

coupling mechanism to account for the

hypersensitivity. The mechanism differs from

the inhomogeneous dielectric theory /27/ in that,

that it considers the charge distribution caused

by the ligands and is correlated to give maximum

effect. Thus polarizabi1ity of the ligands could

be a factor inducing dipoles and causing

hypersensitivity. Tn the inhomogeneousdielectric

theory the dipoles are induced in the ligand by

the radiation field and are somewhat randon and

mutually cancelling. Recently Stxek at ai. /30/

have correlated the hypersensitive effect of Cl,
3 +

Br, I, CN and SCN ions on Eu absorption bands

with the polarizability of these ligands.

(ííí) the third effect is the ligánd field

splitting of the individual transition».

This is a symmetry effect, which governs

the splitting (in the present case the

splitting of the J-levels). This is a
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sery important aspect, as at low enough

temperature (77&) one is able to observe the

individual components and if the coexcited

vibrational levels are avoided by measuring

the spectra at 4K, judicious choice leads to

the assigmnment of the site symmetry of the

lanthanide ion in the complex. This is

somewhat rewarding as one is able to use

macrocrystalline powder insted of single

crystals necessary for structure determination

by X-ray method. One must remember that the

observed site symmetry may actually be higher

than the true symmetry of the complex.

(1) Nephelauxetic Effect:

Carnal I el al. /ll/ have recently

investigated the energy level structure and

transition probabilities of tripositive

lanthanide in i.aF. and gave the Values of

F. and Ç,. parameters (Table 11).These along

with the earlier data on the aquo ion /22/

(Table 12) constitute an interesting set to

be compared for the evaluation of the

nephel auxet ic effect. Vie know that fluoride

is more ionic with respect to water I ill thus

the parameters F. and £,- would show a

decrease in the aquo ion. This is confirmed-
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(Table 12). Furthermore, as explained earlier,

F "feels" the strongest and c, the least

nephelauxetic effect. It is also interesting

to see the trend of the parameters along the

series, the nephelauxetic effect being more

pronunced at the begining of the series. This

has been brought to attention earlier by Sinha

/33-35/. For a series of complexes of the

lanthanides it may be that only Nd -complex

shows positive B value of less than one,whereas

the heavier lanthanides shows only slight or

no nephel avixe ti c. effect at all.

Thai the nephelauxetic effect is an

environmental effect is demonstrated in the

following Figs. 8,9 where the shifts and

splitting of the transitions due to a change

from aquo ion to methanol solvent have been

recorded. Ln this connection Sinha /32/ has

earlier developed a relative covalency parameter

(6) defined as

6 = |C1 -3 >/3| 100 (9)

n
where B « 1/ni (v /v ) (9a)

\ comp aq

to express the relative covalent character of

the ligands both in solution spectra or in the

solid state with respect to the aquo ion. The

parameter 6 proved to be very useful for the
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chemists and it is extensively used by the

Brazilian and the Italian groups. Table 13

compares the $ and 6 values of a crossection

of Nd complexes. Several features stand out

in this table where the limits are defined

by the most ionic fluoride complex and the

extreme covalency of the oxide ions inNd_O~.

The parameter 6 is also useful in expressing

the dissociation of a complex in a given

solvent. One may also try to conjecture from

the observed 8 and 6 parameters about the

coordination number of the ions in solution.

By comparing the splitting pattern ,

Rarraker /36/ pointed out the similarity

between the spectrum of aquoions and that in

bromate crystals where the lanthanide ion is

nine coordinated (D_,), and commented that
Jn

the aquo ions are nine coordinated. Recently,

Jean-Louis and Couture /37/ havemeasured the

Nd aquo ion spectrum at a temperature between

300K and 77K with varying pressure (1 Bar -

3.3KBar) andfounded that Nd ion is nine-fold

coordinated. Theoretical analysis of the

energy levels /38/ lends an additional support

to the assumption.

As early as in 1966, Sinha /32/ reasoned

and commented on the similarity of the spectra

of NdCl3.6H2O and 1UC1 (anhydrous) in Ct^OH
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solution, that the species in methanolic solution

is probably |NdCl2| solvated. Both complexes

have a Ô value of 0.6. We know that NdCl^.óH-O

contains the chromophoric group |Nd(OH2)6C1*J

which has a square antiprism geometry. The Nd

ion in CH~OH solution is most probably octa-

coordinated with |Nd(HOCH.),01.| chromophoric

unit.

Let us take the HMPA-series (Table 13).

We see that the hexakis-complex (Nd(HMPA),

(C10,)_) is less covalent than the tetrakis

complex. It has been shown from a study of the

fluorescence spectra of the Eu analogue that

the chromophore in the tetrakis complex is an

octa-coordinated (S.) | M(0 «- P) , (02C10_ ) ~ | unit

/39/, while the hexakis complex prossèsses a

C2 symmetry (see later). Thus a qualitative

relation between pronouncednephelauxetic effect

for higher coordination may be invoked. However,

the decacoordinated Nd(HMPA),(NO-)- complex

/34/ with probable site symmetry of D 2 (see

later) seems out of place in the table, being

weaker than the octa-coordinated analogue. This

is raost probably due to the fact that-the bond

distances in the decacoordinate nitrate coaplsx

•ay be somewhat longer to accommodate ten M - 0

bonds. To sum up, a quantitative correlation of

the nephelauxetic effect with structure and

coordination nuabtrs if possible if on* it
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studying a series of complexes with known

structures, .but one must exercise extreme caution

when using such correlation.

Before passing on to the next section we

would like to comment on the spectral changes

due to the application of pressure. Keating and

Drickamer M O / in 1961 investigated several

solid lanthanide complexes under very high

pressure. Their work may be summarized as

follows.

(i) An increase in intensity of some bands

due to change in volume has been observed ( 'dl «>
2

V. ). Some increase may result from an

intermixing of the 5d and 4f wavef une-1 ions in the

excited state due to decrease in interatomic

distances (compressibility effect).

(ii) Small uephelauxetic shift accompanied

by broadening of the peaks resulted due to increase

in pressure. Whereas the nephelauxetic effect may

be due to change in interatomic distances, the

intensification of the crystal field would produce

increased splitting of the levels resulting in a

broadening effect and change of line shapes.

(iii) Change of line shape may also result

from the change ui occupation of various levels

due to increase in pressure.

The situation is somewhat different in
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in solution or in vapour phase, where the mediuil

is far more compressible than the solids. thus»

even at a low temperature (240K) Jean-Louis and

Couture /37/ observed complete disappearance of

the 4 I 9 / 2 "*" G5/2 ( 2 G 7 / 2 ^
 tra«sition of

aquo ion at a pressure of 2.8Kbar. The effect

of temperature on the spectra of . several

lanthanide halides arrd organic chelates in the

vapour phase has been admirably demonstrated
3 +by Gruen et al. /28/. In the case of Pr

halides they failed to observe any transition

above 7000 cm . The abscence of the transitions
3 1 1

to P« - _ I and D_ states from the ground
U , 1, / , ̂ 6 2

state of U/ is particulaly striking since

the are tin* most intense transitions in aquo

ion.

There is another aspect which need to be

considered in aqueous solution under pressure .

Effect of pressure would be "felt" by the aquo

ion not only at the second or the th ird hydrat ion

sphere but the primary hydration sphere will

also be distorted. Thus at a high enough

pressure, the compressibility of the bulk water

may force one of the coordinated water molecule

to leave causing a change of coordination number

(say from 9 to 8 ) . If the ion becomes more and

more centro-symraetric loss of intensity of

certain group of transitions is expected. In a

coordinated complex, the application of pressure
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may even produce an increase in intensity at

the start due to shortening of the metal-ligand

bonds but at very high pressure the ligands may

not be able to adopt the favourable geometry

around the metal site and bond breakage may result.

The effect of temperature on the spectrum

has always been to broaden the transitions. For
3+ 3+

several lanthanides, like Sm and Eu having

low lying levels within KT, raising of temperature

only slightly above the room temperature will

populate these levels with a consequence of

extreme broadening of the absorption lines. In

the fluorescence spectrum a drastic change in

fluorescence intensities is expected, where the

pumping energy would have ample chance to

dissipate via radiationless tunneling through

many coexcited vibronic levels. However, if the

vibronic coupling is the determining factor for

the intensity in certain transition (may be the

hypersensitive transition) an increase in the

intensity is expected in the absorption spectrum.

( 2) Hypersensitivity:

In Table 10 we have mentioned the transitions

that exhibit hypersensitivity. In this section ,

we select the Eu-complexes, and in particular the

D -> F- fluorescent transition, to demonstrate

° 5 7
the effect of hypersensitivity. The D -* F«



23

transition shows remarkable increase in

intensity with respect to the aquo ion due to

complexation. We have been investigating the

fluorescence spectra of the aquo lanthanide

ions and their carbonate complexes.

Beside the silicates, carbon ite minerals

probably constitute the major part of the

mineral deposits. The distribution of the

lanthanides in carbonate minerals is interesting»

Contrary to the silicates, where usualy heavy

lanthanides are concentrated, the carbonate

show preference for the light lanthanides Ml/.

An understanding of the cotnplexing behaviour

of the lanthanide carbonate complex would be

beneficial in evaluating the observed

distribution of these elements in the minerals.

Figs. 10-15 show a comparison of the

increase in fluorescence intensities of the

fluorescent transitions including the

hypersensitive ones for Sm, Eu, Gd, Tb, Dy and

Tm, anionic carbonato complex |M(CO») [ , and

the assignments of the transition are presented

in Tables 14-18. An increase of over 100 fold for

the D -•• F- transition of Eu is remarkable .
o 2

To emphasize this effect we have recorded the

spectrum of 1.29xl0~^M Eu aquo ion and the same

in 3M K2CO solution in Fig. 16 under the same
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experimental conditions. The weak peak of D "*

7 °
F. at ~ 590 nm is still recognizable in the
1 5

aquo ion spectrum but no trace of the D -*

7 °
F9 peak, whereas in the anionic carbonato

57
complex the D -»• F_ transition is extremely° 5 7
strong although the D -*• F also shows a
6 fold increase in intensity.

We have exploited this hypersensitivity

to detect very small amount of Eu. Fig. 17

shows a concentration vs. integratedintensity

of the D •*• F~ peak. Between -10 M to 6 x
-6 o Z

10 M the least squares line is defined by

1.48xlO7C_ -0.561 and between ~ 10~ 3 to 10"5M
E U7

1.64x10 C_ -181.87, (where C_ is is the
Eu _ fcu

concentration of Eu ion). Only slight

concentration quenching is observed. Within

the spectral range studied here, we are able

to observe the D •*• F , o _ . c and the
7 o o,l,2,3,4,5

D1 ->• F i o i group of lines for both the
1 o,l,z,J

aquo ion and the carbonato complex. This

allowed a reasonable construction of the energy

level scheme for the aquo Eu ion and its

anionic carbonato complex. We would remark here,

that the nephelauxetic effect is rather small

for anionic Eu carbonate complex (Table 15).
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set of two HMPA oxygens which are above and

the other set which is below the equatorial |

plane. *

Recently Melo and Serra /43/ have studied p

this complex and Eu doped M(HMPA) (CIO.) (M -
5 7

=La, Gd, Y) complexes. The D -*- F transition

in these complexes possessed virtually no
r

intensity and they took this as an indication

for forbidden transition and from the splitting
of the D •*• F, (two lines) and D •*- Fo (fouro 1 o í

lines , two strong and two very weak)transitions

they assigned a D., symmetry for Eu ion in

Eu(HMPA),(CIO,K. Only explanation for such r

difference may lie in the preparation technique.

It is my experience, that often a very slight

change in the method of preparation and/ or

presence of a small amount of water, result in

complexes which show different fluorescence
Íspectrum, especially in the case of the HMPA '

complexes.

Eu(HMPA)4(NO3)3 and Eu(HMPA)4(C104)

Both these complexes show no indication of
5D f 7F transition (Fig. 18b, c). The 5D +o o o * o

'F. transition in the nitrate complex is split

into three rather weak intensity components ,

whereas in the perchlorate complex only two

components are observed. Thus, excluding the
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C , C and C t symmetries we consider the
lh n n v J

S_, D , D_. symmetries for nitrate and D,,,z Z Zn on
D6* S6» °4' D4h' S4' D3» D3d* D

2 d
 s y m m e t r i e s

for the perchlorate complex, which would

result in the observed number of components.

Although the D -*• F., transition

exhibits 5 components for the nitrate complex,

the peaks at 16255, 16190 and also 16095 cm"

are the vibrational transitions. Thus we have

for the D •*• F. transition only the 16310,

16200 and 16175cm peaks of reasonable

intensity, and this splitting pattern is

consistent with the D~ symmetry for the

Eu(HMPA), (NO_), complex (5D (A) + 7F0(B.,B.,,

B 3)).

We consider the nitrate complex to be a

tencoordinated complex as the infrared and

Raman spectra show the nitrates to be bidentate

and the HMPA'S to be coordinated /34/. The

coordination polyedra for this complex is

probably based on a bicapped dodecahedron

similar to the other nitrato complex like the

M(dip)2(NO3)3 or the M(N03>3(DMS0)4 /44/.

The splitting of the D •+ F2 transition

in Eu(HMPA), (CIO,)^ complex into a group of two

lines of equal intensity is due the E-components

of F- under S, symmetry and the weakly split
-1

peak at 16340 and 16320 cm are the two
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B-components /39/. A D_, symmetry would
Zd

allow only the electric dipole transition

to one B-component D (A.) •*• F9(B.) and

to the F2(E) component. The chromophore in

the case of Eu(HMPA).(CIO.)_ is the EuOQ

unit resulting from the contribution of four

P-*-0 oxygens and four oxygens from two

bidentate perchlorate groups. Infrared, Raman

spectra and the conductivity measurements

support the formulation as |Eu(HMPA),(CIO,)2|

(CIO.) /42/. A more detailed analysis of the

Eu(HMPA),(CIO.)- and Eu(HMPA),(NO-),complexes

will be published in the near future /45/.

At the end, I would like to add a few

words of caution. The site symmetry deduced

from the spectroscopic measurements are often

higher than the actual crystallographic symmetry.

However, the low symmetry distortions are usually

seen in the spectrum of the complex.
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TABLE 1 - The possible number of levels for

Che four lowest configurations of

the trivalent rare earths.

Mr*

La
Ce
Pr
Md
Pm
Sm
Ba
Od
Tb

Ho
Er
Tm
Yb
Lu

1
2
13
41
107
198
296
327
296
198
107
41
13
2
1

Configuration

4/«-»W
_
2
20
107
386
977
1878
2726
3006
2726
1878
977
386
107
20

4/*-»6«
_
1
4
24
82
208
396
676
664
676
396
208
82
24
4

4/-»6p
_
2
12
69
242
611
1168
1096
1928
1096
1168
611
242
69
12

1
7
49
241
817
1994
3737
4723
6883
4694
3649
1837
723
202
31
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TABLE 2 - Analysis of the Fir«t lonization

Potentials (IP.) of the lanthanidea /5/.

L

2

4

6

6

5

3

0

0

2

5

6

6

5

3

0

M

L . ( f ° d l 6
2 )

C e ( f 1 d l s 2 )

P r ( f 3 s 2 )

Nd(f* s 2 )

Pm(f 5 s 2 )

Sra(f6 s 2 )

E u ( f 7 s 2 )

Eu(f 7 * 2 )

Gd( f 7 d l « 2 )

Tb(f 9 s 2 )

D y ( f 1 0 s 2 )

H o ( f U S2)

E r ( f 1 2 » 2 )

T n , ( f 1 3 » 2 )

Y b ( f 1 4 » 2 )

I P j ( e V )

5 . 5 7 7

5 . 4 7

5 . 4 2

5 . 4 9

5 . 5 5

5 . 6 3

5 . 6 7

5 . 6 7

6 . 1 4

5 . 8 5

5 . 9 3

6 . 0 2

6 . 1 0

6 . 1 8

6 . 2 5 4

C a l c .

5 . 5 6 8

5 . 4 9

5 . 4 1

5 . 5 1

5 . 5 4

5 . 6 0

5 . 6 9

5 . 6 7

*

5 . 8 7

5 .91

6 . 0 5

6 . 0 8

6 . 1 6

6 . 2 6 8

u

k l
r l
W2
k 2
r 2

W3

k 3

W4

r 4

wi . k i

- - 0 . 0 3 9 2 5

- 5 . 6 4 6

- 0 . 9 8

- - 0 . 0 2 9 0 5

- 5 . 6 8 6 7

- 0 . 9 5

- 0 . 0 4 0 9 7

- 5 . 6 6 6 5

- 0 . 9 9

- - 0 . 0 3 7 0 9

- 6 . 2 6 8 3

- 0 . 9 7

* Predicted for

agreeing with

Gd 5. 79 eV (f8s2

5.77 eV, the calculated value.

Cd

<fV..10DJ|

6. 14

«••'.'r 1

1.99

5.77

1.16
Gd(f7d1i2,9D)
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TABLE 3 - Analysit of the Measured First lonization Potentials

(IP.) of the Lanthanides fro» Laser Spectroacopy /8/.

L

2

4

6

6

5

3

0

0

2

5

6

6

5

3

0

fVs:

2

4

7

M

L.if-d'.2)
Ce(fVs2)

P r ( f 3 s 2 )

Nd(f*s2)

Pm(f5s2)

S B , ( f 6 s 2 )

Eu(f 7 s 2 )

E u ( f ? s 2 )

G d ( f 7 d ' s 2 )

T b ( f 9 s 2 )

n y ( f 1 O s 2 ,

H o ( f U s 2 )

E r ( f 1 2 s 2 )

Tm(f 1 3 s 2 )

Ybu'V)

L a ( f ° d 1 s 2 )

C e ( f ' d s2 )

P r ( f 2 d V )

IPj (eV)

.

5.5387

(5 .473 )

5.525

(5 .582 )

5.6437

5.6704

5 . 6 7 0 4

6 . 1 5 0 2

5 . 8 6 3 9

5 . 9 3 9 0

6 . 0 2 1 6

6 . 1 0 7 7

f>. 1R44

6 . 2 5 3 9

•>. 5 7 7

5.5387

5.482

C a l c .

-

5.5478

5.5708

5.6168

5.6857

5.6675
**

5.8815

5.9243

6.0508

6 . 0 8 7 2

6 . 1 6 0 1

6.2695

5.5769

5.5389

5.4819

wi

k 2
r 2

U 3
k 3

r 3

W 4

k 4

r 4

W l

. ki

- -0 .02299

- 5.6857

- 0 .93

- 0 . 0 4 2 8 1

• 5 . 6 6 7 5

• 0 . 9 9

- - 0 . 0 3644

- 6 . 2 6 9 P

- 0 . 9 6

- - 0 . 0 1 8 9 9

- 5 . 6 1 4 8 7

- 0 . 9 9 9

8 2
** Predicted for Cd IP - 5.7531 eV (f s

5.783 9 e V , the calculated value.

Pr*(f 2d 2, 5I.)

•* f s ) , agreeing with

(f3.1.5!)

5.42

0.62

0.687

5.482

rr(fV,*I)
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TABLE 4 - Analysis of the Second lonisation Potentials

of the Lanthanides / 5 / .

IP, (eV) Calc. vi . ki

3

5

6

6

5

3

0

2

5

6

6

5

3

0

3

5

8

3

5

6

f V
3

5

6

Laid2)

CeífV)
Pr<fV)

Nd»4»1)

P-if5»1)
S-if's1)

EuifV)

Cdif'd1*1)

Tb(fV)

HMf11!1)

Erif'V)

I - ( f 1 3 s » )

La(d2)

Ce(f 'd 2 )

Pr ( f 2 d 2 )

La i f ' s 1 )

Ce( f 2 * 1 )

Pr i f 3 » 1 )

Cdi f 's 1 )

Tb i f 9 * 1 )
Dy i f 1 0 * 1 )

11.06

10.85

10.55

10.72

10.92

11.07

11.25

12.09

11 .52

11.67

11 .80

11 .93

12.05

12.17

11.97

10.85

9.87

10.20

10.37

10.55

11.40

11.52

11.67

11.08

10.77

10.61

10.78

10.87

11.02

11.28

12.05

11.68

11.55

11.84

11.90

12.02

12.19

11.86

11.03

9.80

10.19

10.41

10.52

11.39

11.56

11.65

I1 .
r l *

k2 "
r 2 "

W 3 "

' ' "

W4 "
k̂  -

*—

" l "

r l '

k l "

_ rr

W 3 "

r 3 '

-0.1607

11.57
0.958

-0.08238

11.28

0.969

-0.1246

12.3
0.878

-0.0583

12.19
0.972

-0.4126

13.097

0.988

0.112

9.85

0.98

O.OB57

11.13

0.968

Ce2+(f2,3H)

10.85 9.87

Pr2tfVl) 0 .295

10 .55

11.395

I

U8.7F>

0.68

Pr*<í3.!.5I) «•<lV. l . í í í)

' d . 1

12 .09

TToTT
99
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TABLE S - Analysis of the Third lonizatioa Potential* (IP )

of the Lanthanide» /5.13/.

L

2

5

6

6

5

3

0

2

5

6

6

5

3

0

M

Laid1)

Ce(f2)

Pr(f3)

Md(f4)

P-(f3)

S»(f6)

Eu(f7)

Cd(f7d1)

Tb(f9)

o,(f10)

H o ( f U )

E r ( f 1 2 )

T - ( f 1 3 )

Y b ( f ' * )

1*3 (eV)

19.175

20.20

21.62

22.14

22.32

23.43

24.92

20.63

21.91

22.79

22.84

22.74

23.68

25.03

Calc.

19.05

20.70

21.25

21.99

22.48

23.44

24.89

20.58

22.12

22.63

22.59

22.98

23.77

24.95

wi

" l "

r l "

V 2 "

r 2 "

w -

r , "
3

W4 "
kk -

r .

. ki

0.549

17.95

0.93

- 0.4812

24.89

0.99

0.5138
19.55

-0 .3921

24.95

0.98

f -f̂ 1

3

5

6

fq .

3

5

6

L a ( f )
C*(f2)

Pr( f 3 )

Gd(f 8 )

Tb ( f 9 )

Dy ( f 1 0 )

18.283
20.20

21.62

20.34

21.91

22.79

18.22
20.40

21.49

20.32

21.95

22.76

«. -
k l "

W 3 "
k 3 "
r l *

1 .0904
14.95

0.995

0.8121

1 7.89

0.999

18.283

0.892

1 9 . 1 7 5 2 0 . 3 4 20 .63

0 . 2 9 5

L a 2 * ( d l , 2 D ) Cd2Vd\9D>
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TABLE 6 - Analysis of the Fourth lonixation Potential* (IP.)

of the Lanthanides /13/.

L

3

5

6

6

5

3

0

3

5

6

6

5

3

0

M

C e í f 1 )

P r ( f 2 )

Nd( f 3 )

P«( f A )

Sm(f 5)

E u ( f 6 )

Cd(f 7 )

Tb( f 8 )

Dy( f 9 )

H o ( f 1 0 )

E r ( f U )

T n ( f 1 2 )

Y b ( f 1 3 )

L-<f l 4 >

IP4 (eV)

36.758

38.98

40.41

41 .09

41.37

42 .65

44.01

39.79

41 .47

42 .48

42 .65

42.69

43 . 74

45.19

Calc .

36 .712

39.12

40 .32

41.02

41.52

42 .53

44 .04

39.77

41 .54

42 .43

42 .45

42 .90

43 .79

45 .13

wi

w l

Í1

W2
k 2
r 2
W3
k 3
r 3

w 4

k 4
r 4

. Wi

- 1.2021

- 33.11
- 0.99

— 0.5038

- 44.04

- 0.99

- 0.8886

- 37.10

- 0.99

- - 0.4464

- 4 5 . 1 3

- 0.99

TABLE 7 - Analysis of the Fifth lonization Potentials (IP )

of the Lanthanides /14/.

L

3

5

6

6

5

3

0

3

5

6

6

5

3

0

M

P r ( f S
Nd( f 2 )

Pm(f3)

Sm(fA)

E u ( f 5 )

Gd(f 6 )

T M f 7 )

D y ( f 8 )

H o ( f 9 )

E r ( f 1 0 )

T M f 1 1 )

Y b ( f 1 2 )

L u ( f 1 3 )

H f ( f U )

I P 5 ( e V )

57.53

60 .00

61 .69

62 .66

6 3 . 2 3

64 .76

66 .46

62 .08

63 .93

65 .10

65.42

65 .58

66. 79

68 .375*

Calc .

57 .47

60 .20

6 1 . 5 6

62 .67

63.31

6 4 . 6 0

6 6 . 5 3

62 .05

64 .04

6 5 . 0 3

65 .26

65 .77

66 .79

68 .34

wi

w l
k l
r l

W2
k 2
r 2

W3
k 3
r

W 4
k 4
r,

y K 1

- 1.365

- 53.37

- 0.99

• - 0 . 6 4 2 6

- 66.53

• 0.99

- 0.995

- 59.06

• 0.99

- - 0 . 5 1 3 7

- 6 8 . 3 4

- 0.99

* Value given by V.Kaufman and J.Sugar, J.Opt.Soe.Amer., 66,

1019 (1976). The value of IP. for Hf** predicted from the

Tm-Lu tetrad by th* Inclined W tystematics with IP, - - O . 4 7 8 L

• 68.16, is 68.16 cV agreeing with the measured value of

Sugar within 0.31.



TABLE 8 - Predicted Sixth lonization Potential! for the

Lanthanides and Pseudo - Lanthanides fro»

Inclined W Systematics.

L

3

5

6

b

5

3

0

3

5

6

6

5

3

M

Nd(fl)

Pt»(i2)

S»(f3)

Eu(f4)

Cd(f5)

Tb(f6)

Dy(f7)

Ho(£8)

Er(f9)

T-(f10)

Yb(f U)

Lu(f12)

Hf(f13)

IP6 (eV)

78.71

81 .07

81.72

81.91

82.96

84.60

87.29

84.17

85.86

85.67

87.15

87.35

88.83

wi

-1
kl
rl
W2
k2
r2

W3
h3
r3
W4
k4
r4

. ki

• 1.0286

- 75.7

- 0.99

- -0.8857

- 87.29

• 0.999

- 0.549

- 82.67

- 0.91

•-0.586

« 90.51*

- 0.98

Note that this is the predicted value of IP, for Ta
14

(f ) iron Inclined V syitematics. Kaufaan and Sugar

/16/ predicted a value of 94.01 eV.
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TABLE 9 - Energy le*«l fita to Pr * free ion data /19/.

S'L'J'

\s
' 2

3F

A
\

%
E1

E2

» 3

C
a
0
Y

Alaan
Error

v c . - 1

(Expc)

0

2152.2
4389.1

4996.7
6415.4

6854.9
9921.4

17334.5
21390.1

22007.6
22211.6

23160.9

50090.3

4 Para*

vc . - 1

(Calc)

12

2.061

4.228

4.977

6.339

6.983
10.152

17.668

21.442

22.025
21.703

23.236
52.233*

5034.6 - 121

22.159 -0.89
475.32 - 5.0
737.74 ± 50

265 CB"1

eter

A
(Oba - Calc]

-12

91
161

20

76

-128

-231
-334

-52

-18

509

-75

6 Parana

(Calc)

17

2.146

4.377

4.988
6.407

6.887

9.903

17.330
21.371

21.978
22.211

23.210
52.122*

5010.7 Í 17

21147 -0.14

488.O2-O.92
759.69 4 6*5
23.753*1.2

-592.49168
-

34 cai"1

t«r

A
(Oba Calc)

-17

6

12

9

8

-32

18

4

19

30

1

-49

*Thia laval waa not included in tha fitting procaaa.
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TABLE 10 - Observed Hypersensitive Transitions

in Lanthanidr Complexes.

M34

Nd

Sn

Eu

Tb

Dy

Ho

Er

T B

Transitions

GS/2 H9/2
6 6

H 5 / 2 " Fl/2
7F - Vo 2
5D ~V
o 2

\ - \
4 _ 6

F9/2 Hl3/2

6H ^ 6 F
15/2 fll/2

15/2 "n/2

I15/2" Cll/2

Energy (kK)

17.3

19.2

15.5a

6.2

21.5

16.2"

14.5"

17.4"

7.7

22 .2

26.6

19.2

26. 5

21 .8 a

12.6

a) Fluorescent transitions and observed in the

presente study of the anionic carbonato

complexes.



TABLE 11 - The F and r Parameters of Tripositive

Lanthanides in LaF~ /31/.

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

F2

-

438

456

473

489

505

520

534

549

563

577

590

-

F4

-

56.8

59.2

61.4

63.5

65.5

67.5

69.4

71.2

73.0

74.8

76.5

-

F6

—

6.05

6.30

6.54

6.76

6.97

7 .18

7.38

7.58

7.77

7.96

8.15

-

Ç4f

696.41

820.22

950.51

1091.46

1243.61

1407.71

1584.45

1774.46

1998.44

2197.06

2431.00

2680.97

2947.69



TABLE 12 - The F, and Ç, . Parameters for the lanthanide aquo-

ions, and their Nephelauxetic Ratios with respect

to Fluoride Complexes /22,31/.

M 3 +

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

F

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

2

05

22

40

64

70

85

02

08

20

41

62

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

F4

6.28

6.28

0.08

6. 72

6 .24

7. 75

0.80

0.50

5.06

6.83

0. 73

F6

4.44

4 .71

4.77

5.42

5.64

5.78

6.01

6.28

6.77

7.31

7.80

740.8

884.6

1022.8

1157.3

1326.0

1450.0

1709.5

1932.0

2141.3

2380.7

2628.7

B(F2)

0.696

0.706

0.719

0. 744

0.733

0. 740

0. 753

0.743

0.746

0.764

0.783

3(F4)

0.815

0.782

0.816

0.893

0.859

0.856

0.876

0.850

0.891

0.894

0.925

3(F6)

0.734

0. 748

0.729

0.802

0.809

0.805

0.814

0.829

0.871

0.918

0.957

3

0.903

0.931

0.937

0.931

0.942

0.915

0.963

0.967

0.975

0.979

0.981



TABLE 13 - The nephelauxetic parameter $ and the Sinha*s

covalency parameter <5 for some Nd(III)
} * cov

complexes.
Complex

NdF,
Nd(III) in DaO
Nd(III) aquo ion
[Nd(terp)]CH,OH
[Nd(HsaJ),(TBP)t]
[Nd(dip),]CH,OH
[Nd(dimp)t]CH,OH
[Nd(OMPA),(ClO,)3]
[Nd(Phen)t]CH,OH
Nd(SCN),
Nd(Hsal),
Nd(benz)j
[Nd(H&al)s(TPPO>,]
Nd(lII) in TBP
NdCl,-6DtO
Nd(acetate),
Nd(Phen)t(H«al)s

NdCl^'ftHjO
NdtHI) in CH,OH
Nd(Phen)t

(P-OH-benx) , <

1.006
1.0003
0.0
0.9995
0.9994
0.9988
0.9982
0.9981
0.9980
0.9980
0.997
0.996
0.996
0.9d59
0.995
0.995
0.995
0.994
0.994

0.994

-0 .6
-0 .03

0.0
0.05
0.06
0.12
0.18
0 1 9
0.20
0.20
0.30
0.40
0.40
t).41
0.50
0.50
0.50
0.60
0.60

0.60

Complex

Nd(P-OH-ben»),
NdtPnwOsfSCN),
Nd,.5Ndo.sW04

Nd(HMPA),(ClO4),
Nd(Phen),Cl,
N d ÍP hen), (acetate),
NdlHMPA^NO,),
[Xd(oialate)j]-
Nd(Phen)8(benJi),
Nd(HMPA)t(ClO4),
[NdtDBMyCjH^
[Nd(napfcthalate),]-
NdClaianhvd.)
Nd A1O,
Ndtterp)^
Nd(dip),Cl,(OHt),
Ndo.uTho.MO1.9j

Nd,O,

0.993
0.993
0.093
0.992
0.992
0.992
0.9919
0.991
0.991
0.991
0.9889
0.987
0.984
0.984 i
0.982
0.981
0.978

0.974

0.70
0T7Ü

0.70
0.81
0.81
041
0.816
0.91
0.91
0.91
1.12
1.32
1.63
1.63
1.83
1.91
2.25

2.67
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TABLE 14 - Comparison of the observed fluorescent transition*

and intensities in Sa aquo-ion and in anionic

carbonato complex |Sa(CO.) |n together with the

transitions in excitation spectrum of the complex.

Transit ions

S/2 H5/2

* \l2

* 6"9/2

* 6|ln/2

Aquo Ion

Energy Integrated

intensi ty

17840 1

116792 10.8

(16666sh

15504 2

Anionic Carbonato Complex

Energy

17778

116765

tl6S84th

15528

(14184sh
Í 14134

Int egra ted

int ens i t y

18

63

8 6 . 6 a

6 . 1

•• H 13/2

L
3/2* L13/2

P *»l
P. P ) 5 / 2

12730

27510b

26455

24630

23923

0.14

|S»| - l.Ox I0"3H. |C03| -2.7M. >ex

a) hypersensitive transition, factor =43.

b) transitions observed in the excitation spectrum.



47

TABLE 15 - Comparison of the observed fluorescent transitions

and i vi -nsities in Eu aquo-ion and in anionic

. ,i .-bonato complex |Eu(CO,) |

Trans i tions

V
->

-
-

o

-

o

'•,

\

o

\

7
F j

Aquo Ion

Energy

19084

18762

18002

17241

16920

16260

15385

|U430sh

\l4337

lnt egrated

intensi ty

2

3

17

-

337

201

7

269

Anionic

Energy

19048

i18639

|18315sh

18002

17391

17227

16892

16247

(15576sh

\l5385

M4826sh

)l4577»h

)14430

*• 14146kh

Carbonato Complex

Integrated

intensi ty

-

42 .4

13.1

-

205

2347

21101*

417

1868

1 3325 1 . 5 13333 48

|Eu|-1.29xlO~ 3M, I CO.I - 3.O09M, \ - 396nn( 5L.).

a) hypersensitivi» transition, factor x 105* I ( D -•• F.)
m ° £|||_

a q u o - i o n « 0 . 6 , c a r b o n a t e c o m p l e x R 9 . 0 . ¥ , 5 n 7_ . '



3 +TABLE 16 - Observed fluorescent transition in Gd aquo-ion

and in anionic carbonato complex |Gd(CO_) |

Aquo Ion Anionic Carbonato Complex

Transition •
Energy Integrated Energy Integrated

intensity intensity

6P?/2-»•
 8 S ? / 2 32154 83 32050 804

Gd| * 1.08xl0~3M, |CO | = 2.7M, Xfix = 275 nm (
6I1?/2> .
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TABLE 17 - Comparison of the observed fluorescent transitions

and intensities in Dy aquo-ion and in anionic

carbonato eoaplex |Dy(CO.) | together with the

transitions in the excitation spectrumof the complex.

Transitions

F9/2 H15/2

" H13/2

6H

- H9/2

'r...

Aquo Ion

Energy Integrated

intensi ty

(20877 344

[ 205 34sh

17422 327

Anionic

Energy

( 21O53sh

.'20833ah

[20619

17376

15038

13245

30486

28248

Carbonate Complex

Integrated

intensi ty

1481

4556

190

60

M19// '3/2 27174

i
5/2f Ml/2

'',„•'•

Ml/2

l15/2

9/2

25640

23256

21978

20921

l»rl 1.01 x |CO3| - 2.7M,
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TABLE 18 - Observed fluoreacent transitions

in anionic carbonato coaplex of Ta

Transitiona Energy

l 228307

I 21882
(211A2«h

( 15337

]15038sh

fl3245»h

^12 7 39

Integrated

intensity

90

.a
weak

weak

| Tn | -l. J 5 x l o " 3 M , | CO | - 2.7M, X •360( 1D ) .

a) observed in - 10~2M |Ta| •

The aquo-ion does not exhibit any peak under our

experiaental condition. Only a broad shoulder

has been observed at -450 nm.
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2003

1500

1000

or
300

he XL»pf

NO X 4f2

Md m 4f"
Md S 4f *6s
Mdl 4

• i l»

595

394

203

e of 9 tovtlt I P

Fig.l - Schematic drawing of computed energies

of the ground configurations of neodymium

in different degree of ionization,

showing the center of gravity, the level

splitting and the ionization potentials

/I/.
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*v
«•5

- IP.

6.0

S.S

5.G

4.» -
i i i i

La Yb

Fig.2 - Comparison of the calculated /4/ (•) and

the measured /5/ (x) first ionization

potentials (IPj) of the lanthanides.
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CG GS

Fig.3 - Schematic diagram showing the quantities

involved in the calculation of the

ionization potentials /13/.
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•V

(9

65

61

57

44

40

36

26

22

11

9
I t I i 1 i I . I • I i

La Pr Pm Eu Tb Ho Tm Lu 5 6 L

Fig.4 - Comparison of the normalized IP2(f^

fq) and IP~ to IP_ as classical plo

of IP vs. Z and as Inclined W plot.
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80

70

60

IP

1CX

La
57

Gd

64

Lu T«

73

LA

57

Gd

64

LÜ 7A

73

Fig.5 - Comparison of (a) the fifth IP: Calc.

SCF-HF (•) /14/, Cale. HF ft 111 ,

Sugar (x) /14/ and (b) the sixth IP:

Calc. SCF-HF (•) /4/, Calc. HF (̂  /2/,

Calc. Inclined W (corrected values (*)

/10/, Cowan (•) /I/.
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•o

•c

70

CO

SO

«O

3O

IO

•10

•20

JU_J I I- I I I I l_
IO It 1«

Fig.6 - Plots for the coe.'ficients of Eq. (A)

and (5) against the number of f- electrons.
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so

•? 30

i.
i

70

b

Ce

•b. vc=J

='t:

311
iff —m V~

t'_L
h Nd Pm Sm £u Gd Tb Oy Ho Er I n Vb
ft ft ft f$ ft f7 ft ft fio ftt ftt fa

- Observed Energy levels of the tripositive

lanthanides in doped LaCl~ matrix.
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Fig.8a.Solvent effect on the spectrum of Er 3 +
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Fig.9a.Solvent effect on the spectrum of Nd
3 +
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• l

i

'5/1

I

vh
i

1 Sn

1
. i ..

s«(co 3)-

'"n/i

1 _ L _
550 650 750 nm

Fig.10 - Comparison of the fluorescence spectra

of Sm aquo-ion and the anionic
-3

carbonato complex (Sm «10 M), X

406 nm.
ex



63

Bu Aquo-loB

O f IN
k. k. I»

t \ r
o o o

mm m

500 600 700
nm

Fig.11 - Fluorescence spectrum of Eu aquo -
- 3

i o n ( E u - 1 . 2 9 x 1 0 M) . When c o m p a r i n g

with the anionic carbonate complex

(Fig. 12), the relative fluorescence

intensity scale should be divided by

a fac tor of 100, A
ex

396 nm.



500 600 700

Fig.12. Fluorescence spectrum of anionic

carbonato complex of Eu (Eu * 1.29 x

10~3M),
ex

396 nm.
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500 600 nm

Fig.13 - Fluorescence spectrum of

carbonato complex of Tb (Tb

10~5M) , A = 380 nm.
ex

anionic

1.07 x



Dy Hquo-ton

i

^${fftffltlí

500 600 700 no

Fig.14-Comparison of the fluorescence spectra of Dy

aquo-ion and the anionic carbonato complex

(Dy=l.ol x 10" 3M), A =354 nm.
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450 550 650 nin

Fig.15 - Comparison of the fluorescence spectra

of Tm aquo-ion and the anionic
-3,carbonato complex ( T m - 1 . 1 5 x 1 0 M) ,

ex
360 nm.
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600 640 nm

Fig.16 - Remarkable hypersensitívity of the

D transition in anionic

carbonato complex of Eu.



IO-7

69

10-6 10-5 10-4 10~3 M

Fig.17. Concentration vs. integrated intensity

of the D F? transition in anionic

carbonato complex of Eu.
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Fig.18a.Fluorescence spectra of Eu(HMPA)

(Cl0.)o at 77K.
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o

Q > (V
mo r-
-" t
~ c

Fig.18b.Fluorescence spectra of Eu(HMPA),

(NO ) at 77K.

Fig.18c.Fluorescence spectra of Eu(HMPA)

(CIO.), at 77K.
4 3
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^ESQUISA E APLICAÇÕES DE TERRAS RARAS

NO INSTITUTO DE PESQUISAS

ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN)

Alcídio Abrao *

RESUMO

Apresenta-se neste trabalho uma revisão

dos estudos sobre as terras raras e suas aplicações

num centro nuclear de pesquisa e desenvolvimento.Deii

tro de largo espectro de aplicações e pesquisa desta

cam-se, no IPEN, os trabalhos do grupo de físicos /•*

preocupados com as medidas das secções de choque das

terras raras para neutrons e estudos das proprieda-

des paramagneticas, dos radioquimicos com a separa

çao dos lantanídios como produtos de fissão e com o

uso de radiolantanidios como traçadores, bem como o

uso de alguns lantanídios como indicadores da medida

da taxa de queima no elemento combustível.Apreciável

* Ins t i tu to de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(IPEN).
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esforço é feito também pelos químicos na busca e

aperfeiçoamento dos métodos de separação de terras

raras em materiais de interesse nuclear (urânio e

tõrio) bem como no fracionamento dos lantanídios e

na medida de constantes de estabilidade para novos

complexos. A separação por cromatografia e a deter-

minação individual dos lantanídios por técnicas co

TTK) espectrofluorimetria, espectrografia óptica de

emissão e radioativaçao com neutrons ocupam especi-

al atenção.

T - INTRODUÇÃO

Num centro de pesquisas nucleares ê inten.

so e variado o envolvimento de pesquisadores com os

alementos lantanídicos. Comumente este envolvimento

se faz por grupos, isto e, os estudos e aplicações

de terras raras reúnem os pesquisadores de acordo

com seus interesses. Assim, desde seu inicio, no

IPEN os grupos se organizaram para os estudos de

determinação das secções de choque para neutrons,na



74

preparação de fontes radioativas, na construção e

uso de dos Tine tros, nos vários aspectos da química /

analítica das terras raras, em análise por ativação

e diluição isotòpica, radioquímica, produtos de fis

são, determinação da taxa de queima e constantes de

estabilidade de complexos das terras raras. Traba —

lhos visando o fracionamento em grupos e a separa

çao individual dos lantanidios bem como sua descon

taminaçao em urânio e tório destinados ao use na

tecnologia nuclear sempre tiveram especial interes

se.

Neste trabalho serão destacadas algumas

destas atividades no IPEN.

II - DETERMINAÇÃO DAS SECÇÔES DE CHOQUE PA-

RA NEUTRONS.

Estudos envolvendo o calculo de secçoes

de choque de espalhamento de neutron para terras

raras foram feitos pelo grupo de físicos que utilî

(1 2)
zam o Reator de Pesquisas IEA-R-1 ' . As pesqui_

sas se concentraram especialmente na medida das
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secções de choque, totais dos õxidos de praseodímio,

têrbio e lutécio, para neutrons com energia varian

do de 0,015 a 0,3 eV. Instalou-se, para estas medi

das, um monocromador com cristal de caleita natural.

Â pureza do oxido de presodimio, que é* o mais sensí̂

vel para a secção de choque global das impurezas,

foi verificada experimentalmente medindo-se a se£

ção de choque da amos'tra antes e depois da purifica

ção do praseodímio por um processo que diminui o

teor de gadolínio de um fator maior que 100. A coii

sistêncía dos resultados indicou que a amostra usa_

(3)
da continha um teor despresível de Gd e Sm . Fi

zeram-se ainda medidas da secção total de choque p£

ra os õxidos de praseodímio, terbio, lutecio e ér_

hio, por transmissão no intervalo 0,00005 a 1 eV,

dando-se especial atenção para se conseguir valores

na energia térmica de 0,025 eV. As amostras de

dos de terras raras tinham elevada pureza qu?

(4).
nuca

Fizeram-se estudos paramagneticos do hol_

mio peia medida da secção de choque total para neu
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tror no intervalo de comprimento de onda de 0,20 a

9,00 % . Usou-se o espectrômetro de cr i s ta l dota

do de um seletor mecânico de velocidade para elinú_

nar as reflexões de ordem superior do cristal .Usou-

se Ho.O, de elevada pureza, preparado tomando-se o

particular cuidado de eliminar a contaminação de oii

trás terras raras de elevada secção de choque.

Mediram-se as secçoes de choque totais de

Ho, Tm, Pr, Yb, Lu e Er, por transmissão no interva

(6 7)Io 0,001 a 1,0 eV. ' . Especial atenção foi dada

para se obter os valores na energia térmica de

0,025 eV. Usaram-se õxidos, na forma de pó, de ele_

vada pureza química. A análise dos dados dão indí^

cação das secçoes de choque de absorção nuclear e

de espalhamento nuclear.

I I I - PREPARAÇÃO DE FONTES

Fez-se o projeto e a construção de unidades

radiogrãficas portáteis usando-se Tulio-170, para

aplicações industriais na gamagrafia de metais le
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ves. O isõtopo, obtido por irradiação no reator

IEA-R1, emite raios gama de baixa energia (84 KeV)

e tem meia vida de 127 dias. As fontes de Tulio-170

produzidas no IPEN permitem radiografias equivalen-

tes àquelas obtidas por maquinas de raios-X de 100

KV. o irradiador tem custo relativamente baixo e é

muito útil às indústrias que utilizam metais le_

ves.

Preparam-se também fontes de Eu, Eu,

por irradiação do oxido de eurõpio.

IV - CONSTRUÇÃO E USO DE DOSÍMETROS

Uma aplicação interessante do cério é d«s_

tacada na construção de dosímetros de sulfato fe£

roso e sulfato cérico, os quais se baseiam na prodii

ção de Tons ferrosos e cerosos pela absorção da ra

A- ~ (9)diaçao. '

Estudaram-se a fabricação de dosímetros de

sulfato de cálcio dopado com terras raras e suas /

propriedades para aplicação em dosimetria. '
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Posimetros do tipo CaSO,:T)y e CaSO,:Tm mostraram al_

ta sensibilidade para termoluminescencia (TL) e não

se alteram com a luz ambiental.

Construiu-se um dosimetro de sulfato de

cálcio dopado simultaneamente com Dy e Tm.Obteve-se

com este dosimetro um aumento de 100% na sensibilí^

dade de TL quando comparado com os de sulfato de

cálcio dopados individualmente com terras raras .

Estudou-se a fabricação e uso de dosírnetros

termoluminescentes a base de CaSO,:Dy para a dete£

çao de neutrons térmicos feitos por prensagem a

friof12'13>

Estudou-se também luminescência térmica es_

timulada com dosímetros do tipo CaSO.rDy + Dy^^i +

KC1 e CaF2 natural + ^2^3 KC* °^ t ^^ o s P o r prensagem

a f r io .

V.1 - QUÍMICA ANALÍTICA DAS TERRAS RARAS

MgTODOS DE SEPARAÇÃO

Separação de Terras Raras e Tõrio de Urânio

(14)Pescreve-se um novo procedimento para
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a separação e concentração de TR e Th a partir de

soluções de uranio-VI. 0 método baseia-se na sor£

ção de Th e TR quando uma solução ãcida de nitrato,

cloreto ou sulfato de uranilo 0,3M em HF e percola

da numa pequena coluna de alumina. 0 ion uranilo

nao é retido. 0 método possibilita a separação pe

quenissimos teores de Th e TR em urânio, os quais /

sao concentrados na alumina. 0 método e simples, rã

pido, nao requer reagentes especiais, permitindo a

separação de elevada atividade de -Tb> o qual é

coletado na alumina para depois ser eluído com peque_

no volume de ácido. Torio-234 assim preparado é r£

dioquimicamente puro. Vantagem adicional é o uso re_

petido da mesma solução de nitrato de uranilo apôs

o recrescimento da atividade do Th.i método tem

sido usado também para a separação, concentração e

determinação de Torio-232 e TR totais em urânio. E_x

perimentos usando radioeurõpío demonstraram a viabi

lidade desta técnica para separar TR de fissão em

urânio irradiado, com a vantagem adicional de a alu
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mina ser resistente a radiação, ao contrário dos tr£

cadores orgânicos. 0 método pode ainda ser usado pa_

ra separar e coletar Tõrio-230 (iõnio), descendente

238 231 237
do U, bem como Th e Th, descendentes do /
235J U.

Separação de protactínio

0 método de fixação de tõrio a partir das

soluções de nitrato de uranilo no sistema HF-alumina

permite ainda uma elegante e simples separação de

234Pa e 234mPa de seu gerador 234Th. Este fica reti^

do na coluna de alumina quando esta e tratada com HF

0,3M, sendo apenas eluido o protactínio.

Carbonatocomplexos de Terras Raras

Estudou-se o comportamento cromatográfico

dos elementos das TR em meio carbonato em coluna de

alumina. Procurou-se conhecer este comport amen_

to para avaliar a possibilidade de separação e con_

centração de traços de TR em compostos de torio de

pureza nuclear. Observou-se a retenção dos TR e do

Th na alumina a partir de soluções em carbonatos ai
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calinos, apesar de a literatura anunciar que alumi-

na atua como um trocador cationico em meio alcalino

e que Th e TR foram carbonatos anionicos complexos.

A distribuição destes elementos entre alumina e car

bonato de potássio foi estudada em função do pH, da

concentração do ion carbonato e do ion metálico. Os

melhores eluentes para as TR na alumina sao os ãcî

dos minerais e soluções EDTA-carbonato.

Estudaram-se o efeito de alguns parâmetros

como o envelhecimento da coluna, uso de solventes /

mistos» tratamento da coluna com solventes orgâni-

cos, temperatura e concentração do eluente. Fizeram-

se tentativas para compreender este mecanismo de re_

tenção das TR na alumina, comparando-se com o com

portamento de retenção em resinas aniônica forte, /

cationica forte e catiSnica fraca. Observaram-se dí̂

ferenças significativas entre o comportamento das /

TR e mesmo do Th, apontando-se a possibilidade de s£

paraçòes individuais dos lantanídios e a separação

dos lantanídios do tório.
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V.2 - QUÍMICA ANALÍTICA DAS TERRAS RARAS

Anál ises e s p e c t r o f l u o r i m é t r i c a s

Estudou-se a determinação de baixíssimos te£

res de TR em urânio por espectrofluorimetria.

Os elementos das TR são separados e concentrados /

numa pequena coluna de alumina (3 ml AKC» ) na qual

percola-se uma solução de UX Í̂NO-O -̂HF 0,3M, cuja

concentração pode ser tão alta quanto 250 g U/l.

Torio, se presente, também e retido pela alumina.

0 grupo das TR e o Th são eluidos com HC1 1M (quen_

te) .

As terras raras eluídas são determinadas usan_

do-se matriz sólida. Dy, Eu, Sm, Tm e Ho sao exc^

tados numa matriz de YVO,; Tb, Pr e Gd sáo excitja

dos numa matriz de Y^O.,. Embora as seis primeiras

TR fluoresçam também na matriz de Y20~, s u a flu£

resceneia ê consideravelmente mais intensa em YVO,.

Cerio, que não fluoresce quer em YVO, quer em Y^O-,

e determinado diretamente no eluído. Ce-TII é altja

mente fluorescente em ácidos inorgânicos diluidos
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e pode ser determinado em concentrações tão baixas

quanto 0,001 ug Ce/mL.

Nd e Yb quando na matriz de Y20~ também

flúorescem, mas sua banda de fluorescincia está na

região do infravermelho (800-1000 nm) e não foram

determinados por esta técnica. La e Lu nao flúores

cem em qualquer das matrizes estudadas.

Este procedimento foi aplicado para a de_

terminação de TR em amostras de 20 gramas de ura

nio. As concentrações mais baixas de TR em urânio

analisado foram (pg TR/g U) :

MATRIZ YVO4

Dy 0,0005

Eu 0,001

Sm 0,001

Tm 0,0005

Er 0,02

Ho 0,1

MATRIZ

Tb

Pr

Gd

0

0

2

Y2°3

,0005

,5

,0

DIRETAMENTE

em HC1 ou

HC104

Ce 0,002

Estudou-se a determinação espectrofluorím£

trica direta de cério e algumas outras terras raras
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em solução de tõrio.

A intensa flúorescencia emitida por Ce-TII

possibilita sua determinação diretamente em soluções

de tório com alta sensibilidade e confiabilidade. Es_

tudou-se a determinação de Ce-TII em meio HC1, HC10,,

o cerio exibindo nestes meios a mesma sensibilidade.

Embora a fluorescencia em meio sulfurico seja eleva

da, sua determinação na presença de sulfato é desacon

selhavel levando-se em conta a baixa solubilídade do

sulfato de tõrio.

Fez-se a determinação direta de cério em cio

reto e perclorato de tório pela excitação em 257nm e

medida de intensidade de fluorescencia emitida em 350

nm. O método permite a determinação de cério em rela-

ções tão baixas quanto 0,01 ppm Ce/Th. A linearidade

da determinação é válida de 0,001 a 100 ug de Ce/mL

de solução.

Estudou-se, nestas medidas, o efeito supreŝ

sor (quenching) do tõrio. Soluções tao concentradas

quanto 200g Th/L reduzem a 20% a fluorescencia do c£

rio; mesmo assim foi possível determinar 0,004ug Ce
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por ml. em solução de 200g Th/L (0,02 ppm Ce/Th).

Considerando-se que ' reparação do cérío do

tório não e necessária e q-^ apenas alguns elementos

interferem , o metod^ :.' rápido e preciso.

Tb, Eu " 'l mostraram também intensa flu£

rescência em rjluções diluídas e áci4os inorgânicos

e podem, assim, ser determinados diretamente em so-

luções de tório a partir de 50yg Th/g Th, 80yg Eu/g

Th e 200yg Gd/g Th.

Descrevem-se detalhes para a determinação

direta de Ce, Tb, Cd e Eu em soluções diluídas de

ácidos inorgânicos e em soluções de tório.

V.3 - QUÍMICA ANALÍTICA DAS TERRAS RARAS

Determinação Espec t rogra f i ca

Petermínaram-se traços de elementos das TR

em urânio, especialmente aquelas de elevada secçao /

de choque para neutrons térmicos: Gd, Py, Er, Sm e

Eu, por espectrografia óptica de emissão, apôs a se
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paração química. Para Isso fez-se a extração do

cloreto de uranilo em meio ãcido clorídrico concen-

trado com TBP. Coprecipitaram-se as terras raras /

com fluoreto duplo de tõrio e amonio, separando-se

depois o tõrio por extração com 8-hidroxiquinolina

em clorofõrmio e coprecipitando as TR novamente com

hidróxido de lantânio espectrograficainente puro. Os

õxidos obtidos por calcinação foram diluídos com

grafita espectrograficamente pura e queimados no ai:

co de corrente contínua.

Desenvolveu-se um método espectroquímico i

para a determinação de Y, Pr, Sm, Eu, Gd e Dy em

oxido de lantanio puro; Y, La, Nd, Sm, Gd e Dy em

oxido de cério puro e Y, La, Sm, Eu, Gd e Dy em 5xi_

do de neodimio puro. . A técnica consiste no con_

sumo quasi total da amostra num arco voltaico d.c.

de 17A. Os õxidos das terras raras sao misturados /

com igual massa de grafita espectrograficamente pti

ra e os eletrodos são queimados numa atmosfera de

argonio (80%) - oxigênio (20%), dentro de uma cama
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ra especialmente construída, para suprimir as ban-

das de cianogênio.

Os intervalos de concentração variaram de

aproximadamente 0,002 a 2%, dependendo da matriz e

dos elementos a ser analisados. Os valores para os

erros totais estão aproximadamente no intervalo de

18-48%.

Fez-se a determinação de Gd, Sm, Dy, Eu, Y,

Yb, Tm e Lu em tório, por espectrografia . Conse_

guiu-se uma sensibilidade da ordem de 0,01 ug TR /

por g de ThOj. As terras raras sao separadas inicial

mente do tõrio usando-se a técnica de cromatografia

com ãcido nítrico-éter-celulose. Os elementos das /

terras raras sâo retidos na coluna de celulose atî

vada e depois eluídos com HNO3 0,01M. 0 uso de /

^ 154,, , fc ......
Eu - Eu como traçador mostrou uma eficiência

de recuperação de 99.4%. A recuperação das outras TR

foi de 95 a 99%. Na determinação espectrografica /

usou-se AgCl (2%) como carreador e La como padrão

interno.
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V.4. QUÍMICA ANALÍTICA DAS TERRAS RARAS

ANALISE POR ATIVAÇÃO E DILUIÇÃO ISOTÕ-

glCA

Estudou-se a determinação das terras raras

em oxido de í tr io . Fez-se primeiramente a separação

química dos lantanídios usando-se as técnicas de se_

paração em coluna de resina catiõnica com íon r£

tentor (Spedding e Krunholz). 0 método consiste na

aplicação da técnica de diluição isotopica seguida

~ (22)
de analise por ativação com neutrons.

VI - RADIOQUTMICA, PRODUTOS DE FISSÃO,

BURN-UP»

Estudou-se a separação do i tr io por croma-

tografia de extração dos lantanídios, usando-se /

ãcido di-(2-eti l -hexil) fosfõrico como fase estaci£

nária, terra infusoria como suporte e HNO~ 4,5-5,0M

(23) ~
como fase movei. Nestas condições obteve-se cer_

ca de 50% de Y puro. Aplicou-se a técnica da subes-

te4uiometria para a determinação do itrlo, Este /
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foi parcialmente complexado e os íons Y foram se-

parados do complexo Y-EDTA usando-se uma resina ca

tionica. Demonstrou-se a possibilidade de analise /

de uma amostra contendo 1 ppm de Y com um erro acî

ma de 8%. Mostrou-se ainda que se admitindo um erro

de 10% é possível determinar 60 ppm de Y.

Uma técnica alternativa de eletroforese de

íons focalizada foi aplicada para a separação de Lu

e Yb empregando soluções catõdicas contendo íons

de cobre e uma mistura de agentes complexantes EDTA

e NT A. 0 método £ semelhante ao do íon reter* or

numa coluna de troca ionica. 0 procedimento foi es-

tabelecido com interesse em aplicações radioquimicas

e em energia nuclear.

A separação do urânio das terras raras e es_

cándio foi conseguida pela técnica da extração com /

solventes usando-se tetraciclina como agente comple-

xante e EDTA como agente mascarante para o Sc e os

lantanídios; Usou-se álcool benzilico como solven

te orgânico e manteve-se a força ionica da fate /

aquosa constante em 0,10M pela adição de NaClO,.
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Estudou-se a extração dos lantanidios, es

cândio, urânio e torio usando-se tetraciclina como

agente complexante. '

Estudou-se a separação de Lu. e Yb por ele_

troforese focalisada . A separação ê possível /

quando a solução catodica contém Tons de cobre e uni

ligante e adicionando—se íons de cobre também ã

solução dos TR a ser depositada na fita de papel. 0

procedimento e semelhante a clássica e conhecida

técnica de retenção desenvolvida por Spedding e co

laboraciores para a separação dos lantanidios em co

luna de resina cationica.

Adaptou-se um procedimento para a separa_

çao e recuperação de alguns radioisotopos livres de

— (28} -
carreadores em urânio irradiado. Estes radiois£

topos,de meia vida longa, foram separados com o uso

— • 137n 89e 90.

de resinas íomcas. Cs, Sr, Sr e terras ra

ras foram separados numa resina cationica, enquan_95., 95XT, 103n 106n , . Mte Zr, Nb, Ru, Ru foram separados seqUen_

cialmente numa resina anionica. Pastilhas de U o
33 o
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irradiadas ao Reator IEA-Pl por 15-200 horas, passa

ram por períodos de desativação (resfriamento)de

8 ou mais meses, para depois serem dissolvidas com

ácido nítricô. Separou-se o urânio por extração com

TBP-CC1,. T fase aquosa (rafinate) contendo os pro

dutos de fissão adicionou-se ãcido oxálico e a miŝ

tura evaporada ate um resíduo de 5 ml. Este foi dis_

solvido com HC1 O,1M e a acidez ajustada para ácido

oxálíco 0,4M e percolada numa resina cationica fo_r

te (Dowex-50, X-8, forma H). Depois de lavada com

H2C20, 0,4-UCl O,1M, a coluna era tratada seqüenci^

137
almente com HC1 1,0, 1,5 e 6,0M, eluindo-se Cs,

89 90
Sr, Sr e os lantanldios. 0 efluente da resina

•- • . , 9 5 , 95.- 1O3,1O6D

ca t ion ica , contendo Zr, Nb e Ru era pejr

colado numa coluna de Dowex-2, X-8, previamente con_

dicíonada com ãcido oxãlico. Zr e Nb eram eluT

dos com HC1 lt0M-H2
C2°4 °»01M e finalmente era elui_

do com HNO3 3,0M.

A pureza radíoqufmíca de cada radioísotopo
era verificada por espectrometria gama.
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Neodimio-148 e um produto de fissão que tem

sido usado para a determinação da taxa de queima em

combustíveis nucleares. No IPEN fez-se a revisão do

procedimento para a medida da taxa de queima em ele

mentos combustíveis irradiados usando-se a técnica

de espectrometria de massa e diluição isotopica para

(29)
a determinação de Nd.

V.TI - DETERMINAÇÃO DE CONSTAKIES DE ESTA-

BILIDADE.

Determinaram-se as constantes dos comple-

xos formados com tetracicl ina e todos os ions lanta

nidicos, exceto promécio. 0 método experimental

usado foi a extração por solventes dos complexos /

marcados com seus respectivos radioísofcopos. Mos

trou-se que os complexos sao mononucleares e que nao

se formaram hidroxocomplexos ou complexos carrega

dos negativamente. Usaram-se quatro métodos para o

cálculo: numero médio de ligantes, método do ya

lor limite, método dos dois parâmetros e método dos

quadrados mínimos.
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VIII - FRACIONAMENTO E SEPARAÇÃO INDIVI-

DUAL DAS TERRAS RARAS.

Obtenção de CeÜ2 Puro.

Conseguiu-se a preparação de CeÜ2 acima de

97% de pureza pela técnica da precipitação homogênea

com uréia na presença de água oxigenada, a partir

(31)do concentrado " cloreto de terras raras ". Este

é uma mistura natural de todos os lantanidios prove-

niente da industrialização da monazita. As condições

consideradas melhores para esta separação: R20^35-70

g/l e pH 2,0; temperatura de^hidrólise 88-90°C; rela

çao (ureia/R203):4; relação (H202/Ce203) : 1,5 - 5,0

e tempo de hidrõlise: A horas. Uma lixiviação do pre

cipitado assim obtido com HNO~ 0,25 - 0,75M conduz a

um produto de 97-99% CeOj.

Reparação Indiv idual dos Lantanidios

Estudou-se a separação individual dos lan

tanídios, especialmente Ce, Nd, Pr, Sm e La, a partir

dos " cloretos de terras raras " obtidos pelo tratam

riento individual da monazita. Fez-se a as
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soeiação das técnicas de precipitação homogênea com

uréia e troca iônica. Cerio foi separado primeiro. £

sando-se o concentrado jã virtualmente sem cerio ob_

tiveram-se frações, por precipitação homogênea, de

concentrados de Nd, Pr e Sm e um filtrado final rî

co em lantânio. A separação dos lantanidios individu_

ais (Nd, Pr» Sm e La) foi conseguida usando-se duas

colunas de resina catíonica forte, uma delas na fo£

ma Cu (ion retentor) e eluindo-se com sal de amo

nio do EDTA tamponado com ácido acético. 0 problema

d a precipitação interna na coluna foi resolvido com

este eluente tamponado. A recuperação de EDTA e Cu-II»

a qual apresentava problemas, foi solucionada pela /

técnica do rompimento do complexo pela hidrolise de

-. (33)
tioureia.

A combinação das duas técnicas aqui descri-

tas permitiu a preparação de lantanidios individu-

ais como Nd, Pr e La com 99% e Sm com 90% de pureza.

Estudou-se a composição das terras raras na

nmonazita brasileira. A extração com ãcido di-(2-etil
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-hexil) fosfõrico possibilitou a separação muito lim

~ (34)pa das terras raras em duas frações. A extração /

de 6-8% do total das Terras Raras garante praticameii

te uma recuperação completa de Y e terras raras com

número atômico acima de 63. A recuperação de Eu foi

acima de 90%. As terras pesadas e o ítrio, então con

centrado de um fator dè aproximadamente 15, eram car

regados numa coluna de resina cationica e eluídos /

fracionadamente com EDTA.

Com este estudo sugeriu-se um método econô-

mico para a preparação de ítrio e das terras raras /

pesadas a partir da monazita brasileira.

Desenvolveu-se uma técnica baseada na precî

pitaçao homogênea para o rompimento do complexo Cu-

(33)
EDTA e o reaproveitamento do cobre e do EDTA. A

técnica baseia-se na hidrõlise da tioureia para gera

ção de H?S, precipitando o sulfeto de cobre. A técni

ca e simples, e tem algumas vantagens sobre a recupê

ração dos valiosos produtos: EDTA, cobre e

os, evitando a inconveniência do cheiro de H S.
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TX - TECNOLOGIA DO URÂNIO; DESCONTAMINAÇÃO

DAS TERRAS RARAS.

Desenvolveu-se um procedimento para a purí

fícaçao de compostos de urânio usando-se EDTA como

agente complexante para as impurezas, com especial

~ - - Í35} -

atenção ao tório e ãs terras raras. 0 método

foi aplicado em instalação piloto com capacidade de

produção de alguns quilos de DUA por dia.

/ precipitação do DUA é um procedimento co

mum como fase final de purificação de urânio para /

finalidades nucleares, ̂ orém, esta precipitação nao

e específica para o urânio e muitos outros elementos,

como as terras raras que, se presentes, são precipi^

tadas como hidróxidos. Um meio de se evitar esta /

contaminação i complexar as terras raras com um li_

gante como EDTA. Demonstrou-se que a áescontamina

ção dos lantanídios pela adição de EDTA e precipita

ção do DUA é lunção da concentração dos lantanídios

no urânio. Os FD para teores áe terras raras da o_r

dem de 100 ppm são aproximadamente 60 e para 2 ppm
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TR são 1,0 a 1,5.(36)

Para as soluções de 2 ppm terras raras os

autores aconselham a adição de ítrio puro ate com

pletar 100 ppm e depois precipitar na forma de DUA,

garantindo uma concentração das TR de elevada sec

ção de choque (Gd, Py, Sm, Eu) reduzida a 0,2 - /

0,003 ppm, sendo a contaminação devido ã adição do

ítrio de apenas 2 ppm Y.

Descreve-se a instalação e operação de uma

unidade piloto de purificação de urânio baseada no

processo de troca iònica com resina cationica forte.

(37) ~

A descontaminação de Th e TR foi conseguida /

com a precipitação destes elementos com ãcido oxáli_

. co diretamente na solução de nitrato de uranilo. A

descontaminação é* complementada depois pela adição

do EDTA à solução de nitrato de uranilo antes da /

percolação na coluna de resina cationica para a fi-

xação do urânio. A descontaminação de Th e TR asse-

gura a obtenção de DUA de grau nuclear.

Descreve-se a unidade piloto de purificação
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de urânio baseada na extração por solventes (TBP-var

sol-HNOv-UOjíNOO^,) em colunas pulsadas. A desconta-

minação de Th e TR (provenientes da monazita) ê me_

lhorada pelo artifício da adição de sulfato de sódio

~ - (38)
a solução de alimentação da coluna de extração.

X - APLICAÇÕES RECENTES NA INDÚSTRIA

NUCLEAR.

Envenenamento

Os chamados "venenos" absorvem neutrons por

reações que conduzem a isõtopos estáveis, diminuin-

do assim o suprimento de neutrons disponíveis para

causar a fissão. 0 termo envenenamento é geralmente

restrito àqueles átomos que absorvem neutrons forte_

mente, como Cd, B, Gd e Hf.

No elemento combustível ocorre o fenômeno

de envenenamento, quando certos produtos de fissão

vao se acumulando e diminuem a reatividade do pró

prio combustível. Od e Sm siio lantanídios resultan-

tes da fissão e fortemente absorvem neutrons. Fstes
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lantanídios que se formam como produtos de fissão fi_

cam dissolvidos no U02 sólido.

Criticalidade

O uso de absorvedores de neutrons como o

Hf na blindagem de equipamentos e de soluções de Gà

durante o reprocessamento têm como finalidade evitar

o risco de criticalidade. Os absorvedores de neutrons

sao usados quando uma geometria de segurança dos equi_

pamei;tos é técnica ou economicamente desfavorável.

Nas usinas de retratamento do combustível /

irradiado na Republica Federativa Alemã preve-se a

Puro

demanda de IA toneladas de Gd20~ para capa-

cidade de retratamento de 1400 toneladas de elemento

combustível por ano. A projeção para a demanda naque

le país é :

1989 5 toneladas Cd2O3

1990 10 toneladas GdjO»

depois de 1991 15 toneladas Gd20~/ano

Prevê-se ainda uma demanda de 10 toneladas de Hf por

ano, depois de 1990.
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PRODUÇÃO E APLICAÇÕES DAS TERRAS-RARAS. UM CAMPO

POUCO EXPLORADO NO BRASIL

L.B. Zinner

Instituto de Química - USP

Departamento de Química Fundamental

1. INTRODUÇÃO:

Os elementos conhecidos como lantaní-

deos ou elementos das terras-raras, de nume_

ros atômicos 57 a 71, entre os quais se in.

clui o ítrio (numero atômico 39), constituem

uma família com propriedades físicas e quím_í

cas extremamente semelhantes.

Nos últimos anos têm despertado enor

me interesse dos pesquisadores que procuram

explicar as suas propriedades, entre as quais

algumas que permitem aplicações úteis dos me£

mo s.

Ocorrem geralmente juntos na natureza.

A sua separação, com a obtenção de espécies

Conferência baseada em monografia de

autoria de G.Vicentini; L.B.Zinner e L.R.F.

Carvalho, sob o mesmo título, publicada em

1980. Os dados sobre exploração no País foram

atualizados.
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relativamente puras, oferece grande dificuldji

de, mas e perfeitamente possível em nossos d^

as. Tal fato permitiu, estudá-los isoladamen-

te, procurando, porem, correlacionar as suas

propriedades.

1.1. Principais Minerais;

Atualmente são conhecidos aproximada -

mente 100 minerais que contêm quantidades va_

riáveis de lantanídeos, mas somente um número

limitado é de interesse econômico, por terem

concentrações elevadas de TR. Na Tabela 1 ^£

tão descritos os minerais mais importantes. ~_

Como é de se esperar devido à semelhan

ça dos raios cristalinos, estado de oxidação

e propriedades, cada mineral que contem uma

terra-rara, também contem todas as outras, com

exceção do promecio. Os minerais de "terras -

cericas" contêm, em maior concentração, os £

lementos mais leves e os de "terras-ítricas "

os lantanídeos mais pesados.

Os minerais de TR de valor comercial,

empregados como matérias primas na fabricação

dos elementos e de seus compostos são: monazj.

ta (que será vista posteriormente, com maiores
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detalhes, Capitulo 2) bastnasita e xenotima.

A Tabela 2 apresenta a composição típica des_

tes minerais em percentage* de TR.

A bastnasita ocorre em massas pseudo

amorfas de cor amarelo-amarronzada, apresen

tando os cristais puros de densidade 4,9 a

5,2 e dureza de 4 a 4,5. No Brasiléencontra

da no Morro do Ferro em Poços de Caldas. As

reservas representam 6.000.000 ton de miné-

rios, contendo 5,IX de bastnasita, sendo equi^

valente a 300.000 ton de Ln-O-.

A xenotima e um fosfato de ítrio e TR

pesadas, fisicamente muito semelhante a mona

zita.

2. MONAZITA:

2.1. Propriedades e Característicasi

É um mineral de cor amarela, transiu

cido e de brilho resinoso, cristaliza no si£

tema monoclínico, densidade 4,9 a 5,3 e dure_

za de 5 a 5,5.

Quimicamente é um fosfato de lantanjí

deos Ln(P0,), com predominância das chamadas
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terras-cêricas e tório e contendo pequenas quail

tidades de urânio.

A composição da monazita varia conforme

sua procedência:

Região:

índia

Brasil

Estados Unidos (USA)

Africa do Sul

Madagascar

ThO2

8,9

6,5

3,1

5,9

8,8

Composição Z

Ln2O3

59,4

59,2

40,7

46,4

46,2

U3°8

0,35

0,17

0,47

0,12

0,41

A monazita ocorre na natureza nas seguin

tes variedades: Tipo Praia: Encontrada em dep£

sitos sedimentares, originárias da desagregação

de rochas igneas e raetamórficas. Geralmente o~

corre como areia escura devido â presença de v£

rios minérios como rutilo, ilmenita e zirconita.

As reservas do tipo praia slo as melhores fontes

de suprimento de monazita atualmente usadas, tan

to em qualidade como em quantidade. Os maiores

produtores mundiais sao: Australia, Brasil, ín-

dia, Madagascar e Malásia.
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As reservas do Brasil do tipo praia

são estimadas em cerca de 120.000 ton espa

lhadas ao longo da costa brasileira, do Rio

de Janeiro até o Maranhão.

Tipo Rocha; Encontrada nos leitos e alu-

vioes de vários rios do Brasil, representan

do reservas de cerca de 130.000 ton. Ocorre

nos pegmatitos do Nordeste, Governador Val£

dares e Serra dos Pirineus, em Goiás.

A presença de quartzo e outros nine

rais associados nos mesmos cristais desse

tipo de monazita, tornam seu processamento

somente possível economicamente por ataque

ácido. A produção em bases comerciais da mo

nazita de rocha ou aluviao somente e possi^

vel como sub-produto da exploração de outros

minerais em que ela ocorra associada.

Tipo Minério: Possui teor baixo em lantan^í

deos, cerca de 13% em Ln»0~. Está geralmen

te associada a outros minerais como goíazj_

ta, goetita, etc. Ocorre em Araxá em um d£

põsito de aproximadamente 6.800.000 ton.

2.2. Tratamento da Areia Monazítica:

Os processos gerais de industriali-

zação de matérias primas minerais compreen-
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d em:

Ia fase - Concentração Física:

Os minérios nem sempre sao encontrados

em grau de pureza que permita um processamen-

to químico direto. Geralmente sao acompanhados

de outros minerais secundários prejudiciais aos

futuros processos de separação química. As op£

rações de concentração consistem em: moagem e

classificação granulometrica, separação do com

ponente principal das impurezas e componentes

secundários por processos hidrogravimétricos ,

de flotaçao, eletrostaticos e magnéticos. 0 Es

quema 1 ilustra o processo utilizado para a a

reia monazítica.

2- fase - Desagregação ou Abertura do Minério e

Separação dos Componentes Principais:

Uma vez obtida a monazita, podem ser

usados os seguintes processos para a sua desa-

gregação: alçalino ou ácido. Dependendo do tipo

de monazita usa-se um ou outro procedimento. Os

Esquemas 2 e 3 mostram os ataques alcalino e á

cido, respectícamente. O procedimento alcalino

e mais efetivo que o ácido e a remoção dos fo£

fatos é feita mais facilmente, porem seu custo

industrial é elevado.
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2.3. Separação das Terras-Raras;

A separação industrial dos íons lanta_

nídeos e um problema complicado da química cla£

sica e muitos pesquisadores já se dedicaram ao

assunto. Devido a semelhança acentuada de com

portamento físico e químico dos compostos de

TR, não hã um processo geral de separação, £

plicavel a qualquer caso e sim um conjunto de

processos que devem ser selecionados por fat£

res econômicos e tecnológicos. A tecnologia de

separação impõe em primeiro lugar a separação

previa em grupos e do concentrado de cada grij

po parte-se para a separação individual.

Os processos industriais de separação

sao classificados por Spedding e Daane em a)

clássicos: óxido-reduçao, cristalização e pr£

cipitaçao fracionadas; b) modernos: troca Í£

nica e extração por solventes.

2.3.1. Método de Ôxido-Redução:

Algumas TR possuem dois graus de valeii

cia, podendo portanto serem oxidadas ou redu.

zidas. Os compostos com Valencia diferente de

111 apresentam propriedades diversas, podeii
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do ser facilmente separados. Os elementos Ce,

Pr, Tb podem ser oxidados à Valencia IV. 0

cério IV pode ser facilmente separado das oti

trás TR por precipitação básica. 0 Eu (II)

forma sulfato insolúvel, podendo ser separa

do por coprecipitaçao com sulfato de bário ou

sob a forma de amálgama.

2.3.2. Cristalização e Precipitação Fracio-

nadas:

Baseia-se na diferença de solubilidada

dos compostos de TR, a qual decresce com o au

mento da temperatura e cresce com o número â

tomico do La ao Lu. Consiste na repetição de

várias dissoluções e/ou precipitações parciais,

através das quais a concentração dos elementos

menos solúveis cresce na fase solida e decre£

ce na líquida. As vantagens do método sao: as

frações intermediárias são recuperáveis e o

consumo de reagentes e pequeno. As principais

desvantagens sao as grandes quantidades de S£

luçoes e frações intermediárias e a exigência

de controle operacional rigoroso em cada fase.

Pode-se aplicar este método para a pu

rificaçao do lantánio na forma de nitrato dii

pio de amônio; separação do ítrio das outras
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TR pesadas como cromato duplo e também separa

çao, como concentrados, de misturas de Y, Sm,

Gd ou Gd e Dy.

2.3.3. Resinas de Troca Ionica:

As resinas de troca ionica constituem

formidável ferramenta da química moderna. De

maneira geral, o processo de separação de TR

por resina de troca ionica consiste na fix£

çao dos cãtions de Ln sobre uma resina, devi

do a uma atração eletrostática da parte nega

tiva da resina. A intensidade de atração de

pende do raio ionico hidratado e quanto menor

for o tamanho do raio ionico hidratado, maior

serã a fixação dos Ln pela resina. Para os i_

ons trivalentes de TR o tamanho do raio ionjL_

co hidratado cresce com o numero atômico. Após

a fixação dos cations, faz-se um deslocamento

diferencial dos mesmos por meio de um eluente.

Entre os principais fatores que influ-

enciam a separação de TR por croinatograf ia de

troca ionica estão: atração seletiva das TRpe

Ia resina, diferenças entre as constantes de

estabilidade dos complexos e condições de elu^

ção (vazão da eluiçao, tamanho da partícula da

resina, concentração e pH da solução carga,tem
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peratura, etc.).

O método mais efetivo p.ara a separação

é a eluiçao com barreiras. De um modo geral a

técnica consiste em carregar duas colunas de

resina cationica forte, uma com solução de TR

e outra com o cátion retentor. Depois de cajr

regadas, as duas colunas sao ligadas em série

e eluidas por meio de um complexante. As ca

racteristicas desejáveis dos agentes comple -

xantes sao: maior afinidade para com as TR

permitindo uma eluiçao seletiva, através da ca

pacidade de formar complexos de diferentes /

constantes de estabilidade, nao fixados pela

resina.

Os inconvenientes neste método sao:

grande investimento em equipamentos e resinas;

rigoroso controle operacional, elevado consii

mo de eluente e descontinuidade do processo .

Entretanto é método vantajoso pois possibili-

ta a separação individual das TR, em grau ele;

vado de pureza, empregando ma o de obra reduzi,

da.

2.3.4. Extração com Solventes:

Baseia-se na transferência seletiva, /

preferencial, das TR de uma fase aquosa para
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uma fase orgânica, em um sistema contínuo, lj[

quido, em equilíbrio.

A fase orgânica deve apresentar as se

guintes características: imiscibilidade com a

fase aquosa, capacidade de formar complexos

com as TR, baixa volatilidade e apresentar um

fator de separação satisfatório.

A técnica de extração por solventes ojr

gânicos é muito eficiente na separação da TR

em grupos, na purificação do Eu, do Ce e do Y.

Esta técnica nao é competitiva com a troca iô

nica, pelo fato de necessitar grande número de

estágios de equilíbrio, para se obter um pr£

duto final de alta pureza.

3. A INDUSTRIA DAS TERRAS-RARAS NO BRASIL:

3.1. Histórico:

No fim do século passado foram descobeir

tos os depósitos de areias monazíticas, que

passaram a ser exploradas e exportadas clandes_

tínamente, como lastros de navio. Esta situa

ção perdurou até cerca de 1946.

A partir de 1946, a firma de nome Or-

quima S/A planejou e montou as atuais instala
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çoes de processamento de areias monazíticas.

Em 1949 entraram em franca produção as usinas

Orquima em Santo Amaro, produzindo fosfato

trissodico para o mercado interno e cloretos

de TR para exportação e mais uranato de sõdio

e carbonato básico de TR que eram comprados

pelo governo Federal.

As pesquisas empreendidas pela Orqui_

ma S/A na separação das TR pelo Prof.Krumhol z

condiziram a primeira fabricação no Brasil e

no mundo de 200 Kg de oxido de európio com pij

reza superior a 99% em atendimento a encomen

das dos Estados Unidos.

Em 1960, o governo Federal desapropr^

ou parte das instalações da Orquima, ficando

a firma operando por contrato de prestação de

serviços, sob controle da CNEN, até que em

1966 passou totalmente para o controle gove£

namentai.

0 nome atual da firma, a única que esc

piora as Terras-Raras no País, e Nuclemon - Nti

clebris de Monazita e Associados, que const|

tui uma subsidiária da Nuclebrás e foi cri£

da com a finalidade específica de pesquisar,

lavrar, industrializar e comercializar as a

reías pesadas do País.
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3.2. O Papel da Nuclemon:

Após a localização de uma jazida e ins

talada no local, uma usina de concentração que

elimina os estéreis dos concentrados de areias

pesadas. As usinas de Buena e Boa Vista, no li_

toral do Rio de Janeiro e Espirito Santo, su

prem ã usina em Santo Amaro os minerais já se

parados, contendo ilmenita, rutilo, zirconita

e monazita. Na usina eles sofrem processos de

separação e tratamentos físicos e químicos com

a finalidade de obter os produtos para fins in

dustriais.

No que diz respeito às Terras-Raras são

produzidos e comercializados os seguintes pro

dutos:

Cloretos de TR - (Contendo principalmente cl£

reto de cerio). Massa solida, higroscopica, de

cor rosada. Usada e vendida para produção de

"Mischmetal", para ligas pirofõricas e outras

ligas e também como componente de eletrodo de

carvão de lâmpadas de arco, fabricação de pós

para polimento fino de lentes, composição de

vidros óticos e obtenção de TR individuais ou

em grupos.

Carbonatos de TR - Solido amorfo branco ou li
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geiramente amarelado. Aplicado como matéria

prima para a obtenção de óxidos de Terras -

Raras e na composição de vidros óticos.

Hidróxido de Cerio (902) - Empregados na i_n

dustria cerâmica.

Hidróxido de Cerio (98Z) - Usado como desc£

rante na fabricação de vidros. Como catali-

sador e secante de tintas.

Hidróxido de Lantânio (95%) - Aditivo para

vidros especiais.

Nitrato de Cerio - Empregados na fabricação

de camisas incandescentes para lampiões de

iluminação.

Ôxidos de TR - Para polimento de lentes e p£

ra uso em tubos de televisão. Também usado

na fabricação de eletrodos para arco voltãí_

co.

oxido Hidratado de TR - Concentrados de c£

rio, lantânio e didímio (Pr e Nd) para a f£

bricaçao de vidros temperados.

Fluoretos de TR - Pequena produção, para a

industria metalúrgica .
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4. APLICAÇÕES;

Durante muitos anos, os elementos de

TR nao possuíam muitas aplicações, com exce

çao da fabricação de camisas de lampiões a

gás, certamente devido a sua escassez. Entrje

tanto, o desenvolvimento das técnicas de se

paraçao e purificação por meio de resinas de

troca ionica esta dando grande impulso ãs pejs

quisas de novas aplicações industriais. Estes

elementos possuem propriedades impares que

podem ser exploradas para novos usos e as pes

quisas neste sentido se pagarão muito bem num

futuro próximo.

A seguir serão dadas algumas aplica -

çoes já estabelecidas para estes elementos e

suas potencialidades.

4.1. Camisas de Lampiões a Gas:

A história industrial das TR, se i

niciou com o desenvolvimento de muito suees

so, por Carl Auer Von Welsbarh, de um dis

positivo que melhorou muito a iluminação

artificial a gas. Welsbarh sabendo que

muitos óxidos brilham fortemente numa chama.
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tentou encontrar alguns óxidos adequados os

quais incandesceriam em contato com a chama.

Examinou várias misturas de oxidos e depois

decidiu que o melhor resultado era dado p£

Io oxido de torio contendo 1% de oxido de cjí

rio e suas idéias e técnicas foram patentea

das .

Á industria de fabricação de camisas

de lampiões a gãs originou uma nova indús^

tria química para recuperação de torio da

monazita. Mas a monazita, embora seja a me_

lhor fonte de torio é realmente um mineral

de TR contendo 60% de Ln«0. comparado com o

máximo 10% de ThO?. A recuperação de torio,

portanto, originou um sub-produto de maten

ai de TR que nao apresentava nenhum uso subs_

tancial, na' época.

4.2. "Mischmetal":

0 material de TR residual da extra

çao de torio da monazita e usado para prep£

rar uma liga metálica, denominada"Mischmetal"

Á liga é obtida fazendo-se a eletrõlise do

cloreto da mistura de TR ("Cloreto de cerio

técnico") fundida.

Geralmente a pureza do "Mischmetal"
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não excede 98Z de metais de TR. Em parte, Í£

to i devido a adição deliberada de Mg {21)

que e colocado com a finalidade de reduzir a

oxidaçao do "Mischmetal" ã temperatura ambjî

ente. Porém, existem outras impurezas metalí^

cas, tais como Fe, Si e Pb os quais sao pr<>

venientes do cloreto original.

Composição Típica

Elemento %

Cirio 50 - 55

Lantânio 23 - 27

Neodímio 10 - 14

Praseodimio 4 - 7

Outras TR . 1 - 1 , 5

Ferro 0,4 - 1

Silica 0,05-0,1

Cálcio 0,1 -0,2

Chumbo 0,01 - 0,02

Magnésio 0,5 (adição

deliberada)
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4.2.1. Produção de Pedras de Isqueiro:

As propriedades piroforicas do "Misch_

metal" são exploradas na produção de ligas

especiais para pedras de isqueiros. Estas

sao feitas adicionando-se 3Z de ferro ao

"Mischmetal", o que fornece um produto resu

tente â oxidaçao pelo ar. Como este material

metálico queima rapidamente numa forma fina_

mente dividida quando este e raspado, fra£

mentos removidos da superfície serão sufi^i

entemente aquecidos para incendiar o gás de

carvão. Este princípio foi usadopara afabri^

cação de isqueiros de charutos e atualmente

para os modernos isqueiros a gãs para cigajr

ros .

A titulo de ilustração, em 1971, os

Estados Unidos produziram450 ton. de pedras

de isqueiros, o equivalente a 3600 milhões

de pedras.

4.2.2. Aplicações Metalúrgicas;

Durante a guerra de 1939 foram desen

volvidos outros usos metalúrgicos para o

"Mischmetal". Por exemplo:

a) ao adicionar "Mischmetal" às ligas
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de magnésio, estas passam a ter propriedades

mecânicas muito melhores. Apresentam alto pc>

der de tensão, boa resistência a altas pres

soes. Sao então usadas em componentes aero

náuticos, nos motores de avião a jato e em

componentes de cápsulas espaciais e sateli -

tes, operando a temperaturas superiores a

200°C;

b) um grande avanço no uso de "Misch.

metal" se deu, quando se descobriu que peque

nas quantidades do mesmo adicionadas ao fer

ro fundido acarretava melhora das qualidades

da liga. 0 produto passou a ter melhor resi£

tência ao choque, maior força e ductibilida-

de. 0 ferro fundido nodular, obtido nessas

condições passou então a ser usado em comp£

nentes que estarão sujeitos a fortes pressões.

Sua aplicação principal está na fabricação de

tubos de pressão e componentes automobilíst^L

cos. A função do metal de TR na produção do

ferro fundido não e conhecida, mas seu efe^

to está provavelmente ligado a alta afinida-

de que tem pelas impurezas como oxigênio e eii

xofre;

c) as TR também estão sendo utilizadas

na metalurgia de aço de alta qualidade. Estas

são adicionadas ao aço, na forma de"Mischmetal"
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ou de silicieto de TR cora a finalidade de re

mover o oxigênio e enxofre presentes. 0 maior

uso deste aço e na fabricação de chapas e eri

canamentos. Pode-se dizer que uma estimativa

de 10 mil toneladas de aço e a previsão para

encanamentos de gás e óleo no Canada, Alasca

e Sibéria para esta década; esses encanamen-

tos consumirão até 1200 ton. de aço/milha.

4.3. Arco Voltãico:

Um outro uso importante foi desenvol-

vido na fabricação de eletrodos para lâmpadas

de arco voltãico. Os fluoretos de terras l£

ves, de grau técnico, sao usados para este

fim. Embora tenha havido um grande desenvoj^

vimento com relação às fontes de luz, nestes

últimos tempos, os arcos voltãicos de carbo-

no ainda tem algumas aplicações especiais.

4.4. Catalisadores e Controle da Poluição;

Ha muito tempo, os oxidos de TR sao u_

sados como catalisadores nos processos de

"Craking" do petróleo. Para esta aplicação p£

dem-se usar tanto misturas naturais, como ma
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teriais enriquecidos em diversos elementos,

dependendo do catalisador específico que se

deseja produzir. Estes catalisadores permi-

tem uma veloc'dade de reação efetiva muitas

centenas de vezes melhor do que os catalisa

dores silicosos tradicionais, usados ate 1954.

Um outro uso potencial es tã baseado no

controle de poluição dos gases emitidos pelos

automóveis. Nos escapamentos dos carros hã 1^

bertaçao de monóxido de carbono e existem ce_r

tas substâncias que catalisara a reação de

transformação do CO em CO . 0 sistema La/óx^

do de cobalto (LaCoO ) é o mais promissor de

tais catalisadores; semelhante ã platina em

sua eficiência, mas consideravelmente mais ba

ra to .

Uma aplicação doméstica também de aj^

guina importância é o uso de compostos de ce_

rio como catalisador de hidrocarbonetos em

fornos caseiros.

4.5. "Fósforos":

A procura de oxido de ítrio e európio

para uso como substâncias fluorescentes nos

televisores coloridos, cresceu rapidamente

desde 1960. Os quatro principais "Fósforos"
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em uso sao: orto-vanadato de itrio, oxisulf£

to de ítrio, oxido de itrio e oxido de gadolí^

nio, sendo que todos eles exigem uma pequena

quantidade de európio como ativador. 0európio

e muito caro e provavelmente cerca de 2% do

peso e adicionado a cada "Fósforo". Devido à

variação de tamanho dos tubos coloridos é difí̂

cil saber exatamente a quantidade de TR nece£

sária, porem é estimado que cerca de 2 g de í

trio sao empregados num aparelho médio recep_

tor de TV.

Ás pesquisas realizadas no campo da fa_

bricaçao de substancias fluorescentes mostram

que cristais de sulfeto de cálcio ativados

por cerio ou cerio em combinação com európio

podem oferecer respectivamente as cores prinm

rias de televisão vermelho e verde, enquanto

que o composto fosfatado Sr ,. (PO , ) ~C1 ativado

por európio fornece uma cor azul.

Os "Fósforos", no entanto, nao sao usa

dos apenas em aparelhos de televisão. Sao usa_

dos em revestimentos incolores que fluorescent

na luz ultravioleta e são empregados em tintas,

vernizes e ceras para fazer lapis de cor.
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4.6. Granadas e Lasers:

Uma outra aplicação, embora no momento

de pequeno uso, está na fabricação de granadas

e lasers. Os cristais "dopados" de TR, atual-

mente asgranadas de TR de composição 3Ln 0 .

5Fe.O , receberam especial atenção, em particii

lar o composto de ítrio ou a granada de alumí

nio e ítrio do tipo Y.Al 0 . (YAG). Os cristais

deste tipo podem crescer do material fundido e

as propriedades de um grande numero deles estão

sendo examinadas.

No caso do YAG, quando se substitui ai

guns ions de ítrio durante o crescimento do

cristal por átomos de neodímio, este ao ser ex

citado, pode emitir raios laser de comprimento

de onda pequeno. Esta propriedade pode ser usa

da para cortar semi-cpndutores e realizar mi_

cro-soldaçao. Dopando o mesmo cristal com er

bio, este emite raio laser de comprimento de on

da maior e esta propriedade e usada em oper£

ções cirúrgicas avançadas, tais como: cirurgia

da retina, cirurgia da iris, etc.

Os computadores que possuem um sistema

de memória, empregam YAG "dopado" com Nd. Atii

almente está sendo testado o uso de Sm e Eu a
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tivado por lasers nos sistemas de memória.

Os íons de lantanídeos podem funcionar

como materiais para lasers, pois apresentam

bandas estreitas das transições internas 4f e

pequena interação com o campo cristalino, exi_

gências que satisfazem o critério para haver

transição nos lasers.

4.7. Indústria de Vidro:

Foram descobertos diversos usos de TR

ligados com a indústria de vidro. 0 maior uso,

está baseado nos materiais de polimento de ví_

dro, onde e utilizado o oxido de cerio. A ef^

ciência no polimento varia diretamente com o

conteúdo de cério. 0 íon cêrio absorve forte,

mente na região do ultravioleta e esta proprie

dade e explorada na fabricação de lentes oftijL̂

micas especiais para uso na luz solar. Um d£

senvolvimento recente em linhas semelhantes e

a fabricação de recipientes de vidro que ab_

sorvem a radiação ultravioleta para serem usa

dos, por exemplo, para colocar alimentos que

sao afetados pela luz. £ ainda usado em apljL̂

cações tais como obtenção de chanfros polidos

em espelhos e vidros decorativos.
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Quando se diz "polidores de alta quali^

dade de cerio" significa que contem cerca de

90% de CeO_, obtidos pela calcinaçao de hidrcí

xidos de cerio, e sao os polidores de vidros

mais rápidos, conhecidos atualmente.

As TR nao sao usadas apenas para pol_i

mento de vidro, mas também na descoloraçao dos

mesmos. Todos os vidros com exceção daqueles

com alta qualidade óptica contêm ferro suficj^

ente para produzir notável absorção de luz .

Se o ferro presente no vidro for Fe(II) então

o vidro apresentará uma intensa coloração £

zul, enuqnato no caso de Fe(III), resultará um

tom menos intenso, amarelo esverdeado. A dejs

coloração é conseguida através da oxidaçao do

Fe(II) a Fe(III) e adição de um corante com

plementar para neutralizar o tom resultante .

A oxidaçao pode ser alcançada adicionando -se

CeO2 puro. As cores complementares podem ser

produzidas pela adição de manganês ou selênio

ou combinado com cobalto, níquel ou neodímio.

A coloração de vidro também tem sido um

campo de aplicação para os materiais de TR;

as quantidades de TR envolvidas nesse caso sao

pequenas; Ce/Ti dá uma coloração amarelaeNd/

Se, uma coloração rõsea.

A mistura técnica de õxidos de neodímio
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e praseodimio (oxido de didímio) i usada na

fabricação de óculos de proteção em soldagem

e outros trabalhos de fusão, pois absorvem a

luz amarela do sódio. Misturas de Eu/Ce são

usados em óculos escuros.

Nos vidros de alta qualidade óptica

onde sao necessários baixa dispersão e alto

índice de refraçao, adiciona-se oxido de laii

tânio, num estado de alta pureza. Este tipo

de vidro £ usado na fabricação de lentes de

precisão.

Os vidros contendo neodímio e praseo

dímio, de alta pureza, tem aplicação como

filtros especiais para calibrar instrumen-

tos ópticos. Esta aplicação explora a prô

priedade característica dos íons lantanídeos

tripositivos, isto é, a presença de bandas

estreitas de absorção.

4.8. Aplicações em Cerâmicas:

Os óxidos de TR tem altos pontos de

fusão e sao quimicamente bastante estiveis.

No entanto, tentativas de preparar corpos

cerâmicos com os óxidos de lantanídeos leves

não alcançam muito sucesso devido ao fato de
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logo se reidratarem após a calcinaçao enquan

to que com as TR mais pesados isso nao ocor

re.

Os sulfetos de TR sao também muito re

fratários e possuem algumas vantagens com re

laçao aos óxidos correspondentes, apesar de

poderem ser usados apenas em atmosfera iner

te. Os sulfetos de cerio receberam atenção

especial quando foram usados como refratã

rios de alta temperatura. 0 CeS é mais resi£

tente ao choque térmico do que o Ce.S,, ape

sar deste último ser também refratário.

4.9. Aplicações Nucleares:

Nesta área, existem três tipos dif£

rentes de aplicações. A primeira utiliza a

propriedade de absorção de neutrons que cer

tos isõtopos de elementos de TR possuem. PÍI

ra controle de reatores, Eu, Dy ou mistura

de Gd-Er parecem ter uma combinação certa de

propriedades. A segunda aplicação e baseada

na radiação Y emitida pelo túlio quando este

e irradiado por neutrons. É uma radiação fr£

ca com meia vida de 127 dias é utilizada em

radiografias para determinação de estruturas.

Para radiografias geral e medicinal seu em
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prego e ainda limitado.

A terceira a aplicação explora a

priedade que certos semi-condutores possuem

de converter energia radiativa em energia e_

letrica. A radiação B do Pm é muito ad^

quada para esse fim e métodos tem sido apejr

feiçoados para isolar promécio numa escala

maior. Este tipo de bateria tem uma vida de

5 anos e pode operar em várias temperaturas.

As aplicações sugeridas para esse caso sao em

transmissores miniaturas e receptores em es^

taçoes metereologicas, cabos submarinos, in_

vestigaçoes espaciais e satélites.

4.10. Aplicações Clinicas;

Pesquisadores utilizaram pastilhas de

Y implantadas na hipõfise para tratamento

de carcinoma metastátíco e obtiveram resulta.

dos bastante encorajadores. Outros mostraram
*. • i • j j i 1 6 6 , , 1 7 7 . . J ' * . •a utilidade de Ho e Lu na radioterapia

intersticial com ênfase particular no Ho.

A terapia de perfusao de tumores no
" u 49* !65ncérebro com Sc e Dy parece ser prooiisso

ra no tratamento destes substratos anãtomo -

patológicos.

Todos esses nuclídeos enunciados, fo
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ram mais efetivos na forma de quelatos.

Sabe-se de algum tempo, que as TR atti

am como anticoagulantes porem, alguns autores

desaconselham o uso destes como tal, pois a

heparina ainda suplanta as TR neste campo.

4.11. Outras Aplicações;

Fibras acrílicas para tecidos, vapo

rizadas com cloreto, nitrato ou sulfato de cé

rio tornam-se resistentes ao fogo.

Os ímãs permanentes, baseados em £

turas de lantanídeo e cobalto sao adequados

quando se exige um material de alta energia,

pequeno peso e volume. Particularmente, as £

plicações promissoras para estes ímãs sâo os

motores de aparelhos com bateria, tais como

aparelhos de barba, filmadoras, gravadoras,

etc.

Como se pode observar na Tabela 3 as

aplicações das TR, através de todos os ramos

da industria, são realmente sem limite.



139

5. CONCLUSÕES;

Nesta Conferência, procurou-se mostrar

que o Brasil e particularmente rico em minéri^

os e minerais contendo quantidades aprecijí

veis de Terras-Raras. A tarefa de recuperação

e separação desses elementos nao £ fácil, em

bora perfeitamente possível. Sabe-se da exi£

tência de pessoal capacitado e interessado,p£

dendo representar emprego de mao de obra esp£

cializada e desenvolvimento de tecnologia na

cional. No entanto, na exploração de nossos

minerais, sao aproveitadas somente misturas da

TR, tal como se encontram na natureza. Tais

misturas (pequena parte) sao exportadas para

países que executam o processo de separação ,

ou. simplesmente sao vendidas no país para re_

duçao ao "Mischmetal". Alguns concentrados, es_

pecialmente aqueles contendo oxido de cério ,

sao vendidos para fins de polimento de lentes.

Sao também produzidos em escala mini -piloto,

concentrados contendo praseodímío, neodímio e

ítrio.

Outro aspecto que se pretende enfati-

zar, é aquele relacionado com o aproveitamen-

to de urânio e torío, materiais de interesse
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nuclear, durante o processamento da monaita,

principal fonte de lantanideos.

Constitui fato conhecido que inúmeros

grupos de pesquisa, no país, se interessam e

vem desenvolvendo estudos sobre os elementos

lantanideos, utilizando os oxidos como mate

ria prima de partida para a síntese de com

postos das Terras-Raras.

Como se depreende de tudo o que foi ex

posto, através do exame sucinto das proprie

dades dos lantanideos, da descrição de suas

múltiplas e importantes aplicações, a sua re

cuperaçao, separação e aplicação apresentam

enorme potencialidade.
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TABELA 1 - Principais Minerais.

Noa« Coaposição

Local doa Depósitos

Significativo»

Baitnasita

Honacita

(Ca)CO}r 65X-70ZT. cáricas

*< IX T. ítricas

(Ce)FO4

Cerita

Ca,

Ca, Ba, $0., SiO.

49X- 74X T.cáricas

IX - 4X T. Itricas

5X - 12X TkO2

IX - 2X SiO2

U - traços

j 51X - 72X T. cáricas

7X T. Itricas
0, Th, Zr - traços

Euxenita (Y)(Nb.Ta)TiO6 13X - 3SX T. Itricas

. X 2X - 8X T. cáricas

20X - 2JX TiO2

25X - 35X (Nb, Ta)2O5

USA

Suácia, URSS. Brasil.

Travancor*, India,

Africa do Sul. Brasil.

Austrália, URSS,

Suácia, USA.

Suácia

Caucaao

Austrália

USA, Canadá,

Escandinávia.

Saaankita

Xanotiaa

Ca, UOj, ate. URSS, Madagascar

<T)ro4

R3-Ce, (Y)

54X - 6SX T. Itricas

-O,1X T. cáricas

3X ThO2

3.5X V3O9

2X - 3X

Csdolinits

R • Fa, Ba

35X - 4IX T. ítricas

2X- 17X T. cáricas

11,«X B»02

traços - Th

USA, Cmamúm.

Noruega, Suácia,

Madagascar, Bras'ti,

USA.

Suácia, Noruega,

USA.

(Cs) <• tarras cáriess - laatâaio mo gadolíaio,(T>- torras (tricas, tárbio

ao lHticio a Itrio.
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TABELA 2 - Composição típica de alguns

rios de Terras-Raras encontrados

no Bras i1.

Oxido» de

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Cd

Tb

Dy

Ho

Er

Ta

Yb

Lu

T

Honazita

22.4

47,6

4.9

18,7

2.2

0,049

1.66

0.15

0,45

0.047

0.06

0,0034

T

1

1,37

Bascnasi ta

30

53

3,7

10,4

0.6

0,1

1.2

1

XenotiBir

3.7

7.1

0.8

3.8

2.2

0,3

5.0

1,0

11,0

1,6

8.0

0,5

7.1

0.3

47,7
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TABELA l - Usos estabelecidos e em desenvo^

vimento para as TR.

Catalisador**

"fóaforo*"

Aditivo* d* vidro*

Polinentoe it vi4r»i

Arrot voltaieos de carbono

Capacitor**

Craaada*

Laser*

Ccrâaica refratária

Nuclearee

ferro fundido nodular

Pedra* de isqueiro*

Aço laainado

Aço fundido

Super liga»

Liga* d* •agnéaio

laia permanente*

Natural, Ca, La - Nd*; La, C**;

T, Cd, Eubj

Ca"; Y, La. Ce, «d, S»b;

Ratura.. Ce*. Ceb

Natural. Ca. Md - Pr-í Ce, Pr,Kdb;

Pr, Nd - Pr*; La, Ndb;

T, Cdb;

T. «d, .*. Erb;

Ca, RJ - Pr*j Y, Ca. Pr*;

Sm-Cd"; T, Ca. Sm, Eu, Cd, Dyb;

TC; Natural, Ce4;

Natural*;

d

Nat jra ' , i> ;

T. C«C; fed.

T. La, C«C. Nd - Prdi

Tc; Natural, Nd - Prd;

T, La, Ce, Pr, S*>c; Natural4;

a, coapoaco* misturado* * concentrado*;

b, Substância* pura*;

c, «atai* puro*;

d, satai* aiaturado* a concentrado*.
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Esquema 1

Areia bruta

J
fração pesada

• eparação hidrcpraviitc tf ic *

Enazi t a, zirconi t a

tilo. i Ir«ni t»

71
fração l»v*

é
í » 1 if b ,

((pinti >

!
Conduiorcf

t
i lirení ta

ruti Io

(eparação

ilaanita

FeTiOj •

•agnetica

J
não aag.

4
rutllo

I Í 02

1
n»o condulorti

*
monatita

zirconi ta

•cparaçao •agnStica

não aag. ••*•
1 J

circonita

Ir$iO4

aomt i ta

(C«)PO4
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Esquema 2

a) Processo alcalino

tcT t a

Ln(OH) 3,

1
ou residue

1 Monazi ta

Kao

I lama 1

K

K,(. 101

Z r S i r « t c .

(tipo praia/mi nír i f

73", 140CC

c

solução

Oh' , JFO. "", n" *" .

( p o u t * s e a p r o v e i t a i • to* -
fatOI

HC), t

i
resíduo

ThO2,TiO

urânio,

2,2rSi0

etc .

4

solução

b ) P r o c e s s o á c i d o

E s q u e m a 3

' M o n a z i t í ( t i p o r o c h a o u a l u v i
..„.__ 1

I ami cimenta

I
Eresíduo

s o l u ç ã o

J , TI. . H . Hí
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Entrje*i*£a do Professor Shyama P. Sinha (Hahn-Meitner-

Institut-Berlin, Alemanha Ocidental), ao periódico USP

Informações, após sua permanência em Sao Paulo, como

Cientista convidado para o VI Simpósio Anual da Acade-

mia de Ciências do Estado de Sao Paulo, sobre a Quími-

ca das Terras-Raras.

IMPORTANCE OF RESEARCH;

Science i s not a mere c o l l e c t i o n of

facts. It is the interpretation of the facts,

based on the available knowledge, that excites

the imagination of the scientists and often

become the ground for further research.

But before I want to comment, I would

like to thank the Academy of Science of the

State of São Paulo for the honour of inviting

me to give a Plenary Lecture on the Chemistry

of Lanthanides.

Lanthanides are a very important group

of minerals,not only from chemical point of

viewtbut the pattern of distribution in many

igneous and carbonate rocks gives the geologists

and geochemists a wealth of information on



148

the origin, occurence and genesis of such

rocks.

It was a very happy situation that the

Academy of Science of the State of Sao Paulo

felt the need to organize a Symposium on the

Lanthanides within ?ts Annual Convention.

Brazil is very rich in ores bearing

Lanth&nides and I felt that the overview by

Prof* Lea B. Zinner was timely to remind the

young Scientists of Brazil, why they should

engage themselwes in Lanthanide research.

The work of Prof. A. Abrio . on the

Carbonate Complexes of Thorium and Lanthanides

and Prof. Becker exposition on the crystal

structure of several complexes of the Lantha_

nides were more than exciting from my point

of view. In our work we are at present exten

sively investigating the formation and spec-

troscopic properties of the carbonate com

plexes of the Lanthanides and in particular

the Sm, Eu, Gd, Tb, Dy and Tm complexes, which

show interesting fluorescent properties.

My first personal contact with the In£

tituto de Química, Universidade de Sao Paulo

goes back to 1977 although I was very familiar

with the work of late Professor P.Krumholz on

the Lanthanides and I had the honour to get to

know Prof. Krumholz in 1970. Unfortunately, he
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was not with us anymore» when I had the

opportunity to visit Sao Paulo in 1977 for

the ICCC Conference.

However, my first visit opened up other

new contacts with Prof. G. Vicentini and Lea

B. Zinner, and we planed some cooperative

work on the structure determination by using

low temperature, high resolution fluorescence

spectrum of Eu-complexes. Rather unfortuna-

tely the contact was broken during my stay in

Iran due to postal difficulties and this cori

tact is now renewed and I expect several pu

blications to appear from our cooperative work.

Listening to the presentations of

short papers by the young scientists from Sao

Paulo and other universities, I was more than

impressed by the quality of the content and

the reasonings. The enthusiasm shown by the

young scientists is really commendable. If I

may compare (which is rather unfair comparison

in this context, but still) 1977 and 1981 I

am sure that the direction of research work

and the quality have improved tremendously

during these five years. I look forwad to

good quality of research coming out of the

University of Sao Paulo.
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If I may comment a bit on futuristics, f*

may I suggest that the young scientists should

also care for and think in the line of pol-

lution control nuclear wast disposal and ener

gy problems (which was also a part during this

convention) and who could be better than the

Instituto de Química, USP. Universites have

always been the center for first class ori-

ginal researchs which later on found commercial

applications and interests. I wish the young

scientists of Brazil a very good luck in their

effort.
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"COMPOSTOS DE ADIÇÃO ENTRE TRIFLUOROMETANOSSULFONATOS

DE LANTANÍDEOS E ÍTRIO E A N,N-DIMETILACETAMIDA (DMA)" fe

G. Vicentini

Instituto de Química da USP, Departamento de Química

Fundamental

T. Tamura

Bolsista da CAPES, pós-graduando do Instituto de

Química da USP

INTRODUÇÃO:

Inúmeros compostos de adição entre

sais dos lantanídeos e a DMA foram descritos

na literatura e estudados em nossos laborató

rios /1-9/. Recentemente foram estudados os e£ :

pectros eletrônicos de absorção de compostos

de neodímio e espectros de emissão de compos

tos do europio contendo esse ligante /IO/.

No presente trabalho descrevemos a

preparação de compostos de adição entre t H

fluorometanossulfonatos hidratados dos lanta '

nídeos e a DMA, de fórmula geral Ln(CF^SO-)~.

6H O.xDMA, sendo x = 3 para Ln = La-Tb e x = 2

para Ln = Eu-Lu,Y.

Os compostos foram caracterizados /

por meio de análises elementares, diagramas de j

raíos-X, espectros de absorção na região do iri

fravermelho, medidas de condutancia eletrolí
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tica em nitrometano e acetonitrila, espectros

de absorção do composto de neodímio e de emis

são do composto de europio.

PARTE EXPERIMENTAL:

Os trifluorometanossulfonatos dos laii

tanídeos foram preparados pela reação de uma

suspensão aquosa dos carbonatos básicos dos lan

tanídeos com o ácido trifluorometanossulfonico,

mantendo-se, no final da reação, um pequeno esc

cesso do carbonato básico. A solução foi filtra^

da e evaporada em banho-maria. A secagem final

foi feita em dessecador a vácuo, contendo clore

to de cálcio anidro.

Para a preparação dos compostos de a_

diçao procedeu-se de duas maneiras. Na primei^

ra, dissolveu -se o trifluorometanossulfonato

hidratado em pequeno excesso de DMA e a solução

foi deixada ao ar, ao abrigo de poeiras, para

evaporação e cristalização. Na segunda, a solu

ção do sal em DMA foi tratada com cloroformio

para precipitar o composto de adição. Após a

cristalização os produtos foram mantidos em des_

secador a vácuo, sobre cloreto de cálcio anidro.

Análises, Medidas e Caracterização; Os produtos

obtidos foram analisados empregando titulação

<omplexometrica, com EDTA, usando alaranjado de
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xilenol como indicador, para os íons lantaní^

deos /li/. Os teores de carbono, hidrogênio e

nitrogênio foram determinados por métodos mi_

croanalíticos, no Laboratório de Microanáli-

ses do Instituto de Química.

Os diagramas de raios-X, método do

pó, foram obtidos por meio do aparelho GEOL-

JDX-7E, empregando-se radiação de CuKa. fr

Os espectros na região do infrave_r í
¥

melho foram determinados no aparelho Perkin- f

Elmer, modelo 283, usando um filme do 1igan

te e dispersões dos compostos em Nujol, eti

tre janelas de KBr.

As medidas de condutincia eletrol^

tica em nitrometano e acetonitrila foram feí

tas por meio de uma ponte de condutividade ,

constituída de galvanômetro de ponteiro, caí̂

xa de resistências e cela (Kc = 0.10708cm )

da Leeds and Northrup e banho termostatizado

a 25,00 + 0,02 °C.

Os espectros eletrônicos de absor-

ção foram determinados no espectrofotometro

Cary 17. Os espectros dos compostos sólidos

foram determinados, usando dispersões em Kel-

P, à 25 °C e à 77 K.

Os espectros de emissão dos sólidos

foram determinados a 25°C e a 77K, por meio
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de um espectrofluorimetro Perkin-Elmer MPF-4.

As medidas de índice de refração ,

à. 25,00 +_ 0,02 C, foram determinados por meio

de um difratometro ABBE, da Bausch and Lomb.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A Tabela 1 contém os resultados ana

líticos dos compostos cristalizados de DMA e a

Tabela 2 os dados dos compostos obtidos de clc>

roformio. Foram propostas as seguintes este

quiometrias:Ln(CF_S0,)..óH.O.xDMA, sendo x = 3

para Ln = La-Tb e x = 2 para Ln = Dy-Lu,Y para os

compostos obtidos de DMA; x = 3 para Ln = La~Eu

e x - 2 para Ln = Eu-Lu,Y para os compostos ob_

tidos de clorofõrmio.

As analises dos difratogramas de rji

ios-X revelaram a existência de duas series i^

somorfas, que correspondem aos dois tipos de

compostos obtidos.

Os espectros de absorção, na região

do infravermelho (Tabelas 3 e 4), mostram p£

queno deslocamento das bandas do grupo carb£

nila para regiões de menor energia, enquanto

as correspondentes ao estiramento C-N se dejs

locam para regiões de maior freqüência. Os ejs

pectros apresentam também as bandas correspoin
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dentes das moléculas de água coordenadas. As

bandas atribuídas ao ânion, de acordo com Air

duini et ai. /12/, não sofrem deslocamentos,

nem desdobramentos em relação aquelas dos com

postos hidratados. Estes dados indicam que a

DMA se coordena ao íon central através do <>

xigenio e que o anion nao está coordenado.

As medidas de condutincia (Tabelas

5 e 6) mostram que or compostos se comportam

como eletrolitos 1:1 em nitrometano e 1.2 em

acetonitrila /13/ e, em conjunto com os dados

dos espectros na região do infravermelho, sii

gerem a existência de pares ionicos em ambas

as soluções.

Os dados obtidos a partir do espec

tro de absorção, na região do visível (Figu-

ra 1), do composto de neodímio, a temperatu
4

ra ambiente, através das transições IQ/» -*•
2 4 2 4
Pl/2 e *9/2 "* G7/2* G5/2, permitiram o

cálculo do parâmetro nefelauxetico (6=0,994)

/14,15/, do fator de covalência (b1^2* 0,054)

/16/ e do parâmetro de Sinha (6-0,58) /17/,

evidenciando o caráter essencialmente eletro£

tático da ligação. 0 numero de bandas, obse£

vado no espectro registrado a 77K (Figura 1)

indica que o Nd está envolvido por um ambi_

ente de simetria não cúbica /14/. Os espe£
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tros, mostrando a banda hipersensitiva do Nd

(Figura 2) correspondente a mistura das transi_
4 2 4

çoes ^Q/? "*" G7/2* G5/2* s a o c o m P l e t a m e n t e

diferentes daquele no estado solido, mostraii

do a existência de interações com os solven

tes. São, no entanto, semelhantes entre si, e

as forças do oscilador /18/ ligeiramente d_i

ferentes: P x10 =35,9 e 32,6 em nitrometano

e acetonitrila, respectivamente.

0 espectro de fluorescência do com

plexo de eurõpio com três ligantes (Figura 3)

nao apresenta a banda correspondente i trail

siçao D -* F , porém apresenta um pico e um

ombro para D -*- F e dois picos para D •*•

Fj, sugerindo como simetria provável a D,,

/19/ e geometria de prisma trigonal trienca-

puzado. 0 espectro de emissão do bis comply

xo (Figura 4) também nao apresenta a transi_
~ 5 7 ~

çao D •*• F , mostra dois picos da transição
5 7 ° -> 5 7
D •+• F. e três picos para D -*• F2 e foi

interpretado em termos de uma simetria D.

/19/, geometria de prisma trigonal biencapu-

zado, com dois ligantes na base do prisma.

É interessante mencionar que a de_

terminação da estrutura por método de raios-

X, de monocristal de praseodímio /20/ indi



157

cou que o cation esta coordenado a nove oxi.

gênios, com seis oxigênios das moléculas de

água ocupando os vertices de um prisma trL

gonal e três oxigênios de moléculas de DMA

formando capuzes nas faces do prisma, confir_

mando a simetria D., .
Jn
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1. Resultados analíticos dos compostos cristalizados de DMA.

omposto

U.(CF3SO3)3.3DMA.6H2O

Ce(CF3SO3)3.3DMA.6H,O

Pr(CF3SO3)3.3DMA.6H2O

SmlCFjSCV^DMA.ÕHjO

EUÍCFJSOJ)3.3DMA.6Hjü

Gd(CF 3SO 3» 3 .3D MA.6H 2O

Tb«CF,SO3)3.3DMA.bM2O

Oy|«-3SO, Í 3 .2DHA.6II2O

HO(CF3S03)3 .2DMA.6H20

Y(CF,SO-,) ,.2DMA.6H..O

Lantanideo

Teor.

14 ,54

14,64

14 .71

15,00

15,55

15 ,69

16,15

16 ,29

18 ,22

18 ,44

10,86

Exp.

14,62

14 ,61

14,70

15,00

15 ,68

15,82

16,11

16,42

18,22

18,53

10 ,73

A n á l i s e

Nitrogênio

Teor.

4 ,40

4 ,39

4 , 3 9

4 , 3 7

4 , 3 5

4 ,34

4 , 3 1

4 , 3 1

3,14

3 .13

3,42

Gxp.

4,36

4 ,74

4 ,26

4 , 9 3

4 ,20

4 ,09

4 , 3 8

3,71

3.72

3,60

2,56

( I )

Carbono

Teor.

18,85

18,83

18,81

18,75

18,63

18,60

18,50

18,47

14,81

14 ,77

16 ,14

Exp.

20 ,06

19,10

19,71

19,46

1 9 , 4 7

19 ,39

19,84

1 9 , 0 3

16 ,55

15 ,71

17 ,33

Hidrogênio

Teor.

4 , 1 1

4 ,11

4 , 1 1

4 ,09

4 , 0 7

4 , 0 6

4,04

4 , 0 3

3,39

3,38

3,69

Exp.

4,27

3,79

4 ,29

3 ,95

4 , 1 7

4 ,10

4 ,35

3,87

3,66

3,36

3 ,68



Resultados analíticos dos compostos cristalizados de cloroformio.

La(CF 3 SO 3 , r J DMA.

Cn ÍCF-JSU j) , . JUMA

Nd(CF,SO j . JDMA

Sm(CF 3 Sü , ) ..JDMA

Eu(CF3S03 l 3.3DMA

EuiCF iS0. i ).J.2D lHA,

Gd(CF3SO j-.2DMA

TbiCFjSOjíj^DMA.

Dy(CF3SO3)3.2DMA.

Ho(CF3S03) 3.2DMA.

Er(CFJSOJ) 3 < 2OMA.

T»CCF3SO3J3.2DMA.

Yb(CF3SO3)J.2DMA.

Lu(CF3SO.)_.2DMA.

t(CF3SO3)3 .2DMA.

.0H,0

.ull-ü

. bt\ ,Ü

. faH2O

. 6 H , 0

2

.6H / •

.ori2ü

. 6 H , 0

6H2O

OH2O

2U

6H2O

Lint

T e o r .

1 4 , 5 4

1 4 , b4

1 4 , 7 ]

1 i., 0 1

1 5 , 5 5

1 5 , 6 9

1 7 , 2 4

1 7 , 7 3

17 ,88

18 ,22

18 ,44

18,65

18 ,60

1 9 , 1 7

19 ,34

1 0 , 8 6

Kxp.

14 ,67

14 ,63

14,65

15 ,04

15 ,68

1 6 , 4 3

17 ,05

17 ,68

17 ,63

1B.21

18 ,10

18,54

18,70

19 ,48

19 ,25

10 ,91

A n á l i s e

N i t r o g ê n i o

Teor.

4 ,40

4 ,39

4,39

4 , 3 7

4 , 3 5

4 , 3 4

3,18

3 . 1 6

3,15

3 , 1 4

3,13

3 , 1 2

3 , 1 2

3 , 1 0

3 , 1 0

3 , 4 2

Exp.

4 ,95

4,77

4,34

4 ,50

4 , 8 3

4 , 0 5

3 , 1 8

3 , 0 5

2,81

3 , 5 6

3 , 1 4

3 , 3 7

3 , 0 7

3 , 6 1

3 , 4 4

3 , 2 2

(t]

Carbono

Teor .

18,85

18 ,83

18,81

18,75

1 8 , 6 3

1 6 , 6 0

1 4 , 9 9

1 4 , 9 0

1 4 , 8 7

14 , 8 1

1 4 , 7 7

1 4 , 7 3

1 4 , 7 1

1 4 , 6 4

1 4 , 6 1

1 6 , 1 4

Exp.

1 9 , 2 5

1 9 , 3 3

1 8 , 9 8

19 ,25

1 9 , 1 6

1 8 , 6 4

1 6 , 1 9

1 5 , 2 6

15,38

1 5 , 2 6

1 5 , 5 0

1 5 , 1 3

1 5 , 2 4

1 4 , 8 9

1 5 , 1 0

1 7 , 0 7

Hidrogênio

Teor.

4 ,11

4 , 1 1

4 ,11

4 ,09

4 ,07

4 ,06

3 ,43

3 ,41

3 ,40

3 , 3 9

3 ,38

3 , 3 7

3 , 3 7

3 , 3 5

3 , 3 4

3,69

Exp.

4 , 2 1

4 ,59

4 ,28

4 ,19

4 , 4 8

3 ,99

3 ,20

3 ,58

3,41

3 ,39

3 ,57

3 ,34

3 ,72

3 ,55

3 ,35

3 ,89



TABELA 3

Dates observados nos espectros na região do infravermelho dos comp i.tos cristalizados d« DMA, (ca'1)

Coaposto

ON»

L*(CTJSOJ)3.3DMA.6B2O

Oa(Cr3SO3)3.30HA.6B2O

*r(CF3SO3)3.3OMA.6B2O

M CCF3SO3)3.3DMA.6BjO

«•(CT3*O3>3.3»tt.6B2O

3 3 9 2

Gd<CT38O3)3.30MA.6B2O

1b <CTj*Oj)3.3DMA.6H2O

OyjtCr3fiO3) 3. 20HA.fi H 20

•D{CF3»O3)3.20HA.«H2O

T<« 3«>3,3.2«^.6a 20

v C » O

1642

1615

1613

1614

1616

1616

1617

1615

1616

1626

1631

1622

v C - N

1500

1516

1516

1520

1516

1521

1515

1522

1522

1525

152?

1523

vas.S03

-

1265

1265

1257

1264

1265

1267

1264

1254

1246

1249

1246

vCF3

-

1172

1171

1172

1171

1171

1170

1171

1172

1172

1173

1172

VS°3

-
1032

1032

1032

1033

1034

1033

1031

10-32

1033

1034

1038

*...*>3

-

634

635

634

634

635

635

«36

«37

640

«3?

640

mm

517

511

517

517

51»

516

SI»

511

516

SX»

522



TABELA * Dado* observados nos espectros na região do infravermelho dos cojnposto» cristalizado* da
clorofõrroio, (cm" ) .

Composto

DMA

La(CF3SO3)3.3DMA.«H2O

C*(CP3SO3)3.3DHA.6HjO

Pr(CF3SO3)3.3DMA.«B2O

Nd{CF3SO3>3.3DMA.6B2O

3 3 3* 2

8u(CF,SO,) ..3DMA.6H-O
J J 3 *•

BU<CF,SO,)..2DMA.6B.O
3 3 3 2

3 3 3* 2

Tb(CF~SO.)3.2DMA.6B.0

Py(CF3SO3)3..2DMA.6B2O

BO(CF3S03)3.2DMA.6H2O

Er(CF,SO,) , .2DMA.6H-,O

Tb(CF3SO3)3.2DMA.6B2O

UO(CF SO ) .2DMA.6H2O

T(CF3SO3)3.2DMA.6H2O

vC * 0

1642

1616

1616

1616

1614

1616

1616

1616

1615

1616

1632

1624

1617

1630

1629

1624

1623

vC - N

1500

1518

1517

1516

1517

1525

1515

1520

1521

1515

1526

1533

1519

1525

1525

1516

1525

-

1266

1264

1262

1266

1264

1264

1260

1253

1260

1247

1262

1264

1265

1254

1263

1246

VCF3

.

1171

1171

1172

1171

1172

1171

1170

1172

1171

1172

1173

1173

1170

1171

1170

1170

-

1031

1033

1034

1032

1034

1033

1031

1037

1034

1031

•4.034

1036

1032

1033

1033

1033

-

633

635

636

633

636

638

637

642

640

638

640

641

637

637

638

639

-

516

517

520

517

519

520

520

518

519

518

519

519

518

517

519
517
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TABELA 5

Dados sobra a condutância eletrolltica MOlar dos compostoa slnte

tlzados de DMA.

Composto

La(CF,SO,),.3DMA.6H.O

Ce(CF,SO,),.3DMA.6H.0
3 3 3 2

Pr(CF,SO,),.3DMA.6H,O3 3 3 2

Nd(CF3SO3,3.3D^.6H2O

Sm(CF,SO,),.3DMA.6H.O
3 3 3 2

Eu(CF,SO ) .3DMA.6H_O

Gd(CF SO )..3DMA.6H 0

Tb(CF«SO )«- 3DMA.6H^O

Dy(CF SO-)»»2DMA«6H—0

Ho(CF,SO,)-.20MA.6H-0

,(CF3SO3,3.2DMA.6H2O

Nitroraetano

Cone, mM

1,00

1,00

1,00

1,00

1,01

1,00

1,00

1,00

1,02

1,00

1,00

Am

61.5

65,8

67,7

69,1

75,2

75.7

79,0

80,5

71,6

74,9

70,9

Aeatonltrila

Cone, mM

1.00

1.00

1.00

1.01

1.01

1.00

1,00

1,02

1.02

1,01

1,06

Am

223

230

230

232

236

732

240

24?

235

237

233

AM - (Tl.cm2.nol~l.
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TABELA 6

Dadoa sobra a condutânda « l a t r o l l t i c a solar dos coapoatos obtidos

da clorofórmlo.

Composto
Nitrometano

Cone., mM ám

Acetonltrl la

Cone., mM A m

La(CF S03)J.3DMA.6H-O

Ce(CF3SO3)3.3DMA.6H O

.2DMA.6H2O

Tb(CF3SO3> 3.20MA.$H O

Dy(CF S03> 3.2DMA.6H 0

Er(CF.SO3)3.2DMA.6H 0

.2DMA.6H2O

.2DMA.6H2O

1,01

1,00

1,00

1,01

1,00

1,00

0,97

1,00

1,00

1,00

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

1.04

61,6

64,8

67,2

69,5

74,0

77,0

65,0

69,0

70,4

72,1

75,2

77,0

79,2

79,8

81,5

70,3

1.00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,00

1,00

1,01

1,00

1,01

1,00

1,00

1,01

1,00

226

229

228

229

235

233

220

227

233

234

236

238

240

240

239

233
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FIGURA 1 - Espectro de absorção do composto de

fórmula Nd(CF SO >3-6H 0.3DMA: linha

cheia - temperatura ambiente, linha

tracejada - 77K.
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565 595 625 nm

FIGURA 4 - Espectro de emissão do com-

pos to de fórmula Eu(CF SO )

6H Ò.2DMA a 77K.
2
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V / DIFENILETILFOSFINÕXIDO COMO LIGANTE COM SAIS DE

/ LANTANlDIOS

E. Berwerth Stucchi
M. de Souza **
A.M. Galindo Massabni

RESUMO

Foram obtidos no estado solido alguns

compostos de coordenação com difeniletilfos-

finõxido (dfepo) como ligante e percloratos

e cloretos de lantanídios . Medidas físicas

mostraram que a substituição do anion altera

drasticamente as características dos comple-

xos .

INTRODUÇÃO

Com o objetivo de investigar a ação do

dfepo como ligante, obteve-se compostos uti-

lizando-se percloratos e cloretos de lantaní^

dios, por se tratar de ânions com diferentes

habilidades coordenantes. Em trabalhos ante-

riores (Galindo Massabni,1979),utilizandofos

* Instituto de Química, UNESP, CP 174

CEP 14.800 , Araraquara, S.P., Brasil

** FAPESP
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finõxidos terciãrios, foi observado que £

res como volume do ligante e habilidade coor_

denante do ânion influem no numero de coorde.

nação do íon metálico no complexo solido. Ou

tro fator importante e o tipo de solvente em

pregado nas sínteses. Neste trabalho obser-

vou-se que os complexos contendo cloreto pre_

cipitam somente em meio de 1,4-dioxano(DXN),

resultando compostos que tem esse solvente

coordenado.

PARTE EXPERIMENTAL

0 ligante, dfepo, foi obtido através da

reação entre a difenilclorofosfina recem-des

tilada (180 /16mm) e o brometo de etilmagni-

sio em meio de éter anidro.Após a adição leia

ta da fosfina diluída em éter sobre o reageii

te de Grignard, utilizado em excesso, a mis-

tura foi refluxada por 8 horas e depois hi-

drolizada com solução saturada de NH.C1. A

mistura hidrolizada contendo um precipitado

branco volumoso foi tratada com HC1 2N e em

seguida com ^2°2
 p a r a a °xidação da fosfina

ao fosfinóxido. Com este tratamento houve se

paraçao de duas fases. A fase orgânica foi

tratada com benzeno e concentrada, separando

-se o dfepo sólido cujo intervalo de fusão i

121.6 - 122.5°C (PF - 121°C, Horner, 1958 ).
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n - 40%.

Os sais de lantanídios foram obtidosdis

solvendo-se o oxido correspondente em HC1 ou

HC1O, e essas soluções, livres de excesso de

ácido, foram transformadas em soluções metano

licas por evaporações e adições sucessivas de

metanol. Os solventes utilizados nas sínteses

dos complexos eram anidros e foram mantidos

com peneira molecular. Os complexos contendo

perclorato foram obtidos pela adição de solu-

ção do sal ã solução do ligante em metanol.Os

cristais foram separados por decantação. Para

a síntese dos complexos contendo cloreto uti-

lizou-se o ligante dissolvido em DXN porque

tentativas de cristalizar os complexos em vá-

rios solventes usuais foram inúteis e somente

nesse solvente há separação de um óleo.Entre-

tando, nao houve cristalização nessa solução

mesmo apôs vários dias mantida a - 10 C. Após

a eliminação de solventes (metanol + DXN) em

dessecador a vácuo com P,0-n restou uma pasta,

a qual foi tratada com DXN a quente, separan-

do-se um óleo. Após a eliminação de DXN por

decantação, o óleo restante forneceu um sóli-

do aderente as paredes do frasco quando manti

do em dessecador a vácuo. A secagem desses so

lidos sob pressão reduzida, acompanhada de

aquecimento, dã sólidos1 de aspecto vítreo.Com
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plexos de cloreto e brometo de eurõpio com

trifenilfosfinoxido (tfpo) foram também repre

parados (Cousins,1968 e Souza Campos,1978) p£

ra comparação. 0 primeiro, utilizando DXN co-

mo solvente e o cutro, utilizando metanol,uma

vez que em DXN nao se obteve cristais.

A determinação quantitativa de metal foi
-2

feita por titulação com EDTA 10 M nas solu—

çoes dos complexos em etanol/ãgua. A analise

de ânion foi feita titulando-se com NaOH 10

N, a solução eluida de uma coluna de resina

Dowex 50W-X8 na forma ácida. As microanálises

de C e H foram feitas no Instituto de Química
-3

da USP. A condutividade de soluções 10 M dos

complexos foi determinada em metanol, 1,2-di-

cloroetano e nitrometano. Os espectros iníra-

vermelhos foram obtidos em um aparelho Perkin

Elmer 457, em pastilhas de KBr . Utilizou-se o

espectrofluorimetro Perkin Elmer MPF-4 e ce-

las cilíndricas de quartzo para a obtenção dos

espectros de fluorescencia dos sólidos à tem-

peratura de N2 líquido. Para a obtenção dos

diagramas de põ utilizou-se uma câmara de De-

bye-Scherrer de 114.6mm e radiação Cukot , num

tempo de exposição de 16 horas no difratometro

Rigaku Denkí.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através dos resultados analíticos (Tabe

las I e II) e dos espectros infravermelhos

(Tabela IV) pode-se supor que os compostos

de dfepo e cloretos de lantanídios contemn»

leculas de DXN coordenadas. Esta hipótese e

razoável, uma vez que a coordenação de DXN

já foi observada por outros autores (Vicen-

tini, 1962 e 1964 e Heijer,1980). Entretan-

to, a interação de DXN com o metal deve ser

fraca. Isto e evidenciado pela perda de ma£

sa dos compostos quando submetidos a vácuo

no dessecador por vários dias. Os resulta—

dos de análises de metal antes e apôs esse

tratamento (não incluídos nas tabelas) mos-

tram que há redução no numero de moléculas

de DXN coordenadas. Os espectros infraverme

lhos indicam também a presença de perclora-

to coordenado, evidenciada pelo desdobrameii

to da banda em 625cm do perclorato ionico

e, a coordenação do fosfinõxido através do

oxigênio, pelo deslocamento da v . para va-

lores mais baixos que do ligante não coordje

nado. Na tabela IV não foram incluídos da-

dos dos outros complexos porque são muito se_

melhantes. Oi dados de condutância molar Í£

dicam que os compostos de dfepo contendo cl£

reto nao sao condutores em solução de 1,2 -
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-dicloroetano e de nitrometano e sao eletrõ-

litos 1:1 em solução de metanol (Geary, 1971).

Os compostos de dfepo contendo perclorato sao

eletrõlitos 1:1 em 1,2-dicloroetano e, em nî

trometano os valores de A., estão entre os in
ri —

tervalos esperados para eletrõlitos 1:1 e

1:2. Pode-se, portanto, sugerir a presença s^

multânea de CIO, ionico e coordenado, o que

dificulta a verificação do modo de coordena-

ção desse ânion (mono ou bidentado) através

do espectro infravermelho. Em metanol, como

no caso anterior, os valores sao mais altos

(1:2) devido ao maior caráter solvolítico do

mesmo. Os compostos de tfpo sao nao-eletrõli

tos em nitrometano. Os diagramas de pó mos-

traram que os complexos de dfepo com perclo-

ratos sao cristalinos e isomorfos, enquanto

os complexos com cloretos são amorfos.

Da analise comparativa dos espectros de

fluorescencia para os complexos de Eu(III)ojb

servou-se 3 conjuntos de bandas identifica -

das como as transições Do -+ Fo, D "* Fi e

5 7 °

DQ "*• F2, aproximadamente a 580, 590 e 610nm

respectivamente (Forsberg,1973). 0 composto

contendo DXN, foi o que exibiu os maiores

desdobramentos, sugerindo a existência de si

tios de simetria bastante baixa. Esses devem

ocorrer simultaneamente, pois não foi possí-
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vel resolver a banda a 591nm, a qual é muito

larga, devido a contribuição dos componentes

dos diversos sítios, uma característica de

sólidos amorfos (Reisfeld,1973). Para percLo

rato de eurõpio contendo o mesmo ligante o

numero de bandas e muito menor mas a atribu^

ção da transição D o -• Fo é duvidosa, pois es_

ta" ocorrendo em energia mais baixa e é muito

intensa. Entretanto, a possibilidade de ser

uma D}-* F3 ou um componente Stark de D
o-•

Fj e também improvável. Dessa forma, consi-

derando a primeira atribuição tem-se C» ou

C~ como simetrias mais prováveis, que coin-

cidem com os poliedros mais comuns para núme_

ro de coordenação igual a 6 ou 7.

Para os haletos com tfpp, o comportamen

to e também muito interessante. No caso de

cloreto, observam-se duas bandas fracas em

584 e 586nm provavelmente devido a transi-

ções Di+ F3 e as demais transições Dj _,.

?Fj sugerem tratar-se de simetria C_ que

corresponde ao octaedro monoencapuçado (NC •

7). Essa simetria foi atribuída também ao com

posto Eu(tfpo)ABr_ por Souza Campos(1978)que
~ 5 7

observou uma transição D̂ -*- Fo,permitida em

C~ . Com base no numero de componentes agora

observados a simetria mais provável seria D24

correspondente ao dodecaedro (NC-8). Portan-



179

to, ê difícil propor adequadamente os sítios

de simetria do metal mas, pode-se perceber

os efeitos do íon brometo, causando maiores

distorções no poliedro de coordenação.
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Tabela I - Result a d o s Analíticos

A-

B-

C-

D-

E-

F-

C-

H-

1-

J-

Compost o

L«(C1O.) .4dfepo

Nd(C104)3.4dlepo

Eu(C106)3.4dfepo

Er(C104)3.4dfepo

EuCl-.3dfepo.2DXN

EuCl 3 . 3d í epo . l / 2 DXN

DyCl.4dfepo.lDXK

ErCl3.3df«po.l/2P>:N

EuC1..4tfpo

F.u*r,.4tfpo

( c a l e .

10.2

10.5

11.1

12.0

13.5

15.3

12.7

1»>.3

11.1

10.1

7.1.n

) ( o b t . )

Ki.2

10.6

11.0

12.1

13 .8

15.6

12.9

1 6 . !

11.1

10.1

Z

( r a K - . )

2 2 . 0

2 1 . 9

2 1 . 6

2 1 . 5

9.5

-

8 .3

2 1 . 5

7 .>

1 6 . 0

Xni on

( o b t . )

2 1 . 8

21 .h

2 1 . 5

2 1 . 4

9 . 4

-

8.1

2 1 . 8

7.6

15 .7
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Tabela 11 - kesultados Analítico» • Intervala*d* Fusão.

Coaposto XC XH

(cale.) (obt.) (cale.) (obt.)

Intervale de fwsao

A

B

D

E

C

H

49

49

48

53

56

52

.5

.3

.5

. 4

. 4

.4

49.1

48.8

48.1

51.8

54.9

48.8

4.4

4.4

4.3

5.4

5.3

4.9

4

4

4

5

5

5

.7

.5

.5

.7

.5

.8

220

240

221

125

88

105

.1 -

.0 -

.1 -

.5 -

.4 -

.3 -

220.

242.

223.

131.

90 .

108.

8

1

5

2

1

6

Tabela III - Condutância solar. (Q~1ca2 .aol '1) , a 25°C

Coaposto Solvente

1,2-dicloroetano nitroaetano metanol

A

B

C

D

E

C

H

I

J

2«.3

32.8

33.0

35.0

0.67

1.21

0.46

-

91 .1

112.8

120.5

153.4

5 .0

17.3

3 .0

J . O

1 7 . 7

198 .9

203. f>

205 .6

210 .1

108.3

115.7

106.4

-
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Tabela IV - Freqüências observadas no infravernelho (cm )

Composto Região

I II III IV V

1181 770 550

1130 750
df epo

1080 725

1030 705

1000

1130 892 62Ü

DXN
1088 880

1052

E 1145 895 750 569

1127 880 730

1100 700

1079

1031

1000

USO (ombro) 765 640 5*2
c

1140-1070 755 628 508

1010

915

765

755

748

725

695

640

628

618
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Tabela V - Bandas observadas no espectro de fluoretcencia.

Composto

(nsi)

C 583(B) 593(B) 613(F)

S9«(»> 61MF)

616(o)

E 579<f) 591<»,1) 609.}<F)

610 (o)

611 Áo)

616 (m)

618 <m)

I 579(f) 584(f) 610.2(F)

Í86(f) 619 (». as)

Í92(«,a»)

J - 589(«) 609 (m)

594<B) 611 (F.d)

616 (f)

as-attimétrica , d'dublete , l-larga , n-siédia , f-fraca ,

F»forte, o"o»bro.



COMPLEXOS DE TRIFLUOROACETATOS DOS LANTANIDEOS E DE

ÍTRIO COM ÕXIDO DE TIOXANO (TSO).

L.B. Zinner

I n s t i t u t o de Química - USP

Departamento de Química Fundamental

(Pesquisador CNPq (Processo: 3O.O557-8O-Qu-O7)

Os compostos de adição entre sais dos

lantanídeos e sulfoxidos c í c l i co s vem sendo

sistematicamente investigados em nossos lab<5

r a t õ r i o s , part icularmente aqueles contendo o

l igante TSO. Complexos com as seguintes com

posições jã foram s in te t i zados e ca rac te r i za

dos: Ln(NO3) .4TSO (Ln * La-Nd), Ln(NO >3 . 3TSO

(Ln =Sm-Lu,Y), LnCl3.6TS0 (Ln - La-Nd) ,

LnCl3.4,5TSO (Ln «Sm-Gd) e LnCl .3,5TSO

(Ln-Tb-Lu,Y) / I / ; Ln(NCS) .5TSO (Ln »La-Dy)

e Ln(NCS)3.4TSO (Ln * Ho-Lu,Y) /2 /; Ln (C104> .

9TSO (Ln» La-Nd), Sm(C104>3 .8 , 5TS0,Ln (C104>3

8TSO (Ln = Eu-Er) e Ln (C104> 3« 7TSO (Ln - Tm.Lu)

; L n ( P F , ) o . 7 l S 0 ( L n » L a - L u , Y ) / 4 / ; L n B r o .

6TSO ( L n « L a - L u , Y ) / 5 / ; Ln(ReO4> .4TSO Ln •

La-Lu ,Y) / 6 / ; Lnl .8 ,5TSO (Ln - La-Nd) Lnl .

7,5TSO (Ln - Sm-Lu,Y) 111.

Neste trabalho descrevemos a prepara^
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ção e caracterização dos compostos obtidos na

reação entre trifluoroacetatos de lantanídeos

com o oxido de tioxano. Estes complexos foram

caracterizados por análise elementar, espec-

tros na região do infravermelho e visível, me_

didas de condutáncia molar, difratogramas de

raios-X e espectro de emissão do composto de

eurõpio.

PARTE EXPERIMENTAL:

Os trifluoroacetatos de lantanídeos e

ítrio foram preparados a partir de uma suspen

sao aquosa de carbonatos básicos e reação com

o ãcido trifluoroacético (HTFA), mantendo um

excesso de carbonato. A solução foi filtradae

evaporada em banho-maria. 0 produto solido ob_

tido foi seco em dessecador a vácuo sobre clo>

reto de cálcio anidro.

0 TSO foi preparado de acordo com Dan

kleff et ai. /8/, através da reação de tiox£

no com peroxido de hidrogênio (30%).

Os compostos de adição foram obtidos p£

Ia reação, sob ligeiro aquecimento, entre os

sais hidratados de lantanídeos e o oxido de

tioxano, seguido de adição de 2,2-dimetoxiprc)
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pano. Apôs a cristalização, os produtos foram

separados da solução por meio de filtração a

vãcuo, em funil de placa porosa, lavados com o

solvente e secos em dessecador sobre CaCl..

A análise do íon lantanídeo foi feita

mediante titulação das espécies com solução p£

dronizada de EDTA conforme procedimento des-

crita por Lyle e Rahamn /9/. As analises de

carbono e hidrogênio foram executadas no lab(>

ratorio de micro-anilises do IQ-USP.

As medidas de condutância, espectros £

letrônicos, espectros de fluorescencia do com

posto de eurõpio, diagramas de raios-X, foram

realizadas como descritos em /7, 10/.

RESULTADOS E DISCUSSÃO;

Os dados analíticos obtidos encontram-

-se na Tabela 1 e nos confirmam a estequiome-

tria Ln(TFA)3.3TS0 (Ln = La-Lu ,Y) . Os compos tos

apresentam aspecto cristalino, sao ligeiramen

te higroscõpicos e fundem entre 120 e 180°,

(Tabela 1) sendo que em geral a temperatura de

fusão diminui com o aumento do numero atômico

do íon lantanídeo.
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Os valores de condutância encontrados

para os compostos de adição em nitrometano e

acetonitrila sao apresentados na Tabela 2 e

permitem concluir que eles têm comportamento

de nao eletrólitos /li/ nestes solventes.

A comparação dos difratogramas possi^

bilitou agrupar os complexos preparados em

uma única serie de isomorfismo, compreenden-

do os compostos de lantânio ao lutécio e í

trio.

0 exame dos espectros na região do iii

fravermelho , a posição (Tabela 3) e o número

de bandas nos indicam que: a) foram observa-

das duas bandas atribuídas ao estiramento as_

simétrico do grupo -C00 (~1722s e - 1682s

cm ), sugerindo a existência de dois tipos

de coordenação do ânion ao íon central /12 ,

13/; b) os estíramentos simétricos v C00 s<>
S '

mente puderam ser observados em suspensão de

Kel-F, pois há coincidência com as bandas do

Nujol; c) as bandas devidas aos estiramentos

do grupo ~CF~ apareceram em 1195 e 1125 cm ;

d) das bandas atribuídas ao ligante vSO,v
as*

COC e v COC, a primeira se encontra desloca^
s •

da para regiões de menor freqüência, indican

do que a coordenação do TSO ocorre através do
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grupo sulfóxido /l/.

A partir do espectro na região do visí^

vel do coaposto de Nd (Fig. 1) foram calcu

lados o parâmetro nefelauxético /IA, 15/, o £a_

tor de covalencia /16/ e o parâmetro de Sinha

/17/, utilizando as bandas hipersensitivas /
4 4 2
I /#í •*• C c/,»

 G
7/o

 e também a corresponden

te a transição ^-q/o ~* Pl/2* O s v a ^ o r e s ^

(0,991), de b 1 / 2 =0,069 e 6» 0,95 podem

nificar que a ligação íon lantanídeo-ligante,

possui auito pouco caráter covalente e que a

interação Ln-L é essencialmente eletrostática.

O número de bandas do espectro à temperatura

do nitrogênio líquido (77K) nos leva a admitir

que o complexo estudado nao possui simetria cú

bica.

0 espectro de emissão do composto de evi

rópio (Fig. 2), determinado a temperatura do

nitrogênio líquido, apresenta uma banda extre

mamente fraca na região de - 580 nm atribuída
5 7

a transição D ^ FQ. Os picos observados na

região correspondente à transição D -• F- | es_

picles E (2) e A« (1)| e aqueles corresponden
5 7 ' ~"57
D •

— 5 7 -
tes à transição D -• F. jespécíes E(2)

o 2 e

I podem ser interpretadas /18/ em termos

de uma simetria D_ ,, numero de coordenação o^
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to, do cromõforo Eu(0)o e geometria de dode
o —

caedro.

A estrutura do composto Pr(TFA) .3H2O

foi recentemente determinada /19/ e consiste

de espécies poliméricas contendo A grupos TFA

servindo como ponte entre dois íons de Pr ,

dois grupos TFA monodentados e três moléculas

de água coordenadas ao Pr , de maneira que

o número de coordenação oito é atribuído a ca

da íon central e o poliedro fundamental é ejs

sencialmente um antiprisma quadrado. Supomos

que a substituição das moléculas de água pe_

Io ligante TSO nao altera fundamentalmente /

essa estrutura, embora a geometria esperada

seja a de um dodecaedro, muito próxima àque

Ia do antiprisma /20/. Tal sugestão encontra

apoio nos dados de IV, que indicam dois tipos

1e coordenação do ânion TFA e no espectro de

fluorescência que sugere a geometria D para

o poliedro fundamental.
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TABELA 1 - Raauso dos dado» analíticos a pontos da fusão dos eo«po£

La

La

Ca

rr

•4

« •

e«

Cd

Tb

»y

Ho

Er

Ta

Tb.

LN

T

tos da fôratula garal

Laataafdao

Taor.

16,57

16,69

16,77

17,09

17,6»

17,85

18.35.

18.51

18,85

19.08

19,30

19,45

19,83

20,01

11.18

E*p.

16,52

16,59

16,63

17,47

17,92

17,80

Jt*.l°

19,00

19,39

19.32

19,38

19,38

20.10

20,45

11,37

Asálisa

Ln(TFA)3

(X)

Carbono

Taor.

25,79

25,75

25,72

25,62

25,44

25,39

25.23

25,18

25.08

25.01

24,94

24,89

24,78

24,72

27,41

Exp.

26.01

25,85

25.89

25,62

25,51

25.65

25,20

25,33

25,67

25,09

25,05

25,00

24,98

25,02

27,79

.3T5O.

Hidrogânio

Taor.

2.89

2,88

2.88

2,87

2,85

2,84

2,82

2.82

2.81

2,80

2,79

2,79

2,77

2,77

3,07

Exp.

2,78

2,95

2.75

2,74

2.69

2.61

2,72

2,68

2,75

2.63

2,53

2,78

2,83

2.77

3,11

Ponto da

fuaão, °C

180

185

175

175

173

157

154

145

150

142

143

132

125
a>

118

125
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TA1ELA 2

R«*u*o doa dado* d« coadutâocia alatralftiea doa coaaoatoa de

ffõrwtla garal Ln(TFA),. 1TSO «• aitroaiataao • acctonitrila.

Mitroa«taao Aeacoaitrila

Cone ,wM A»

La

Ca

rr

•4

5*

Ew

Ca

Tb

By

••

Er

Ta

Tb

La

T

Coae ,aJf

0.99

1.02

0,95

1.00

0.99

0,94

1.01

0.93

0.98

0.94

0,9»

0,9ft

0,92

1.10

A*

1.9

1.8

4.6

*.«

5.5

5.4

5.5

5.9

».4

• .5

6.»

7.»

7.9

8.9

5.2

0,95

0.95

0.96

0,97

0.94

0.94

0.93

0.93

0.94

0.94

0.92

0,94

0,92

1.04

10

10

11

10

11

10

10

10

9.4

9.7

8,4

8.J

8,1

8.6



TABELA 3 - Dados dos espectros ns região do infravermelho (cm ) dos compostos de fóraula ittil Ln(TPA)..3TSO

Lo

La
Ce

Pr
•4
Sa

IM

Cd

Tb

By

Io

Br

Ta

Tb

Lu

T

TSO

vSO

997s

998»

998s

997s

998s

lOOOvs

993»s

»98»s

997vs

998s

998»

998s

996s

lOOOs

lOOOs

1010s

imito; •

V...C0C

1097» -1090a

1098sh-1092a

1100v»-1092a

1095vw-1090a

U00*v-1092a

1098» -1090a

1095sh-1090m

llOOch-1092»

1097*v-1090n

1098sh-1090a

1097vw-1090B

1090B

1092B

1092B

1100sh-1092a

1092a

• forte; » -

va C 0 C

830a

B31a

830a

828a

831a

828a

828a

830a

830a

830B

830a

828a

828B

830B

830B

822B

fraca;

V...C0°
1718vs-1638vs

1725vs-1690vs

1722vs-1688vs

!72Ovs-l685vs

1735v»-169Ovs

1735vs-1690vs

1735vs-1690vs

174Ovs-1692v«

1740vs-l690vs
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625 nm

FIGURA 2 - Especro de emissão do composto

Eu(TFA)3.3TSO I 77 K
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**/ SI PARAÇÃO DE Cf?RIO E FRACIONAMENTO DE TERRAS
vV

RARAS A PARTIR DOS CLORETOS MISTOS

Carlos Alberto da Silva Queiroz *

Surrinder Pall Sood *

Alcidio Abrao *

RESUMO

0 presente trabalho dã continuidade aos es

tudos desenvolvidos no IPEN para a separação das

terras raras em grupos e individualmente, visando /

uma comparação das varias alternativas tecnológicas

para a instalação de uma unidade piloto.

ns seguintes estudos serno tratados: I) S£

naraçao de Cirio na solução de cloretos de terras

raras por precipitação com perbxido de hidrogênio/

ar/hidróxido de amonio diluído; TI) Turificação do

Cèrio; III) Fracionamento por troca iônica sem o

uso do íon retentor e IV) 0 controle analítico do

processo.

* Inst i tuto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(IPEN).
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0 8istema estudado para a precipitação foi

otimizado, apresentando uma precipitação quase to

tál do Cirio, que foi obtido com pureza de ate 95%,

podendo ser purificado até 99,51.

0 fracionamento em grupos foi efetuado por

troca iõnica. Visou-se principalmente o enriqueci-

mento dos lantanidios mais pesados, sem o uso de

ion retentor, para simplificar as fases posteriores

de separação e recuperação do EDTA, assim como dimi^

nuir seu consumo e o tempo gasto na sua recuperação.

Conseguiu-se uma boa separação entre os lantanidios

leves e pesados, obtendo-se algumas frações de ele

vada pureza.

Apresenta-se no final uma comparação dos

resultados obtidos com dados de estudos anteriores

realizados no Centro de Engenharia Química do 1PEN.

1. INTRODUÇÃO

0 processo alcalino para a abertura quími-

ca da monazita vem sendo praticado no Brasil desde

1948, em escala industrial.
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A composição média da monazita brasileira

é de 60 a 65Z em õxidos de terras raras do grupo c£

rico, 281 en ^2°5*
 5 • 6X em T h 02 e °»15 a °» 3 5 Z em

0 fracionamento das terras raras em gru

pos e individualmente vem sendo estudado por vários

autores, por vãrios métodos: Precipitação Fraciona-

(2 3) — ~
da , formação de complexos e precipitação poste_
. (3,4) ^ . (5) „ .- .

rior , extração com solventes , troca íonica

, associações técnicas de precipitação homor

ginea e troca ionica ' e outras.

Krunholz e Cols» foram os primeiros pes_

quisadores a iniciarem estudos para a separação das

terras raras no pais. As separações foram estudadas

por associações da técnica de troca iõnica com ou-

tros métodos clássicos.

No presente trabalho fez-se o fracionameii

to dos lantanidios, apôs a separação prévia do Ce-

rio por precipitação, por troca ionica sem o uso de
Ion retentor.
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2 - PARTE EXPERIMENTAL

2.1. - REAGENTES

- Cloretos de Terras Raras

Mistura natural de todos os lantanídios

provenientes da industrialização da monazita brasjl

leira. Origem: NUCLEMON, São Paulo.

Os experimentos deste trabalho foram rea

lizados a partir de um concentrado de " cloretos de

terras raras M denominado daqui por diante de " cio

retos de TR ", produzido pela industrialização da

monazita (NUCLEMON) com a seguinte composição me

dia(9>:

TABELA I

Composição media dos lantanídios nos cloretos de /

terras raras.
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ELEKNTO PKRCKHTAGEM COMO OXIDO

Ce 47,0

La 24,0

Nd 18,5

Pr 4,5

Sm ^3,0

Eu 0,055

Gd 1,0

Tb 0,1

Dy 0,35

Ho 0,035

Er 0,07

Tm 0,005

Yb 0,02

Lu nd

Y 1,4

- Peroxido de Hidrogênio 39* (MERCK)

- Todos os outros reagentes usados eram de grau
analítico.



205

2 . 2 . - PROCEDIMENTO

2 . 2 . 1 - SEPARAÇÃO DO CfiRIO

A separação do Cerio é realizada direta-

mente na solução de " cloretos de TR ". 0 Cerio /

(III) ê oxidado a Cerio (IV) pela adição controlada

de peroxido de hidrogênio. 0 Cerio (IV) formado hí̂

drolisa e precipita. A acidez liberada na hidrõlise

e neutralizada fazendo-se passar pela solução um flu

xo de amonia.

Usou-se um l i tro de " cloretos de TR " de

36,25g Rfl~/L a pH 6. Elevou-se a temperatura da s£

luçao e manteve-se a mesma a 60 C, iniciando-se o

gotejamento de peroxido de hidrogênio 30% (130 volu

mes) na velocidade de 0,17 ml/min. Passou-se através

da solução um fluxo de amonia, gerado pela passagem

-3 2

de ar comprimido sob pressão de 48.10 Kgf/cm atra

vés de 500 mL de solução de hidróxido de amõnio. 0

tempo do experimento foi de 2 horas. 0 precipitado

foi filtrado imediatamente. Foram determinados o

teor de Cerio e a massa de lantanideo» precipitada.
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2.2.2 - PURIFICAÇÃO DO CgRIO

Os hidróxidos de Cerio, recentemente pre-

cipitados, com pureza de 90X, foram lixiviados com

ácido nitrico e pH 2,5. 0 teor de Cerio foi elevado

acima de 95Z.

2.2.3 - FRACIONAMEHTO POR TROCA

IONICA.

Nos experimentos de fracionamento das tejr

ras raras foram usadas duas colunas de vidro de 1000

mm de comprimento e 46 mm de diâmetro,conectadas em

serie, com capacidade para um litro de resina úmida

cada uma. Usou-se resina cationica forte S-100 BAYER

(50 mesh). Tratou-se a resina com ácido acético-ace_

tato de amonio, de pH 3, seguindo-se lavagem com /

água destilada. Acertou-se para pH 3 o filtrado do

Cerio, percolando-o a seguir na primeira coluna (aín

da desconectada da segunda coluna). Apôs a carga, /

layou-se a resina com ãgua.
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2.2.3.1 - BLUIÇXO DAS TERRAS RARAS

As primeiras frações foram eluídas com so

lução de EDTA 0,01M, pH 4, tamponado com ácido ace-

tico. A concentração do EDTA foi aumentada no decojr

rer da eluição, mantendo-se a concentração do taqpão

e o pH.

As ultimas frações foram eluídas com EDTA

O,1M, tamponado a pH 8,5.

A velocidade de eluição foi mantida em /
2

0,4 mL/cm /minuto, durante todo o experimento.

2.2.3.2.- PROCESSAMENTO DAS FRAÇÕES

Cada fração recolhida foi concentrada por

evaporação. 0 EDTA foi precipitado por acidífícação

ate pH 1 com ãcido clorídrico 1:1 e filtrado. 0 EDTA

foi lavado com ãgua destilada, secado em estufa a

100 C e pesado para avaliação da sua recuperação.
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2 . 3 . CONTROLE ANALÍTICO

O Cario foi determinado por iodometria.

(12) ~
A massa de terras raras em cada fração foi de_

terminada por gravimetria, por precipitação com ãci_

- (13) — -

do oxãlico e subsequente transformação em 5xi_

dos.

As frações aluídas, enriquecidas em lan

tanídios pesados e ítrio, foram analisadas por espec

trografia de emissão óptica.

Neodímio, praseodímio e samãrio foram

determinados por espectrofotometria. Os õxídos /

foram dissolvidos em ácido clorídrico concentrado, /

as soluções evaporadas ate a secura e redissolvidas

em água destilada. As leituras foram realizadas usan

do-se o espectrofotometro Hitachi Perkin-Flmer mode_

Io 139 e celas de vidro de 10 mm de caminho óptico.

0 lantanio foi calculado por diferença.

o Eurõpio foi determinado por polarografia convencio

nal. Os õxidos foram dissolvidos em ácido clorí-

drico concentrado, as soluções evaporadas até próxi_
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mo a secura e redissolvidas em ãgua destilada. Usou-

se cloreto de aroonio 0tlM como eletrõl i to suporte

e alaranjado de metiIa 0,0012 como supressor de má-

ximo. 0 potencial de meia-onda foi de - 0,671V con

tra eletrodo de calomelano saturado.

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 " PRECIPITAÇÃO DO CÉRIO

Uma série de experimentos foi realizada /

visando o conhecimento das influências na variação

de alguns parâmetros na precipitação do Cerio. Os

seguintes parâmetros foram estudados :

1. Concentração da solução de hidróxido de amonio.

2. pH in ic ia l da solução de "cloretos de TR".

3. Temperatura.

4. Tempo.

5. Concentração das Terras Raras.
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3.1.1. - INFLUENCIA DA CONCENTRAÇÃO

PA SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE

AMONIO.

A faixa, estudada, de concentração do. hidro

xido de amõnio foi 0,5 a 2H.

Os dados na tabela II indicam que o rendi-

mento da precipitação aumenta com o aumento da con-

centração da amonia, porem, o teor de Cerio no precî

pitado diminui. As concentrações ótimas para a sepa-

ração do Cerio por este método são menores ou igual

a 1M. 0 rendimento da precipitação pode ser aumenta-

do com o tempo e volume de peroxido.

TABELA II

Rendimento da Precipitação e Pureza do CeO» em Fun-

ção da Concentração de Hidróxido de Amonio.
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EXP. NH4OH PRECIPITADO FILTRADO

N9 (M) R203Z

1

2

3

0,5

1,0

2,0

21,2

37,6

69,0

93

90

68

34,6

21,0

0,0

3.1.2. - INFLUÊNCIA DO pH INICIAL

Os experimentos foram realizados na faixa de

pH 2 a 6, medido a cada 15 minutos. Observou-se que

para qualquer pH inicial, apôs a primeira gota de p£

roxido, o pH tendia a um valor estável. Nas condições

do estudo, o pH atingiu 4,5, mantendo-se durante todo

o experimento. Os resultados apresentados na Tabela

III mostram que não há variação acentuada no rendimen_

to da precipitação na faixa de pH estudada. Nota-se,

porém, que a massa do precipitado caiu no experimento

onde o pH inicial da solução foi 2. Nesta acidez rela

tivamente alta, o Cerio IV não deve sofrer hidrolise.
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A redução do Cerio IV seria favorecida, com destrui-

çio do perõxido aiicionado. Com a pastagem continua

de amonia, o pH vai gradativãmente subindo, atingni

do o valor estável, ísto e, tendo novamente a pH

4,5.

TABELA III

Rendimento da p r e c i p i t a ç ã o e pureza do CeO^ em fun-

ção do pH.

F.XP. pH PRECIPITADO FILTRADO
N9 INIC. R ^ (%) CeO2 (X) CeO2 (%)

1

2

3

4

5

6

6,0

5,5

5,0

4,0

3,0

2,0

37,5

37,5

37,2

37.2

37,5

34,9

91,8

90,0

90,5

90,0

90,3

90,0

20,0

21,2

22,5

22,0

21,0

23,8

3 . 1 . 3 - INFLUENCIA DO TEMPO E VOLÜ-

ME DE PER0XIDO ADICIONADO.
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Nos experimentos de separação do Cerio os

tempos foram 2 a 5 horas. 0 volume de H^O» adiciona

do variou de 20 a 50 raL, correspondendo a um exces-

so de 415 a 1037% em peroxido, em relação a reação

es tequiometri ca. A tabela IV apresenta os resultados.

Os dados mostram que o rendimento do pre-

cipitado aumenta com o tempo e o excesso de peroxido,

assim como piora a pureza do Cerio. Um excesso de pe_

roxido e necessário para a completa precipitação do

Cerio. 0 baixo rendimento na oxidaçao do Cerio pelo

peroxido deve-se ao grande número de reações parale-
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TABELA IV

Rendimento da precipitação e purexa do CeO2 em fim

ção do tampo e volume de HJ)9 .

EXP. TEMPO VOL. Ü202 PRECIPITADO FILTRADO
N9 (h) .(ml) R2O3(Z) CeO2(Z) (CeO2)

1

2

3

4

5

6

7

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

20

25

30

35

40

45

50

37,5

42,9

46,3

46,5

58,1

60,8

66,9

91,8

90,0

86,0

84,0

80,0

78,9

77,5

20,1

14,7

13,1

14,9

1,3

nd

nd

nd • não determinado

3.1.4. - INFLUENCIA DA TEMPERATURA

Para a separação do Cério, a variação da

temperatura foi desde • ambiente ate 80°C. O tempo

gasto em cada experimento foi de 3,5 horas e o consu

mo de perõxido de 35 mL.
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A Tabela IV mostra que a pureza e o rendi_

mento do Cerio aumentam com a temperatura.

TABELA V

Rendimento da p r e c i p i t a ç ã o e pureza do CeO~ em fun-

ção da temperatura .

EXP. TEMPO PRECIPITADO FILTRADO
N9 °C R203(Z) Ce02(Z) Ce02(Z)

1

2

3

4

5

antb.

40

50

60

80

42,7

45,7 .

46,3

46,3

49,0

80,0

81,1

83,6

84,0

90,2

22,4

18,3

15,4

15,0

5,4

3 . 1 . 5 . - INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO

INICIAL DE TERRAS RARAS

Foram feitos experimentos variando-se a

concentração das terras raras com o objetivo de ye

r i f i ca r possível aumento na pureza do precipitado,

assim como diminuir o consumo de peroxido. As seguiu
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tes concentrações foram estudadas: 36,25, 50,75, /

72,50 e 101,50 g/L. A Tabela VI mostra os resultados.

Os resultados indicam que com o aumento /

da concentração de terras raras aumenta o rendimen-

to e a pureza do precipitado, demonstrando que hou-

ve um aproveitamento melhor do peroxido.

0 tempo dos experimentos foi de 3,5 horas

e o volume de peroxido de 35 ml.

TABELA VI

Rendimento da precipitação e pureza do CeO» em fun-

ção da concentração de " cloretos de TR *'.

EXP. R-O, PRECIPITADO
m g/L R2°3 (8> ""I <*>

1

2

3

4

36,25

50,00

72,50

101,50

16,18

16,18

18,50

19,92

85

85

90

89
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3.2. - FRACIONAMENTO POR TROCA

IONICA

Os resultados do fracionamento por troca /

ionica estão na Figura I .

As curvas de eluição mostram um bom fracio

namento das terras raras leves e um bom enriqueci-

mento das pesadas.

4 - COMPARAÇÃO COM OUTROS MfiTODOS

E CONCLUSÃO

f Nos estudos realizados neste trabalho, s£

bre a separação do Cerio das terras r a r a s , obtive-

ram-se produtos com pureza de 90%, que foi elevada

acima de 95% por l ixiviaçâo, a quente, com ácido a

pH 2,5. Por dissolução do precipitado em acido ní

tricô ou sulfúrico e reprecipitação, obteve-se Ce

rio com pureza de 99,5%. A comparação dos resulta-

(9)dos com estudos anteriores mostrou um menor con

sumo de reagentes e obtenção do produto mais puro.

Noi trabalhos anteriores fez-se a prtcipi
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taçao fracionada para enriquecimento dos vários

laAtanidios e extração por solventes para enrique_

cimento somente dos lantanídios pesados, que foram /

separados por troca tônica, usando-se cobre como íon

cisalhador. Mo presente estudo manteve-se a separa-

ção previa do Cario para enriquecimento dos outros /

lantanídios. No entanto, eliminou-se a precipitação

fracionada em grupos dos elementos restantes. Obtive_

ram-se resultados semelhantes aos anteriores, porem

por processo mais simples e econômico. A recuperação

das terras raras e do EDTA foi acima de 95Z. Obtive-

ram-se algumas frações de elevada puresa para Neodl-

mio a Lantanio. 0 enriquecimento dos elementos pesa-

do» foi de um fator de 20 a 50. Essas frações estão

sendo concentradas para posterior tratamento, visan-

do a obtenção de terras raras individuais de alta pu

reza.
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ABSTRACT

The continued effort in IPEN to separate

rare earths in groups and individually, with an aim

to evaluate various technological alternativas for

the implantation of a pilot plant is presented.

The following studies vare considered:

I. Separation of Cerium from a solution of rare /

earth chlorides by hjdrogen peroxides/ compressed

air and ammonia.

IX. Purification of Cerium.

III.Fractionation by ion exchange without the usa of

retainer ion.

IV. Analytical control of the process.
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The system in conaideration for the preci-

pitation of Ceriuai wae optimized giving aliaoat cam

plete preèipitation with a purity of us to 95Z which

can be further purified to 99,5Z.

Fractionation in groups waa achieved by /

ion exchange technology with the aim of concentra-

ting heavy lanthanides without the use of retainer /

ion to simplify later fase separation and recovery of

EDTA and also reducing its consumption and the time

required.

A good separation between the heavy and the

light lanthanides was achieved, resulting in some /

fractions of high purity.

Finally, comparison of the results obtai-

ned earlier in the CEQ/IPEN is presented.
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SEPARAÇÃO DE TERRAS RARAS PELO MÉTODO DE TROCA IÔNICA:

íons Retentores Zn(II) e Cu(II) e Resinas Dowex-50

X-4 e Amberlite IR-120

Luiz Alfredo Pavanin*

El ia Tfouni**

Osvaldo Antonio Serra**

Desde que a cromatografia de troca

iônica foi efetivada como técnica de separa-

ção, tem-se conhecimento de um vasto numero

de trabalhos utilizando esta técnica para se_

paração de terras raras. Estes trabalhos na

sua maioria sao diferenciados pela alteração

de parâmetros envolvidos na técnica. 0 tipo

de eluente utilizado, íon retentor, resina,

dimensão da coluna, temperatura, e composi-

ção da mistura de terras raras, são os parâ-

metros que freqüentemente diferenciam estes

trabalhos. Spedding e cols. empregaram ã-

cido cítrico em varias concentrações e pHs,

* I.Q. Araraquara - UNESP e Dept. Química-

FFCLRP-ÜSP (Fundação de Amparo â Pesquisa

do Estado de São Paulo - FAPESP)

** Departamento de Química da Faculdade de

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão

Preto - ÜSP
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e resina Amberlite IR-1. Ketelle e Boyd se

pararam terras raras pesadas com a resina Dô

wex-50 (270-325 mesh), e ácido cítrico em bai

xa concentração. Spedding e cols. utiliza-

ram a resina Nalcite HCR no ciclo amoniacal,

2 colunas, EDTA como eluente, e introduzindo

o uso de ion retentor, utilizando inicialmen

te o Fe(III), e, posteriormente, o Cu(II).P(>
8 9

well , e Krumholz e cols. utilizaram o Zn
(11) como ion retentor. Nos trabalhos de £

parações de terras raras, existem diversifi-

cações com relação a mistura de terras raras

utilizada, abrangendo desde misturas natu-

rais provenientes de algum mineral, mistura

equimolar de varias terras raras, até alte-

ração nas concentrações de diversas terras

raras. A título de ilustração deste último

fator, Carvalho e Serra , estudando a in-

fluencia da variação da concentração de uma

terra rara na separação das mesmas, traba-

lhando com a resina Dowex-50 X-4 (50 a 100 mesh),

íon retentor Cu(II), 2 colunas, EDTA como e-

luente, e solução de cloreto de terras raras

prtjya n i a n t» Jtlt̂ tton a_zjLta_.-bXjJ sileira, verifi-

caram que o teor de lantânio na mistura a

ser processada por troca iônica parece in-

fluir na resolução das demais terras raras.

Constataram que as melhores resoluções foram

obtidas quando as amostras foram processadas
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com maiores teores de La^O.. Atribuíram es-

te fato a posição que o lantânio ocupa na r<e

sina como elemento predominante, sendo o pr̂ _

meiro a ser complexado pelo EDTAt e introdu-

zindo, assim, um maior numero de equilíbrios

disponíveis aos íons trocãveis. Esses fatos

parecem confirmar as observações de Ryabchi-

kov e Ryabukhin , e Nervik , sobre o com-

portamento cromatográfico de misturas de te£

ras raras na escala de miligramas. Nas se-

parações de misturas onde uma terra rara prê

domina sobre as demais, os elementos eluídos

antes do predominante sao melhor separados,

ao passo que i sempre pobre a resolução da

terra rara eluída logo em seguida ao maior

constituinte. Nervik salienta, ainda, que

quando o cerio predomina sobre o lantânio na

mistura, este último tem pior resolução. A-

nota ele ainda que, entretanto, a predomi-

nância do cério nap e suficiente para uma me

lhor resolução das terras raras subseqüentes

ao mesmo, na série lantanídica. Fode-se, po£

tanto, admitir que a concentração e posição

de um lantanídio na coluna sejam fatores im-

portantes no rendimento da separação das te£

ras raras.

Separações de terras raras tem si-

do efetuadas usando-se EDTA como eluente,

Cu(II) e Zn(II) como íons retentores, e Do-
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8 9
wex-50 X-4 ' . No presente trabalho,

ra-se, em termos de resolução, o emprego de

Dowex-50 X-4 (50 a 100 mesh) e Amberlite IR-

120 (20 a 30 mesh) , e Cu(II) e Zn(II) na s e ^

paração de terras raras pelo método de troca

ionica, utilizando em toáoa os casos a mesma

solução estoque: uma mistura de TRC1. prove-

niente da monazita brasileira, e tratada pa-

ra diminuir o teor de cério, face aos fatos

apresentados e ao alto teor de cério(48Z) na

mistura original.

0 cêrio pode ser isolado pela sua

facilidade de oxidaçao ao estado tetravalen-
~ 13

te. Esta oxidaçao pode ser feita pelo ar
' ,a 100-150 C, ou pela utilização de um

J - - -j * 15-16 ..

dos vários agentes oxidantes , como di-

cromato, bismutato, permanganato, persulfa-

to, bromato, clorato, ãgua oxigenada, hipo-

clorito. Foi utilizado o hipoclorito de só-

dio para esta oxidaçao, pois o tratamento com

este reagente é simples, pouco oneroso, e não

produz, além do sódio, íons diferentes dos

já existentes em solução.

PARTE EXPERIMENTAL

Foi utilizada, como material de pa£

tida, uma solução de cloretos de terras ra-

ras proveniente de tratamento da monazita br£

sileira pela Nuclemon, e cuja composição a-
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proximada está na Tabela I

oxido na
brasileira

22,4
47,6
4,9
18,3
2,2
1,7

Z de TRCl
no Conc.de

TRCl

22,0
47,8
5,0

17,5
3,0
2,0

TABELA I - Distribuição das terras raras na

monazita brasileira e no concen-

trado de TRCl .

Elemento % com

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Gd
Y+demais TR 2,9 2,7

íòolamtnto Va.fic.ial do Czuio

Basicamente, o método empregado con

siste na oxidação do Ce(III) por hipoclorito

de sadio, com a precipitação simultânea, em

meio básico, dos lantanídios tripositivos,

bem como do Ce(IV), seguida de uma dissolu-

ção fracionada. 0 procedimento consiste em

adicionar, lentamente, 500 ml da mistura de

TRCl a um litro de solução aquosa de NaClO

a 5%, sob agitação constante. 0 Ce(IV) pre-

cipita, juntamente com as demais terras ra-

ras. Em seguida, adiciona-se HC1 IN, gota a

gota, sob agitação constante, até pH 3,4. A

suspensão é filtrada em bttchner, lavando-se
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o precipitado com HC1 4x10 M. 0 precipita-

do contendo Ce(IV) e levado à estufa a 100°C,

por cerca de 12 horas, pesado e analisado es

pectrofotometricamente. 0 processo esta es-

quematizado na figura 1.

A solução com baixo teor de cério,

obtida de acordo com este procedimento, foi

utilizada nos estudos de troca ionica.

T fio ca Tônica

Realizaram-se experimentos utili-

zando as resinas Dowex-50 X-A (50 a 100 mesh)

e Amberlite IR-120 (20 a 30 mesh) no ciclo

amoniacal; ions retentores Cu(II) e Zn(H),2

colunas de 100 cm de comprimento x 2,5 cm de

diâmetro ligadas em série; EDTA 7,5 g/ 1 a

pH 8,6, como eluente; vazão da coluna de 2ml/

cm/min; e 400 ml de solução 0,386 M em ter-

ras raras para cada experimento. Empregou-se

o método de cromatografia de troca ionica (e_

luição com barreira) descrito na literatura '

. 0 teor de lantanídios foi determinado por

via espectrofotometrica, utilizando-se um e£

pectrofotometro Perkin-Elmer,modelo Coleman

575.

USULTAVOS £ VÍSCUSSÂÕ

Szpanaçao do CtKio
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A solução de cloretos de terras r£

ras foi submetida duas vezes ao procedimen-

to de retirada do cerio, conforme esquema da

figura 1, após o que foram obtidos os seguijn

tes resultados:

Ce
Nd
Pr
demais

precip
%

94,2
2,1
0,5

TR 3,2

itado 1+2
m(g)

4,66
0,10
0,025
0,16

fi
%

8,7
30,4
8,7

52,2

ltrado
m(g)

0,52
1,80
0,52
3,12

Foi verificado que, apôs o primei-

ro procedimento, o precipitado 1 (figura 1),

apresentou 5,4% de TR e 94,6% de cerio e o

filtrado 1 30% de cerio; o filtrado 1 foi,e£

tao, submetido a um segundo procedimento,fo£

necendo o precipitado 2 com 7% de TR e 93% de

Ce, e o filtrado 2 com 8,7 % de Ce e 9,3% de

TR. Um balanço total para o procedimento,

efetuado duas vezes, mostrou que a soma dos

dois precipitados continha 5,8% de TR e 94,2%

de Ce, e a solução final 8,7% de Ce e 91,3%

de TR. Nota-se que a quantidade das outras

TR e pequena nos precipitados 1 e 2 de Ce

(IV). Submeteu-se, então, o filtrado 2 a um

novo procedimento, sem grande perda das ou-

tras TR, obtendo-se, assim, uma solução com
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aproximadamente 3% de cério. Este método,em

condições um pouco diferentes, requer um nu-

mero relativamente maior de procedimentos p£

ra se obterem resultados semelhantes.

tônica

Foram realizados quatro experimen-

tos :

a) Dowex-50 X-4 com Zn(II)

b) Amberlite IR-120 com Zn(II)

c) Dowex-50 X-4 com Cu(II)

d) Amberlite IR-120 com Cu(II)

Os resultados obtidos em cada um

destes experimentos estão lançados em gráfi-

cos, onde a composição percentual de cada fra

çao se encontra em função da massa acumulada

de cada fração (figuras 2,3,4,5).

Constata-se graficamente que nos

experimentos £ e c_ os elementos Nd e La es-

tão com pureza bastante elevada. Nos experi_

mentos b e d_, hã fracionamento para o lanta-

nío, enquanto que para os demais elementos o_

corre apenas um enriquecimento. Nota-se ai ri

da uma ligeira vantagem no enriquecimento do

elemento Pr no experimento £.

Os valores tabelados (Tabelas II,

III, IV, V) permitem o estudo do fracionamen

to e do enriquecimento das frações.
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TABELA II -

Elemento

Gd

Sm

Pr

Nd

Ce

La

Y+Pesadas

TABELA III

Elemento

Gd

Sm

Pr

Nd

Ce

La

Y-(-Pesadas

Dados

M.
í

0,739

0,981

1,902

8,100

0,766

11,911

0,761

- Dados

M.
1

0,612

0,944

2,128

8,038

0,742

12,004

0,713

do experimento a

Z.

2,9

3,9

7,7

32,2

3,0

47,3

3,0

do exper

Z.

2,4

3,8

8,5

31 9

3,0

47,6

2,8

Mf

0,739

0,981

1,845

7,726

0,766

11,288

0,761

imento b

Mf

0,612

0,937

1,840

7,366

0,610

11,426

0,713

Zf

100,0

100,0

97,0

95,4

100,0

94,8

100,0

Xf

100,0

99,3

86,5

91,6

82,2

95,2

100,0
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TABELA IV - Dados do experimento c

Elemento

Gd
Sm
Pr.
Nd'
Ce
La
Y+ Pesadas

TABELA V -

Elemento

Gd
Sm
Pr
Nd
Ce
La
Y+Pesadas

M.
1

0,630
1,033
1,848
8,243
0,693
12,000
0,755

Dados do

M.

0,654
0,989
2,325
7,.957
0,553
11,967
0,700

Z.í
2,5
4,1
7,3

32,7
2,7

47,6
3,0

f
0,619
1,033
1,746
7,400
0,693
11,170
0,740

experimento d

Z.
í

2,6
3,9
9,2

31,6
2,2

47,6
2,8

f
0,613
0,835
1,640
6,423
0,452
11,042
0,700

f
98,3
100,0
94,5
89,8
100,0
93,1
98,0

f
93,7
84,4
70,5
80,7
81,7
92,2

100,0

Nas Tabelas II, III, IV e V,os te£

mos M., M , Z., Z_ representam:

M - Soma individual da massa de cada lanta-

nídio em cada fração (massa do lantaní-

dio na amostra inicial).

7o. - Percentagem do lantanídio na solução es

toque.
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M - Soma das massas do lantanídio nas fra-

ções enriquecidas (frações em que este

lantanidio se encontra em percentagem

superior â sua percentagem na solução es

toque).

% - Percentagem de massa total recuperada

nas frações enriquecidas, em relação a

massa inicial presente na amostra.

Analisando as tabelas II, III» IV

e V, de modo geral, pode-se notar que o ex- m

perimento <i foi o que apresentou pior reso-

lução. Nota-se ainda uma aparente melhoria

para o experimento a_, melhoria esta que é r£

forçada pela analise das figuras 2, 3, 4 e 5,

onde se verifica que a sobreposição de ban-

das é menor para o experimento com Dowex-50

X-4 e íon retentor Zn(II). Porem, uma com-

paração somente através destas tabelas tor-

na-se difícil, visto que os valores apresen-

tados indicam o teor de terras raras em to-

das as frações enriquecidas, e,portanto, es-

tes valores se referem ao teor total de ter-

ras raras nas frações de alta pureza e nas

frações de menor pureza, mas ainda enrique-

cidas. Entretanto, pode-se fazer uma análi-

se em termos apenas das frações que apresen-

tam maior grau de pureza. Estes dados estão

acumulados na tabela VI, onde as colunas La>
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90% e Nd>90Z, representam a soma das massas

destes elementos nas frações em que eles se

TABELA VI

Exper.

a
b
c
d

- Dados

La>90%
(g)

10,901
8,285
10,187
3.523

dos experimentos

Nd>90Z
(g)

6,712
—

4,665

La>99Z
(g)

10,416
4,712
8,817
3,523

£»b>£»!

Nd»99Z
(g)

4,652
—

4,665

encontram em percentagem igual e acima de 90Z

em relação a massa da fração, em cada expe-

rimento; e as colunas La^99Z e Nd>99Z quan-

do se encontram em percentagem igual e acima

de 99Z. Os demais elementos nao apresenta-

ram teor superior a 90Z em nenhuma das fra-

ções .

Nota-se, ainda, por esta tabela,

que os experimentos com a resina Dowex-50 X-4

apresentam-se melhores que os com a Amberli-

te IR-120. Com a Amberlite IR-120 não se ob_

teve Nd com pureza superior a 90Z, enquanto

que, com a Dowex-50 X-4, obteve-se cerca de

60% deste elemento, com pureza de 99Z em re-

lação a quantidade deste elemento na amostra

inicial. Quanto ao lantanio, observa-se me-

lhor resolução também nos experimentos com a

resina Dowex-50 X-4; apesar disto, nota-se que
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a sua resolução nos experimentos com a IR-

120 mostra-se satisfatória, possivelmente d£

vido â pequena quantidade de cerio presente
12

na amostra. De acordo com Nervik , uma al-

ta concentração de cêrio nao melhora a reso-

lução das terras raras adjacentes, ou seja,a

resolução das terras raras depende da conceii

tração de cêrio. Todavia, a influencia so-

bre o lantânio parece ser mais evidenciada,

uma vez que este elemento se encontra em ma|

or quantidade na mistura que o neodímio e é

eluído posteriormente ao cirio. Deste modo,

a baixa concentração de cério foi um fator

importante para a boa resolução observada de

La e Nd.

Operacionalmente, para a escolhado

Ion retentor, é necessário enumerar uma sé-

rie de fatores para que se possa optar quan-

to â utilização de Zn(II) ou Cu(II):

1- A utilização do Zn(II) facilita bastante

as operações de recuperação do EDTA e te£

ras raras após a eluiçao, levando a uma

diminuição no tempo total consumido no e:c

perimento, em relação ao Cu(II).

2- 0 numero de frações nos experimentos com

Zn(II) são aumentados, aumentando-se com

isso o tempo total consumido nos experi-

mentos.

3- 0 complexo de Zn(II) com EDTA e incolor,
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dificultando deste modo o acompanhamento vi-

sual pelo operador.

Em termos de resolução, pelos da-

dos das tabelas II, III, IV e V é difícil dî

zer qual dos dois ions retentores empregados

e o mais eficiente. Contudo, pela tabela VI,

nota-se que a resolução para os experimentos

com Zn(II) teve uma ligeira melhora nestas

condições de trabalho.
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USO DE CATALISADORES LANTANÍDICOS EM ELETRODOS DE AR

LETICIA TARQUINIO DE SOUZA PARENTE

U.F.C - PUC - RJ

Na d é c a d a d e 1960 j ã e s t a v a m c o l o

cados os pré-requisitos básicos para o bom

funcionamento dos catalisadores de redução

do oxigênio em eletrodos de ar, necessários

aos õxidos monometal icos ou oriundos de mijs

turas de õxidos formados por metais com va-

lencias diferentes.

Eram eles:

a) fatores elétricos: conditibiH

dade e tipo de condutibilidade (n ou p) .

Estes fatores foram atendidos pe-

los materiais semicondutores sobretudo do

tipo de estruturas complexas como a dos es-

pinélios.

b) estabilidade termodinâmica nas

condições de uso (atmosfera e temperatura)e

resistividade química ao contacto dos de-

mais componentes do sistema (v.g. eletrõli-

tos) .

c) fatores eletroquímicos: resis-
tência à corrosão e atividade eletroquímica
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adequada.

Os métodos, pelo menos alguns, de

preparação do material, já eram conhecidos na

quele tempo e alguns foram aperfeiçoados,po£

teriormente, para a composição de óxidos mi£

tos de lantanideos. Além do mais, outros no-

vos surgiram na literatura, como se vera adi_

ante.

No caso dos catalisadores que ora

se estuda o método mais eficaz e mais utili-

zado e a sincristalizaçao de sais oxigenados

seguidos pela decomposição térmica; vindo em

seguida o que consiste numa decomposição ter

mica, ou reação sõlido-sõlido entre 2 oxídos

ou carbonatos, ã temperaturas acima de 10009C,

sendo finalmente dopados por elementos conve

nientes, sob atmosfera controlada.

No Quadro 1 a seguir, são apresen-

tados alguns métodos, produtos de partida,

condições de trabalho e propriedades de al-

guns catalisadores.

Contudo foi somente a partir de

1969, segundo revisão aqui apresentada, que

surgiram no panorama científico os compostos

de lantânio e lantanideos capazes de catali-

sar com eficiência a redução de oxigênio em

eletrodos de ar e servirem portanto de subs-

tituinte8 de baixo custo, dos catalisadores
ã base de metais nobres como Pt, Pd e Ag.
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O mecanismo de redução do oxigê -

nio ainda não esta esclarecido suficiente -

mente. Contudo dois esquemas de seqüências

ou etapas, embora diferentes, jã podem ofe-

recer alternativas de interpretação. Estão

eles aqui representados pelas figs.(l) e(2).

Seus autores WROBLOWA do primeiro e APPLEBY

e SAVT do segundo, apesar de pontos de par-

tida diferentes, oferecerem uma etapa comum

de explicação para- a função catalitica. Em

ambas as propostas (^-catalisador contribue

para a passagem da espécie O^H (ou H.O. p£

ra O» (ou 1/2 0~ + 0H ), representada a re-

ferida passagem pela constante k,.

Apôs um levantamento cuidadoso na

literatura, foram encontradas citadas as ejs

pécies lantanídicas indicadas como catalisai

dores de redução de oxigênio (sobretudo pa-

ra eletrodos de ar em sistemas eletroquími-

cos: fontes de energia) que se acham alista

das na Tabela I.

Para a eficiência destes catalisit

dores alguns autores apontam como sendo da

mais alta importância e influencia, os fato_

res:

a) difusibilidade do oxigênio a-

traves do material que constitue o catalisa

dor (dependendo da temperatura, porosidade,

composição química, adsortibilidade, etc.)
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b) tipo de ligação entre o metal dt

transição e o oxigênio do próprio oxido ca-

talisador .

A respeito deste último fator, tor

na-se necessário uma explicação mais deta -

lhada do modelo até então vigente.

A Tabela II e a Fig. 3 tentam ilu£

trar os dados dos comentários que se seguem.

A atividade eletrocatalirica de um

oxido segundo GOODENNOtfGI* (1967) , depende da
A * - *

possibilidade de se formar uma banda o num

oxido que é dependente por sua vez da inte-

gral de interpenetraçao (ou superposição)en

tre o orbital e do íon metálico M e um or-8

bital sp de um oxigênio do oxido. Esta con

clusao sugere que nao somente as orbitais de

M sejam deslocalizadas, mas que formem uma

banda de natureza tal, que confira qualida-

des catalíticas ao oxido. De acordo com o

autor supracitado hã três tipos de bandas d

nos óxidos de metais de transição:

Bandas 11 » interação entre orbi -

tais to em M-M.
2 g *

Bandas II * interação de um orbi -

tal t~ do M com outro p- do 0 em M-O-M.

Bandas o • interação de um orbi -

tal e do M com sp do 0 em M-O-M.
8 .

Considerando-se A idéia de que a
molécula do oxigênio a ser reduzido e adsor
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vida pela parte terminal, na primeira etapa

da redução ela deve interagir com o íon me-

tálico na superfície do oxido. Pensando-se

então no arranjo geométrico, a adsorção se

dará melhor nas orbitais e dai se concluir

que os oxidos com banda o possuam maior p<>

der redutor. Pela Tabela II, vê-se confirina

da a suposição de que os oxidos com banda
t* *

de condução a tem atividade catalitica mais

alta.

Ainda segundo a nevisão, verifi *

cou-se que a eficiência do catalisador e a-

valiada por vários métodos e a medida de vã

rios parâmetros:

a) curvas de tensão x corrente em

meias células (catodo e eletrolito).

b) estudos de condutibilidade do

material.

c) determinação do coeficiente de

difusão do oxigênio.

d) determinação da superfície de

contacto do catalisador.

e) tamanho, forma e distribuição

das partículas do catalisador.

Estão presentes portanto métodos

eletrofísicos, espectrométricos e cineticos,

Conclue-se que embora bem inicia-

do, o campo de pesquisa ainda esta restrito
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a alguns centros de investigação (vide bi -

bliografia) e a compostos predominantemente

do tipo estrutural da perovskita. Acredita-

-se que ha muita margem de expansão nao so

quanto a compostos inorgânicos novos com ejs

truturas diferentes, ou talvez partindo tam

bem de compostos bioinorgânicos. Sem falar

também no desenvolvimento de novos modelos

e métodos de trabalho.

Cumpre lembrar que o problema cru-

cial para construção de células eletroquínri

cas tipo células a combustível e metal-ar é

sem duvida a preparação do catodo redutor

de oxigênio do ar.
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TAREI A 1

Catal íssrforeu 1 ant anÍWicol citados na Literatura ÍI969- I9S1).

Oxidou x Ri-frrênria

l.aNi, _ x
v
x « 3 0,1-0.3 Matsu»oto et «I.(1V77)

l.aNi C o
x ° . 0,1-0,3 Htiiuaoto et al.(IV77)

LaNij_KF*x0 0,1-0.3 Matsuaoto et «1.(1977)

l'"l-»Sr)|MnO3 0.1-0.3 Hntiupolo et «1.(1977)

lnl-xSrxfO°3 °'2 Kudo, Obayaabi.

(1977)

(In - 1a.Nd.Pr,Sm)

Nd Sr Co Ni 0 0,2 (y-0,1) Kudo, Obayashi, Toshida
i ~ x K y — i y *

(1977)
Laj^Sr^CoOj 0 , 0 1 - 0 , 6 0 Meadocroft (1975)

L a l y S r y C o 0 4 y - 0 , 0 1 - 1 . 0

y x - 0 , 5 ou x - 0 , 7 5 Vau Burrn ( 1 9 7 7 )



TABELA II

Oxido

LaTiO,

LaCrO,

M - (Fa, Co)

Configuração elétron d ConduCividade Atividade

1*V° (M-o-M)

* «o
c o

•6 *6 *4 *2t °O * ou t *0 *

(x - (x > 0)

1"11 (x>0) (o*)

•6 *1
t o ' (x - 0)

aatálica

aaai-aatálica

•aai-aatálica

•aai-aati1ica

aatillea

baixa

alta

baixa (x • 0)

alta (x>0)

alta (x • 0)

baixa (x > 0)

a) saai a ••tiliea danotaa ot tipot da condutlvidad», b) iatarpanatrafào da banda 1 eoa a

banda o •

Oi
00



Quadro 1* Hateriaii produtidoi por dif«r«ntet actodos • condiçõti.

Método R*ag«nt«t Inic.
Condiçõt»

Fluxo

ftneoavoaição

d* eitlitoi

NiO

L*2°3
NiO

(K,CO.)

Dtcoaposição

d* nitratos La(NOj)

tcapo(diai) t C
Produto

Ni carbonato

0.2

1

2-3

7

650

950

850

950

1050

600

850

950

950

NiO, L«

LaNiO
3

LaNiO.

LaNiO

LaNiO

LaNiO

LaNíO

LaNiO,

LaNiO.

R«s istividadc
üem

Xraa de Superf
2

7 50 0 , 5 - 0 , 7

1.2

0,8

0.5

9,5

78,0

3.1

1.1 1,0

628 11,1

1,8 4,7

0,9 2,8

0.6 2,5

0.9 1,8

196 2,9

Ponta Hattuaoto (1977)
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Contin. Quadro I - Material» produzidos por diferentes nétodos «

cond içoes.

Composição Produtos Xraa de Superf. Res 1stividade

•2/g n c

LaNiO.

.9 Nd0.1

Perovski ta 0.56 0.8

NiO, Pwrovnk i ta 0.68 1.3

'•'O.» N d0.2

NiO ,

'-o.; Nao.3

Nil) ,

Perovsk ita

oxido de

Ni .• Nd

Pernvvk i ta

oxido de

Ni e Nd

0 . 7 6

0 , 6 5

2 . 8

3 .3

Sm o . i

N i l ) , Pi>rovnk í Ca

o x i d o de

Ni e Sm

0.92 0,6

S m 0.2

NiO , Perovskíta

oxido de

Ni e Sn

0.1<t 1 , 6

l a 0 . 7 S l"0.J

NÍO, Perovsk ita

õx ido da

Ni e Sm

1,67 2 , 8

P o n t e H a t s u m o t o ( 1 V 7 7 )
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MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS EM COM-

PLEXOS DE EURÔPIO(III)

Henrique E, Toma* e Fernando Tadeu P. Lellis**

INTRODUÇÃO

Os processos de transferencia de elétrons em

complexos de Eu(III) ainda são pouco compreendi-

dos em termos das teorias existentes. Estudos

anteriores (1) tem questionado a adiabaticidade

implícita na teoria de Marcus para esses casos;

porém, de modo geral» sabe-se que o tratamento

teórico proporciona melhores resultados em condi

ções próximas da reversibilidade, isto é AG =0.

Infelizmente, os sistemas estudados até o preseii

te encontram-se muito distante dessa situação»

Neste trabalho investigamos a cinética de

transferência de elétrons entre íons de Eu(III)e

o complexo V(pic),~ recém caracterizado em nosso

laboratório (2) (pie » ânion picolinato). Esse

sistema e especial por apresentar característi -

cas favoráveis ao tratamento teórico, além de

abrir novas perspectivas no que se refere à redu

çio de íons lantanídloa em meio homogêneo.

K Instituto de Química - USP - S.Paulo

«« Bolsista da FAPESP - Inst. Química - USP
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PARTE EXPERIMENTAL

Hateriale. Soluções de V(II)aq foram obtidas pe_

Ia redução de V/Cl- com amálgama de zinco, em áci

do trifluoroacêtico 0.1 H, sob atmosfera de arg£

nio. 0 complexo l/(pic),~ foi preparado pela

reação de íons de V/(II)aq (10 M) com picolina

to de litio em grande excesso (10" M). Soluções

de Eu(III) foram preparadas pela dissolução de

EunQ em ácido trifluoroacêtico e padronizadas

por titulação com EOTA.

Técnicas. Todas as operações foram realizadas sob

atmosfera inerte. 0 transporte das soluções foi

efetuado através de técnicas de seringa, com

agulhas de polietileno. As medidas cinéticas f£

ram realizadas com um aparelho Durrum D-110 aco-

plado a um osciloscõpio registrador da Heulett-

Packard. Empregou-se um sistema de fluxo de Kel

-F e celas de 2 cm de caminho óptico. Os espec-

tros eletrônicos foram registrados nos espectro-

fotômetros Cary-lU e Cary-17, utilizando-se de

uma cela espectrofotometrica especialmente cons-

truída para trabalho anaeróbico. As medidas de

voltametria cíclica foram executadas com um sis-

tema eletroquímico da PARC, constituído de um p£

tenclostato M-173 e de um programador universal

M-175. Utilizou-se um eletrodo de trabalho de ou,

ro, versus Ag/AgCl (KC1 1M) como referência em

capilar de Luggin, além de uma espira de platina
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como eletrodo auxiliar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A redução homogênea de íons de Eu(III) (E° =

-0,425 V) exige sistemas COM potenciais bastante

negativos, que alem de serem de difícil trabalho,

raramente são estáveis em solução aquosa. Em nos_

sos trabalhos temas verificado que através da c£

ordenação de ligantes picolinato v o potencial

formal de íons de V(II)aq desloca-se de -0,270 V

para regiões catãdicas, estabilizando—se em

-Gf^75 V, correspondendo ao complexo VCpic)^". Ao

mesmo tempo, aparecem absorções intensas no visí^

vel, com inflexões em 480 e 650 nmv que atribuí-

mos a transições de transferência de carga do

tipo dJT(V)-pjr(pic).

Assim, apesar do V/(Il)aq não ser capaz de re

duzir Eu(III)aq, o processo se torna viável medi,

ante coordenação com o ligante picolinato. 0 com

plexo formado é suficientemente inerte para resis_

tir em melo ácido antes da transferência de elé-

trons com Eu(III). Por outro lado, sua grande ab

sortividade molar (Gccn = 6 xlO M"* cm"" ) possi

bilita trabalhar sob alta diluição, aumentando

consideravelmente a faixa de constante de velo-

cidade acessível pela técnica stopped-flow.

0 comportamento cinético de reação de trans
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ferência de elétrons,

Eu(III)aq + \/(pic)3~ • Eu(II)aq + V(pic>3

foi seguido em 650 nm e mostrou ser típica de

primeira ordem. As concentrações dos reagentes

são limitadas pela escala operacional do instru-

mento, bem como pela extrema sensibilidade da

reação frente a traços de oxigênio presente no

sistema. As constantes de velocidade obtidas nes_

te trabalho estão relacionadas na Tabela I.

Tabela I. Constantes de velocidade de transferêri

cia de elétrons entre W(pic) " e Eu(III)aq.

[V(pic)3"

IO"5 M

1,8
1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

a) fDic1.

]a [Eudin]

10"*** M

1,00

1,97

3,91

12,6

16,5

23,7

30,2

- 6.2 xlO"3 M . b) 0.

obsd

s"~

11.2
10,6

11,9
21,0
2 * f , l

29,6

35,9

l*9k

IU M trifluoroace-[
tato de lítio, pH 1,7; atmosfera de argônio.
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A dependência dae constantes de velocidade de

transferência de elétrons, k . ., em relação à
ODSu

concentração de Eu(III) é linear, conforme a equa
Ç80

knbsd - k12 LEuaiDaqJ • kQ

onde k-2 » 8,d x 10 M a . 0 termo k poderia

ser interpretado come decorrente de uma etapa re

versa, k_.; contudo, o mesmo também aparece em

reações de V(pic)" com CofltOg3* e Co(en) 3+ f

onde não existem condições de reversibilidade*

Em virtude da extrema sensibilidade do vanádio

frente ao oxigênio molecular (k^ 10 M~ s~ ), t£

mos razões para crer na possivel contribuição de

traços de 0» remanescentes nas soluções de euró-

pio.

Os valores de k.» caracterizam a reação cruzei

da

cuja energia de ativação é expressa na teoria de

Marcus por AG.«, A variação de energia livre

do processo é designada por AG*» • Esses parâme-

tros estão relacionados coro os processos de tro-

ca,

e

+ Redj — * Red. +

Red2 — • Red2
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pela expressão

A r X* 1 fvr** Ar**AG1? " ? P l l + A G
12 Z l 11

onde

AG° « -23,06 AE° - u

AG** = 0,592(29,í»5 -

AG;; « 0,592(29,<*5 - lnk22) -

Os valores de u,,, u 2 2, u.2 e u2- referem-se

ao trabalho gasto para aproximar os reagentes ,

ao passo que AG reflete a energia de reorga-

nização (Franck-Condon) necessária para a tranfj

ferência de elétrons* Os resultados de calculo

desses parâmetros, seguindo o procedimento de

Uherland e Gray (3) encontram-se relacionados

na Tabela II.

Tabela II. Função de trabalho e parâmetros de

transferência de elétrons (kcal/mol).

kl

AG**

AG*

i * Eu(in/ii)f

18
18

2

11

,02

- V(pic)

0
9
9

- /o

22

,57
•57

, A E ° -

12
-0,08
13,27
13,19

0,050 V,

0, AG° 2 e -1,15 kcal/mol, u = 1.0 M .
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Para efeitos de comparação com outros exem-

plos da literatura (1), os dados existentes fo-

ram recalculados segundo o procedimento citado .

Os resultados estão mostrados na Tabela III. Em

primeira instância, o valor bastante alto da cais

tante de velocidade de transferência de elétrons

entre Eu(III) e VCpic)/* poderia parecer anômalo

e até mesmo levantar a hipótese de um mecanismo

de esfera interna. Entretanto, os cálculos da

Tabela III indicam que em todos os exemplos típî

CDS de reaçlo de esfera externa, o comportamento

do eurôpio sempre se afasta do ideal.

Ao contrário do que seria previsto pela teo-

ria de Marcus, os valores de k.. (que deveria

SLT constante) se encaixam numa correlação linear

com as constantes termodinâmicas, Kio» conformn

mostrada na Figura 1. Esse tipo de ccmportamen-

to revela que não se trata de um problema de mu-

dança de mecanismo, mas que o conjunto de dados

pura o eurôpio provavelmente necessita de outro

tipo de enfoque teórico.

Inúmeras considerações podem ser formuladas

para o comportamento não marcusiano das reações

de Eu(III). Em primeiro lugar, devemos citar

a hipótese da não adiabaticidade, favorecida P£

Io fato de que os elétrons kf estão bastante

blindados pelos elétrons 5s e 5p mais externos,

dificultando a interação entre os orbitais



Tabela III. Constantes de velocidade para transferência de elétrons entre
iona da eurôplo e complexos de metais de transição.B

Reagentea

Eu^(aq) /V (p ic> ;

Eu2 >Caq)/Co(en)3
>

Eu2v(aq)/Ru(NH3)6
3+

Eu2+(aq)/Ru(NH3)5py3+

Eu2*(aq)/Co(phen)3
3+

Eu2*(aq)/Fe(aq)3+

k l l

l ^Jx lO" 1

9,2x10"**

8,6xlO"6

5,OxlO"â

l,6xlO'8

l ,OxlO-1 0

k22

5 ,8xlO5

2,2xlO"5

U,3xlO3

^,3xlO5

^Qx lQ 1

k,0

0,8

3,2

8,1

12,5

13,5

19,8

. obsd

l ,3x lO 3

5 x lO" 3

2,3xlO3

9,0xl02

9,5xlO3

. calcd,b
k12

l ,3x lO3

7,8xlO"2

l ,5xlO5

5,5xlO7

2,lxlO6

l , l x l O 8

a) em M s , u = 1.0 M , 25 C . b) dados obtidos neste trabalha ou recalcu,

lados da referência (1), considerando o valor de k.. para o európio igual a

1,9 x 10* M" s~ , e condições adiabáticas.

Si
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Figura 1. Correlação entre a constante de troca
kll para ° eurôpio (adiabatico) e a constante de

equilíbrio, K12; (1) V(pic)3"; (2) Coíen^
3* ;

(3) Ru(NH3)6
3+; (l») Rud^Hj^py3*; (5) Co(phen)^

(6) Fe(aq)3+, M - 1.0 M, 25 °C
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envolvidos na transferência* Isso provocaria

um desdobramento pouco acentuado nas curvas de

potencial no ponto de cruzamento intersistema f
fazendo com que a probabilidade de transferên -

cia seja diferente da unidade (4).

Através da correlação linear entre as cons -

tantes de autotroca e as constantes de equilí -

brio da reação, podemos prever com razoável coin

fiança dos valores das constantes de velocidade

de transferência eletrônica em íons de Eu(III).

Esse procedimento seria equivalente à introdu -

çlo de um fator empírico de probabilidade, ou

de não adiabaticidade, corrigindo as constantes

de velocidade. Esses fatores seriam obtidos por

interpolação gráfica na Figura 1.

A existência de não-adiabaticidade no proce£

so leva a valores teóricos de k,« sempre supe -

riores aos obtidos experimentalmente. Nessa si-

tuação, os valores de k,, calculados a partir de

k-~ com o modelo adiabático serão necessariamen_

te mais baixos que os verdadeiros. Oesse modo,

o valor mais alto de k.. representa a melhor eis

timativa do valor correspondente a um processo

adiabático descrito por um comportamento tipicsi

mente marcusiano*

Assim, o valor de k., igual a 0,19 M~ a" ob_

tido neste trabalho, constitui a estimativa mais
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próxima da constante adiabática para o európio.

Com base nesse valor é possível estimar os valo-

res teóricos das constantes de transferência de

elétrons das reações mostradas na Tabela III ca-

sa o processo fosse adiabática. Os resultados

mostrados nessa tabela ressaltam o cuidado a ser

tomado na previsão de constantes de velocidade

para o európio, e possivelmente outras terras ra

ras, com a utilização indiscriminada da teoria

de Marcus.

Outro aspecto a ser destacado refere-se à con_

tribuição da anarmonicidade das curvas de poten-

cial, em termos da energia de reorganização de

esfera interna. Esse efeito foi discutido por

Jortner et ai. (5), e é esperado ser pequeno pa-

ra complexos com ligantes quelantes aromáticos ,

como V(pic),~ ou M(phen), +. No caso de íons a-

quosos, ou de complexos susceptíveis a mudanças

de configuração no estado ativado, a contribui-

ção da anarmonicidade poderia ser significativa*

Infelizmente, devido ao completo desconhecimento

das formas detalhadas da superfícies de energia

dos reagentes, não se pode avaliar a importância

desse tipo de efeito.

Com a intenção de verificar como os ligantes

Influem na transferência de elétrons com o euro-

pio(III), o pH da reação foi elevada para permi-

tir a formação de complexos desse íon com picoH
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nato. (Ma presença de picoiinato de lítio 10" M

e 0,28 M de trifluoroacetato de litia, podemos

estimar com base nas constantes de estabilidade

publicadas na literatura (6), que 90% do Eu(III)

se encontra na forma de Eu(pic)-. Nessa situa-

ção, a constante cie velocidade observada variou

de 55, 67, 41, 32 a 6 s" , para concentrações de

Eu(III) respectivamente iguais a 0,4; 0,8; 1,2;

1,6 e 2,0 mM. A concentração de U(II) foi igual

a 5 x 10~5 M.

Para nossa surpresa, a transferência de elé-

trons com o complexo \Kpic).,"" é inibida sistema-

ticamente com a complexação do Eu(III) pelo íon

picoiinato. Através de medidas de voltametria

cíclica constatamos que o potencial formal do

par Eu(III)/Eu(II) desloca-se de -0,425 V para

-0,80 1/ na presença tío ligante picoiinato (G,2 M}

Ficou bem claro portanto que a formação de com-

plexos com o európio exerce um efeito inibidor ,

tornando desfavorável a variação de energia li -

vre no processo de transferência de elétrons.

Agradecimentos: Este trabalho foi realizado com

o apoio parcial da FIIMEP e FAPESP (F.T.P.L). A,,

gradecemos ainda ao Prof. H. Taube pelas provei-
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t
|*' UMA ADVERTÊNCIA QUANTO A QUANTIDADE DE TAM-

PÃO USADA NA ANALISE COMPLEXOMÉTRICA DE LAN

TANÍDIOS,

Vi! oria K. Lakatos Osório

Maria de Lourdes Feitosa

Instituto de Química - USP

INTRODUÇÃO

A investigação da química de coor-

denação de lantanídios encontra-se bastante

difundida no Brasil, em diversas institui

ções de pesquisa. Nos primeiros trabalhos, a

determinação analítica dos íons lantanídicos

era efetuada pelo método gravimétrico baaea

do na precipitação sob a forma de oxalato (1).

Entretanto, este método consome quantidades

relativamente grandes dos complexos, da or

d em de alguns milimoles, que nem sempre são

disponíveis. Por este motivo, tev« ampla

aceitação o método complexométrico, usando

E_DTA como titulante e alaranjado de xilenol

como indicador, sugerido por KBrbl e Pribil

(2), pois ele pode ser aplicado também em mi

croescala*

Alaranjado de xilenol é o none co

mercial do composto 3,3'-bis[N,N*-di(carboxi
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metil)aminometil] -o_-c re solsulf onof tale ina,ob

tido pela reação de condensação de Mannich

de o-cresolsulfonoftaleina com formaldeido e

ãcido iminodiacético (3). Este indicador con

serva as propriedades ícido-bísicasda o-cre-

solsulfonof taleina (isto e, vermelho de cre_

sol) e atua como indicador metalocromico mes

mo em solução ãcida. Nas titulações complexo^

métricas, ha um limite mínimo no valor áo pH,

abaixo do qual nao ocorre a formação do com

plexo do ion metálico com o indicador. Tal

limite depende do metal em questão. No caso

do lantãnio, KOrbl e Pribil (2) recomendam

trabalhar acima de pH A. 0 procedimento ex

perimental sugerido por estes autores consis

te em adicionar, à solução contendo os ions

lantanídicosv solução tampão acetato de pH 5,

uma gota de piridina e a solução do indicador

e titular com solução de EDTA até mudança de

cor de vermelho para amarelo. Após a viragem,

adiciona-se mais uma gota de piridina: caso a

coloração vermelha reapareça» prossegue-se

a titulação ate nova viragem.

Ji Kinnunen e Wenntrttrand (4) tr£

balharam em pH 4,5 a 6, ajustado pela adição

de hexametilenotetraamina.

Um estudo posterior, mais detalh£

do, efetuado por Lyle • Rahman (5), utilizan

do tampão ãcido «cético/acetato, sem



279
v

na, estabeleceu o intervalo de pH de 5,1 a

6,5, onde a titulação pode e'er efetuada. A

faixa de pH considerada "ótima" foi, porém,

de 5,8 a 6,4, onde a mudança de cor ocorre

com maior nitidez. Observa-se que ha uma diji

crepancia entre este resultado e as faixas

de pH recomendadas nos trabalhos anteriores,

mencionados acima.

Entre nos, esta titulação começou

a ser usada ha cerca de 10 anos, introduzida

por O.A. Serra, seguindo o procedimento suge_

rido por KBrbl e Pribil (2, 6), porem traba-

lhando com amostras de ca. 10" moles de laja

tanídio, em presença de 2 a 3 ml de tampão de

pH 5 a 6 e uma gota de piridina, e titulando

com solução 0,01 M de EDTA, adicionada de uma

bureta de pistão de 5 ml. Mais tarde, dados

os inconvenientes do uso da piridina, reagen

te caro e tóxico, e inspirando-se no traba-

lho de Lyle e Rahman (5), aboliu-se o uso da

piridina, conaervando-se porem as proporções

de reagentes acima especificadas. Em nossos

trabalhos com lantanídios, temos freqüente-

mente encontrado*«dificuldades na percepção do

ponto de viragem, pois a mudança de cor se dã

gradualmente, passando por ampla gama da to

nalidades. Neste trabalho, procuramos verifj^

car qual a influencia da quantidade de tam-
pão usada na titulação*, de modo a determinar
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a quantidade ótima da tampão que proporciona

viragea nítida a resultados «ais reprodutí-

veis, sea a adição da piridina. Como amos-

tras a serem analisadas, utilizamos o comple

xo La(NO*)3«4dmso, por sar de fãcil preparo

(7), apresentar composição bem definida e não

ser higroscópico.

PARTE EXPERIMENTAL

Preparação dos reagentes e soluções

Complexo La(NQ1|.t ,4d»so - Ca. 0,02

moles de LadiO^) ̂.étî O (procedência Cario Er_

ba), dissolvidos em orna quantidade mínima de

metanol anidro, a quente, Coram tratados com

ca. 0,08 moles de dimetilsulfoxido (proceden

cia Cario Erba). Ao esfriar a solução, o com

plexo cristaliza. Os cristais foram separados

por filtração por sucção, lavados com benze-

no e depois com éter dietílico anidro e se-

cos em dessecador contendo P4O1Q, até peso

constante. 0 rendimento da preparação foi

de 82Z.
Solução 0,01000 M de EDTA - Ácido

etilenodiaminotetraacético foi obtido a pa£

tir do sal dissõdico e seco a 13O-15O°C (8).

2,9225g do ácido e ca. 0,8g de hidróxido de

sódio p.a. foram dissolvidos ea água recente^

mente destilada ou água desionizada e o volu

me completado a um litro, am baliio volumétri
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co.

Solução tampão ácido acetico/aceta

to (pH~6) - 475 ml de solução 0,2 M de ace

tato de sõdio foram misturados com 25 ml de

solução 0,2 M de ãcido acêtico. Alternativa^

mente, 7,78 g de acetato de sõdio anidro p.a.

e 0,3 ml de ácido acético glacial p.a. foram

dissolvidos em água até um volume total de

500 ml.

Solução do indicador - 0,100 g de

alaranjado de xilenol (procedência Aldrich

Chem. Co.) foram dissolvidos em 100 ml de mis

tura etanol-ãgua na proporção volumêtrica de

1:1 (5).

Procedimentos das analises

Método gravimitrico - Partindo-se

de amostras de ca. 3 x 10"J moles de

La(N03>^.Admso, foi determinada a porcen-

tagem de lantãnio, por precipitação sob a fOT

ma de oxalato, conforme o procedimento reco-

mendado por Vickery (1).

Método complexometrico - Foram uti_

lizadas amostras de ca. 3 x 10"^ moles de

La(N03> 3.4dmso e adicionados volumes difereri

tes de tampão ácido acético/acetato. Os volu_

met utilizados foram 3 ml, 10 ml e 25 ml. Adi

cionaran-s« 2 a 3 gotas da solução de indica

dor e titulou-se com solução 0,01 M d* EDTA,



282

até a viragem observada visualmente. Para ca

da volume de tampão, foram efetuadas 5 repe

tições da analise. Os volumes de titulante

foram corrigidos quanto ao volume gasto na

titulação de um "branco".

Para fins comparativos, foi efetua

da também a análise complexometrica usando 3

ml de solução tampão e uma gota de piridina,

bem como a análise em macroescala, usando

2,5 x 10~4 moles do complexo dissolvidos em

25 ml de água e 225 ml de solução tampão, sem

adicionar piridina.

A variação do pH, nas titulações

efetuadas em pequena escala, foi acompanhada

com o auxílio do potenciometro Beckman

Expandomatic SS-2, usando eletrodos de vi-

dro e de calomelano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das determinações da

porcentagem de lantanio no complexo

La(N03>3.4dm8O, pelos diversos procedimentos,

encontram-se nas tabelas 1 a 3. 0 valor teci

rico correspondente é igual a 21,79 % La.

Observa-se boa concordância com o

valor teórico no caso da análise gravimétr^

ca (tabela 1) e na análise complexometrica

em macroescala (tabela 2). Estes métodos, além

de exatos, são bastante precisos, não haven-
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do diferença significativa entre os valores

obtidos e o esperado, nem entre as variSn

cias, conforme se vê na tabela 4.

Ja no caso das análises complexom£

tricas em menor escala (tabela 3), os resul_

tados obtidos tendem a ser mais baixos do

que o esperado, embora a diferença nlo che-

gue a ser significativa (tabela 5). Quanto

a precisão dos resultados, verifica-se que

i bem inferior ã dos métodos em macroescala.

Os maiores desvios ocorrem quando se usam 3

ml de tampão. A adição de piridina ou de

maior quantidade de tampão melhora a reprodu

tividade dos resultados. Estas observações

sugerem que 3 ml de solução tampão nao con-

seguem manter o meio adequadamente tamponado.

Cálculos teóricos mostram, -com efeito, que,

para manter o pH na faixa ótima de 5,8 a 6,4,

por ocasião da viragem, i necessário um volu

me mínimo de ca. 10 ml de tampão de pH~6» pa

ra amostras contendo 3 x 10~5 moles de ion

lantanídico.

A variação do pH nas quatro condi-

ções experimentais examinadas, nas titulações,

foi acompanhada potenciometricamente, A figu

ra 1 apresenta as curvas obtidas, confirman-

do que, con 3 ml de tampão, em presença ou

não de piridina, a queda de pH durante a ti

tulaçao e bastante pronunciada e o sistema
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nâo se encontra tamponado. 0 efeito da adi-

ção de piridina é de elevar o pH inicial da

solução, de modo que, embora o pH decresça

com a adição do EDTA, seu valor ainda é sufi_

cientemente elevado por ocasião da viragem.

Sem piridina, o pH no ponto de viragem se en_

contra abaixo do limite mínimo recomendado,

dificultando a percepção da viragem e ocasio

nando desvio padrão elevado.

Quando se usam 10 ml de tampão, a

queda de pH é menos pronunciada e o pH no

ponto de viragem estará contido na faixa 6t£

ma, desde que o valor inicial do pH da solu

ção não seja muito baixo. Já com 25 ml de tam

pão, temos efetivamente um sistema tamponado,

conforme se ve na figura 1, e os resultados

analíticos são mais precisos.

A nitidez da viragem e a exatidão

da analise melhoram também quando se utili-

zam reagentes de boa qualidade e elevada pu-

reza, para o preparo das soluções de titulaii

te, tampão e indicador. Diversos estudos

(9-11) comprovam que o alaranjado de xilenol

vendido no comercio contém alaranjado de se-

mi -xilenol, que é um produto secundário da

síntese, e mais os reagentes de partida áci-

do iminodiacético e vermelho de cresol. Es-

tas substancias podem ser separadas por cro

matografiâ em papel ou em coluna de celulose
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(9, 10). A porcentagem de alaranjado de xi-

lenol, em alguns produtos comerciais examina^

dos (10), varia de 30 a 40Z e a de alaranja-

do de semi-xilenol, de 10 a 15Z. Esta última

substancia é também um indicador metalo-

crômico(9). Os indicadores impuros usualnen

te contem ainda 30 a 50Z de ácido iminodiacé

tico, difícil de remover por recristalização

(10) e que pode contribuir para a obtenção

de resultados experimentais baixos.

Como conclusão final do trabalho ,

recomendamos o emprego de 10 a 25 ml de tam-

pão ãcido acético/acetato (de concentração to_

tal de acetato 0,2 M e pH não inferior a 5,9),

sem piridina, para amostras contendo 2 a

3 x 10~*5 moles de lantanídio. 0 uso de amos_

trás muito grandes deve ser evitado, pois a

quantidade de tampão pode se tornar insufi-

ciente, o que diminui a precisão dos resulu

dos. Por outro lado, amostras demasiado pe-

quenas implicam no aumento do erro relativo

das medidas de massa e de volume. Para melho

rar a exatidão das análises, podemos titular

a solução de EDTA, nas mesmas condições expe_

rimentais a serem adotadas, utilizando como

padrão primário um composto lantanídico, so

luvel em ígua e nío higroscópico, cujo teor

em lantanídio tenha sido previamente dttermi

nado utilizando o método gravimétrico (l),que
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é* mais exato e mais preciso.

Cuidados especiais devem aer toma

doa também com a pureza dos reagentes empre-

gados e com o treinamento do operador, com

viatas ao aprimoramento da técnica de traba

lho e da capacidade de percepção da viragem.

A procura de resultados analíticos

confiáveis assume importância especial no cam

po da síntese de compostos de coordenação de

lantanídios, visto que as fórmulas são dedu-

zidas a partir desses resultados e esta cias

se de compostos se caracteriza pela possibi-

lidade de ocorrência de sistemas sem propor-

ções estequiométricas bem definidas.
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Tabela 1. Resultados da análise gravimétri

ca do complexo La(NO_) .4dmso.

Valores

obtidos

Z La

Média

Estimativa do

desvio padrão

21,82

21,83

21,86

21,84 0,025

Tabela 2. Resultados da analise complexomé

trica, usando amostras de ca,

2,5xl0"4 moles de La(N03>3#4dmso.

Valores

obtidos

2 1 , 7 3

2 1 , 7 4

2 1 , 8 0

2 1 , 8 2

2 1 , 8 3

Z La

Média

21,78

Estimativa do

desvio padrão

0,046
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Tabela 3. Resultados das analises complexo

métricas usando amostras de ca.

3xlO~ moles de La(N03)3.4dmso.

Condições

3 ml tampão

3 ml tampão

+ 1 gota de

píridina

10 ml tampão

25 ml tampão

Z La

Valores
obtidos

19,48

20,59

21,54

22,64

24,64

21,14

21,21

21,73

21,88

22,03

20,72

21,15

21,41

21,88

22,20

21,30

21,35

21,39

21,71

21,85

Media

21,8

21,60

21,47

21,52

Estimativa

do desvio

padrão

2,0

0,40

0,59

0,24
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Tabela 4. Interpretação estatística dos re_

sultados dos métodos em macro_

escala.

Comparação Teste t Teste F

dos valores * _ •
cale tab cale tab

Gravimetricos

X 2,06 2,37 3,39 6,94

Complexometricos

Gravimetricos
* - i 3,46 4,30X Teórico * '

Complexometricos

X T.órico °'49 2'78

para nível de confiança 95Z
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Tabela 5. Interpretação estatística dos re

sultados das analises complexomé

tricas em pequena escala.

Comparação Teste t Teste F

dos valores t * F F *
cale tab cale tab

25 ml tampão^

X 3 ml tampão

25 ml tampão

X 3 ml tampão + 0,53 2,26 2,7 6,39

1 gota piridina

25 ml tampão

X 10 ml tanpao 0,18 2,26 5,7 6,39

3 ml tampão +

1 gota piridina 1,06 2,78

X valor teórico

10 ml tampão
, .. - . 1,21 2,78

X valor teórico * *

25 ml tampão
* - • 2,52 2,78

X valor teórico ' *

* para nível de confiança 95%
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3/) l/ml

Figura 1. Variação do pH até o ponto de vira

gem, nas titulações usando:(1) 3 ml

tampão; (2) 10 ml tampão; (3) 25 ml

tampão; (4) 3 ml tampão + 1 gota

piridina.
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ALTERAÇÕES NOS NÍVEIS SÉRICOS PAS PROTEÍNAS

TOTAIS VE COELHOS VA RAÇA "GIGANTE BRANCO"

PELO VbCl3.

Ney Lobato ílod^lguíò*

Ethzl Lou.ie.nzi BaAboòa Novelli*

Cclòo

I. INTKOVUÇÃO

O itérbio, elemento de número atô-

mico 70, é colocado na Tabela Periódica, no

grupo dos lantanídeos, ao qual também per -

tencem o o escandio, ítrio, lantânio, cérío,

praseodímio, neodimio, promecío, samãrio y

eurõpio, gadolinio, erbio, terbio, dispró-

8Ío, hôlmio, túlio e lutircio. Foram origi

nalmente separados sob a forma de oxidos

antigamente denominados "terras" - de mine-

rais relativamente raros, e por esses moti

vos, denominados de "terras raras".

0 conhecimento desses metais data

de 1787, quando ARRHENIUS (segundo MOELLER,

1964) descobriu acidentalmente em Ytterby ,

Departamento de Bioquímica do Instituto Básico de
Biologia Medica e Agrícola da U.N.E.S.P., Caixa
Postal 533 - 18.600 - BOTUCATU - SÃO PAULO - BRA-
SIL.
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próximo de Estocolmo, um mineral preto, a ga

dolinita, do qual GADOLIN, em 1794 (segundo-

MÜELLER, 1964), separou 38 por cento de um -

novo oxido (oxido de ítrio) . Logo apôs, em

1803, BERZELIUS & HISINGER (segundo MOELLER,

1964), isolaram da cerita, mineral descober-

to em 1751, por CRONSTED (segundo MUELLER ,

1964), em Bastnas, na Suécia, outro (o oxido

de cirio) com propriedades semelhantes as do

isolado por GADOLIN. 0 estudo das terras ra

ras desenvolveu-se lentamente até meados de

1940, quando se observou a formação de isóto

pos radioativos destes elementos em produtos

de fissão nuclear.

Procurou-se, então, resolver o difí̂

cil problema de identificação, obtenção e pu

rificação destas substancias. Pela intensi-

ficação das pesquisas, foram aperfeiçoados -

novos métodos de separação, os quais, junta

mente com os anteriormente usados (cristali-

zação, precipitação e decomposição térmica -

fracionadas), se mostraram extremamente efi

cientes. Estes novos processos foram essen-

cialmente baseados nas resinas de troca ioní̂

ca e na extração com solventes. A separação

dos isõtopos radioativos dos lantanídaos, fa

cilitou bastante o estudo dos elementos natu

rais não radioativos, e, cujas fontes são os
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depósitos de monazita ou de outros minérios

como a bastnaesita, cerita, euxenita, xeno-

tímio e gadolinita, encontrados principal-

mente no Brasil, Suécia, Africa do Sul, ín

dia, Ceilão e Estados Unidos da America do

Norte.

Atualmente, as terras raras encon-

tram aplicação em cerâmica, para polimento,

e como agentes corantes, sendo que o alto

ponto de fusão de seus õxidos também as tor

na úteis na manufatura de porcelana e prata

ria. Sao usadas ainda como catalisadores em

vários processos de poliesterificaçao, no

"cracking" do petróleo, em eletrônica como

semicondutores, ou na industria termoelétri

ca em capacitores de cerâmica. Tem emprego

em estudos relacionados com a fissão nuclear

(25 por cento do uso geral) , como co-preci^

pitantes de produtos dessa fissão, fonte de

raio gama ou como moderadores de reações em

cadeia ,

0 iterbio tem peso atômico 173, 0 4

e possui vários isõtopos naturais e artifi-
— 2

ciais. A sua configuração eletrônica e ls
, 2 . 6 . 6 . 6 , 10 . 2 . 6 y j10 , 1 4 . 2
2s 2p 3s 3p 3s As Ap Ad Af 5s
c 6 , 2
5p 6s f

Os números de oxidaçao mais frequen

tes sao + 2 e + 3, sendo este último o mais

comum .
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A basicidade dos Ions tripositivos

dos lantanídeos decresce do lantanio ao lu-

tércio, e, em torno do pH 5,0 ou acica deste,

já começam a precipitar os respectivos hidro

xidos ou os sais básicos correspondentes.

Paralelamente ao grande numero de

trabalhos sobre a química e a físico-química

dos lantanídeos, surgiram alguns estudos so

bre os seus efeitos biológicos.

DOERR (1921), GIRARD (1921), HARA

(1923), CANTONI (1930), MAISANO & STEFFANONI

(1962), verificaram a ação bactericida de vã

rios lantanídeos. Destes, o único a compro-

var que a toxicidade das terras raras, etnpre

gadas sob a forma de cloreto aumentava com o

peso atômico, foi o trabalho de MAISANO &

STEFFANONI (1962) ,

A absorção, o metabolismo, a excre

ção e a toxicidade dos lantanídeos foram in-

vestigados por diversos autores: STEIDLE &

DING (1929), VINCKE & OELKERS (1938), FAIR-

HALL (1952), LASZLO et alii, 1952, LEWIN et

alii, em 1953, DURBIN et alii, em 1956, GRAÇA

et alii, em 1957, KYKER & CRESS, em 1957, -

KYKER et alii, em 1957, STEFFEE (1959), SNY

DER et alii, em 1960, HALEY et alii, em

1964, CHEN et alii, em 1961, EKMAN et alii

em 1961, PALUMBO em 1963 e BRUCE et alii,

em 1963,
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DURBIN et alii, em 1956, em pesqui

sas relacionadas com o metabolismo dos lan-

tanídeos, utilizaram traçadores radioativos,

com preparações de atividade altamente espe

cifica administradas por via oral ou intra

muscular, sob a forma de complexos de citra

to, A absorção por via oral foi insignifi -

cante. Administração por via intramuscular,

mostrou diferenças quanto ã deposição prima

ria, que ocorre principalmente no fígado e

nos ossos. Os lantanídeos pesados se deposi

tam mais nos ossos e os leves, no fígado;

os de transição - európio e gadolínio - de

positam-se no fígado (30%) e no esqueleto

(40%); a excreção se faz pelas vias digesti

vas e renal, assinalando-se permanência ex

traordinãriamante prolongada, nos ossos.

SCHUBERT (1951), publicaram um estudo minu-

cioso sobre a distribuição, excreção e to

xícologia de vários lantanídeos, administra

dos por via intravenosa,

TUCHWEBER et alii (1976), estudan

do os efeitos, do nitrato de praseodimio so

bre os hepatõcitos de ratos observaram que

administração intravenosa desse fármaco,nas

doses de 20 mg/Kg ou AO mg/Kg era letal pa

ra 100% e 80% das fêmeas e machos utiliza-

dos, respectivamente, demonstrando desse mo

do, que as fêmeas eram mais susceptíveis a
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ação do fártnaco que os machos. Segundo es-

ses autores, a resposta hepatotõxica do ni

trato de praseodimio poderia ser evidencia-

da pela acentuada elevação nos níveis sérî

cos das enzimas aspartato- atninotransferase

(AST-E ,C , 2 .6 .1 ,1 , ) e alanina-atninotransf era

se (ALT-E ,C, - 2,6,1,2.), nos animais tra-

tados .

Resultados semelhantes foram obti -

dos por RODRIGUES et alii (1980) em ratas

tratadas com cloreto de praseodimio 5mg/Kg,

por via endovenosa. Tais autores observa

ram que os animais tratados apresentaram ele

vâçao nós níveis seticos" das enzimas AST ,

ALT e LDH (Lactato desidrogenase - E.C .1.1.1.27) .

Embora muitos aspectos dos efeitos-

tóxicos dos lantanídeos tenham sido identi^

ficados, os dados disponíveis não permitem

identificar um mecanismo de ação para essas

substancias es teatogenicas, Analisando os

efeitos nocivos que as "Terras raras" produ

zem no metabolismo dos seres vivos, na pre-

sente pesquisa o cloreto de itérbio foi uti

lizado com a finalidade de verificar sua ín

fluencia sobre os níveis sericos das protei

nas totais e suas frações, postulando um pos

sivel mecanismo de ação para seu efeito he-

patotoxico,
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MATERIAL E HiTOVOS

Foram utilizados 60 coelhos (,0rycto_

lagus cwiiaülus - Linnaeus), provenientes do Bio

tério Central do Campus de Botucatu da Uni-

versidade Estadual Paulista - U.N.E.S.P. Os

animais foram tratados no Departamento de

Bioquímica do Instituto Básico de Biologia-

Medica e Agrícola. Antes de iniciarmos a

experiência, e por 10 dias, foram ofereci -

dos "ad libitum" aos animais, água e uma di£

ta padronizada. Decorrido este período de

tempo, para aclimatação dos animais ás novas

condições, iniciamos a presente pesquisa. A

dieta padronizada encontra-se sumarizada na

Tabela I.

Lotzò

Todos os animais utilizados na pre

sente pesquisa, pesavam em media 1.500 Kg .

Estes animais foram mantidos em gaiolas me-

tálicas individuais, com fundo metálico re

movível e diariamente, estas gaiolas foram

limpas e lavadas. Foram realizadas 3 expe-

riências, utilizando-se um total de 60 coe

lhos. Cada lote experimental era constituí

do por 20 animais, assim distribuídos: 1

grupo de 10 machos e outro de 10 fêmeas.
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TABEIA I

Compoòiçao da dieta uòada na alimentação de.

coeíhoò [Oryatolagus cuniculus - Linnaeus).

Componente.* Concentração

Proteína bruta 14 g%

Extrato etêreo 21,8 g%

Matéria Fibrosa 3,5 g%

Cálcio 7,5 gZ

Fósforo 1,7 g%

Ãcido Deidro-Ascorbico 0,8 g%

Sais Minerais 8 g %

Vitamina A 150 mg/100 Kg

Vitamina D 5.000 UI/Kg

Õleo Vegetal 100 ml / Kg

Após a divisão dos animais em lotes,

procedeu-se ao sorteio para fixar o tratamen

to a ser dado a cada um deles. 0 1? lote foi

considerado conUule, o 29 UdlaJo cota uma so

luçãío de HC1 e o 39 tratado com YbCl^.

Procuramos manter entre os 3 lotes

um peso homogêneo.
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Tfiatamanto do6 GiupoA

0 1? lote foi considerado por nos

como controle. Os animais do 29 lote foram

tratados com uma solução cloretada isotoni-

ca acidulada com ãcido clorídrico e cujo pH

oscilou entre 5 e 5,4, injetando-se diaria-

mente, durante 96 horas, por via intraperi-

toneal, 0,5 ml desta solução por quilo de

peso corporal. O 39 lote foi tratado com

uma solução de YbCl , de procedimento análo

go ao 29 lote, porém, 0,5 ml desta solução

continha 21,9 mg de iterbio.

Con.th.cti do Vl&o do* Animai*

No decurso do experimento, o peso

dos animais foi controlado. Foram realiza -

das pesagens no início do tratamento e no

dia do sacrifício dos animais, conforme nos

tra a Tabela III,

SoLC.fiibZo.io do* Animai* c Colheita do Mate. -
nial

Apôs 120 horas do início do trata-

mento, o sangue foi colhido por punçao car

díaca e deixado ã temperatura ambiente até

completa coagulaçao. Em seguida, o soro foi

separado por centrifugação cuidadosa de mo

do a se evitar hetnõlise guardado em geladei
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ra (t «= 4 C) ate o dia do ensaio.

Apôs o período experimental os a-

nimais foram sacrificados com injeção de ar

na veia marginal da orelha.

Ttcnlcaò

Nos 3 lotes experimentais foram

realizadas as seguintes dosagens séricas:

. Determinação das Proteínas Totais pela-

Técnica de LOWRY et alii 1951; e

, Separação eletroforitica das Proteínas,pe

Ia Técnica de GRASSMANN et alii, 1954.

RESULTADOS

Os resultados obtidos por nos na

presente pesquisa estão sutnarizados na Tabe

Ia II.

Nao houve variação significativa -

nos níveis séricos de proteínas totais, tan

to em fêmeas como em machos tratados com

HC1, entretanto, fêmeas tratadas com YbCl.,

Apresentaram diminuição nos níveis sericos

de proteínas totais de aproximadamente 15%.

Em relação as frações proteicas, a albutnina

sérica apresentou-se 1,5 vezes inferior em

fêmeas tratadas com YbCl^ enquanto que.nes
ses animais, as frações alfa^, beta e ga

ma-globulinas, mostraram-se elevadas em re
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làção aos níveis de animais controle, cerca

de 7%, 5% e 10%, respectivamente, 0 trata -

tnento com HC1 f não alterou de maneira signi

ficativa os níveis séricos das frações pro

teicas, isto em relação ao controle, notan-

do-se uma elevação nos níveis da gama-globu

lina de 18% e 31% em fêmeas e machos, res -

pectivatnente, Fêmeas tratadas com YbCl~, a

presentaram níveis siricos de proteínas to

tais inferiores em 14%, aos obtidos em ani

mais tratados com HC1 ,

Comparando-se níveis de frações

proteicas de fêmeas tratadas com YbCl e

HC1, observa-se que o tratamento com YbCl

causou uma elevação nas frações alfa^, alfa2

e beta-globulinas, cerca de 13%, 20% e 27%,

respectivamente. A albumina seríca desses

animais, sofreu uma diminuição cerca de

38%, enquanto que, a fração da gama-globuli

na apresentou-se diminuída de 26%,

Conforme ilustrado pela Tabela

III, animais controle e tratados com HC1

mostraram elevação em seus pesos médios, en

tretanto animais tratados cora YbCl apresen

taram perda de peso durante o período expe

rímental .

VJSCÜSSAO
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Os trabalhos de FISCHLER & ROECKL

em 1938, mostraram nos animais de experimen

tação que os efeitos dos lantanídeos, quan-

do administrados por via intraperitoneal re

sultaratn na instalação de peritonite, asei-

te e hemorragias gástricas. BRUCE et alii,

1963 verificaram nos ratos que a toxicidade

das "terras raras" era variável, aumentando

em relação direta com o numero atômico das

mesmas e com o sexo dos animais, sendo nes

te caso, 11 vezes maior nas fêmeas do que

nos machos. Outros autores, como HARA(1923)

KYKER et alii (1957) e HALEY et alii (1964)

estudando os efeitos dos lantanídeos obser-

varam degeneração da célula hepática e ne

crose lobular do fígado. Ratos tratados com

YbCl , segundo HALEY et alii (1964) apresen

taram alteração aguda do fígado, esteatose

hepãtica e necrose intralobular.

Efetivamente vários fatores podem

interferir com a instalação de esteatose he

pãtica, influindo sobre os mecanismos que

levam ã produção de fígado gordo. 0 sexo e

a espécie podem modificar os resultados do

efeito tóxico do itérbio. Ê assim que, nos

ratos, camundongosehamsters, o efeito mais

proeminente foi o aumento de triglicerídeos

circulantes e a instalação do fígado gordo,
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pqr sua vez mais consistente nas fêmeas ou

nos machos castrados, segundo HALEY et alii

em 1964.

Por outro lado, a testoterona redu

ziu nas fêmeas íntegras e nas castradas, a

predominância do aparecimento da infiltra-

ção gorda do fígado produzida pelo itêrbio,

(HALEY et alii, 1964) .

Analisando os resultados obtidos

no presente trabalho (Tabela II), pode-se

observar que os níveis médios de proteínas

totais em animais tratados apresentaram va

lores mais baixos em fêmeas do que em ma

chos, comprovando a maior sensibilidade das

fêmeas ao itérbio.

Não só a interferência hormonal

tem extrema importância no estabelecimento

dos efeitos tóxicos dos lantanídeos.

Analisando os resultados ilustra -

dos na Tabela II, observou-se que os aní_

mais, machos e fêmeas, tratados intraperito

nealmente com uma solução de HC1, nas mes

mas condições experimentais que os tratados

com YbCl~, não apresentaram alterações nos

seus níveis médios de proteínas totais, En

tretanto, os níveis séricos das proteínas

totais das fêmeas tratadas com YbCl apre-

sentaram valores mais baixos que os obtidos
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em animais não tratados» Este fato encontra

do por nos, e concordante com os achados de

SMUCKLER et alii (1962), que observaram ini

biçao da síntese proteica, principalmente -

da albumina em ratos e coelhos tratados com

CC1,, cujo efeito tóxico é semelhante ao

do YbCl .

EKMAN et alii, em 1961, trabalhan-

do com o iterbio radioativo, justificaram a

afinidade desse elemento para com o fígado,

pelo fato deste, tal como o ítrio, cério e

promecio, formarem complexos com as albumi-

nas séricas, permitindo deste modo por via

sangüínea o comprometimento do hepatõcito -

e de outros tecidos do organismo.

SNYDER et alii (1960), observaram

que uma das manifestações do dano celular I

o aparecimento de perturbações estruturais-

macro e microscópicas. De acordo com RODRI-

GUES (1974), tais alterações morfolõgicas -

se prestam para o estudo e a classificação

das alterações bioquímicas que antecedem ou

acompanham as alterações morfolõgicas, as

quais devem ser levadas em conta para se ob

ter informações mais completas que permitam

entender melhor os processos patológicos. E

xistera diversas substancias químicas que

produzem alterações celulares específicas,
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como as produzidas pelas "terras raras", en

tre as quais o comprometimento hepãtico e uma

constante, embora nao se tenha conhecimento

global do mecanismo de ação destas substan-

cias .

Os resultados obtidos no presente

trabalho, servem de base para a conclusão que

as referidas drogas esteatogenicas, induzem

a formação de fígado gordo por inibirem a

biossíntese da parte proteica da lipoproteí-

na, obstruindo a passagem dos triglicerídeos ,

via plasma para os outros tecidos, dando co-

mo resultado final o acumulo de triglicerí -

deo no hepatõcito. Este fato foi evidencia-

do no presente trabalho pela elevação da be

ta-globulina (Tabela II), em animais (fêmeas)

tratadas com YbCl,.

CONCLUSÕES

1. Animais tratados com HC1 nao apresentaram

alterações nos níveis sericos de proteí-

nas totais;

2. Os animais tratados com YbCl» mostraram -

níveis mais baixos de proteínas totais em

relação aos animais controle;

3. Fêmeas tratadas com YbCl,, apresentaram di

minuição nos níveis sericos de albumina e

elevação dos níveis de beta-globulina,
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A. Machos tratados com YbCl não apresenta-

ram variações significativas nos níveis-

sericos de proteínas totais e suas fra

çoes em relação aos animais controle;

5. A ação do cloreto de iterbio foi mais pro

nunciada em fêmeas que em machos, em re-

lação aos níveis sêricos de proteínas to

tais. C
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TABELA I !

OtttHM4.ma.tou dot vtlmti aidioi de* nZvtià tiiicoÂ dt pKettZnt* tottUt
x (4.«cott la /100 ml it AOAO) en aiUmaJ.* IO/ujcAotagiu Cuiucatui • Uwuctu) ,

t £A«uCarfo« to» HCl c VbCij, poA.

Aniaais
Dosagens

Proteínas Totals

Albumin*

Alfa^-Globulina

Alfa?-GlobuHna

Beta-Globulina

Gaata-Globul i na

GRUPO COWTROLE

Fêmeas

5.86 4

3,60 4

0.41 4

0.48 4

0.59 4

0.72 4

O W 4 *

0.10

0,08'-

0.05

0,07

0,08

Machos

5,90 4

3,68 4

0,44 4

0,51 4

0.60 4

0,67 4

0.21

0.13

0,07

0,07

0,07

0,07

TRATADO COM HC1

Fêmeas

5,80 4 0,23

3.70 4 0,07

0,38 4 0,05

0,39 4 0.14

0,45 4 0,044

0,88 4 0,18

Machos

5.91 4

3.55 4

0,43 4

0,44 4

0,51 4

0,98 4

0.22

0,25

0,03

0,04

0,06

0.21

TRATADO

Fêaeas

4,% 4

2,30 4

0,44 4

0.49 4

0,62 4

0,65 4

0.16

0,24

0.06

0,04

0,22

0,25

COM TkCl 3

Machos

5J6 t

344 4

0.52 4

Qjaa t

0J3 4

032 4

0,15

0,10

0,06

0,06

0,10

0,21

CacU d*«io r«prc««nc« • ••dim 4* 10 «rptri»«Kes ind«p«ndtntu
* CP. (Erro Padrão)

U>



TABELA 1 1 7

mid<ci deò «n*»*t* í CxuzJ.ctaaut cuni.cut ai i ntuixu.i c tiafaáet

net t rc: \<a

GRUPO CONTROL* TRATADO COM HC1

Mackes Fêmets Machos

TRATAOO COH Y b C l .

Fêmeas

14OT * f 1490 • 9 i s in • ? 1460 4 7 1500 « 9

14?0 • 1500 * 8 * 4 • 9 14?0 4 6 1370« 3

C a d * d a d e r r p r » « v n t « a w í d i * d e p ? « n d r 10 f n i m i i s ( • E . P . )


