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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
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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,
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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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