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Resumo

Os elementos das terras raras são utilizados em diversas

tecnologias de ponta e têm sido alvo de muitas pesquisas.

As configurações eletrônicas peculiares destes elementos

proporcionam propriedades físicas marcantes e de grande

interesse em uma série de aplicações.

A obtenção das terras raras com elevada pureza (>99,9%) é

um desafio, pois estes apresentam comportamento químico bem

semelhante, ocasionado por suas . configurações da camada

externa similar, mesmo com o preenchimento sucessivo de

elétrons f da camada interna.

Existem diferentes métodos de separação e purificação

destes elementos, como a cristalização fracionada, oxidação-

redução seletiva, troca iônica, extração líquido-líquido,

sendo cada uma aplicada para determinados elementos ou grupos

de elementos, algumas em escala comercial.

Neste trabalho comprovou-se a viabilidade da técnica de

Eletromigração em Contra Corrente (EMCC) com a obtenção de

samário com pureza superior a 99,9%, partindo-se de uma

mistura de samário a 90% e európio a 10%. Foi utilizado o

ácido a -hidróxi isobutírico (a-HIBA) como eletrólito suporte,

tendo também o papel de complexante.



Foi confeccionada uma coluna de separação em acrílico,

dotada de sistema de controle de temperatura, mapeamento das

diferenças de potencial, tomada de amostras e recirculação de

eletrólito.

Foram estudados fatores como a velocidade de reação de

íons lantanídeos com o ligante e o equilíbrio químico de

espécies em diferentes concentrações de ligante.

As mobilidades iônicas para os íons samário e európio

foram estimadas a partir de medidas de potencial e os

resultados estão comparados com a literatura.

Modelos matemáticos que descrevem o fenômeno de separação

foram propostos, assim como a montagem de um simulador para a

previsão do perfil de concentração das espécies ao longo da

coluna de separação, após atingida a auto-estabilização.

Com os resultados obtidos com o simulador foi possível

montar o perfil de concentrações das espécies com um desvio de

10%.

vi



Abstract

The counter current electromigration (CCEM) is an

electrophoretic technique where the charged species migrate on

an electrical field toward an electrolytic flux. Usually this

electrolyte is a complexing agent and is necessary to increase

the small differences between the species mobilities.

A new column was developed, all made of acrylic, in a

cylindrical shape.

A set of experiments was carried out with the species

Na+/K+, Kf/Sm+3, K+/Eu+3 and K+/Sm+3/Eu+3 using the a-hydroxi

isobutyric acid 0,01M as the counter current electrolytic

flux.

From a synthetic mixture of 90% of samarium and 10% of

europium was obtained the samarium ion in a purity better than

99,9% where the concentration of Eu was determinated by the

polarography technique. The potassium ion was used as a

leading eletrolyte.

It was also measured the mobilities of the involved

species in the a-HIBA medium.

Two models are proposed, a stationary model and a dynamic

one. A simulator of a simplified stationary model, prepared in

FORTRAN language, was developed and tested toward experimental

results.
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Capítulo 1

Revisão e Fundamentos Teóricos

1.1- Introdução

Devido ao grande interesse nos últimos anos nas aplicações

dos elementos das terras raras, fez-se um estudo sobre as

principais técnicas disponíveis para a obtenção destes

elementos com elevado grau de pureza.

Partindo-se dos principais minérios das terras raras, como

a monazita, a bastnaesita e a xenotímia, são utilizados

diversos métodos para a obtenção destes elementos, cada qual

com suas limitações.-

• Cristalização Fracionada: baseia-se nas diferenças de

solubilidade, sendo normalmente efetuada por evaporação ou

pela variação da temperatura ou do solvente(lf2) . Atualmente

é pouco utilizada, sendo aplicada somente para a preparação

de concentrados de terras raras.

• Precipitação Fracionada: pelas diferenças na basicidade é

possível formar seletivamente sais pouco solúveis, também

aplicada na preparação de concentrados de grupos de terras

raras.



• Oxidação/Redução Seletiva-, também baseia-se nas diferenças de

basicidade, sendo ainda utilizada comercialmente na

preparação de európio, cério e lantânio, podendo ser em

sistemas solvatados ou anidros(3'4) .

• Processos Térmicos: são técnicas de refino, que utilizam

processos de fusão e volatização, como a destilação

fracionada a pressão reduzida (para metais voláteis como

samário, eurõpio, túlio e itérbio) para a obtenção de metais

de alta pureza (>99,999%), partindo de materiais a 99,9%(31.

• Troca Iônica: é um dos mais importantes processos para a

obtenção de elementos das terras raras. Utilizam-se resinas

catiônicas trocadoras de ions acopladas com um agente eluente

complexante. É utilizada em escala comercial para todos os

elementos, obtendo-se pureza acima de 99, 999% <5"8> .

• Extração Líquido-Líquido: é outro método muito importante de

separação baseia-se nas diferenças das afinidades dos

elementos das terras raras entre a solução destes elementos

em fase aguosa e um agente complexante dissolvido em um

solvente orgânico como o fosfato de tributila (TBP) e o ácido

di-2-etilhexilfosfórico (HDEHP). Com o efeito sinergético

pode-se acentuar a separação, o que está sendo muito estudado

atualmente. Este método também é utilizado para todas terras

raras e é a técnica empregada comercialmente para quase todos



estes elementos. Esta é a técnica aplicada no Instituto de

Engenharia Nuclear no Rio de Janeiro com a tecnologia

repassada para a NUCLEMON Minero Química (INB).

Os dois últimos processos são os mais explorados pelas

grandes empresas (Molycorp. Inc. (EUA) e Rhône-Poulenc

(França)) (9> . É aceito atualmente que a troca iônica é o

processo mais indicado para produzir terras raras com pureza

elevada (>99,9%), sendo o processo mais utilizado para este

fim, em pequena escala. A extração líquido-líquido apresenta

resultados comparáveis apenas para o ítrio, sendo utilizada

comercialmente para a obtenção de elementos com pureza até

99,99%(4), na escala de toneladas'91 .

A Eletromigração em Contra Corrente é uma técnica

eletroforética, que foi utilizada anteriormente para separações

eletroquímicas, apresentando resultados promissores em pequena

escala. Medeiros(11! trabalhou na pesquisa de elementos

superpesados, Alleluia(12) e Nukatsuka(12) na separação de

terras raras, Carvalho(13) na separação de urânio e tório,

Bilalíl4) na separação de actinídios provenientes de lixo

radioativo, Makarova(15) na separação de berquélio, cério,

plutônio e tório e Myasoedov(17) na separação de elementos

trans plutônicos. Foram obtidos bons resultados até para a

separação de isótopos do urânio'17'19', lítio'18'20', potássio'19'21',

cobre(ls) e cloro'19'.



O trabalho de Alleluia(11) descreve a separação dos

elementos das terras raras utilizando o ácido ot-hidróxi

isobutírico como agente complexante. Demonstra a viabilidade da

técnica de separação com bons resultados, mas não apresenta

explicações detalhadas acerca do fenômeno de separação nem de

alguns resultados inesperados obtidos. Seus estudos, juntamente

com Miekeleyt22), foram uma continuação dos trabalhos iniciados

por Wagener(23'26>, que foi o precursor desta técnica nos anos

60, para a separação de uma série de elementos, tendo inclusive

proposto um modelo na tentativa de se explicar melhor o

fenômeno.

1.2- Fundamentos Teóricos

Diversas são as variações desde a proposta inicial de

Picton e Linder(27) em 1892 guando introduziram a eletroforese.

Apesar de inicialmente não ter sido totalmente aceita pelo meio

acadêmico, foi bastante estudada até Tiselius(28) demonstrar

sua teoria, metodologia, as aplicações e a interpretação do

fenômeno, assim como as vantagens e desvantagens, inclusive

tendo ganho um prêmio Nobel de Química em 1948.

A técnica baseia-se na aplicação de uma diferença de

potencial entre dois eletrodos e as espécies carregadas migram

no campo elétrico produzido. As espécies carregadas
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positivamente adquirem uma velocidade de migração em direção ao

cátodo assim como as carregadas negativamente migram para o

ânodo. 0 que define a resolução da coluna de separação é a

diferença nas mobilidades iônicas no meio suporte. São

utilizados meio suporte sólidos (celulose) , líquidos ou mesmo

géis (muito utilizados).

Esta técnica foi bastante investigada nos anos 50 e 60 na

identificação de compostos orgânicos, devido ao seu uso

limitado a pequenas quantidades e o calor gerado ser muito alto

quando se utilizam meios eletrólitos.

Esta técnica tem seu emprego quase exclusivo como método

de análise, utilizando pequenas quantidades de amostra, e não

como um método de separação propriamente dito. Atualmente a

técnica eletroforética apresenta denominações associadas ao

modo como é empregada, não sendo ainda um consenso estas

í 2 9 1

nomeclaturas . A eletroforese capilar está sendo muito

difundida atualmente, apresentando alta resolução, estando

disponível no mercado equipamentos específicos.

As principais variações da técnica são a eletroforese por

zona onde as espécies são separadas em zonas distintas dentro

da coluna; a eletroforese de fronteira móvel, onde as espécies

são separadas em regiões adjacentes na coluna tendo ainda um

eletrólito líder (utilizado como referência) com mobilidade

maior que as espécies a serem separadas. Estas duas formas tem



como característica a alta relação entre a concentração do

eletrólito suporte (o meio que carrega a maior parte da

corrente) e a concentração da amostra, com isto pode-se manter

constante o pH, a tensão, as mobilidades, a temperatura e a

corrente. A isotacoforese utiliza além do eletrólito líder um

eletrólito terminador (com as mesmas funções do eletrólito

líder) com mobilidade menor que das espécies a serem separadas,

ficando estas localizada entre as regiões do eletrólito líder e

do eletrólito terminador. A eletroforese é uma técnica muito

utilizada em sistemas bioquímicos, para a separação de

proteínas, aminoácidos e compostos orgânicos em geral, que

possuam grupamentos ácidos e básicos. Estes compostos

apresentam um ponto isoelétrico, onde adquirem carga nula,

ficando estacionados na coluna de separação. Utiliza-se então a

técnica do ponto isoelétrico para a separação destes compostos.

Na figura 1 estão apresentados estas técnicas de um modo

ilustrativo.

Na EMCC, a mistura que se deseja separar é colocada em uma

coluna contendo um meio eletrólito suporte. Para acentuar a

separação é introduzido um fator que é o arraste de eletrólito

contra o sentido de migração das espécies positivas, que em

geral são as que desejamos separar. 0 fluxo em contra corrente

funciona como se alongássemos a coluna, pois as espécies que

migram em direção ao cátodo tem que competir entre si e com



esta força de arraste. Ajustando-se a velocidade em contra

corrente correspondente à média das velocidades das espécies,

os ions mais velozes migram mais rápido sendo os mais lentos

arrastados, até que se atinge um estado de equilíbrio. A

técnica foi introduzida de um modo contínuo por Brewer e

Madorskyt21) na separação dos isótopos 39 e 41 do potássio.

A migração das espécies depende de diversos fatores

interrelacionados que envolvem a intensidade do campo elétrico,

a forma geométrica da partícula e o tipo de eletrólito que se

emprega.

1.2.1- Estado de Equilíbrio

Quando se aplica o campo elétrico na coluna de separação,

os íons positivos adquirem uma velocidade de migração (v^) em

direção ao cátodo. Conforme aumenta a concentração destes íons,

ocorre uma elevação na condutância da solução e conseqüente

decréscimo no campo elétrico, desacelerando (v^) até que esta

se iguale a velocidade de arraste em contra corrente (vc) .

Então o processo, chamado de "auto-estabilizável" por

Wagener123"261, ocorre quando a concentração das espécies

permanecem constantes no tempo, dentro de uma determinada

região da coluna. Neste modelo simplificado está desprezada a
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contribuição da difusão e outros fatores que serão discutidos

no capítulo 5.

No início: vi > vc Eq. 1

No equilíbrio: v-j_ = v c = E-m^ Eq. 2

onde: mj = mobilidade do íon

E = campo elétrico

v^ = velocidade do íon

vc = velocidade do eletrólito em contra corrente

Este processo de "auto estabilização", ou seja o estado de

equilíbrio, foi descrito por Wagener(22~26>, que estabeleceu uma

metodologia que permitiu eliminar a dificuldade de estabilizar

as espécies dentro da coluna. Para que este processo seja

atingido satisfatoriamente, pode-se manipular diretamente

durante um experimento dois parâmetros que são a corrente

aplicada e a vazão em contra - corrente. No capítulo 4 serão

apresentados resultados que comprovam que com o aumento da

corrente aplicada maior será a concentração de equilíbrio, após

atingida a auto-estabilização e inversamente, quanto maior for

a vazão, menor será esta concentração de equilíbrio, logo os

íons estarão mais espalhados pela coluna.

Além de podermos regular o processo de separação

manipulando-se diretamente a corrente e a vazão em contra

corrente, outros fatores podem ser planejados para acentuar a



separação, como a relação tensão-corrente, a temperatura, o

eletrólito empregado e a característica da partícula, que serão

descritos a seguir:

1.2.2- Fatores que Controlam a EMCC.

a) Relação Potencial-Corrente

Ao se aplicar uma diferença de potencial entre os

eletrodos, um campo elétrico é gerado, assim como uma

quantidade de calor. Este campo é responsável pela migração das

espécies carregadas, e quando todos os demais fatores são

mantidos constantes, a força motriz exercida sobre a espécie é

o produto da carga pela força do campo elétrico:

F = q.E = q.— Eq. 3
x

onde F - força sobre a espécie

q - carga da espécie

V - tensão aplicada

x - distância

Pela equação 3, assumindo-se que o campo elétrico é linear

ao longo da coluna de separação, pode-se concluir que o

processo de separação produzido pela diferença de potencial

pode ser acentuado de duas maneiras: aumentando-se a tensão ou

10



diminuindo a distância entre os eletrodos, e ainda na EMCC,

indiretamente, manipulando-se a velocidade em contra corrente.

b)- Temperatura

Se a tensão é aumentada em uma fonte de tensão-constante,

mantendo-se uniforme a resistência da solução, a corrente

também sobe pela lei de Ohm e ainda por efeito Joule mais calor

será produzido, com a conseqüente elevação da temperatura.

Aumenta-se assim a mobilidade das espécies e, para o caso de

uma coluna aberta, também a evaporação, logo a concentração das

espécies é alterada. Isto provoca um decréscimo na resistência

da solução, logo um aumento de corrente, com nova temperatura

de equilíbrio, acarretando diversos inconvenientes, pois a

maioria das propriedades físico-quimicas variam com a

temperatura, como o pH, a mobilidade iônica, a força iônica, a

condutividade, entre outros.

Este processo de realimentação do calor é prejudicial a

separação, tendo casos citados na literatura onde a coluna de

separação foi danificada(30) .

Na EMCC, os tempos de separação são longos (dezenas de

horas) e as correntes utilizadas são elevadas (podendo chegar a

décimos de ampères, ao contrário da eletroforese que utiliza

micro ampères) . 0 controle da temperatura deve ser feito de

modo a mantê-la uniforme dentro de uma faixa, sendo necessário

11



o uso de uma unidade de refrigeração com capacidade suficiente

para a retirada de calor, no caso de um aumento de corrente.

c)- Meio Eletrólito

0 meio eletrólito deve preencher requisitos importantes

pois ele participa de forma ativa na separação. Ele carrega a

maior parte da corrente, logo deve possuir uma baixa

condutividade para evitar uma alta corrente e deve manter o pH

da solução constante, para manter uniforme as taxas de migração

e evitar problemas de precipitações. Não deve impor ao meio uma

força iônica alta para não provocar decréscimo na mobilidade

dos íons, devido a estes ficarem rodeados por íons de carga

oposta. É importante ainda que favoreça a formação de espécies

iônicas e de preferência que possa acentuar as diferenças em

suas mobilidades pela formação de complexos carregados.

d)- Características da Espécie

As espécies eletricamente neutras não migram na ação do

campo elétrico. As positivas vão para o cátodo e as negativas

para o ânodo. 0 pH do eletrólito e o pK das espécies que

dissociam são importantes para a medida de suas mobilidades.

12



A migração da espécie sob a ação do campo elétrico é

governada por vários fatores como a carga, a forma e a

viscosidade do meio.

13



Capítulo 2

Química dos Lantanídeos

2.1- Propriedades

Os elementos que compõem as terras raras são, conforme

recomendação da IUPAC(31), os lantanídeos (que são os quatorze

elementos seguintes ao lantânio), o lantânio, o escândio e o

ítrio.

Os lantanídeos em solução aquosa formam essencialmente

compostos iônicos trivalentes, e suas propriedades estão

vinculadas principalmente ao tamanho destes íons. Também

ocorrem estados menos estáveis tetravalentes e divalentes,

devido à estabilidade encontrada em configurações dos orbitais

4f totalmente vazios, semipreenchidos e completamente

preenchidos como nos casos do cério IV, európio II e itérbio II

nas configurações 4f°, 4f7 e 4f14, respectivamente. Também cabe

o estado divalente para o samário em 4f6. Deve-se ressaltar que

os estados divalentes e tetravalentes são muito instáveis em

relação ao trivalente como pode ser visto pelos potenciais(4) :

Ce+4 / Ce+3 E° = + 1,6IV

Eu+ 3 / Eu+ 2 E° = - 0,43V

Sm+3 / Sm+2 E° = - 1,72V

Yb+3 / Yb+2 E° = - 1,15V
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As configurações eletrônicas destes elementos não são bem

conhecidas. Os elementos da série tem a configuração do xenônio

BcP-Gs2, e o conseqüente preenchimento com 14 elétrons f do

cério ao lutécio, com uma tendência em alcançar os arranjos Af1

e 4f14. Utilizando-se dois elétrons s e um ei pode-se esperar a

formação de íons trivalentes.

Estes elementos ocorrem na natureza agrupados, e isto é

atribuído às semelhanças de propriedades físico-químicas. Esta

peculiaridade é proporcionada pela camada externa similar dos

íons trivalentes, 5d16s2, apesar da adição dos elétrons f. Em

relação a diminuição do raio com o aumento do número atômico,

efeito denominado contração lantanídica, ocorre porque . a

blindagem do núcleo por um elétron f é muito pequena em relação

a outro elétron do mesmo tipo, devido à forma dos orbitais f.

Logo com o aumento do número atômico e da carga nuclear, a

carga efetiva do núcleo sobre os elétrons aumenta o que provoca

uma diminuição do tamanho do íon. Esta contração não ocorre de

maneira regular, sendo mais acentuada nos primeiros elétrons f

e uma descontinuidade do gadolínio. Devido a este fenômeno

ocorre uma diferença de aproximadamente 1,5% nos raios iônicos

dos íons lantanídeos tripositivos de um elemento para o outro,

que é responsável também pela diferença na basicidade dos

óxidos, que decresce a medida que os íons diminuem. As

densidades(1) , pontos de fusão e ebulição'1' , raios iônicos dos
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ions tripositivos'2', a entalpia molar de hidratação dos óxidos

Ln2O3
 (32) são apresentados no gráfico 1.

Todos os metais lantanídeos exibem propriedades metálicas:

bons condutores de eletricidade e calor, brilho metálico,

pontos de fusão e ebulição elevados. São muito eletropositivos

e reativos. Perdem o brilho quando expostos ao ar e quando

calcinados na presença de oxigênio formam o oxido

correspondente. Os metais reagem lentamente com água fria e

rapidamente com aquecimento produzindo hidróxidos. Estes

precipitam em solução aquosa por ação de NH4OH como

precipitados gelatinosos, que são iônicos e básicos, sendo em

menor grau que o hidróxido de cálcio e maior que o de alumínio

(anfótero).

Os ions lantanídeos possuem uma pequena tendência para a

formação de complexos com íons simples e moléculas, devido aos

seus raios iônicos elevados e sua alta eletropositividade. Já

com agentes quelantes é possível a formação de complexos bem

estáveis, sendo os mais comuns os derivados de ácidos

hidroxicarboxílicos e aminocarboxílicos como os ácidos a-

hidroxi isobutírico, lático, cítrico, etilenodiaminotetracético

e seus derivados. Estes complexantes também são freqüentemente

utilizados nos processos de separação por troca iônica e

extração líquido-líquido.
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Gráfico 1- Variação nas propriedades fisicas dos lantanideos.



2.2- Ocorrência

A ocorrência destes elementos na natureza leva-nos a uma

falsa impressão da realidade devido ao nome terras raras, pois

estes não são tão raros como é sugerido. Estes elementos são

responsáveis por 1/4 dos metais presentes na litosfera. Suas

abundâncias são relativamente elevadas, comparados a outros

elementos.

Tabela 1- Abundância dos lantanídeos na crosta terrestre (1,33)

N° Atômico

57

56

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Elemento

lantânio

cério

praseodímio

neodímio

promécio

samário

európio

gadolínio

térbio

disprósio

hólmio

érbio

túlio

itérbio

lutécio

Símbolo

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

M.A.

138,91

140,12

140,90

144,24

145

150,35

151,96

157,25

158,92

162,50

164,93

167,26

168,93

173,04

174,97

Teor(ppm)

18,3

46,1

5,53

23,9

6,47

1,06

6,36

0,91

4,47

1,15

2,47

0,20

2,66

0,75
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Como pode-se ver na tabela 1, o elemento mais raro dentre

eles, o túlio, está presente na proporção do cádmio (0,17 ppm) ,

maior que o mercúrio (0,08 ppm), prata (0,07 ppm) e o selênio

(0,05 ppm), que não são considerados tão raros assim.

A ocorrência dos lantanideos nos seus principais minerais,

em porcentagem de terras raras, está expressa na tabela 2.

Tabela 2- Abundância(%) de óxidos de lantanideos nas principais

fontes minerais (3)

Oxido

La2O3

CeO2

P r
6 °n

Nd2O3

Sm2O3

Eu2O3

Gd2O3

Tb4O7

Dy2O3

Ho 2 0 3

Er 2 O 3

Tm2O3

Yb2O3

Lu2O3

Honazita

22

44

5

15

2

0, 05

1 , 0

0,002

0 , 1

0,03

0,05

0,005

0,01

0,001

Bastnaesita

25,7

49,8

4 , 8

15,6

1 ,8

traços

0 , 9

Xenotima

3 , 2

4 , 4

0 , 8

2 , 8

1 ,2

8 , 1

2 , 8

0 , 9

7 , 6

1 , 8

5 , 9

0 , 8

5 , 0

0 , 3
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As maiores reservas de bastnaesita estão localizadas na

China e EUA e as de monazita na Austrália, África do Sul,

índia, Tailândia, Malásia, Indonésia, Coréia e Brasil. Os

depósitos nas praias do Espírito Santo na forma de monazita são

as principais reservas brasileiras. Também se destacam as

jazidas ígneas do depósito de Barreiro em Araxá (MG) e do Morro

do Ferro no planalto de Poços de Caldas (MG).

2.3- Aplicações

As aplicações dos lantanídeos são bem diversificadas,

devido às suas configurações eletrônicas peculiares, sendo

considerados materiais estratégicos pelas grandes potências.

A areia monazítica brasileira era exportada em navios como

lastro e utilizada na América e Europa como componentes de

mantas iluminadoras de lampiões à querosene e pedras de

isqueiro, até a proibição da exportação da monazita bruta por

Getúlio Vargas no meio do século(34) .

Desde 1964 até os anos 80 o consumo de terras raras estava

crescendo 25% ao ano{34), registrando uma retração do mercado

com a entrada da China no mercado mundial, o que provocou uma

baixa nos preços.
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Enquanto suas configurações eletrônicas externas idênticas

conferem-lhes propriedades químicas bem semelhantes, o

preenchimento gradual do nível interno f provoca uma

modificação nas propriedades físico-químicas de tal maneira que

conferem uma série de estados energéticos necessários para

diferentes aplicações.

Na catalise estes elementos são largamente utilizados nas

reações de hidrogenação, desidrogenação e oxidação de compostos

orgânicos, principalmente na indústria petroquímica, com o

cloreto de cério no craqueamento do petróleo(1), ou em zeolitas

do tipo Y, aumentando o fator de craqueamento em três.

As características fortemente redutoras conferem uso na

metalurgia para a eliminação de oxigênio e enxofre. As pedras

de isqueiro são confeccionadas com 75% de "mischmetal" (liga

com 45-50% de Ce, 22-25% La, 18% Nd, 5% Pr, 1% Sm, e outros em

menor proporção) e 25% ferro(x) . 0 "mischmetal" também é

utilizado na produção de ligas de alta resistência a esforços,

corrosão e alta temperatura(35) .

Os imãs de Sm-Co substituíram os caros ímãs de Pt-Co na

alta tecnologia e os de Nd-Fe-B no uso comum{5) .

0 oxido de cério IV é o melhor polidor para vidros ópticos

e cristal de lentes oftálmicas, quartzo e pedras preciosas pela

dureza do grão. Também tem a propriedade de deixar o vidro

incolor. O neodímio, praseodímio e hólmio possuem bandas de
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absorção no espectro visível e seus óxidos são utilizados em

filmes fotográficos, óculos de proteção e janelas de

instrumentos ópticos (5> .

Para aumentar o índice de refração do vidro utiliza-se o

oxido de lantânio e o de neodímio é o agente colorante mais

importante na indústria do vidro, com sua coloração violeta(5).

Já o oxido de praseodímio é o agente mais utilizado na

indústria cerâmica, conferindo uma coloração amareladaí5) .

Alguns elementos da terras raras são utilizados como

substâncias fosforescentes em tubos de televisores a cores,

telas de computadores, intensificadores de telas de raios-X e

lâmpadas fluorescentes.

Em aplicações de laser são utilizados essencialmente estes

elementos devido as suas linhas de emissão estreitas, sendo o

laser de neodímio o mais importante em uso atualmente.

Para dissipar a potência de microondas são utilizadas

granadas monocristalinas de Gd-Fe.

No armazenamento de hidrogênio utiliza-se lantânio

pentaníquel que tem a capacidade de absorver e desorver até

seis átomos de hidrogênio por mol.

Gadolínio é empregado na confecção de barras de controle

em reatores de fissão nuclear, devido à sua alta seção de

choque para neutrons térmicos, e em barreiras de neutrons, em
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substituição ao boro que tem o inconveniente de gerar hélio que

fragiliza as estruturas.

Uma das aplicações mais recentes é o uso de terras raras

marcadas como gadolinio, térbio, lantânio e cério para o

diagnóstico de tumores{36).

Uma das mais importantes aplicações é o uso de cerâmicas

com lantanideos que se tornam supercondutores em temperaturas

mais altas que outros materiais permitindo que sejam resfriadas

com freon ao invés de nitrogênio liquido, que apresenta um

custo mais elevado.

Pode ser observado pelos gráficos abaixo a demanda destes

elementos por pais, gráfico 2 (exceto a China), e por setor da

indústria, gráfico 3.

Alemanha*"31"8

Inglaterra 4o/o 3% 3%

Japão 6 %

9%

França
10%

Gráfico 2- Consumo de terras raras por paises



Vidros/Cerâmica Eletrônica
s 1%

26% t janfet fu^ Catalise
39%

Metalurgia
34%

Gráfico 3- Consumo de terras raras por setores da indústria (3)

2.4- Complexos com Lantanideos

Os lantanideos possuem elétrons de Valencia no orbital 4_f

(transição interna), protegidos por elétrons 5s e 5p, que

impedem a hibridização e conseqüente interação com o ligante.

Possuem raios iônicos elevados e pequena tendência em formar

complexos com ions simples e moléculas. Logo é necessário

agentes quelantes muito fortes para poder induzir uma

hibridização em orbitais desocupados altamente energéticos como

5 d, 6s ou 6p.

Entre os tipos possíveis de interação dos ions lantanideos

com ligantes, os mais comuns são a associação por par de ions,

espécies não queladas isoláveis (adutos) e espécies queladas

isoláveis (quelatos), sendo estes últimos os de maior



importância principalmente aqueles formados com os ácidos

poliaminos-carboxílicos e hidroxicarboxílicos.

A escolha de um ligante, que no processo também tem o

papel de eletrólito em contra corrente, recai nas seguintes

condicionantes:

• forme complexos cujas diferenças nas constantes de

equilíbrio entre as espécies sejam significativas;

• forme espécies carregadas;

• forme complexo solúvel no meio em questão;

• não tenha uma condutividade alta, para se evitar altas

correntes.

Os ligantes utilizados por diversos autores a seguir,

foram utilizados em experiências de determinação de constantes

ou como complexantes em técnicas analíticas, não como técnicas

de separação. Dentre estes ligantes, ácido imino

diacético(IDA) (4) , ácido nitrilo acético (NTA) (37'39) , ácido

etilenodiaminotetracético (EDTA) (39'46), ácido oxálico(47>48> ,

IMDA(39,40)/ á c i d o glic6lico(39,40,49-53) ; á c i d o f u m á r i c o <54) ̂

ácido maléico(54), ácido fórmico(55) , ácido lático(50'52'53'56'57) ,

ácido cítrico(48'58) , ácido butírico(55) ácido

acético(39'40'48'55'59-61) , e ácido a-hidróxi isobutírico (a-

HIBA) «6-8,35,53,55,57,59,62-72) ( o último preencheu os requisitos

acima, além de serem disponíveis na literatura as constantes de

equilíbrio para vários lantanídeos.
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A diferença nas constantes de estabilidade pode ser

observada, para os principais ligantes, no gráfico 4, onde

observa-se que o ot-HIBA é o ligante mais apropriado por

apresentar as maiores diferenças nas constantes de estabilidade

de um elemento para outro, em toda a faixa dos lantanídeos.

10 -

co
ca

B
• •

4 -*• •

Lactato

Acetato

«-HIBA

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

N° Atômico

Gráfico 4- Constante de estabilidade para os principais

ligantes.

Os valores das constantes de estabilidade de complexos com

lantanídeos variam muito de acordo com o autor e com o método

de medida empregado, chegando a variar em alguns casos por

100%, como pode ser observado na tabela 3 para os elementos
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samário e európio. Com a técnica da EMCC, assim como na

eletroforese, é possível estimar com razoável precisão os

valores das constantes assim como os valores das

mobilidades<66> , mas infelizmente somente há dados relativos à

espécies complexadas com um ligante.

Tabela 3- Constantes de estabilidade para o a-HIBA.

Metal Método I log log 1°9 P3 Referência,

Sm

qh 2,0 2,75 4, 90 6,81 52

qh 1,0 2,63 4,76 6,09 51

gi 0,5 2, 63 4,60 61

gi 0,2 2,75 4,77 6,17 68

0,2 6,44 57

ilili III

3,42 6,00 7,64 73

Eu

qh 2,0 2,70 4, 94 6,52

gi 0,5 2,71 4,92 5,91 61

dis 0,5 2,72 5,08 6,40 74

gi 0,2 2,79 4,86 6,34 57

ix 0,2 6,60 57

ix

dis

ix

0,1

0,1

2,78

2,70

2,78

3,51

iiiÉÜÜ
5,04

4,97

6, 11

6,19

WBÊÊwmm
6,60

6,52

8,10

8,11

71

75

72

73
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gl - eletrodo de vidro

qh - eletrodo de quinhidrona

ix - troca iônica

dis - distribuição entre fases

Pode-se observar ainda para os dados fornecidos de

Powelv , a variação das constantes de complexação para os

lantanídeos com um, dois, três e até quatro ligantes, que serão

os valores adotados para os cálculos de equilíbrio no próximo

capítulo.

12 —

11 —•

10 —

g

8 -
ca.

8» 7 —

+ I°gp4 + • •
• •

o •

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Número Atômioo

Gráfico 5 - Constantes de estabilidade para os lantanídeos com

a-HIBA (53)
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2.5- Análises Químicas

A já mencionada similaridade química nas propriedades das

terras raras torna suas análises químicas uma difícil tarefa.

Para a determinação destes elementos como um grupo pode-se usar

uma técnica geral de precipitação com oxalato ou hidróxido, ou

uma titulação volumétrica com um agente complexante como EDTA.

Para a determinação semi-quantitativas pode usar as técnicas de

raios-X (absorção e fluorescência), e para baixos teores as

técnicas de emissão são mais indicadas{1S) , assim como a

espectroscopia de chama e ativação neutrônica. Para os

elementos cério e európio, que exibem estados de oxidação

alternativos pode se utilizar métodos eletroquímicos. Uma das

técnicas mais utilizadas atualmente para a identificação destes

elementos é a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC),

servindo para todos os elementos e utilizando pequenas

quantidades de amostra. Na tabela 3 são apresentados os dados

resumidos destas técnicas aplicadas a cada caso, segundo a

compilação efetuada por Abrão(76> .
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Tabela 4 - Técnicas de Análise<76)

Técnica

Absorção Atômica

Absorção Atômica com forno de grafite

Espectrofotometria

Espectrofotometria UV

üspectrografia

Polarografia

Voltametria

ICP (Plasma)

Espectrofluorimetria

lodometria

Análise por Ativação Neutrônica
:luorescência de Raios-X

Massa Atômica

HPLC

Tenras Raras

Y

•

•

•

La

•

•

Ce

•

•

•

Pr Nd Sm

•

Eu

•

•

•

•

Gd

•

•

Tb

•

Dy Ho Er Tm

•

Yb

•

•

•

Lu

•
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Capítulo 3

Cálculos Preliminares

3.1- Equilíbrio com o Ligante

Como as mobilidades dos íons lantanídeos trivalentes

isolados são muito próximas(77) , gráfico 6, não seria possível

promover uma separação destes elementos, pela técnica da EMCC.

Um recurso que vem sendo utilizado para aumentar esta

diferença é pela formação de complexos.

80 —

78 —

T—

76 -

74 -72 -a
70 —

68 —

66 —

64 —

62 —

60 -
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

WAtômioo

Gráfico 6- Mobilidade dos ions lantanídeos trivalentes.
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Como pode ser observado pelas constantes de equilíbrio

apresentadas no capítulo anterior, é esperado que os elementos

das terras raras formem complexos com o oc-HIBA com um, dois,

três e até quatro ligantes. Para se estimar a concentração de

cada espécie no equilíbrio em função da concentração de

complexante, montou-se um conjunto de equações, envolvendo o

equilíbrio das espécies em um sistema contendo os íons samário

e európio (que serão o objeto de estudo deste trabalho) em a-

HIBA.

3.1.1- Equações de Equilíbrio para o Sistema Sm-Eu com ct-HIBA

A partir das equações de equilíbrio, com as constantes de

equilíbrio fornecidas por Powel(53), é possível montar o

conjunto de reações químicas:

a-HIBA < • H* + a-IBA"

H20 < ^^ H+ + OH"

t/Sm

Sm*3 + L" < • • SmL+2

ir Eu

Eu+3 + L' < ! • EuL+2

SmL*2 + L" < — • SmL2
+

K» =

v Sm

v SmK2

1,76x10""

lxicr"

= 9,77xlO2

= l,23xlO3

= S^BxlO1
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jrEu

EuL+2 + L" < > EuL2
+ K ^ = 6,21x10*

t/Sm

SmL2
+ + L' <— > SmL3 K3

Sm = 1,80x10*

EuL2
+ + L" < • EuL3 K ^ = 2 ,10x10*

T/ Sm

SmL3 + L" < • SmL/ K4
Sm = 1.55x10*

EuL3 + L" « ~—> EuL4" K ^ = 2 ,82x10°

e tem-se então as seguintes equações de e q u i l í b r i o :

[H+] = Kw / [OH-J

[HL] = [H+] . [0H-] / Ka

[SmL+2] = Ki8"1 . tSm+ 3] . [L-]

[EuL+ 23 = K!Eu . [Eu + 3 ] . [L-]

[SmL2
+] = K2

Sm . [StnL+2] . [L-]

[EuL 2
+ ] = K2

E u . [EuL + 2 ] . [L-]

[SmL3] = K3
Sm . [SmL2

+] . [L-]

[EuL3] = K3
E u . [EuL2

 + ] . [L-]

[SmLj = K4
Sm . [SmL3] . [L"]
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[EuLj = K4
Eu . [EuL3] . [L-]

Introduzindo-se ainda a condição de eletroneutralidade:

[H+] + 3.[Sm+3] + 3.[Eu+3] + 2. [SmL+2] + 2.[EuL+2] + [SmL2
+] +

[EuL2
 + ] = [OH"] + [L-] + [SmL4-] + [EuL4"l

além do balanço de massa para os metais, onde a soma das

concentrações de todas as espécies no equilíbrio é igual a

soma das concentrações iniciais:

[Sm+3]° = [Sm+3] + [SmL+2] + [SmL2
 + ] + [SmL3] + [SmL4"]

[Eu+3]° = [Eu+3] + [EuL+2] + [EuL2
 + ] + [EuL3] + [EuL4'l

e do balanço de massa para o ligante:

[HL]° = [HL] + [L-] + [SmL+2] + [EuL+2] + 2. [SmL2
 + ] + 2. [EuL2

 + ]

+ 3.[SmL3] + 3.[EuL3] + 4.[SmL4"] + 4.[EuL4"]

As equações geram um modelo simplificado do equilíbrio

envolvendo estas espécies, pois não estão incluídas outras

espécies como aquo-complexos.

Pode-se realizar o tratamento acima em termos de

concentração e não de atividades pois os desvios devido à

força iônica são baixos, como será calculada adiante (pág.40).

A incerteza nas determinações das constantes de estabilidade

reportadas na literatura, assim como a insuficiência de dados
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à temperaturas variadas e com a força iônica de interesse não

justifica a sofisticação do cálculo.

Para estudar este equilibrio foi desenvolvido um programa

computacional em linguagem FORTRAN utilizando o método de

(78)

Newton - Raphson* '. 0 resultado é apresentado no gráfico 7 (a)

para o samário e 7 (b) para o európio. Não pode ser feito um

único gráfico pois seria de difícil visualização, pois as

linhas para o európio são muito próximas às do samário.

1.0E-1

1.0E-5

1.0E-2 1.0E-1
o-HIBA (M)

(a) Samário
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Ü

1 .OE-1
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1 .OE-4
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+ H
O L

•
*

HL

Eu+3

EuL+2

EuL2
+

EuU

B B B—D O O D D D

EuLji
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Gráfico 7- Variação da concentração das espécies no equilibrio

com a concentração total de ligante. Constantes fornecidas por

Powel (53) (Tabela 3) . Concentração inicial dos elementos igual

a 8,31xl(T4.

Como pode ser observado nos gráficos 7a e 7b é possível

prever a quantidade das espécies presentes para uma dada

concentração de ligante a ser utilizada no experimento, onde

são controladas as quantidades iniciais de a-HIBA e de saraário

(ou európio). Adiante serão comparados o valor de pH calculado



no gráfico acima com um experimento, onde os valores de pH na

região da amostra são diferentes da região do íon protetor

(sub-item 4.3.2).

Transformando as concentrações obtidas nos gráficos 7a e

7b para valores percentuais é possível comparar contra os

valores obtidos por Hirokawa(59'72) , como pode ser observado no

gráfico 8. Os valores apresentados com as linhas tracejadas

são os calculados neste trabalho e os com linha contínua são

os fornecidos por Hirokawa. Os resultados apresentam um desvio

que diminui à medida que se aumenta a concentração de ligante.

Para a concentração utilizada nos experimentos que serão

descritos adiante (0,01 M) a discordância dos resultados é da

ordem de 20%.
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Gráfico 8 - Porcentagem (molar) das espécies em função da

concentração de a-HIBA.

3.1.2- Cálculo da Força Iônica

Para um cálculo aproximado do coeficiente de atividade

pode-se utilizar a equação da lei-limite de Debye-Hückel, que

fornece bons resultados para concentrações até 10~2 M, devido

às aproximações feitas no decorrer de sua dedução.

logy±=-A.|z+.z_|.Vl



onde

3/A =

sendo e - carga do elétron em unidades eletrostáticas

NA - número de Avogadro

D - constante dielétrica do meio

R - constante de Regnault (erg.mol"1 .K'1)

T - temperatura absoluta (K)

po - massa específica do solvente (g/cm3)

onde. para a água como solvente a 25°C, A = 0,509 (M"c'5) (79-80)

Sendo a força iônica igual a:

e utilizando os valores de concentração obtidos na simulação

do gráfico 7 (a) , para a concentração de 0,01 M de a -HIBA, a

concentração das espécies em equilíbrio estão como a seguir:

Espécie

H+

OH-

L-

HL

Concentração (M)

2,84x10-*

3,53xlO-i:i

2,83x10"^

4,56xlO-J
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Sm+ J

S m L ^

SmL2
+

SmL3

SmL 4 '

9,85x10'*

7,33xlO-4

7,87xlO-4

9,73xlO"b

4,26xlO-fa

Ficando então o cálculo da força iônica:

(-])2.(3,53x10"1 (-l)2.(2.83x10 .(9,85x10"5)

1 = 3,86x10 3 M

Fazendo agora o cálculo do coeficiente de atividade, pode-

se utilizar como a carga z, a carga média do complexo como

será vista no gráfico 10, adiante, que é de 1,5.

logy± =-0,509xl,5
2xV3,86xl0~3

logy± =-7,12x10
-2

Y±=0,85

As constantes de equilíbrio das reações são uma função da

força iônica e deveriam ser expressas em termos de atividade.

Contudo, visto a proximidade da unidade do coeficiente de
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atividade e sendo o pH e a força iônica aproximadamente

constantes nas condições dos experimentos, não resulta

necessária a correção para atividades nas equações de

simulação.

3.2- Estudo da Velocidade de Reação de Coxnplexação

Através das constantes de complexação é esperado que os

elementos lantanídeos formem complexos com um, dois, três e

até quatro ligantes. Como as mobilidades das espécies são

dependentes da geometria e da carga, é esperado que as

mobilidades de cada uma das espécies de complexos, ML+2, ML2
+,

ML3 e ML4', sejam diferentes. Com isto, a questão é saber se

cada uma das espécies poderia estar separada em regiões dentro

da coluna de separação e se poderia ser determinada por alguma

técnica apropriada.

Para eliminar as dúvidas a respeito da viabilidade da

análise das amostras de lantanídeos retiradas da coluna da

separação na forma de seus complexos com diferentes números de

ligantes, fez-se um estudo preliminar para estimar a taxa da

velocidade de reação de uma mistura contendo íons samário e

európio com o ligante ot-HIBA.
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Com dados de constantes obtidos pela técnica de relaxação

de salto de pressão(47> , é possível fazer um estudo das

equações de formação e de retorno e estimar o tempo mínimo de

reação para ter uma reação completa no equilíbrio.

0 ligante utilizado nestas reações(47> foi o ácido

oxálico, mas seu comportamento é similar ao ácido ct-hidróxi

isobutírico pois as constantes de formação parecem não se

alterar de um ligante para outro como é reportado por Geier(81)

com a murexida. Esta taxa de reação parece ser independente do

ligante utilizado o que evidencia que os lantanídeos efetuam

um mecanismo de substituição semelhante ao mecanismo de quatro

etapas proposto por Eigen e Tamm(47) . 0 passo determinante

neste mecanismo é a perda de uma molécula de água da camada

interna de hidratação.

As reações de formação e de retorno são do tipo abaixo,

tomando como exemplo apenas a formação de complexos com um

ligante:

kr
M+3 + L- —> ML+2

ML+2 Z—» M+3 + L-

= 8,2xlO+
7 M-i.s"1

= 7,7xlO
 + 7 M-^s" 1
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Utilizando as constantes de equilíbrio fornecidas por

Powel e Karraker(53) é possível estimar as constantes de

reações reversas:

obtém-se então:

kr
Sm = 8,4xlO+4 S"1

kr
Eu = 6,3xlO+4 s"1

3.2.1- Equações de Velocidade

Para calcular as concentrações das espécies em função do

tempo pode-se montar as seguintes equações de velocidade, a

partir das equações de equilíbrio:

d[Sm] L,SmrCrviirT -, , • Smrç, T1— — = -kf [Sm].[L]-i-kr [SmL]dt

k [Sm].[L] - kp[Eu].[L] + k?
m[SmL] + kfu [EuL]
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d[EuL] E u r F | | 1 rT , .Eu— — — = k f [ b u J . [ L J - k r

at

Utilizou-se então o programa TUTSIM que resolve as

equações diferenciais ordinárias com o método de Adams-

Bashforth, estando os resultados obtidos estão no gráfico 9:

0.10 —,

0.09 -

0.08 —J

0.07 -

0.06 -

0.05 -

0.04 -

0.03 -

0.02 —

0.01 —

0.00
I I I I I f T I I I I i I I I I

1E-8 1E-7
Tempo (s)

1E-6

Gráfico 9 - Reações de samário e európio com a-HIBA.

Pode-se observar que ao atingir as condições de

equilíbrio, a escala de tempo é da ordem de micro segundos.
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Isto significa que uma vez amostrados os íons samário e

európio com excesso de ligante não poderão ser determinados na

forma de seus complexos, uma vez que um novo equilíbrio será

alcançado e este não terá relação com o seu estado original

durante o experimento (dentro da coluna).

A possibilidade da existência destas espécies isoladas em

regiões da coluna de EMCC é desconsiderada pois as espécies

com um, dois, três ou quatro ligantes não podem estar isoladas

f 7? )

pois estariam fora do estado de equilíbrio. Hirokawa sugere

que os complexos multi coordenados coexistem no equilíbrio na

amostra, e que este equilíbrio deve ser suficientemente rápido

para permitir uma migração homogênea das espécies complexadas

e não complexadas.

Como a espécie ML+2 possui duas cargas positivas e um

menor tamanho, é esperado que esta migre duas vezes mais

rápido do que a espécie ML2
4. Logo assim que esta (ML+2) migre

e se encontre isolada, irá reagir com mais ligantes formando

ML2
+ e ML3 ou se decomporá em outras espécies para que o

equilíbrio seja mantido. 0 esperado é que se forme uma zona de

mobilidade (u), termo utilizado por Ohyoshi(58) , que descreveu:

( +2 + — "\ +2 +

M] + [ML ] + [ML2] + [ML;5) + IML4 J 1= mj^[M] + m +2[ML ] + m + | ML2 ]' ML MLj _+ mML fML^] + ni _[ML4]3 - ML4

que rearranjando fornece:

45



+2fML+2

ML

A partir desta equação ele substitui as concentrações das

espécies por suas respectivas constantes de equilíbrio e então

relaciona a mobilidade média com as constantes de equilíbrio.

Este autor(58) faz uma série de simplificações, desconsiderando

as espécies com 4 e 3 ligantes, ficando a equação do tipo:

j +2 |ML
+2

|M I + IML *

que substituindo pela equação de equilíbrio e fazendo nova

aproximação para baixas concentrações de ligante, desprezando-

se a espécie [ML2
+] :

[ML+2] = Kj. [M+3] . [L-]

chega-se a:

1 + KfL ]

Como pode ser observados nos gráficos 7 (a) e 7 (b) , é

possível desprezar-se os complexos com 4 e 3 ligantes, mas não

os complexos do tipo [ML2
 + ] que estão presentes na mesma ordem

de grandeza dos [ML+2] . 0 complexo [ML2
+] está presente em

maior proporção que o próprio metal isolado [M+3] .
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O que pode ser realizado, sabendo-se que as principais

espécies presentes no equilíbrio são [ML+2] e [ML2
+] é realizar

experimentos de separação a variadas concentrações de ligante

e resolver um sistema de equações do tipo:

m + 2 |ML + 2 ] + ni +
ML MLj

+ 2

que substituída por

[ M L + 2 ] =Kj . [M + 3 ] . [ L - ]

[ML2
 + ) = K a . K 2 . [M + 3 ] .

chega-se a:

m = K2[L"J

Vogt ( 7 7 ) sugere que, devido ao rápido equilíbrio que

ocorre entre as espécies, o sistema poderia ser descrito como

ML

um único íon complexo n com um número médio de ligantes,

que é equivalente à média do grau de complexação, dependendo

apenas da concentração de ligante livre, como pode ser

observado no gráfico 10, calculado a partir das concentrações

obtidas para o gráfico 7(a), no caso do samário onde:
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n =
M +31 + ÍML+21 + f MLj 1 + [ML3 ] + ÍML41

que fornece um valor de 1,5 para a concentração de 0,01 M de a

-HIBA, utilizada nos experimentos que serão descritos adiante.

2.0 —,

1.8 —

1.6 —

1.4 i i r 1 r 1 1 1 1 1 1 r 1

1.0E-2 1.0E-1
Concentração «-HIBA (M)

Gráfico 10 - Variação do número médio de ligante em função da

concentração de ligante.

Não foi possível fazer uma simulação envolvendo todas as

espécies do experimento pois as constantes kf e kr não estão

disponíveis e são de difícil medição, sendo a técnica de

relaxação a única técnica apropriada.
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Capítulo 4

Procedimentos Experimentais

4.1- Descrição da Aparelhagem

A aparelhagem utilizada neste trabalho foi desenvolvida a

partir da observação de estudos anteriores, onde se procurou

uma concepção que minimizasse as dificuldades operacionais como

a retirada de amostras, evaporação, medidas de potencial e

segurança, como apresentado nas colunas relatadas por

Medeiros(10), Alleluia(11>, Carvalho<13) eBilal<14>.

4.1.1- Coluna de Separação

Optou-se por uma coluna cilíndrica fechada, ao contrário

das colunas de perfil quadrado e abertas de Bilal(14) e de

perfil triangular utilizada por Wagener(23"26), Medeiros*101

Alleluia{11) e Carvalho(13) e outras com formato em tubo em U de

Lyubimov(19) e Brewer(21) e tubo verticalíl7> .

Esta nova coluna, figuras 2 e 3, consiste em um cilindro

de acrílico de 77 mm de diâmetro interno, 1100 mm de

comprimento e 8 mm de parede. Suas extremidades são fechadas

por flanges também de acrílico. No seu interior são colocados
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trinta discos de acrílico de 12 mm de espessura, vedados com a

parede interna da coluna por um anel de borracha adequado.

Estes discos de acrílico delimitam as câmaras e possuem uma

abertura interna radial com diâmetro de 46 mm onde há uma tela

de nylon com porosidade de 77 fios por centímetro (figura 3).

A separação entre os discos é de 18 mm o que confere a

cada câmara um volume útil, descontando o volume ocupado pelos

tubos de refrigeração, de aproximadamente 100 ml de capacidade.

Também há o compartimento do cátodo e do ânodo com um volume

equivalente a 4 câmaras cada, totalizando então 38 câmaras.

Em cada câmara há um septo de silicone na parte superior

para as medidas de diferença de potencial (ddp) e retiradas de

amostras.

Nas extremidades, após os eletrodos, existem dois tubos

para alívio dos gases produzidos nos eletrodos.

A coluna possui uma leve inclinação (±5°) sendo

ligeiramente mais alta no cátodo, ficando o respectivo tubo de

alívio de gases à esquerda do cátodo e do ânodo.
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Figura 2- Esquema da Coluna de Separação



Figura 3 - Fotografia da coluna de separação.

Figura 4 - Fotografia ampliada 40 vezes da tela de nylon.



4.1.2- Eletrodos

Os eletrodos utilizados são de platina na forma de tela,

com uma área de 600 mm2. Estão posicionados de modo a ficarem

alinhados com a abertura central dos discos de separação e são

fixados na parte superior da coluna.

4.1.3- Sistema de Refrigeração

O sistema é composto de um banho termostático de 50 litros

de capacidade e uma bomba de circulação centrífuga de 1/2 HP

com válvula reguladora de vazão e sistema de by-pass. O banho

tem capacidade de manter a água de refrigeração em até 5°C

(capacidade de 5000 BTUs).

Esta água de refrigeração passa por um "manifold" e em

seguida por cinco tubos de vidro por dentro da coluna e novo

"manifold" na saída, retornando ao reservatório, em sistema

fechado.

A coluna de separação é atravessada por cinco tubos de

vidro de 11 mm de diâmetro externo e lmm de parede , na direção

axial, separados equidistantemente, sendo fixados pelos furos

existentes nos discos de separação e nos flanges. Estes tubos

são ligados em ambas as extremidades em "manifolds" de PVC e

então conectados no banho termostático, em sistema fechado.
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A temperatura é monitorada por dois termômetros de vidro

de bulbo de mercúrio dispostos nas câmaras 8 e 20.

Para cálculo da quantidade de calor removida do sistema

mediu-se a vazão da água de refrigeração e também as

temperaturas de entrada e saída da água na coluna.

4.1.4- Sistema de Alimentação do Eletrólito

Para manter constante a velocidade em contra corrente de

arraste do eletrólito utiliza-se uma coluna de alimentação do

tipo "overhead", onde a coluna de líquido mantém-se constante,

assim como a pressão de alimentação.

A vazão de um sistema é proporcional à pressão de entrada

e a perda de carga. Logo, para variar a vazão em contra

corrente, pode-se alterar a altura da coluna de líquido ou

ainda modificar a perda de carga por intermédio de uma válvula

de agulha colocada na saída da coluna.

Após o eletrólito sair da coluna de separação este passa

pela válvula de agulha e em seguida por uma válvula solenóide,

caindo para um pequeno reservatório de 1 litro de capacidade e

daí é levado para o tanque superior de alimentação de 10 litros

por "air-lift", estando o sistema em circulação contínua. A

válvula solenóide tem a função de interromper o fluxo de
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eletrólito e com isto também reter a amostra na coluna no caso

de falta de energia elétrica. 0 volume total de liquido

circulante na aparelhagem é de cerca de 4 litros.

4.1.5- Sistema de Controle de Temperatura e Segurança

A temperatura do sistema é monitorada por dois termômetros

localizados na câmara 8 (TM1) e na câmara 22 (TM2), estando

seus bulbos localizados no interior da coluna.

Um termopar tipo K (Cromel-Alumel) (TP) é posicionado no

tubo de saída do eletrólito da coluna. Este termopar está

ligado a um programador de- temperatura com um set-up regulado

para 60°C. Quando a temperatura da coluna ultrapassa este valor

ocorre o desligamento da fonte de alimentação, da refrigeração,

da bomba de circulação, e o fechamento da válvula solenóide

para não ocorrer a perda da amostra.

Durante o experimento, a temperatura não é constante em

toda a coluna. Na região onde a concentração de íons é maior, a

temperatura é mais baixa pois a resistência da solução é menor,

chegando a variar cerca de 5°C de uma região para outra.

0 primeiro sistema de controle de temperatura adotado foi

a colocação de termopares ao longo da coluna, com as

extremidades no interior desta. Este esquema não funcionou pois
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logo no início da operação da coluna, guando foi ligada a fonte

de alimentação, ocorreu a formação de um arco da ponta do

termopar para o ânodo, danificando o termopar e todo o sistema

de medida e controle de temperatura.

4.1.6- Sistema de Medida da Diferença de Potencial

Para se medir a diferença de potencial entre as câmaras

são fixadas nos septos de silicone das câmaras agulhas de aço

inox de 5 mm de comprimento. Estas medidas servem para o

mapeamento das espécies envolvidas na separação e será

explicado mais adiante.

4.1.7- Sistema de Retirada de Amostras

Pelos septos de silicone são inseridas agulhas com

seringas acopladas de 5 ml de capacidade para a retirada das

amostras após ocorrida a separação. 0 líquido de dentro da

coluna entra na seringa, desprovida de embolo, devido à

diferença na altura da coluna de alimentação em relação à

seringa (vasos comunicantes). Na extremidade aberta da seringa

foram colocados tampões de PVC com um orifício de lmm. Este

orifício impede que a amostra vaze da seringa, devido à tensão
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superficial, após a amostragem e ao mesmo tempo permite que o

ar saia durante a amostragem.

4.1.8- Sistema de Alta Tensão

É utilizada uma fonte de tensão constante de (3kV 5A) ,

marca Siemens, com retificador e um estabilizador de tensão.

4.2- Reagentes

Os reagentes empregados em todos os experimentos

obedeceram as seguintes especificações:

Reagente

ct-HIBA

Ácido Acético

Ácido Nítrico

Difenilamina

Ácido Sulfúrico

Arsenazo III

Carbonato de Potássio

Pureza

A.G. (99%)

glacial (100%)

suprapur (65%)

98%

CGS

Fornecedor

Fluka

Merck

Merck

Merck

Merck

Baker

Cario Erba
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Carbonato de Sódio

Cloreto de Potássio

Oxido de Samário

Oxido de Európio

Mercúrio

ACS

ACS

padrão

espectrográfico

padrão

espectrográfico

ACS

Reagen

Cario Erba

Johnson Matthey

Chemicals

Johnson Matthey

Chemicals

Merck

A água destilada utilizada nos experimentos foi obtida com

um bidestilador de quartzo, recém preparada antes de cada

experimento.

4.3- Experimental

4.3.1- Testes Operacionais

Inicialmente foram realizados testes com o eletrólito

suporte a-HIBA a várias concentrações a partir de O,1M. A esta

concentração a corrente desenvolvida foi muito alta, e o

sistema de refrigeração não teve capacidade para a remoção do

calor produzido na coluna. Foi então diluindo-se eletrólito até

atingir a concentração ótima, para fins operacionais, de 0,01M.

Nesta concentração a corrente na coluna foi de 70 mA a uma

tensão de 1700 V e o sistema de refrigeração conseguiu manter a
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temperatura na faixa dos 30°C, mesmo depois de adicionadas as

amostras.

4.3.2- Separação de Sódio e Potássio

A utilização de uma tela de nylon como delimitador das

câmaras foi uma constante nos trabalhos anteriores110'11'13'14'23"

26>. Na ausência de uma explicação detalhada sobre a função

destas telas optou-se inicialmente pela separação de uma

mistura de sódio e potássio (1:1) em ácido acético como

eletrólito em contra corrente, sem o emprego das telas. Não foi

utilizado o ct-HIBA nesta etapa de ajustes por ser um reagente

de custo elevado.

Na ausência destas telas de nylon não foi observada

nenhuma separação destes elementos em toda a extensão da coluna

de separação, mesmo após 100 horas de experimento.

Colocou-se então as telas de nylon nos discos de separação

e repetiu-se os experimentos com os mesmos parâmetros

anteriores, obtendo-se perfis distintos para sódio e potássio

com poucas horas de operação.

Foram utilizados massas variadas (0,5 a lg) dos carbonatos

correspondentes destes elementos, misturados (1:1) e
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dissolvidos em um volume de 5ml de eletrólito, que foram

injetados no meio da coluna de separação.

Foram realizados um total de 13 experimentos, utilizando

sempre sódio e potássio, variando-se parâmetros como vazão,

tensão (corrente), massa injetada e concentração de eletrólito,

a fim de se ajustar as condições operacionais, e familiarizar-

se com o equipamento.

Utilizando uma vazão de 15ml/min, obteve-se uma

temperatura de equilíbrio de 31°C a uma tensão de 1700V e

corrente de llOmA. Foram amostrados 4ml em cada câmara em

intervalos de 10 horas e analisou-se a concentração dos íons

por fotometria de chama, em um fotômetro Micronal modelo B262.

Em 40 horas de operação o perfil de concentração apresentou uma

boa resolução como pode ser observado pelo gráfico 11.
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Gráfico 11 - Separação de sódio e potássio em ácido acético

após 40 horas (1700V, HOmA, 31°C, 15ml/min).

Os desvios apresentados podem ser atribuídos as diluições

realizadas, 1:10 para as amostras até a câmara 10 e 1:5 da 10

em diante, para uma adequada leitura no fotômetro de chama

(faixa de 0 a 100) . Sendo que a oscilação deste aparelho na

leitura é de í lppm, isto provoca um erro de ± 10 ppm para as

10 primeiras câmaras e ±5 ppm da câmara 10 em diante, como

mostrado no gráfico 11.
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Para observar a razão da concentração com a vazão em

contra corrente empregada, mantendo-se constantes as demais

condições, efetuou-se um experimento utilizando apenas o íon

potássio e variou-se a vazão em 3 valores com os seguintes

resultados:

300
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100 -I

50 -J
l i
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I
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5.0
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— 4.0

TTT1T] i
3.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
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Gráfico 12 - Experimento com potássio - vazão de 10 ml/min

(1700V, HOmA, 30°C, 30 horas) .
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Gráfico 13 - Experimento com potássio - vazão de 13 ml/min

(1700V, HOmA, 29°C, 48 horas) .
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Gráfico 14 - Experimento com potássio - vazão de 20 ml/min

(1700V, HOmA, 31°C, 69 horas) .
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Como pode ser observado pelos gráficos 12, 13 e 14, a

concentração de potássio no equilíbrio é uma função linear da

vazão utilizada, como já descrito por Medeiros(10> ,

Alleluia(11) , Carvalho(13) , assim como o pH da solução tampão

formada pelo sal de uma base forte com um ácido fraco (acetato

de potássio).

Isto pode ser observado pelas concentrações de equilíbrio

em função da vazão na tabela abaixo:

Tabela 5- Variação da concentração de equilíbrio e do pH com a

vazão.

ceq. PPm

250

210

120

Vazão ml/min

10

13

20

pH

4.5

4.2

3.7

4.3.3- Medida das Mobilidades Iônicas dos íons Alcalinos

Para o acompanhamento das espécies dentro da coluna

durante o experimento, pode-se evitar sucessivas amostragens e

análises utilizando-se o procedimento de medir a diferença de

potencial entre as câmaras através das pequenas hastes
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metálicas (aço inoxidável) localizadas na parte superior de

cada câmara. Este elegante procedimento foi outra contribuição

na técnica também introduzido por Wagener (23~26) ,

Utilizando de um voltímetro digital, mediu-se as ddp entre

as câmaras no experimento descrito no gráfico 11. Este

procedimento, além de realizar o acompanhamento do processo de

separação também possibilita o cálculo das mobilidades iônica

de espécies utilizando-se uma de mobilidade conhecida como

referência. Estas medidas de ddp estão no gráfico 15, onde a

medida na região de mistura entre as duas espécies (câmaras 8 a

11) é desconsiderada, pois neste intervalo, o potencial não

corresponde a uma espécie isolada. Os potenciais no gráfico são

apresentados como um somatório das câmaras.
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Gráfico 15 - Medida da ddp entre as câmaras, para o sistema

sódio / potássio (1700V, llOmA, 31°C, 15 ml/min, 40 horas).

A velocidade de migração de cada espécie pode ser

expressada como:

vj=mi.E

onde: Vi = velocidade da espécie i

m = mobilidade da espécie i

Ei = campo elétrico

e sendo, no estado estacionário, a velocidade de migração dos

íons se eqüivale a velocidade de arraste de eletrólito,

resulta:
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m K + . E K + - m N a + . E N a +

e utilizando os coeficientes angulares das retas

m K + . t g K + = m N a + . t g N a +

l*>Na4

é possível calcular a mobilidade para o sódio tendo como

referência o íon potássio, como também descrito por Wagener(23"

26) ^

Como a mobilidade reportada na literatura(59) para o íon

potássio, na faixa dos 30°C, é de 72,5 x IO"5 e a do sódio de

50,7 x IO"5 cm .V^.s"1 , a razão esperada para suas

mobilidades é de 1,43.

Calculando-se a regressão linear para os dois segmentos de

reta descritos acima pelo método dos mínimos desvios quadrados,

obtém-se duas retas do tipo y = a.x + b:

Potássio: y = 46,18.x + 26,57

Sódio: y = 65,98.x - 161,32
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A razão entre os coeficientes angulares das retas (65,98/46,18)

também é de 1,43, assim como a razão das mobilidades, em

excelente acordo com os dados bibliográficos.

Deve-se ressaltar que apesar da boa concordância dos dados

este método de estimar as mobilidades parte do principio de que

o campo elétrico é linear ao longo da coluna, não havendo

desvios apreciáveis de comportamento.

Este método para estimar as mobilidades também pode

utilizar outros parâmetros experimentais além da ddp, como a

diferença na condutividade, no pH e até mesmo na temperatura,

pois estas propriedades são dependentes da concentração de cada

espécie.

4.3.4- Medida das Mobilidades Iônicas dos íons das Terras Raras

Para calcular as mobilidades do samário e európio foram

efetuadas experiências tendo como eletrólito suporte o ct-HIBA

0,01M, tensão de 1700 V, corrente de 100 mA e vazão de 12

ml/min, alcançando temperaturas na faixa dos 30° C.

Para ambos lantanídeos foi utilizado como íon de

referência o potássio, que também têm o papel de protetor do

cátodo, pois nesta região há um excesso de hidroxilas geradas

no eletrodo, e um conseqüente aumento no pH (ocorre
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desprendimento de hidrogênio) e que poderia acarretar problemas

devido à precipitação da espécie não complexada em solução(65> .

Além do potássio, também utilizado por Alelluiaín) , pode ser

utilizado o césio como eletrólito protetor, como citado por

Carvalho(13) , que possui um maior poder de solvatação e com

isto retêm melhor as hidroxilas geradas no cátodo, em

contrapartida possui um custo mais elevado.

Uma das limitações do uso da técnica da EMCC é a

solubil idade dos complexos em água, que não deve ser

ultrapassada durante a separação para se evitar problemas de

precipitação. De acordo com a tabela 6 o samário tem uma

solubilidade de cerca de lg/100g de água para a espécie com 3

ligantes e 0,9g/100g para o európio. Estes dados são para os

elementos complexados com 3 ligantes, pois é a espécie neutra,

que efetivamente precipita.

Tabela 6: Solubilidade dos complexos com a-HIBA em água (53)

Composição

original

LaL3.6,90H2O

CeL3.3,01H20

PrL3.3,05H2O

NdL3.3,02H2O

SmL3.4,95H2O

20°C

Sol.

(g/100g)

10,01

7,23

3,50

2,24

1,09

Composição

final

LaL3.2,32H2O

CeL3.2,91H2O

PrL3.3,03H2O

NdL3.2,93H2O

SmL3.4,88H2O

60°C

Sol.

(g/100g)

6,46

4,62

2,61

1,77

0,99

Composição

final

LaL3.2,14H2O

CeL3.2,25H2O

PrL3.3,04H2O

NdL3.2,94H2O

SmL3.2,94H2O
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EuL3.4,97H20

GdL3.4,90H20

TbL3.5,92H2O

DyL3.5,82H2O

HoL3.5,85H20

ErL3.5,86H2O

TmL3.5,82H2O

YbL3.5,79H2O

LuL3.5,85H2O

YL3.5,81H2O

0,92

0,88

0,58

0,46

0,36

0,30

0,27

0,27

0,21

0,36

EuL3.4,87H2O

GdL3.4,85H2O

TbL3.5,92H2O

DyL3.5,84H2O

HOL3.5,89H20

ErL3.5,88H2O

TmL3.5,84H2O

YbL3.5,96H2O

LuL3.5,86H2O

YL3.5,79H2O

0,90

0,64

0,48

0,38

0,31

0,23

0,16

0,12

0,10

0,27

EuL3.2,93H2O

GdL3.l,94H2O

TbL3.2,08H2O

DyL3.l,96H2O

HoL3.l,96H20

ErL3.0,50H2O

TmL3.0,50H2O

YbL3.0,55H2O

LuL3.0,55H2O

YL3.0,43H2O

onde L é o complexante a-HIBA.

Utilizou-se 200mg de potássio na forma de carbonato

dissolvido em 5ml de a-HIBA 0,01M, injetado na câmara 4. 0

samário foi preparado a partir do respectivo oxido, padrão

espectrográfico, dissolvido em ácido nítrico P.A. e levado à

secura em lâmpada de infravermelho, a fim de eliminar o excesso

de ácido. 0 resíduo foi então retomado com 5ml de solução de a

-HIBA 0,01M e injetado na câmara 10. A injeção de samário foi

feita 20 horas após a de potássio para assegurar que este

ocupasse as primeiras câmaras.

Foi necessário que se fizesse uma purga do eletrólito de

saída após a injeção da amostra pois esta carreava o íon

nitrato que acompanhava o íon samário. Como o nitrato possui

uma carga negativa, este migra para o ânodo, também arrastado
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pelo eletrólito. É observado que enquanto este íon está

presente na coluna a corrente desenvolvida é alta assim como a

temperatura. Para o acompanhamento deste íon no final da coluna

utilizou-se o reagente(82) difenilamina (0,5g de CgH5.NH.CgH5)

dissolvido em 85ml de ácido sulfúrico concentrado para 100ml de

água. Deixando o líquido que sai da coluna cair pelas paredes

de um tubo de ensaio contendo este reagente, forma-se uma

coloração azul na interface dos líquidos, quando na presença de

nitrato.

Após 107 horas de separação amostrou-se 4ml de cada

câmara. Fez-se inicialmente medidas com um medidor de pH, e em

seguida por fotometria de chama analisou-se o íon potássio.

Para o samário fez-se as medidas com um espectrofotômetro

Micronal B342 II, com comprimento de onda em 652 nm, utilizando

50 |al de amostra, 100 ^1 de Arsenazo III 0,1% e 3 ml de solução

de a-HIBA 0,01M (misturados na mesma cubeta de leitura). Os

resultados são apresentados no gráfico 16:
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Gráfico 16 - Separação de potássio e samário em a-HIBA 0,0lM

após 107 horas (1700V, 90mA, 12ml/min e 27°C).

A medida das ddp foi realizada posteriormente a esta

amostragem e foi possível então calcular a mobilidade para o

samário complexado com a-HIBA 0,01M, como descrito para os

alcalinos. Os resultados desta medida estão no gráfico 17:
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Gráfico 17 - Medida das ddp para potássio e samário (1700V,

90mA, 12ml/min e 27°C, 107 horas).

mSm=44,4xlO"
5cm2.V"1.s"1

o que está em concordância com a literatura(59) que apresenta

um valor de 39,6xlO"5 cm2.V"1.s"1, com uma discordância de 12%
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(este valor fornecido por Hirokawa é para samário com um

ligante).

Os mesmos procedimentos foram efetuados para o par

potássio e európio e os resultados são apresentados no gráfico

18, após 96 horas de separação.
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Gráfico 18 - Separação de potássio e európio em cx-HIBA 0,01M

após 96 horas (1700V, 90mA, 12 ml/min e 26°C).

Seguindo os mesmos procedimentos anteriores calculou-se a

mobilidade para o európio, com os resultados exibidos no

gráfico 19:
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Gráfico 19 - Medida das ddp para potássio e európio (1700V,

90mA, 12 ml/min, 26 °C, 96 horas).
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A mobilidade estimada foi de 36,5xlO"5 cm2 .V^.s" 1, e

guando comparada com o valor de 40,65xl0"5 cm .V^-.s"1 há uma

í 59)

discordância de 10% do valor de Hirokawa

f 59)

O trabalho realizado por Hirokawa utiliza a técnica da

isotacoforese para a medida dos valores, e as mobilidades

reportadas para os elementos lantanídeos não oferecem meios

para se concluir acerca da viabilidade da separação destes

elementos por esta técnica. Segundo a tabela abaixo, a

diferença nas mobilidades para samário e európio com um e dois

ligantes é de apenas 2,3%, o que não seria suficiente para

ocorrer uma separação, apesar deste autor fornecer dados

apresentado perfis para a separação destes elementos com alta

resolução.

Mobilidades iônicas medidas por Hirokawa
(59)

Elemento

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gã

Tb

Dy

ML+ 2

4 1 , 3

4 1 , 1

39 ,7

3 9 , 6

39 ,6

4 0 , 5

3 9 , 9

3 9 , 7

3 7 , 8

ML2*

20, 7

20,5

19,9

19,8

19,8

20,2

20,0

19,8

18,9
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Ho

Er

Tna

Yb

Lu

38,7

39,6

38,7

38,1

39,7

19,3

19,8

19,3

19,1

19,8

4.3.5- Separação de Samário e Európio

A última experiência de separação na coluna foi a

separação do par samário e európio, em a-HIBA 0,01M, tendo

como íon protetor o potássio.

Foi escolhido o par samário e európio para os experimentos

por duas razões. Uma é a facilidade de se analisar o európio

por polarografia, com alta sensibilidade, sem a interferência

de samário, podendo então certificar o produto desejado,

samário. Outra razão é a dificuldade encontrada no Instituto de

Engenharia Nuclear, que utiliza a extração líquido-líquido como

método de separação em escala piloto, para todos os elementos,

no que diz respeito à obtenção de samário com alta pureza, pois

este continha ainda um teor de európio.

Utilizou-se uma tensão de 1700 V e uma vazão em contra

corrente de 10 ml/min. Injetou-se então uma mistura de 250mg de

potássio na forma de carbonato de potássio dissolvido em 5ml de

a-HIBA 0,01M na câmara 4. Após 8 horas injetou-se na câmara 10
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uma mistura contendo 90mg de samário e lOmg de európio na forma

de nitrato, preparados a partir dos respectivos óxidos (padrões

espectrográficos). Também foi efetuado um acompanhamento do ion

nitrato com o mesmo reagente descrito anteriormente.

Após 69 horas de separação fez-se uma amostragem de 3ml em

cada câmara e mediu-se o pH, a concentração de potássio por

fotometria de chama e a concentração da mistura de lantanídeos

por espectrofotometria com Arsenazo III, da mesma forma que nos

experimentos anteriores. Os resultados são apresentados no

gráfico 20:
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Gráfico 20 - Separação da mistura de samário (90%) e európio



(10%) com potássio em a-HIBA 0,01M após 69 horas (1700V,

90mA, 12 ml/min e 28°C).

A mistura de lantanídeos apresentada no gráfico acima foi

analisada como um todo pela técnica espectrofotométrica,

somente para acompanhamento do experimento.

Como pode ser observado no gráfico acima o pH de

equilíbrio para a região da amostra de samário foi de 3,1, e o

pH calculado mostrado no gráfico 7a é de 3,2. As concentrações

iniciais deste experimento e da modelagem, descrita no capítulo

anterior, são idênticas.

Deixou-se então a separação ocorrer por mais algumas horas

a fim de obter um melhor perfil de separação até completar 88

horas. Foram então realizadas novas medidas de pH, da

concentração de potássio e da mistura de samário e európio.

Mediu-se a concentração de európio por polarografia, com um

polarógrafo PAR modelo 174 com eletrodo de mercúrio gotejante,

modelo EG&G 303. Utilizando a técnica de pulso diferencial fez-

se inicialmente uma curva de calibração para verificar o

comportamento do íon európio nesta técnica. Conforme descrito

por Carvalho(83) os únicos íons lantanídeos capazes de serem

determinados por polarografia é o európio e o itérbio, não

tendo problemas de interferência com os demais lantanídeos.

Utilizou-se as condições de Carvalho(83> tendo como eletrólito
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suporte cloreto de amônio e uma ponte salina de cloreto de

potássio saturado. Obteve-se os perfis descritos na figura 4,

para as concentrações de 50, 100, 150 e 200 ppb, a partir de

soluções de nitrato de európio preparadas com oxido de európio,

padrão espectrográfico. Também fez-se as mesmas análises

utilizando como eletrólito suporte o ct-HIBA 0,01M e obteve-se

também excelentes resultados, sendo uma inovação introduzida

neste método analítico.

i 1 1 1 1 1 1 1 1
0.40 0,50 0,60 0,70 0,80

Figura 5 - Análise de padrões de európio por polarografia

(eletrólito suporte e ponte salina de a-HIBA 0,01M, pH=3,8,

5mV/cm, , lOOmV)
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Após o equilíbrio, as amostras em cada câmara foram então

analisadas determinando-se a concentração de európio por

polarografia de pulso diferencial e a de samário pela diferença

entre esta determinação e a espectrofotometrica com arsenazo

III de ambos elementos. 0 -perfil de separação obtido para

samário e európio é apresentado no gráfico 21. Os perfis

apresentados já foram corrigidos com as diluições, sendo as

concentrações reais dentro da coluna.

250 —i i— 5.0

0

0 10 15 20
Câmara

25 30

Gráfico 21 - Separação de samário (90%) e európio (10%) com

potássio em a-HIBA 0,01M após 88 horas (1700V, 90mA, 12ml/min

e 28°C).



Os erros apresentados para o potássio são provocados pelas

diluições, como descrito anteriormente. Para os lantanídeos

estes erros são mínimos devido à precisão do método

espectrográfico e polarográfico.

Após a análise por espectrofotometria com Arsenazo III,

amostrou-se cerca de 40 ml de amostra, onde se esperava a

presença de samário com o maior grau de pureza. Estes 40 ml de

amostra foram concentrados até um volume de 5ml (8 vezes). Fez-

se então uma nova análise polarográfica desta amostra

concentrada. A célula polarográfica utiliza cerca de 10 ml de

eletrólito suporte (a-HIBA 0,01M). Foi realizada uma varredura

deste eletrólito suporte como mostrado na figura 5. Adicionou-

se lml de amostra a analisar e fez-se nova leitura e adiante

uma adição de solução padrão de európio, perfazendo 200 ppb a

mais na célula de medida (adição padrão). Pela relação entre as

alturas pode-se calcular a concentração de európio na amostra

(figura 6).
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0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

-Ep(V)

Figura 6- Análise do teor de európio em uma amostra de samário

por polarografia (eletrólito suporte e ponte salina de a-HIBA

0,01M, pH=3,8, 5mV/cm, l|xA, lOOmV) .

Como pode ser observado, foi detectada a presença de

európio numa faixa de concentração acima de 50 ppb. Como esta

amostra na célula polarográfica está diluída 1:10 e foi

concentrada em 1:8, pode-se estimar que a concentração máxima

na amostra original é de cerca de 70 ppb. Parte desta amostra

concentrada foi enviada para o Instituto de Química da USP para

ser analisada por polarografia com eletrodo de gota pendente,

técnica que possui maior sensibilidade, e obteve-se uma

concentração de 8 0 ppb. Com este teor de európio, em uma
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amostra de samário com 105 ppm, este samário está com pureza

superior a 99,9%, segundo a relação:

80 + 105.000 -> 100%

105.000 -> x%

pureza * 99,92%

Este resultado obtido comprova a viabilidade do emprego

desta técnica para a obtenção de padrões analíticos de elevada

pureza (>99,9%), mesmo partindo-se de uma amostra a 90%. Esta

amostra obtida ainda poderia ser realimentada na coluna de

separação e assim obter uma pureza ainda melhor.

4.3.6- Medidas das Condutividades Especificas

A medida das condutividades específicas para os íons

potássio, európio e samário é de extrema importância para os

cálculos a serem utilizados no simulador a ser descrito no

próximo capítulo, pois a condutância da solução está

intimamente relacionada com a corrente transportada pelo meio

eletrólito.
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Os únicos dados a respeito a este tipo de medida são os

apresentados por Landolt(84), mas para as espécies isoladas e a

diluição infinita, o que não corresponde a faixa de trabalho

dos experimentos realizados.

Foram feitas diversas soluções padrões dos ions acima

tendo sempre como diluente a solução de a-HIBA 0,01M, pois os

ions quando estão presentes na coluna de separação nas suas

diversas concentrações tem sempre este eletrólito como suporte.

Utilizou-se um condutivimetro Procyon modelo 88, e as

medidas foram realizadas a uma temperatura de 25° C. Para a

calibração do aparelho utilizou-se uma solução padrão de

cloreto de potássio.
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.g 300
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200 —
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Gráfico 22- Medidas das condutividades (a-HIBA 0,01M, 25°C).



Capítulo 5

Modelagem e Simulação

Com o objetivo de compreender melhor o fenômeno da

separação na Eletromigração em Contra Corrente, são propostos

dois tipos de modelagem matemática, numa tentativa de se

colocar o problema na forma de equações fundamentais, como as

equações que descrevem a difusão, a transferência de massa,

entre outras.

Deve-se ressaltar que um modelo matemático não descreve

com todos os detalhes um fenômeno físico-químico como o

estudado neste trabalho. Estes são de natureza complexa pois

muitas são as forças que governam o movimento de uma partícula

submetida a um campo elétrico dentro de um meio eletrólito. É

preciso fazer aproximações para que o modelo seja tratável do

ponto de vista matemático.

Basicamente serão colocadas as principais equações do

ponto de vista quantitativo, desprezando-se as de menor

influência. Pode-se visualizar melhor todo o processo de

construção do modelo até chegar ao passo final que é a

resolução deste em um simulador observando-se a figura 7.
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Figura 7- Fluxograma da modelagem e simulação.
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A fim de simplificar o modelo proposto, são feitas várias

aproximações. Na expressão que será sugerida para a velocidade

da partícula é desconsiderado o termo convectivo, pois esta

análise é complicada já que trata com a queda de pressão dentro

da coluna, com a força de arraste e a transferência de calor.

Assume-se também, que a temperatura é uniforme dentro da coluna

e que não ocorrem gradientes de concentração na direção axial

(a coluna possui uma simetria cilíndrica).

A descrição, ainda que muito simples, permite analisar os

aspectos mais relevantes no processo e atingir algum tipo de

solução numérica. Como será discutido adiante, não existe, até

o presente, uma solução satisfatória para o processo do ponto

de vista dinâmico, e para o processo no estado estacionario

este só pode ser resolvido de modo aproximado.

5.1- Modelagem no Estado Estacionario

Modelo Simplificado

Com o objetivo de estimar o perfil de concentração para a

separação de terras raras via EMCC, optou-se inicialmente por

um modelo simplificado do equilíbrio após ocorrida a auto-

estabilização do processo, tendo como base as equações
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fundamentais da eletroguimica, como inicialmente proposto por

Medeiros(1C) em seu trabalho de tese.

Como os ions mais velozes se posicionam nas primeiras

câmaras, quando a velocidade de migração no campo elétrico

supera a velocidade em contra-corrente, a condutância nesta

região aumenta diretamente com a concentração, ocasionando um

decréscimo na intensidade do campo elétrico e conseqüente

desaceleração na migração até que esta se iguale à velocidade

em contra-corrente. Isto proporciona um perfil de concentração

uniforme na região preenchida pelos ions mais velozes e um

outro perfil para os ions mais lentos, sendo que as

concentrações nestes perfis são proporcionais aos valores de

condutância das regiões, com o campo elétrico aplicado.

Sendo:

m - mobilidade cm^.V^.s"1

v - velocidade

E - campo elétrico

A - área

d - comprimento

k - condutividade específica

i - corrente A

I - densidade de corrente A.m2

A - condutância equivalente Q"1.eq"1.cm2

c - concentração eqg.cm3
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A velocidade dos íons é proporcional à migração, que é

característica da espécie, e ao campo elétrico aplicado,

segundo a relação:

A lei de Ohm pode ser descrita da forma<85>

] = k.E (2)

isto para o campo elétrico com valores inferiores a IO7 V.m"1, o

que ocasiona desvios na condutividade, sendo os valores deste

trabalho bem inferiores a este.

substituindo (2) em (1):

e a condutância é uma relação entre a condutividade específica

e a concentração:

Ai = 1000.^- (4)

substituindo (4) em (3) .-

1000. mi (5)
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sendo a densidade de corrente

I = x (6)

A lOOO.mj

que, reagrupando:

[7)

(8)

mas como na auto-estabilização a velocidade da espécie i é

igual a velocidade do eletrólito em contra corrente:

Vj=v c (9)

(10)
C *

sendo a vazão utilizada O o produto de Vc com a área:

dl)

esta relação pode então ser utilizada para calcular a

concentração de equilíbrio das espécies em questão bastando

conhecer a mobilidade da espécie, a vazão e a corrente
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utilizada. Como a condutância equivalente é uma função da

concentração pode empregar, de forma aproximada, para soluções

diluídas (< IO*3 M) , a equação de Kohlrausch<79) :

u (12)

que pode ser obtida experimentalmente fazendo-se um gráfico da

condutância com a concentração, como o obtido na seção 4.2.5.

A equação (11) é similar à obtida por Medeiros(10) em seu

trabalho:

A equação acima (13) não responde bem para concentrações

moderadas como as utilizadas neste trabalho, pois não considera

a variação da condutância com a concentração, conforme pode ser

observado no gráfico 22, e utiliza o número de transporte ao

invés da mobilidade da espécie.

5.1.1- Simulador

Para cada conjunto de n espécies a serem separadas é

preciso então resolver um conjunto de n equações algébricas do

tipo da equação (11) acoplada a (12).
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Foi desenvolvido simulador escrito em FORTRAN, utilizando

uma subrotina com o método Newton-Raphson'781, que calcula as

concentrações de equilíbrio, levando em conta o volume das

câmaras da coluna.

Os perfis obtidos podem contribuir em muito para a

previsão dos experimentos a serem realizados, pois utilizando-

se vários conjuntos de dados do tipo mobilidade-vazão-corrente,

pode-se predizer com razoável precisão a posição das espécies

na coluna e suas concentrações, ao invés de gastar-se tempo e

reagentes montando-se vários experimentos com estes conjuntos

de dados.

Os dados iniciais para a validação do simulador foram

aplicados na separação de potássio-samário, descrita no gráfico

21. A comparação dos dados experimentais com o simulador estão

descritas no gráfico 23, onde estão os pontos experimentais e

as linhas contínuas referem-se à simulação.

93



i

o
o
O

250

200

150

100 —

50

0

• • • • • •
• •

1 FT 1 I IT n TT I I I i r

0 10 15 20 25 30
Câmara

Gráfico 23- Simulação da separação potássio e samário (1700V,

90 mA, 12 ml/min, 28°C, 88 horas).

Os resultados da simulação acima apresentam um desvio de

10% em relação aos dados experimentais, o que é razoável para

um modelo tão simplificado.

Estes desvios podem ser atribuídos à falha na utilização

da equação de Kohlrausch, podendo-se, para melhorar os

resultados, utilizar uma melhor equação para se ajustar aos

dados medidos no gráfico 22.



Os desvios também estão acentuados pois os perfis de

concentração obtidos experimentalmente ainda não se encontravam

perfeitamente estabilizados, principalmente para o samário, que

apresenta uma cauda.

5.2- Modelagem no Estado Estacionario

Utilizando-se dos mesmos preceitos para a montagem do

modelo simplificado tentou-se ainda montar um simulador mais

completo.

A primeira tentativa de se modelar este fenômeno partiu de

Lyubitnovn9>, que trabalhando na separação de elementos em sais

fundidos propôs um modelo baseado nas equações de migração e

difusão, mas não obteve a sua resolução e também seu modelo não

se aplica ao caso estudado na EMCC.

Um termo importante que também influencia a velocidade da

partícula é o termo difusivo, pois como ocorrem gradientes de

concentração dentro da coluna de separação este termo também

possui sua influência no processo. A difusão das espécies é uma

tentativa de estabelecer a igualdade de potencial

eletroquímico.

0 principal termo desconsiderado também neste modelo é o

termo da convecção, como explicado anteriormente. São assumidos
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que numa mesma câmara não há gradientes de concentração nem de

temperatura, sabendo-se que existem em pequena escala, a fim de

simplificar o modelo proposto. A equação de fluxo resultante

fica restrita a três termos, um difusivo, um de migração e um

termo de arraste como a seguir:

Vc

catodo anodo
Vi
D

Figura 8 - Principais componentes do processo.

J = -D.

Difusão Migração Arraste

:D

A seguinte simbologia, além da já anteriormente citada,

será utilizada com suas respectivas unidades:

r - resistência Cl

J - fluxo molar

D - coeficiente, de difusão

z - carga

mol. s'1.cm"2

cm2.
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R - constante, gases J.mol'1 .K"1

T - temperatura K

F - Faraday C.mol"1 (A.s.eqg.'1)

Vc - velocidade contra-corrente cm.s"1

<|> - potencial V

x - coordenada cm

V - volume cm3

1 - comprimento cm

Para fazer a manipulação algébrica da diferencial do fluxo

na equação l, faz-se as seguintes aproximações a fim de

eliminar a diferencial do potencial:

sendo:

A = V.k

c=l/V => k = -.-
' r A

A = — — => r = — —
cr.A c.A.A

= r.i = > * =

c.A.A
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onde a concentração indicada é a soma das concentrações de

todas as espécies para cada região da coluna.

C = % ) + % 0 + Ca (2)

c1 = concentração da espécie 1

c2 = concentração da espécie 2

ca = concentração do eletrólito

e também a condutância equivalente para cada região é a soma

das condutâncias isoladas de cada espécie.

Ai = condutância da espécie 1

A2 = condutância da espécie 2

A a = condutância do eletrólito

Logo a equação do potencial fica:

l.X
(4)A.(A,(X) + A2(») + Ao).(c1(x) + c2(x) + ca)

agrupando as constantes: b = —

A

(X) ' ( A + A A ) ( + + C )
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fazendo-se a derivada do potencial da equação 5 em relação a

posição x:

substituindo (6) na equação de fluxo original (1), primeiro

para o componente 1:

. _ . Z,.F.D, [ b x s, ,\ x / , , \]
Jl = "Dl'Cl " RT X l l X C " b Ã r C ^Al + Al'~ b T Í ? '^ + C2^J+ Cl

Z,.F.D, [ b

e para o componente 2:

_ Z2.F.D2 f b
= -D2.c2- R T x ^

obtêm-se as duas equações acima que resolvidas a partir de

dados de operação como: corrente, temperatura, velocidade

contra corrente, massa injetada, pureza, volume da câmara e

dados físico-químicos como: mobilidades, condutâncias, pode-se

então obter o perfil de concentração do estado estacionário.

Fazendo-se ainda a diferencial do fluxo J na equação

inicial em relação a posição X:
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dx

z.F.D
c

R.T {dx)
c.v

obtém-se:

ÜU-D.
dx dx

Z.F.D
R.T c.

d_í
dx2 dx

íác
tdx .v,

Então para urn par de espécies a separar é preciso resolver

um par de equações do tipo acima simultaneamente, integrando-se

em t, pois a equação acima da seguinte forma:

d"c

d?
Z.F.D
R.T c.

d24»
+ 1 — 1-Vc
UxJ c

pois J tem como unidade mol .s"1 .cm'2, que integrada em x,

fornece mol. s"1. cm""' que é a variação da concentração na

unidade de tempo.

Nesta equação ainda caberia mais um termo que não deve ser

desprezado que é um termo reacional R, que envolve o problema

da zona de mobilidade discutido no capítulo anterior. As

espécies presentes no equilíbrio possuem massas e cargas

variadas, logo também mobilidades distintas, estando as

espécies constantemente reagindo para manter estado de

equilíbrio original, o que dificulta ainda mais uma modelagem

deste processo.
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Foi analisada a possibilidade de resolver numa forma

numérica um sistema de equações do tipo proposto aqui. Para o

presente problema teremos um conjunto de equações diferenciais

de derivadas parciais (no tempo e no espaço), acopladas e

rígidas. Os programas comerciais disponíveis (como as

(86) (87)

subrotinas LSODE , KINAL , MATLAB, entre outras) estão
(88)

baseadas nos métodos numéricos de Gear ou Runge Kutta 4 semi
(8a>

implícito , e por isto somente são apropriadas para resolver

equações diferenciais ordinárias onde as condições de contorno
(90)

são bem conhecidas. Já a subrotina DASSL se destina a

resolução de equações diferencias simultâneas de ordem n (da

mesma variável independente). Problemas de equações

diferenciais de derivadas parciais podem ser resolvidos usando

o método das diferenças finitas. Alguns sistemas resolvidos

desta forma são, por exemplo, os modelos atmosféricos
(91,92)

unidimensionais e os processos de corrosão e deposição
(93)

química de vapor em reatores em fluxo . Ainda que complexos,

estes sistemas são comparativamente mais simples que o problema

da separação por EMCC, já que essencialmente podem ser

descritos através de um termo difusional (usualmente assume-se

a validade da lei de Fick) , um termo relativo a entrada de

reagentes ao sistema e as equações cinéticas que descrevem as

reações químicas. Note-se que no presente caso a migração das
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espécies pela diferença de potencial e o arraste em contra

corrente introduzem uma dificuldade extra ao problema.

Não existem programas de domínio público nem pacotes

comerciais para a resolução deste tipo de sistemas. No entanto

o desenvolvimento de um programa apropriado requer um custo

computacional além das disponibilidades de nosso laboratório e

um investimento de tempo que foge aos objetivos e prazos deste

trabalho de tese.
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Conclusão

Este trabalho comprovou a aplicabilidade da técnica da

Eletromigraçao em Contra Corrente para a obtenção de elementos

das terras raras com pureza superior a 99,9%. É possível ainda

atingir pureza superior efetuando-se uma realimentação da

coluna com a amostra obtida inicialmente. 0 inconveniente

encontrado é certificar a pureza destas amostras, visto a

dificuldade de obter padrões com elevada pureza (>99,9%).

As inovações conceituais na coluna de separação se

mostraram bem produtivas, eliminando quase na totalidade uma

série de dificuldades operacionais de colunas citadas

anteriormente. Como sugestão fica a possibilidade de elevar a

relação potencial/distância [E(V)/d(cm)] como forma de diminuir

o tempo de operação da coluna. Isto pode ser realizado

utilizando uma fonte de tensão mais elevada ou pelo

encurtamento da coluna de separação. Também é possível melhorar

o rendimento do experimento aumentando-se a seção da coluna e

também dos eletrodos. Isto possibilitará a manipulação de uma

quantidade maior de amostra, ressaltando que este procedimento

implicará em um sistema de refrigeração mais adequado.

Quanto à modelagem do equilíbrio das espécies complexadas

com diferentes números de ligantes, não é necessário efetuar as
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correções referentes aos desvios da força iônica (para as

concentrações utilizadas), visto que o objetivo desta modelagem

é a previsão da quantidade percentual de cada espécie envolvida

no equilíbrio, além disto, as constantes utilizadas nas

equações de balanço não são conclusivas entre si nas diversas

referências bibliográficas.

Como sugestão fica a possibilidade de se realizar uma série

de experimentos a concentrações variadas de eletrólito para

poder determinar as constantes de equilíbrio para cada espécie.

0 estudo envolvendo a velocidade das reações de formação e

retorno foi de grande valia para dirimir-se as dúvidas

levantadas sobre a possibilidade da análise das espécies nas

suas diferentes formas complexadas. Deve ser feito um estudo

mais detalhado sobre este equilíbrio envolvendo as espécies com

diferentes ligantes, bastando conhecer ou medir estas

constantes de velocidades por uma técnica adequada.

Sugere-se o estudo detalhado dos processos de formação dos

complexos em função da temperatura usando, por exemplo, uma

técnica de relaxação, assim como a modelagem dinâmica do

processo mediante o cálculo das configurações correspondentes

ao caminho de reação e a determinação do estado de transição

para cada uma das etapas elementares.

A modelagem para resolver o perfil de concentração das

espécies foi objetivo de muito estudo, pois a separação por
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EMCC envolve uma série de fatores interrelacionados muito

complexos como difusão, convecção, arraste e migração. Foi

possível montar os modelos, propondo as equações de fluxo para

o processo mas recaiu-se na dificuldade de resolução destas,

por motivos jã citados. Fazendo-se uso de um modelo

simplificado para o estado estacionário foram alcançados em

grande parte os objetivos pretendidos. Obteve-se o perfil de

concentração para as espécies fazendo uso de parâmetros como

mobilidade e condutância e constantes características. A

resolução da modelagem dinâmica seria de grande valia para o

acompanhamento do processo, mas necessita de um estudo mais

aprofundado assim como o desenvolvimento de programas de

cálculo e metodologias apropriadas para a manipulação de um

sistema tão complexo.

Não foi possível realizar um estudo da viabilidade

econômica do processo pois a coluna de separação desenvolvida

neste trabalho foi para a comprovação da técnica em escala

laboratorial. Houve um acompanhamento analítico muito

dispendioso durante os experimentos assim como longos tempos de

separação o que inviabilizaria o cálculo, mesmo que aproximado,

do custo do produto obtido.
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