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RESUMO 
 
Este trabalho teve como objetivo estudar a extração por solventes dos elementos 
európio e gadolínio por sistemas extratantes constituídos de Aliquat 336 e  Aliquat 336 
+ HPMBP em meio clorídrico. Resultados obtidos em experimentos anteriores 
mostraram que a utilização de um extratante quelante como a HPMBP, em conjunto 
com extratantes organofosforados (Cyanex 272 e P507) indicaram uma possível 
mudança no mecanismo de extração, havendo preferência de extração pelo elemento 
mais leve (Eu). Os resultados apresentados neste trabalho mostram que a formaçao 
de espécies aniônicas em meio clorídrico, indiretamente causada pela diminuição do 
pH, foi mais efetiva para a extração pelo sistema Aliquat 336 do que para Aliquat 336+ 
HPMBP  indicando um efeito prejudicial para a ação solvatante da HPMBP. Além 
disso, as variáveis estudadas mostram que o Aliquat 336 é o extratante mais efetivo 
em termos de fator de separação não indicando efeitos potenciais de sinergia ou 
antagonismo como os apresentados frente aos extratantes organofosforados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: európio, gadolínio, extração por solventes, pirazolona. 
 
ABSTRACT  
 
This work has the objective to study the solvent extraction of the elements europium 
and gadolinium by extractive systems consisting of Aliquat 336 and Aliquat 336+ 
HPMBP in hydrochloric medium. Results obtained in previous experiments showed 
that the use of a chelating extractant such as HPMBP, together with organophosphorus 
extracts (Cyanex 272 and P507) indicated a possible change in the extraction 
mechanism, with a preference for extraction by the lighter element (Eu). The results 
presented in this work show that the formation of anionic species in hydrochloric 
medium, indirectly caused by the decrease in pH, was more effective for extraction by 
Aliquat 336 system than Aliquat 336 + HPMBP indicating a detrimental effect for the 
solvating action of HPMBP . In addition, the studied variables show that Aliquat 336 is 
the most effective extractant in terms of separation factor, indicating no potential 
effects of synergism or antagonism such as those presented with organophosphate 
extracts. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os elementos de terras-raras (ETR) constituem um grupo de número atômico entre 
57 e 71, que pertencem ao grupo dos lantanóides (anteriormente e ainda hoje 
chamados de lantanídeos) incluindo elementos Ítrio (Y) e Escândio (Sc). (SHRIVER e 
ATKINS, 2008). Estes elementos podem ser classificados em grupos de acordo com 
suas características em leves (La-Nd), médios (Sm-Gd) e pesados (Tb-Lu). (VIEIRA 
e LINS, 1997; XIE et al., 2014).  
 
Em 2010 quando houve uma política protecionista aplicada pela China, acarretando 
no aumento dos preços internacionais das TR e a redução nas cotas de exportação 
da China fez com que diferentes países como EUA, Austrália, África do Sul, entre 
outros retomassem as pesquisas minerais e na produção dos ETR, inclusive com a 
reativação da mina de Mountain Pass, na Califórnia. (LIMA, 2012; Andrade, 2012). 
Estes elementos, que são estratégicos para economia não só do Brasil como  de 
diferentes países justificam a importância desse estudo. 
 
Dentre os inúmeros trabalhos na literatura que abordam a extração por solventes, em 
especial o estudo do efeito sinérgico na extração de ETR, a utilização de extratantes 
quelantes vem se destacando (ATANASSOVA, 2016). Extratantes quelantes são 
compostos que possuem grupos capazes de formar complexos com os íons metálicos, 
havendo a formação de um composto de coordenação. Essa formação se dá através 
de um mecanismo similar ao dos extratantes catiônicos, onde há a troca do H+ pelo 
metal de interesse. Como exemplo desses quelantes podemos citar as diversas 
variações de oximas e de hidroxiquinolinas além de algumas pirazolonas (HUDSON, 
1982; JYOTHI et al., 1990; ROY et al., 1978). Esses extratantes tem sido utilizados na 
extração de Európio em meio nítrico e de Cério e Lantânio em meio clorídrico. O maior 
número de trabalhos utilizando este tipo de extratante está relacionado a separação e 
purificação do Cobre principalmente no que tange a utilização das oximas (RITCEY e 
ASHBROOK, 1984). 
 
Resultados obtidos em experimentos anteriores mostraram que a utilização de um 
extratante quelante, um tipo de pirazolona (1-fenil-3-metil-4-benzoil-5-pirazolona -
HPMBP), em conjunto com extratantes organofosforados (Cyanex 272 e P507) 
indicaram uma possível mudança no mecanismo de extração, havendo preferência de 
extração pelo elemento mais leve (Eu) (Valverde et al, 2016). Deve-se lembrar que a 
literatura aponta a preferência pelo elemento mais pesado quando utilizados 
extratantes organofosforados como único agente de extração (GUPTA E 
MUKHERJEE, 1990).   
 
Por conta disso, novos ensaios foram realizados utilizando um extratante aniônico 
(Aliquat 336 – sal de amina quaternária), que naturalmente já apresenta preferência 
por elementos de terras-raras mais leves (RITCEY E ASHBROOK, 1984). 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O comportamento de extração dos elementos Gd e Eu, em meio clorídrico, foi 
investigado frente uma mistura de extratantes. Para tal, foi realizado um planejamento 
experimental, incompleto, do tipo Plackett-Burman 23, utilizando os sistemas 
extratantes Aliquat 336 e Aliquat 336 + HPMBP, tendo como variáveis independentes 
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a fração molar de HPMBP (X), a concentração de cloreto adicionada na forma de 
NaCl, o pH e a razão O/A (orgânico/aquoso). Os resultados obtidos foram analisados 
por ICP-OES (Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Indutivamente 
Acoplado). A Tabela 1 mostra os ensaios realizados nesse planejamento.  
 

Tabela 1- Planejamento experimental Plackett-Burman 
 

Ensaios pH [Cl-] X pirazolona R O/A 

1 1.0 5,00E-03 0.0 2 

2 1.5 5,00E-03 0.0 1 

3 1.0 3,5 0.0 1 

4 1.5 3,5 0.0 2 

5 1.0 5,00E-03 0.5 2 

6 1.5 5,00E-03 0.5 1 

7 1.0 3,5 0.5 1 

8 1.5 3,5 0.5 2 

 

2.1 Preparo da solução aquosa 

Para o preparo da solução aquosa foi utilizada uma amostra de Carbonato de Gd e 
Eu, cedido pela empresa INB (Indústrias Nucleares do Brasil). Este carbonato é um 
produto da lixiviação da monazita seguida por precipitação com carbonato de sódio, 
obtendo um carbonato rico em Gd e Eu. Porém, contendo outros elementos em menor 
concentração, como Samário e Ferro. A composição deste carbonato, descrita na 
Tabela 2, foi determinada por fluorescência de Raios-X. Foi preparada uma solução 
estoque de 0,5M para posterior diluição. O cloreto de ETR foi preparado, à quente, a 
partir do carbonato de Gd e Eu, por meio da adição de HCl com 10% de excesso 
estequiométrico. Antes da adição do HCl, fez-se uma pasta do carbonato com adição 
de um pequeno volume de água destilada em um bécher, para facilitar a solubilização 
do mesmo.  Após o preparo dessa pasta colocou-se o bécher em uma chapa de 
aquecimento e adicionou-se o HCl aos poucos. Após a formação de uma solução 
límpida o bécher foi mantido em aquecimento quase até a secura, para que o excesso 
de HCl seja evaporado. O cloreto foi, então, transferido para um balão volumétrico e 
avolumado com água destilada. Após o preparo do licor na concentração de trabalho 
(5 x 10-3M), foram realizadas as adições de NaCl de acordo com as concentração de 
cloreto desejada, conforme Tabela 1. 
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Tabela 2- Composição química do carbonato em ppm 

Fe K Na La Ce Pr Nd Sm Gd Eu 

<0,10 

ppm 
28,8ppm 747ppm 

<10 

ppm 
<8ppm <8ppm 

<16ppm 

17ppm 49300 

ppm 

1900 

ppm 

Tb Dy Ho Er Yb Y Th U Sc  

210 

ppm 

<2ppm 160ppm 

575 

ppm 
24ppm 120 

ppm 

<24ppm 28ppm <2ppm 

 

 

2.2 Preparo da solução orgânica 
 

As soluções orgânicas (Aliquat 336 fornecido pela BASF e HPMBP fornecido pela 
Interprise Instrumentos Analíticos Ltda) foram preparadas diluindo-se os extratantes 
em solvesso fornecido pela QUIMESP de acordo com a fração molar de cada ensaio 
realizado  na concentração final de 0,1M (Tabela 1).  
 

2.3 Ensaios de Extração 
 

Os ensaios de extração foram realizados em funis de separação de 250 mL, onde 
foram utilizados 25 mL de solução aquosa e o volume de solução orgânica variou de 
acordo com a relação O/A do teste realizado.  O sistema foi agitado em um shaker de 
agitação recíproca, marca IKA, modelo H5501, por 15 minutos à temperatura 
ambiente. Após esse período, a solução foi posta em repouso por 40 minutos e, as 
fases foram então separadas, realizando-se, em seguida, a filtração do rafinado, em 
papel quantitativo faixa azul, para a remoção de resíduos orgânicos. Após a filtração, 
o rafinado foi analisado por espectrometria de emissão atômica por plasma 
indutivamente acoplado (ICP-OES). 
 
3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após os ensaios, as soluções aquosas de alimentação e rafinado de cada ensaio 
foram analisados de forma a obter as concentrações analíticas quantitativas de Gd e 
Eu. Os percentuais de extração para Gd e Eu, nos 8 testes realizados variaram 
respectivamente entre 16,2-86,7% e 26,9-91,1%. Os fatores de separação Eu-Gd (F 
Eu/Gd) foram calculados e variaram para os 8 testes entre 1,4 e 2,1. 
 
Em todos os ensaios realizados os percentuais de Eu foram sempre maiores que os 
de Gd. Esses resultados já eram esperados visto que o Aliquat 336, um extratante 
aniônico, possui tendência de extrair os elementos mais leves. Da mesma forma, a 
literatura também cita os ETR mais leves como preferenciais para a extração pela 
HPMBP (ATANASSOVA et al., (2016).  Os valores dos coeficientes de distribuição 
para ambos os íons testados foram calculados e variaram entre 0,2-10,2 para Eu e 
0,1-6,5 para Gd corroborando com as informações de literatura. 
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O mecanismo de extração das aminas ocorre através da formação de sais por 
protonação, onde estes sais realizam a extração de espécies aniônicas ou neutras por 
troca aniônica seguida da formação de complexos. Com relação as terras-raras há um 
aumento do caráter básico com a diminuição do número atômico o que faz com que 
haja a preferência de extração pelos elementos mais leves (RITCEY E ASHBROOK, 
1984; GUPTA E MUKHERJEE, 1990; MORAIS et al., 2007). As Equações 1 e 2 
representam a reação de formação do ânion a ser extraído e o processo reacional de 
extração das terras-raras pelo Aliquat 336 (KAO et al., 2005; SHMIDT, 1971). 
 
TR3+ + 5Cl- = TRCl52-                                                                                                                                                   (1) 
 
 
2R3N CH3Cl + TRCl52- = (R3N CH3)2TRCl5   + 2Cl-                                                    (2) 
 
Onde : 
TR = Lantanídeo  
R3N CH3Cl = extratante aniônico quaternário 
(R3N CH3)2TRCl5  = complexo organometálico 
 
Já a extração de lantanídios pela HPMBP em meio clorídrico pode ocorrer de duas 
formas, uma extração do tipo catiônica onde o Gd teria uma preferência maior e, uma 
mais evidente e enfática de solvatação, onde o Eu teria uma maior preferência. De 
acordo com Dukov et al., (1998); Atanassova et al. (2006); Tong et al.(2009) e 
Atanassova et al., (2016) a HPMBP pode formar espécies do tipo LnP3.HP onde HP 
representa a molécula de HPMBP solvatada e P representa sua espécie aniônica 
formada pela liberação do próton H+. Estes tipos de compostos também são chamados 
de "self-adducts". O self-adducts seria formado em duas etapas, primeiro se forma o 
composto LnP3 pelo mecanismo de troca catiônica em seguida ocorre a solvatação 
deste composto pela própria HPMBP resultando na formação da espécie LnP3.HP. 
Ainda de acordo com esses autores esse mecanismo posterior de solvatação, é muito 
efetivo, e se dá preferencialmente com os elementos de ETR mais leves, 
provavelmente pelo impedimento estérico de formação da espécie nas ETR mais 
pesadas, ocasionado pela retração do raio iônico.  
 
Através da análise estatística, realizada no software Statistica 12 em sua forma 
licenciada ao CETEM, foram avaliadas as seguintes variáveis dependentes: % de 
extração para ambos os elementos, e o fator de separação Eu/Gd (F). Os resultados 
encontram-se nas Figuras 1-3. 
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Figura 1- Diagrama de Pareto com os efeitos 
de variáveis para a % de extração de Eu. 

 

Figura 2- Diagrama de Pareto com os efeitos 
de variáveis para a % de extração de Gd. 
 

 
Através das Figuras 1 e 2 pode-se avaliar os diagramas de Pareto e os efeitos ou 
influências de todos os parâmetros testados na extração do Eu e Gd. É possível 
perceber que o pH é a variável mais importante do processo. A diminuição do pH 
aparentemente favoreceria um aumento dos percentuais de extração tanto para Eu 
quanto para Gd em níveis muito semelhantes de grandeza. De acordo com a literatura, 
o Aliquat 336, diferentemente de outras aminas, possui uma ampla faixa de pH de 
trabalho, e o pH não tende, teoricamente, a influenciar nos processos de extração 
(Equações 1 e 2). No entanto, pode-se sugerir que a diminuição do pH influenciaria 
diretamente na concentração do íon cloreto presente em solução pois, soluções de 
HCl foram utilizadas para o ajuste de pH do sistema. Assim, o cloreto contido 
indiretamente pode ter influenciado na formação das espécies aniônicas que são 
então aptas para a extração.  Adicionalmente foi possível concluir que o cloreto 
adicionado na forma de NaCl em solução, não foi efetivo nos níveis estudados, sendo 
completamente mascarado pelo cloreto existente por adição de HCl. Valverde et al 
(2016) mostram que a HPMBP foi efetiva no aumento dos % de extração quando esse 
extratante foi testado juntamente com extratantes organofosforados como por 
exemplo, Cyanex 272 e P507. No presente trabalho não é possível a observação 
desse efeito em conjunto com o Aliquat 336. 
 
Uma vez investigados os efeitos das variáveis nos % de extração, se fez necessária 
a análise da seletividade do sistema para a separação Eu-Gd. Na Figura 3, mostra-se 
os efeitos de variáveis para o fator de separação Eu-Gd. Apesar dos efeitos não 
apresentarem neste momento, significância relativa como mostra a figura, é possível 
perceber a HPMBP como um fator prejudicial na separação Eu-Gd. Os resultados 
apresentados são concordantes com os obtidos por  Dukov et al. (2004) que mostram 
uma diminuição dos fatores de separação do sistema Aliquat 336-HPMBP em 
comparação com o HPMBP puro. Ainda de acordo com Atanassova et al., (2016), o 
mecanismo de solvatação é considerado o mais efetivo na extração de ETR pela 
HPMBP. A extração preferencial, como já mencionado, se dá nesse sistema com os 
elementos mais leves provavelmente pelo impedimento estérico ocorrente nos ETR 
mais pesados e menores (retração do raio iônico). No estudo em questão, os ETR não 
se apresentariam livres em solução e sim na forma de ânions com cloreto o que 
dificultaria o processo de extração pela HPMBP.   
 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: %Eu

4 Factor Screening Design; MS Residual=325.8083

DV: %Eu

.1108713

.7338627

.8816911

-2.64507

p=.1

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

(4)O/A

(3)Xpiraz

(2)[Cl-]

(1)pH

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: %Gd

4 Factor Screening Design; MS Residual=349.8101

DV: %Gd

.0269348

.9721024

1.050458

-2.66165

p=.1

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

(4)O/A

(2)[Cl-]

(3)Xpiraz

(1)pH
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Figura 3- Diagrama de Pareto com os efeitos de 
variáveis para o fator de separação Eu/Gd. 

4. CONCLUSÕES 
 
O trabalho investiga o papel da mistura Aliquat 336 e HPMBP na extração e separação 
de Eu e Gd em meio clorídrico. É possível verificar que uma diminuição do pH 
influenciaria diretamente no aumento dos % de extração de ambos os elementos 
estudados. Acredita-se que o fato se deve pelo aumento indireto da concentração de 
íons cloreto no sistema, disponíveis então para a formação das espécies aniônicas 
com os ETR. Diferentemente do que ocorre, quando em conjunto com os extratantes 
organofosforados, o efeito da HPMBP, adicionado a um sistema extratante constituído 
inicialmente por Aliquat 336, não foi verificado nem para um aumento dos percentuais 
de extração, tampouco como elemento efetivo sobre os fatores de separação Eu-Gd. 
Assim, não foi possível verificar, dentro dos níveis estudados se a HPMBP, poderia 
apresentar-se como agente de sinergia para o sistema.  
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