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UM ESTUDO BÁSICO DO COMPORTAMENTO DOS EXTRATANTES 
D2EHPA E HEHEHP NA EXTRAÇÃO INDIVIDUAL DE SAMÁRIO. 

GADOLÍNEO E ÍTRIO 

R. L. C. Santos, 1 Ying W.,2 Huang W. 2 

O comportamento dos extratantes D2EHPA (P-204) e do HEHEHP (P-507) 
na extração individual de samário, gadolíneo e ítno foi investigado, sob o 
ponto de vista experimental, em condições de uso industrial. Foram levan
tadas as curvas de equilíbrio e analisado o comportamento de extração com 
base na determinação dos coeficientes de distribuição das espécies. Foram 
analisados, ainda, os efeitos da concentração dos extratantes e do tempo de 
contato na extração individual de samário em função da sua extratabilidade. 

A BASIC STUDY FOR THE EXTRACTANTS BEHAVIOUR OF D2EHPA 
AND HEHEHP ON THE SINGLE EXTRACTION OF SAMARIUM, 

GADOLINIUM AND YTTRIUM 

The behaviour of D2EHPA (P-204) and HEHEHP (P-507) on the extraction 
of samarium, gadolinium and yttrium was investigated under a practical and 
industrial use insight. Equilibrium curves were plotted and the extraction 
effects were analysed on the basis of distribution coefficients species values. 
Also were studied resulting effects on varying extractant concentration and 
contact time onto individual extraction of samarium as a function of its 
extractability. 
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INTRODUÇÃO 

Vários trabalhos foram publicados enfocando a separação individual efou 
em misturas dos elementos dos grupos dos lantanídeos usando a técnica de 
extração por solventes. Peppard et ai (1), principalmente lideraram essa ini
ciativa investigando os mecanismos de extração envolvidos na separaÇão de 
lantanídeos utilizando o D2EHPA como extratante, porém, numa faixa de 
baixa concentração desses metais; aquém, portanto, da realidade dos proces
sos industriais. A necessidade de melhor entender os mecanismos de extração 
e de aplicar esses conhecimentos aos processos industriais de separação fez 
com que vários grupos de pesquisa estudassem essa separação em níveis de 
concentração mais elevada (2, 4 ). A finalidade deste trabalho é realizar um 
estudo prático do comportamento de dois dos extratantes comerciais mais 
utilizados nos processos industriais , na separação individual de Sm, Gd e Y. 
Faz-se necessário dizer , ainda, que esse enfoque prático de investigação visa 
obter subsídios para o melhor entendimento do processo de extração indivi
dual de elementos representativos das frações média e pesada dos lan
tanídeos . Os dados aqui obtidos deverão servir, posteriormente, para o esta
belecimento de relações empíricas que descrevam a extração individual dos 
lantanídeos a partir dos dados de equilíbrio dos sistemas investigados. 

MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

Os extratantes utilizados nesse estudo foram o D2EHPA (ácido di-2-etil
exilfosfórico ) , comercialmente conhecido na China como P-204, e o HEHEHP 
(ácido monoetilhexilfosfônico), de nome comercial P-507 , este com estrutura 
molecular semelhante à do reagente PC-88 , fornecidos numa concentração 
correspondente a 3mol/ l com grau de pureza mínima 99% . O diluente em
pregado na preparação do solvente foi o querosene comercial , sem qualquer 
tratamento prévio de purificação efou desaromatização. 

Os solventes foram preparados mediante a diluição de uma alíquota 
do extratante em querosene na concentração desejada . A eliminação 
das impurezas em suspensão e da turvação foi conseguida através da fil
tração. As soluções estoque de extratante, após a filtração, foram dosadas 
titrimétricamente com uma solução padronizada de NaOH, usando a fenolf
taleína como indicador: Os óxidos de terras-raras foram fornecidos pela 
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Rare Earth Company, Baiyng-China, com grau de pureza mínima 99%. 

As soluções estoque dos cloretos de terras-raras foram preparadas mediante 
a dissolução dos seus óxidos com HCI (12N), em chapa aquecedora, sob 
agitação constante, utilizando um pequeno excesso de ácido em relação à 
quantidade estequiométrica, para garantir a total solubilização. O pH final 
das soluções variou entre 3,0 e 4,0. As soluções foram, então, filtradas 
para eliminar a presença de material em suspensão. O excesso de ácido, 
porventura existente, foi eliminado através da evaporação das soluções. Após 
nova filtração e àjuste do pH, as soluções foram dosadas por meio de titulação 
volumétrica. 

Os ácidos e demais produtos químicos utilizados foram de grau de pureza 
comercial. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Os testes de extração e reextração foram realizados numa faixa de tempe
ratura correspondente a 18-20°(, usando volumes iguais de extratante e de 
solução de cloretos (razão de fases 0/A = 1) . As soluções foram trans
feridas por pipeta, para os funis de separação e agitadas vigorosamente 
por 10 minutos, após o que foram deixadas em repouso por 30 minutos. 
Considerou-se que o equilíbrio foi atingido após 3 repetições desse proce
dimento . Em seguida, as soluções foram separadas e filtradas . Nos ensaios 
de reextração utilizou-se uma alíquota (medida volumétricamente) da fase 
orgânica equilibrada, através do contato repetido, por 4 vezes, com uma 
solução de HCI (6N) fresco de volume constante. Somente nos sistemas em 
que se extraiu o Y foram necessários 6 contatos consecutivos, para que se 
atingisse uma completa reextração. A concentração total de Sm , Gd e Y na 
solução estoque, nas soluções iniciais e nas fases aquosa e orgânica equili
bradas, foi determinada por titulação , conforme citado anteriormente. Nos 
casos em que as concentrações de terras-raras foram muito baixas (nesse 
estudo, aquelas de valor menor que 20m moi/ e), foi utilizado o método de 
espectrofotometria de absorção no U.V., conforme práticas anteriores (6). A 
solução de ácido etileno-diaminotetracético (EDTA) foi padronizada medi
ante o uso de uma solução de cloreto de terras-raras de concentração conhe
cida. Essa determinação envolveu a precipitação gravimétrica do oxalato e a 
sua transformação em óxido por calcinação . Após a pesagem do óxido, em 
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balança analítica, o lantanídeo tem a sua concentração calculada . A acidez 
das soluções foi determinada por titulação volumétrica, usando uma solução 
padronizada de NaOH e vermelho de metila como indicador. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Extração Individual de Sm, Gd e Y 

O estudo da extração individual de Sm, Gd e Y utilizou uma ampla faixa 
de variação de concentração dos elementos e de acidez das soluções, medi
ante a determinação dos seus coeficientes de distribuição(D). A acidez livre 
dos sistemas de extração variou desde 0 ,1 até 1,5mol/f. enquanto que a 
concentração dos lantanídeos variou entre 0,1 e 0,8mol/f, no caso do Sm, e 
para o caso do Gd e do Y a concentração foi constante e igual a 0,4moljf. 

As Figuras 1 e 2 mostram para o sistema SmCI3- HCI - HEHEHP (1 M) 
em querosene, as curvas de equilíbrio e o comportamento do seu coeficiente 
de distribuição (Dsm ). numa ampla faixa de concentração. 

Na Figura 1, a seguir , pode ser visto que a extração individual de Sm com 
HEHEHP (P-507) apresentou um comportamento característico tal que, na 
medida em que a acidez livre das soluções aumentou, a passagem de Sm para 
a fase orgânica diminuiu, em toda a faixa de acidez investigada (desde 0,1 
até 1,5mol/f ) . Por outro lado, está nitidamente representada nessa mesma 
figura, uma dependência direta entre o aumento da concentração inicial de 
Sm na fase aquosa e o aumento de sua concentração na fase orgânica em toda 
a faixa de acidez estudada . Entretanto, essa dependência positiva parece 
atingir um limite de crescimento, à medida que aumenta a concentração de 
Sm na fase aquosa numa mesma faixa de acidez das soluções. 

Com efeito, os aumentos mais significativos da extração de Sm para a 
fase orgânica foram anotados em condições de concentração de Sm na fase 
aquosa no intervalo 0,1 a 0,4 moi/ f , e acidez das soluções, compreendida 
entre 0,1 e 0,3moljf. 
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Na reg1ao de acidez O.lmol/ e, pode ser visto que o aumento da con
centração de Sm para fase orgânica tem um limite de crescimento que se 
aproxima daquele correspondente ao da concentração inicial 0,4mol/f. Nessa 
condição de acidez, as concentrações de Sm na fase orgânica correspondentes 
às concentrações iniciais de Sm de 0,1, 0 ,2, 0,4 e 0,8mol/t' foram aproxi
madas e, respectivamente, iguais a 37, 43, 47 e 48mmol/ e, correspondendo 
à extrações da ordem de 36.5, 21.0, 11,7 e 5,9%. Esses números demons
tram claramente que ao aumento da concentração de Sm na fase aquosa 
está associado o decréscimo da sua extração para a fase orgânica. Para um 
acréscimo de 100% na concentração de Sm na fase aquosa (de 0,4 para 
0,8mol/t'), praticamente não ocorreu aumento da concentração de Sm na 
fase orgânica, o que acarretou uma redução acentuada da extração naquela 
condição extrema . 

Nessa mesma Figura 1, pode ser visto que as curvas de equilíbrio apresen
tam um paralelismo acentuado nas regiões de acidez, compreendidas entre 
0,1 e 0,3moljf. As curvas representativas das faixas de maior acidez inicial 
(entre 0,7 e 1,5mol/t') têm sua curvatura menos acentuada, aproximando-se 
mais de uma reta , o que demonstra a aparente dependência do aumento 
de concentração de Sm na fase orgânica ao aumento de sua concentração 
na fase aquosa obedece a uma outra função onde o valor limite do inGre
mente da concentração de Sm na fase orgânica está além da faixa de acidez 
investigada. 

A Figura 2, mostra que a dependência entre o coeficiente de distribuição 
de Sm (Dsm) e a acidez inicial das soluções é tal que, à medida que a acidez 
aumenta, o seu coeficiente de distribuição diminui . Essa mesma dependência, 
proporcionalmente inversa, se repete quando se relaciona a concentração 
inicial de Sm na fase aquosa com o coeficiente de distribuição. Os mais altos 
valores do coeficiente de distribuição (Dsm) foram alcançados em condições 
que associavam baixas acidez inicial e concentração de Sm na fase aquosa, 
conforme mostrado na curva 1. 

Nas regiões de acidez elevada, (nesse conjunto de experimentos correspon
dente ao intervalo 0,7 até 1,5molje) , o coeficiente de distribuição é aproxi
madamente constante se observado como uma função tanto da variação da 
acidez, quanto da concentração inicial de Sm. Os valores muito baixos de 
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(Dsm) nessa faixa (aproximadamente 0,025) representam a inadequação da 
associação das condições de elevada acidez e alta concentração inicial de Sm 
para a sua extração. A Figura 2 mostra ainda que, independentemente da 
diminuição das concentrações iniciais de Sm de 0 ,8 para O,lmol/f, as cur
vas do coeficiente de distribuição tendem a convergir assintoticamente para 
valores muito baixos quando a acidez das soluções é maior que 0,9mol/ f. 

O sistema de extração SmCI3-HCI-D2EHPA (1M) em querosene tem os 
seus dados de equilíbrio apresentados nas Figuras 3 e 4 , mediante as curvas 
de extração e do coeficiente de distribuição (Dsm )· 
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Figura 3 -Curvas de equilíbrio do sistema SmCI3-HCI-D2EHPA 
(1M) em querosene, 0/ A = 1, 25°C. 

A Figura 3 mostra as curvas de equilíbrio para o sistema que usa o D2EHPA 
como extratante. As curvas apresentam um aspecto muito próximo daquele 
apresentado pelo sistema em que se usou o HEHEHP como extratante. A 
diferença fundamental reside no fato de que mesmo nas regiões de menor 
acidez (entre 0,1 e 0,3mol/f) as curvas não apresentam tão acentuada cur
vatura quanto no caso do HEHEHP. Esse fato demonstra, uma menor de
pendência do extratante D2EHPA em relação ao aumento da concentração de 
Sm na fase aquosa e aumento da acidez das soluções. Na verdade, observa-se 
um paralelismo acentuado entre as curvas, função das diferentes condições . 
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de acidez dos sistemas estudados, e pode ser notado que à medida que au
menta a acidez inicial, diminui a concentração de Sm na fase orgânica, para 
toda a faixa de concentração de Sm estudada (desde 0,1 até 0,8molje). 

Observando as Figuras 1 e 3, pode ser visto que na condição de menor 
acidez (0,1molje) as concentrações de Sm na fase orgânica em equilíbrio com 
as concentrações iniciais de 0,1 e 0,4mol/ e foram, respectivamente para o 
HEHEHP e para o D2EHPA. aproximadamente iguais a 36 e 48mmol/ e e 75 
e 93mmol/ e. Quando se aumentou a acidez para o nível 0,5mol/ e observou
se uma redução nos valores das concentrações orgânicas em equilíbrio para 
aproximadamente 7 e 14mmolje. no caso do HEHEHP, e para 48 e 62mmolje 
no caso do D2EHPA. Os fatores de redução, portanto, foram significativa
mente diferentes e no caso do HEHEHP correspondeu a 4,3 enquanto que 
para o D2EHPA esse correspondeu a 1,5. Esses fatores representam a média 
aritmética da variação das concentrações de Sm em equilíbrio com as con
centrações aquosas de 0,1 e 0,4molje, quando se aumentou a acidez das 
soluções de 0,1 para 0,5mol/f!. 

Esses resultados mostram que apesar de, aparentemente, ambos os ex
tratantes apresentarem a mesma dependência em relação ao aumento da 
acidez e da concentração de Sm na fase aquosa, o extratante D2EHPA 
mostrou-se mais estável às variações dos parâmetros, apresentando para to
das as faixas de acidez e de concentração inicial de Sm estudadas, valores 
mais elevados de extração do que aqueles obtidos com o HEHEHP. 

A dependência dos coeficientes de distribuição de Sm (Dsm) do sistema 
usando o D2EHPA como extratante em função da acidez e da concentração 
inicial da fase aquosa está mostrado na Figura 4 . 
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A Figura 4 mostra a mesma tendência observada para o caso anterior do 
extratante HEHEHP, em relação à acidez inicial das soluções. Repete-se a 
dependência entre o aumento do coeficiente de distribuição e a diminuição 
da acidez inicial. 

A diferença fundamental reside , porém , no fato de que nas regiões de 

acidez elevada (entre 0,7 e 1,5mol/ C) as curvas para o D2EHPA apresentam 
um maior afastamento entre si e uma menor tendência de convergência para 
valores tão baixos quanto aqueles observados no caso do HEHEHP. Esse 
comportamento é , ao nosso entendimento, demonstrativo de uma melhor 
adequação do extratante D2EHPA em relação ao HEHEHP, em condições 
de elevada acidez, na extração isolada de Sm . 

O comportamento dos extratantes na extração individual de Gd e Y foi 
investigado numa ampla faixa de variação de acidez (entre 0,1 e 2,1moi/C), 
com a concentração inicial de Gd e Y mantida constante (0,4molfC). 

As Tabelas de I a IV resumem as condições e os resultados experimentais . 
obtidos para os sistemas usando HEHEHP e D2EHPA como extratantes, e i 
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a Figura 5 representa, o comportamento dos coeficientes de distribuição nos 
diferentes sistemas de extração. 

Tabela I - Dados de equilíbrio para o sistema GdCI3-HCI-HEHEHP 
(1M) em querosene, 0/ A = 1, 25°C. 

Condição Inicial Condições de Equilíbrio Coeficiente 
Aquoso Aquoso Orgânico Distribuição 

Acidez Cone. Acidez Cone. Cone. 
No (mol/f) (mol/f) (moi/ f) (mol/f) (mol/f) D 

1 0.1008 0.3924 0.5569 0.3355 0.0673 0.2006 
2 0.3000 0.3937 0.6894 0.3626 0.0362 0.0998 
3 o. 7014 0.3951 1.0043 0.3865 0.0085 0.0220 
4 1.1941 0.3943 1.4143 0.3895 0.0051 0.0131 
5 1.4979 0.3931 1.6817 0.3964 0.0045 0.0113 
6 2.0151 0.3949 2.1573 0.3952 0.0025 0.0063 

Tabela 11- Dados de equilíbrio para o sistema YCI3-HCI-HEHEHP 
{1M) em querosene, 0/ A = 1, 25°C. 

Condição Inicial Condições de Equilíbrio Coeficiente 
Aquoso Aquoso Orgânico Distribuição 

Acidez Cone. Acidez Cone. Cone. 
No {moi/ f) (mol/f) (mol/f) (mol/f) (mol/f) D 

1 0.1008 0.3964 0.4502 0.2794 0.1171 0.4191 
2 0.3021 0.3931 0.5980 0.2945 0.0984 0.3341 
3 0.6977 0.3960 0.8976 0.3257 0.0687 0.2109 
4 1.1945 0.3984 1.3081 0.3599 0.0381 0.1059 
5 1.4981 0.3981 1.5650 0.3734 0.0263 0.0704 
6 2.1448 0.3964 2.1700 0.3862 0.0105 0.0272 



Tabela III - Dados de equilíbrio para o sistema GdCI3-HCI-D2EHPA 
(1M) em querosene, 0/ A = 1, 25°C. 

Condição Ini cial Condições de Equilíbrio Coeficiente 
Aquoso Aquoso Orgânico Distribuição 

Acidez Cone. Acidez Cone. Cone. 
No (rnol/ f) (mol/f) (rnol/f) (moi/é') {rnol/ f) D 

0.1008 0.3924 0.2868 0.2788 * * 
2 0.3000 0.3927 0.4183 0.2998 0.0948 0.3163 
3 0.7014 0.3951 0.7296 0.3294 0.0725 0.2201 
4 1.1941 0.3943 1.2084 0.3590 0.0374 0.1041 
5 1.4979 0.3931 1.5076 0.3758 0.0247 0.0656 
6 2.0151 0.3949 2.0003 0.3904 0.0152 0.0389 

* Terceira fase 

Tabela IV- Dados de equilíbrio para o sistema YCI3- HCI-D2EHPA 
(1M) em querosene, 0/ A = 1, 25°C. 

Condição Inicial 
Aquoso 

Acidez--cone. 
No (mol/f) (mol/f) 

1 0.1008 0.3964 
2 0.3029 0.3931 
3 0.6977 0.3960 
4 1.1945 0.3984 
5 1.4981 0.3981 
6 2.1448 0.3964 

* Terceira fase 

Condições de Equilíbrio Coeficiente 
Aquoso Orgânico Distribuição 

Acidez Cone. Cone. 
(mol/é') (rnol/f) (mol/ f) D 

0.8127 0.1704 * * 
0.9374 0.1958 * * 
1.2283 0.2477 * * 
1.6263 0.2846 0.1136 0.3990 
1.8932 0.2900 0.1076 0.3711 
2.4833 0.3081 0.0882 0.2862 
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As Tabelas I e 11 mostram os dados de equilíbrio para os sistemas de ex
tração com o HEHEHP. As Tabelas III e IV e as curvas da Figura 5 mostram 
que, operacionalmente, o HEHEHP pode ser usado para extrair individual
mente Gd e Y em toda a faixa de acidez investigada. No caso da extração de 
Y, a curva do seu coeficiente de distribuição mostra-se contínua e com acen
tuada inclinação nas regiões de acidez compreendidas entre 0,1 e 1,2mol/ e. 
mostrando, portanto, uma forte tendência de diminuição com o aumento da 

' 
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acidez. O maior valor do coeficiente (Dy) foi igual a 0,42, correspondente a 
uma acidez inicial de 0,1mol/ f, enquanto que o seu menor valor, em torno de 
0,03, resultou numa condição de acidez inicial de 2,1mol/f. mostrando, por
tanto, a sua curva uma aparente dependência exponencial e negativa entre 
o aumento da acidez e o coeficiente de distribuição . 

No caso do Gd, a curva na Figura 5 mostra 3 regiões distintas que podem 
indicar diferentes comportamentos para esse sistema de extração na faixa 
compreendida entre 0,1 e 0,5mol/f, a curva assume uma maior inclinação 
em relação à abcissa do gráfico, mostrando uma maior dependência entre 
o coeficiente de distribuição (Dcd) e a acidez inicial. Na faixa compreen
dida entre 0,5 e 1,0mol/ f essa dependência torna-se menos acentuada, para 
então, a partir da acidez correspondente a 1,0mol/f. a curva aproximar-se de 
um paralelismo, em relação ao eixo das abcissas, indicando o início de uma 
região de valores aproximadamente constantes e de baixo valor de (Dcd)· A 
maior extração de Gd foi da ordem de 17% e aconteceu na acidez correspon
dente a 0,1moljf, acontecendo a partir daí uma queda para o valor de 10% 
quando a acidez aumentou para 0,3mol/ e. Quando se aumentou a acidez 
para 0,7moljf a extração de Gd diminuiu abruptamente para cerca de 2%. 

Comparando-se esses resultados com aqueles obtidos na extração indivi
dual do Y (com acidez O,lmol/f e extração de 30%, e com acidez de 
0.7moljf, extração de 17%). percebem-se claramente as diferenças de com
portamento do extratante HEHEHP em relação aos elementos das frações 
média e pesada. 

O uso do D2EHPA na extração individual de Gd e Y mostrou um compor
tamento bem distinto em relação àquele observado para o HEHEHP. Espe
cialmente para o Y, pode ser observado que operacionalmente são exigidos 
elevados índices de acidez nas soluções clorídricas para que não ocorra a 
formação de uma terceira fase estável (faixa de acidez compreendida entre 
0,1 e 0,7mol/f). No caso do Gd essa terceira fase se manifestou somente 

numa faixa de acidez inferior a 0,3mol/f. Esses fatos associados mostram 
que embora os valores dos coeficientes de distribuição de Gd e Y tenham sido 
sempre maiores do que aqueles obtidos com o HEHEHP (conforme mostram 
as Tabelas de I até IV), o uso daquele extratante exige condições de acidez 
elevada para eficientemente extrair os elementos das fraç:ões média e pe-
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sada, tais como Gd e Y, sem comprometer a operação pelo aparecimento 
da terceira fase . Por outro lado, pode-se prever que as condições de reex
tração serão ainda mais críticas em relação ao consumo de ácido, o que por 
sua vez exige uma avaliação mais detalhada em termos de custos globais e 
operac1ona1s. 

A Figura 5 agrupa os coeficientes de distribuição dos elementos Sm, Gd 
e Y como função da acidez das soluções numa concentração constante dos 
elementos. 
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Figura 5 - Coeficiente de distribuição para o sistema RCL3-HCI
HEHEHP /D2EHPA (1M) em querosene 0/ A = 1, 21 °C. 
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O gráfico mostra, para o caso do HEHEHP, que para Sm e Gd (repre
sentativos da fração média) as curvas foram muito próximas e quase que 
absolutamente paralelas ao longo de toda a faixa de acidez . Os coeficientes 
de distribuição de Gd{DcJ) foram cerca de 20% maiores do que aqueles do 
Sm (Dsm) ao longo da faixa de acidez elevada (0,6 até 2,lmol/f). Na faixa 
de menor acidez (0,1 até 0,6mol/ e) essa diferença atingiu a marca de 36%. 

No caso do Y pode ser observado que os seus coeficientes foram bastante 
superiores àqueles observados para Sm e Gd (pelo menos o dobro) e que a 
curva do seu coeficiente de distribuição apresenta uma tendência retilínea 
acentuada, especialmente na região de acidez entre 0.1 e 1,2mol/f. A sua 
curva apresentou uma característica peculiar tal que os seus coeficientes de 
distribuição nos sistemas de extração com HEHEHP foram muito próximos 
daqueles obtidos para o Gd usando como extratante o D2EHPA. No intervalo 
de acidez 0,7 até 1,7molje os coeficientes do Y e Gd variam entre si , no 
máximo, em até ± 7%. 

Pode ser visto ainda na mesma Figura 5 que quando se usou o D2EHPA, 
as curvas para o Sm e Gd mantiveram sua posição relativa de valores mais 

altos de DcJ do que de Dsm · Observa-se o mesmo paralelismo que no caso 

do extratante anterior e valores de coeficiente de distribuição mais altos 
para ambos os elementos. Na acidez correspondente a 0,3mol/ e os valores 
calculados para DcJ e Dsm foram, respectivamente, iguais a 0 ,32 e 0,25. 

As peculiares condições de extração para o Y no sistema usando D2EHPA 

exigiram acentuados níveis de acidez. A formação de uma terceira fase 
estável só foi eliminada em condições de acidez elevada (1,2mol/ e). Um 
coeficiente de distribuição da ordem de 0,40 foi calculado para essa mínima 
condição de acidez capaz de permitir uma operação adequada de extração. 

EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DO EXTRATANTE 

O efeito da concentração dos extratantes na extração individual de Sm 

foi observado em condições de acidez e concentração constantes daquele 

elemento. A faixa de acidez e a concentração de Sm nos ensaios foram esco
lhidas com base nas observações anteriores dos testes em que as condições 
foram próximas daquelas onde ocorreu a máxima extração. 
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A Tabela V e a Figura 6 mostram os resultados e as condições dos ensaios 
em duplicata . 

Tabela V- Efeito da concentração do extratante nos sistemas SmCI3-

HCI-HEHEHP /D2EPHA (1M) em querosene, 0/ A= 1, 
25°C. 

Condi ção Inicial Cone. Condições de Equilíbrio Extração 
Aquoso Ext . Aquoso Orgânico Taxa Incremento 

Acidez Cone. Acidez Cone. Cone. 
No (moi/i) (moi/i) (moi/i) (mol/f) (mol/f) (moi/i) (%} 

Extratante: HEHEHP 
1 0.2902 0.4003 0.25 0.3158 0.3931 0.0059 1,47 1.00 
2 0.2902 0.4003 0.50 0.3320 0.3879 0.0119 2.97 2.02 
3 0.2902 0.4003 1.00 0.3798 0.3774 0.0241 6.01 2.03 
4 0.2902 0.4003 1.50 0.4182 0.3632 0.0331 8.27 1.37 
---

Extratante: D2EHPA 
5 0.2902 0.4003 0.25 0.3832 0.3788 O.D205 5.12 1.00 
6 0.2902 0.4003 0.50 0.4570 0.3587 0.0399 9.97 1.95 
7 0.2902 0.4003 1.00 0.6482 0.3184 0.0770 19.24 1.93 

8 0.2902 0.4003 1.50 o. 7176 0.2780 0.1178 29.43 1.53 

O gráfico da Figura 6 foi plotado a partir dos resultados da Tabela V 
e mostra claramente uma relação linear e positiva entre o aumento da ex
tração e o aumento da concentração do extratante. Os resultados mostraram 
que nessas condições intermediárias de acidez e de concentração de Sm é 
possível prever-se uma relação proporcional e direta para descrever a de
pendência entre o aumento da concentração do extratante e o aumento da 
extração. O extratante D2EHPA, ao longo de toda faixa de concentração 
estudada, atingiu extrações superiores , em cerca de 200%, àquelas obtidas 

com o HEHEHP. 
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Figura 6 - Efeito da concentração do extratante no sistema 
SmCI3-HCI-HEHEHP /D2EHPA (1 M)em querosene, 0/ A 
= 1, 25° c. 

225 

A correlação entre a razão de extração e o aumento da concentração dos 
extratantes pode ser expressa sob a forma y = ax + b, onde a é um valor posi
tivo que descreve a taxa de extração de Sm para a fase orgânica em função 
do aumento da concentração do extratante, mostrando que nas condições 
reacionais dos sistemas estudados ocorrem, possivelmente, reações de troca 
iônica governadas pelas interações mássicas dos equivalentes das espécies 
envolvidas. Com efeito, os resultados experimentais mostraram que para um 
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incremento global da concentração dos extratantes da ordem de 6,0 corres
pondeu um aumento da razão de extração de Sm da ordem de 5,57 com 
o HEHEHP e de 5,75 com o D2EHPA, que em termos de extração global 
correspondem a aumentos de 1,5% para 8,3% com o HEHEHP e de 5% para 
cerca de 30% com o D2EHPA. 

EFEITO DO TEMPO DE CONTATO 

A avaliação da influência do tempo de contato na extração de Sm utilizou 
testes em duplicata, seguindo o mesmo procedimento experimental anteri
ormente descrito, com uma única modificação, tal que as soluções aquosa e 
orgânica foram imediatamente separadas e analisadas, após o contato, para 
determinação dos teores de samário e de ácido livre, conforme cada caso. 

O parâmetro avaliado nesse estudo foi a extratabilidade de samário, ex
pressa em termos percentuais, e medida pela razão entre a concentração final 
da fase orgânica equilibrada e a concentração inicial de samário (constante 
rv 0,4moljf). 

A Ta~la VI mostra os resultados e as condições experimentais para os 
reagentes ensaiados. 

Pode ser visto que o tempo para atingir o equilíbrio da extração foi muito 
pequeno. No tempo de contato correspondente a meio minuto a extração 
foi da ordem de 75% da máxima calculada quando se usou o D2EHPA, e de 
cerca de 95% da máxima extratabilidade quando se usou o HEHEHP. 

Considerando que o tempo máximo de contato foi de 20 minutos, e os 
valores máximos de extração foram 19,59% com D2EHPA e 5,95% com 
HEHEHP, podemos assumir um valor da ordem de 5 minutos como mínimo 
e satisfatório, para fins de projeto de equipamento e de processo. Com 
efeito, ao tempo de contato de 5 minutos corresponderam extratabilidades 
da ordem de 18,6% e de 5,77%, respectivamente com o D2EHPA e HEHEHP, 
que representam cêrca de 94% e 97% das extrações máximas alcançadas. 
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Tabela VI - Efeito do tempo de contato no sistema SmCI3-HEHEHP 
(1M) em querosene 0/ A = 1, 25° 

Condição Inicial Tempo Condições de Equilfbrio Orgânico Extração 
Acidez Cone. Acidez Cone. Cone. 

No {mol/l) (moijl) (min) (moi/ l) (moifl} {mo!fl) {%} 
D2EHPA 

1 0.3001 0.3966 0.5 0.6257 0.3142 0.0738 18.61 
2 0.3001 0.3966 1.0 0.6298 0.3139 0.0768 19.36 
3 0.3001 0.3966 2.0 0.6312 0.3130 0.0769 19.38 
4 0.3001 0.3966 3.0 0.6326 0.3121 0.0738 18.61 
5 0.3001 0.3966 5.0 0.6672 0.3103 0.0741 18.68 
6 0.3001 0.3966 10.0 0.6409 0.3129 0.0759 19.14 
7 0.3001 0.3966 20.0 0.6301 0.3129 0.0777 19.59 

HEHEHP 
11 0.3001 0.3966 0.5 0.3694 0.3769 0.0182 4.59 
12 0.3001 0.3966 1.0 0.3659 0.3738 0.0209 5.27 
13 0.3001 0.3966 2.0 0.3666 0.3729 0.0215 5.42 
14 0.3001 0.3966 3.0 0.3731 0.3722 0.0224 5.65 
15 0.3001 0.3966 5.0 0.3731 0.3699 0.0229 5.77 
16 0.3001 0.3966 10.0 0.3740 0.3741 0.0233 5.87 
17 0.3001 0.3966 20.0 0.3717 0.3692 0.0236 5.95 

<:omo consequência imediata desses resultados pode-se prever, numa es-
cala industrial , o uso de equipamentos compactos possibilitando o processa-
mento eficiente de grandes volumes de solução, desde que sejam reproduzidas 
as condições de agitação dos ensaios que caracterizaram uma cinética rápida 
de transferência de . massa. 

CONCLUSÕES 

1. As curvas de equilíbrio para a extração de Sm, Gd e Y das suas soluções 
clorídricas, usando como ~xtra)antes tanto o D2EHPA quanto o HEHEHP, 
são similares, permitindo prever me~anismos similares de extração ao longo 
das faixa~ de concentração investigadas. 

2. O extratante HEHEHP (1 M) mostrou-se adequado para todos os sis
temas reacionais, e condições experimentais ensaiadas, na extração indivi
dual de samário, gadolíneo e ítrio, especialmente pela ausência de formação 
de emulsão. 
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3. O uso do extratanle D2EHPA {1 M), especialmente na extração de Gd e 
Y, favoreceu a formação de uma emulsão estável nos níveis baixos de acidez 
dos sistemas estudados. Na extração de Gd a acidez mínima deverá ser da 
ordem de 0,3moljf e na do Y esse valor deverá ser de no mínimo 1,2mol/f. 

4. Os valores dos coeficientes de distribuição de Sm, Gd e Y, calculados 
para os diferentes sistemas de extração usando D2EHPA e HEHEHP (1 M), 
mostraram que condições de operação em elevados níveis de acidez afetam 
mais intensamente a extração desses elementos quando o extratante usado 
é o HEHEHP. 

5. O aumento da concentração dos extratantes D2EHPA e HEHEHP, no 
intervalo entre 0,25 e 1,50 M, acarretou o aumento da extração de Sm numa 
razão linear. A dependência entre a concentração do extratante e o aumento 
da extração de Sm pode ser expressa por uma equação do tipo y = ax + b, 
sendo que para o D2EHPA y = 0,18x - 0,04 e para o HEHEHP y = 0,05x-
0,01. 

6. O estudo cinético dos extratantes HEHEHP e D2EHPA na extração de 
Sm de suas soluções clorídricas mostrou que as reações atingem o equilíbrio 
num tempo de contato de apenas 5 minutos. 

7. Os resultados experimentais mostraram que o uso do reagente D2EHPA 
para a extração de Y, e por extensão para os elementos pesados, exige severas 
cond ições de acidez que restringem o seu uso em sistemas de acidez inferior 
a 1,2moljf . 
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