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RESUMO
O objctivo deste trabalho foi identificar as condições mais favoráveis para a separação do par Eu/Gd pela técnica de
extmção por solventes, sem a prévia redução do Eu(IIl) a Eu(ll), a partir de uma solução desses elementos contendo
elevado teor de gadolínio. Para isto , foram avaliadas duas rotas do processo. A primeira rota visando a extrJção do európio,
foi realizada com cxtratantcs básicos c a segunda visando a cxtração parcial do gadolínio foi realizada com extratantes
ácidos. Para isto , vários cxtratantes, ácidos c básicos, foram investigados em diversas condições. Os extratantes básicos
utili1.ados foram: Primene JM-T®, Primenc 81-R® (aminas primárias), Alamina 336® (amina terciária) e Aliquat 336®
(sal quaternário de amônio). O Aliquat 336 foi investigado na fonna de cloreto (cloreto de tricaprilmetilamônio) e de
nitrato (nitrato de tricaprilmctilamônio ). Nos estudos reali zados com os extratantes ácidos, foram utilizados o ácido
di-2-ctilhexilfosfórico (DEHPA) e o ácido 2-ctilhexilfosfônico mono-2-etilhcxil éster (HEH(EHP)) . O HEH(EHP) foi
investigado na sua fonna natural c saponiftcada. Entre os ex tratantes básicos, os melhores resultados foram obtidos com o
Ptimenc JM-T cm meio sulfúrico e com o Aliquat 336 na fonna de nitrato em meio nítrico. A scletividadc obtida com os
cxtratantcs básicos, Primcnc JM-T c Aliquat 336 na forma de nitrato (fato r de separação de 2,0) foi superior à obtida com
os ex tratantes ácidos (fatores de separação de I ,44 para o DEHPA e 1,59 para o HEH(EHP) .
PALAVRAS-CHAVE: cxtração de curópio, extração de gadolínio, separação de curópio e gadolínio

I.

INTRODUÇÃO

O interesse pelos óxidos dos elementos tcm1s raras de elevada pureza, como os óxidos de curópio e gadolínio têm crescido
muito nos últimos anos, devido a diversificação c expansão de suas aplicações. O Európio, dentre outras aplicações,
juntamente com o ítrio é rcsponséívcl pela cor vermelha nos televisores cm cores c nos monitores de computadores. O
gadolínio é empregado na medicina, como agente contrastante cm imagens de ressonância magnética c na área nuclear,
como absorvedor de nêutrons ténnicos (Morais and Ciminelli, 1998, Watson, I 994, Manzel and Dorr, 1980).
Európio, gadolínio c samário fazem parte do gmpo das terras raras médias. O [racionamento desse gmpo nos elementos
individuais, geralmente se processa via remoção do curópio pela técnica de redução do Eu(III) a Eu(II), seguida da
precipitação do Eu(IJ) como sulfato de európio (II) (Morais and Ciminelli, 19<J8, 2001) Após a recuperação do curópio,
samário c gadolínio s;lo separados pela técnica de cxtração por solventes (Geschneidner, 1980). Uma rota alternativa
envolve a remoção do samário, seguida da separação európio-gadolínio.
No presente estudo foi utilizada uma amostra com alta concentração de gadolínio (96,5% p/p Gdp 3 e 3,5% p/p Eu2 0 3 em
terras raras), gerada no processo de cxtração por solventes onde ocorreu a separação do samário (Lima c Cunha , 1997).
Estudos de recuperação de curópio por redução química, realizados com esta mistura, levaram a obtenção do Eup 3
99 ,<)9 %p/p cm apenas dois estágios de redução/precipitação (Morais and Ciminelli, 2001). A recuperação posterior do
gadolínio presente no filtrado do processo de recuperação do curópio, mediante precipitação com ácido oxálico ou
hidróxido de amônio cm excesso, levou à obtenção do Gdp 3 com pureza de 99,6 ± 0,2 % p/p. Esse produto apresenta
aplicações comerciais. porém , aplicações mais nobres requerem purezas mais elevadas .
Embora não tenha sido encontrado cm literatura, estudos de separação do par Eu(Ill)/Gd(III), sem a prévia redução do
E u(III) a Eu(Il), a alta concentração de gadolínio presente na mistura Eu!Gd motivou a investigação da remoção parcial
deste elemento antes da etapa de redução do curópio. A remoção de parte do gadolínio antes da recuperação do curópio
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apresenta algumas vantagens, como: (i) aumento da concentração de európio na solução de alimentação. com conseqüente
redução do volume de solução a ser tratado: (ii) obtenção de um produto de Eu 20 1 mais puro já na primeira etapa de
redução/precipitação; (iii) produção do Gdp 3 de pureza superior <I obtida a panir do filtrado do processo de rccuperaçào
do curópio.
Com vista nestes aspectos, o presente trabalho teve como objctivo identificar as condições mais favoráveis para a obtenção
de duas frações da mistura de Eu/Gd. Uma primeira fração contendo gadolínio de alta pureza c a outra fraçào contendo
uma mistura de Eu!Gd, porém mais rica cm curópio, que alimentaria a etapa de recuperação deste elemento. Para isto.
vários extratantcs, ácidos c básicos, foram testados em diversas condições experimentais.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Reagentes e Soluções
As soluções de európio c gadolínio foram preparadas a panir de uma amostra contendo a mistura desses elementos
na fom1a de carbonato (1,90% p/p Eup 3 e 52,9% p/p Gdp) fornecida pela INB - Industrias Nucleares do Brasil.
A composição química completa do carbonato é apresentada na Tabela I. A caracterização do carbonato foi realizada
utilizando os métodos de espectrometria de energia de raios-X (determinação dos lantanídeos). espectrometria de
absorção atômica (Fe 3+), potcnciometria (CJ-) c gravimctria (CO/ · c Hp) As soluções aquosas de nitrato c cloreto de Eu/
Gd usadas nos experimentos foram preparadas dissolvendo o carbonato cm soluções aquosas (3 moi L·1) dos respectivos
ácidos. A solução de sulfato de Eu/Gd foi preparada, transformando o carbonato de Eu/Gd cm sulfato. pela adição de
solução concentrada (9 moi L· 1) de ácido sulfúrico. seguida da dissolução do sulfato mediante adição de i1gua destilada.
Todas as soluções foram preparadas com reagentes de grau analítico c água destilada.

Tabela I - Composição química do carbonato de curópio c gadolínio
Espécie
Teor(% p/p)

KO
<0.005

1.64

45.4

<0.005

43.3

2.30

0.060

7.28

Os extratantes e solventes (diluentes orgânicos) utilizados foram todos comerciais. O úcido di-2-ctilhcxilfosfórico
(DEHPA) (97 % p/p) c o ácido 2-etilhexilfosfônico mono-2-ctilhcxil éstcr (HEH(EHP)) (%.5 '% p/p). comercializado
como Ionquest 801®, foram fornecidos pela Albright & Wilson Amcricas, lnc. As aminas primúrias (Primcnc JM-T":· c
Primene 81-R®) foram fornecidas pela Rolun and Haas Company. O Aliquat 33600 (Sal quatemário de amônio). a Alamina
336® (amina terciária) c o tridccanol, utilizado como modificador. nas soluções de aminas, foram fornecidos pela Cognis
do Brasil Ltda. Como diluente. foi utiliz~1do o EXXSOLoo (querosene purificado). fornecido pela E.\:xon Química Ltda.
A saponificação do HEH(EHP) foi realizada mediante contactação de tuna solução 1.5 moi L·1 deste cxtratantc. com
solução de NHpH. A relação volumétrica das fases orgúnica/aquosa foi de 1/1 c o tempo de contactação foi de 5
minutos. O Aliquat 336 (cloreto de tricaprilmctilamônio) (Aliquat-Cl) foi convertido para a forma de nitrato (cloreto de
tricaprilmetilamônio) (Aiiquat-NO,) pela contactação (duas contactaçõcs) de uma solução 0.5 moi L· 1 deste c:xtratantc
com soluções de nitrato de sódio," 2 moi L· 1 na relação volumétrica orgf111ico/aquoso de 2/1 durante 5 minutos. Esta
metodologia é semelhante <I utilizada por Preston ( 1996). a menos do nitrato de amônio que foi substituído pelo nitrato de
sódio neste trabalho. O controle da conversão do cloreto de tricaprilmctilamônio para nitrato de tricaprilmctilamônio foi
realizado mediante detenninação do íon cloreto
na fase aquosa.

ccn

2.2. Procedimento
Os experimentos de cxtração foram realizados em béqucr de 100 m.L, utilizando iguais volumes (20 mL) das fases
aquosa e orgânica e agitação mecânica, a uma temperatura de 25 ± 1"C. Embora experimentos variando o tempo de
contactação indicaram o tempo de 3 minutos como suficiente para atingir o equilíbrio, os experimentos foram realizados
com 5 minutos de contactação. Após contactação, a mistura contendo as fases aquosa e orgànica foi transferida para um
funil de separação para promover a sepamção das fases. Os c.-.;pcrimcntos para dctcnninaç;1o dos fatores de scparaçào
foram realizados cm triplicatas. Os resultados desses experimentos indicaram um erro de 5 '%para um nível de confiança
de 95%.
Os extratantes básicos foram investigados nos meios clorídrico, nítrico c sulfúrico. Em meio nítrico c clorídrico. as
concentrações de Eu2 0 3 e Gdp 3 foram fixadas em 1,0 c 27.6 g L· 1, respectivamente. As concentrações de cloreto c
nitrato foram ajustadas por meio da adição dos correspondentes sais de sódio. Em meio sulfúrico as concentrações de
Eu 2OJ e Gd 2OJ foram reduzidas <I metade das anteriores (0,52
e 14.3
g L"1) , devido a menor solubilidade das terras raras
.
.
1
nesse meio . A concentração de SO/ · foi de LO moi L· O acompanhamento dos experimentos foi realizado mediante
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análise de Eu c Gd. na fase aquosa. por espectrometria de energia de raios-X (sistema Kcvex). Esta técnica utiliza uma
fonte de amcricio (Am 211 ) como emissor de raios-X. O espectro de raios-X dos elementos terras raras é formado devido
ú excitação dos clétrons da camada K do átomo. produ1.indo assim espectros mais simples comparados aos obtidos pela
fluorescência de raios-X convencional. onde também ocorre a excitação dos clétrons da camada L. Outra vantagem do
sistema Kcvcx. é o fato das análises serem conduzidas tanto cm amostras sólidas como líquidas. com baixos limites de
detecção (Barbosa c Pereira. 1995).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os diversos tipos de cxtratantcs utilillldos na cxtração de metais podem ser divididos em três classes: e.\tratantcs ácidos,
cxtratantcs neutros c cxtratantcs búsicos. Os cxtratantcs neutros extraem pelo mecanismo de solvatação, enquanto os
c:-.:tratantcs ácidos c básicos. c:-.:tracm pelo mecanismo de troca iônica. Os c:-.:tratantcs ácidos extraem via suas bases
co1~jugadas c. portanto são trocadores catiônicos líquidos. ou seja. extraem espécies catiônícas. Os cxtratantes búsicos são
constituídos pelas aminas. que extraem via sais de aminas. fonnados mediante protonação. Os sais de aminas extraem
espécies aniônicas ou espécies neutras. por troca aniônica ou fonnação de adutos, respectivamente (Thomton, 1992).
A separação dos elementos terras raras no estado trivalente baseia-se na pequena diferença de acidez que ocorre de
maneira sistcmútica entre esses elementos. c cresce no sentido do La - Lu (Gcschncidner. 1980) Esta diferença se deve
ao decréscimo do tamanho do raio iônico. conhecido como contmção lantanídica, que ocorre com o aumento do número
atômico desses elementos. Dessa forma . os e:-.:tratantcs ácidos. os quais extraem via base c011jugada. tem maior afinidade
com os elementos de maior número atômico, que apresentam maior caracter ácido que os de menor número atômico.
A preferência dos cxtratantcs búsicos pelos metais terras raras depende do meio cm que estes se encontram Em meio
nítrico ou sulfúrico. o comportamento é o inverso dos cxtratantcs ácidos. ou seja. o coeficiente de cxtração decresce
com o aumento do número atômico. Quando o ligante é o íon tiocianato (SCN·) o coeficiente de extração aumenta com
o aumento do número atômico. Segundo Prcston c Du Prcc1. ( 1992). isto ocorre. porque no caso do tiocianato, que é um
ligante nomodcntado. predomina a intcraç;1o clctrostática. entre o ciltion c o ligante. que aumenta com o aumento do
número atômico do dtion. Enquanto no caso do nitrato (ligante bidentado), predomina o efeito cstérico. devido ao maior
número de coordcnaç;lo requerido para formaç<lo de complexos neutros ou aniônicos com este ligante. Para o su lfato. que
também é um ligante bidentado. tem-se o mesmo predomínio do efeito estérico observado para o nitrato.

3.1. Extratantes Básicos
Baseado na composiçiio química da mistura investigada, os cxtratantcs básicos parecem ser mais indicados neste processo
de separação. Isso porque o curópio. presente cm quantidade bem inferior ao gadolínio, possui menor número atômico.
podendo assim ser extraído prcfcrcncialmcntc ao gadolínio. Todavia, a eficiência das aminas como extratantes é limitada
pelo meio cm que se encontra o metal c pela capacidade do metal em formar complexos neutros ou aniônicos neste meio .
Os cxtratantcs búsicos foram testados nos meios clorídrico. nítrico c sulfúrico. A acide;. da solução de sulfato de Eu/Gd
foi de 0. 1 moi L·1 H' (pH 1.0). enquanto as soluções clorídricas c nítricas foram preparadas em pH l ,O c 3,0. Nestes casos,
não foi observado efeito do pH no comportamento dos cxtratantcs. A utili7~Jção de elevadas concentrações de nitrato
se deve ;l dificuldade de formação de complexos neutros e/ou aniônicos deste ânion com curópio c gadolínio. Devido
a maior facilidade dos elementos terras raras cm formar complexos aniônicos com o sulfato. a concentração deste foi
significativamente menor. Nos experimentos rcali7lldos cm meio cloridrico, não foi observado nenlmma extração dos
metais cm estudo . Isto porque cm meio clorídrico predominam-se os complexos catiônicos. da fonna [EuCIF ", [EuCI,j+,
[GdCIF ' c [GdCI, I'. além dos dtions mctMicos livres. Eu" c Gd" . que não são extraídos pelas aminas. A concentraÇiio
máxima de cloreto nestes experimentos foi limitada a 4,0 moi L· 1 devido a saturaçiio do NaCI. Os resultados obtidos com
os cxtratantcs básicos estão apresentados na Tabela II.
Tabela II- Resultado dos experimentos positivos realizados com os cxtratantcs bf1sicos.
Fase orgânica
Fase aquosa
Extração (%)
F.S .
Experimento
(Número)
(Extratantc)
Meio
(moi V)
Eu O
Gd O
Eu!Gd
I
Primcne 81-R
SO/
1,0
88.4
79.0
2,0
98,4
2
PrimcncJM-T
SO/
1.0
99, I
1,8
3
Primcnc JM-T*
SO/'
1,0
66, 1
48 ,9
2,0
4
Alamina 336
NO,·
4.0
8,9
10.3
1,2
5
Aliquat-NO,
NO,·
4.0
8,3
2,0
15.5
6
Aliquat-NO,
NO,·
6.0
14,7
25.8
2.0
7
Aliquat-NO
NO ·
8.0
43,3
2.0
27.5
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Concentração dos cxtratantcs = 0.5 moi L·'. *Concentração do cxtratantc = 0.25 moi L·'. FS. = Fator de separação
Os resultados obtidos cm meio sulfúrico indicaram uma maior cxtração com o Primcnc JM-T quando comparado ao
Primcnc 81-R (Experimentos I c 2). Nesses experimentos. o fator de separação Eu/Gd obtido com o Primcnc JM-T foi
menor devido as altas porcentagens de cxtração obtida para os dois metais (próximas de I00'!1.,) . Ao rcdu1.ir a concentração
do ex tratante pam a metade (c.\pcrimcnto 3). o fato r de separação Eu/Gd foi o mesmo obtido par o Primcnc 81-R . Quando
esses cxtratantcs foram uttli1..ados cm meio clorídrico c nítrico. ocorreu a formaç;lo de emuls:"ío Contritrios aos resultados
obtidos com as aminas primárias cm meio sulfúrico. tanto o Aliquat 3:\ú na fonna de cloreto c na forma de nitrato. quanto
a Alamina 336 mostraram-se ineficientes na cxtraç;1o de Eu c Gd . Isto provavelmente se deve <lO efeito cstérico, provocado
pelo tamanho da molécula dos complexos 1Eu(S0,)1 1 c IGd(SO,, )J. Este efeito n;1o é obscn ado nas a minas primárias.
porque neste caso. o gmpo amino encontra-se mais livre. ou seja. tem-se apenas uma cadeia de carbono ligada ao
nitrogênio. ao contrário da Alarnina c do Aliquat. onde há três cadeias carbónicas ligadas ao nitrogênio.
Em meio nítrico. o Aliquat-NO, apresentou maior selctividadc do que a Alamina .l3ú. corno indicam os fatores de
separação de 2.0 c 1.2 respectivamente (experimentos 4 c 5). A importúncia da concentração de nitrato na cxtração
destes elementos pode ser observada quando esta aumenta de 4 para 8 moi L·' (experimentos 5. ú c 7). O aumento na
porcen1<1gcm de extração. ocone porque maiores concentrações de nitrato. favorece a formação de complexos do tipo
[Eu(NOJ,I c [Gd(NO,)J que são extraídos pelas aminas (Prcston, PJ%).
Os melhores resultados foram obtidos com as aminas primúrias cm meio sulfúrico c com o Aliquat na forma nitrato
cm meio nítrico . Nestes casos foi obtido um fator de scparaç<lo Eu/Gel de 2.0 . ·A diferença entre o Prirncnc 81-R c o
Primcnc JM-T cstú no número de carbono do gmpo alquila. O Primcnc 81-R possui ele 12 a 14 carbonos enquanto o
Primcnc JM-T possui de 16 a 22 carbonos (maior caracter hidrofobico) Devido a alta clispcrs;lo do Prirncnc 81-R na fase
aquosa. este c.\tratante foi abandonado c os estudos posteriores foram rcali1.ados com o Primcnc JM-T c com o AliquatNO,. Nesses estudos. investigou-se o efeito da concentração dos c.\tratantes. a saturação do metal na fase orgfmica c as
condições de reextração para os dois ex tratantes sclccionados . Nos experimentos variando a conccntraç;1o do Prirucnc JMT de O, I a OJ moi L· '. m1o foi observado altcraç;1o no fato r de scparaç<lo do par Eu/Gd. Os experimentos de saturaç:1o do
Primcnc JM-T indicaram a saturação elo cxtratantc na primeira contactaç;1o. Este fato n;1o roi observado corno AliquatNO). Para o Primcnc JM-T (1,5 rnol L' encontrou-se um ponto de saturaç:lo de 1-L8 g L' ele Ó\ido de terras raras totais
(Eu 20 3 + Gd 20,), enquanto para o Aliquat-NO,. também 0.5 moi L·'. o ponto de saturaç;1o encontrado foi de 10.6 g L·'
dos respectivos óxidos. isto após 3 contactaçõcs sucessivas com a mesma amostra de orgi\nico. Nos experimentos de
rccxtração do Eu c Gd presentes no Aliquat-NO, n;1o foi obscrYada nenhuma sclcti\'icladc. Os dois elementos foram 100%
rcc.\traídos com úgua. Os C.\pcrimcntos de rec.\tração do Eu c Gd presentes no Primcnc JM-T foram rcali1.ados com ilcido
sulfúrico. A inlluênci:1 da concentração do ácido foi investigada no intcr\alo de 0.25 a 2.0 moi L 1• Nesses C.\pcrimcntos
foi encontrado urn fato r ele scparaç<lo Gd/Eu da ordem de I.7.

'!

Entre os cxtratantcs bilsicos, o Aliqu:1t ).16 modificado apresenta como y;Jnt;Jgcm a n:1o saturaç;1o cm <lpcnas uma
contactação. A falta de sclctividadc na etapa de rcextraç:1o, que no caso da scparaç:1o Eu/Gd. corresponde <I etapa de
lavagem, pode ser contornada aumentando-se a rclaç<lo ele fases org;ínico/aquoso .

3.2. Extratantes Ácidos
Esta etapa do estudo foi rcali;ada crn meio clorídrico. com os cxtratantcs DEHPA c o HEH(EHP). sendo o último
investigado na forma natural c saponiftcada. Esses reagentes são trocadores catiônicos. onde o hidrogênio úcido destes
é substituído pelo íon metúlico . Os íons H' liberados no processo de C.\traç<lo afctam negativamente a extraç<1o de\ ido
ao aumento da acidc1.. na fase aquosa. Este problema pode ser parcialrncntc contornado mediante saponiflcaç<lo desses
cxtratantcs. Esta saponiflcaç<lo pode ser feita via contactaç;lo destes com soluções de NaOH. KOH ou NHpH (Wang ct
ai.. 1996). Neste caso, durante a C.\tração do metal de interesse, ocorre a libcraç<lo de outro íon. dependendo do reagente
usado na saponiftcação. além de íons hidrogênio. considerando-se a saponiftcação parci;t' A saponiftcação parcial é
recomendada para se evitar problemas de fonuação de gel c perda do cxtratantc devido i1 solubili!.~lç:1o (Thakur et
ai. , 1991). Asaponifrcação parcial do HEH(EHP) no presente estudo. foi feita mediante contactaç<lo desse cxtratantc com
solução de NHpH
Corno neste caso o o~jctivo é extrair o gadolínio. constituinte majoritúrio. os experimentos comparatiYos para os três
cxtratantcs foram rcali1..ados utili~.~mdo-sc urna conccntraç<1o mais elevada destes ( 1.5 moi L·' :=:50'% v/v) Os resultados
da avaliação do comportamento dos cxtratantcs úcidos para urna dctcnuinada condição estão apresentados na Tabela III.
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Tabela III- Intluência dos extratantes DEHPA, HEH(EHP) natural e HEH(EHP)
saponificado na cxtração do par Eu/Gd
Extração (%)
Coef Extração
Ex tratante
Eu O
Gd O
P Eu
P Gd
38,2
47,0
0,613
0,9 10
DEHPA
18.8
26.9
0,232
0,368
HEH(EHP) natural
23.7
32.9
0,309
0,489
HEH(EHP) saponificado

F. S.
Gd/Eu
1,44

1.59
1.58

Solução de alimentação: 2.50 g L· 1 Eup 3 c 69.1 gL·1 Gdp 3, pH 3.0.
Ao contrário das aminas, a porcentagem de cxtração do gadolínio é maior que a do európio para esta classe de
extratantes (Tabelas II c Ili) . ObseiVa-sc também a obtenção de cxtrações mais elevadas com o DEHPA, se comparadas
com o HEH(EHP) natural (Tabela III). No caso do HEH(EHP) saponificado, as porcentagens de extração foram
aproximadamente 20 'Yo superiores às obtidas com o HEH(EHP) natural e ainda inferiores àquelas obtidas com DEHPA.
Embora o DEHPA tenha apresentado maiores coeficientes de cxtração, o fator de separação foi ligeiramente inferior
ao obtido com o HEH(EHP) . Não foi obseiVado melhora no fator de separação Gd/Eu, quando utilizou o HEH(EHP)
saponificado. Durante a etapa de sapon.ificação do HEH(EHP), verificou-se uma perda do extratante da ordem de 0,05 moi
L·1• Esta pequena perda cm um ensaio batclada de extração, pode se tomar significativa após varias etapas de reciclagem
do solvente. Desta fonna. o incremento obsciVado na extração dos elementos por si só não justifica a utili zação do
HEH(EHP) saponificado. Os estudos posteriores foram realizados com o HEH(EHP) natural e com o DEHPA. Nessa
etapa investigou-se a influência da concentração dos cxtratantes. da concentração de európio e gadolínio na fase aquosa ,
da acidez da solução de Eu c Gd c da concentração de HCl na rcextmção dos metais.
A intluência na concentração dos cxtratantcs foi investigada no inteiValo de 0,5 a 1,5 moi L- 1 Conforme esperado, o
rendimento de cxtração cresce com o aumento da concentração dos cxtratantes. Na faixa de concentração estudada. não
houve variação na sclctividadc de cxtração dos elementos európio e gadolínio para os dois cxtmtantcs Nos experimentos
subsequentes. a concentração dos extratantcs foi fixada em 1,5 moi L- 1•
A acidez da solução de alimentação é uma variúvcl de grande importância nos processos de extração por solventes e cm
muitos casos é a variável dctcnninantc da selctividade do processo. No presente trabalho, investigou-se a intluência da
acide;. no intciValo de pH de O a 3. Como mostra a Fit,rura I, a extração aumenta até pH próximo de 1, sendo o efeito do
pH neste intciValo maior para o HEH(EHP). Para pH acima de I foi obseiVado um patamar para ambos extratantes. Com
relação à seletividade, não foi obseiVado nenhuma melhora na faixa de pH estudada.
Para investigar o efeito da concentração de curópio c gadolínio na cxtração desses metais, a solução de alimentação
utilizada nos experimentos anteriores foi diluída de 1,5, 2,0 e 2,5 vezes. Os resultados obtidos estão apresentados na
Figura 2. Nos experimentos realizados com DEHPA, as cuiVas do curópio e gadolínio quase se encontraram no ponto de
menor concentração dos metais Isto indica que cm experimentos contínuos, <I medida que a concentração de gadolínio
diminuir. a porcentagem do cu ró pio extraído podcril atingir os mesmos nivcis da porcentagem do gadolínio. Este fato não
foi observado com o HEH(EHP) . Porém. com este extratantc, os níveis de extração ficaram bem abaixo dos obtidos com
o DEHPA.
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Figura 1 - Efeito da acidez da fase aquosa (2.50 g
L· 1 Eup 3 c69. I g L· 1 Gdp 3 ) na cxtração de európio
e gadolínio com DEHPA c EHE(EHP). As linhas
pontilhadas indicam os experimentos realizados com
DEHPA.
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Finalmente, investigou-se a influência da concentração de HCI na rcc:xtraçiio do curópio c gadolínio presentes nos
cxtratantes carregados. Nestes estudos, variou-se a concentração de HCI de 0,25 a 2.0 moi L- 1• Confonne pode se observar.
os elementos presentes no HEH(EHP) são mais facilmente rccxtraídos cm comparaçiio ao DEHPA. No HEH(EHP)
carregado, todo o curópio é rccxtraído com HCI 1,0 moi L-1• enquanto para o DEH PA. o dobro desta conccntraçiio rcextrai
86.3 'Yo de európio c 74,2% de gadolínio (Fig. 3). Este é um ponto favorável ao HEH(EH P). pois tanto na etapa de lavagem
como na etapa de rccxtração, pode-se utilizar um ácido mais diluído.
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4. CONCLUSÕES
A partir destes estudos pode se confmnar a dificuldade da separação do par curópio/gadolínio quando ambos se encontram
no estado trivalente. O HEH(EHP) apresenta vantagens sobre o DEHPA, como um fator de scparaçiio um pouco maior
e uma reextração mais favorável. Embora a diferença no fator de separaçiio entre estes cxtratantes s~ja pequena.
esta diferença pode ser significativa quando se tem uma bateria de misturadorcs/dccantadorcs. O uso do HEH(EHP)
saponificado não apresentou vantagem sobre o HEH(EHP) natural. pois o fator de scparaçiio manteve-se inalterado. Para
os extratantes básicos. os melhores resultados foram obtidos com o Primcnc JM-T cm meio sulfúrico c para o Aliquat-N0 3
cm soluções tútricas. A scletividade obtida com o Primene JM-T c Aliquatc-NO) (fato r de scparaçiio de 2.(l) foi superior à
obtida com os extratantcs ácidos (fator de scparaçiio de 1.44 para o DEHPA c de I ,59 para o EHE(EHP).
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