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Resumo

0 Morro do Ferro tem sido estudado como modelo de

depósito de rejeitos radiotivos, exposto a ação de

intemperismo. Tório é considerado análogo ao plutônio e as

terras raras aos actinídeos.

A determinação de terras raras em águas de superfície e

de poços de perfuração foi estudada, usando métodos de

pré-concentração química do grupo e espectroscopia de emissão

em fonte de plasma de argônio, excitado por arco de corrente

contínua - DCP (Beckrnan Spectraspan V).

Para a pré-concentração do grupo foi desenvolvido um

método, em escala semi-micro, que combina a retenção em alumina

em meio de HF com troca iónica. Fatores de concentração de 1000

foram alcançados. A determinação por DCP foi estudada, no modo

seqüencial, usando-se padrões mistos contendo Y, La, Ce, Nd,

Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb e Al, componentes principais

dos concentrados, analisando-se o perfil de cada linha

espectral. A determinação de traços de elementos das terras

raras sofre interferência de altas concentrações de alumínio,

causando redução sensível no sinal obtido. Tal efeito fci

atribuído aos mecanismos envolvidos entre as etapas de

nebulizaçáo e excitaçáo no plasma: evaporação do solvente,

sublimaçáo de compostos voláteis e decomposição de oxi-sais com

formação e atomizaçáo de óxidos. Traços de elementos são

retidos nas estruturas poliméricas dos óxidos por um processo

cuja cinética influi na população de átomos no estado

estacionário no plasma. A adição de cloreto de arnònio as



soluções em concentração final de 0.1M elimina o problema,

intensificando os sinais. Este efeito é explicado pela

normalização de propriedades fisico-quimicas da solução e,

principalmente por gerar uma atmosfera de cloro, que evita a

formação de óxidos ou de polímeros M-O-M.

üsando-se amostras de 10 litros de água, foram

determinadas terras raras: teores de 0.03 a 3 ppb indicam

transporte insignificante destes elementos em solução.

Ânions, cations principais, pH e Eh também foram

determinados. Técnicas semi-micro foram desenvolvidas para

pré-concentraçáo e para determinação ae sulfato, fosfato e

dioxido de carbono.



ABSTRACT

Morro do Ferro has been studied as a mcdel of radioactive

waste dump exposed to the weathering action. Thorium is

considered to be analogous to plutonium and rare earths to

actnides.

Rare earths determination in surface and well waters was

studied by using chemical preconcentration methods of the group

and plasma emission spectroscopy excited by direct current arc

- DCP(Beckman SpectraSpan V).

A method that combines retention in alumina in HF medium

with ion exchange for the preconcentration of the group was

developed in semi micro scale. Concentration factor of 1000 was

achieved. DCP determination was studied, in the seqüencial mode

by using mixed standards containing Y, La, Ce, Nd, Pr, Sm, Eu,

6d, Tb, Dy, Er, Yb and Al, principal concentrate components by

anal isis of the profile of each spectral line.

Trace of rare earths elements determination suffers

interference from aluminium high concentrations causing a

responsite reduction in the obtained signal. This effect was

put down to the mechanism envolved among the nebulization and

excitation phases in plasma: solvent evaporation, volatile

components sublimation and oxi-salts decomposition with oxides

formation and atomization.

Traces of elements are retained in the polimeric structure

of de oxides, and the kinetics of the process influences on

atom population in stacionary state in plasma. NH4C1 added to

the samples and standards in the final concentration of 0. 1M,



intensifies the signal. This effect is explained by the

normalization of physical-chemical properties of the solution

and of nebulization process and mostly by the formation of a

chlorine atmosphere which avoids the formation of oxides or

M-O-M like polimers.

By using 10 liter-water-samples, rare earths were

determined: the contents are in the range of 0.03 TO 3 ppb and

indicates insignificant movement of elements in solution.

Principal cations, anions, pH and Eh were determined too.

Semi-micro techniques were developed for anions

preconcentration and for determination of sulphate, phosphate

and carbonate.
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Capítulo 1 - 0 Morro do Ferro como Modelo de Depósito de

Rejeitos Radioativos

1.1 - Rejeitos Radioativos

1.1.1 - Características GeraisClí

0 crescimento da indústria nuclear envolve a produção de

rejeitos radioativos e requer um completo entendimento dos

efeitos dos radioisótopos liberados no ambiente.

Considera-se como rejeito todo material contaminado ou

possivelmente contaminado por radionuclídeos, constituindo-se

numa fonte emissora de partículas o<,8 e radiação >"•

Os rejeitos podem ser líquidos, sólidos ou gasosos e são

classificados como de baixa ou alta atividade.

A mineração de urânio e a operação de um reator nuclear são

algumas fontes de rejeitos radioativos. tio beneficiarnento de

urânio são produzidos rejeitos contendo radionuclídeos da série

do urânio e tório, como por exemplo:
226 230 4
Raft^ = 1622 a) e Th(t.. = 7.52x10 a) - série do urânio

228 _ _ 228 n228

a(ty2 = 6.7 a) e Th(ty = 1.9 a) - série do tório

Os rejeitos formados na operação de um reator nuclear provêm

em sua maior parte do combustível irradiado. Este ao ser

reprocessado fornece radionuclídeos de fissão, de ativação e

transurânicos:

a- Radionuclídeos de fissão ou produtos de fissão são

nuclídeos de massas atômicas em geral entre 70 e 160,

predominando as massas 90 a 100 e 135 a 145 que formam dois



máximos na curva de distribuição de fragmentos de fissão de

Uránio(fig. 1.1), principalmente devido a predominância de

fissão assimétrica com razão de massas — 15. Estes nuclideos

têm excesso de neutrons que são liberados, em parte, logo após

o processo de fissão, produzindo dois nuclideos emissores ff.
90

Nesta classe estão compreendidos Sr(l9 máximo da
136

curva), Xe e diversos nuclideos lantanidicos(2e máximo da
curva)

70 SO 90 100 110 120 130 U0 150 160

Figura 1.1 - Curva de distribuição
de fragmentos de fissão de urânioC 2

A tabela 1.1 mostra alguns produtos de fissão contidos em

rejeitos provenientes da etapa de reprocessamento do

combustível nuclear.



b- Radionuclideos de ativação sSo produtos de reaçSes entre

neutrons térmicos(n,y) ou rápidos e as impurezas contidas no
235

combustível(em g e r a l , UÔ  enriquecido com U, U0^+ ThO ,̂ PuO2)

bem como do material de encapsulamento do combustível como

ligas de zircônio, alumínio ou aço inoxidável.

Radionuclideos de ativação s&o também formados na água de

refrigeração do reator a partir de impurezas contidas na água e

de produtos de corrosão das partes metálicas do reator, por
55,59 57,60 56 51

exemplo: Fe, Co, Mn e Cr.

c- Transurânicos sao actinídeos formados por captura de

neutrons pelo urânio e pelos produtos de reações sucessivas com
. 240,241 241 252 242

neutrons e emissão de partículas ft: Pu, Am, Cf e Cm.

Tabela 1.1 - Produtos de Fissão Ttpicos et Rejeitos

Nuclfdeo.

85
Kr

89

90

90

91

95
Ir

95

•••v

10.8 a

50.5 d

28.5 a

64.1 h

58.5 d

64 d

35.2 d

.Nudideo.

99
Mo

103
Ru

106
Ru

106
Rh

127*
Te

127
Te

129t
Te

n

66 h

39.4 d

368 d

2.2 ft

109 d

9.4 h

33.6 0

.Nuclítíeo,

129
Te

133
Xt

135
Xe

137
Cs

140
Ba

140
La

141
Ce

• # • lj m • *

72

69.6 •

5.29 d

9.17 d

30.1 d

12.8 d

40.2 h

32.5 d

.Nudideo.

143
Pr

143
Nd

144
Pr

147
Nd

147
H

149
St

155
Eu

13.6 d

estável

13.7 a

11 d

2.6 d

estável

4.9 a



Os rejeitos de mineração do urânio, cujos radionuclideos
. 230 226

chaves sao Th e Ba, sao depositados em barragens e o

comportamento de migração para o ambiente tem sido muito

estudado.

Os rejeitos produzidos na água de refrigeração de reatores

são liberados controladamente para o ambiente quando em

atividades baixas e a maior parte é armazenada em trocadores

iônicos orgânicos ou inorgânicos, enquanto que os rejeitos

provenientes do reprocessamento do combustivetl irradiado

requerem cuidados especiais, pois contlm radionuclideos, de

meia vida muito longa, do elemento Pu, de Actinideos e de
90 137

Lantanideos, além de 3r(t«, = 28.5 a) e Cs(t, - 30.1 a). A
'2 /2

liberação destes radionuclideos para o meio ambiente constitui

um risco para o homem e para o meio, pois os efeitos causados

no homem , plantas e animais são freqüentemente

cumulativosC 33 .Neste caso, torna-se necessário estocar o

material radioativo isolando-o do ambiente durante longos

períodos de tempo.

1.1.2 - Estocagem de Rejeitos RadioativosE 4,5 3

Os rejeitos de baixo nível de atividade são geralmente

concentrados por evaporação ou troca iônica, recolhidos em

recipientes adequados e estocados em áreas não habitadas. Em

certos casos, a diluição é suficiente para permitir liberar o

rejeito para o ambiente.

Os rejeitos de alto nível de atividade contendo

radionuclideos de vida longa, como é o caso dos produtos de



fissão gerado na operação do reator, constitui UB alto risco

para o homem e nao podes ser liberados para o meio. Estes

rejeitos produzem enorme quantidade de calor durante vários

anos devido a alta atividade. Estocá-los numa forma liquida

aumenta a possibilidade de dispersáo, sendo de maior eficiência

estocá-los numa forma solidificada, através da fusão com fluxo

adequado(NaNOg) e calcinaçao a óxidos ou pela sinterizaç&o sob

pressáo transformando-os em vidro ou cerâmica.

A escolha do local a ser estocado o rejeito depende dos

riscos ambientais e da viabilidade econômica da operação.

Devido ao seu vasto volume, os oceanos s&o sugeridos como

reservatório ideal para estoque de rejeitos de alta atividade.

Embora seja o rejeito, sob forma sólida, colocado en toneis de

aço revestido de concreto no fundo do oceano torna-se

necessário ao longo dos anos um estudo do comportamento deste

rejeito no ambiente oceânico. Alguns radionuclídeos(tais como:
137 144 103,106 85 58 65 140 ©5

Cs, Ce, Ru, Sr, Co, Zn, La, Zr) sao concentrados

pela biota, sendo este o processo de maior relevância para uma

eventual contaminação humana. S&o liberados nos oceanos apenas

rejeitos de baixa atividade.

A mais adequada alternativa para estoque de rejeitos de

nuclídeos de tempo de meia vida longo é o depósito em formações

geológicas.



1.1.3 - Deposição de Rejeitos em Formações Geológicast 6, 7, 8 3

A característica hidro-geológica e a capacidade de sorçâo de

radioisótopos pelo solo s&o fatores decisivos na seleç&o do

local para depósito. 0 comportamento real de rejeitos em

ambiente geológico é um tema de grande interesse. A ação da

água é um fator crítico, sendo que estudos têm sido feitos

quanto ao processo de dispersão e difusão destes em água de

superfície e de profundidade. Processos de troca iônica,

precipitação e adsorçâo s&o mecanismos de interação entre o

solo e os radionuclídeos, que têm sido estudados.

Os fatores mais importantes a serem considerados na

deposição de rejeitos em formações geológicas, s&o:

- o efeito do calor liberado pelo decaimento dos

radionuclídeos;

- a penetração acidental de águas;

- a lixiviação de nuclideos do rejeito;

- a migração de elementos do rejeito através da sorçâo e

reações químicas, e

- a migração de nuclideos pela formação de complexos.

Vários tipos de formações geológicas têm sido estudadas e

são recomendadas aquelas com as seguintes características:

- existem por um tempo considerado longo na escala

geológica;

- são impermeáveis a passagem de água;

- possuem condutividade térmica relativamente alta em

relação as outras formações;

- torna-se possível a recuperação de produtos de fissáo



contidos no rejeito, e;

- apresenta baixa taxa de fenôaenos sisaicos.

Torna-se necessário conhecer o comportamento ambiental dos

radionuclideos típicos de um rejeito radioativo para que o

controle da situação seja possível, caso alterações ocorras

nos depósitos geológicos. O estudo deste comportamento pode ser

feito utilizando-se formaqóes geológicas que apresentem

radionuclideos naturais em contato com o meio ambiente.

^1. 2 - O Morro do Ferro

1.2.1 - Apresentação! 9 3

O Morro do Ferro é uma anomalia geológica que apresenta um

dos níveis mais altos de radioatividade natural já conhecidos.

Situa-se em Minas Gerais no município de Poços de Caldas que

é um planalto aproximadamente circular com um diâmetro de quase

35 Km, uma altitude média de 1300 m, circundado por uma cadeia

de montanhas cujas altitudes variam de 1600 a 1800 m. Várias

jazidas de minérios radioativos, tanto de urânio associado ao

minério de zircónio quanto de tório associado aos òxidos de

ferro e de manganês, foraa descobertas no planalto. O Morro do

Ferro, o Morro do Taquari e o Campo do Cerrado são citados como

as três rnaiorest 103 . A disposição do Morro do Ferro no planalto

de Poços de Caldas e mostrada na figura 1.2C113.
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Figura 1.2 - Distribuição dos depósitos de minérios

encontrados no Planalto de Poços de Caldas r 11 3

1.2.2 - Características GeraisF 12 3

0 Morro do Ferro é o ponto mais alto do planalto de Poços de

Caldas, sua altitude é de 1541 m e está a cerca de 15 Km da

cidade de Poços de Caldas. 0 morro é desprovido de vegetação,

salvo gramíneas e pequenos arbustos e em sua base há um córrego

que recebe parte das águas que o drenam. Uma pequena área

intensamente arborizada se estende ao longo do córrego.

A precipitação pluvial nesta regiáo é de 170 cm/ano sendo

que 83% das chuvas correspondem aos meses de outubro a março.

A constituiqâo mineralógica do Morro do Ferro sofreu

alteração at» longo do tempo devido ao iriternperisrno, sendo

predominante na regiáo rochas ígneas alcalinas, com baixo teor



em silica e rica em álcalis (6 a 9% de K«0 e Na.0). Rochas

sedimentares, basaltos e pi roc lástos são também encontrados.

Grande parte das rochas alcalinas mostram intensa alteração

hidrotérmica.

Bastnaesita((Ce,La}(CO3,F)), torogumita((Th, Zr)(Si,H4)04) e

cerianita(CeO2> foram aigums minerais identificados no Morro do

Ferro por Wedow. Roy et ai descreveram a presença de

cheralita((Th,TR, Ca,U)(P, Si)O4) na região.

Tôrio e terras raras s&o os elementos responsáveis pela alta

radioatividade observada no morro. Estes minerais n&o são

encontrados na superfície mas a alguns metros de profundidade.

Wedow estima que o total de tório no Morro do Ferro esteja em

torno de 12.000 toneladas enquanto que Frayha sugere que o

depósito tenha pelo menos 30.000 toneladas.

Estudos hidrológicos mostraram que existe uma zona de alta

permeabilidade permitindo um fluxo de águas subterrâneas, um

dos fatores responsáveis pelo carreamento dos elementos do

Morro do Ferro.

1.2.3 - 0 Morro do Ferro Como Depósito Geológico

0 comportamento ambiental de radionuclídeos eventualmente

lixiviados de rejeitos estocados em formações geológicas é

representado pelo transporte de plutônio, actnídeos e vários

produtos de fissão.

0 Morro do Ferro é um exemplo de comportamento de um

depósito geológico que sofreu penetração de águas subterrâneas,

cujo processo natural de erosão trouxe radionuclídeos a sua
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superfície.

A formação geológica do Morro do Ferro favorece o estudo do

transporte de tório, urânio e terras raras, devido a fatores

tais como:

- é uma formação que existe por um tempo longo na escala

geológica,

- apresenta alterações pela ação do tempo e não pelo homem,

- possui uma elevada precipitação pluvial,

- seus depósitos de tório encontram-se em estado avançado de

erosão,

- é uma zona de alta permeabilidade, existindo um fluxo de

águas subterrâneas.

Plutõnio e actnideos não ocorrem na natureza em quantidades

suficientes que permita o estudo de seu comportamento em

ambientes naturais. As propriedades químicas similares entre as

espécies Th e Pu justificam o estudo do transporte de tório

nas águas do Morro do Ferro como análogo ao transporte de

plutõnio em formações geológicas semelhantes. Esta analogia se

repete com o comportamento químico dos lantanídeos e actnideos

no mesmo ambiente.

1.2.4 - Analogia entre Actinídeos e Lantanídeost 13,143

Urânio e tório sáo os únicos actnideos naturais presentes em

grandes quantidades e em concentrações relativamente altas em

rochas. Os artificiais sáo produzidos por captura sucessiva de

neutrons pelo urânio no interior de um reator nuclear. Os

actnideos mais leves como o Pu, Np, Am e Cm ocorrem, na
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na natureza, em quantidades suficientes a um estudo mais

extensivo enquanto que o estudo dos actinídeos mais pesados é

mais difícil pois apenas traços destes elementos são

disponíveis.

Os elementos da série dos actinídeos apresentam número

atômico de 89 a 103 e sao análogos aos elemento da série dos

lantanídeos. A configuração eletrônica similar entre ambas as

séries confere-lhes propriedades químicas bastante semelhantes

permitindo prever o comportamento dos actinídeos a partir do

comportamento dos lantanídeos.

Algumas características dos actinídeos relacionadas com os

lantanídeos, sao citadas abaixo:

- o estado de oxidação +3 é característico em solução

aquosa, porém os actnídeos se oxidam mais facilmente que os

elementos da série homóloga,

- a configuração eletrônica análoga para ambas as séries

difere apenas no preenchimento dos subníveis 4f e 5f. 0

preenchimento destes subníveis acarreta um aumento da carga

nuclear e uma redução no tamanho dos átomos. Consequentemente,

ocorre uma contração ao longo das séries.

- apresentam espectros de absorção semelhantes como é o caso

do Cm com Tb e Gd.

- apresentam uma tendência â formação de complexos orgânicos

e inorgânicos sendo este um fator crítico no estudo da

solubilidade destes elementos.

Os dados da tabela 2.1 compara algumas constantes de

formação de complexo com EDTA para actnídeos e lantanídeosE 16D.
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Ambas as séries se comportam similarmente formando complexos

de constantes de formação bem próximas. A separação dos

actinídeos entre si, a exemplo dos lantanídeos, tal como a

determinação de cada elemento torna-se difícil pela

similaridade entre os elementos de cada série.

Tabela 1.2 - Constantes de ForiaçSs de Cospleios

de Actnídeos e Lantanídeos c » EDTft'

ídeos

U

Pu

At

Ct

Cl

Log Kl

17.50

IP. 12

18.14

18.45

19.0?

Lantanídeos

La

Ce

Pr

Nd

Si

Leg Kl

22.9

1S.B1

16.55

16.48

17.2

1.2.5 - Projeto Morro do FerroC93

Devido a possibilidade de estudar a migração de tório como

análoga a de plutônio e a de lantanídeos como análoga a de

actinídeos, no Morro do Ferro, a partir de 1979 por iniciativa

do professor M. Eisenbud do Laboratory for Environmental

Medicine of the New York University, desenvolveu-se o projeto

do Morro do Ferro que reúne também os Departamentos de Física e

de Química da PUC/RJ, o Instituto de Biofísica da Universidade

Federal do Rio de Janeiro e a Stanford University School of
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Earth Sciences. O projeto tem o apoio da Comissão Nacional de

Energia Nuclear(CNEN) e o Departamento de Energia dos Estados

Unidos.

Este projeto se propõe a:

- estudar o transporte de tório e, posteriormente, de urânio

e terras raras em águas de superfície e de profundidade;

- obter informações geológicas e geoquímicas necessárias ao

entendimento dos mecanismos de transporte na região;

- analisar sedimentos e correlacionar os dados com o

transporte de elementos de interesse;

- desenvolver um modelo matemático para descrever o

transporte dos elementos estudados.

Para alcançar estes objetivos, as atividades de estudo foram

divididas e atribuídas a grupos existentes nas universidades e

laboratórios que fazem parte do projeto.

Segundo informações pessoais do Prof.Joáo Alfredo Medeiros,

a coordenação geral do projeto ficou a cargo do Prof. M.

Eisenbud, que desenvolveu com seus colaboradores estudos do

transporte de tório por espectroscopia oi e das características

geológicas, hidrológicas e ambientais do Morro do Ferro. A

coordenação a nível nacional ficou a cargo do professor Penna

Franca e colaboradores, no Instituto de Biofísica da

Universidade do Rio de Janeiro que desenvolveram estudos do

transporte de rádio, torio e da composição de rochas e

sedimentos por fluorescêneia de raio X. Na PUC/RJ, no

Departamento de Química, foram desenvolvidos, pelo

Prof.N.Miekeley e colaboradores, estudos geoquímicos em rochas

por ICP, estudos de transporte e acumulação de tório em plantas
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por espectroscopia ot e estudos da fraçáo de ácidos húmicos nas

águas e solos bem como sua influência no transporte de tório.

Estudos da composição química das águas e de determinação de

tório e urânio em baixos teores são desenvolvidos pelo

Prof.J.A.Medeiros e colaboradores. Métodos de pré-concentração

de ânions e cátions foram estudados, seguidos de análise

espectrofotométrica e emissão em plasma(ICP). Métodos e

técnicas de traço de fiss&o foram desenvolvidos para urânio e

tório em águas e para mapeamento em rochas e sedimentos. No

Dep. de Física, CullenC 133 e colaboradores determinaram rádio

em solos e em gramíneasC 17 3.

Todos os -trabalhos de estudos sobre o Morro do Ferro já

concluídos e em andamento, são desenvolvidos e publicados,

principalmente, sob a forma de teses ou dissertações em

un iversidades.

Os trabalhos de tese desenvolvidos na PUC/RJ, na U.F.R.J. e '

na Universidade de Nova Iorque sáo citados:

- A análise de tório por espectroscopia ©c em águas de

superfície e de profundidade do Morro do Ferro foi desenvolvida

por Valet 18 3 e as mais altas concentrações de tório foram

encontradas para as águas da galeria(7.58 e 5.13 ppb) e da

trincheira(22.55 e 17.34 ppb). Estes teores sáo os mais altos

já reportados na literatura. A grande solubilizaçáo do tório

foi atribuída a ação de complexantes orgânicos. Foi observada

uma alta concentração de tório em um dos poços de

perfuração(3.37 ppb) sugerindo que o tório pode migrar através

de águas subterrâneas contrariando alguns mecanismos de

retenção. São citados os teores de tório e de urânio, em função
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de suas atividíî r̂, em amostras de minérios da regi&o.

De acordo c-vs; as razões Th/U apresentadas por Vale,

estima-se que * quantidade de urânio no deposito seja

aproximadamente _? 81 toneladas considerando que a quantidade

de tório total tíja de 20.000 toneladas.

- 0 estudo dí lomposiç&o química das águas de superfície e

de profundidade z.z Morro do Ferro e o estudo de migração do

tdrio foi desenvilvido por PivettaC53. Foram analisadas 48

amostras em diferentes épocas do ano e concluiu-se que o teor

de tdrio nas ág- — de profundidade é superior em ate duas

ordens de grar^rza aquele encontrado para as águas de

superfície(0.12 _~b) e em ambos os casos a solubilidade é

explicada pela í:raaçáo de complexos, pela presença de espécies

microparticulad£z ou coloidais. As amostras com alto teor em

ácido húmico ss: as de menor concentração de tdrio

coprecipitável ei-:. Fe(OH>3. Foram estudadas a lixiviaçáo de K e

Ca como análogo i.- transporte de Cs e Sr, respectivamente, 0

transporte de TÍC .^nuclídeos corno Mn, Fe e Zn foi estudado pela

determinação dec próprios elementos. Nestes trabalhos foi

citado que regies: bem aeradas e em contato com o solo podem

servir como barrr.ras para a migração de Mn e Fe. Concentrações

elevadas de flucr^o e fosfato reduzem o teor de terras raras

em solução porér .omplexa o tdrio aumentando sua concentração

nas águas dos pc:-.:j de perfuraçáo.
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- Os mecanismos de lixiviaçáo e transporte de rádio no Morro

do Ferro e a sua taxa de mobilização durante o regime basal

foram estudados por Campost 103 e foi demonstrado que a razão
226 224
Ra - Ra atinge valores de ate 450 nos pontos coletados

sugerindo que apesar de ser consideravelmente lixiviado, o

rádio é fortemente retido nesta região. Este mecanismo de

retenção é um processo natural que contribui para reduzir a

contaminação do meio ambiente pelo transporte de isótopos do

radio. 0 estudo se estende a análise de alimentos e solos de

cultivo de fazendas distantes poucos Km do depósito de minério.

A concentração de rádio nos vegetais é elevada quando comparada

com os valores obtidos em regiões de radioatividade normal.

- KüchlerC 19 3 estudou a interação entre o tório e compostos

húmicos em águas do Morro do Ferro. As concentrações altas de

tório na trincheira e galeria sáo atribuídas a presença de

compostos húmicos. Foi verificado que o aumento do teor de DOC

diminui o coeficiente de distribuição de tório-232 no solo.

Segundo Küchler, utilizando-se a analogia entre tório e

plutõnio, é de se esperar que com as concentrações usuais de

ácidos húmicos em águas subterrâneas, o Pu não migrará se

estiver em contato com um sedimento com grande capacidade de

adsorçáo.

- Leit 203 , na Universidade de Nova Iorque, se propôs a

estudar a mobilização do tório nas águas do Morro do Ferro e

avaliar os mecanismos químicos e físicos de interaperismos

envolvidos no transporte de tório. Era sej trabalho foi
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verificado que o tório drenado no Morro do Ferro esta* em

concentração aceitável em águas naturais observando-se uma

abundância de agentes compiexantes, o que o levou a concluir

que Pu proveniente de rejeitos estocados em formações

geológicas não será transportado na presença de pequenas

concentrações destes agentes.

- R. P.Cunhat213 determinou tório e urânio em águas do Morro

do Ferro pelo método de traços de fissão. A técnica utilizada

envolve a evaporação de 10 a 20 1 de solução ou de suspensão,

em detetores de policarbonatos("Makrofol-Bayer). Urânio e

extraído com TOPO/Tolueno e tdrio é coprecipitado com Fe(OH)^

ou LaFg. Urânio foi determinado em diversas amostras também por

fluorimetria após pré-eoncentraçáo por evaporaçáo-extração,

obtendo-se em geral resultados concordantes com o método de

traços de fissSo. Ha amostra da galeria, que contém muita

matéria orgânica, to'rio coprecipitável com Fe(0H)3 foi

determinado e apresentou valor muito baixo. 0 teor de tório e

urânio, na solução, foi determinado por traço de fissão e

subtraindo-se o teor de urânio medido por fluorimetria, o teor

de tório foi determinado(7 ppb). Os resultados são coerentes

com aqueles encontrados por Valei 18 2, pela técnica de

espectroscopia e<. Nas águas do Morro do Ferro, segundo Cunha,

tório e urânio se encontram na faixa de 0.13 a 7.30 ppb e 0.05

a 0.50 ppb, respectivamente.
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- A. C.M.Ferreirat22 3 , em cooperação com P. Linsalata

(Universidade de Mova Iorque) e Küchler está determinando tório

em águas e plantas do Morro do Ferro através da técnica de
232

traço de fissão. Estudos da bioacumulaçao de torio ( Th,t. =

1.40x10 a) em plantas e em ossos de animais por espectroscopia

alfa são prejudicados pela presença de altas atividades de
228 228
Th(t.j = 1.9 a) proveniente de Ra concentrado juntamente COM

ri
compostos de cálcio. A determinação por traços de fissão é
baseada no número de átomos e não na atividade, e a

232
interferência não existe, pois a quantidade de Th é muito

228 --
superior a de Th. Urânio é extraído com TOPO de meio

clorídrico e Th é coprecipitado com LaF3 que é filtrado. 0

filtro é irradiado em reator em contato com detector de

policarbonato e os traços de fissão são avaliados.

-Separação de rádio, urânio, tório e terras raras em

amostras geológicas por meio de extração seqüencial é

determinação por emanação de Rn, espectroscopia of. e emissão em

plasma (ICP), respectivamente, sao trabalhos em andamento na

U.F.R.J. sob a orientaqao do Prof.Penna FrancaC233.

As pesquisas do projeto do Morro do Ferro tiveram como

objetivo básico o estudo do transporte de tório e de rádio. 0

estudo do comportamento de terras raras ainda não foi bem

desenvolvido. Linsalatar 24 3 propôs-se a determinar La, Ce, Nd e

Sm em vegetais e solos coletados em fazendas- próximas ao Morro

do Ferro.



Capítulo 2 - Apresentação do Problema e Objetivos do Trabalho

2.1 - Introdução

A determinação de terras raras nas águas do Morro do Ferro é

de grande interesse ao estudo desta formação devido aos

objetivos previstos no projeto do Morro do Ferro que o estuda

como modelo de depósito de rejeitos radioativos.

0 comportamento destes elementos neste ambiente, está

relacionado com as características fisico-químicas e com a

composição química destas águas, principalmente com o teor de

ânions devido a formaçáo de complexos que poderá influenciar na

solubilidade das terras raras aumentando sua lixiviaçâo. Nas

rochas que formam o Morro do Ferro estão contidos diversos

minerais que fornecem, por dissolução, ânions para as águas de

profundidade e de superfície. CalcitafCaCO^), Baritina(BaSC>4 ),

Fluoroapatita(Ca5(P04) F), Bastnaesita(Ce,La)CO3F e Feldspatos

como ortoclásio(KAlSi04), liberam carbonato, sulfato, fluoreto

e fosfato, ânions importantes como complexantes de terras raras

em solução. Silicato também está presente dentre os ânions de

maior importância.

2.1.1 - Análise das 4'guas do Morro do Ferro

Vários trabalhos de análises das águas do Morro do Ferro

tiveram como objetivo principal a determinação de tório,urânio

e rádio. 0 trabalho mais abrangente de análise química destas
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águas foi desenvolvido por F.R.PivettaC 5D . Tais análises foram

feitas em amostras de águas de superfície e de profundidade, em

época de seca e de chuva. Pivetta teve como principal objetivo

a caracterização química destas águas.

Foi determinado por ens&íis preliminares que alguns cátions

e ânions estavam em concentração menor que o limite de detecção

dos métodos usuais, sendo necessária a pré-concentraçao das

amostras.

A caracterização das águas compreendeu a determinação de Eh,

pH, cátions totais por troca iônica, eiementes-traço, urânio e

tório. Com o objetivo de determinar o maior número de elementos

as amostras foram analisadas por espectroscopia de emissão em

fonte de plasmaiICP Jarrel-Ash modelo ATOMCOMP-975) em análise

simultânea para 25 elementos. Dos elementos analisados somente

Na,K,Mg,Al, Mn e Fe estavam em concentração acima do limite de

detecção do método. Desta forma as amostras foram

pré-concentradas em resina catiônica, entretanto os cátions em

macroquantidades também foram pré-concentrados prejudicando a

determinação dos elementos em rnicroquant idades.

Urânio foi determinado por fluorimetria e traços de fissão,

e tório apenas por traços de fissão. As concentrações destes

elementos estão na ordem de ppb e a pré-concentração por

evaporação de 100 ml de amostra até 10 ml foi feita para evitar

o uso de fluxo integrado muito elevado. Urânio foi determinado

diretamente na solução, e to'rio pela co-precipitaçáo com Fe(OH)

após separação de urânio como complexo de carbonato.

Fluoreto, fosfato, sulfato e carbonato foram determinados

sendo que as amostras para sulfato e fosfato foram



pré-concentradas por troca iônica. Carbonato se apresenta coao

ânion predominante tanto nas águas de superfície COMO nas de

profundidade.

A composição química principal determinada por Pivetta e

apresentada na tabela 2.1

Tateia 2.1 - Coeposic» Suieiu Principal te Ágaai

do (torro do Ferro feterarjda por

Eh

P«

Na

K

H

Ca

Al

It)

Fe

SM

P04

F

C02

Sgusíe

Superfície

506-654

S-i

227-3»

1720-2990

23-121

82-701

6-2?

6-690

20-2370

170-160

B-J?

I50-2S0

453Ô-I2W0

AguMde

Frofuwlidídf

S00-600

5.0-4.5

160-510

0-2200

30-200

•70-3910

15-90

49-180

25-100

0-630

3-306

170-1640

Téctica

Eçregídi

PCtKK!5Ktríí

PcttftcíKetrií

EiissÃo es Da«í

Ecissás « Ouu

CP

ICP

ICP

ICP

ICP

Radiestria

EsptctrofotOMtrii

Foter:ciKftri*

Vol^ í r i *
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Algumas conclusões apresentadas por PivettaC 5 3 sobre a

analise de águas do Morro do Ferro serviram como ponto de

partida para o presente trabalho:

1- Na, K, Mg, Al, Mn e Fe podem ser determinados sem

pré-concentraqao das amostras;

2- Fluoreto e silicato também podem ser determinados sem

pré-concentração;•

3- 0 teor de terras raras nas águas do Morro do Ferro requer

um fator de concentração em torno de 1000 para se obter

resultados significativos nas análises;

4- A pré-concentraçao por troca iônica em resina catiônica,

nas condições utilizadas, não é adequada a determinação de

terras raras. As condições de percolação e eluição foram tais

que garantiram alta eficiência no processo de pré-concentração

para muitos cátions, inclusive alcalinos e alcalinos-terrosos,

'presentes em concentrações muito mais elevadas que os

lantanídeos;

5- A determinação de terras raras por ICP requer todo um

estudo de otimização, devido aos baixos teores e a ação de

interferentes nos concentrador:. Pivetta apresenta um estudo de

interferência do Ca e Mn na determinação de vários elementos

por ICP para a instrumentação por ela utilizada;

6- Fosfato e sulfato podem ser determinados após

pré-concentração oom fator a cerca de 50;

7- Carbonato é o ânion predominante nas águas de superfície.

Sua determinação por um método mais específico que volumetria

se faz necessária, considerando que complexos de Tn e Pu com

carbonato podem exercer papel importante na especiação destes
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ions em soluqÕes de pH entre 5 e 7.

2.2 - Métodos e Técnicas Analíticas

2.2.1 - Terras Raras

Por apresentarem características muito semelhantes entre si

os lantanídeos dificilmente sao determinados individualmente

por processos químicos, exceto por processos cromatograficos.

A determinação individual é feita por métodos baseados em

suas propriedades físicas. Em teores muito baixos, a análise

requer uma etapa de pré-concentração da amostra, porém isto

pode acarretar um aumento de interferências como e' o caso da

determinação de elementos traços segundo trabalho apresentado

por PivettaC53. Melhor seria uma técnica de separação e

pre'-concentração simultâneas como por exemplo a troca iônica

associada a formação de complexos ou a retenção em alumina. A

cromatografia em alumina e uma técnica de pré-coneentraçao se a

amostra é percolada em meio de HC1, pois não ocorre retenção

seletiva neste meio. Se a amostra é percolada em meio de HF,

apenas os cátions que formam complexos catiônicos com fluoreto

são retidos, tornando-se uma técnica de pré-eoncentracão e

separação simultânea.

Métodos químicos para a determinação de terras raras

utilizando a precipitação corno hidróxido, oxalato ou fluoreto

são usados para determiná-las corno urn grupo. E um método de

separação e/ou pré-concentraçao dependendo do volume da

amostra.
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Para as águas do Morro do Ferro, faz-se necessária a

pré-concentração das amostras com um fator de concentração em

torno de 1000, a fim de obter-se resultados significativos para

os elementos traços. Neste caso, a separação por precipitação

não é um procedimento viável devido ao grande volume de amostra

necessário para a obtenção de resultados significativos.

2.2.2 - Ânions

Métodos de determinação de ânions citados na literatura, em

sua maioria, não podem ser aplicados as águas do Morro do Ferro

devido a baixa sensibilidade. Nestas amostras alguns métodos

foram aplicados após pré-concentração.

A determinação de fosfato nos concentrados, segundo Pivetta,

foi feita por um método clássico de alta sensibilidade

perfeitamente adequado as amostras, porém a técnica requer um

grande volume de resina sendo desvantajosa para análise de

muitas amostras. 0 método radiométrico apresentado para sulfato

está sujeito a flutuações porque depende da separação completa

de BaSQf marcado com Ba-133 sendo a precipitação lenta e a

separação de partículas semi-coloidais incompleta

A determinação de carbonato por titulação nao e' um método

específico visto que sulfeto e silicato interferem e, além

disto, não é um método muito adequado a baixas concentrações

como é o esperado para as águas do Morro do Ferro.

Os métodos disponíveis para a determinação de nitrato e

fluoreto permitem a análise direta da amostra não sendo

necessária uma pré-concentraçáo.



25

2.3 - Objetivos do Trabalho

2.3.1 - Objetivos Gerais

a - analisar águas de superfície e de profundidade do Morro

do Ferro, visando a determinação de terras raras como análogos

dos actnídeos em um depósito de rejeitos radioativos bem como a

determinação de alguns ânions inorgânicos importantes como

complexantes ou precipitantes de terras raras, tório, plutônio

e actnídeos em geral.

b - desenvolver e otimizar métodos e técnicas analíticas que

permitam alcançar os objetivos específicos , considerando as

baixas concentrações dos ions de interesse entre altas

concentrações de componentes principais.

2.3.2 - Objetivos Específicos

a - desenvolver método para a determinação de sulfato por

condutimetria após pré-concentraçSo por troca iônica.

b - racionalizar a técnica de determinação de fosfato por

espectrofotometria, apds pré-concentraçáo por troca iônica.

c - estudar método para a determinação de carbonato na faixa

de 5 ppm.

d - estudar métodos e técnicas de pré-concentraçáo de terras

raras que permitam alcançar fatores de concentração da ordem de

1000 e a subseqüente análise da solução concentrada por

espectroscopia ds emissão em fonte de plasma (DCP).

e - estudar a determinação individual de terras raras por
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DCP, em soluções pré-concentradas.

f - analisar águas de superfície e de profundidade do Morro

do Ferro envolvendo a determinação de l

- pH e Eh;

- <X>2 total;

- fosfato, sulfato, nitrato, silicato e fluoreto;

- cálcio, manganês, alumínio e ferro;

- terras raras.

g - analisar sedimentos e material em suspensão em águas.



Capítulo 3 - Métodos de Separação e Pré-Concentraçao de

Lantanídeos

3.1 - Propriedades Químicas dos Lantanídeos

Os lantanídeos, como um grupo, constituem 0.008% da crosta

terrestre e são encontrados em minerais sob a forma de

fluoreto, fosfato, silicato e carbonato.

A monazita e a bastanaesita são os minerais que contêm

teores mais altos de terras raras. Além destes, a gadolinita,

euxenita, xenotima e alanita são minerais que apresentam terras

raras em sua constituição, sendo que o mais alto teor é

encontrado nos dois primeiros.

A série dos lantanídeos compreende elementos de número

atômico de 57 a 71 em cuja configuração eletrônica observa-se o

preenchimento do subnível 4f acarretando um aumento da carga

nuclear e consequentemente uma redução no raio atômico. Este

efeito é denominado de contração lantanídica e provoca um

aumento no caráter ácido dos ions trivalentes e um aumento na

estabilidade dos complexos.

0 estado trivalente é característico das terras raras em

solução e em seus compostos. Alguns elementos apresentam o

estado tetra ou divalente devido a estabilidade eletrônica do

subnível 4f quando vazio, semi-preenchido e totalmente

preenchido, como ê o caso do cério(IV), európio(II) e

ytérbio(II),respectivamente.

Os íons hidratados das terras raras têm numero de

coordenação maior que 6, como por exemplo (Ndd^OJg) e sofrem
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hidrólise segundo a equação:

C M(H,O)n
35 + H,0 = E M(OH)(H,O) *32 + H,0*

A tendência a hidrólise aumenta do lantânio para o lutécio

conforme a diminuição do raio iônico.

Alguns elementos se destacam por apresentarem um segundo

estado de oxid&ção: o Ce(IV) é obtido pela ação de oxidantes

fortes como H2O2 e S2O3" , sendo também forte oxidante(E = +1.7V

em HC104; +1.61V em HNO3 e +1.44V em H2S04); Eu(II) pode ser

obtido por redução com zinco ou magnésio; Sm(II) e Yb(II) podem

ser obtidos por redução com amálgama de sódio. Estes elementos

reduzem o ion H a hidrogênio.

Os elementos no estado de oxidação tetra ou divalente,

possuem a vantagem de serem determinados individualmente em

presença de todos os lantanídeos, pois apresentam um estado de

oxidação incomum aos demais elementos da série.

Ce(IV) se assemelha a Th(IV) podendo ser precipitado como

iodato em meio de HNO3 6M. 0 hidróxido de Ce(IV) tem KpS muito

inferior ao KpS dos hidróxidos formados com íon +3. 0 sulfato

de Eu(II) precipita juntamente com os alcalinos terrosos. As

terras raras mostram forte tendência a formação de complexos

com ligantes orgânicos como por exemplo: EDTA, CDTA, 1actato,

citrato, oxalato e outros. Com os ligantes p-dicetonas

fluoradas, formam complexos voláteis. A formação de complexos

com ions inorgânicos é menos freqüente observando-se complexot

catiônicos e entre estes, os complexos com fluoretos(MF^) são

os mais importantes.

Algumas propriedades dos lantanídeos e seus compostos são

apresentadas na tabela 3.1.
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Tabela 3.1 - Algutas Propriedades dos Lantanídeos[ 13,14,25,26 3

Eleiento

1

Li

Ce

Pr

Nd

St

Eu

6d

Tb

»y

Ho

Er

Ti

Yb

Lu

Z

39

57

5B

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

A

88.92

13B.92

140.13

140.92

144.27

150.43

152.0

156.9

159.2

162.46

164.94

167.2

169.4

173.04

174.99

ralA)

1.78

1.87

1.82

1.82

1.82

1.80

2.05

1.79

1.77

1.77

1.76

1.75

1.74

1.94

1.74

r(A)

u.88

l . Ò è

1.03

1.01

0.99

0.96

0.95

0.94

0.92

0.91

0.89

0.88

0.87

0.86

0.85

cor

incolor

incolor

incolor

verde

lilás

aiarclo

incolor

incolor

incolor

incolor

aiarelo

l i lás

verde

incolor

incolor

pKpS

22.9

19

20

20

21

21.7

22.2

22.5

22.5

22.5

22.5

23.0

23.5

23.6

23.6

pKpS

12.1

18.9

19.2

18.9

18.6

17.9

17.2

16.8

16.7

16.3

15.8

15.5

15.8

15.0

15.0

pKpS

28.3

26.9

25.4

29.7

27.2

30.3

28.9

25.6

29.5

29.4

-

28.8

-

28.9

EIV>*

-2.37

-2.52

-2.48
•1.61

-2.47

-2.44

-2.41

-1.55

-2.41

-0.43

-2.40

-2.39

-2.35

-2.32

-2.30

-2.28

-2.27

-2.25

0 29 valor de "E" para Ce , Si e Eu

• u*4iu*a u+3.,,*! u*J/u*<t

corresponde a: H VM ; K /H e H /H

retpectivatcnte.
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3.2 - Separação de Terras Raras por Precipitação, Retenção

em Alumina e Troca Iônica

3.2.1 - Aspectos Gerais

A determinação do teor total de terras raras geralmente

baseia-se na:

- precipitação como fluoreto, oxalato ou hidróxido;

- reação com agentes complexantes, como EDTA, através de

titulação;

- reaç&o com agentes espectrofotométricos como arsenazo I ou

III e alaranjado de xilenol.

A determinação individual por processos químicos é

dificultada pela semelhança de suas propriedades. Ce(IV) pode

ser separado como hidróxido ou iodato em meio ácido, dos demais

lantanídeos. Eu(II) pode ser separado como sulfato e

determinado por reação de oxirredução com Fe(III).

3.2.2 - Separação por Precipitação

Usualmente, as terras raras sÃo separadas em grupo e

posteriormente determinadas individualmente com base em

propriedades físicas. Os principais métodos de separação sSo

apresentados:

a - Precipitação como Hidróxido

A precipitação de hidróxido com pH controlado permite

separar as terras raras de elementos alcalinos e alcalinos

terrosos cujos hidróxidos são mais solúveis, como também de
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diversos elementos de transição, cujos hidróxidos sao menos

solúveis. Enquanto que r»s valores dos pKpS dos hidróxidos dos

íons M^das terras raras, apresentados na tabela 3.1, situam-se

entre 19 e 24 crescendo do lantânio ao lutécio, o hidróxido de

alcalino terroso menos solúvel, Mg(0H)2, tem pKpS igual a 10.7

e os hidróxidos de íons de maior potencial icnico tais como do

alumínio, ferro, tório , urânio e zircônio, tem pKpS iguais a

33, 37.5, 45, 45 e 52, respectivamente. Na separação das terras

raras como hidróxido, deve ser evitada a oxidação do Ce e se

•4
houver Ce este deve ser reduzido por reaçáo com H2Q2 ou NCÜ" em

meio ácido, pois quando o Ce é oxidado a Ce* o pKpS do

hidróxido é aumentado de 20 para 55. A figura 3. 1 apresenta um

diagrama de precipitação de hidróxidos de terras raras com

alguns elementos anteriormente citados.

O diagrama foi construído considerando-se a reação

M + xOH = M(0H). e aplicando-se a equação geral para o produto

de solubilidade log M = 14x-pKpS-xpH. Nele é apresentada a

variação da concentração dos íons em solução com o aumento de

pH, devido a precipitação dos hidróxidos, a partir de

concentrações iniciais de 10 M(que corresponde a 24 ppm de Mg,

139 ppm de La e 232 ppm de Th). Estão representadas também as

linhas de 10 M e 10"°M, que correspondem a 0.27 ppm de Al,

1.39 ppm de La e 0.27 ppb de Al e 1.39 ppb de La,

respect i vãmente

Pode ser observado que o aumento gradual do pH de uma

solução contendo todos os íons citados, permite uma separação

quantitativa de Zr, Fe, Th, U e U02*, em pH menor que 7, livre

da interferência dos outros íons. Esta separação usualmente é
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feita por precipitação homogênea com urotropina ou por

borbulhamento de ar contendo NH3 na solução. As terras raras

eventualmente co-precipitadas são separadas por reprecipitação

do hidróxido anteriormente obtido

A separação das terras raras é efetuada pelo aumento

controlado de pH e dependendo da concentração de Mg presente

no meio, o pH poderá ser elevado a valores maiores que 10. Se a

concentração de Mg for de 10 M, o MgfOH), começa a precipitar

em pH 10.2, sendo que neste ponto a concentração de La é

reduzida a 10 M.

Separações dos diversos elementos das terras raras por

precipitação seletiva são possíveis, porém exigem sucessivas

reprecipitaçÔes. O fator de separação de La-(Ce,Pr) e

(Ce.Pr)-Nd são da ordem de 10.

A figura 3.2 mostra as curvas de neutralização de soluções

de ions M com 0H. Os patamares das curvas correspondem aos

processos de precipitação que consomem OH tamponando o meio.

As pequenas diferenças entre os KpS para os elementos mais

pesados formam os grupos Tm-Yb-Lu e Eu-Gd-Tb-Dy-Ho -Er e Y mais

difícieis de serem fracionados. A sobreposição das curvas de

precipitação dos hidróxidos de Ce e de Pr pode ser evitada pela

oxidação de Ce3 a Ce , acompanhado do aumento do pKpS de 20

para 55, e separação prévia de Ce(OH)^ em pH menor que 5. A

forma irregular da curva de precipitação de Pr é devida a

polimerizacão do hidróxido que sofre processo de desidratação e

oxidação formando um oxido misto Pr^O.1 em que IA do metal se

encontra no estado tetravalente e \/L no estado trivalente.
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10

Figura 3.1 - Diagrama de precipitação de hidróxidos de

terras raras e alguns elementos correlacionados
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Moles OH ~ p r mole R+3

Figura 3.2 - Curvas de neutralização de solução

contendo terras raras C 13 3
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b - Precipitação como Fluoreto

Os fluoretos de terras raras sáo precipitados gelatinosos e

de alta insolubilidade cujos pKpS varias de 19(La, Ce, Pr e Nd)

a 15(Yb e Lu). Tal fato sugere que a separação sob a forma de

fluoretos seja mais eficiente que como oxalatos. Alumínio,

escândio, nióbio, tantalo, zircônio, titânio e ferro formam

fluoro-complexos aniônicos muito estáveis e não precipitam

permitindo que as terras raras sejam separadas

quantitativamente, livre de interferência. Uma excessiva

concentração de fluoreto leva a formação de complexos

aumentando a solubilidade do precipitado. Esta precipitação é

feita em meio ácido, para reduzir a co-precipitação de fluoreto

de Pb, Mg e Ca com pKpS de 8 a 10. Considerando o pK do

HFC3.1), deduz-se que em pH = 2 apenas 0. IX do fluoreto em

solução se encontra sob a forma do íon F", predominando a

espécie HF. A precipitação como fluoreto apresenta a

desvantagem de ser difícil a solubilizaçao do precipitado para

análise posterior e além disto, as diferenças entre os

fluoretos sao muito pequenas para permitir separações

individuais entre os lantanideos.

c - Precipitação como Oxalato

Os ions M das terras raras formam oxalatos de baixa

solubil idade representados por MofCLOJ»

Existem poucos valores de KpS disponíveis e as discrepáncias

observadas entre eles podem ser atribuídas as condições

experimentais utilizadas. A solubilidade diminui ao longo da

série, com a diminuição do raio iónico. Os pKpS situam-se entre
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26 e 29 o que permite separar as terras raras e tório como

oxalatos dentre um grande número de íons. 0 oxalato de cálcio

nfio precipita sob estas condições enquanto que Ti(IV), Zr(IV),

Nb(V) e Ta(V) formam complexos aniônicos muito estáveis, o que

leva a dissolução de eventuais precipitados. Quando precedida

por separação de hidróxido com pH controlado, em meio redutor,

para manter o Ce, a precipitação dos oxalatos é muito seletiva.

A figura 3.3 apresenta valores experimentais da solubilidade de

oxalatos de lantânio a gadolinio em meio de concentração

variável de HC1(curvas a) e em meio contendo H2C_O4 0.25 M e

concentração variável de HC1(curvas b).

Considerando a escassez de dados de constantes de

equilíbrio, foram calculados os produtos de solubilidade a

partir dos dados da figura 3.3 e dos equilíbrios de ionização

do ácido oxálico, cujo pK, e pK, são 1.25 e 4.28,

respectivamente. A fração da concentração total de oxalato sob

a forma de C2O4
= corresponde a <<= (1+CH*3/K2) + (C if)/KJKJ )'. 0

produto de solubilidade em função da solubi1 idade "s " e da

* 5 3

acidez C H3 foi calculado como Kps = 108s.oc. Utilizando-se os

valores calculados e a expressão deduzida para a

solubilidade(s = (KpS/108^ (1/ot)"̂  ), foram calculadas as

curvas logaritmicas para pH de -1 a 7, como sendo

log s =1/5 log(KpS/108) - 3/$log(l+í H V K , + C H*]2 / K , ^ ) , mostradas

na figura 3. 4

Em acidez superior a 0.1M, a expressão de oL pode ser

simplificada para oi - ICjKj/f H*32, e a expressão de "s" para

log s' = 1/5log(KpS/l08) -3/5log F^Kg + 6/5 logr H*3.

A figura 3.5 apresenta a variação de solubilidade em função
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de C H3 onde foram locados os pontos experimentais obtidos da

figura 3.3 e seguem a inclinação <j/5 , como pode ser observado

nas curvas "a"

As solubilidades dos oxalatos em HC1 0.1M situam-se entre
-4 -4

3.5 x 10 M (La) e 1.2 xlO M (GdV como pode ser deduzido da

figura 3.3. A fim de reduzir a solubilidade e manter a acidez,

utiliza-se um excesso de ácido oxálico. Neste caso a

solubilidade será dada por s = (c + s).oi, e a expressão para o

produto de solubilidade será:

KpS = <2s? .(c + 3ü£ct3, ou

KpS = o^Hc^s4 + 36c* s3 + 108cs4 + 108s5)

Para concentração de ácido oxálico muito superior ao valor

da solubilidade, as expressões podem ser simplificadas para:

KpS = 4s*c3«t3

s = (KpS/4c3ft(l/oCiH.

Estas expressões somente serão válidas para meios ácidos,

onde a [ C-O* ] é reduzida. Para acidez maior que 0.1M a equação

pode ser simplificada considerando 1 /mL - EH3 /KjK^e

log s = 1/ log(KpS/4c3 ) - s^logiK^) + 3 logC H*3 .

As curvas "b" da figura 3.4 mostram a variação da

solubilidade dos oxalatos de La a Gd em meio contendo ácido

oxálico na concentração de 0.5M e concentração variada de HC1.

A solubilidade do precipitado é altamente influenciada pela

concentração do íon oxalato na solução devido a formação de

complexos.
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Figura 3.3 - Curvas de solubilidade de

oxalato de La, Ce, Pr, Nd, Gd e Sm em

HCl e em excesso de ácido oxálicot 13 3
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Figura 3.4 - Variação da solubilidade de oxalato de La, Ce,
Pr, Wd, sm e Gd em função do pH.
(Os dados obtidos da figura 3.3 foram usados para calcular
os produtos de solubilidade usando-se a variação do o^ do
ácido oxálico em função da acidez)
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Figura 3.5 - Variação da solubilidade de oxalato de La,

Ce, Pr, Nd, Srn e Gd em função do exc-esso de oxalat-o.

curvas "b": em excesso de ácido oxálico

curvas "a": sem excesso de ácido oxálico
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d - Separação de Sul fatos Pouco Solviveis

Sm, Eu e Yb formam íons divalentes em meio fortemente

redutor. A redução do Eu para Eu (E= -0.43V) pode ser feita

com zinco ou magnésio em meio aquoso. Todos podem ser reduzidos

eletrolitieamente ou por amálgama de sódio (E Sm /Snr- -1.55V,

E°Yb /Yb^= -1.15V). Somente Eu se mantém em meio aquoso, mas

todos podem ser estabilizados em estruturas cristalinas de

sulfato ou carbonatos. Os sulfatos são isomorfos com os de

alcalinos terrosos e têm solubilidade baixa. Os produtos de

solubilidade dos sulfatos isomorfos com os de alcalinos

terrosos seguem a relação pKpS = K . raio iônico. A energia

livre de dissolução varia somente com a energia de hidrataçáo,

que depende do raio iônico do cátion, pois a energia de

cristalização é praticamente constante para todos. Aplicando-se

a equação pKpS = -11.1 + 15.74rC27j que se ajusta aos sulfatos

de cálcio, estrôncio, chumbo, bário e rádio, e utilizando-se os

raios iônicos da literatura! 15If (Sm 1.11A, Eu 1.1A e Yb 0.93A)

sâío obtidos os valqres para os produtos de solubil idade:

SmS04 pKpS =6.37

EuS04 pKpS = 6.21

YbS04 pKpS = 3.54

Se a redução for feita em presença de sulfato, todos poderão

precipitar dependendo do potencial aplicado, pois o valor deste

é dado por E = E°+ 0. 0595( logi M~> + pKpS + log' SOJ* :i ) para a

redução de M para Mr Se a solução contiver S0^ em torno de 1M,

os potenciais pndrão aumentarão 0.21V , 0.37V e 0. 38V para Yb,

Eu e Sm, respectivamente, o que facilita a redução e permite a

separação dos elementos do resto do grupo.
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3.2.3 - Separação de Terras Raras em Alumina

A aluminaC 283 existe sob várias formas cristalinas mas a

alumina cromatográfica é geralmente a V-alumina impurifiçada

com Na. É ativada pelo aquecimento, porém sob temperatura maior

que 1000C é convertida em oL-alumina inativa. E o adsorvente

mais usado na cromatografia orgânica e inorgânica e apresenta

como principal vantagem a retenção de cátions ou ânions,

dependendo do meio.

0 mecanismo de retenção de cations em alumina ainda não está

bem definido. Considera-se que a adsorção em meio árido ocorra

por um mecanismo de troca iônica tanto para cátions quanto para

ânionsC 29 3 . A retenção de cátions na alumina foi investigada

por SchwabC 303 e foi observada a seguinte ordem crescente de

retenção:

Th-Al, Zr-Cr-Ce4, Fe3-Ti-Ce3, H|2, UO*, Pb, Cu, Ag, Zn, Fe2-Co,

Ni-Cd, TI, Mn.

Schwab concluiu que o principal fator na retenção de íon é a

troca iônica, baseando-se no fato que a alumina é contaminada

com sódio sob a forma de carbonato ou aluminato. O sódio

participa da reação de troca da seguinte forcM-

n(AL-O-Na) + Mn= (Al-O)n-M + nNa

O caráter anfótero da alumina também contribui para

justificar a retenção de íons por troca iônica,i.é, a

substituição de íons H*por cátions e de ions 0H por ânions.

A ordem de retenção proposta por Schwab foi confirmada por

outros pesquisadores que também sugeriram a troca iônica como
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mecanismo de retenção. Além deste, vários mecanismosC 31U sã*o

sugeridos, como por exemplo:

a- a precipitação hidrolítica que baseia-se na formação de

sal básico onde o cátion M é adsorv ido s-ugundo as reações:

6M2+ 6HjO - 6M(OH)" + 6H* (1)

A12O3 + 6H*- 2AÍ
3+ 3H2O (2)

2A13+2H2O - 2A1(OH5
2+ 2H* (3)

Devido a ação polarizante de certos cátions, alguns íons

hidratados possuem tendência a eliminar H*ocorrendo hidrdlise,

como por exemplo para o alumínio:

AKOHJg - A1(OH)3.H2O + 3H*

Ions hidratados adsorvidos na alumina sofrem ação

polarizante de seu próprio cátion e também da alumina sendo

facilmente hidrolizados como representado na reaçáo(l) e no

esquemaC 313 :

\/* . +H H- X H*
•H-V

H* 4H-O" "O-H4

Os ions H liberados, em contato com a alumina, deslocam íons

Al(III) que por sua vez se hidrolisam formando várias espécies,

como A1(OH>2.4H2O, Al(0H*)
2e Al(OH)3 (reações 2 e 3).

b- a adsorçáo física de íons ou moléculas que ocorre quando

a alumina é aquecida e perde moléculas de água tornando-se



ativada, i.é, aumenta o número de sítios favorecendo a

retenção. A adsorção molecular está relacionada com o caráter

co>alente do sal em contato com a alumina.

c- a precipitação de carbonato básico devido a presenpa de

carbonato e bicarbonato alcalinos como contaminates da alumina.

d- a formação de dupla camada elétrica pois é sugerida a

adsorcao preferencial de íons que formam ligações secundárias

promovendo uma dupla camada elétrica.

Ânions como OH, PO^3 F, FeíCN)g, CrCÇ, S04
=, Fe(CN)6, Cr^oÇ,

ClT NO,, MnO4 são retidos em alumina na ordem apresentadaC ̂ 03 .

A alumina possui uma grande capacidade de retenção permitindo

que muitos ions sejam retidos porém uma separação individual

quantitativa nâo é obtida para soluções contendo grande números

de cátion ou de ânions.

Retenção de Terras Raras em Alumina em Meio de HF

Devido '.o número de coordenação 6, o alumínio forma uma

serie de haletos do tipo A1X ate AlXg . Fluoreto forma com

alumínio complexos altamente estáveis cujas constantes de

formação são dadas:C 32 3

AlF-2 =

A1F* =

A1F3 =

A1F* =

AIF; =

Al3

•3

Ar
A?

Al3

Al3

•3
Al

+

+

+

+

+

+

F*

2F*

3F*

4F*

5F'

6F*

K

K2

K3

K4

K 5

K 6

= 7.

= 7.

= 1.

= 1.

= 4.

= 1.

4

1

0

8

3

4

X

X

X

X

X

X

10
-1

10
-5

10
.18

10

1Ô2 0

1Ó 2 0



As terras raras também formam fluor-complexos altamente

estáveis porém, não há na literatura citações de

fluor-complexos aniônicos sendo conhecidos apenas os

catiõnicos.

Em meio fluoridrico, as terras raras e o tório sáo retidos

quantitativamente em alumina enquanto que os alcalinos, os

alcalinos terrosos e outros, não o sáo. AbraoE 29,33,343 foi

quem desenvolveu trabalhos de retenção de terras raras e tório

em alumina em meio fluoridrico e sugeriu que o mecanismo de

retenção seja o de troca iônica. Em concentração de HF

suficiente para complexar a alumina, tório e terras raras,

ocorre uma troca iônica entre os fluor-complexcs como na reação

abaixo, onde a espécie (TR)Fy representa um fluor-complexo de

terras raras ou de tório:

(Al-0-)AlFxHCx_2) + (TR)FY = <A1-O-)A1FX
X'2 - (TR)Fy"V

De acordo com e*te modelo de troca iônica, a eluição seria

influenciada pela constante dielétrica do meio utilizado,

contendo HN03 ou HCl. Estudos feitos para a eluiçáo com HNO3 e

HC1 em água, metanol e etanol mostraram que é necesssário um

meio de constante dielétrica alta para remoção d«? todo o tório

retido na alumina.

Para eluir os íons retidos na coluna é necessário utilizar

um meio que dissolva uma camada superficial da alumina. Um

mecanismo simples de troca iônica levaria a eluição mais

eficiente com meio de menor constante dielétrica contendo

nitrato, devido a associação destes íons com os cátions.
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Um modelo para a retenção de íons de terras raras e de tório

em alumina, em meio fluorídrico é sugerido:

1 - A superfície de alumina, cujo retículo e representado

— R—O -

por R, tratada com HF contém sítios (R-O-A1F, ), NA1F,~,
R-O'

 2

-2 -3

R-O-A1F4 , R-O-A1F5 , presos a estrutura polimérica da alumina

por pontes de oxido, e cations H*que neutralizam as cargas.

2 - lons das terras raras e outros que formem, no meio

utilizado, espécies catiônicas contendo íon fluoreto ou

fluoretos de baixa solubilidade co-cristalizam apôs troca

iônica com os prótons, formando estruturas muito estáveis,

como:

R-O-AIF3 . . .LaF2. . 7F 3A1-O-R

R-O-AlF?...LaF2

3 - Estas estruturas semi-cristalinas, presas ao retículo

polimérico da alumina, podem ser consideradas fluoretos

insolúveis com parte dos íons fluoreto substituídos pelos

sítios R-O-AIF3.

Para a eluiçáo é necessário o ataque dos prótons *as pontes

de oxido, quebrando os elos que fixam LaF â estrutura

polimérica. Neste processe passara para a solução HOA1F4 , HF,

La , além dos vários fluor-complexos de alumínio.
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3.2.4 - Separação por Troca Iônicaü 35,363

a - Resina catiônica em meios contendo ácidos inorgânicos.

A troca iônica de cations em resina catiônica forte do tipo

Amberlite IR-120, envolve a penetração de ions hidratados, de

soluções aquosas, nos poros da resina e a substituição do

cátion que neutraliza o grupo trocador da resina, em geral o

ion H? lons de maior carga e menor raio hidratado são retidos

mais fortemente, pois a ligação é predominantemente iônica. A

troca de H*por cations M está representada na equação abaixo

onde K é a constante de seletividade e D é o coeficiente de

distribuição para soluções nas quais M é a espécie de cátion

que predomina:

"M + nRH = SET + nti* onde K =(CM3 /C M3 ).([HV[H^)
nH

_ n K«« r"riS /r i n >n
e j) — R. • ( L D J / L H J )

HH

O valor de K depende do tamanho das cavidades da resina,

aumenta com a densidade de carga do ion (razao carga-raio

hidratado) e conseqüentemente ao longo de um grupo na tabela

periódica, como por exemplo do magnésio ao bário. O valor de K

apresenta uma pequena diminuição com o aumento do raio

hidratado ao longo da série dos lantanídeos, pois a variação do

raio iônico é quase constante ao longo do período, o que leva &

variações próximas nas constantes de seletividade e nos

coeficientes de distribuição para determinado elemento. A

tabela 3.2 apresenta constantes de seletividade e alguns

coeficientes de distribuição para íons de terras raras e de

elementos correlatos. Estes valores são influenciados pela

forca iánica da solução externa e da solução nas cavidades dti
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resina. Separações em grupo podem ser conseguidas por

percolação em meio de acidez alta de HC1, para reduzir a

retenção de outros elementos pela competição com H* e pela

formaqáo de cloro-complexos. Soluções contendo fluoreto também

podem ser usadas para complexar Al(III), Zr(IV) por exemplo,

sendo possível eliminar a ação de cations interferentes em

função do pH da solução percolada e eluída. Separações sâb

possíveis combinando a troca iõnica com formação de complexos

para introduzir outro processo de equilíbrio que venha acentuar

as diferenças entre os coeficientes de distribuição.

b - Resina aniônica:

A troca iõnica em resinas aniônicas mais comuns envolvem a

substituição de ions "A", em geral Cl" ou OH associados aos

grupos trocadores R-CH2-NHjX, por ânions diversos. 0 caráter

básico da resina depende da natureza do radical X. Quando X é

-CHj ou -CjH40H o caráter básico é muito acentuado sendo a

resina uma base forte.

0 equilíbrio de troca iõnica para íons de terras raras

envolve o equilíbrio de formação de complexos:
•m .p m»np M

M + nL = MLn (complexo anionico)

A constante de seletividade depende de diversos fatores,

tais como o tamanho do sítio da resina, a natureza do grupo

trocador,a natureza do solvente e a composição da solução. Os

coeficientes de distribuição dependem da constante de formaqáo

de complexos com "L", da constante dielétrica e da força iõnica

da solução e das concentrações de L, H e M.
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/ -n m* n

Os equilibrios mH + L = R_L sofrem influência da acidez e

sao responsáveis pela ionização do grupo trocador da resina.

Para haver retenção de íons de terras raras em resina aniónicS

são necessários meios contendo concentrações de ligantes "L"

ionizados que levem a formação de complexos aniônicos. A

equação de "D" é dada como:

D = (KJ.CX3CH'3/KL.CHL])/(1 + a + b + c + d), onde:

a =

b =

c = ^ / ^ 4 ^ ,

d = E H*34 /p4K*C HL3
4.

Em meio aquoso os ions de terras raras não formam

cloro-cornplexos aniônicos, não havendo retenção de "M" em meio

de HC1, mesmo em concentraqoes elevadas. Em meio de HNCL ocorre

retenção fraca de nitrato-complexos com baixos coeficientes de

distribuição. Em meio de água e solvente orgânico,

especialmente álcoois para reduzir a constante dielétrica e

alterar a esfera de solvatação de íons, com conseqüente aumento

das constantes de equilíbrio de formação de complexos, torna-se

importante a retenção de íons de terras raras em meio nítrico.

Meios contendo ácidos carboxílicos, como os ácidos lático,

tartárico, cítrico e hidroxi-isobutírico e outros com fortes

propriedades quelantes como o EDTA, permitem a retenção

eficiente e separação em resinas aniônicas.
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Tabela 3.2 - Coeficientes de Distribuição Para
Terras Raras e Elementos Correlates em Resina
Catiônica em Meio de Ácido Nítrico* r 353

Elemento

Al

Ca

Fe

Sc

Th

Ti

Zr

Y

La

Ce

Yb

Er

Sm

Gd

0.1

>10000

1450

>10000

>10000

>10000

1410

>10000

>10000

>10000

>10000

>10000

>10000

>10000

>10000

0.5

392

113

362

500

>10000

71

>10000

1020

1870

1840

1150

1100

1000

1000

1.0

79

35.5

74

116

118

14.6

6500

174

267

246

193

182

169

167

3.0

8.0

4.3

6.2

11.6

43

4.5

112

13.9

17. 1

15.4

41.3

14.9

10.9

10.8

4.0

5.4

1.8

3. 1

7.6

24.8

3.4

30.7

10.0

9. 1

8.2

9.0

8.0

7.2

6.9

* Resina Dov/ex 50 x 8
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c - Troca iônica com formação de complexos em resina

catiônica

A formação de complexos estáveis com ligantes de ácidos

carboxílicos é usada para efetuar separações individuais de

terras raras retidas em resina catiônica. Como já citado, as

constantes de seletividade diminuem com a redução do raio

iònico cristalino, ou seja, com o aumento do raio hidratado. As

constantes de formação de complexos aumentam no mesmo sentido,

havendo substituição de moléculas de água pelas do ligante

sendo que as forças de atração do metal com o ligante sao

regidas pelo raio cristalino. Considerando estes fatores, se o

eluente contiver um ligante adequado, haverá redução sensível

dos coeficientes de distribuição para os elementos menos

retidos, i.é, de maior raio hidratado.

Para um cation M :

cM*= CM*3! + CML*2} + CML*23
Dl —-Z 3 ;= ; eq. (1)

cM* CM 3 + CML2} + CMI^3 + . . . + C MLn3
Sendo considerados os diversos equilíbrios metal-ligante e

os equlíbrios de ionização do ligante, podem ser deduzidas

equações para três situações principais para as quais "p

represente a constante de formação cumulativa de complexos, "c"

a concentração do ligante, "K" a constante de seletividade e o<

a fração do ligante ionizada no rneio considerado:

- Se o ligante for base fraca, conjugada de ácido forte (Cl,

NC£), cujoo^ = 1 o valor de "D" será dado por:

H, .1 H*J3 4 V ft oE fog + fr ft c2 L tfl
D M ; eq. (Z)

f í H*J3 f í H*T f r H*3

onde f = 1 + £tc + ftc
2
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O segundo e o terceiro termos da equação acima terão valores

muito inferiores ao primeiro, pois í̂, > > K M L
> > ^ U » ' P a r a pequena

carga do grupo trocador da resina e baira acidez das soluções

sendo CÜ3 >> l H*3 . A equação 2 será~ í̂  t H* T*/f C tfl3

- Se o ligante for uma base forte e monodentado, o valor de

"D" será dado por:

KC tft3 + tft2
t fi, ccx l tft

2 4

onde K representa a constante de ionização de "HL" e

predomina no numerador o primeiro termo.

- Se o ligante for polidentado, por exemplo EDTA(H-Y),

formando apenas complexos neutros ou aniónicos com o metal, o

valor de "D" será dado por:

K.EH*:3
D= ü eq. (4)

1 + pcot C H*:3

A troca iônica em meio de HNO3/HF pode ser estudada pela

equação 2. Este efeito permite a separação individual de terras

raras, entretanto sao necessários processos cromatográficos em

longas colunas, resinas de poros menores, temperaturas altas

para aumentar a velocidade de difusão na resina, grãos finos e

distribuiqáo granulométrica uniforme. Eluiçao com gradiente de

concentração do ligante ou de ions H tem sido utilizadas. Os

ácidos cítrico e hidroxi-butírico e EDTA são usados,

normalmente, como eluentes.
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3.2.5 - Extração com Solventes!! 36"!

Extração com solventes é uma técnica que possibilita a

separação das terras raras como um grupo, ou por formação de

complexos e retenção na fase orgânica ou por sua permanência na

fase aquosa sendo extraídos na fase orgânica os elementos da

matriz.

Os solventes derivados de compostos organo-fosforados são os

mais comumente usados como é o caso do fosfato de tributila

(TBP) e principalmente o ácido dietilhexilfosfórico (DEPHA). A

extração com TBP geralmente é feita em meio nítrico saturado em

nitrato, segundo a reação para lantânio:

• 3Lã*+ 3W03 + 2TBP ;? La(TBP)2 (NO3L ,

ou em meio muito ácido:

Lf?+ 4N03 + 2ÍBP + H*í La( TBP) (TBP-H*) (N03 )4

Esta extração não é seletiva e é mais adequada a separação

de cério e de outros radionuclídeos de produtos de fissão. A

aplicação usual aos elementos da série das terras raras é a

separação destes do tório e urânio, permanecendo as terras

raras na fase aquosa enquanto que os outros são extraídos.

A extração com DEPHA é mais usada que com TBP devido ao

coeficiente de distribuição ser diretamente proporcional ao

cubo da concentração do solvente e inversamente proporcional ao

cubo da concentração do íon H*no meio, segundo a equação para

lantânio: La3 + SHFKj = 3H*+ La(PP2>3 ,

onda K = {(La(PK2)3 ). <H*))/( (La). (HPRj))

0 DEPHA é um trocador líquido não sendo necessário meio de

nitrato. A extração, geralmente, se processa em meio de HC1.



Capitulo 4 - Determinação de Terras Raras por Emissão em

Plasma - DCP

4.1 - Introdução

4.1.1 - Formação do Plasma

Um arcoC 37 3 é desenvolvido quando dois eletrodos, numa

região contendo um gás, são conectados a uma fonte de corrente

contínua de modo a ocorrer urna descarga elétrica de intensidade

relativamente alta. 0 arco é caracterizado pela temperatura

extremamente alta desenvolvida pela descarga elétrica entre os

eletrodos, sendo transferida grande quantidade de energia ao

gás que ocupa o espaço entre eles.

Na região do arco, átomos e moléculas são separados em

elétrons e íons, formando um plasma. Dependendo da temperatura

do arco, partículas não carregadas também podem existir.

Como conseqüência da diferença de potencial entre os

eletrodos, elétrons migram rapidamente para o anodo e íons

carregados positivamente migram para o catodo. Tais migrações

produzem uma conduçáo de corrente entre os eletrodos devido,

principalmente, a mobilidade dos elétrons. A temperatura do

plasma se situa entre 6000 e 10000 K. Nesta temperatura os

elementos estão sob a forma de átomos ou íons enquanto que as

moléculas estão completamente dissociadas. Os átomos podem

sofrer várias ionizacões dependendo da temperatura do arco.

A temperatura alcançada em fonte de chama nem sempre é alta

suficientemente, para a determinarão de elementos por técnicas



55

convencionais como a absorção atômica e a emissão em chama. A

alta temperatura desenvolvida no plasma é o principal fator que

permite o seu uso como fonte de excitação.

Plasma de argônio como fonte de excitaçâo são gerados por

uma descarga elétrica de corrente continuai direct current

plasma - DCP) entre eletrodos formando um arco ou por uma

corrente induzida gerada por um forte campo elétrico/magnético

de alta freqüência( inductively coupled plasma - ICP). 0

sistema utilizado neste trabalho tem uma fonte de plasma

produzida por uma descarga elétrica entre eletrodos e é mantido

excitado por um arco de corrente contínua e será designado como

DCP.

Nas primeiras fontes de DCP a temperatura apresentava como

desvantagem a baixa razão sinal/background devido a alta

população de elétrons proveniente da ionizaçáo do gás suporte

do plasma. Valente e SchrenkC 38 3 desenvolveram um trabalho de

ajuste da posição dos eletrodos que formam o arco plasma com o

objetivo de aumentar a razão sinal/background. Mais tarde foi

desenvolvido um sistema de três eletrodos composto de dois

anodos e um catodo formando dois arcos plasmas independentes,

sob as forma de um "Y" invertido cuja razão sinal/background e

estabilidade do plasma fornecem melhores resultados que os

anteriores, porque nesta configuração a emissão dos elementos

ocorrem numa região de menor temperatura, isto é, abaixo do

centro do plasma, livre também da emissão do espectro contínuo

do argônio excitado. A determinação de um elemento por meio do

plasma como fonte de excitaçâo, envolve varias etapas que são

representadas no diagrama de blocos da figura 4.1.



56

B - Vaporizaçao e deconoosição térmica

SaluçSo - sólido •
HC1

Sólido - gás Molecular

Gás Molecular - átomos

Excitaçâo e Emissão de luz (hv)
Colisões: átomos + elétrons

átomos + átomos
Ions + elétrons
átomos + Ions

Transições eletrônicas

D -

luz 1
- *--
Policroma-1
tica "

Análise de luz emitida

1 Espectro

1 Analisado

Detecção

sinal

luz

F o t o c é l u l a *
rotomultiplicadora

tensãom corrente
elétrica

Medição de sinal

El,li" Amplificação (G)
Millamoerímetro,
Conversor A D •* Visor (DEL)
Micro processador

"leitura"

Figura 4.1- Principais etapas do processo de espectroscopia
de emissão em plasma
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A aspiração da solução é feita através de uma bomba

perintáltica cujo fluxo é ajustável. A eficiência da aspiração,

além dos ajustes mecânicos da bomba, depende da viscosidade,

densidade e tensáo superficial da solução. Estes fatores

influenciam na resistência com que cada amostra responde ao

movimento de aspiração feito pela bomba. A amostra é aspirada e

levada a câmara de nebulizacáo onde a pressão do gás de arraste

é suficiente para, através de um nebulizador, formar uma névoa

ou aerossol com gotículas de 1 a 5 microns de tamanho. A

eficiência da nebulizacáo pode variar devido aos parâmetros

fisico-químicos da solução que contribuem na formação das

gotas. A variação na concentração salina e da composição da

solução pode influenciar na densidade, viscosidade e tensão

superficial, e, consequentemente na nebulizacáo. Nem todas as

gotas permanecem na névoa pois as rnais pesadas caem na parede

da câmara de nebulizacáo 3 sáo drenadas. Parte da solução

aspirada é transportada até a região aquecida e introduzida no

plasma. 0 rendimento do processo é o primeiro fator a ser

considerado na relação entre intensidade de rendimento e

concentração de um elemento na amostra.

Os componentes da solução são aquecidos rapidamente da

temperatura do aerossol às altas temperaturas na região do

plasma onde sofrem vaporizaçáo e decomposição térmica. Como

conseqüência da evaporação do solvente e de ácidos livres,

forrnam-se partículas sólidas. Da decomposição térmica de

nitratos, sulfatos, fosfatos ou carbonatos s&c formados óxidos,

e compostos binários, como cloretos e òxidos, UPO decompostos e

sublimados, Esta seqüência de reações é fortemente influenciada
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pela composição química da solução original e se esta for

favorável a formação de óxidos pouco voláteis, ou poliméricos,

haverá uma etapa lenta no processo de vaporizacao.

No plasma, a excitação e emissão do elemento em seu estado

gasoso ocorre segundo colisões do tipoC37 3:

- átomos e elétrons numa colisão inelástica: A + ê  = A + ej,

- ions e elétrons numa colisão dupla ou tripla:

A + éi = À* + e}t ou fC + 3 + éj = & + e"í(

- elétron e molécula diatômica ocorrendo excitação e/ou

dissociação: A,, + e* = & + A + êt

~ colisão entre dois átomos com emissão espontânea de luz:

A + Bi = A* + B,, e A* = A + Hv

Em todos os casos éj tem maior velocidade que ej, e B, que B>

devido a dissipação da energia cinética sob a forma de energia

de excitação.

Um grande número de átomos, moléculas ou íons, excitados no

plasma voltam ao estado fundamental emitindo energia

radiante(hv) com freqüência correspondente a de Iu2 visível,

ultra-violeta ou infravermelho próximo. A luz emitida é

analisada pelo sístemo óptico do instrumento resultando num

sinal que é medido e registrado. Na prática, é feita a

calibração com soluções de concentração conhecida e tanto as

amostras quanto padrões são submetidos ao rnesmo processo de

medida.



4.1.2 - Descrição da Instrumentação Usada - Espectrõmetro de

Emissão em Plasma: Beckman - SpectraSpan V

í >te sistema(fig. 4.2) é composto de um espectrômetro de

em is áo que combina uma fonte de excitaçâo em plasma com uma

rede de difraçáo Echelle de alta resolução.

Figura 4.2 - Espectrõmetro de emissão em

plasma: Beckman - Spectraspan V

A amostra líquida é aspirada, convertida em aerossol é

introduzida na região de excitaçâo. A luz é detectada e

amplificada, sendo sua intensidade proporcional a concentração

do elemento excitado. Os principais componentes do aparelho

estão representados na figura 4.3.
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<Eletrodos:!
Control"?!

d» poslcàol

Seleção

Figura 4.3 - Diagrama de componentes do

sistema de espcctroscopia de emissão ern plasma

SpectraGpan V.(M - manual)
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4.1.3 - Sistema de OperaçãoC393

1 - Descrição da Fonte

A fonte consiste de três eletrodos numa configuração de "Y"

invertido como mostrado na figura 4.4.

Figura 4.4 - Eletrodos que formam
a fonte de plasma

Os dois eletrodos da parte inferior são ambos de grafite e o

eletrodo superior é um catodo de tungsténio. Todos os eletrodos

são envolvidos por luvas de cerâmica e os anodos estão fixados

em pistões dentro de cilindros. Ao fazer a ignicão do plasma,

uma válvula de comando elétrico introduz argônio pela parte

traseira dos cilindros empurrando os pistões, de modo que o

catodo feche curto com os anodos. Uma corrente de 7A é gerada
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através dos eletrodos e uma volragem de 40 V é suficiente para

sustentar o plasma(fig.4.5). A temperatura de excitaç&o é em

torno de 6000 a 7000 K.

Figura 4.5 - Imagem do plasma

2 - Aspiração da Amostra

A amostra, em solução, é aspirada por uma bomba peristáltica

de fluxo variável, usualmente em torno de 1.7 ml/min, até o

nebulizador onde é convertida em aerossol(gotículas de 1 a 5

microns) sendo entáo carreada e dirigida ao plasma onde sofre

excitação. A eficiência do nebulizador é de 20%, de acordo com

o fabricante.

3 - Sistema Óptico

A luz emitida entra no sistema óptico(fig.4.6) e é*

decomposta pelo sistema de dispersão. A luz é refratada duas

vezes pelo prisma localizado em frente a rede de difração. 0

prisma separa as ordens de dispersão em uma direção e a rede
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separa os comprimentos de onda dentro da ordem em direção

ortogonal. Um espectrômetro do tipo Czerny- Turner com uma rede

de difração Echelle é usado para cobrir um espectro de

aproximadamente 5 metros numa quadriculacão de 4" x 5" cujos

comprimentos de onda compreendem a faixa de 190 a 800 na nas

ordens de 28 a 118. 0 painel de comprimentos de onda é mostrado

na figura 4.7.

A fenda de entrada é ajustada pela combinação de feridas

ortogonais deslizantes obtendo-se aberturas horizontais de 25,

50, 100, 200 ou 500 microns e aberturas verticais de 100, 200,

300 ou 500 microns. 0 SpectraSpan V pode ser usado para

determinação individual e simultânea. No primeiro caso há uma

fenda de saída sobre a qual é focalizado apenas o comprimento

de onda selecionado enquanto que no segundo caso faz-se uso de

um cassete com 20 fendas que permite a determinação simultânea

de até 20 elementos na amostra. As fotomultiplicadoras têm

posição fixa e o cassete é construído para um conjunto de

comprimento de onda previamente selecionado. Este, consta de um

conjunto de fendas posicionadas para receber os comprimentos de

onda escolhidos e de periscópios para transportar a luz ao

centro de cada fotomultiplicadora.
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Figura 4.6 - Sistema óptico do espectrorietro

de emissão em plasma: Beckman - Spectraspan V

Figura 4.7 - Painel de seleqáo de
comprimentos de onda
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4 - Detector

A luz que passa pela fenda de saída é detectada por um tubo

fotomultiplicador e convertida proporcionalmente numa corrente

elétrica. A diferença de potencial desenvolvida é amplificada

em pré-amplificador e enviada ao amplificador contido no módulo

de controle do microprocessador e medida.

5 - Sinal de Leitura

0 sinal medido, amplificado de acordo com a necessidade, é

lido em volts em visor analógico ou digital, ou a amostra pode

ser determinada diretamente em concentração. Esta conversão e'

feita por um microprocessador e permite a construqão de curva

de calibraçáo. Tal curva é construída pela leitura de dois

padrões abrangendo a faixa de concentração de interesse.

Considera-se uma relação linear entre a voltagem medida e a

concentração do elemento e por comparação de padrões o elemento

é determinado. 0 sistema dispõe de um raicrocomputador(8 bits,

Intel 8085, 64 Kbytes) com dois acionadores de discos flexíveis

de 8" e monitor de alta resolução. 0 computador recebe os

sinais digitais através de porta paralela padrão Centronics.

Programas para o sistema operacional permitem análise gráfica

das curvas de calibraçáo lineares e de forma parabólica.

0 equipamento dispõe de um módulo de correção de radiação de

fundo e de varredura de espectros, que opera pela rotação de

urna placa de quartzo no caminho óptico de modo a deslocar o
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espectro para comprimentos de onda maiores e menores, cobrindo

uma região espectral que varia de 0.06 a 0.3 nm. Espectros

destas regiões podem ser traçados em impressora matricial

graficai Centronics 739) acoplada ao computador e correções

adequadas podem ser feitas.

4.2 - Seleção de Linhas e Condições de Análise no DCP

0 estudo das terras raras no DCP foi realizado com base nas

concentrações esperadas para os elementos de interesse nas

águas a serem analisadas.

Os elementos foram determinados individualmente sem

separação química e o estudo foi feito para a determinação de

Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er e Yb, nas

sequintes etapas:

a - Preparação de Padrões

Por não se dispor de padrões espeotrograficarnente puros,

solução estoque de cada elemento foi preparada a partir de

óxidos ou cloretos hiu 'atados. Em alguns casos, foi necessária

a secagem da substância a vácuo e a padronização da solução

cujo procedimento é apresentado no anexo B.

Todos os padrões foram preparados em HC1 0. 1M destilado

i soterrai carnente.

Para atender aos estudos da determinação individual em

presença dos demais elementos da mesma série foram feitos

padrões mistos contendo todos os elementos na razão de
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concentração esperada para as águas do Morro do Ferro, com base

em resultados preliminares de trabalhos anteriores apresentado

por Pivetta.

Uma solução mista contendo cério na concentração de 20 mg/l;

Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd e Tb em concentrações iguais de 5

mg/l e Dy, Ho, Er e Yb em concentrações iguais de 1 mg/l, foi

usada como solucáo estoque e todos os padrões foram preparados

por diluição desta solução com HC1 0.1M destilado.

b - Seleção de Linhas

Os comprimentos de onda foram escolhidos de acordo com o

grau de interferência, limite de detecção e linearidade,

citados no manual de instrução do aparelho usadoC 39 3 . Em cada

linha selecionada para determinado elemento todos os outros

foram aspirados separadamente, em concentrações variadas, e o

sinal comparado com aquele obtido para o elemento de interesse.

Os principais fatores considerados quando se faz a escolha

de uma linha sào a sensibilidade, limite de detecção, a

resolução e interferências espectrais.

Estes fatores muitas vezes estão comprometidos com

parâmetros tais como: ferida de entrada, ganho da

fotomultiplicadora, que opera com 550 a 1000 vults, e do

amplificador. Consequentemente, na escolha das linhas para a

determinação de cada elemento tais parâmetros foram estudados.

A figura 4.8 ilustra o efeito do tamanho da fenda no espectro

de emissão do Yb.



68

I

8000
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Figura 4.8 - Efeito do tamanho da fenda no espectro

de ernissao do itérbio. A-300x500 e B=50Ox5O0 microns
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De acordo com o comprimento de onda e sua sensibilidade,

melhor razão sinal-ruido é alcançada com diferentes combinações

da alta voltagem(HV) e ganho do amplificador(G).

A escolha das linhas de determinação de terras raras foi

feita pela excitaçâo da solução estoque nos comprimentos de

onda referente a cada elemento de acordo com o manual de

instruções do aparelho. As linhas selecionadas são apresentadas

na tabela 4. 1.

Tabela 4.1 - Coupritentos de Onda para DetersinaçSo de Terras Raras

Eleeento

¥

La

Ce

Pr

Nd

St

(A)

3710,30

3988.52

3942.75

4100.72

4012.25
4061.09

4280.79

LD(ppe)»

0.002

0.004

0.03

0.02

0.007
0.008

0.004

Elesento

Eu

6d

Tb

Dy

Ho

Er

Yb

(A)

3819.67

3100.50

3324.40

3531.70

3456.00

3499.10

32B9.37

ID(ppi)*

0.002

0.01

0.02

0.005

0.002

0.003

0.0008

*liiite de detecção nominal

Na escolha das condições de determinação de cada elemento a

ánica interferência espectral foi observada para o cério na

linha 4012.25 A do neodímio, como mostram os espectros da

figura 4.9.
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Figura 4.9 - Espectros de emissão do neodírnio em
padrão raisto(a) e simples(b), de cério(c) e demais
terras raras era grupo(d), na linha do neodímio
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O espectro "b" representa a emissão do Kd e o espectro "a"

representa a emissão deste em presença dos demais elementos da

série. Quando comparados, observa-se no espectro "a" um

abaixamento de sinal e uma variação em seu perfil devido a

presença dos demais elementos. Todos as terras raras foram

excitadas neste comprimento de onda e apenas para o cério foi

observado um sinal significativo como é mostrado no espectro

"c". Alem disto, uma solução contendo todas os elementos com

exceção de Nd e Ce foi aspirada sob as mesmas condições e

nenhum sinal significativo foi observado como mostra o espectro

"d". Desta forma o Nd foi determinado na linha 4061.09 A onde

tais efeitos não foram observados. Os espectros de emissão

obtidos para os outros elementos, não apresentaram variações

significativas que implicasse na substituição da linha.

c - Linearidade na Faixa de Trabalho

Curvas de calibração na faixa d e O a l e O a 5 jjfit/1 foram

construídas com padrões simples e mistos. Na faixa de

concentração estudada apenas dois pontos são necessários a

construção da curva devido a linearidade apresentada, como

mostrado nas figuras 4.10 a 4.22

d - Determinação de um Elemento em Presença dos Demais

Após seleção de linhas foi feito um estudo de cada elemento

em presença dos demais, pela aspiração de padrões simples e

nistos. Os espectros obtidos foram comparados a fim de
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verificar as diferenças entre si e em cada caso, a variação de

sinal do padrão simples em relação ao padrão misto foi

calculada em X e é apresentada junto aos respectivos espectros

(fitf. 4.23 a 4.35).

e - Ajuste da Concentração Salina da Matriz

De acordo com as figuras anteriores há uma discrepância

entre os espectros para o elemento puro e em presença dos

demais. Esta variação, foi atribuída a diferença na

concentração salina dos padrões usados, influenciando na

viscosidade e consequentemente na aspiração e nebulizaçáo da

solução sendo o abaixamento de sinal devido a um menor

rendimento nas etapas de nebulizaçáo e vaporizaqáo causado pela

presença dos vários elementos.

Padrão contendo litio foi testado porém nenhum efeito de

ajuste foi observado(fig.4.36). Cloreto de amônio na

concentração final de 0.1M foi adicionado aos padrões simples e

mistos com a finalidade de normalizar a concentração de ambos e

foi obtido melhor resultado que no caso do litio.
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Figura 4.11 - Curva de calibraçáo

para lantânio
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Figura 4.13 - Curva de calibraçfio

para prascodimio
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Figura 4.14 - Curva de calibraçáo

para neodínío

Figura 4.15 - Curva de calibraçáo
para samário
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Figura 4.24 - Espectros de emissão do lantánio
em padrões simplest3) e misto(4)
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Figura 4.25 - Espectros de emissão do cério
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Figura 4.26 - Espectros de emissão do praseodimio em
padrões siroples(7) e misto(8)
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Figura 4.29 - Espectros de emissão do európio em
padrões simplest 13) e misto(14)
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Figura 4.30 - Espectros de emiesao do gadolínio em
padrões simples(15) e misto(16)
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4.2.1 - Estudo do Efeito da Adição de Cloreto de Amônio nos

Padrões

0 estudo do efeito do cloreto de amônio na determinação de

terras raras foi feito em duas etapas:

a - Aspiração de padrão simples e misto em meio de NHL Cl

0.1M.

Mesmo coa a concentração salina normalizada ocorre uma

discrepância entre os espectros para padrões simples e mistos,

como observado nas figuras 4.37 a 4.40. O sinal registrado para

o padrão misto é mais intenso que para o mesmo elemento em

padrão simples.

b - Aspiração de padrões mistos com e sem adição de NB4CI

Como as terras raras serão analisadas em grupo, o estudo de

padrões mistos em meio de NH4C1 0.1M foi de maior interesse.

Alguns espectros são mostrados nas figuras 4.41 e 4.42.
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4.3 - Discussão

Para os elementos estudados sob as corrtições citadas, foi

observada uma variação de sinal entre os espectros de padrão

simples e mistos o que foi inicialmente atribuído a interferência

de matriz devido a diferença na concentração salina dos padrões.

Para os elementos Y e Tb houve abaixamento do sinal enquanto

que para os demais elementos um efeito contrário foi observado. A

normalização da concentração salina pela adição de NH.C1 0.1M

corrige o abaixamento de sinal para o Y e Tb porém, o aumento

observado para os demais elementos permanece. Estas observações

sugerem que outros mecanismos além da normalização da

concentração salina devem ser considerados.

Os efeitos causados na intensidade de determinada linha

espectral pela presença de vários cations como é o caso da

emissão de padrões mistos bem como a ação de NH.C1 podem ser

interpretados com base nos prováveis mecanismos que ocorrem, a

partir da aspiração da solução até a excitaçáo na região do

plasma:

a- Aspiração e nebulizaçáo

Diferenças na densidade, viscosidade, e principalmente na

tensão superficial da solução levam a diferenças nas

características do aerossol formado, e nos rendimentos de

nebulizaçáo. Concentrações da ordem de 0.1 M a 0.5 M de NH.C1

adicionado a todas as soluções, em geral normalizam estas

propriedades fisico-quimicas, pois o conteúdo salino das soluções

fica determinado pelo sal adicionado. Desta forma a taxa de
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aspiração, as características do aerossol e o rendimento da

nebulizaçáo permanecem constantes.

b- Vaporização e atomizaçáo

O aerossol é. aquecido ao se aproximar da região do plasma de

modo que antes do processo de excitaçáo se desenvolve uma

seqüência de mecanismos que pode ser representada por:

1- Evaporação do solvente(água e/ou ácidos voláteis) com

formação de sais em suspensão;

2- Sublimaçáo de compostos binarios voláteis e decomposição de

sais de amônio;

3- Decomposição de oxissais formando óxidos;

4- Dissociação térmica de óxidos formando átomos,e

5- Ionizaçáo;

Os processos de 2 a 4 ocorrem em paralelo dependendo da

energia de dissociação. A ordem dos mecanismos 2 e 3 pode ser

invertida pois nitratos, por exemplo, decompõem-se mais

facilmente que cloretos ou fluoretos. Elementos que formam óxidos

refratários, que podem reter elementos presentes em menores

concentrações, introduzem uma etapa lenta de dissociação. Mesmo

para baixas concentrações as ligações M-0 são muitos estáveis, e

retardam o processo de atomizaçáo.

Considerando que o processo está em equilíbrio estacionário, a

cinética de formação de átomos ou de íons influi na concentração

do elemento, ou seja, na população dos átomos do elemento a ser

medido. Este mecanismo explica o abaixamento de sinal observado

para alguns elementos determinados em presença do demais.

A adição de NH4C1, além do efeito discutido em "b", visou

gerar uma atmosfera de cloro, competindo com a formação de
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óxidos, de ions associados como M-0 e de óxidos polimerizados.

A ligação M-Cl e mais fraca que no caso dos dxidos e não forma

polímero o que evita a lenta etapa na cinetica do processo de

atomização.

0 aumento de sinal observado paru os padrões mistos pode ser

atribuído a um somatório de pequenas contaminações nos sais

disponíveis para a preparação de padrões ou no somatório de

interferências espectrais de linhas fracas náo detectadas

isoladamente e nao citadas na literatura, acarretando no

alargamento e/ou deformação de picos observados em alguns

espectros•

Na literatura é citado que o aumento da população eletrônica

pode acarretar em dois efeitos contrários:

- aumento da taxa de colisões e, consequentemente, do numero

de ions produzidos aumentando o sinal obtido,e

- deslocamento do equilíbrio X = X* + e* para a esquerda

provocando um abaixamento de sinal.

Nesta discussão, sugere-se que o aumento de sinal observado

para os padrões mistos seja principalmente devido a contaminação

dos sais disponíveis a preparação dos padrões.



Capítulo 5 - Pré-Concentraç,fio de Terras Raras em Águas

Naturais

5.1 - Seleção de Método de Pré-Concentraçao Visando Análise

Posterior por DCP

A fim de alcançar fatores de concentração na ordem de 1000

para a determinação de terras raras alguns métodos de

pré-concentraçao fora» considerados.

a- Evaporação: o mínimo de 10 1 de amostra deveriam ser

evaporados em becher de vidro de 1 a 2 1 e retomados em 10 ml

para se obter um fator de concentração igual a 1000. As

desvantagens do método são os riscos de perdas nas paredes do

recipiente visto que o volume de 10 ml não deve ser suficiente

para lavagem do becher com recuperação quantitativa da amostra

e, o tempo consumido durante o processo. Para a recuperação

quantitativa num volume de 10 ml seria necessário a troca

contínua de recipiente, a medida que o volume diminuísse.

b-Extraçáo com solvente: na pré-concentraçáo por extração

alguns fatores devem ser considerados, tais como o volume de

amostra a ser extraído e o volume do solvente em funç&o do

fator de concentração desejado além do coeficiente de

distribuição. Ma análise das águas do Morro do Ferro a extraçáo

não é um método viável porque volume muito grande de amostra

(10 1) deveria ser extraído em 10 ml de solvente.

c-Troca iónica: a retenção em resina catiônica forte é muito

eficiente, em acidez baixa para um grande número de cations o

que leva a um processo de pré-concentração não seletivo.
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Os componentes principais das amostras são pré-concentrados

juntamente com as terras raras. Em meio de HF a retenção em

resina catiônica forte é mais seletiva, entretanto o

coeficiente de distribuição não é grande o suficiente para

permitir a percolação de amostra de grande volume num leito

pequeno de resina.

d-Coluna de alumina: a pré-concentração de terras raras em

coluna de alumina, apresenta o mesmo inconveniente da coluna de

resina pois muitos cátions são retidos. Em meio fluorídrico, o

método é mais seletivo porque apenas os complexos eatiônicos

sáo retidos sendo as terras raras pré-concentradas livre da

ação da maioria dos interferentes. A alumina possui uma grande

capacidade de adsorçao e o coeficiente de distribuição dos

cátions é bastante alto para permitir que grandes volumes de

amostra sejam percolados por coluna em escala semi-micro.

A retenção em alumina foi escolhida como técnica de

pré-concentração de terras raras tendo em vista as vantagens

apresentadas sobre a resina de troca iônica e por ser

necessário considerar um compromisso entre a eficiência de

retenção e a seletividade do método

A principal desvantagem no uso da alumina e' a contaminação

das terras raras pelo alumínio que é eluído juntamente com as

terras raras e causa interferência na análise posterior por

espectroscopia de emissão em plasma pela competição nos

equilibrios de ionizaçao.
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5.2 - Pre"-Concentração em Alumina

5.2.1-Dimensiornamento das Colunas

Técnicas de pré-concentraçao em alumina citadas na

literaturaC 29,32,343 sugere o uso de colunas cujo volume morto

acarreta turbulência e remistura de solução implicando em baixa

eficiência no processo de eluição por requerer grande volume de

eluente.

As dimensões da coluna e o volume da alumina sao alguns dos

parâmetros que interferem na eficiência da retençáo e eluição.

Com o objetivo de se obter alto fator de concentração, colunas

de seringa de injeção com pequeno volume de alumina foram

usadas.

A seringa de injeção, por seu formato, apresenta a vantagem

d* ter uma saída afunilada onde uma mangueira de 3 mm de

diâmetro interno é perfeitamente conectada permitindo um fácil

controle de fluxo. Algodão colocado na parte inferna da saída

da coluna evita a perda de alumina. Colunas de 1 ml

apresentaram bons resultados para a percolação de 2 1 de HF

0.05M mas a percolação de 5 1 do ácido levou a perda de cerca

de 1/3 do volume da alumina devido a dissolução e redução das

dimensões das partículas, acarretando em arraste através do

algodão. Colunas de seringa de 3 ml contendo 2 ml de alumina

suportaram a percolação de 10 1 de HF 0.05M sem perdas

significativas. A coluna foi acoplada ao frasco contendo 10 1

de solução, como mostrado na fig.5.1.

0 fluxo gerado pela gravidade e pelo próprio leito de alumina
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é bastante lento dispensando o uso de válvulas controladora de

fluxo durante a percolação.

Figura 5.1 - Coluna de alumina acoplada
ao frasco contendo 10 1 de amostra

5.2.2-Determinação de Rendimentos

10 1 de padrão contendo terras raras na concentração de 5

ppm em meio de HF 0. 05M foram percolados sob fluxo natural em

coluna contendo 2 ml de alumina. Após percolação, vários

eluentes foram testado a fim de se obter maior rendimento no

processo. Como 753» do volume total da coluna são ocupados com

elgodão e alumina, fica disponível um volume muito pequeno para

o eluente e para facilitar sua adição uma seringa de 3 ml foi

acoplada a coluna de alumina funcionando como reservatório como



é mostrado na figura 5.2.

Figura 5.2 - Coluna de alumina com reservatório
para eluente

Os meios de eluicão testados foram:

a- HC1 1M a quente

HC1 1M destilado foi usado a quente a fim de favorecer os

mecanismos de eluiçao a qual foi feita com 4 frações de 3 ml do

eluente sob fluxo de lml/3min. Um rendimento de 71X foi

determinado por espectrofotometria com arsenazo III para 30 pg

de Y percolados em meio de HF 0.05M cuja curva de eluição &

mostrada na fig.5.3

Uma alíquota de 100 ml do efluente desta percolação foi

evaporada e retomada em 3 ml de HC1 1M e o teor de Y foi

determinado por DCP. 0 valor encontrado foi menor que IX da

concentração da solução não percolada o que confirma a alta

retenção do elemento na coluna.

Dois fatores podem ter contribuído para o tiixo rendimento

alcançado: o resfriamento do eluente durante a corrida na

coluna diminuindo a cinética de reação desfavorecendo a.eluição

e a interferência do alumínio carreado da coluna uma vez que

foi observada uma turbidez no eluído. Alumínio foi determinado

por absorção atômica e o teor encontrado nos concentrados da

coluna esteve em torno de 2000 ppm.
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b-Eluiçáo com HNO3IM destilado a quente

Com o objetivo de evitar o resfriamento do eluente durante a

corrida na coluna, a eluiçáo foi feita em caixa

termostatizada(fiff.5.4) a temperatura de 50 C.

HNOgfoi usado para evitar a formação de cloro-coroplexos de

alumínio que poderiam contribuir com o aumento da sclubilidade

deste no HC1 eluente. Rendimentos de eluiçáo com HNO, 1M para Y

e Th foram determinados por DCP e os resultados obtidos foram

em torno de 60%.

Como náo foi possível comparar os rendimentos obtidos na

eluiçáo com HC1 e HNQj porque foram determinados por métodos

diferentes, a cpção por HNO3 foi devido a menor turbidez

observada nos eluídos. 0 maior rendimento na primeira eluiçáo é

atribuído a interferência positiva do alumínio pela reação com

arsenazo III enquanto que na análise por DCP o efeito é

contrário.

Diante dos baixos rendimentos no processo de eluiçSo váVias

soluções contendo terras raras individualmente, com e sem

alumínio foram analisadas no DCP. Os resultados sáo citados na

tabela 5.1.

Tabela 5.1 - Determinação de Elementos em
Padrões com e sem Alumínio 400 ppm

Elemento concentração no
padrão sem Al

concentração no
padráo com Al

Nd
Eu
6d
Yb

2.90
2.60
2.50
2.00

1.75
2.56
2.17
0.85
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Figura 5.3 - Curva de eluiçao de 30 pg de Y
determinado espectofotometricamente coa
arsenazo III em presença de alumínio

Figura 5.4 - Caixa termostatizada contendo coluna
de alumina acoplada a coluna de troca iónica
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5.3 - Separação de Alumínio das Soluções Concentradas

5.3.1-Interferência do Alumínio nas Análises por DCP

Nas análises por DCP foi observado um abaixanento de sinal

para todos os elementos em presença de alumínio. Na fig. 5.5 sáo

comparados os espectros de emissão para uma solução de ítrio iO

ppm em meio de HC1 1M e em meio de HC1 0.1M - Al 2000 ppm.

I
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6000
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f\
1

,,. 1
1

V
PEAK LO

Figura 5.5 - Espectros de emissão para ítrio em
meio de HC1 0. IN e HC1 0.1M - Al 2000 ppm
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A correção de matriz COB a adição de aluainio nos padrões e

nas amostras não é adequada a este caso, porque o abaixa—tnto

de sinal diminui a sensibilidade do método tornando necessária

a separação do alumínio dos concentrados da coluna

Alguns métodos de separação de alumínio foram estudados: o

alumínio forma vários complexos orgânicos de alta estabilidade

permitindo sua extração. Dentre os complexantes orgânicos mais

usuais para extração estão a oxina, TTA, acetilacetona,

n-benzoil-n-fenil hidroxilamina e cupferron. Estes complexantes

não são seletivos sendo extraídos nas mesmas condições Al ê

outros elementos, inclusive algumas terras raras. Segundo a

literatura^ 35,363, o mais indicado e a acetilacetona.

A troca iónica não permite a separação do alumínio de terras

raras em meio usuais como HC1 e HNO3 devido a semelhança de

comportamentos, sendo praticamente iguais os coeficientes de

distribuição nestes meios. A separação se torna possível quando

outros mecanismos, como por exemplo a formação de complexos,

estão associados as reações de troca na resina.

A separação de alumínio por extração com acetilacetona e por

troca iônica foram estudadas.

5.3.2-Extração com Acetilacetona

Segundo KochL353, a extração de alumínio é quantitativa em

pH>3. Fluoreto interfere e deve ser eliminado antes dn

extração, ou o pH deve ser aumentado para uma faixa maior que

Si 41,423.

Nos concentrados da coluna de alumina o aumento de pH para 6
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favorece a precipitação do alumínio e provavelmente a

co-precipitação das terras raras. Um controle rígido de pH é

necessário para que a co-precipitaçao não ocorra. Tal controle

não é indicado quando se trata de várias extrações para a

solução, considerando um número grande de concentrados a sei

extraídos cujo teor de terras raras esta em torno de décimos de

A extração em pH cujo valor está abaixo daquele de início de

precipitação do Al requer a eliminação de fluoreto e para

eliminá-lo e necessário um tratamento com HCIO4 porém esta

etapa adicional torna a extração um procedimento muito

trabalhoso, requerendo um tempo muito grande para a preparação

da amostra, considerando que o tratamento com HC104 deve ser

feito em cadinho de platina ou becher de teflon e geralmente

estes não são disponíveis em grande número para que vários

concentrados sejam tratados simultaneamente.

Vários concentrados de terras raras contendo alumínio foram

extraídos com acetilacetona diluída em CHC13 (1:3), após

tratamento com HCIO^. A fase aquosa isenta de alumínio foi

evaporada para eliminar goticulas de acetilacetona dissolvida,

a fim de evitar interferências de matriz orgânica no DCP.

Padr6es contendo aluniínio e terras raras sofreram extrações

juntamente com os concentrados da coluna a fim de controlar o

rendimento da extração. A eficiência de rerooqSo de alumínio foi

de 99.5% enquanto que reprodutibilidade na determinação de

terras raras, que segundo a literatura nSo são extraídas neste

meio e permanecem na fase aquosa, nao foi alcançada devido a

co-extraçáo ou a perdas por adsorção nas paredes do becher
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durante a evaporação.

5.3.3-Separação de Alumínio em Resina Cationica

A separação de alumínio das terras raras, no concentrado da

coluna de alumina, por percolaç&o em resina cationica baseia-se

na retenção de f luor-complexos catiônicos de terras raras e na

não retenção de fluor-complexos aniônicos de alumínio sendo o

processo inverso para resina aniônica.

Através de testes com padrões foi observado que fluoreto

residual no eluído da alumina foi suficiente para favorecer a

eliminação do alumínio e a retenq&o de terras raras na resina

cationica. Para eluiç&o da resina cationica vários eluentes

foram testados: oxalato de amônio 0.1M, ácido oxálico 0.5M,

HNO3 0.5M/MeOH e HN03 6M. A eluiçâo em meio de oxalato

baseou-se na formação de complexos altamente estáveis com as

terras raras. Ácido nítrico diluído em metanol foi usado com o

objetivo de baixar a constante dielétrica do meio e promover a

associaç&o do NOJcom as terras raras além da troca com ions H

pelos cátions na resina, favorecendo a eluiçáo. HNO3 6M como

eluente favorece a competição do ion H, por estar em alta

concentração, pelos sítios da resina desequilibrando a retenção

dos complexos catiônicos.

Os eluídos nos diferentes meios foram evaporados e retomados

em HC1 0.1M a fim de evitar ataque aos diversos compart i men tos

da instrumentação que fica em contato com a solução. A

evaporação ê uma etapa crítica no processo porque ocorre perdas

por adsorçÃo nas paredes do recipiente. A retomada da amostra é
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feita pela lavagem do becher com alíquotas de 250 wl de HC1

0.1M a quente até volume final de 10 ml. Para controle da

evaporação, vários padrões de terras raras na concentração de 1

ppm foram evaporados, retomados e os elementos determinados por

DCP.

Na tabela 5.2 são apresentados os sinais obtidos pelo D. CP,

para európio e alumínio, eluídos da coluna catiônica nos

diferentes meios citados. A eluiçao com ácido oxálico foi

abandonada devido a formação de precipitado durante a

evaporação, o que acarretaria uma etapa adicional de

redissolucao. 0 maior rendimento foi obtido para o eluído em

meio de HNO3 6M, visto que o padrão sem percolação deu o sinal

de 5800 na determinação de európio e 6100 na determinação de

alumínio. Estes valores representam a recuperação de 90% de Eu

e a separação de 75% do alumínio. Estes rendimentos foram

obtidos por percolação e eluiçáo sob fluxo de lml por 5

minutos.

Tabela 5.2 - Sinal Obtido no DCP para Európio e
Alumínio Eluidos em Diferentes Meios

Branco
Eluído

HN09/Me0H

Eu

1750
1900

Al

1100
1750

Oxalato 0.1M

Eu

1800
4350

Al

1000
1900

KNO3

Eu

1900
5400

6M

Al

1250
2430



106

5.4 - Método de Pré-Concentração de Terras Raras

O método de pré-coneentração de terras raras estudado

associa a retenqáo destes elementos em alumina e em resina

catiônica, seguido de evaporação e redissolução do concentrado.

A eluiçao da coluna de alumina com HNO3IM é feita a quente

em caixa termostatizada ocorrendo simultaneamente a percolação

na coluna de resina pois as colunas são acopladas (fig. 5. 6). A

eluiçao sob fluxo de lml/5min em ambas as colunas foi

suficiente para se obter un rendimento de 95X com 10 ml de

eluente.

Com a finalidade de testar a reprodutibilidade do método,

quantidades iguais de terras raras em meio de HF 0.05M foram

pré-concentradas em coluna de alumina/resina catiônica. De

acordo com os resultados(tab.5.3) o rendimento médio do método

é de 94% ± S%.

Figura 5.6 - Colunas acopladas para eluiçao de terras raras
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Tabela 5.3 - Reprodutibilidade da Pré-Concentraçao
ea Coluna de Alumina/Resina Catiônica. Análise dos
concentrados.

Padráo

A
B
C

Concentração(mg/l)

Eu

4.70
4.82
4.63

Sm

4.80
4.50
4.90

Rend isento (X)

Eu

96
93
94

Sm

96
90
9

Procedimento Sugerido

- Percolação da amostra em meio de HF 0.05M em coluna de

seringa de injeção de plástico contendo 2 rsl de alumina, sob

fluxo natural gerado pela gravidade e pelo leito da alumina.

- Eluiçáo com HNQj1M a quente, sob fluxo de lml/5min sendo o

eluido percolado simultaneamente em resina catiônica.

- Eluição das terras raras da resina com HNO36M a frio sob

fluxo de lml/5min.

- Lavagem da resina com 2 ml de água bidestilada.

- Evaporação dos concentrados sem levar a secura.

Redissoluçáo em HCl 0.1M.



5.5 - Combinação do Método de Pre-Concentraçáo com Análise

por DCP

Após todo o processo de pré-concentração, alumínio foi

determinado por DCP nos concentrados e o valor encontrado foi

de 400 ppm. A fim de estudar possíveis interferências espectrais

uma solução contendo alumínio e cloreto de amônio nas

concentrações citadas foi analisada por DCP medindo-se o sinal

nas linhas de cada elemento e o espectro foi registrado. Nenhum

pico significativo de interferência espectral foi observado. Os

espectros desta solução na linha do La, Sm, Ho, Er e Yb .são

mostrados nas figuras 5.7 a 5.11, respectivamente.

Considerando que o alumínio causa uma sensível variação de

sinal mesmo na concentração de 400ppm e este efeito pode ser

cancelado pela adição de cloreto de amônio, foram estudados

padrões em meio de HC1 0.1M, HC1 0.1M - Al 400 ppm e em meio de

HC1 0.1M - Al 400 ppm - NH.C1 0.lM(este último usado como

branco), como mostrado nos espectros de emissão do ítrio e

érbio nas figuras 5.12 e 5.13



109

6000.

I
tv)

2000-

Figura 5.7 - Espectros de emissão para lantânio e
para soluçáo de HC1 0.1M - NH.C1 0.1M - Al 400ppm.
sob as mesmas condições
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Figura 5.8 - Espectros de eraise&o para samario e para
soluç&o de HC1 0.1M - HH4C1 0.1M - Al 400ppm, sob as
mesmas condições
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Figura 5.9 - Espectros de emissão para hólmio e para
soluqSo de HCl 0.1M - NH4C1 0.1M - Al 400ppm, sob as
mesmas condições
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Figura 5.10 - Espectros de emiss&o para érbio e para
solucáo de HCl 0.1M - NH.C1 0.1M - Al 400ppm, sob
as mesmas condições



111

6000

I
tv)

4000

2000

PEAK L0

Figura 5.11 - Espectros de emissão para itérbio e
para solução de HC1 0.1M - NH.C1 0.1M - Al 400ppm,
sob as mesmas condições
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Figura 5.12 - Espectros de emissão para ítrio em meio
de HC1 0.1M{2), em meio de HC1 0.1M - Al 400ppm(3) e
em meio de HC1 0. IN - Al 400ppm - NH4CI 0.1M(l)

2000

Figura 5.13 - Espectros de emissão para érbio em meio
de HC1 0.1M(5), em meio de HC1 0.1M - Al 4O0ppm(6) e em
lueio de HC1 0.1M - Al 400ppm - NfyCl 0.1M(4)
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5.6 - Discussão

0 método de pré-concentração de terras raras em coluna de

alumina foi aplicado em escala semi-micro da seguinte forma:

a - Percolação

Seringa de injeção de 3 ml foi usada como coluna com leit~

de 2 ml de alumina. Rendimento de 100% na retenção de traços de

terras raras em meio de HF 0.05M foi alcançado.

b - Eluiç&o

As colunas são adaptadas em caixa de PVC e»a banho

termostatizado e eluídas quantitativamente com 10 ml ÚÕ HNO3 1M

a temperatura de 50 C. HNO3 como eluente dissolve menor

quantidade de alumina que no caso de HC1.

0 teor de alumínio no eluído foi determinado por absorção

atômica como em torno de 2000 ppm. A separação de alumínio das

terras raras é obtida pelo acoplamento de uma coluna de resina

catiônica a coluna de alumina, com eficiência de 80%. O

volume de 10 ml de HNO3 6M permite um rendimento médio de 34% ±

5% de eluição das terras raras retidas em 1 ml de resina

catiônica. 0 concentrado foi evaporado e recuperado em meio de

HC1 0.1M

0 teor de alumínio foi determinado no concentrado de resina

catiônica como sendo de 400 ppm acarretando ainda um

abaixamento significativo de sinal na determinação de terras

raras por DCP. A adição de cloreto de amônio na concentração

final de 0.1M corrige tal interferência sugerindo que a

formação de óxidos de alumínio, de polímeros ou de espécies

Al-0 seja responsável por uma lenta cinética de formação de
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átomos ou ions, provocando o abaixamento de sinal. COB cloreto

de amônio numa concentração maior que a do alumínio, sugere-se

que a formação de cloretos, que são mais voláteis e possuem

ligações mais fracas que os óxidos, favorecem a cinética de

atomizaçáo ou de ionização da soluçáo. Além disto, as ligaqtfes

do alumínio com oxigênio também permitem a formação de pontes e

polímeros A1-0-A1 o que não ocorre entre átomos de alumínio e

cloro.

Uma explicação para o abaixamento de sinal observado com

base no aumento da pop ilação de elétrons causado pelo alumínio

ou por outros elementos como no caso do uso de padrões mistos,

como citado na literaturaC 403 , nao parece provável pois:

- o fluxo de argônio introduz um total de 0.33 moles/min

durante todo o processo de análise.

- a quantidade de alumínio alimentada e de 6.0 x lCr

moles/min considerando a concentração de 400 ppm e a taxa de

aspiração de 1.7ml/min e de nebulizaçao de 20%.

Neste caso o aumento da população de elétrons devido a

presença de alumínio é muito pequena quando comparada com a

população já existente devido a ionizaçáo do argônio, para

provocar variações significativas.



Capitulo 6 - Análise das Amostras do Morro do Ferro

Amostras de Água

6.1- Coleta de Amostras ae Águas

As amostras de água foram coletadas em duas épocas: setembro

de 1985 (período de seca) e maio de 1986 (período de chuva).

Tais amostras compreende* as águas de superfície e de

profundidade.

Água de superfície: o Morro do Ferro é contornado

parcialmente por um córrego que nasce em sua base sul, próximo

a principal jazida de tório. 0 córrego recebe águas de

infiltração bem como águas que drenam o morro carreando

materiais de sua superfície e ainda é alimentado por vários

riachos, que drenam todo o vale, e se encontram numa regiáo

pântanosa.

Orna trincheira em volta do morro situada a 50 m abaixo do

topo recebe águas de drenagem e contém muita matéria orgânica

resultante da decomposição de plantas e animais.

As águas de superfície foram coletadas nos pontos descritos

por PivettaC5 D designados neste trabalho da seguinte forma:

A. 1 - Nascente do córrego que recebe águas de drenagem do

morro. Ponto situado em terreno argiloso próximo a jazida

principal cuja vegetação é intensa.

A. 2 - 0 córrego após percorrer uma regiáo com muitas plantas

sofre uma queda formando uma pequena cascata, conseqüentemente,

com água bastante aerada. Este ponto fica situado a cerca de
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250 m abaixo da nascente.

A. 3 - Aproximadamente a 750 m da nascente foi construído um

vertedouro cujo volume de água é uma contribuição do córrego e

de águas de infiltração da regiáo onde está localisada a jazida

principal.

A. 4 - Região pantanosa próxima ao Morro do Ferro. Esta

região recebe águas de vários braços de pequenos rios formando

um córrego principal cujo fundo é forrado por hidróxido de

ferro. Neste local foi feita a coleta.

A. 5 - Córrego que drena o morro oposto ao Morro do Ferro e

contribui para a formação do córrego principal do pântano.

A. 6 - A cerca de 200 m abaixo do vertedouro há uma área

constituída de um pequeno matagal que recebe águas de drenagem

de vários morros situados no lado oposto ao Morro do Ferro

formando-se um pequeno córrego.

A.7 - Trincheira a cerca de 50 m do topo do morro.

Águas de Profundidade: vários poços foram perfurados no

Morro do Ferro e em área próxima, com finalidade de se obter

amostras de água subterrânea alcançando-se o lençol freático.

Tais poços foram numerados e designados com o prefixo PZ. A

localização ê dada a seguir:

PZ1 e PZ3 - situados em área oposta ao Morro do Ferro;

PZ2 e PZ4 - situados na vertente sul ao redor da área

mineralizada;

PZ5, PZ7 e PZ8 - situados na área mineralizada do morro. Os

poços 7 e 8 náo atingiram o lençol freático e portanto não

oferecem condições de coleta.
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PZ6 e PZ9 - situados no limite da área n&o mineralizada

sendo o PZ6 na vertente sul e o PZ9 na vertente norte.

O Morro do Ferro é apresentado na figura 6.1 e uma vista

aérea local izando-se vários pontos de amostras é apresentada na

figura 6.2.

Todos os poços foram construídos sob a mesma forma. O poço 9

é mostrado na figura 6.3 como ilustração.

A profundidade dos poços onde foram feitas as coletas sao

dadas na tabela 6.1

Tabela 6.1 - Profundidade dos Poços, de Perfuraqão

Poço PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 PZ6 PZ9

Profundidade (m) 33.0 11.3 25.0 38.5 27.3 25.0 40.0

Figura 6.1- Vista do Morro do Ferro
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Figura 6.2 - Vista aérea do Morro do Ferro com vários
pontos de amostra localizados[H]
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Figura 6.3 - Vista do poço número 9
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6.2 - Trabalho de Campo

Em c*mpo foram desenvolvidas as seguintes atividades:

a - Medidas de pH e Eh:

Após coleta de cada amostra foram medidos os valores de pH

com pH-meter portátil (Schot-Mod. CG 817) com eletrodo de

vidro/AgCl combinados e os valores de Eh com um analisador de

ions (Orion modelo 407 A/F) com eletrodo redox combinado de

platina/calomelano saturado.

b - Preparação das amostras:

As etapas de preparação foram realizadas no laboratório do

projeto Morro do Ferro, em Poços de Caldas, destinado a

trabalhos de campo. Todas as amostras foram filtradas em

sistema a vácuo em membrana millipore 0.45 um e separadas para

as análises posteriores.

Amostras para ánions foram mantidas em pH natural, sofrendo

agitação com resina que 1 ante (chelex 100) a fim de separar o

ferro e evitar sua hidrólise.

As amostras destinadas a determinação de cálcio, alumínio,

manganês e ferro foram mantidas em pH 2 pela adição de HC1, a

fim de evitar perda por hidrólise.

Amostras para a determinação: de terras raras foram

acidif içadas com HF até concentração de 0.05M.

c - Pré-concentração:

Tanto as amostras para ánions quanto para terras raras foram

pré-concentradas.

As amostras para a determinação de ánions foram percoladas

em coluna de troca iônica (fig.6.4) com 1 ml de resina anionioa
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do -tipo Amber li te IRA-400, sob as condições apresentadas no

anexo A.

Amostras para a determinação de terras raras foram

percoladas em coluna de alumina como apresentado no capítulo 5.

Após percolação as colunas foram enviadas ao laboratório da

PDC/RJ-

Figura 6.4 - Percolação das amostras em
coluna de troca iônica

d - Análises químicas

Foram determinadas as concentrações de silica (método azul

de molibdénio), oxigênio dissolvido (método de Winder), cloro

(reação com o-toluidina), cálcio e magnésio (complexometria),

com conjunto de campo "Aquamerck". Os dois últimos elementos

foram determinados como dureza da água. Os resultados são

apresentados na tabela 6.2.
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Tabela 6.2 - Análises Químicas em Campo
(concentração em ppm)

Amostra

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

PZ1

PZ2

PZ3

PZ4

PZ5

PZ6

PZ9

SiOfc

7.0

15.0

15.0

6.0

4.4

15.0

1.5

20.0

3.0

30.0

2.2

3.0

3.0

3.0

02

21

18.8

20

6

6.0

23.5

16.3

5.0

25.0

8.5

2.5

5.0

6.8

16.8

ci2

«LD

<LD

4U>

<LD

<LD

<LD

íLD

<LD

<LD

0.3

<LD

<LD

<LD

<LD

Dureza(dH)

5.4

<LD

«LD

4.0

4.0

4.0

1.2

<LD

<LD

2

üLD

<U>

1.6

2.6

6.3 - Determinação de Anions

6.3.1 - Introdução

As concentrações salinas do Morro do Ferro são muito baixas,

havendo predominância de silicato, bicarbonato e nitrato. Os

ânions de maior interesse apresentam concentrações da ordem de

mg/l. A fim de caracterizar quimicamente as amostras de água,

alguns métodos foram escolhidos e estudados, considerando-se os

limites de detecção bem como reagentes e equipamentos
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disponíveis. Alguns métodos permitiram atingir o limite de

detecção desejado e apenas foram adaptados com o objetivo de

reduzir o consumo de reagentes e de amostras. Os detalhes e o

procedimento dos métodos utilizados na determinação dos ânions

sfio apresentados no anexo A.

6.3.2 - Pré-Concentração

Devido ao baixo teor de sulfato e fosfato nas águas do Morro

do Ferro a determinação destes ânions por métodos usuais requer

a pré-concentração da amostra por um fator mínimo de 50. As

amostras foram concentradas por troca iônica pela percolação de

1 1 de água, em pH natural, por uma coluna de 1 ml de resina

anionica Amberlite IRA-400 sob fluxo de lml/2min. As curvas de

eluição e o procedimento detalhado da pré-cor centraqão são

dados no anexo A.

6.3.3 - Sulfato

No eluído da coluna de resina aniônica, sulfato foi

determinado por titulação condutimétrica com bário. A titulação

condutimétrica baseia-se na variação da condutância da solução

que, pela adição do titulante ocorre a formação de BaSO-

diminuindo o teor de S04 em solução. A variação é proporcional

a adição do titulante sendo que no ponto de equivalência há uma

variação na inclinação da curva condutância X volume, devido ao

excesso de bário adicionado. 0 método foi estudado para atender

a faixa de 0 a 5 mg/l que era a concentração, de sulfato
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esperada nos concentrados. A titulação condutimétrica nesta

faixa de concentração requer um controle critico da temperatura

para evitar erros no ponto de equivalência. A titulapao foi

feita, sob agitação, numa célula encamisada conectada a um

banho termostatizado. 0 titulante foi adicionado por meio de

uma micropipeta e após um período de repouso para estabilidade

da leitura da condutância, o valor era registrado.

6.3.4 - Fosfato

Fosfato foi determinado após pré-concentraçao das amostras,

pelo método azul de fósforo-molibdênio. 0 método aplicado

baseia-se na formação do heteropoliácido fosfomolíbdico com

redução pelo cloreto estanoso formando o complexo de

fòsforo-molibdênio com um máximo de absorbância em 725 nm.

Ácido silícico é o principal interferente sendo sua ação

eliminada pelo controle de pH ou pela adição de ácido oxálico.

A extração do ácido fosfomolíbdico em acidez em torno de 1M

aumenta a sensibilidade do método e evita a interferência da

silica que nao é extraída sob estas condições, sendo a redução

feita nesta fase. A técnica aplicada foi racionalizada pelo uso

de pequenos volumes de reagentes sendo um ajuste das técnicas

citadas na literatura. 0 limite de detecção do método e' de

10jug/l usando-se um caminho óptico de 1 cm. C473
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6.3.5 - Fluoreto

Fluoreto foi determinado por potenciometria direta com

eletrodo seletivo.

0 eletrodo contém um mono cristal de fluoreto de lantànio

dopado com euròpio (Lal̂  /EuF3 ) e permite a determinação de

fluoreto na faixa de 0.02 a 19000 mg/K 46 3 náo sendo necessária

a pré"-concentração das amostras.

0 método baseia-se na medida da diferença de potencial

desenvolvida quando o eletrodo é imerso em soluções contendo

fluoreto. A d.d.p depende da atividade do ion fluoreto livre em

solução, sendo que os cátions que formam fluor-complexos muito

estáveis interferem. 0 eletrodo responde a ions 0H* da mesma

forma que a fluoreto sendo necessário um controle de pH. Para

eliminar tais interferências é adicionado a amostra um

ajustador de força iônica que tem ação tamponante e que contém

CDTA ou citrato como complexante dos cátions interferentes.

6.3.6 - Nitrato

0 método de determinação de nitrato baseia-se na redução a

nitrito através da percolação da amostra em coluna de cádroio.

Nitrato e nitrito total são determinados

espectrofotometricamente pela reação com sulfanilamidá e

N-1-naftil etilenodiamina. 0 azo-corante formado absorve em 543

nm e nitrato é calculado por diferença sendo que o teor de

nitrito deve ser conhecido previamente. 0 método é indicado

para amostras contendo nitrato na faixa de 0.01 a 1 mg/l
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usando-se cubetas de 1 cm C 503, náo sendo necessária

pré-concentração.

6.3.7 - Silicato

Silicato foi determinado nas amostras sem pré-eoncentraçSo

pelo método clássico de azul de molibdênio.

O método baseia-se na formaqão do heteropoliácido

molibdossilicico com reduç&o pelo ácido

l-amino-2-naftol-4-sulfônico formando-se o complexo azul de

molibdênio que absorve em 815 nm. 0 método é adequado a faixa

de 0.04 a 2 mg/1 com percurso óptico de 1 cm. Fosfato constitui

o principal interferente sendo sua ação eliminada pelo controle

de pH ou pela adição de ácido cítricoC 5,47 3.

6.3.8 - Carbonato

Foi desenvolvido um estudo de determinação de carbonato por

titulação ácido-base e por potenciometria direta com eletrodo

seletivo. Silicato, sulfeto e outros ânions interferem com

erros positivos na titulação sendo necessária a correção destes

interferentesí 49 3 . A determinação com eletrodo seletivo foi

estudada e é adequada a concentraqôes acima de 10 M sendo esta

uma concentração muito alta para as amostras a serem

analisadas.

Carbonato foi determinado pela evolução de CCse recolhimento

em NaOH isento de carbonato. O C02 recolhido foi determinado

por titulação potenciométrica do NaOH com HC1 sem a ação de
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interferentes. Este é um método adequado a amostras contendo

micro quantidades de carbonato uma vez que alto fator de

concentração pode ser obtido dependendo do volume de NaOH de

recolhimento.

6.4 - Determinação de Cátions

Ca, Al, Mn e Fe foram determinados por DCP em amostras

acidifiçadas a pH 2. Foram usados padrões mistos contendo os

elementos de interesse em meio de HC1 0.01M destilado. Como

branco foi usado HC1 destilado na mesma concentração.

Os resultados encontrados na determinação de anions,

cátions, pH e Eh são apresentados nas tabelas 6.3 e 6.4
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Tabela 6.3 - Composição Química Principal das Águas de Superfície

Coletadas em Maio de 1986. Concentração emjiff/1.

PH

Eh

SÍO2

Põí
SO4

F"

NO3

HCO^

Ca

Al

Mn

Fe

Al

5.03

570

7400

2

100

4LD

50

46000

296.0

696.0

66.0

520.0

A2

6.18

550

11400

1

100

50

1800

15000

788.0

780.0

<LD

<LD

A3

6.19

510

11100

4

300

100

3100

10000

508.0

620.0

91.0

2130.0

A4

6.53

660

5600

2

100

<LD

1500

13000

199.0

8.0

4LD

41.0

A5

5.69

670

8300. 0

1

100

50

50

10000

1228.0

12.0

204.0

380.0

A6

6.22

650

12700

4

100

4LD

1900

36000

182.0

177.0

157.0

160.0

A7

6.27

450

1500

2

1200

100

4100

2000

159.0

583.0

20.0

920.0
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Tabela 6.4 - Composição Química Principal* das Águas de

Profundidade Coletadas em Maio de 1986.

Concentração em

PH

Eh

SiO2

so;

PO; 3

F*

HCCfc

Ca

Al

Mn

Fe

PZ1

6.81

490

2700

40

10

50

2260

-

6300

iLD

«LD

iLD

PZ2

5.02

430

2700

30

2

120

580

-

490

190

iLD

250

PZ3

6.30

490

2100

60

2

120

5200

-

910

iLD

iLD

iLD

PZ4

5.22

630

1500

±LD

ILD

10

2600

-

500

*LD

*LD

iLD

PZ5

6.41

460

1200

45

45

130

3200

-

190

iLD

iLD

45

PZ6

6.34

490

3500

80

30

30

2100

-

300

iLD

iLD

iLD

PZ9

10.01

690

3500

35

3

130

2700

72000

8700

1600

*LD

260

HCÓj só foi determinado na amostra PZ9.
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6 . 5 - Determinação de Terras Raras

A determinação de -terras raras f o i f e i t a pelo DCP em

amostras pré-concentradas em coluna de alumina-resina cat iónica

como descr i to em 5.4 . Foram determinados Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm,

Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er e Yb.

Os elementos foras determinados sem separação química em

meio de Al 400 mg/l - HC1 0.1M - NH4C1 0.1M de acorde com as

condições estabelecidas.

As curvas de calibração foram construídas com dois padrões

compreendendo uma faixa de concentração bem próxima aquela

esperada para os concentrados e de acordo com a sens ib i l idade

da medida. Como branco, fo i usado HC1 0.1M dest i lado contendo

Alumínio 400 mg/l e NH4C1 0.1M e como padrão mais a l t o f o i

usado padrão misto no mesmo meio que o branco. As condições sob

as quais foram f e i t a s as curvas de calibraç&o são dadas na

tabela 6 .5 .

Os resultados encontrados para as terras raras nas águas do

Morro do Ferro estão nas tabelas 6.6 a 6 .8 .

Tabela 6.5 - Condições Experimentais de Construçio das Curvas de Calibraçlo para Deterainaçio de Terras
Raras nas Atostras Analisadas. • Concintraçío et ppa.

Eleunto

y

La

Ce

Pr

Nd

Faixa de
Trabalho»

0 a 2.5

0 a 1.0

O i 5.0

0 a 2.5

0 a 3.0

Banho
FN

7

9

e

8

B

Ap

25

33

37

33

31

El M M to

St

Eu

Gd

TB

Faixa de
Tr abaihot

Oa f.O

0» 2.5

0» 2.5

O i 3.0

6anbo
FH

0

3

0

0

»P

40

25

39

46

Eleunto

h

Ho

Er

Yb

Faixa te
Trabalho*

0 * 0 . 5

0 * 2 . 0

0 * 0 . 2

0*fl.2

SM

h

0

0

0

0

MO

ftp

33

30

42

32
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Tabela 6.6 - Concentraçao( jug/1)de Terras Raras em Águas de
Superfície e de Profundidade Coletadas em Setembro de 1985

(cada resultado está acompanhado de sua incerteza)

Elemento

Y

La

Ce

Pr

Nd

S»

Su

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Yb

S3

0.01
0.03

0.78
0.06

$LD

4LD

0.04
0.06

0.01
0.02

0.09
0.07

0.13
0.07

<LD

0.13
0.07

<LD

0.01
0.01

PZ1

0.01
0.02

0.25
0.03

{LD

*LD

0.26
0.05

0.01
0.01

0.10
0.05

«LD

0.26
0.05

«LD

«LD

0.02
0.01

0.01
0.01

PZ2

0.03
0.03

0.03
0.02

<LD

0.77
0.07

0.25
0.06

<LD

0.09
0.06

<LD

0.25
0.06

«LD

<LD

0.02
0.01

0.01
0.01

PZ3

0.02
0.02

1.03
0.08

0.09
0.07

1.80
0.11

0.67
0.07

<LD

0.17
0.06

0.15
0.06

0.67
0.06

0.15
0.06

<LD

0.02
0.01

0.01
0.01

PZ4

0.04
0.02

0.04
0.04

4LD

0.33

0.01
0.05

«LD

0.07
0.05

<LD

«LD

x<LD

«LD

0.01
0.01

0.01
0.01

PZ5

0.04
0.02

0.26
0.03

4LD

<LD

0.02
0.05

0.12
0.02

0.04
0.05

«LD

$LD

«LD

L̂D

0.01
0.01

0.01
0.01

PZ6

0.01
0.03

0.14
0.03

«LD

«LD

0.16
0.06

«LD

0.07
0.06

íLD

0.16
0.05

«LD

4.13

0.01
0.01

0.01
0.01

PZ9

0.04
0.03

0.08
0.03

4LD

<LD

0.03
0.06

*LD

0.05
0.07

<LD

<LD

4.LD

4U>

<LD

«LD
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Tabela 6.7 - Concentração( /jg/l)de Terras Raras em Águas
de Superfície coletadas em Maio de 1986*

Elemento

Y

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Yb

Al

<L.D

0.46
0.04

0.15
0.08

0.10
0.04

4L.D

0.08
0.02

*L.D

iL.D

iL.D

0.22
0.08

0.02
0.02

0.02
0.01

0.01
0.01

A2

íL.D

0.03
0.02

iL.D

íL.D

íL.D

0.04
0.02

íL.D

0.06
0.07

iL.D

4L.D

iL.D

0.01
0.01

.cL.D

A3

ÍL.D

0.03
0.02

0.19
0.09

a. D

0.08
0.06

0.02
0.02

4L.D

iL.D

0.06
0.06

iL.D

iL.D

íL.D

A4

0.16
0.03

1.04
0.07

3.32
0.28

0.16
0.05

0.55
0.06

0.10
0.02

*L.D

<L.D

0.05
0.05

4L.D

iL.D

0.01
0.01

4L.D

A5

ÍL.D

0.09
0.02

*L.D

íL.D

0.06
0.05

0.10
0.02

(L.D

0.09
0.05

• L.D

*L.D

4L.D

0.01
0.01

<L.D

A6

<L.D

0.06
0.02

0.05
0.08

*L.D

0.10
0.05

*L.D

*L.D

iL.D

0.06
0.05

iL.D

*L.D

0.01
0.01

iL.D

A7

<L. D

0.04
0.02

0.07
0.09

iLD

0.08
0.06

4LD

iL.D

0.10
0.07

0.06
0.06

<L.D

iL.D

0.01
0.01

iL.D

* cada resultado está acompanhado de sua incerteza
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Tabela 6.8 - Concentraçáo( jug/1) de Terras Raras em Águas

de Profundidade Coletadas em Maio de 1986.

(cada resultado está acompanhado de sua incerteza)

Elemento

Y

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

6d

Tb

Dy

Ho

Er

Yb

PZ1

<L.D

<L.D

<L.D

«L.D

«L.D

0.08

0.02

«L.D

4L.D

<L.D

<L.D

<L.D

íh.D

íL.D

PZ2

<L.D

<L.D

<L.D

4L.V

«L.D

<L.D

<L.D

4L.D

«L.D

0.03

0.05

<L.D

0.01

0.01

<L.D

PZ3

4L.D

0.12

0.02

<L.D

<L.D

0.03

0.05

<L.D

<L.D

<L.D

<L.D

0.03

0.04

<L.D

4L.D

<L.D

PZ4

<L.D

0.09

0.02

<L.D

<L.D

<L.D

<L.D

0.04

0.05

0.07

0.05

<L.D

«L.D

<L.D

<L.D

<L.D

PZ5

4L.D

0. 14

0.02

<L.D

«L.D

0.03

0.05

0.04

0.02

0.05

0.05

0.04

0.05

4L.D

*L.D

4L.T>

0.01

0.01

0.01

0.01

PZ6

<L.D

0.09

0.02

<L.D

«L.D

0.11

0.05

0.06

0.02

0.05

0.06

0.07

0.06

0.16

0.05

4h.I>

<L.D

0.01

0.01

0.01

0.01

PZ9

«L.D

0.04

0.02

<L.D

<L.D

<L.D

<L.D

<L.D

0.05

<L.D

4L.D

4L.V

4L.J3

<L.D



134

Análise de sedimentos

6.6 - Coleta de Amostra de sedimentos

Foram analisadas três amostras de sedimentos coletadas em

maio de 1981 e designados como: S3, S4 e S5.

0 sedimento S3 corresponde a resíduo de filtração de águas

coletadas no vertedouro (A3) e provavelmente representa

material rochoso original em suspensão.

Os sedimentos S4 e S5 são provenientes de depósitos

existentes no fundo de poços de água nos pontos A4 e A5 e

contém principalmente, óxidos de ferro hidratados com material

co-precipitado.

6.7 - Preparação dos Sedimentos para Determinação de

Terras Raras

a - Fíltraçáo e calcinaçâo:

Os sedimentos foram filtrados a vácuo em papel de filtro

quantitativo e após secagem em estufa, foram calcinados em bico

de Bunsen em tubo de vidro aberto.

b - Abertura por fusão:

Os sedimentos foram abertos por fusão com bifluoreto de

potássio, na proporção de 1:5, em cadinho de platina

precipitando-se as terras raras sob a forma de fluoreto. A

massa fundida foi lixiviada com HC1 0.1M para eliminar parte do

ferro que poderia interferir na determinação por DCP. Após

tratamento com HCIO4, para eliminar fluoreto, a massa foi
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solubilizada con HC1 3M e a acidez ajustada para 0.1M.

c - Percolação em coluna de troca iônica

A amostra em meio de HF O.OSM foi percolada em coluna de 1

•1 de resina catiónica sob fluxo de lml/5min e o processo de

eluiçâo e preparação do concentrado para a determinação por DCP

segue o procedimento sugerido em 5.4. A percolação em coluna de

alumina é dispensável pois de acordo com os teores de terras

raras esperadosE 243 para estas amostras, a pré-concentraçao não

se faz necessária.

Foram adicionados Al e NH4C1 aos concentrados a fim de

ajustá-los as condições estudadas e apresentadas para a

determinação de terras raras em águas.

Os resultados são apresentados na tabela 6.9.

6.8 - Procedimento Utilizado

- Fusão de 100 mg de amostra com 500 mg de bifluoreto de

amonio em cadinho de platina;

- Dissolução da massa fundida com 5 ml de HC1 3M;

- Transferência da solução para balão de 100 ml;

- Percolação em coluna de resina catiónica e eluiçáo;

- Determinação de terras raras pelo plasma.

A fusão deve ser feita em bico de Bunsen à baixa temperatura

para evitar a perda de HF por volátilização.
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Tabela 6.9 - Concentração em fig/g de

Terras Raras em Sedimentos

Elemento

Y

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Yb

3

6.1

26.4

13

20

5.7

<LD

2

1.1

<LD

<LD

1.2

<LD

<LD

25.3

6.8

15.8

12

13

<LD

3.7

3.2

<LD

4U>

1.5

<LD

<LD

33

6.8

10.7

12

5.1

<LD

2

1

<LD

<LD

1.3

<LD
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6.9 - Resultados

Um tratamento estatístico não foi aplicado aos resultados de

análise devido ao número limitado de amostras.

Nos resultados de ânions, a incerteza foi calculada

considerando-se nas curvas de calibraçâo ou de titulação o

menor valor significativo para a variação:

- de transmitáncia ou absorbáncia nas determinações

espectrofotométricas. Variação mínima de IX de transmitáncia

foi considerada na determinação de nitrato e de 0.02 de

absorbáncia no caso de silicato e fosfato.

- de leitura de potencial na determinação de fluoreto, o que

corresponde a 25 mV.

- de volume do titulante na determinação de carbonato que é

avaliado pelos valores de pH na regiáo da inflexão. A menor

variação obtida foi de 0.1 ml.

- da inflexão das curvas obtidas para sulfato correspondendo

a um volume de 0.02 ml de titulante. Esta variação foi

calculada graficamente com base na possível região de inflexão,

Nas determinações de cátions principais e terras raras foi

considerado:

- como limite de detecção experimental(tabela 6.10), a

concentração do elemento correspondente ao triplo do valor do

desvio padrão das leituras obtidas para o branco.

- a incerteza para os elementos principais com base no

limite de detecção experimental.

- a incerteza na preparação de padrões, na pré-concentração

e nas leituras obtidas pelo DCP para o resultado final de
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terras raras.

Cálculo da Incerteza dos Teores de Terras Raras

Dados:

Fe + fc = fator de concentração e inoe^tcaa

R + r = rendimento global da pré-concentraçao e incerteza

Cp + c = concentração do padrão e incerteza

A ± a

B + b

± P

sinais obtidos no DCP para

. amostra, branco e padráo,

com respectivas incertezas*

Cl ± si = teor do elemento no concentrado e incerteza

Ca + sa = concentração do elemento na amostra e incerteza

F = (Fe ± fc).(R + r)

f = incerteza de F

* o valor dado para a, b e p, para cada elemento, foi o da

maior incerteza entre B e P.

As incertezas foram calculadas segundo as. equações l

SAÍB =

S*.B =

Cálculo da concentração final da amostra:

Cl = {(A + a) - (B + b)).(Cp ± c)/((P + p) - (B + b))

Ca = (Cl + si)/ (F + f)
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Tabela 6.10 - Limite de Detecção Experimental
(ppb) para os Elementos Determinados

Elemento

SÍÜ2

P0?
F"

N0|

HCOà

scj
Al

LD

100

100

50

50

200

200

120

Elemento

Ca

Mn

Fe

Y

La

Ce

Pr

Nd

LD

42

20

39

30

20

42

60

8

Elemento

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Yb

LD

32

70

19

SO

9

10

0.8

0.3



Capitulo 7 - Discussão e Conclusão

Considerando que o trabalho trouxe una contribuição

importante na metodologia de análise de águas, envolvendo

pré-concentração, determinação analítica de ânions importantes

e de elementos das terras raras, a discussão será apresentada

em 2 partes: aspectos de metodologia e resultados das análises

das amostras do Morro do Ferro.

7.1 - Pré-Concentraçâo e Determinaqao de Anions.

7.1.1 - Pre-concentração de Fosfato e Sulfato

A técnica de pre-concentração em coluna de troca iônica

racionalizada com o uso de coluna em escala semi-mi cr o permite

processar amostras em campo, com consumo mínimo de reagentes.

Facilmente é obtido um fator de concentração igual a 100 para

1.1 de amostra em frascos de soro.

7.1.2 - Determinação de Sulfato

A determinação de sulfato por condutimetria independe do

tamanho das partículas do precipitado e da eficiência de

remoção deste em suspensão, sendo estas as principais vantagens

sobre outros métodos couto por exemplo a turbidimetria e a

radiometria. Entretanto, a sensibilidade do método poderá* ser

melhorada pelo abaixamento da constante dielétrica do meio

usando-se o titulante e a amostra em meio alcoólico. A

condutimetria permitiu a determinação de sulfato na faixa de 5

ppm de modo rápido cujo único fator crítico é o controle da



temperatura para que sejam medidas as pequenas variações de

condutância durante a titulação. Nas condições propostas,

partindo-se de 10 1 de amostra é possível determinar

concentrações da ordem de 40 ppb.

7.1.3 - Determinação de Fosfato

Fosfato foi determinado por um método clássico, havendo

apenas uma contribuição na técnica devido a substituição de

funis de separa7ão por seringa de injeção de 20 ml para

extração e redução do ácido fosfomolíbdico. Isto permitiu

drenar qualquer uma das fases, trabalhar em escala semi-micro e

reduzir o custo da operação. Segundo as condiqões propostas

torna-se possível pré-concentrar todo o fosfato em 5 ml de fase

orgânica obtendo-se um fator de concentração de 200 para 1 1 de

amostra.

7.1.4 - Determinação de Carbonato

Amostras de 100 ml em concentrações menores que 10 M foram

analisadas. Tal limite foi alcançado pelo controle do teor de

carbonato nos reagentes usando-se água acidificada e fervida. 0

controle de COj no ambiente de trabalho e nos reagentes, e um

volume maior de amostra são fatores que permitem aumentar a

sensibilidade do método. Amostra de 1 1 na concentração de 10 M

recolhida em 10 ml é facilmente analisada. 0 método usado

possui vantagens sobre titulação direta da amostra porque é

livre de interferência de sulfeto, fosfato e principalmente,

silicato e funciona como técnica de pré-concentração.
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7.2 - Pré-Concentraçáo e Determinação de Elementos das

Terras Raras

O presente trabalho trouxe contribuição importante ao método

de pre-concentraçáo de íons de terras raras utilizando alumina

em meio fluorídrico. A técnica otimizada para escala semi-micro

usando colunas de seringas plásticas permite eluição com volume

menor que 10 ml, devido a eliminação de volume morto e

inexistência de turbulência

Quanto ao mecanismo de retenção sugere-se que o processo

envolva uma co-cristalizaçáo e não somente a troca iônica, como

no conceito tradicional.

Na determinação de terras raras por DCP foi adicionado

cloreto de amõnio na concentração final de 0.1M aos padrões

mistos pois, além de normalizar a viscosidade, densidade e

principalmente a tensão superficial forma-se uma atmosfera de

cloro para reduzir ou evitar as ligações poliméricas de óxidos.

Os cloretos são mais voláteis, não polimerizam e as ligações

M-Cl são menos estáveis que no caso dos óxidos o que faz com

que a cinética de evaporação, de decomposição e de subi inação

seja mais rápida elevando a população de átomos, i.é, a

concentração dos elementos no plasma, aumentando o rendimento

de excitação e conseqüentemente, o sinal medido.

A determinação de terras raras por DCP requer a separação do

alumínio remanescente da coluna de alumina. O acoplamento da

coluna de resina catiônica com a de alumina permitiu a

separação do alumínio e terras raras em série pois em meio

fluorídrico o alumínio está sob a forma de complexos aniônicos

mais estáveis que, como por exemplo, açueies formados com
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lantànio como é justificado pelos valores das constantes de

formação, apresentadas em capítulos anteriores.

O alumínio residual, representando 20% do teor inicial, ainda

causa sensível efeito na determinação das terras raras pelo DCP

como mostrado na figura 5.5. Sugere-se que estes efeitos não

sejam devido a competição nos processos de ionizaçào e

excitação no plasma, mas devido a formação intermediária de

ligações A1-0-A1 ou estruturas poliméricas de oxidos no

processo de decomposição térmica que antecede a excitação. Tais

mecanismos sáo ignorados, em geral, nos trabalhos de emissão em

plasma porém há evidência de que são importantes.

Os efeitos causados pelo cloreto de amônio na determinação

de terras raras pelo DCP permitiu a determinação destes

elementos sem a separação quantitativa do alumínio nos

concentrados e sem perda de sensibilidade como mostrado nas

figuras 5.12 e 5.13.

Para o estudo de determinação de terras raras todas as

soluç6es preparadas foram padronizadas com EDTA, em micro

escala, dando uma contribuição aos métodos titulometricos. A

titulação foi feita em cubeta de 45 ml, em modo descontínuo,

sendo o titulante adicionado com auxilio de micropipeta, para

pequenas variações de volume. Titulações em sistema contínuo

também foram realizadas como descrito no anexo B. 0 titulante

colocado num frasco de soro acoplado a um capilar para

regulagem de fluxo fornece resultados satisfatórios e substitui

uma bureta de pistão que tem custo bastante alto.
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7.3 - Análise das águas do Morro do Ferro

7.3.1 - Caracterização Química, Componentes Principais •

Ànions

A principal contribuiqào ao estudo das águas do Morro do

Ferro é a determinação de CO- total. Nos trabalhos anteriores

apenas algumas medidas foram feitas, devido as dificuldades

experimentais. Os teores de HCO£, espécie predominante na faixa

de pH das amostras, variam de 10 a 46 ppm nas águas de

superfície. Na água do poço PZ9 o teor total de HCO~ e COj • d»

72 ppm.

Os resultados de pH e Eh, bem como os teores de silicato,

nitrato, fosfato, fluoreto e de alguns cations mostra*

concordância com os resultados anteriores obtidos por

Pivetta(tab.2.2), dentro das variações que podem ser esperadas

de acordo com a época da coleta, regime de chuvas e material

coloidal presente. Os teores de fosfato são sistematicamente

mais baixos, sendo que as variações sazonais observadas

anteriormente eram muito grandes.

7.3.2 - Elementos das Terras Raras

Os resultados anteriores de Pivetta foram obtidos por ICP,

no modo simultâneo, sem controle das estruturas das linhas

espectrais, em soluções concentradas contendo todos os cations

retidos por troca ionica, sendo os resultados obtidos para as

terras raras considerados preliminares.
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Foram determinados neste trabalho todos os elementos das

terras raras com exceção do Tm e Lu por n&o se dispor de

padrões.

Nas Águas de superfície os teores sao muito baixos, variando

de 0.01 a 1.0 ppb. Mesmo com os fatores de concentração em

-torno de 1000, as soluções de medida continham teores muito

baixos, que, aliados as altas concentrações de alumínio,

levaram a incertezas consideráveis. Estas foram calculadas

levando em consideração todas as incertezas experimentais

associadas aos processos de pré-concentração e de medida. Desta

forma as incertezas nos resultados igualam-se aos valores

medidos quando estes se aproximam do limite de detecção.

Apesar de teores muito baixos e de incertezas muito altas

alguns resultados interessantes são observados. Os teores de

lantânio s&o, em geral, maiores que o de cério. A primeira

vista os resultados estariam em desacordo com as razões de

concentração Ce-La apresentadas pelos mine'rios da região e

pelos sedimentos coletados no ponto A3(vertedouro), onde os

teores de cério sao cerca de 4 vezes mais elevados que os de

lantânio. Considerando o potencial redox da semi-reação Ce* 4 e~

= Ce (+1.7V), e os produtos de solubilidade dos hidróxidos

Ce(OH)3 cujo pKpS = 20 e Ce(0H)4 cujo pKpS = 55, as

concentraqões medidas de lantânio da ordem de 1 ppb e uma

concentração 10 vezes maior de cério em solução pode-se deduzir

con auxílio das figuras já apresentadas que:

- Ce e La se mantêm em solução ate' pH 10 e não ha'

precipitação de Ce(0H)3 ou de La(OH)3;

- Somente em pH menor que 2 a semi-reaçáo redox envolve as
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espécies Ce4 e Ce3;

- Em pH entre 2 e 10 haverá a coexistência de Ce3 e Ce(0H)4 ,

em equilíbrio de solubilidade, e a semi-reação redox será

melhor representada por:

Ce(0H)4 + e- + 4H* = Ce*
3 + 4H2O

- O Potencial redox deve ser calculado a partir desta

semi-reação, o que acarreta para C Ce 3 = 1Õ7 M, o potencial de:

E(mV)= 2180 - 238 pH

- em pH = 5 o potencial Ce* /Ce3 será 990 mV, em pH = 6 será

752 mV e em pH = 7 será 514 mV.

Considerando-se os valores de pH e os potenciais redox

medidos para as águas do Morro do Ferro, pode-se concluir que

provavelmente a oxidação de Ce = Ce(OHX| seja o mecanismo

responsável pela existência de concentrações mais altas de La

que de Ce em solução.

A analogia entre Ce e Pu, no que se refere a existência de

M(III) e M(IV), até certo ponto, permite admitir que mecanismo

semelhante será responsável pela manutenção de baixas

concentrações de Pu em solução, sendo que outros fatores como a

formação de complexos com carbonato devem também ser

considerados. As amostras de águas de superfície nos pontos 4 e

5 apresentam uma diferença em relaqáo as amostras dos pontos 1

a 3. 0 ponto 4 que corresponde a um pequeno afluente do córrego

principal, apresenta os maiores teores de terras raras havendo

predominância de Ce sobre La. Neste local há formaqão de

depósito contendo Fe(0H>3 a medida em que Fe* é oxidado pelo

oxigênio dissolvido. A cinética de deposição de Ce(0H)4,
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mantendo até o momento de filtraçao partículas menores que

0.45/un , pode explicar a permanência de cério nas amostras

filtradas e acidificads com HF para a prè-concentração em

alumina.

Correlação entre os teores de anions e os teores dos

elementos das terras raras nao pode ser avaliada considerando

as flutuações da composição química.

E interessante observar que nas águas dos poços de

perfuração, os teores são também muito baixos podendo ser

devido a co-precipitaçáo de fluoreto com apatita ou fluorita.

A análise de sedimentos foi considerada apenas informativa

por nao se dispor de dados de coleta suficientes para uma

discussão dos resultados obtidos.

Em síntese, nas condições ambientais do Morro do Ferro, o

transporte de.lantanídeos e de seus homólogos trivalentes ou

tetravalentes dos actnídeos é desprezível em solução.

7.3.3 - Limite de Detecção Experimental

Para cada método aplicado foi determinado o limite de

detecção experimental segundo os procedimentos apresentados no

item 6.9. Os valores encontrados estão na tabela 6.10 e sáo

maiores que aqueles citados na literatura, salvo algumas

exceções. Tal discrepância e atribuída às diferenças das

condições nas quais este trabalho foi realizado e aquelas nas

quais os limites de detecção nominais foram determinados. A

sensibilidade da aparelhagem usada, a reprodutibilidade das

medidas, a matriz das amostras analisadas são parâmetros
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No estudo de determinação de terras raras pelo D.CP foram

observadas interferências dos elementos entre si, que nSo são

citadas no manual de instruções do aparelho. Por outro lado,

cada terra rara foi determinada numa matriz onde a concentração

salina estava em torno de 0.1M e não foram usados padrões

espectrograficamente puros sendo os limites experimentais

determinadosr nestas condições o que traduz a situação real de

análise. Presume-se, das informações do manual de instruqões do

D.CP, que as soluções usadas na determinação do limite de

detecção nominal foram preparadas com padrões puros e numa

baixíssima concentração salina acarretando, conseqüentemente,

em limite de detecção menor.

Nas determinações espectrofotométricas, em sua maioria, foi

utilizada uma aparelhagem simples de pouca sensibilidade e com

muitas oscilações durante as leituras. Tal fato acarretou uma

maior margem de erros para as medidas, sendo estabelecidos

valores maiores que os da literatura para os limites

determinados experimentalmente.



Anexo A - Determinaqao de Ânions

A.1 - Prê-Concentração de Ânions por Troca Iònica

A.1.1 - Introdução

A pré-concentraçáo em resina aniônica baseia-se na reação

entre o grupo trocador da resina e o íon na solução em contato

com ela. Os grupos trocadores nas resinas aniônicas fortes são

em geral, do tipor-CHj-N-íCHj )3OH,C1 ou -CH2-N-(CH2H40H)30H,Cl.

A retenção do ánion na resina é uma função da carga, do

volume e do raio do ánion hidratado. Espécies de maior carga e

de menor raio são mais fortemente retidas sendo que o

coeficiente de distribuição do ânion na resina é dado pela

razão entre a concentração do ánion na resina e do ánion na

solução.

Visto que a retenção do ánion é* uma função de sua carga,

sendo menos retidas as espécies protonadas, o coeficiente de
-3 s -

distribuição para as espécies P04 , HP04 .H-PO ,̂ diminui da

esquerda para a direita o mesmo acontecendo para S04 e HS04. 0

pH é o principal fator que permite a manipulação das condições

de troca iónica de modo a obter alto rendimento tanto no

processo de percolação quanto no de eluição.

A figura A.1 apresenta as curvas de dissociação do H3PO4 e

do HJSOJ em função do pH.
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Figura A. 1 - Curvas de versus pH
para HaPQ, e SqJ

Para o SCjJ se pH > pK + 2, ot = 1 e D e máximo. Para

predominar P04 o pH deverá ser = 12 o que não é interessante

devido a precipitação de cátions presentes. Em pH > 7 predomina

HPO* que é bem retido devido a carga -2.

Para uma resina na forma de OH" cuja capacidade é de

2 mEq/ml, 1 1 de solução em pH > 3 ocorreria neutralização de

10 moles de 0 * continuando a resina fortemente alcalina

formando S04
S e PÓj durante a percolaqáo com D máximo para

ambas as espécies.

A eluicâo pode ser feita com pequenos volumes de ácido pois

o equilíbrio ê deslocado, havendo neutralização dos grupos 0H'

da resina e das espécies retidas.

Na eluiçáo dois efeitos paralelos ocorrem: a protonaçáo de

fosfato e sulfato formando espécies de menor carga ou não



151

carregadas, espécies menos retidas, e a troca de ânions do

ácido pelo ânion retido.

A.1.2 - Trabalho Experimental

De acordo com o teor esperado para sulfato e fosfato nas

amostras, 1 ml de resina an?ônica forte do tipo Amber li te

IRA-400 de capacidade igual a 2 mmol de OH* por ml foi

suficiente para pre'-concentrar 1 1 de água. Seringa de

injeção de plástico de 1 ml foi usada como coluna e à sua saída

foi adaptada uma mangueira de 3 mm de diâmetro interno com uma

válvula de controle de soro fisiológico. Uma fina camada de

algodão foi colocada à saída da coluna pela parte interna a fim

de evitar a perda de grânulos de resina. A coluna foi acoplada

a um frasco de soro contendo a amostra.
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Determinação de Rendimentos e de Curvas de Eluição

1 1 de solução de ácido f osf ò*rico, em pH 5.5, contendo

traçador radioativo P foi percolado em coluna contendo 1 ml

de resina Amber lite IRA-400 sob fluxo de 1 ml por 2 min. Após

percolação a coluna foi eluída com várias frações de HC1 1M sob

fluxo controlado. Das alíquotas eluídas, 0.5 ml foram retirados

com micropipeta e evaporados em disco de teflon sob lâmpada de

infra-vermelho. Cada disco foi contado em detector

Geiger-Müller e cursas de eluiç&o foram construídas. Sob fluxo

de 1 ml por 3min, o volume de 10 ml de HC1 1M foi suficiente

para retirar com grande margem de segurança 100% do fosfato

retido. Os fluxos de percolação e de eluiçáo foram testados com

base em fluxos usados em trabalhos anterioresC5 3 cujas colunas

eram de maiores volumes. 0 m^smo procedimento foi aplicado a

padr£o de ácido sulfúrico contendo traçador radioativo S . As

curvas de eluição para sulfato e fosfato são mostradas nas

figuras A- e A,, respectivamente

A. 1.3 - Procedimento Utilizado

- Percolação de 1 1 de amostra em pH natural em coluna de

1 ml contendo resina Amberlite IRA-400 sob fluxo de lml/2min.

- Eluição com 10 ml de HC1 1M destilado sob fluxo de

lml/3min.

As amostras para fosfato e sulfato foram pcrcol&das

separadamente.
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OJ»

Volute de HCl IMIil)

Figura A. 2 - Curva de eluiçáo
para sulfato

0.0
0.0 2.0 U Í.0 8.0

Volute df HCl IH(al)

Figura A.3 - Curva de eluiçáo
para fosfato
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A.2 - Determinação de Fluoreto

A.2.1 - Introdução

Usualmente fluoreto é determinado em águas por métodos

colorimétricos e potenciométricosC 45 3 . Métodos colorimétricos

baseiam-se na reação entre fluoreto e uircônio formando-se o

complexo ZrFe e são adequados a concentração de 0.05 a 0.14

ppm. Cloreto, fosfato e sulfato reagem da mesma forma que o

fluoreto, causando erros positivos enquanto que alumínio forma

fluor-complexos, causando erros negativos. Tais interferentes

são eliminados por destilacao da amostra liberando o fluoreto

como HF.

Métodos potenciométricos podem ser aplicados através de

eitirodo seletivo por potenciometria direta ou por titulação

potenciométrica. Em ambos os casos, o eletrodo responde a

atividade dos íons fluoreto livres em solução sendo que a

titulação é adequada a concentrações em torno de 10 M para que

ocorra um a variação acentuada de potencial no ponto final

enquanto que a potenciometria direta alcança um limite de 10 M

Fluoreto nas amostras a serem analisadas foi determinado por

potenciometria direta com eletrodo seletivo vista a

disponibilidade do eletrodo, número de amostras serem

analisadas e a simplicidade da técnica.
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Potenciometria Direta com Eletrodo SeletivoC 5,46 3 .

0 eletrodo Seletivo mede a atividade de íons fluoreto em

soluqão e é usado com um eletrodo de calomelano saturado como

eletrodo de referência. 0 eletrodo de membrana de cristal único

é o mais empregado e consiste de um cristal de fluoreto de

lantano dopado com Eu(II) para diminuir a resistência e

facilitar o transporte de carga através da membrana. 0

potencial do eletrodo é conseqüência da difusão de íons

fluoreto através da membrana e do impedimento da migração

destes íons devido a formação da dupla camada elétrica.

A atividade dos íons fluoreto depende da força iônica total

do meio sendo necessário que esta seja igual nos padrões e nas

amostras. Como o eletrodo responde a ícns fluoreto livres,

cátions como Al(III), Fe(III), Mg(II), Ca{II) e Ti(IV)

interferem pois formam fluor-complexos de alta estabilidade.

A concentração de H do meio é um fator a ser controlado

porque o eletrodo responde a íons OH" da mesma forma que a

fluoreto. Em pH menor que 5 formam-se as espécies HF e HF^ não

detectáveis pelo eletrodo c desta forna, a faixa de pH adequada

é entre 5 e 8.

Tais interferências são eliminadas pela adição de uma

solução tamponante contendo um complexante dos cátions

interferentes e que ao mesmo tempo ajusta a força iônica do

meio da qual depende a atividade dos íons fluoreto. 0 CDTA é

sugerido como complexante dos cátions interferentes mas neste

caso, devido ao seu alto custo, foi substituído por citrato.

0 eletrodo de fluoreto fornece uma resposta linear na faixa
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de 10 a 1M o que eqüivale a 0.C2 a 19000 ppm, o que constitui

numa grande vantagem por dispensar a pre-concentraçáo das

amostras.

A. 2.2 - Trabalho Experimental

Fluoreto foi determinado por potenciometria direta com um

eletrodo seletivo Analion num analisador de íons digital

Imbracrios IA 601.

0 procedimento foi o descrito no manual de instruqóes do

eletrodot 46 3 e na solução ajustadora da força iônica(TISAB) o

CDTA foi substituído por 300 mg de citrato. As leituras foram

feitas após 15 minutos. Uma curva de c&libração é mostrada na

figura A. 4.

A.2.3 - Procedimento Utilizado

- 20 ml de amostra

- 20 ml de TISAB

- agitação rápida (homogeneização)

- leitura do potencial após 15 minutos

- leitura de resultados na curva de calibraqão.
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Figura A.4 - Curva de calibração
para fluoreto

A.3 - Determinação de Fosfato

A.3.1 - IntroduçáoC 453

Vários métodos gravimétricos, titulometricos e

espectroscópicos são sugeridos para a análise de fosfato. A

precipitação como fosfato de amônio e magne'sio é usada como

método de determinação gravimétrica, porem ânions e cátions que

precipitam sob as mesmas condições devem ser separados ou

torna-se necessário o controle adequado de precipitação. Métodos

titulometricos envolvem a precipitação do fosfato com posterior

titulação, sendo um método trabalhoso e, no caso de muitas

amostras, a análise é demorada.
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A determinação de fosfato em baixo teor é feita por métodos

espectroscópicos ou espectrofotométricos. A absorção e a

fluorescência atômicas não sâo feitas diretamente devido a

interferência do ar, porque o fósforo tem a sua principal linha

de ressonância no U.V. longíquo. Estuda-se o efeito depressivo

do fósforo na emissão de Ca e Mg. A determinação em fonte de

emissão em plasma não é adequada a amostras de baixo teores

devido a pouca sensibilidade. Os métodos espectrofotométricos

baseiam-se na formação do heteropoliácidos do fo'sforo COB

molibdênio.

A determinação de fosfato nas amostras a serem analisadas

foi feita pelo método do complexo de azul de fósforo molibdênio

Método do Complexo de Azul de Fosforo-MolibdênioC 47 3

A reação entre o fósforo e o molibdênio seguida de redução

do heteropoliácido formado é usada para determinar fósforo em

microquantidades. As, Ge e Si interferem porque reages

igualmente com o molibdênio, sendo o silício o principal

interferente visto que e encontrado, usualmente, em

concentração maior ou igual a do fósforo.

Para evitar a formação do heteropoliácido silicicomolíbdioo

a acidez do meio deverá ser maior que 0.25N ou adiciona-se

citrato antes da formação do heteropoliácido fosforomolíbdico.

A redução do heteropoliácido para a formação do complexo

azul de fósforo-molibdênio poderá ser feita em fase aquosa ou

em fase orgânica após extração. A sensibilidade do método

depende do agente redutor usado. Os mais sensíveis sSo o ácido
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l-amino-2-naftol-4-sulfônico (E=26.600), sulfato de hidrazina

(E=26.800) e cloreto estanoso (E= 26.800).

A extração do heteropoliácido fosforomolíbdico aumenta a

seletividade do método e a redução em fase orgânica elimina a

interferência do excesso de molibdato que é reduzido Juntamente

cem o heteropoliácido em fase aquosa. Dentre os solventes de

•aior eficiência estão o éter etílico em isobutanol(5+l),

isobutanol e acetato de butilaC53.

Neste trabalho, a técnica escolhida envolve a extração do

heteropoliácido em isobutanol e redução com cloreto estanoso.

A.3.2 - Trabalho Experimental

Técnica de Determinação de Fosfato em Escala Semi-Micro com

Extração em Seringas de Injeção

A técnica descrita ha literatura para a determinação de

fosfato pelo método azul de fósforo molibdênio com extração em

fase orgânica, requer um volume relativamente grande de

reagentes. Considerados que fosfato foi determinado nos

concentrados da coluna de troca iônica e que o volume deste é

de 10 ml, a técnica descrita por PivettaC5 3 torna-se mais

adequada devido ao uso de reagentes em menor escala.

0 procedimento escolhido requer o uso de material de vidro

de tamanho adequado aos volumes usados o que implica na

fabricação de vidraria, pois a formação, a extração e redução

do heteropoliácido são feitas em funil de separação e o funil

que se encontra no mercado é de tamanho maior ou igual a 50 ml.
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Os funis de separação foram substituídos por seringas de

injeção de 20 ml acopladas a uma torneira de controle de fluxo

de soro fisiológico adaptadas a um tubo de PVC de 0.1 mm de

diâmetro por onde os reagentes são aspirados.

A figura A.5 mostra um funil de separação montado a partir

de seringa de injeção.

Figura A.5 - Seringa de injeção adaptada
como funil de separação

A solução é aspirada, agitada e eliminada, pelo mesmo tubo

de entrada. A seringa permite a drenagem da fase aquosa ou

orgânica sem a transferência para outra seringa ou sem uso de

pipeta. A fase orgânica contendo o complexo azul de

fósforo-molibdênio é drenada diretamente para a cubeta do

espectrofotometro. 0 complexo azul formado tem o máximo de

absorbância em 725 nm. A técnica foi aplicada aos concentrados

da coluna aniônica. Uma curva de calibração é apresentada na

figura A.6.
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A. 3.3 - Procedimento UtilizadoE5 3

- Transferência do concentrado da coluna para funil de

extração

- Adiç&o de 0.2 ml de molibdato de sódio a 25%

- Agitação e repouso por 1 e 2 minutos, respectivamente

- Adição de 10 ml de isobutanol

- Agitação por 1 minuto e extração

- Lavagem da fase orgânica com 5 ml de água bjdestilada (2

vezes)

- Redução com 2 ml de cloreto estanoso 2.5% em HC1.2M

- Leitura espectrofotometrica em 725 nm do complexo azul

formado, em cubeta de 1 cm.
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A. 4 - Determinação de Sulfato

A.4.1 - IntroduçáoC453

Métodos de determinação de sulfato geralmente baseiam-se na

precipitação do sulfato de bário e posterior determinação do

excesso de bário em solução. Métodos como titulação

potenciométrica usando eletrodo seletivo de bário ou de chumbo,

titulação condutimétrica e fotométrica também são usados.

Cations e an ions que formam sais pouco solúveis com SG>4 e

Ba, respectivamente, interferem. Dentre eles estão o ferro,

magnésio, cálcio e fosfato. 0 método usual de determinação de

sulfato é a turbid imetr ia, mas não se torna adequado a

concentrações muito baixas (10 ppm) porque a precipitação é

muito lenta e a reprodutibil idade da suspensão nos padrões para

,a construção da curva de calibração torna-se difícil.

Devido a disponibilidade de equipamentos e reagentes e o

baixo teor de sulfato esperado nas amostras, sulfato foi

determinado condutimetricamente, pois a medida da condutância

independe do tamanho das partículas do BaS04 ou da eficiência

de remoção do precipitado em suspensão.

Titulação Condutimétricar 48 D

A titulação condutimétrica baseia-se na variação da

condutância da solução, causada pela adição do reagente

titulante capaz de remover íons da solução através da

precipitação de um sal pouco solúvel. Imediatamente após o
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ponto de equivalência, o acúmulo de titulante causa um ponto de

inflexão na curva de titulação.

Cátions e ânions que formam sais pouco solúveis com o

sulfato a ser titulado ou com bário usado como titulante

interferem. Eletrólitos .fortes devem ser eliminados para que a

condutividade total da solução náo interfira no ponto de

equivalência já que a concentração de sulfato é muito baixa e

sua contribuição na condutividade total da solução e muito

pequena. Etano1 é adicionado a solução a fim de baixar a

solubilidade do sulfato de bário formado, devido o efeito de

redução da constante dielétrica do meio e da diminuição da

energia de solvataç&o dos íons, especialmente o bário.

0 fator critico do processo é o controle da temperatura pois

a condut&ncia está diretamente relacionada com ela. A baixa

concentração, a determinação de sulfato sofre interferência

sensível com a variação de 1C da temperatura da solução.

A.4.2 - Trabalho Experimental

Otimização da Técnica: uma solução de HjSO. 10"* M foi

padronizada e diluída de modo a fornecer uma solução de sulfato

a 10 ppm. Bário em solução de 1000 ppm foi usado como

titulante. A solução de sulfato foram adicionados 15 ml de

etanol a fim de diminuir a solubilidade do precipitado formado.

A titulação foi feita em célula acoplada a um banho

termostatizado e as temperaturas do banho e da célula foram

rigorosamente controladas com termômetro de variação 0.1 C. 0

intervalo de temperatura estudado foi de 10 a 30 C e o melhor
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resultado foi encontrado a 25 C. As alíquotas foram adicionadas

com micropipeta e após cada adição, a soluçfio foi homogeneizada

com agitaçfto uniforme por dois minutos. A variação do tempo de

agitação n&o mostrou influência significativa na condutancia. A

célula de condutancia com eletrodos de Pt platinizado foi

ligada a um condutivímetro Digimed do tipo CD 20.

A figura A.7 mostra o esquema do sistema montado para a

titulação.

Figura A.7 - Sistema montado para determinação

de sulfato

0 método foi aplicado a amostras de água após

pré-concentraçao. Fosfato é pré-concentrado juntamente com

sulfato e se constitui num interferente da titulação. 0

concentrado foi evaporado de modo que o resíduo retomado em 10

ml de água bidestilada esteja em pH 5 onde as espécies

predominantes são S04 e H^POT o qual não precipita o bário.

A percolação da amostra em resina aniônica favorece a

eliminação da interferência dos cátions pois, neste caso,

apenas os anions são retidos. Uma curva de titulação de sulfato
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em presença de fosfato é mostrada na figura A.8.

25.1

M 12 9.4

Sa 100mt/l (ml)

Figura A. 8 - Curva de titulação de sulfato 5ppm
em presença de 10 ppm de fosfato

A.4.3 - Procedimento Utilizado

- Evaporação do concentrado da coluna de troca iónica

- Redissoluçao em 10ml de H2O bidestilada (pH 5.5)

- Transferência para a célula de titulação

- Adição de 15ml de etanol

- Agitação por 30s

- Adição de alíquotas do titulante

- Agitação por 30s

- Leitura após 4 odn.
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A.5 - Determinação de Carbonato

A.5.1 - Introdução

Métodos de determinação de carbonato usualmente baseiam-se

na predominância das espécies ILCQg, HCQZ e COj em função de

pH. A espécie monoprotonada pode ser titulada cm ácido

formando-se o H-COg e consequentemente CCL e H^O obtendo-se um

ponto de inflexão na curva de titulação. Em pH>12 a espécie OOu

é predominante e a curva de titulação apresenta dois pontos de

inflexão. Ânions que reagem da mesma forma interferem, sendo
.4

mais importante a ação do SiG>4 que está presente em águas, em

alta concentração.

Potenciometria direta com eletrodo seletivoC 49] é

recomendada a amostra cuja concentração está na faixa de 5.10 N
-2

a 2.10 M. 0 eletrodo seletivo consiste de um eletrodo de vidro

combinado com AgCl com uma membrana permeável a gás e cujo

funcionamento depende da difusão de espécies voláteis através

da membrana. Vapor d'água e outras substâncias voláteis como

VC±, SCfc, HOAc e HCOOH interferem.

A determinação de carbonato é mais exata por um método que

combine a destilaçSo do CO2 com posterior titulação. Este

método é livre de interferência, pode ser aplicado a baixas

concentrações pore'm requer um controle rígido do teor de CCfc

oontaminante nos reagentes.
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Determinação de Carbonato por Evolução de COj

Este método combina a destilação do 00^ formado a partir da

acidifiraç&o da amostra, arraste pelo borbulbamento com

nitrogênio, recolhimento em HaOH livre de carbonato e titulaç&o

do CQj com BC1 padronizado. Um sistema próprio para a

determinação foi montado e é mostrado na figura A. 9.

Figura A. 9 - Sistema montado para deteminaç&o de carbonato*

0 nitrogênio passa pelo tubo(d) contendo NaOH para retenção

de impurezas de CQj e 6 borbulhado na amostra(e) contendo

solução diluída de sulfocrônica para retenção de vapores de SQj

provenientes da acidificaçao da amostra com HjSO^ e pelo

tubo(b) que contém solução saturada de NaCl para reter

gotieuIas de ácido carreadas. Nitrogênio com CO^ chega ao

tubo(a) onde é recolhido pelo NaOH.

A solução contendo hidróxido de sódio-carbonato de sódio e



'titulada potenciometricamente.

A. 5.2 - Trabalho Experimental

Padrões de carbonato, hidróxido de sódio e ácido clorídrico

foram preparados com água bidestilada e fervida durante 1 hora.

Curvas de calibração foram construídas com eletrodo seletivo

e resultados significativos foram obtidos apenas para

concentrações acima de 10 M. Para concentrações menores não foi

possível calibrar o aparelho.

Para a determinação por evolução de C02, o NaOH de

recolhimento foi titulado potenci onset ricamente de modo a

determinar o teor de carbonato. Padrões de carbonato foram

acidifiçados com HjS04 até pH 1 e dosados a fim de testar a

exatidáo do método. 0 carbonato encontrado no NaOH de

recolhimento deve ser descontado naquele encontrado nos padrões

ê amostras.

O tempo de borbulhamento de N2 foi estudado titulando-se

frações recolhidas em vários intervalos de tempo para a mesma

alíquota de padrão. 0 intervalo de tempo de 20 minutos se

mostrou adequado a recuperação de 100% do C02 contido nos

padrões

Na titulaç&o do NaOH de recolhimento foi usado eletrodo de

vidro e um pH-meter do tipo Shbtt Modelo C6817. Uma curva de

titulação para 40 ml de padrão 5.5 x 10 M de carbonato após

evolução é recolhimento de C02 •" apresentada na figura A.10.
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Figura A.10 - Curva de titulação de
40ml de padrão de carbonato 5.5xlCrM

A.5.3 - Procedimento Utilizado^

- 100 ml de amostra

- Acidificacfio com 5 ai de H^Sq, 3 M.

- Borbulhamento com R̂  por 20min.

- Titulação potenciométrica do NaOH de recolhimento.

* 0 teor de C02 no NaOH de recolhimento deve ser conhecido

controlado.
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A.6 - Determinação de Silicato

A. 6.1 - IntroducaoC 453

Silicato pode ser determinado gravimetricaaente em meio

ácido pela precipitação como H4Si04 e pesagem sob a forma de

silica. C método é livre de interferência mas é adequado a

concentrações maiores que 100 ppm enquanto que métodos

sspactrofotométricos baseados na formação de beteropoli ácido

entre o silício e molibdenio permite a determinação de SiC^ em

menores concentrações. O ácido molibdossilícico formado pode

ser determinado espectrofotometricamente em 410 nm com limite

de detecção de 400 ppb ou sofrer redução pelo ácido

l-amino-2-naftol-4-sulfônico formando o complexo azul de

molibdenio aumentando a sensibilidade do método para 40 ppb.

Fosfato é o principal interferente, pois também forma com o

molibdenio heteropoliácido sendo necessário o controle de pB ou

a adiqáo de um agente inibidor da formação do ácido

mòlibdofosfórico

A. 6.2 - Trabalho Experimental

Silicato foi determinado pelo Método Azul de Molibdenio,

com base no limite de detecção citado na literaturaC 473 .

Iste método baseia-se na formação do heteropoliácido

molibdossilícico amarelo, que permite a análise de 1 ppm de

silioato. 0 heteropoliácido formado depende da espécie ativa
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de silicato em solução. Em pH alcalino espécies poliméricas

são formadas e reagem lentamente com molibdato. As condições

ótimas de formação do heteropòliácido molibdossilicico é em pB

1.5. A redução do heteropòliácido gera um complexo de cor azul

cujo espectro depende do agente redutor usado e dentre eles

estão: oxalato e cloreto estanosos, sulfato de hidrazina, ácido

ascórbico e ácido l-amino-2-nartol-4-sulfônieo, sendo os dois

últimos os mais eficientes.

0 ácido molibdossilicico é instável sendo necessária a

adiçáo de um excesso de molibdato para que todo o ácido

silicico seja convertido.

0 fósforo interfere porque forma heteropoliácido, mas tal

interferência pode ser eliminada por extração seletiva, pela

adição de ácido tartárico ou oxalico e pelo controle da acidez

do meio. Em meio cuja concentração de ti*é menor' que 0.25N, a

formação de ácido molibdofosfdrico é inibida.

0 heteropòliácido reduzido com ácido

l-amino-2-naftol-4-sulfónico possui dois máximos de absorbãncia

sendo mais sensível o de 815 nm. Uma curva de calibrarão e

apresentada na figura A.11.

A.6.3 - Procedimento Utilizado

A técnica foi ajustada com redução de volume de reagentes

devido a disponibilidade de amostras sendo o método aplicado em

escala semi-micro.

- Preparação do agente redutor: 0.5g de ácido

l-amino-2-naftol-4-sulfônico com lg de NaS03 dissolvidos em
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50ml de água bidestilada. Adição de 30g de NaHS03 e diluir para

o volume final de 150ml.

- 10ml de amostra em pH natural(5-6)

- Adiçáo, em rápida sucessão, de 0.2ml de HC1 1:1 e 0.4ml de

noiibdato de amònio 10% com pH ajustado para 7-8 com NaOH

- Agitação e repouso por 1 e 10 min, respectivamente.

- Adição de 0.3ml de ácido pxálico a 10%

- Agitaqáo e repouso por 1 e 5min, respectivamente

- Adição de 0.4ml do agente redutor

- Leitura espectrofotometrica em 815nm apds 5 min.

Figura A.11 - Curva de calibraç&o
para silicato
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A. 7 - Determinação de Nitrato

A.7.1 -IntroduçâoC 443

Os métodos mais importantes na determinação de nitrato

baseiam-se nas reações do ácido nitroso com amina aromática

formando sal de diazônio e em reações de acoplamento destes

sais com aminas aromáticas ou fenóis, formando azo-corantes.

Nitrato pode ser reduzido a nitrito por reação con

substâncias inorgânicas como mercúrio e cádmio sendo

determinado o teor de nitrito total. Conhecido o teor de

nitrito da amostra, nitrato é determinado por diferença.

Os produtos destas reações podem ser determinados

fotometricamente com limite de detecção de 0.1 mg/1, porém

algumas desvantagens existem:

- vários elementos interferem;

- em muitos casos a purificação de reagentes torna-se

necessária sendo difícil de proceder e o rendimento alcançado

é baixíssimo;

- os reagentes sáo instáveis, e

- alguns métodos requerem a evaporação da amostra sendo

esta uma etapa adicional podendo ocorrer perda por adsorç&o

nas paredes ât> recipiente.
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A.7.2 - Trabalho experimental

Nitrato foi determinado por reação com ácido cromotrópico

cujo produto amarelo formado foi determinado por método

espectrofotométrico, em 410 nm. Este método requer a

purificação do ácido cromotrópico cujo rendimento foi menor

que 10% não sendo adequado a grande número de amostras. A

redução de nitrato por percolação em coluna de cádmio foi a

técnica escolhida devido ao pequeno número de interferentes,

a simplicidade da técnica apesar dos cuidados necessários ao

manuseamento do cádmio.

Redução de Nitrato em Coluna de CádmioC 503

Nitrato é reduzido a nitrito pela percolação em coluna de

cádmio. 0 nitrito formado reage com sulfanilamida e.

N-1-naftil etilenodiamina cujo composto colorido formado

possui um máximo de absorb&ncia em 520 nm, cujo coeficiente

de absortividade molar é 33000. 0 método é recomendado para

amostras cuja concentração de nitrato está na faixa de 0.01 a

1 ppm.

Ferro, cobre e cloro residual podem oxidar o cádmio

diminuindo sua capacidade redutora e consequentemente a

eficiência da redução do nitrato a nitrito. EDTA é adicionado

para eliminar a acáo destes metais e tiossulfato de sódio

elimina a ação do cloro.

Nitrito é o principal interferento causando erros

positivos na determinação sendo necessário determiná-lo
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previamente e por diferença calcula-se o teor de nitrato. A

redução deve ser processada na faixa de pH entre 6.8 a 8.2.

Uma curva de calibraçào é mostrada na figura A. 12.

M

ooKnrnuçto (!)
Figura A.12 - Curva de calibraçao

para nitrato

A. 7.3 - Procedimento Utilizado

- Condicionamento da coluna com cloreto de amonio

- Percolação de 100 ml de amostra desprezando-se os 30 ml

iniciais

- Fluxo de percolação em torno de 12 ml/min

- Adiç&o de 2 ml de sulfanilamida a alíquota de 50 ml da

amostra percolada. Repouso por 2 minutos.

- Adioáo do 1 ml de N-1-naftil etilenodiamina

- Repouso de 10 minutos.

- Leitura espectrofotometrica a 543 nm.



Anexo B - Padronização das Soluções de Terras Raras

B. 1 - Introdução

Por não se dispor de padrões espectrograficamente puros, as

soluções de terras raras foram preparadas a partir de sais e de

óxidos. Os sais disponíveis estavam completamente hidratados

sendo necessário seca-los a vácuo.

Todas as soluqóes, individualmente, foram padronizadas

fotometricamente com EDTA e arsenazo III C51D ou pela técnica

tradicional usando-se ditizona como indicadorC523 .

B.2 - Método

A titulação fortométrica baseia-se na formação de complexos

de terras raras com arsenazo III e EDTA. Em função do pH do

meio, o arsenazo III forma complexos estáveis, porém de menor

constante de estabilidade que o EDTA. Uma fração das terras

raras da amostra é inicialmente complexada com arsenazo e após

adição do EDTA titulante o arsenazo é liberado indicando o

ponto final de titulação.

0 complexo terra rara - arsenazo tem um máximo de

absorbância em 660 nm enquanto que o arsenazo livre absorve em

540 nm.

A titulação com ditizona é uma titulação pelo resto e

baseia-se na formação de complexos entre zinco e EDTA em
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excesso na solução e entre zinco e ditizona indicando o ponto

final da titulação.

B.3 - Trabalho Experimental

A titulação foi feita usando-se cubeta de 45 ml de volume

como célula de reação e a adição do titulante foi feita em

nicro quantidades por meio de micro-pipeta. Após cada adição a

soluç&o foi homogeneizada em baniio de ultra-som e a absorbáncia

determinada em 660 nm.

Com o objetivo de racionalizar o tempo necessário a técnica,

a titulação foi feita em sistema de fluxo contínuo onde o EDTA

colocado num frasco de polietileno(frasco de soro fisiológico)

contendo na saída uma mangueira com válvula controladora de

fluxo com um capilar. 0 frasco de reação é colocado sobre um

agitador magnético e a solução é circulada através de uma

cubeta de fluxo contínuo de 1 cm de percurso óptico usando-se

uma bomba peristáltica. A transmitancia foi medida num

fotocolorímetro Leicz, com saída analógica adaptada para um

registrador potenciométrico ECB 201. A válvula de saída do

titulante é aberta simultaneamente com o registrador e a curva

de titulação é registrada automaticamente. Uma curva de

titulação para neodimio na concentração de 0.1M é mostrada na

figura B.l.
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- adição de EDTA 0.01M de modo contínuo;

- leitura espectrofotométrica em 660 nm.

B.5 - Procedimento Experimental Usando-se Ditizona como

Indicador

- 50 a 100 ml de amostra contendo até 100mg/l do elemento de

interesso;

- adição de EDTA 0.1M em excesso;

- adição de 10 ml de tampSo 4.5;

- resfriar e diluir com igual volume de etanol;

- adição de 2 ml de ditizona para 100 ml de amostra a ser

titulada;

- titular o excesso de EDTA com solução padrão de zinco

na concentração de 0.1M.
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