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CAP!TIJID I

INTRODUÇÃO

As aminas de cadeias longas se rrostraram excelentes agentes

extratores para varios ácidos í.!lorgânicos, muitos ácidos orgânicos e,

especia1lrente, um grande nÚIrero de carplexos aniÔI1icos rretálicos o Srnith

e Page (1) nencionam as propriedades de associação das aminas alifát!.

cas de cadeias longas can ácidos o Estas propriedades de ligação do ác!.,

do às aminas dePendem do fato de que os sais fonnados são quase insoli!

veis em água, mas acentuadarrente solúveis em solventes orgânicos caro

clorofónniop benzeno, xileno, querosene e muitos outros. De um rrOOo

muito simplificado estas reações POdem ser escritas caro:

R3N + HA--=: ~N.HA (LI)

onde R é um grupo alifático ou arana.tico de cadeia longa e A é um' ânion

simples (caro Cl- v N0
3
-, HS0

4
-) ou um canplexo rretálico aniônico (caro

por exemplo Fec1
4
- f U0

2
C1

3
- , ZnC1

4
= ) o Assim, aminas de alto pêso rre.

lecular caro tri-n-benzilamina (TBA), rretil-n-octilamina (MDOA) e tri

n-octilarnina ('IOA) têm sido usadas na extração de ácidos clorídrico, n!

trico, sulfúrico, fosfórico e fluorídriCO, caro também na extração de

muitos ácidos orgânicos, entre êles ácidos acético, fónnico e tricloroa

cético.

Desde o trabalho pioneiro de smith e Page (1) um número cada

vez maior de trabalhos soore extração por aminas de alto pêso rrolecular

vem aparecendo na literatura, a grande maioria versando soore a extra

ção de CClTplexos rretálicos aniooicos o

Embo
(12,3,4) ....

ra poucos autores' tenham levantado algumas duv~das
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soore os prováveis rrecanisrros de extração, é um consenso geral que o ~

canism:> mais aceito é a transferência do eleroonto na forma de espécies

aniÔ11icas para a fase orgânicao Por exemplo, é bem aceita a hipótese

do rrecanism:> de extração do urânio através da associação de íons entre

espécies {002 (804) 3} 4- e aminas terciárias em rreio ácido sulfúrico:

{ ( . }4- + { }4- . + (r. 2)
002 SO4) 3 + 4 (NR:3H) - 002 (804) 3 o(NR3Hj: 4

ou a extração de prata pela rresrna amina terciária em rreio ácido clorí

drico:
- +-- - +{AgC12} + {NR3H} {AgC12} o{NR:3H} (L 3)

Assim, considerando-se as nurrerosas combinações de arninas pr!,

mãrias, secundárias, terciárias e os sais de amônio quaternário, os vá

rios diluentes para as aminas, e, principa1Irente, os nurrerosos sistemas

aniônicos possiveis, a técnica de extração cx:m arninas oferece inúrreras

possibilidades para separações quirnicas o Entre as vantagens oferecidas

pelas arninas estão o grau de extração e o controle diSPonível pela esc§.

lha da estrutura da arnina e do diluente o Enonre é a possibilidade de

extração de cloretos, braretos i iodetos, nitratos, sulfatos, acetatos e

muitos outros ccrrplexos aniônicos pelas arninaso De muita :i.rrportância,

por serem sistemas mais sinples e mais cam.mente encontrados quer analí

tica, quer industria1nente, os cloretos, os sulfatos e por últirro, os

nitratos, têm sido mais explorados o Un exemplo típico é a extração do

íon uranilo (002++) para a concentração de urânio a partir de lixívias

de seus minerais de baixo teor ou a sua extração separando-o de outros

elementos inpurificadores para a preparação de carrpostos de urânio de

elevada pureza química. Urânio POde ser extraído de vários ácidos di

luídos caro sulfúrico i clorídrico, fosfórico, acético, oxãlico, fluorí

drico, fónnico e maleico, por muitas aminas de alto pêso rrolecular (PM) ,

por exemplo, can MDOA em xileno (5) Q ou extraído de soluções diluídas de
sulfato (6) o

As princiPais variáveis controladoras da extração são aquelas

que afetam a formação apropriada de carplexos aniÔ11icos g a concentração

dos ânions que canpetem para com a arnina, a natureza da amina e o dil~

te escolhidoo O pH da solução aquosa é tmIa variável de grande inpo~
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cia, influenciando o equ.1.líbrio de hidrólise do íon rretálicoou dos

ânions ccrcplexantes.

As aminas de alto pêso rrolecular podem ser consideradas troc~

dores iônicos líquidos o Os princípios que governam os trocadores iooi

cos líquidos são idênticos aos que envolvem os polirreros sólidos troca

dores de íons o Ccm:> as resinas iônicas sólidas, os trocadores líquidos

são também catiônico ou anlooioo, dependendo de sua síntese o Um agente

responsável pela extração de cátions é o ácido di (-2-etil-hexil) -fosfá

rico. As aminas líquidas de alto PM representam os agentes extratores

aniônicos. t:stes carqx>stos são usual.rrente dissolvidos em diluentes :irer

tes, caro hidrocarbonetos.

Industria1:Irente há duas etapas envolvidas na extração por so!.

ventes. Na prirreira, a extração pràpriarrente dita, a substância a ser

aproveitada migra Para a fase orgânica, deixando a solução aquosa, onde

está usual.rrente diluída e acarpanhada de i.Irpurezas. Na outra etapa, re

extração ou reversão, o procediIrento é inverso e a substância de in~

resse pêlssa da fase orgânica carregada para uma nova fase aquosa. O r~

sultado final dêste prOCESSO de seParação seletivo é a conversão de uma

solução diluída da substância de interêsse num concentrado no qual a

substância está essencialrrente livre de i.Irpurezas indesejáveis. ApÓs a

reextração a fase orgânica é reciclada através do sistema. A reversão

nem senpre é necessária nos processos analíticos o Um dos requisitos ~

Portantes na extração por solventes e o contacto das fases, dêle de~

dendo o sucesso do prOCESSO de extração.

Morrison e Freiser (7) deram excelente tratarrento dos princ!

pios de extração líquido-líquido ou extração com solventes, na qual di~

cutem as técnicas gerais envolvidas, uma revisão dos sistemas de extr~

ção e uma seleção de proceclirrentos representativos para os diferentes~

rrentos o Informações porrrenorizadas referentes à aplicação de extração

com solventes em usinas de reprocessarrento de elerrentos canbustíveis $0

dadas nos Proceedings das 5egtmda e Terceira Conferência Internacional

soore Usos Pacíficos de Energia Atêmica, Genebra, veL 17 (1958) e velo
10 (1964), caro também pelos autores Broce (8) , Martin (9) , Stoller (10) e

(11'Flagg I o
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Entre as vantagens das separações efetuadas pelos processos

de extração> por solventes incluern-se a distribuição fàci1Irente contr2,

lada do ele:rrento de interêsse entre duas fases líquidas e a velocidade

de equilíbrio suf1.cientemente rápidao Estas duas propriedades, e a fa

cilidade de concentração e repetição tomam POSsivel um processo cont!

nuo de estágios roltiplosQ sendo também adequado para contrôle remoto.

Entr:e os requisitos para um bom sistema extrator estão ~

L alta capacidade de extração para as espécies desejadas;

2o seletividade em relação às nesmas espécies;

3o facilidade de recuperação (reextração) das espécies extraídas pelo

solvente;

4 n aIta resistência contra radiação

5o alta resistência contra ácidos Q trabalhando tarrbém em elevadas tem

peraturas;

6. baixa solubilidade na fase aquosa;

7 o separação rápida das fases apÓs a agitação;

8 o baixa volati lLidade e baixa inflamabilidade;

9o diSPonibilidade a preços razoàve1Irente baixos nos casos de aplic~

çôes industriais o

um grande núrrero de conpostos orgânicos foram experirrentados

para a ver~ficação dêstes requisitos, principa1Irente após o crescente

interêsse pelo urânio na indústria nuclear o O éter beta-beta I -dibutoxi

diettlico foi usado por mu1.tos anos em Windscale .. Inglaterra, para pro

cessar urânio irradiado (12) no processo Butexo O processo Redox, des~
volvido em Hanford, é baseado no uso de hexona (rretil-isobutil-cetona ,

MIe) o um conposto organo-fosforado, o fosfato de normal tributila (TBP)

tem sido largarrente aplicado caro agente ext.rator no processo Purex e

processos serrelhantes em Hanford U31 Q Marcoule (14) , Tranbay (15), Winds

cale II (16), Poli.coro v Kjeller so MoI, oak PJ.dge (17), Idaho Falls, s~

vannah River e Dounreay, sendo usado em ooncentraçães de 20 a 30% em

diluentes orgânioos, principa1Irente hidrocarbonetos alifáticos ou aranã

ticos g enquanto os russos usam tetracloreto de carbono caro diluente,

corro no processo Halex (18) o

Estudos soore efeitos de x:adiação e estabilidade química dos
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diluentes indicaram que as parafinas normais em geral, e alguns poucos

hidrocarbonetos aranáticos, com:> trinetilbenzeno e t-butil-benzeno, so

frem degradação desprezível em doses de radiação abaixo de 108 Rad (I;,
20)

Na tecnolCXJia dos canbusdveis nucleares, com a finalidade de

nelhorar a separação de plutônio do urâniO, foram procurados outros ~

postos orgânicos que pudesse.il ser usados com:> agentes extratores o Devido

à sanelhança entre os átaros N e P? intensa pesquisa de corrpostos nitro

genados foi iniciada nos laboratórios da canissão AIrericana de Energia

Atêmica, em Qak Ridgeo Esta pesquisa revelou que as aminas alifáticas

de cadeias longas são nesrro nelhores que TBP na sua propriedade de ~

trair plutônio, com:> também são mais resistentes aos efeitos de radia

çãoo Os produtos de decanposição induzidos por radiação nas aminas sao

relativamente inÓCUOS j em nItido caltraste à deconposição do TBP,e ai!!,

da mais, êstes produtos de decarposição são solúveis em neio éqUoso ,não

se acumulando na fase orgânicao

Em muitos laboratórios as aminas de cadeias longas têm .sido

experi.m:mtadas com:> agentes de extração para vários elenentos. Urna r~

visão das publicações neste carrpo será dada no Capítulo 11, caro também

durante o desenvolvirrento dêste trabalho, para cada elenento por nós es

tudado, serão feitas referências à literatura existenteo

De especial importância é rrencionar que a alta seletividid= <B3

aminas na extração de Pu-IV e a sua estabilidade ã elevada dose de ra

diação, tornaram êstes compostos de cadeias longas mais favoráveis caro

agentes de extração do que o TBP, no que se refere ã recuperação do pl~

tônio a partir dos elenentos canbustIveis queimados.

1 0 10 HipÓtese e Objetivo

Aàmitanos as aminas de alto PM caro sistemas extratores

aniânicos líquidos, extraindo apenas espécies aniônicas. Não foi des

crito ainda na literatura o uso de um carplexante para certos el~

tos netálicos ~ transformando seus cátions simples em conplexos catiôni

cos resistentes à ação carplexante de ácidos caro clorídrico, nítrico,
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sulfúriooo iodídrico e possivelnente outros; ou então rarpendo carpl~

xos aniÔI1ioos previarrente existentes na solução aquosa e transfonnando

os em conplexos catiÔI1icos que por isso rresrco não pcx:lem mais ser extraí

dos pelas aminas o

Um agente ccrcplexante desta natureza é a tiouréia (tu) e

seus derivadoso Neste trabalho relatanos a formação de vários corcpl~

xos rretálicos can a tiouréia que são parcial ou tota1rrente :i.rrq;ledidos

de serem extraídos pelas arninas de cadeias longas dissolvidas em vários

diluentes e nostramos as possibilidades que esta propriedade oferece ~

ra ampliar os sistemas de separação em química analítica e rresrro,em al

gmls casos, PQSsiveis aplicações industriais o

Nos dois exenplos anterionrente citados, urânio e prata,

a reação (Io2) não seria afetada pela presença de tiouréia, pois o íon

U02++ não fonra carplexos cx::rn ela, assírn não impedindo a fonnação po~

terior de espécies aniônicas cem íons 504=, CI- , N03- e outros o OU

então forma carplexos tão débeis que ânions caro S04= , por exenplo, os

destruiriam para a formação de espécies aniônicas c:a:rO{U02 (SO4) 3}4-o C:2.
no conseqOência, o trissulfato de uranilo continuaria sendo extraído

pela aminao Já a reação (lo 3) seria tota1rlente :i.npedida, pois ocorre

iIrediatarrente a formação de um corcplexo catiônico {Ag(tu) 3}+ muito e~

tável, para o qual não há associação de íons can o cátion da amina, não

pcx:lendo pois ser extraidoo Imaginercos agora uma extração ccnjunta dos

íons U02Cl3- e AgCl2- em rreio HCI por aminas de alto PM. Lavando-se

a fase orgânica contendo estas espécies aniônicas associadas às aminas

protonadas, can uma solução de HCI de rresma concentração da fase aquo'"

sa usada para a extração, mas contendo agora tiouréia, apenas a prata

seria seria totalrrente reextraida, devido a fonnação de corcplexo cati§.

nico cem a tiouréiao O urâ11io pennaneoeria totalrrente na fase orgânica.

Fácil é imaginar que a seletividade do sistema amina seria extraordin~

rianente al..nre11tada pelo uso da tiouréia na fase aquosa de extração ou

.na lavagem da fase orgânica carregada o

PartimJs então do coohecirrento de que vários elernentcs··~

tálicos fo:r:mam carplexos de associação cx::rn a tiouréia, de natureza ~

tiônica, confonTe os exemplos citados na Tabela 3, cap.IV. Um nÚIIero
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(1.4)- + - +U02Cl
3

+ (R
3
NH )~ (U02Cl

3
.. ) • (N!3H)

cada vez maior de trabalhos tem sido publicado reforçando a convicção

de que o rrecanisnn de extração cem aminas se baseia na associação de

íons, no qual o rretal é extraído na fonna de tml ânion, caro são ex8!!.!

plos típicos as extrações das espécies U02Cl
3

- , ZnCl
4
= , AgCl2- ,

CdI~ , Fecl4- e muitas outras, segundo reações cujo rrecanisnn mais

provável pennite escrever para prata e urânio, em rreio HCl, as equações

(lo3) e

Quando a extração for feita após a adição de tiouréia à
fase aquosa, naquêles casos onde as espécies catiênicas fonnadas por

adição de nnléculas tiouréia ao cátion forem suficienterrente fortes, p8!:,

manecendo caro cátions, êstes não mais seriam extraídos o Por outro l~

do, a lavagem da fase orgânica contendo carplexos rretálicos aniônicos,

cx:xn uma solução ácida de tiouréia, pennitiria muitas reextrações sel~

tivas, pela transfonnação de muitos dêstes ân:ims em espécies catiônicas,

não mais retidos pela amina.

~ste trabalho tem caro objetivo denonstrar na prática a

validez da hipótese por nós levantada de que muitos elementos cujos ~

plexos aniônicos são excelentemente extraídos pelas aminas, ao serem

convertidos em carplexos catiônicos pela tiouréia, ou por ela inpedidos

de serem transfonnados em carplexos aniônicos, não mais seriam extra!

dos o Isso porque os carplexos fonnados can a tiouréia têm natureza ca

tiônica.

I::ePendendo da estabilidade dos carplexos catiônicos f DE
rrados com a tiouréia, tml detenninado elemento poderia ser Parcial ou ~

talrrente :í.Irpedido de ser extraído pelas aminas o Quando o elerrento foE,

ma cx:xn a tiouréia espécies catiônicas suficienterrente estáveis, a sua

extração pela amina deveria ser forterrente reprimi<;lao Estariam neste

caso ferro, cobre, prata, ouro, rrercúrio, tálio, platina, paládio, Õ§.

mio e rutênio. Para os elementos que não formam carplexos com a tiou

réia ou cujos carplexos são débeis, a tiouréia não :i.It1?édiria sua extr~

ção pelas arninas Q Urânio, estanho, cádmio, índio, zinco e cobalto e§..

tariam neste caso. Certos elementos teriam sua extração pelas aminas

aPenas nnderadanente afetada pela presença de tiouréia, caro antim5nio,

chumbo e bismuto.
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lo 2 • Estudos Ieal1zados

os estudos aqui relatados se referem a vários aspectos

fl.mdaIrentais da química de extração por aminas de alto PM, na extração

de 24 elenentos, em sistemas HCl, H2S04, HN03 e HIo Foi estmada a ex

tração dêstes elenentos na presença de tioureia cc:m:> agente ccrrplexante.

No capitulo VI são descritos os resultados do efeito da tioureia cem::>

agente ccrrplexante, fonnando espécies de caráter positivo (cátions) e

suas conseqüências na extração de vários elenentos pelas arninas, ou na

lavagem de uma fáse orgânica carregada cem um detenninado elerrento, por

soluções ccntendo tioureia. t ItDStrado também no capitulo VI, para ca

da elerrento, o carportarre:nto frente a esta propriedade da tiouréia. A

seletividade na extração can aminas e extraordinãriarrente nelhorada,pe;:
mitindo muitas separações interessantes quando se usa tiouréia. Intere,ê.

santes aplicações decorrentes da ação c:arplexante da tiouréia, conjugada

à ação extratora das arninas, são descritas no capo VII.

A parte experi.Iren.tal foi conduzida de mx10 a extrair can

aminas um determinado ccrrplexo aniÔtlico de uma fase aquosa na ausência

de tiouréia; repetir a extração usando uma fase aquosa de nesma eatpOsi

ção a rrenos da adição prévia de tiouréia cc:m:> agente carplexante,e ~

bém, estudar a reextração de um detenninado ânion rcetálico ccrrplexo él.ê.

sociado à amina na fase orgânica, por tratarrento desta can soluções

aquosas apropriadas oontendo tiouréia.

Preferencialrrente foram estudados os sistemas contendo

HCl, H2S04, HN03 e HI caro agentes ccrrplexantes na fase aquosa. A e~

tração, na maioria dos casos, foi feita por neio de tri-n-octilamina (lID]l)

usando-se rcetil-isabutil-cetona (MIC), xileno, benzeno e varsol corro d.!.
luentes. Hexooa não é p a rigor r um diluente inerte. Ela atua cc:m:> um

solvente para a extração em vários sistemas, porém, foi usada por nós

para a ccnparação de dados o Hexooa tem sido usada caro diluente para

aminas de alto pêso rcolecular por vários autores. Varsol é um produto

carercial usado industrialrrente cc:m:> diluente para solventes. ~ste di

luente tem aproximadarrente 42% de hidrocarbonetos paranlfioos, 18% de

hidrocarbonetos aranãtioos e 40% de hidrocarbonetos naftênicos; seu P.E.

está na faixa de l60-1982c. Varsol foi por nós experircentado caro di



luente para a tri--n-octilamina e pouco usado, pois

niente de forte tendência de fo:r:mação de 3~ fase.

IreI1te, benzeno, foram extensiva:rrente usados neste

tes para a amina.

9

apresentou o inccn~

X!;leno e, principal

trabalho cano diluen

Os e1eIrentos preferencialrcente estudados, devido sua f~

cilidaàe de fonnação de'carplexos aniônioos cxxn os ácidos escolhidos ,

princlpalnente HeI, foram: urânio, ferro, cádmio, índio, zinoo, cobre,

cx±>alto, níquel, manganês, cranio, prata, bismuto, chu:rrbo, tãlio, ru~

nio, rádio, paládio, platina, ouro, mercúrio, estanho, antim3nio, ir!

dio e ósmiov

o ccnheciIrento do oarportarrento de extração para vários

eleIrentos num det.enninado sistema, na presença de tiouréia,possibilitou

nurrerosas separações químicas de interesse, descritas mais adiante. ~

fase especial foi dada à extração de U-VI (002++) e sua descx::mtaminação

de vários eleIrentos, êstes sendo total ou parcial.nente carplexados pela

tiouréia e ficando na fase éqUosa, cxxn o que a seletividade na extração

foi enonrerrente aurrentadao Urânio e vários outros eleIrentos foram de

terminados diretarrente na fase orgânica. t: indicado um rrétodo para a

detenninação espectrofotarétrica de urânio diretarrente na fase orgânica.

Durante a realização dêste trabalho tiverros oportunidade

de errp:r:egar a tioureia cem::> agente precipitante de sulfetos dos vários

eleIrentos aqui estudados. caro otrabalho envolvia o uso de tiouréia

cano agente carplexante para inpedir a extração de vários elerrentos ~

la amina, ou para reextrair um CErto ele.tlEnto da fase orgânica amina-d!.

luente, procurou-se também utilizar a hidrólise da tiouréia para a p~

cipitação dos sulfetos caro teste para reconheciIrento de vários eleITe!l

tos o Assim, foi estudado o canportarrento de vários eleIreI1tos na presen

ça de tiouréia em soluções alcalinas. Foram adaptados testes para a

precipitação dos sulfetos de ferro, cádmio, zinco, cobre, cobalto, ní

quel, manganês, prata, bismuto, churrbo, tálio, rutênio, ródio, paládio,

platina, ouro, mercúrio, estanho, antirrônio e irídio. C01ro té01ica ~

ral a precipitação do sulfeto é fàcilnente conseguida adicionando-se t.!.
ouréia à solução ácida do elemento e em seguida alcalinizando can NaOH

ou NH4OH, e novarrente acidulando leverrente quando neCEssário, caro para
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os casos de ferro e rutênio. Em muitos casos a precipitação já se dá 

à terrperatura ambiente. A Tabela I indica os elerrentos precipitados por 

esta técnica e as condições em que realizam:>s a precipitação. Em todos 

os casos onde se conseguiu a precipitação do sulfeto, esta ~ ITQS'Q'."QlJ 

muito côm:xla, sem o inconveniente do cheiro de H2s. 

I. 3. Aplicaç§es possíveis 

Das muitas aplicações que as propriedades carplexant:es 

da tiouréia nos sistemas rrencionados possam ter, a separação de elEffl=!! 

tos impurificadores do urânio e sua purificação por ~iode extração 

can arninas, uma vez que ficou denonstrado que o íon ro2++ não forma~ 

plexo positivo cana tiouréia e portanto continua sendo bem extraido, é 

de vivo interêsse, quer do ponto de vista analítico, quer conterrplando 

urna aplicação industrial de purificação de carpostos de urânio. 

Muitas separações analiticas interessantes foram obti 

das. Citanos cx:::oo exemplo a extração seletiva de urânio na presença de 

tiouréia e sua detenninação na fase orgânica por espectrofotc.metria de 

absorção molecular. Outras separações de interêsse analítico são Cd-Ag, 

Cd-CU, Cd-Au, Pb e Bido 'Ih, separações dos ~tais do grupo da platina 

de vários outros elerrentos e entre si. O Capítulo VII descreve ponren~ 

rizadamente algunas aplicações e indica a possibilidade para outras. 

I. 4. !€visão Bibliográfica 

Uma revisão cuidadosa das mmerosas publicações versc3!}_ 

do sâbre extração can aminas de alto PM 1 cobrindo o período 1948 (ano 

do trabalho pioneiro de Smith e Page) até o final de 1970, revelou que 

há urna nítida predaninância de trabaJhos sâbre o sistema HCl,seguido do 

sistema H2so4 e depois do sistema HN03• Apresentam,s,para cada elerrento 

por nós estudado, um resmo da literatura corrente sâbre a extração cx:m 

aminas, desde suas pr~iras aplicações iniciadas em 19 48. No Capítulo 

IV fêz-se uma revisão dos ccmplexos fonnados pela tiouréia e suas p~ 

priedades. Extensa revisão bibliográfica também foi feita para tiou

réia e sua ação ccmplexante sÔbre os elerrentos estudados nesta tese,fo,;: 

mando espécies de caráter positivo. Estas referências bibliográficas 

estão descritas no Capítulo VI. 
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C'APl'IUI.O II

RESUM) IXS DAIX:>s PUBLICAlXS SCBRE EXTRAÇÃO CCM SOLVENTES

USANOO AMINAS IE ALTO pr.so mLECUIAR

II o 10 Revisão Histérica

o interêsse na extração de ácidos e sais netálicos de

suas soluções aquosas por neio de aminas de alto PM dissolvidas em d!.
luentes orgânicos está se expandindo nuito rãpidarmnte. Discussões dos

vários fatores que afetam o €qUil.!brio de extração CCIlO tipo de agente

extrator, ácido ou sal netálico, natureza do diluente e influência de

água na fase orgânica, jtmta:rcente cx:m a eatqX>Sição, dissociação ou~

gação, e coeficientes de atividade dos vários carplexos, CCJOO tanbém

nuitas outras informações, podem ser obtidas em extensas revisões recen
temente publicadas (21, 22, 23, 24) o

Esta revisão da literatura procura nnstrar mais os ~

pectos relacionados cx:m o trabalho experinental descrito nos capItulos

Dl, V, VI e VII, os quais dizem respeito ã extração de 24 elerrentos, Í!!

cluindo-se o urânio, de soluções contendo HCl, H2SO4' HN03 e HI,por arct!
nas de cadeias longas; foi usado, para êste trabalho, quase que cx::m ~

clusividade, a tri-n-octilarnina (roA), diluida em netil-isobutil-cetana

(MIC), xileno, benzeno e varsol. Procurou-se nnstrar ao leitor não f~

miliarizado can as témicas de extração cx:m arninas algurras de suas ~

rias possibilidades,CCIlO também algumas de suas deficiências CCJOO siste

mas extratores.

Especialnente deSde que Smith e Page (1) , em 1948, Ire!l
cionararn a capacidade de as aminas alifáticas de cadeias longas extrai
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rem ácidos de suas soluções aquosas, êstes carpostos têm sido examin~

dos em muitos laboratórios caro sistenas extratores para sais rretá1icos
(25 a 35) - - , .. . -can este prqx>sl.to, varl.as centenas de CClrp)stos organicos

nitrogenados foram experirrentados nos laboratórios de oak Ridge (OmL)

(36 a 39) , concluindo-se que as aminas terciárias (PM entre 250-600)e:tarn

muito superiores ao TBP. ~ste era o agente extrator geral.rrente ap1ic~

do naquele tenpo para a separação de plutônio e para a extração de

íons tetrava1entes em soluções de ácido nítrico (40, 41). As aminas apre

sentam velocidades de extração muito maior que o TBP •..
Na Segunda Conferência sôbre Usos Pacíficos de Energia

Atânica, Genebra, 1958, as revisões de Brown e co1ab. (44) e Co1eman e

colo (42)IIOstraram as propriedades dos vários tipos de aminas. Mais têlE

de, várias revisões e cx:rnpi1ações de dados experirrentais sôbre extração

de rretais com aminas foram publicados, especial.rrente Para plutônio (43)

ab - - , -, (21,45,46)e rangendo tambem a extraçao de muitos outros Sal.S rreta11.cos •

Em 1962 Co1eman e co1ab. (47) consideraram os carpostos orgânicos n!.

trogenados e fosforados caro trocadores iônicos líquidos. Algumas revi

sões recentes sumarizam a utilização de aminas para o reprocessarrento
de e1errentos canbustlveis (22, 23, 48)

Enquanto as aplicações práticas de aminas caro siste

mas extratores estejam aum:mtando ace1eradarrente, o progresso quanto à
teoria de extração e seus rrecanisnos deixam o campo aberto. ~ste aspec

to foi discutido por Siekierski (49) o

A extração com aminas em rreio ácido envolve vários IJC>!!.

tos de interêsse cam:::>:

a) natureza e coeficientes de atividade do agente extrator e do cx:rnp1!::.

xc netálico extraído;

b) influência do diluente orgânico na distribuição do rreta!;

c) canposição da fase aquosa e cceficientes de atividade dos carp1exos

do e1errento a ser extraído;

d) ácido livre extraído pela amina.

Já em 1958, Co1eman e co1ab. (37) observaram que a es
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trutura da amina e a natureza do diluente orgânico exercem uma prof1.mda

influência na extração. Enquanto a classe das aminas (primárias, seCU!!.

dárias, terciárias ou sais de aIrÔnio quaternário) exerce um pron1.mci~

do efeito, êste efeito é forterrente rrodificado pela extensão da ramifi

cação dos grupos alquilas da amina e pela natureza do diluente usado.

Observou-se que cadeias altaIrente ramificadas geralnente interferem can

a eficiência da extração can diluentes alifáticos devido a efeitos es~

ricos, mas as aminas ramificadas IXX1em ser mais crnpatíveis can o dil~

ente polar, e portanto o efeito final da ramificação da cadeia soõre os
~..

coeficientes de extração depende da naturez~ do diluente. Por exenq:>lo

a extração de U-VI can aminas see1.mdárias o~ terciárias diluídas can

clorofónnio está, geralnente, na ordem: cadeia reta> cadeia ramificada;

mas usando-se querozene corro diluente a ordem é reversa.

Muitos pesquisadores têm c:orrparado os coeficientes de

distribuição EO de um íon rretálico can algumas características do dia -
luente, caro viscosidade, densidade, m:::m:m.to dipolar, índice de refra
- l' - lecular d' 1- (31, 49, 50, 51, 52) ~çao, po arJ.zaçao no e constante J.e etrica •

Contudo, a influência da natureza do diluente sôbre os coeficientes de

distribuição E~ é detenninada por arrbas interações, diluente-agente e~

trator e diluente-oc:xrplexo extraído; portanto, qualquer tentativa de

correlacionar o efeito do diluente cem apenas uma de suas propriedades

não reSPonde satisfatõrianente. Por exemplo, em contraste can CC14 ~

no diluente, o efeito global (aurrento de E~) Para hexano e benzeno é o

rresrro, mas a razão Para isso é diferente, havendo predaninancia da in~

ração do agente extrator no prirreiro e predaninância da interação do

1 "'d - -1' dil (53, 54)conp exo extraJ. o para este u tll'CO uente o

Os coeficientes de atividade do agente extratar, jE' e

do carplexo extraído, jc' podem ser usados corro rredida das interações

diluente-agente extrator e diluente-crnplexo extraído, respectivanente.

Desde que ambas as interações Para as n-alquilaminas são do rresrro tipo,

elas mais ou rrenos se carpensarão umas às outras, caro é ilustrado pelo

fato de que a extração do cloreto de Fe-111 por tri-n-alquilamina, segt11'!

do a equação:

Fec13 + ~NHCl.... • Fec14~NH (11.1)
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é aproxirnadamante a mesma quer seja usado um a1cano não-polar ou um di
, (50 52)luente altamente polar cem::> o-dicloroetano ' •

Investigação da estabilidade de aminas de alto PM fr~

te aos efeitos de radiação alfa e gama intensas revelaram que a extra

ção do metal pelas n-alquilaminas é pouco afetada devido à radiação (55 ,
19, 48, 56, 57, 58) Ishihar lab (19) . tar ~. ,a e co. experlmm am varlas am1

nas secundárias e terciárias de estrutura química diferente e encontr~

ram apenas leve influência da estrutura. Concluiram êles que para ami

nas com diferentes radicais substituidos existe um aurrento na suscept.!,

bilidade à radiação na seguinte ordem: ciclohexil ~ alquil ramificado

~ benzil < n-alquil, Õbviamente em contraste can a opinião aceita de

que as n-alquilaminas são as mais estáveis. Quanto aos áCidos, as ami-
- (59)nas em meio HN0

3
podem sofrer alguma degradaçao a quente .

Para as aplicações industriais, contudo, deve-se estar

precavido sôbre a possibilidade de degradação, os produtos sendo acumu

lados devido à influência simultânea de ácido nítrico, alto nível de r~

mação e aurrento de terrperatura, aparecendo sérios problemas operaci~

nais. ° ácido nitroso que se fonna. pela radiólise do ácido nítrico e

d 'tr to (60) ~ '-'~-te .. - , ter'~' (61,62)os III a s e especlCUlII::::U pernlC1OSO as arnlnas clarlas •

Aminas terciárias em diluentes orgânicos são m::n<::méri
cas (63, 64, 65), enquanto seus sais correspondentes (39, 63, 64{R

3
NH}X ~

. ~ (66) de-seus SalS metálicos fonnarn agregados ~ Estudos sta natureza estao

sendo realizados em vários países , dada sua iIrportância, uma vez que a

agregação do agente extrator influencia altamente a eficiência da extr~

ção dos metais. A literatura cita que sais de aminas terciárias{~NH}x

em diluentes aranáticos fonnarn principal.rrente díneros (65, 67), podendo

l~ - (63,64) ~fonnar po lmarOS em ccncentraçoes mais elevadas • Porem, todos os

dados sâbre agregação têm sido coletados para ácidos orgânicos e aminas

terciárias, portanto, não são representativos das condições de extração

de metais em suas soluções de ácidos inorgânicos.

11 ~ 2. Extração de ácidos

Em geral as aminas são agentes extratores básicos. A
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detenninação da basicidade das aminas alifáticas revelou que aquelas an

tendo substituintes que apresentam efeitos estéricos pronunciados são,

via de regra, bases muito mais fracas que as aminas de baixo PM. ~ste

efeito foi explicado caro sendo devido a obstáculo estérico aos fenêrce
nos de solvatação (68, 69).

Desde o trabalho pioneiro de Srnith e Page (1), a extr~

ção de ácidos inorgânicos tem sido, e ainda contínua, sendo estudada p:r

vários pesquisadores. Estudos típicos de extração de vários ácidos são

referidos por Coleman (22) e Awwal (23). Clltras referências são dadas

por Gourisse (70) num estudo sôbre extração de ácido nítrico e água por

trilaurilamina (TIA).

Para a reação estequiatétrica entre aminas terciárias

e um ácido inorgânico forte, HX, PadeIroS escrever:

R3N(o) + HX (a)::;= ~NHX(o) (11. 2)

onde os subscritos (a) = aquoso e (o) = orgânico, respectivarrente. A

quantidade mínima de ácido requerida Para a formação do sal dePende não

só da amina usada (variando com sua classe e estrutura) mas também do

tipo do diluente e de natureza do ânion (22) •

A formação do Par iônico na fase orgânica gera1nente

envolve \.lIIa fraca ligação hidrogênica entre o cátion de arrônio e o anion.

Quanto rrenor e quanto mais básico o ânion, mais forte é a interação,

mas a facilidade de extração rrostra justarrente a ordem oposta, por~

pIo, P-< HS0
4
- < Cl- < N0

3
- < Cl0

4
- • Isso é devido a interações àos

íons cem a fase aquosa em vez da interação com a fase orgânica, a qual

prevalece na determinação da seqüência. Âgua é o melhor agente solvata

dor do ânicn e assim os íons deixam a fase aquosa na ordem inversa do
- (71) - ~ .aurrento da hidrataçao • Com o amn::mto da ccncentraçao do .acJ.do, o

sistema amina-diluente é capaz de extrair mais ácido do que a quanti~

de estequiaretrica correspondente à formação do sal na equação (11.2) .Es

ta diferença é usua1nente referida na literatura caro um "excesso de

ácido".

°equilíbrio ácido é de fundarrental irrportância Para a

extração de sais metálicos envolvendo sais deamina. Estudos quanti~

tivos de extrações de ácidos, feitos por Allen (33) , enfatizaram a extra
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ção de ácido sulfúrico em relação à recuperação de urânio de lixívias

sulfúricas de seus minerais. A atenção mudou depois para o estudo de

extração de ácido nítrico, devido a um crescente interêsse no reproces

sarrento de elerrentos canbustíveis, cuja dissolução é feita preferencia!.

rrente com ácido nítrico. urânio e plutônio são recuperados destas solu

ções nítricas por meio de arninas (72) •

° "excesso de ácido" extraído por arninas n-alquílicas

varia consideràve1Irente com os diferentes ácidos e aUI1'eI1ta na Olrlem:sais

primários < secundários < terciários < quaternários. A extração do ex

cesso de ácido nítrico por arninas n-alquílicas terciárias aUI1'eI1ta qua

se proparciona1Irente à concentração da arnina e à concentração do ácido
na fase aquosa (26, 63, 73-82), mas parece ser indePendente da polarida

da do diluente e do tamanho dos substituintes alquílicos(83). -

Skavdalh e Mason (83) encontraram, para UInél. grande v~

riação de soluções ácido nítrico-nitratos, que o excesso de ácido n,!

trico na fase orgânica era função da atividade de ácido nítrico na f~

se aquosa. Richter (84) concluiu que o cubo da relação excesso de ácido

nítrico/concentração de 'IDA em benzeno é proporcional à atividade do

ácido na fase aquosa. Por outro lado Knoch (75) roostrou que para valQ

res acima de 2 para a relação ácido nítrico na fase orgânica! concentr~

ção da arnina terciária, o excesso de ácido extraído é proporcional à ati

vidade do HN03 na fase aquosa. A extração do "excesso de ácido" nítr,!

co por aminas terciárias tem sido, de maneiras diferentes, atribuido à

sirrples distribuição sem formação de canplexos (82, 85) , a certos adu

tos do tipo R
3
N(HN0.3) (86) e à formação de um aduto definido, caro

R
3

NHN0
3

.HN0
3

(79, 87; 88,89) seguido por UInél. solvatação sirrples do sal

d · HNO 1 1 (75, 89, 81, 87, 88)a arruna por 3 no ecu ar •

No encerrarrento da Conferência Internacional sôbre Qui

mica de Extração por SOlventes, em Gs6teborg, 1966, foi manifestado,caro

senti.rrento geral, que a água coextraída pelo sal da arnina pode inflt1e!l

ciar a extração dos sais metálicos. No m:::.rrento são escassas as informa

çces sôbre êste assunto, que merece melhor investigação.

Para uma relação de ácido nítrico na fase orgâni-
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ca/amina terciária ~l, Vdovenko e colab. (90) encontraram que o nitr~

to de tri-n-hexilamina é hidratado can uma rrolécula de água por íoo. n!.

trato em todo o intervalo de acidez estudado. Usando octano caro di

luente, Hl2Sgfeldt (63) isolou tml· carposto sólido de canposiÇ~

TIA.HN03 (H20) 1/2' A solubilidade de água na fase orgânica contemo~

na terciária aurrenta acentuadarrente com o aurrento da concentração de

ácido nítrico na fase orgânica. Há, oantudo, opiniões diferentes sôbre

esta extração. Ambas as sugestões de que ácido nítrico pcrleria existir

na fase orgânica carro tml d.ÍIrero hidratado (91), (HN03) 2H20 e água, ou

carro tml polírrero (92) foram qx:>stos por Hl2Sgfeldt (63) que advogou uma

reação de distribuição sirrples. Mais tarde, Gourisse (70) outra vez usou

o conceito do dínero hidratado para explicar a extração de água.

Pela extração do sal rretálico, parte do excesso de ác,!

do e água são expelidos da fase orgânica e a concentração do ácido na

fase orgânica diminui linearrrente com o aurrento do conteudo do sal rretá

I , f -, (66,93)J.co na ase orgaruca •

lI. 3. Extração de Sais Matálicos

A seletividade das aminas de alto PM na extração de

grande niirrero de elerrentos depende, entre outras coisas, da valência

do íon rretálico extraído. Para a maioria dos íons dos rretais pesados

tri e tetravalentes a extratibilidade geralrrente diminui na seguinte o;:

dem: sais de éIllÔnio quaternário> terciário> secundário> prinário.

No sistema nitrato, os actinídeos-IV têm sua extração

diminuida na ordem: Pu >Np> U >Th. Os íons dos actinídeos-VI são rrenos

eficienterrente extraídos na rresma ordem: Pu > Np > U (94). ~ste aUI1'e!!.

to da extratibilidade can o aUrrento do niirrero atômico é rrenos proo.unci~

do para os íons tripositivos dos elerrentos transplutânio, os quais se
guem a ordem: Qn < Aro < Cf < Es (95, 96).

A extração de U-VI e da maioria dos produtos de fissão

aurrenta na ordem : amina prinária > secundária > terciária > quaternária.

Einbora a extração dos produtos de fissão: oério, rutênio (83) e ziro§.

nio+nióbio (97) varie oansideràvelrrente com a acidez, êles são rrenos efi
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cientemente extraidos do que Pu-IV de suas soluções nítricas e, tanto

quanto os fatores de separação publicados representam as ccndições do

processo, a separação de Pu da maior Parte dos produtos de fissão can
, (55 48)

anunas parece ser rrelhor do que quando se usa TBP ' •

Para interpretar a extração dos íons rretálicos todos

os autores admitem a fonnação de cx:rrp1exos. A grande maioria admite a
fonnação de carp1exos aniônioos (22, 42, 66, 93, 101, 103-107, 112-121,
128-137) lh ~À ,- , -• A serre ança entre processos UI::: troca an10nJ.ca e extracao por
'd ' - f t' d 'tos ~~1 (33, 42, 84, 98, 99, 100)SaJ.S e anunas e en a 1za o por Illlll UI::: es

o exerrp10 seguinte ilustra a extração de sais rretá1i

cos. Os sais de arrênio de cadeias longas oo:rro agentes extratores estão

preponderantanente na fase orgânica. Sua concentração na fase aquosa
~ -6 ~
e rrenor que 10 M. Devido sua estrutura polar estas :rro1ecu1as do ag~

te extrator que estão na interface orientam seus ânions para a direção

da fase aquosa. M:rlidas da tensão interfacial em sistema ácido sulfúri

00 sugerem que o ânion não é carp1etamente dissociado na interface, mas
.a-:::: f rtemente' li ad ~ de -, (l01) . 'da ~ ies \.Gl o . 9 o aos 10nS ana110 • Em segu1 as espec es

rretálicas se aproximam da interface e pc:x3em trocar can os ânicns ass~

dados ao íon alqui1anônio, ou se ligam a êstes ânicns. O íon rretá1ioo

poderia então nover através da interface para a fase orgânica durante

ou depois de sua associação can roo1éculas adicionais do agente extrator,

as quais podem ser necessárias para fonnar o cxxrp1exo final.

Em várias tentativas para elucidar o rrecanism:> de ex
trator, o agente extrator (63, 78, 87, 102), bem carro os canp1exos rre-ti

I , extr 'd (22, 66, 93, 94, 103-107) f - i .a-~_ 'd in-100S alo os na ase organ ca, l.Clll S1 o _

vestigados por nétodos físioo-quImicos, principalnente espectroscopia

ultra-violeta, infra-ventElho, ressonância nuclear magnética e também
por rredidas de viscosidade e ccndutividade. Infonnações soore a eatpO

sição dos cx:np1exos extraidos foram obtidas por estudos de extração ou
- - - (55,93,104,saturaçao, separaçao dos CCltp1exos e ocrrparaçao dos espectros

108, 109)

can base tenro:linâmica algtms investigadores (31,35,50,
52) -, - - -calcularam a inf1uenc1a do numero de parametros na extraçao de Ire



22

tais por aminas, levando em conta as várias cx::rrplicações possiveis. ~

tros autores (33, 64, 84, 110, 111) usaram a variação dos coeficientes

de extração corro uma expressão para a fonnação de ânions cx::rrp1e}«)s do

rreta1 na fase aquosa sob condições de atividade coostante para o ácido

ou Para o ânion.

Existe uma forte tendência por parte da quase tota1i~

de dos autores em aCEitar a fonnação de espécies aniônicas na fase aqu~

sa, sendo elas transferidas caro tais Para a fase orgânica, ou então e~

tas espécies aniônicas podem ser fannadas na interfaCE aquosa-orgânica.

Para canp1exos fonnados em rreio ácido c1oridrico há muitos exemplos ci
tados, como Fec1 - (Í12/ 113), ZnC1

4
= (114), OdC1

4
= , PbC1

3
- (115) ~

00C1
4
- (113, 116f BiC1

4
-(117) , BiHC1

5
- (118), InC14-(113~ 00C1

4
=(113) ,

• (113) - - - - -eaC14 • Ccrrp1e}«)s do tipo InX4 ' onde X e o anion dos acidos

HC1, HBr, HI e HCN (neste ú1tirro caso não foi identificado o cx::rrp1e}«)

. extraido) foram extraidos oorn amina (119), sendo também indicada uma es

pécie InC1
d

= (120, 121) ; outros autores indicam a extração de InC1
4
- ~

InC1~- (12 ). um conp1exo do tipo InF4 (H
2
0) 2- também é extraido (119).

Tambérn cx:np1exos aniônioos fonnados can ácidos citrico, tartãrico, alfa

isobutirico, acético e EDTA foram descritos em trabalhos de extração
cx:m aminas (122) • Nitratos canp1exos do tipo 00

2
(N0

3
) 3- (123-125) e

{Pu (N0
3

)6f (126,127) foram extraidos can aminas. A maioria dos traba

lhos rrostrando a extração de sulfatos aniônicos é descrita Para o caso
o (128-130) - - o - (131)do sulfato de uran~10 • Extraçoes das espec~es TC04 e

{RuNO(N0
2

) 40H} - (132), de tiocianatos cx:np1exos oorro Co(srn) 4= (133 ,
134) -..... f de otas En t amin ( o... d- .tarrlbern oram scr~ • quan o as as pr~~as, seClm ar~as

e terciárias), caro as resinas aniônicas fracas, são ineficientes em pH

elevados, soluções orgânicas de carpostos de am5nio quaternário, do rres

rro rrodo que as resinas aniônicas fortes, extraem urânio de suas solu

ções de carbonatos, o cx::rrp1exo {U02 (C03) 3}4- passando à fase Orgâni~
(42, 135, 136, 137)

lI. 4. Sais de Anônio Quaternário

vários trabalhos foram publicados explorando o uso de

sais de am5nio quaternário. Enquanto as aminas primárias, seClmdárias

e terciárias, cano as resinas aniônicas fracas, só extraem em rreio áci-
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do, os sais de anônio quaternário diluidos em solventes orgânioos pedem

ser usados tanto em neio ácido cx:m::> em neio alcalino. A grande maioria

dos trabalhos usando sais de anfuio quaternário em neio alcalino foi
descrita'para a extração de carbooatos carplexos de uranilo(42,135-l37~

A solubilidade de um sal de am3ni.o de cadeia grande

na fase aquosa, dependendo do ânicn e do tipo de diluente, diminui cem

o amento do pêso nolecular(138). Por outro lado, a solubilidade dês

tes sais amenta numa grande variedade de diluentes orgânioos imiscI

veis em água. Em benzeno, por exanplo, a visoosidade não é diferente

para os nitratos de anfuio terciário e quaternário de estrutura carpa
- 1(87) -rave •

vários sais de anfuio quaternário de baixo PM têm sido

experinentados em diferentes diluentes orgânicos, nostrando-se agentes
extratores úteis para muitos ícns netálioos (45, 50, 130, 140, 141) .. Po

rém, êles são consideràvelmente solúveis em água e, portanto,nenos atra

entes num processo ccntínuo de extração, devido às perdas dêsses carpos

tos relativanente caros.

Dos ca:rpostos de am5nio quaternário de cadeia 'longa,

os haletos são mais solúveis na fase orgânica do que os nitratos oorres

Pondentes. Contudo, sua aplicação em escala pilâto IXX3e apresentar se

veres problemas de oorrosão. Wilscn (142) usando hidrocarbooetos cc.m:>

diluentes orgânicos, observou outra desvantagem para os sais de anfuio

quaternário, isto é, uma auto-oxidação dos iodetos de tetraheptil-aninio.

Está havendo tarrbém, cem::> para as aminas, grande in~

rêsse no uso de sais de anfuio quaternário de alto PM para a extração re
urânio e plutônio, bem cem::> para os elerrentos transplutênio, em neios

nItrico e sulfúrico. Constatou-se por exenplo que a eXtração de clore

to e nitrato de Pu-IV cem sais de am5nio quaternário é superior à extra

ção can. aminas terciárias.

(143) .
Goldsmith e colab. sugeriram, em 1955, o uso de

carpostos de dialquil-dirretil-anfuio para a recuperação de Pu-IV.Homer

e colab. (40) obtiveram resultados pranissores usando os sais de anfuio
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quaternário Aliquat-336 e B-104. ~straram que a extração de Pu-IV a!!,

rrenta até HNo3 BM, em contraste cem as aminas terciárias, as quais no~

tram um mãxi.rro na extração de Pu-IV entre HN03 3 e 4M. ro:rcesnn tenpo,

trabalhando cem nitrato de uranilo, Kaplan e colab. (144) estabeleceram

a fonnação de CCll'pOstos de fÓl:mlla geral (R4N) 002 (003) 3' fàcilrrente ex

traídos em solventes orgânioos.

Depois das pri:rceiras extrações cem sais de amônio ~

ternário, em 1955, o nÚllero dêstes ccnpostos colocados à venda carerci

alrrente aurrentou bastante, tendo sido usados principalrrente em :rcedicina

e em diferentes idústrias caro ernulsificadores e surfactantes. Foi sõ

rrente em 1963, entretanto, que as extrações cem êstes carpostos foram

retornadas por IDpes-Manchero e Gehem (145). t::les ccnfinnaram as pri:rce,!.

ras observações do alto POder de extração de Pu-IV por nitrato de la!!,

ril-di:rcetil-benzil-am5nio em altas ooncentrações de ácido,conparando os

resultados cem aminas terciárias. Porém, em HN03 de ccncentração rrod~

rada, abaixo de 1M, as aminas terciárias se nostraram :rcelhores agentes

extratores. Depois, Koch (66) investigou a extração de Pu-IV e U-VI em

soluções de ácido nítrioo usando o sal de am5nio quaternário Aliquat

336, enquanto os laboratórios de Kjeller, Noruega, usaram nitrato de ~

til-trilauril-am5nio Para o :rcesnn tipo de extração.

Estudando a extração de Am-III e Cn-III em soluções

HN0
3
+LiN0

3
, van Ooyen (146) poude, satisfatàrianente, descrever a distr.!,

bui~ de Am-III admitindo a fonnação de corrplexos. Ant(N03) 4R4N e

Am(N03) 4R4N. (Rlil103) cem. o agente extrator livre, isto é, não carple~

do cem ácido nítrioo.

Muitas outras publicações se referem ao uso de sais de

am::nio quaternário na extração de uma variedade de íons :rcetálicos em

outros sistemas, eSPeCialrrente HCI. Clifford e colab. (147) extrairam

U-VI de soluções de carbonato corrplexando o urânio cem 8-quiriolinol e

usando sais de am5nio quaternário. Os :rcesnns autores afinnam que urª

nio POde também ser extraído quando corrplexado cem benzoina-alfa-oxima,

cupferron, peróxido, pirogalol e hidroxilamina.

A extração de corrplexos por associação de íons entre
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U-VI e nitratos de tetrapropilanônio em rretil-isobutil-cetcna é a base
de nÉtodos de separações específicas para U(124) , Np (126) e Pu (148). Ad

roite-se que o urânio é extraído caro trinitrato de U-VI-tetrapropilam5-

{ } + { } - (123) -nio: R4N U02 (N03) 3 • A extraçao de Co-lI em nei.o HeI cem

vários sais de anroio quaternário ccmerciais, dissolvidos em 1,2- diclo

roetanc, foi estudada por Wilscn e colab. (149) • -

lI. 5. Fonnação de Terceira Fase

Una das desvantagens dos sais de anroio quaternário e

seus carplexos rretálicos é a limitada solubilidade em diluentes orgân!

oos. Em geral, os sais de am5nio Irostrarn a seguinte ordem de solubili

dade: terciários > seClmdários > primários, e para os ânicns: sulfato>
cloreto > nitrato (36)

Quando a ccncentração do sal rretálioo na fase orgânica

contendo sais de am5nio quaternário atinge um rerto limite (22,150) ,

ocorre separação em duas fases orgânicas, uma leve e outra pesada. Esta

separação em duas fases orgânicas geral.rrente é explicada pela baixa ~

laridade dos diluentes caro os hidrocarbonetos alifáticos. A fase or

gânica pesada, também chamada terceira fase, ccntém quase a totalidade

do sal de anônio quaternário e do sal rretálico presentes em tôda a fase
orgânica (93) •

A estabilidade da fase orgânica pode ser afetada por

quase tooa variável pertinente ao sistema de extração. can respeito à

escôlha do diluente para a arnina, a estabilidade de fase é usual.rrente

ajudada pelo aurrento do PM da arnina, pelo aurrento da ramificação, pela

variação da classe da amina (de primária para seClmdária e desta para

terciária), pelo aurrento da polaridade do diluente, bem caro, em alguns

casos, pelo aurrento da acidez da fase aquosa.

Desde que a escôlha da amina e da acidez pode ser fei

ta por outras considerações, o ajuste do diluente é o principal rreio

de contrôle para manter a estabilidade da fase. Isso usualrrente é ccn

seguido pela adição de um áloool de alto PM e trocando o diluente, de

hidrocarboneto alifático para hidrocarboneto aromático. Algumas vêzes
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o aurrento de terrperatura aurrenta o intervalo de estabilidade de fases
(105) _\..::- dimin . - da - d 1, mas causa tallllJl::lll uma w.çao extraçao o neta •

Estudando a fonnação da terceira fase Talat-Erben (151)

calculou um valor aproximado no qual a separação ocorre, relaciando urna

certa diferença na polaridade entre o soluto e o solvente. Já Roserl54~
Kertes e Habousha (152) prepuseram urna falha de miscibilidade, enquanto

(93) . (lOS) - l' -Verstegen e Danes~ sugerem a fonnaçao de agregados do sa net~

lico na fase orgânica leve e do agente extrator na fase orgânica pesada.

Durante a realização da Parte experirrental desta tese

foi verificada por nós a fonnação da terceira fase para o sistema 'IDA

varsol em neio HN03, HCl e H2S04, na extração de urânio, paládio e pl~

tina. A substituição de varsol por benzeno, xileno e netil-isobutil-~

tona eliminou CXIlpletaIrente a fonração da 3a. fase ~a êstes sistemas

rrencionados.

'11. 6• Mecanisrro de Extração

De um rrodo bem si.Irplificado as reações de extração can

arninas podem ser imaginadas cem:>:

~N(O) + HX(a)~ ~N.HX(o) (11. 3)

onde R é um grupanento alifático ou aranático de cadeia longa e X é um

ânion de um ácido si.nples (caro Cl-, N0
3
- , HSO4- , Ac-); ou então um

carplexo netálico (cem:> Fec14- , AgC12- ,U02C13-); os subscritos (a)

e (o) indicam as fases aquosa .e orgânica, respectivanente.

As extrações pelas três classes de arninas ( pri.rnãrias,

secundárias e terciárias) são serrelhantes em seus aspectos gerais. Solu

ções orgânicas da arnina livre extraem ácidos de soluções aquosas para

fonnar os sais de alquilarrônio, cem:> representado pela equação (11.3) •

Considererros, por exemplo, o necanisrro de extração do ácido sulfúrico,

que usualrrente é anpregado na hidraretalurgia de urânio e tório. Po!:,

ma-se prirreiramente o sulfato nornal e depois txrle ocorrer a extração

de mais ácido para fornar o bisulfato:
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(Ir. 4)

Aà:mite-se que um ânion I,Xrle ser prontarrente trocado par

outro na fase ,aquosa:

(~NH)X + Y-. • (~NH)Y + X- (Ir.S)

sendo citado que a ordem de preferência para as aminas é serrelhante à
das resinas aniônicas, por exemplo, CIO4- > . N0

3
- > Cl- > HSO4- > F

Sendo as aminas bases fracas, a reextração do ácido I,Xrle ser feita de

no1o reverso, pelo contacto da fase orgânica can soluções alcalinas, re

generando a base livre:

(R
3
NH)X + ar. h R

3
N + x + H

2
0

can carbonato tem-se:

2 (~NH) X + Na2oo3 • • 2 R3N + 2 NaX + 002 + H20

(Ir.6)

(lI.7)

Mesmo soluções neutras I,Xrlem hidrolisar o sal da amina e reextrair o

ácido a ela ligado, na direção oposta da equação (Ir. 3) •

A extração c:x:m aminas e sais de am5nio quaternário a~

roite uma associação de íons. várias referências sôbre os prováveis ~

canismos de extração foram indicadas nas secções 11.2, 11.3 e 11.4. íons

netálicos são extraídos em neio ácido quando existem cano ânions, cano

é o caso típico de cranato, dicranato, rrolibdato, vanadato, ou então

quando fonnam carplexos aniônicos, cano é o caso bem conhecido de sulf~

to de uranilo e cloreto de ferro-111. No caso do urânio a extração ~

de ser descrita prineiro para um sulfato normal de uranilo, fonnando,

posteriornente, um carplexo c:x:m o sulfato de amina (37) :

U0
2
++ + 804=~ 00

2
80

4

(R3NH) 28°4 + U02804" .... (~NH) 2.002 (8°4) 2

(Ir.8a)

(Ir.8b)

(Ir.9)

ou então, cano uma troca aniânica do íon sulfato por um sulfato aniâni

co de uranilo, já existente na fase aquosa:
++ = =002 + 2 804 ::-- U02 (804) 2

U02 (804)2= + (~NH)2804 ~ (~NH)2U02(804)2 + 804=
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Os resultados finais nedidos oorrespondem aos dois ccnjuntos de ~

çoes. ° curso real da extração pode seguir um ou outro.

° urânio extraído é fàci1Irente reextraído na fase or

gânica por des1OCalIelto com nitrato ou cloreto, ou por hidró1ise do sal

da amina:

- * =(~NH) 2U02 (804) 2 + 2 N03 :;=- 2 (R3NH)N03 + 002 + 2 804 (IL10)

(R3NH)2U02(804)2+4 Na2oo3~2 ~N+Na4U02(C03)3+2 Na2804+H2O+C02 (II.11)

2 (R3NH) 2U02 (8°4) 2 + 5 MgO~ 4 ~N + MgU207 + 4 MgSO4 + 2 H20 (IL12)

° necanisrro de extração de ácido sulfúrico e urânio per

aminas terciárias foi estudado por Verstegen (153). ~le interpretou a

extração de urânio em soluções ccntendo sulfato e ácido sulfúrico por

aminas di1uidas em querosene ou benzeno de m::x:lo a envolver a fannação

de um c:arp1exo do tipo (~804) n •U02804, oode n pode ser 1, 3, 6 ou 12.

Estooos fundarrentais do processo de extração por aro!
nas, particu1arnente para urânio, foram feitos por Al1en (33) e MclXlwe11

(34). (156) (30)
e co1ab. , Farun e oolab. , carswe11 e Ia.wrence • Foram pu

b1icados estudos de necanisrros de extração para zinoo (114), ferro (112,

113) e cobalto (113,116) em sistemas c1oreto-aminas. Good e co1cJ~12,113)

nencionan o necanisrro de extração e a natureza das espécies extraídas

para Ferro-III e cabalto-III para o sistema HC1-aminas. A extração de

Tc-VII can vários canpostos orgânicos nitrogenados é nencionada por

Boyd e Ia.rson (154) que acharam ser o necanisrro uma troca iônica. A e~

tração de U-VI em neio HC1 por TOA-CC14 foi descrita por Bizot e Tr!:,

mi1100 (155) que propuzeram a fonnação da espécie carp1exa extraída c:x:m:> .

sendo (~NHC1)2U02C12' onde R3N é a tri-n-octi1amina.
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CAPiTULO lI!

COEFICIENTE DE PARI.'IÇÃO, COEFICIENTE DE

DISTRIBUIÇÃO E PORCENTAGEM DE EXTRAÇÃO

III.1. Expressão Matemática para os Coeficientes de Parti

~~ e para os Coeficientes de Distribuição E~.

A quantidade de sal rretálico extraído de tuna fase p~

ra outra é, em geral, relativarrente fácil de ser detenninada. A rel~

ção de concentração em ambas as fases de um detenninado sistema dá, nn.t!
tas vêzes, um valor característico das espécies que estão sendo estuda

das.

Em 1872, Berthelot e Jungfleish (157) derronstraram que

a razão das concentrações nas fases era uma ccnstante e, oonseqüente

nente, independente da quantidade total do soluto M. Esta razão é def!

nida caro: {M} fase 1
~ = (III.l)

{M} fase 2

e a equação para ~ é válida sàrente quando o soluto M tem o rresrro pêso

m:>lecular em ambas as fases e oontanto que as concentrações possam ser

adrnitidas COlIO iguais ou pelo nenos proporcionais às atividades.

Pela lei das fases de Gibbs, P + V = C + 2 (P=2, C=l),

ande P representa o nÚIrero de fases, V o nÚIrero de graus de liberdade

e C o nÚIrero de eatpOIlentes presentes, terros, para tuna dada pressão e

terrperatura, um único grau de liberdade para a partição de um soluto

entre duas fases. Isso significa que para tuna dada concentração previ~

nente esoolhida para o soluto em tuna das fases, a concentração na outra
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fase é fixada.

Se o estado rrolecular, isto é, o pêso rrolecular do s9

luto, é inalterado em ambas as fases, então, do ponto de vista terrrod,!.
nâmico, o equilíbrio à tenperatura e pressão constantes é atingido, can

relação ao transporte de matéria entre as duas fases, quando os po'te!2

ciais químicos do soluto em cada fase é igual, isto é:

ou

u{l)

o +RI'ln~
}l(l) (1)

= P(2)

o + RI' ln a.= P(2) . M(2)

(III.2)

(III. 3)

u~l) e· u~2) são os potenciais químicos do soluto nos estados padrÕes

para a fase 1 e fase 2, e são constantes em terrperatura e pressão con~

tantes; são escolhidos de tal rrodo que ~, a atividade do soluto M, é

arbitràrianente tcmada cem:> a unidade. Então, o coeficiente de part:i.çãO

da substância M é igual a:

Fb =
~(l)

~(2)

_( o o
= e P(1) - P(2» / RI' (HI. 4)

As seguintes relações definem a atividade ~ de uma substância M em so

lução, em tênnos de sua concentração {M} :

J =M
~

{'M~

(III.5)

ande JM ' o coeficiente de atividade, aproxima da unidade qu~do o sis

tema tende para o canportarrento ideal, isto é, a atividade se torna igual

à concentração do soluto quando se aproxima da diluição infinita.Assim,

para a partição de M entre uma solução orgânica (6) e aquosa (a), a~

ção (III. 4) pode ser escrita cc.m::>:
jM {M}

(o) (o)

(III.6)KO =
jM . {M} (a)

(a)

Da equação (III. 6) observa-se que os coeficientes de atividade jM e

jM (a) podem influenciar forterrente a relação {M} (o) / {M} (a)' (o) Por

tanto, a regra simples de Berthelot e Jungfleish (157) (equação III.l)P2.

de valer apenas quando jM e jM são ccnstantes, ou pelo menos
(o) (a)
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sua relação deve ser oonstante.

A distribuição estequiaretrica global do carponenl:e <E

interêsse, M , entre as duas fases, é de muito naior significação na

prática do que os valores tenrodinâmicos KO. Portanto, uma quantida

de nais prática, definida caro o ooeficiente de distribuição ou coefi

ciente de extração, EO {M}, ou simplesrrente E, é introduzido para desa -
crever a extrabi1idade. Esta é a razão estequiaretrica, incluindo tê

das as espécies {convertidas em átaros-grama do ele.rrento} do nesma CC!!!

panente M em relação às fases. O coeficiente de distribuição é defini

do caro:

E
O

{M} =a
{M} {o}

{M} {a}

=
concentração total de Mna fase orgânica

concentração total de M na fase aqucsa
{III.?}

Existe ainda na literatura alguma confusão sôbre a

terminologia de extração, especialrrente entre os coeficientes de distri

buição ou ooeficientes de extração e coeficientes de partição, sendo

êles muitas vêzes usados can o rresrro significado.

Para a extração de sais netálicos ande a fonnação de

espécies extraiveis envolve reação entre o netal e o agente extrator,po

dem ser derivadas equaçoe-s para EO
, nas quais o conportaIrento de extraa -

ção é descrito em função dos parârretros experirren~s. O soluto M,caro

também o agente extrator, pode, ccntudo, ser envolvido em reações em am

bas as fases, caro por exenplo, associações, dissociações, interações

caro outros carrpcnentes ou reagentes do sistema. Para estas interações

podem ser aplicadas correções avaliando o efeito que elas podem ter na

ooncentração {ou atividade} das espécies que se distribuem{31} •

Para a derivação das fónnulas foram feitas as segui.I'l

tes oonsiderações:

I} a lei de ação {terroc:dinâmica} de massa é válida em

tôdas as circunstâncias,

2} a relação de fases, v {o}/v {a} = 1, isto é,relação

dos volurres da fase orgânica e da fase aquosa é

'lmitária.
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III. 2• Porcentagem de Extração

De nnrl.to interêsse em química de extração por sol~

tes é a expressão que relaciooa a porcentagem de extração (% Extr.) cx::m

os coeficientes de distribuição (EO) , dada pela equação:a

% Extração =
100 EO

a

E
O + (v Ivo)a a:

(IIr. 8)

ande v e v São os volmres das fases aquosa e orgânica, respectivarren
a ° -

te.
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CAPITULO N

TI~IA E SEUS C(M>IEXOS <XM vMu:OS EI.EMEN'l'a3

N .1. Tiouréia e suas propriedades

Tiouréia ou tiocarbamida (no texto às vêzes abreviada

caro tu), S=C (NH2)2' P.M. 76, 12, é um canposto cristalino branco que

funde a aproximaàanente 180oC, solúvel em água e em álcool, mas pouco

solúvel em éter. Solução aquosa de tioureia apresenta reação neutra.

Apresenta pronunciada propriedade de fonnar CCJTqX)stos por coordenação,

fonnando, cem os íons matálicos, canplexos do tipo amin, em solução aci

da. Mesrro cátions caro Cs+ , K+, NH: e TI+, can fraca tendência para

a fonração de canplexos, adicionam quatro rroléculas de tioureia.

Tioureia forma cc:rrp:>stos can os seguintes elenentos :

prata, bismuto, cáàmio, cobre, marcúrio, chumbo, ferro, irídio, ósrnio,

paládio, platina, rutênio, anti.nônio, telúrio, ouro: , tálio, ródio, ~

nio. Reage can soluções ácidas de ce-N, descorando-as, por reduzir o

cério ace-III. Soluções ácidas de selenitos e selenatos são também
por ela reduzidos, a redução levando a selênio elenentar. Soluções ác.!,

das de Cr-VI (Cr207=) são reduzidas a Cr-III e soluções ácidas de Mn:-VII

(Mn04-) são reduzidas a Mn-II.

N.2. ReaçÕes da Touréia can Vários Elenentos

Tiouréia reage can numerosos cátioos e ânions para dar

soluções coloridas de importância em quirnica analítica. Um resmoo des

tas reações, inv~stigadas por Yoe e 0verholser(l58) é dado na Tabela 2~

Varios dos produtos obtidos pela reação cem tiouréia
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TABELA 2

REAÇÕEs DE TI~IA CCM teNS ME'l'WCOS (158)

teN

Ag+

Ag+

Bi3+
ee4+
eu++
eu++
Fe3+
Hg 2+

2
. IreI =

6
asO=

5
asO=

5
aso =

5
Pd++

ptel =
6

Ruel 
4

Sb3+
SeO =

3
Tl+

Tl+

MEIO

neutro

arroniacal

ácido

ácido

arocniacal

ácido

ácido

ácido

ácido

neutro

ácido

arroniacal

ácido ou arroniacal

arroniacal

ácido

ácido

ácido

neutro

ácido

REAÇÃO

precipitado pardo

precipitado preto

côr amarela brilhante

descora

precipitado castanho

precipitado branco

côr rósea fraca

precipitado cinza

descora

côr castanho

côr verrrelha

côr cinza

côr amarela

côr castanho

côr azul-esverdeada

côr amarela pálida

precipitado verrrelho

precipitado branco

precipitado branco

são incolores e em alguns casos são pouco solúveis, cem::> Para prata,Ire!:.

cúrio, .chumbo e tálio em suas soluções ácidas, relativarrente ccncentr~

das no elerrento. Entre os elerrentos que fonnam produtos coloridos em

sol~ão ácida estão biSIlUlto (amarelo), telúrio (amarelo) (159) e rutênio

(azul). 8elênio-IV é reduzido à foma elementar, venrelho. Antim5nio

dá uma coloração amarelo fraca e paládio dá coloração amarelo forte. Re

nio desenvolve ooloração amarela na presença de cloreto estanoso.

Tiouréia é um agente redutor relativamente forte. Em
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neio ácido é oxidada ao dissulfeto de fonnamidina,

que existe caro um sal (íon) em sOlução. A oxida

ção da tiouréia ao dissulfeto, pela ação de agen

tes oxidantes fortes a:m:> cloratos, cranatos e brcrratos, pcx1e ser usada
para a sua determinação (160) •

As propriedades básicas da tiouréia são extrernanente

fracas, caro foi derocnstrado (161) por uma insignificante mudança no pH

de uma solução diluída de ácido forte à qual foi adicionada tiouréia

(constante de ionização básica provàvelrrente rrenor que 10-15 em solução

aquosa) •

Tiouréia é estável em solução aquosa à temperatura c3!!!
biente, mas decarpÕe lentanente em aItas teIrperaturas. Un dos produtos

de hidrólise é H2S.

IV. 3. Natureza dos Car'plexos formados com Tiouréia

Os canplexos farinados pela tiouréia são, na sua quase

totalidade, de natureza catiônica. Re'lmirnos na Tabela 3 as principais

espécies CXlTlhecidas e rrencionadas na literatura. As espécies fonnadas

can ósmio (Os-VIII e Os-IV) são {Os (tu) 6}+++' ande o ósmio foi reduzido

a Os-lII (161). Por outro lado, é rrencionado na literatura que Ru-III e

Ru-IV fonnarn canplexos nos quais um -H do gnIpo -NH2 é substituido por
- -, . { III h.'TUr'C't..= )}* I. III ( ). }um ataro de netal dando as espec1.es Ru \L"~L"n2 etRu ~ 3

(162) Y:W. di - al·t' b' to ti -. 1 -
.l:.olU con çoes an 1. 1.cas 1.smu reage can oure1.a na re açao

1 Bi : 3 tiouréias, formando um cátion {Bi (tu) 3}+++ •

IV. 4• Constantes de Fonnação dos carplexos can Tiouréia

Muitos dos carplexos fonnados oom tiouréia são extraoE,

dinària:rcente estáveis. A Tabela 4 dá as constantes de fonnação Para

alguns dêstes carplexos. Os c:x::nplexos solúveis fonnados pela tiouréia

can Cu-I, Hg-II e Ag-I são tão estáveis que tiouréia pode ser usada

caro um reagente mascarador Para êstes elenentos, caro por exerrplo no

caso da detenninação de zinco ou cádmio can quinaldinato de sódio (164~

De u' a maneira análoga ela pcx1e ser usada às vêzes caro agente cx:m
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TABEIA 3

PRINCIPAIS CCMPLEXOS METAL-TIOU~IA CamECIIX>S
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EIEMENID ESP~CIE REFE~IA

OS-III {Os (tu) 6}+++ (16l)

Ru-III,IV {RuIII {NHCSNH )}++ (l62)
2

{RuIII (NHCSNH ) }
.

(l62)
2 3

Bi-III {Bi (tu) 3}+++

{Bi (tu) 6}+++ (254)

Cu-I {Cu{tU)}+

++++Cu-lI {Cu{tU)3} ,{cU{tU)4} (254)

Pb-II 2 Pb{N03)2· ll CS{NH3) 2 (172)

{Pb{tU)6}++

{Pb{tU)3}++ (254)

Cd-II {cd (tu) }++, {cd (tu) 2}++ , {Cd (tu) 3}++ (254)

pt-II {Pt{tu)2}++ e {Pt{tu)4}++ (l90,19l)

Ag-I {Ag{tu)3}+ (254)

Hg-II {Hg{tu)2}++j{Hg{tu)3}++ ,{Hg{tu)4}++ (254)

Re-V {Re0
2

{tu)4}+ (197)

Tl-I {Tl{tu)4}+ (l98)

plexante para cobre, evitando a interferência dêste elerrento em vários

métodos colorirrétricos. Cobre-lI é reduzido a CU-I e o carplexo{Q.:l (tu) t
fonnado é incolor. Por outro lado, na Tabela 4, são mencionados carpl~

xos de Cu-lI cx:m 3 e 4 tiouréias.

A cor amarela do a::mplexo fo:rmado cx::m antirrônio em neio
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TABEIA 4

COOPLEXa3 CXM TI~IA (254)

CCM?IEXO TEMPo 9c FORÇA ICNlCA K pK

+ ambiente 0,01 7,Ox10-14 13,14Ag(CSN2H4)3

Bi(CSN
2
H

4
)6+++ ambiente 1,0 1,lx10-12 11,94 ..

++ 2,63xlO-2 1,58Cd(CSN2H4) 25 0,2

++ 25 0,2 2,3xlO-3 2,63Cd(CSN2H4)2

++ 25 0,1 1,2xlO-3 2,92Cd(CSN2H4)3

++ ambiente 0,01-0,03 1,5xlO-13 12,82cu (CSN2H4)3

++ 25 0,1 4,1xl0-16 15,39cu (CSN2H4) 4

++ 25 1,0 1,2x10-22 21,9Hg(CSN2H4)2

++ 25 1,0 3,2x10-25 24,6Hg(CSN2H4)3

++ ambiente 0,01 1,lx10-28 27,96Hg(CSN2H4)4

++ 25 1,0 3,2x10-27 26,3Hg(CSN2H4)4

++ 25 0,1
. -2

1,77Pb(CSN2H4)3 1,7x10

ácido é destruida pela ação de fluoreto, mas a côr amarela do cCITq?lexo
- .. (165) ."can biSImltO nao e afetada o west e 'Ibkos estudaram o efel.to de va

rios íons no teste de biSImlto can tiouréia, enoontrando os seguintes re

su1tados: Sb+++, Pd++, V0
3
- e Te0

3
= são interferências positivas; Hg+

(preto), Se0
3
= (venrelho), SeO4= (venrelho), Os-VIII (castanho a róseo)

e íons coloridos caro cr+++, cr
2
0

7
=, Mn0

4
-,Rl+++ e It:'*interferan auprodU

zindo côr ou por j á serem coloridos o

IVo 5 o carportaIrento QuÍmico dos Vários canp1exos cem Tiow:éia

Para nelhor carpreensão em nossos estudos dos sistemas

de extração de vários e1errentos em neio ácido pelas aminas de aIto PM,
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nos quais foi estudada a influência da tioureia caro agente cc:rrplexante,

fizeroos um levantaIrento dos trabalhos relacionando todos os elementos

envolvidos nesta tese e sua interação cem tiouréia. Un resUlTO dêste le

vantarrento é apresentado em seguida.

IV.5.l. Bismuto

Bismuto forna' cxmtianeia ,em SC;>]llções·· áci4as , um

carplexo anarelo, solúvel. Esta reação tem sido aplicada diretarra'lte na

detenninação de bismuto (centési.toos de %) em ligas ã base de churlbo e
- base de tanh (166) E tanh .:-=-..: - •• - •taa es o • s o e ant.LIlUl.u..o tem sua precl.pl.taçao evl._

da se previamente carplexados cem ácidos tartárico e cítrico. O carple

xo bismuto-tioureia é nedido em 435 Illl. OUtro procedinento (167) errpr~
ga separação prévia para obter nelhores resultados: estanho, anti.m3ni.o

e arsênio são volatilizados caro brooetos e bismuto é separado caro oxi

cloreto, antes de ~ua detenninação final caro carplexo can tioureia.

O espectro de absorção do carplexo bismuto-tio

uréia varia cem os ânians presentes. Usua1rrente se enprega ácido nítri

co para acidificar. Variação na ccncentração do ácido nítrioo de 0,5

al,7 M tem pouoo efeito na intensidade da côr. A lei LaIrbert-Beer é

obedecida e a cor é estável pelo nenos um dia. A intensidade da côr di
,. '!

minuicem a tatperatura. Ag-I, Hg-II, Pb-II, Cu-lI, Cd-II, Tl-I e

Sn-II dão precipitados branoos cem tioureia, em neio ácido, se pre5e!l

tes em consideráveis quantidades, mas não são precipitados se sua ccn

centração é baixa; cobre é descorado. Mahr (172) indica que tais preci

pitados podem ser filtrados e o bismuto detenninado no filtrado, sem êr
ro. Mas Ieutwein (168) rrostrou que o precipitado de chumbo-tiouréia ar

rasta bismuto. Antimônio dá coloração amarela fraca, que pode ser de~

truída pela adição de fluoreto; telÚl:'io também dá côr amarela, enquanto

selênio é precipitado na fo:rma. elementar.

A detenninação de bisnuto por titulação carpl~

~trica cem ácido etileno-dinitrilo-tetraacétioo (EDI'A) é feita usc3!!.

do-se tiouréia caro indicador. O desapareci.nento dos últirros traços.da

côr amarela devido ao carplexo bismuto-tiouréia indica o ponto final da
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titulação (169). °pH màis indicado para esta titulação é 1,1 - 2,3
(170, 171)

IV.S.2. Chumbo

- *Em soluçoes relativarrente ooncentradas de Pb

e acidificadas cem ácido nitrioo, tiouréia fo:rma. um canplexoinsolúvel

cuja fórmula acredita-se ser 2 Pb (N0
3

)2.11 CS (NR
3

) 2 (172). ~ste oonpl~

xc é também referido na literatura cem a fónnula {Pb (tu) 6} (N03) 2 e us~

do para separar chumbo de estanho e antimSnio. ChtlI'lbo é seletivamante

precipitado can tiouréia em meio HCl-HN03 a OOC. °precipitado é se~

rado e dissolvido cem ágUa quente, o chumbo sendo titulado cem EJ1l'A. A

precipitação can tiouréia tanbém pode ser feita em meio HN03 l-2M, no

qual o canposto que se fo:rma. é o indicado acima, can seis noléculas de

tiouréia para um Pb.

IV.S.3. CObre

Existe alguma oonfusão na literatura quanto às
espécie~ fo:rma.das entre oobre e tiouréia em meio ácido. Alguns autores

indicam que. solução de Cu-lI é desoorada pela adição de tiouréia, pela

redução de Cu-lI a Cu-I, seguida da farma.ção do oonplexo {Cu (tu) }+• A

Tabela 4 indica as constantes de fo:rma.ção para as espécies{Cu (CSN2H4) 3}++

e {Cu (CSN2H2) 4}* e existe também a indicação de um canposto precipi~

do 1 - . (173) -pe a adiçao de ferr1cianeto a uma SOlUça0 de cobre canplexafr> p:r

tiouréia, cuja fónnula é indicada 00lr0 {Cu (tu) }3{Fe (CN) 6} .2H20,no qual

o oobre é IlOlovalente.

Onstott e· La!tinen (174) estudaram os canpl~

xcs de cobre cem tiouréia via polarográfica.

IV.S.4. Ferro

Existem poucas referências na literatura. Sol!!,

ções ácidas de Fe-III adquirem coloração rósea avennelha quando trata

das can tiouréia. D.1rante a realização dêste trabalho tiverros q>ortuni

dade de muitas vêzes canplexar Fe-III cem tiouréia. Observanns que as
- ... +++ - ..soluçoes aC1das de Fe adquirem ooloraçao rosea a vennelha, dePenden
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do da concentração do ferro, à tenperatura ambiente, a coloração nao

persistindo e descorando cem o envelhecirrento. Dentro de 3 a 15 min~

tos, dependendo da coocentração de Fe-III, da acidez da solução e da

quantidade de tiouréia adicionada, a solução se torna inoolor. Aque~

do-se a solução, a côr venrelha desaparece entre 30 segundos a 2 min~

- • ~o - ~ -tos. Estas soluçoes lllcolores de ferro-tioureJ.a dao, can o J.on so1,

uma coloração rósea muito fraca, mas quando tratadas cem ferrocic:reto ma

ooloração verde a azul é observada para soluções diluídas e um precipi

tado esverdeado é obtido cem soluções mais concentradas em ferro. Esta

reação Pode ser usada caro um bom teste para a identificação de ferro

a::>rrplexado por tiouréia, quando so1- pràticarrente falha.

Não encontranos na literatura quaisquer ind.!

cações do núrrero de rroléculas de tiouréia associadas a um átano de Fe

nem a certeza de que Fe-III é priIreiro reduzido a Fe-II pela tiouréia.

Entretanto, Fe-III produz em soluções ácidas, após a adição de tiouréia,

l..1Ila leve turbidez devido à formação de enxofre elementar.

N.S.S. mdio e cádmio

cádmio fonna carplexos do tipo . {Gd (tu)-}++ ,

{Cd(tu)2}++ e {Cd(tu)3}++' relativarrente fracos (vide Tabelas 3 e 4) •

Federova (175) estudou as constantes de dissociação dos canplexos de Cd

e Pd cem tiouréia pelo rrétodo polarográfico. Sais de cádmio reagem com

tiouréia (176, 177) e sal de Reineck. {Cr(NH
3

) 2 (o1S) 4}NH
4

fonnando um

eatpOsto insolúvel Cd (tu) 2{Cr (NH3) 2 (CSN) 4}2 ' o qual Pode ser usado ~

ra a detenninação de cádmio.

Para índio não encontrarros nenhuma referência

soore sua associação cem tiouréia.

N.S.6. Grupo da Platina

Para os elementos do grupo da platina existem

descritos na literatura vários trabalhos interessantes nos quais as pr~

priedades dos produtos fonnados can a tiouréia (e seus derivados) são
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rrencianados. Para êstes elenentos as reações coloridas são exploradas

para a sua identificação ou detenninação.

Whit:rrore e Scheneider (178) in-Jestigaram o uso

de tiouréia cem::> reagente para a detecção micrCXJlÚmica de metais do gru

po da platina. Os resultados obtidos quando um fragrrento sólido de~

réia é adicionado a uma solução a 1% dos vários metais do grupo da pla

tina são dados na Tabela 5.

TABEIA 5

REAÇÕES OOS METAIS 00 GRUPO DA PIATINA (X)M TI~IA

MATERIAL

RuC1
3

RhC1
3

PdC1
2

Na20sC16
IrC14

H2PtC16
AuC1

3

DESCRIÇÃO 00 TESTE

côr azul

por evaporação se fonnam pequenas placas he
xagonais, castanho-avernelhadas. Não é um
bem teste.

cristais amarelos, ranboedros.

não dá reação aparente

a solução é c;lescorada. Podem se fonnar cris
tais muito pequenos, do tipo roseta, inco12
res.

dendritos c:x::npridos, castanho-avenrelhados

precipitado castanho, gradualrrente se toma
preto. As vêzes se fonnarn placas hexagonais
incolores.

Gei1marm e Neeb (179) investigaram as reações

coloridas de oito tiouréias substituidas e tiosemicarbazidas cem todos

os metais do grupo da platina e deram procedirrentos analíticos para a

detenninação de rutênio cem difeniltiouréia e 2,4-difeniltiosemicarbaz!,

da.

IV. 5.6.1. rrídio e Rédio

Soluções ácidas de IrC16- são desC2

radas pela ação da tiouréia. Esta propriedade parmite, por exemplo, a
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detenninação colorinétrica de rutênio, que foma a::m tioureia c::x:rtp:)stos

coloridos (azuis), na presença de irídio.

Berg e Senn (206) indicam que o carplexo Ir-IV

-tioureia se cx:rrporta caro um ânion e que o carplexo Rh-111-tioureia se

oarporta caro um cátioo, propriedade esta que possibilita a separaçao

dêstes dois elercentos.

IV.5.6.2. Osmio

Tetróxido de ósmio dá can tiouréia um

cx:rcplexo ve:r:IIelho, solúvel, prirreiro descrito por Tchugaev (161) • Esta

reação serviu mais tarde caro base Para um excelente nétodo colorinétr,!.
- ..... . ui (180,181)co, a cor sendo desenvolvida em acido sulfur~co dil do • ~

rentercente o ósmio neste cx:rcplexo é trivalente, admitindo-se a CXllp:>s,!.

ção {as (NH2 .cs.NH2) 6}+++' ° intervalo ótim:> de concentração é de 8 a

40 Partes por milhão (FPt\). RÕdio, irídio e platina não interferem. Ru

tênio, porém, é uma interferência séria, fonnando um cx:rcplexo de 'CÔr

azul, solúvel. Palãdio foma côr amarela, constituindo-se em leve i.!l
terferência. Recc.m:mda-se trabalhar em neio ácido sulfúrico ande a ror

se desenvolve nelhor do que em neio ácido clorídrico.

Gilchrist (182) considera que a re~

ção de ósmio can tiouréiaé um dos testes mais sensíveis Para ósmio,PQ

dendo detectar 1 parte de as em 5.000.000 Partes de sOlução. Para con

centrações maiores quel: 20500.000 se desenvolve uma cor rósea dentro de

15 minutos.
Tchugaev (183) isolou um prcx:1uto cri~

talino ve:r:IIelho ao qual atribuiu a cx:rcposição {Os (tu) 6}C13.H20. Sauer

brunn e Sandell (184) rrostraram que o ósmio realnente é trivalente nes

te cx:rcplexo, no qual existe caro o cáticn {as (tu) 6}+t+ em sOlução.

Para a detenninação colorinétrica de

ósmio a acidez e a concentração da tiouréia não são críticos e podem V!!
riar num intervalo grande. Enibora possa ser detenninado em neio HCl,

ácido sulfúrico é preferível, evitando-se a fomação de cx:rcplexos mis
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tos cloro-tiouréia, que podem ser fomados quando a relação Cl-/tiouréia
é grande.

Em neio HCl a cor varia cx:m a concen

tração do HCI. Quando ósmio está presente caro 0s04 em HCl 2-4M a côr

é plenarrente desenvolvida depois de 5 minutos à tercperatura ambiente

can ácido sulfúrico também a côr é desenvolvida dentro de 5 minutos ou

talvez até mais ràpidarrente. Por outro lado, quando ósrnio está pres~

te cem:> cloroosrnato em neio HCI, a côr vernelha aparece lentarrente,nes

no à temperatura de ebulição. A adição de cloreto estanoso produz um

desenvolvirrento de côr mais rãpidarrente, neste caso auxiliando a redu 

ção do Os-IV a Os-III. A cor é estável por uma semana ou mais o A lei

de Lambert-Beer é obedecida até 100 ppm de Os.

Esta reação de ósmio cx:m ·tiouréia é
.... (161) (182 185-189)caracterl.stica e fol. usada por Tschugaev e outros' p~

ra a detecção de ósmio, mas o teste não pode ser aplicado diretarrente a

soluções contendo grandes quantidades de ácido nítrico, uma vez que ne~

tas condições a tiouréia é decarpostao COntudo, o teste pode ser feito

depois de destruir previarrente o ácido nítrico cx:m S02'

IV.5.6.3. Platina

kido cloroplatínico fonna. soluções

amarelas cx:m tiouréia. Esta foi usada para distinguir entre os i~

ros oarplexos de platina. O prallmciado efeito trans da tioureia em ma

ções de substituição em carpostos do tiPÇ> ~s2 é a base do teste de

Kuznakov(190) para distinguir entre i.sâneros eis e transe Por exemplo,

o canposto eis pt (NR3) 2C12 reage ca:n tioureia para fornar pt ('lU) 4C12'
mas o isâmero trans dá Pt(tu)2C12 (190, 191)

IV.5.6.4. Paládio

Sais de Pd-II em soluções ácidas ou

arconi.acais reagem cx:m tiouréia dando soluções amarelas. Esta reação é
sensível a 5 ppn de Pd (158). Arreghine (189) usou tiouréia para a de~

ção microquímica de paládio. O teste é mais sensível na presença de
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aniôns inorgânicos. Agulhas hexagonais são obtidas can cloreto,brorreto

ou iodeto, enquanto pequenas fôlhas triclínicas amarelas se fonnam na

presença de fluoreto, sulfato, cranato e fosfato. can esta reação é

POSsivel detectar 0,5 microgranos de Pd.

IV.5.6.5. Rutênio

Soluções de rutênio em rreio HCl~

do tratadas can tiouréia e aquecidas adquirem cor azul. Esta reação tan
. - / - (186-188 ,

s~do usada para a detecçao de 0,003 rrg de Ru Inl de soluça0
192) Sandell (193 a ) também estudou o uso de tiouréia para a detennin~

ção colorinétrica de pequenas quantidades de rutênio. A ~tensidade da

côr fonnada depende da acidez da sOlução. Em soluções cuja acidez v~

ria de 0,1 a 4M HCl, a côr varia de esverdeada a azul, can intensidade

maior em concentrações ácidas mais elevadas. Em HeI 6M uma côr violeta

é produzida. A côr pode ser desenvolvida em soluções cuja acidez varia

de 2 a 5M, embora esta últilna seja preferida. A côr se desenvolve ràp!.

darrente cem aquecim=nto e é razoàvelrrente estável. Soluções contendo

50 microgramos de Ru em 10 ml dão uma turbidez leve ao aquecer can tio~

réia, provàvelrrente devido à baixa .solubilidade do prcx:1uto de reação.

Una solução contendo 25 microgramos de Ru no mesrro volUIre pennanece cl~

ra.

Sais de Ru-lI! e Ru-IV dão côrazulCDIl

tiouréia-HCl 1:1 e etanoi'{18~o canplexo é sanelhante ao fonnado can di

tioxamida, mas a cor não é tão sensivel. Dos rretais do grupo da plati

na, apenas ósmio e paládio interferem, dando côr venrelho e amarelo,re~

pectivarrente.

Produtos forterrente coloridos sao

obtidos em meio ácido quando sais de rutênio são canplexados a quente

cem tiouréia e seus derivados do tipo /~ onde R = H, alquila,
S = e

'~
arila ou NHRl • Osmio também reage can alguns dêstes canpostos. Vários

reagentes dêste tipo foram estudados qualitativarrente por Steiger (194) ,

cujos resultados estão na Tabela 6. Alguns dos produtos fonnados são

pouco solúveis em água, mas podem ser mantidos em solução pela adição



TABEIA 6

REAÇÕES DE DERIVAOOS DA TrOlJRt:IA ceM ROT.eNro

REAGENTE OOR 00 FOODUID
LIMITE DE DETECÇÃO

ug Ru/rnl

L
I NH2

azul 0,08S=C
\NH-Of

3

2.
INH2

azul 0,08S=C
\NH-c2H

5

3.
IN (0I3) 2

vennelho 0,13S=C
\NH-cH

3

4.
/N(0I3) 2

violeta 0,13S=C
\N(0I3)2

5.
INH-NH2 vennelho - verde 0,14S=C
\NH

2

6.
INH2

violetaS=C -
\NH-NH-c H

6 5

7.
/ NH-NH-c6H5 violeta 0,025S=C
'\NH-c

6
H

5

8.
/NH-c6H5 violeta 0,017S=C
\N-c6H5

NH2

9.
/NH-c6H5 violeta 0,025HS-C
\N-NH-c H

6 5

/NH-NH
10. S=C 2 vennelho 0,6

\NH-NH2

lI.
/ NH-NH-c6H5 violetaS=C -
\NH-NH-c H

6 5

(])servação: Os carpostos de rutênio fonnados cem os reagentes 5, 7
e 8 (e talvez outros) podem ser extraídos cem éter. Os
mio reage can os reagentes 6, 7, 9, 11 (ror verde) maS
não reage can 2,3 e 5.

45
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de álcool.

Interessante notar que para o rutª

nio a literatura indica a possibilidade de fonnação de canpostos catiô

nicos e carpostos neutros can tiouréia. Yaffe e Voigt (162) encontraram

que ambos Ru-111 e RJ1-IV em soluções de ácido perclórico formam os ~

rros canplexos azuis {RuIII (HNC-SNH2)}++ e {RuIII (HNCSNH2) 3} can tio~

réia. Também tiosemicarbazida e 4-fenil-tiosernicarbazida dão espécies

do tipo {RuIIIR}++ , onde R representa a tiosernicarbazida rrenos um H09;5)

as cores são azul e venrelho.

A intensidade da cor (azul e viol~

ta) produzida can tiouréia e rutênio depende marcadarrente da cancentr~

ção do ácido, do tempo de aquecirrento e da temperatura. Ayres e
(181) dam d 1 . d· tre -. . ....Young recanen o esenvo VlIDeIltO e cor en ruten10 e t10ure1a

em rreio HCl para evitar a precipitação de produtos coloridos quando a

concentração de rutênio é relativarrente elevada. Csmio e paládio in~

ferem seriarrente por absorverem no rresrro canprirrento de anda (620 lYll~

do para rredir a absorbância dos canplexos de rutênio. Fe-111, Cu:'"11,

CO-lI, Cr-III e, em rrenor escala, Ni-II, interferem. Rádio, iridio e

platina não dão oor nas rresrnas condições.

Geilrnan e Neeb (179) investigaram as

reações coloridas para 8 tiouréias substituidas e tiosernicarbazidas can

todos os rretais do grupo de platina e deram procedirrentos para a deter

minação de rutênio can difeniltiouréia e 2,4-difeniltiosernicarbazida

Também Knight e colab. (196) recanendaram o uso de s-difeniltiouréia ~

ra a determinação de rutênio e deram procedirrentos nos quais a côr é d~

senvolvida em solução alcoólica.

IV.S. 7. Ouro. e ~rcúrio

~stes dois elenentos formam canplexos bem es~

veis can tiouréia. As constantes de fonnação para as espécies can Hg-I!

e 2,3 e 4 rroléculas de tiouréia estão na Tabela 3. Un teste para ouro

d . .... ... d it T.1\..· (178).usan o t1oure1a e escr o por 1"1111tITore

IV.S.8. Prata
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Prata fonna um cx::xrplexo {Ag (tu) 3}+ rruito est~

vel cem tiouréia. ~ste carrplexo já é fàcilrrente fomado em t.errperatura

ambiente. Durante a realização dêste trabalho constatarros que a ação

carplexante da tiouréia é tão marcante que fàcilrrente se podem dissol

ver precipitados de AgCl e AgI recenteIrente preparados, caro também

TlCl, ou evitara hidrólise de sais de Bi, Hg, e Sb em rreio fracarrente

ácido, por tratarrento can tiouréia. Estas propriedades poderão ser ex

pIoradas convenient.enente em quimica analítica.

IV. 5. 9• Fênio

Tiouréia fonna espécies coloridas cem sais de

rênio em rreio ácido, sendo indicada a espécie {Pe02 (tu) i+ fomada na

presença de cloreto estanoso ou cloreto titanoso. Difeniltiouréia re~

ge de maneira análoga. Estas reações podem ser usadas para detenninar
pequenas quantidades de rênio (197).

IV. 5.10. Selênio

Tiouréia reduz soluções ácidas de selenitos a

selênio ele.rrentar em fonna coloidal. Ela é um excelente agente redutor

para sêlenio. Instantanearrente libera selênio caro um pó vermelho das

soluções de selenitos e selenatos em rreio ácido clorídrico, rresrro quan

do apenas traços do elerrento estão presentes. Esta reação é capaz de

detectar 5 ppn de selenito (158). Não há outro redutor tão satisfatório

para selênio na presença de HCl e vários outros íons. Falciola (198) fêz

desta reação a base para um teste de t<X1Ue para selênio.

IV. 5.11. Tálio

Yoe e <NerhOls~(158)indicam a fonnação de um

precipitado branco quando soluções de TI+ são tratadas cem tiouréia em

rreio neutro ou ácido. Caro para o chumbo, tálio também fonna un prec!,.

pitado cem a tiouréia correspondendo à fónnula TlN03 •4 tu. ° perclor~

to de chumbo e tiouréia, . {Pb(Cl04)2.6~tu} é facilnente solúvel em água,

enquanto o correspondente fonnado can tálio, {TI (CIO4).,41Jl}é dificilnente
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solúvel. Assim, é possivel uma separação de tálio de vários elementos
em :creio HCI0

4
(199) •

N.S.12. Telúrio

Ao contrário do selênio, não se forma. telúrio

elementar quando tiouréia é adicionada às soluções de teluritos ou tel~

ratos. Isso é verdadeiro tanto para soluções diluídas caro para as c~

centradas, quer em :creio áCido, quer em :creio neutro. Quando a solução

de telúrio é concentrada se fonna um precipitado cristalino, amarelo,

o qual é insolúvel nos solventes orgânicos camms, exceto etanol. Esta

reação cem tiouréia é Irnlito sensível, aparecendo coloração amarela já

can 1 parte de Te em SOO.OOO Partes de solução. Esta reação pcxie ser

feita sôbre um pedaço de papel de filtro, embora biSIm.lto e platina dêem
côr semelhante (198)

A intensa coloração amarela produzida pela re~

ção de telúrio can tiooréia é útil na detenninação colori.métrica de Te

em soluções rroderadarrEnte concentradas em ácidos. Nielsch e Giefer (lS9,

200) estudaram o CCITPOrta:rrento espectrofotaretrico do canplexo can tiou

réia em :creio áGido nitrico, sulfúrico e fosfórico. Cobre não interfere.

~ste fato, associado ao efeito de telúrio pcxierser detenninado em ácido

nítrico relativarrente concentrado toma o rrétodo particulanrente útil

em análises de cobre. Entretanto, a acidez não deve ser extrernanente

alta, pois ácido nítrico decanpÕe a tiouréia.

Elementos que também reagem com tiouréia dando

soluções coloridas interferem, c:x:m:> é o caso de Se-N, Se-VI, Bi- IrI

Sb-III, Sn-II, Pd-II, Hg-I, Hg-II, Os-VIII, Rh-III e Pt-N.

N. S.13. Zinco, Níquel , Cobalto, Manganês e Crânio

Não encontrarros referências sôbre a fonnação de

carplexos dêstes elementos cx:m tiouréia. Apenas :rrenção de que soluções

de Cr-VI oxidam tiouréia passando a Cr-111. Zinco pcxie ser detenninado

por precipitação can quinaldina, nas nas condições ordinárias, cobalto,
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prata e rrercúrio interferem, sendo também precipitados.Fbl:án,oan adiçãode

tiouIei.a ,prata ,rrercúrio e cobre fonram canplexos estáveis, pennitindo a
, 't - d' . ldin to d ;::,:U (163, l64)precJ.pJ. açao o zmco can quma a e SUl.U.O

IV. 6• Derivados da Tiouréia

h 1 (158) d -, , -, ubt'Yoe e Over o ser estu aram varJ.as tioureJ.as s J.

tuidas carro reagentes analiticos. ~stes derivados da tiouréia reagem

d ' lhan - - , , - , S' (194) de maneJ.ra serre te a proprJ.a tioureJ.a. teJ.ger estu ou as rea

ções para vários derivados da tiouréia do tipo / N = ~ nas

quais R = H, radical alquila, radical arila ou S = C \.N =~
um radical - NHR. Muitos dêstes ccrrpostos re~

gem cem rutênio para dar soluções coloridas variando de verrrelho a azul

e algtms reagem também com ósmio para dar soluções verdes. Un resurro

destas reações é dado na Tabela 6.

Tiouréias substituidas e tiosemicarbazidas. reagem can

ósmio, especial.rcente na presença de cloreto estanoso, dando produtos C2.

loridos, algtms dos quais são extraídos em clorofonnio ou outros sblven
tes 'orgânicos (194). Geilmann e Neeb (179) deram prcx:::ed.ilrentos para a

detenninação de ósmio cem 0,0· - ditoliltiouréia (côr ve:rnelha) e 1,4-di

feniltiosemicarbazida (côr violeta). Paládio, rádio e rotênio dão pro

dutos coloridos can 0,0' - ditoliltiouréia, os quais são extraídos em

clorofónnio; iridio e platina dão cores muito fracas ou não dão côr, ~

dendo estar presentes em pequenas quantidades.

Soluções de perrenato em rreio HCl 5-7M reagem a quente

can 2,4-difeniltiosemicarbazida dando produto vennelho extraível em clo

f - ,(20l) -, d ' - , ubstit 'd - , :-ro onm.o • VarJ.as as tioureJ.as s UJ. as sao rresrno maJ.s sensJ.

veis do que a tiouréia para bismuto e cobre, nas sua baixa solubilidade

é urna desvantagem. As reações de várias tiouréias substituidas cem os

rretais do grupo da platina foram estudadas por vários autores (179,196,
194)

IV. 7• Tiouréia carro Gerador de H2~

Caro já rrencionado, tiouréia é estável em solução aquo

•
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sa à terrperatura ambiente, mas pode se decarpor lentanente em altas tem

peraturas, sendo H2S lmI dos prcx1utos fonnados. Caro era de se prever,

êste reagente, caro a já divulgada tioacetarnida, poderia ser usado Para

a precipitação de sulfetos "in situ". Poucos trabalhos são rrencionados

na literatura explorando esta propriedade da tiouréia. Ela já foi usa

da para a precipitação de cádmio e chtmbo (202). Bauer e wehling (203) r;

canendarn o uso de tiouréia caro agente para precipitar sulfetos de ~

tais pesados, indicando que a precipitação é quantitativa e os sulfetos

têm carposição estequiaretrica. ~stes autores sugerem a separação de

misturas cobre-cobalto, cobre-arsênio, cabre-estanho e chumbo-antiIrônio,

pela precipitação controlada dos sulfetos por meio de tiouréia. Pollard

separa irldio de crânio pelo nétcx10 da tiouréia, precipitando sulfeto

d . ~di . ~ 'd' l~' (204)e lIl. o em mel.O acl. o perc orl.CO •

Tiouréia foi usada para a precipitação de sulfeto de

cobre na presença de EIJI'A (205), adicionada ao canplexo Cu-EI1I'A em neio

fracarrente ácido e e:n seguida alcalinizando can NaOH e aquecendo. O~

plexo Cu-EIJI'A é fàci1Irente rarq;>ido, precipitando-se o sulfeto de cobre

e possibilitando a recuperação econânica de EI1I'A e:n soluções de terras

raras fracionadas por meio de EDTA-eu-Resina catiânica, em escala pil§.

to. O precipitado é denso, fàcilrrente filtrável e a precipitação não ~

presenta cheiro de ~S.
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CAP!TuID V

REAGENTES, mUIPAMEN'la3, MIhooos ANAL!TIOOS

V.l. Reagentes

A amina terciária tri-n-octil-amina ('lUA) é de p~

cia da Roch-Light Laboratories Ltd., Inglaterra, e foi usada sem tra~

do adicional, diluida a 5% (voltlIt'e/voltlIt'e) em metil-isobutil-cetona, xi

leno, benzeno, êstes diluentes de qualidade P.A., e também diluida em

varsol, um solvente conercial fornecido pela Esso do Brasil S.A••OUtros

reagentes, caro ácidos HN03, H
2
S04, HCI, e sais caro RI, NaCI, Na2S04,

NaN03, e tiouréia eram de grau analitico.

Soluções de sais de uranilo foram preparadas a partir

dos óxidos U03 ou U308 , provenientes da calcinação de diuranato de ~

nio de elevada pureza química. Cloreto e nitrato de tório foram pre~

rados a partir de hidróxido de tório de elevada pureza química, purifi

cado por extração can TBP-varsol.

V. 2. Traçadores Radioativos

A Tabela 7 indica os radioisótopos usados cx:rco traçad2

res para o desenvolvimento dêste trabalho. Can exceção de ferro-59, e

cdJalto-60 adquiridos dos Laboratórios Abbot, na fonna livre de carreg~

dor, os demais traçadores foram obtidos por ativação neutrônica noRea

tor do Instituto de Energia Atânica. De preferência foram irradiados

.os metais ou os carbonatos.

Radioisótopos descendentes das familias naturais, caro
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no caso de chumbo-212, bismuto-212 e tá1io-2oa, foram preparados a paE,

tir de soluções de cloreto de tório, também por extração can amina usél!!.

do um procediIrento por nós desenvolvido nesta tese. Ponrenores soore a

obtenção dos traçadores serão dados, serrpre que necessários, dentro do

próprio capitulo que trata do e1errento estudado.

V. 3 • E:quiparrento

Durante a realização dêste trabalho foram usados um an~

1isador de raios gama, rroncx:::anal, com cristal de cintilação de NaI (TI)

de 2", tipo poço, provido de unidade registradora, da Nuclear Chicago

Corp.; um espectrofotaretro Hitachi-Perkin E1Irer rocxiê10 139, can regi~

trador e um egpectrofotâretro de absorção atânica, de feixe simples, da

Jarre1-Ash Co.

V. 4. Métodos Ana1iticos

Na detenninação de vários e1errentos e nas padrcnizações

de várias soluções foram usadas técnicas caro graviIretria, vo1urootria,

radiaretria (egpectraretria de raios gama), egpectrofotatetria de abs0E.

ção rro1ecu1ar e de absorção atânica. Por exerrp10, soluções de urânio

foram tituladas, após redução can cloreto estanoso, re-oxidação cem

Fe-III e titulação do Fe-II can dicranato na presença de difeni1amina ~

no indicador (216). Soluções de cádmio, zinco, cobre, manganês, chumbo

e bismuto foram tituladas, quando necessário, por ccrrpIexaretria can

EIJI'A.

V. 5. Mcx10 Operatóri:> p;u::a asE?q:erlências de "Extração

o trabalho foi desenvolvido ap1icando-se as seguintes

técnicas operatórias:

a) extração do e1errento pela amina a partir de uma fase

aquosa na qual não existe tiouréia caro agente can

p1exante;

b) extração do rresroo e1errento pela amina a partir de

uma fase aquosa de rresrna ccrrposição em a), mas can

adição prévia de tiouréia caro agente cx:rrp1exante;
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c) lavagem da fase orgânica contendo \.lIlE. determinada e~

pécie aniônica extraida, can \.lIlE. solução de nesma

CXIrtpOsição que a fase aquosa usada para a extração, a nenos da presença

da espécie extraível e contendo tiouréia cano agente cc:rcplexante;

d) foram estudadas as extrações, para cada elerrento,nos

sistemas HeI, H2S04 e HN03, procurando-se manter e~

ta seqüência. ° ácido clorídrico foi extensivamente usado, para tOdos

os elem:mtos aqui estudados, dada a facilidade de formação de canplexos

aniônicos com grande número de elerrentos. Em alguns casos foi estudada

a extração na presença de icx1eto (Ag, Pb, Bi, TI);

e) os contrôles analíticos, catO por exerrplo a detenni

nação da espécie estraída ou reextraida, foram feitos pelas técnicas

radiaretricas (traçadores radioativos), absorção atânica, espectrofoto

netria e titulação carpleXCllétrica, dependendo das conveniências em c~

da sisterra. Procurou-se, na nedida do possível, usar traçadores radi~

tivos. A tabela 7 reune os traçadores radioativos usados e suas carac

terísticas. Se.npre que possível ou conveniente, uma detenninada esp§,

cie extraída pela amina foi detenninada na própria fase orgânica, por

radicmatria, ou por espectrofotaretria de absorção atânica, neste caso,

queiroando-se a fase orgânica diretamente.
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CAP1TUID VI

EXPE~CIAS DE EXTRAÇÃO

VI .1. Técnica ExperilIental

Na grande maioria das experiências, a amina ('IDA) foi

usada sem nenhum tratamento prévio, não tendo também sofrido contato

can ácidos para um pré-equilíbrio. Pré-equilíbrio can ácidos foi feito

em alguns casos apenas. Em tôdas as experiências a amina foi dissolv!,

da no diluente apropriado, procurando usar soluções orgânicas da amina

recenterrente preparadas, para evitar qualquer fenêmeno de envelhecilIen

to.

Um procedi.rrento padrão na extração foi agitaras duas

fases de nodo mais ou IreI10S suave, evitando na maioria dos casos, uma

agitação muito enérgica, em tubos de centrífuga can rolha esmerilhada

(15 rol de capacidade). A separação das duas fases foi feita após c~

trifugação, usando micropipeta can bulbo de borracha para a sua transf~

rência.

Na quase totalidade das experiências foi usada uma re

lação de Fases (O/A) = 1. Em casos contrários, a relação de fases foi

indicada na descrição da experiência.

VI. 2. Urânio

VI.2.l. Extração de urânio can aminas.

Desde 1952 uma grande variedade de aminas e

ca.npostos organo-nitrogenados foram estudados pelo C>ak Ridge National

Laboratory, C>ak Ri.dge, Tenn., Estados Unidos, can a finalidade princ!,



paI de aproveitar o urânio e outros íons valiosos em lixivias de
minerais (36, 136, 207, 208). ° chamado processo Arrex (extração

aminas) foi desenvolvido durante aquêle trabalho e foi instalado

a prcxiução de urânio em várias usinas e Para outras aplicações,

desde hidrc:lretalurgia até aplicações analíticas e radiCXJUÍrni.cas.

57

seus

can

Para

indo

De várias centenas de CCJ'CPOStos organonitrog~

nados experirrentados, os mais favoráveis Para as extrações foram quase

inteirarcente limitados a aminas simples, isto é, CClT{X)stos can tun gru

po amino sem outros gruparcentos funcionais ou estruturas heterocíclicas.

As aminas simples usadas foram limitadas àquelas de pêso rrolecular ~

tre 250 a 600. OS limites inferiores dos PM foram escolhidos principa!

rrente devido à solubilidade da amina na fase aquosa, solubilidade essa

que deve ser baixa. OS limites superiores não são tão definidos e r~

fletem várias limitações rrenores, caro disponibilidade, solubilidade

da fase orgânica, efeitos de seParação de fases e relação capacidade i§.

nica massa.

VI. 2.2. Carportarrento do íon uranilo can tiouréia.

Não existe na literatura nenhuma indicação de

que o elerrento urânio, na fonna de seu íon uranilo U02++, fonne canpl~

xos can tiouréia. Foi por nós canprovado que a extração do íon uranilo

em rreios clorídrico , sulfúrico e nítrico não é afetada pela presença

de tiouréia, nem êle pode ser reextraído da fase orgânica por soluções

de reextração cuja CClT{X)sição é a rresma. da fase aquosa antes da extra

ção, mas sem urânio e contendo tiouréia.

Assim, a seletividade durante a extração é

muito rrelhorada, pela transferência de urânio de uma fase aquosa cont~

do tiouréia, pois vários elerrentos que can ela fonnarn canplexos catiêni

cos não são extraídos pela amina, sendo o urânio bem extraído. Para c!

tar tun dos elerrentos mais cx:muns nas soluções de urânio, rrencionarenos

o exemplo do ferro que, dependendo do tipo da amina, do seu diluente 0E
gânico e do sistema ácido, é mais ou rrenos acentuadarrente extraído jun

temente can o urânio. Neste trabalho ficou derocnstrado que o ferro é

mantido pela tioureia na fase aquosa Para os sistemas HeI, H2S04 e HN03,



58

erquanto o urânio é extraído pela amina. O mesno foi c:x:J1I>rovado para

outros elenentos, cx::m:> cobre, prata, tálio, rutênio, ródio,paládio, pl~

tina, ouro, mercúrio, irídio, ósmio e selênio.

VI . 2•3. Sistema HCl

Urna das primeiras referências de que urânio é
extraído por aminas de cadeias lengas foi feita por M:x>re (5) , j á em

1952, e observações serlelhantes foram feitas depois por Bailes (209) •

Em contraste can a extração do íon uranilo em

meio sulfúrico, cnde CXll'lcentrações relativarrente baixas de SO4= são s!!.

ficientes para fonnar cxrnplexos aniônicos aprq;>riados Para a extração

c:om amina e, por outro lado, ooncentrações muito altas de sulfato c:x:x.!!

petem can a extração, esta é muito baixa para soluções diluídas de cl~

reto (a extração é ainda menos eficiente Para nitrato de uranilo) ,aUITe!!.
• - ... .... (2l0)

tando sensl.ve1.nente can o aUIl'eIlto das concentraçoes destes anl.ons .

Isso poIqUe é necessária lIIIa concentração razoàve1.nente alta de Cl- ou

NO; para fomar o cooplexo aniônico extraívelo

(2ll) ... -... .Moere fez uso da extraçao de uranl.O em

meio HCl usando tri-iso-octil-amina (TIOA) -xileno, para a seParação de

urânio dos lantanídeos e do tório, uma vez que êstes não fonnam cloro

ccnplexos aniônicos. A curva de extração para .002++ em meio ácido clo~

drico rrostra que a extração é acima de 90% em HCl 3M e maior que 95% em

HCl 4M. M::>stra équêle autor também que o equilíbrio é rápido, atingin

do em 1 minuto, extraindo acima de 99,2% do U.

COntudo, Moere (2ll) extrai urânio em meio cl~

rídrico em concentrações a partir de HCl 2M, quando a transferência de

urânio para a fase orgânica já é apreciável. Por várias razões, estáva

rros tarrbérn interessados na extração de urânio an rreio clorídrico, porém,

em concentrações ácidas mais baixas. Por isso foram feitas experiên

cias para detenninar o limiar da concentração de HCl na qual urânio i.n!..
ciava a ser extraído.

A separação U, Pa e 'Ih é mencicnada por Ichi
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kawa e colab. (56) cem:> sendo bem mais eficiente em meio HCl do que em 

H2so4 ou HN03• 

Bailes (2o9) estudou a extração de U-IV e U-VI 

em meio HCl. Moore (2ll) estudou a extração de U can TIOA-xileno e me 

til-isobutil-cetona (MIC) • Sob condições específicas, excelente sep~ 

ração dou pode ser oonseguida de tório, alcalin::>s,alcalino-terrosos , 

lantanídeos, actinídeos-III, zircônio, niÕbio, rutênio e rro.rltos outros 

elemmtos que não fonnam clorocx::mplexos extraíveis. A técnica é apl_!. 

cável para traços ou macroquantidades. Extraindo-seu em meio HCl 5r:1, 

sàrente Ru e Nb, dos produtos de fissão, são apreciàvelmente extraídos. 

NiÕbio pode ser lavado da fase orgânica can HCl 5M. Rutênio pennanece 

na fase orgânica quando o U é reextraído com HCl O, 1 M. 

La.ux e Bro,m(212) usaram TIOA-xileno para a 

separação quantitativa de urânio do zircônio em HCl 4M. Webster e col~ 
boradores(2l 3) usaram TIOA-xileno na separação de U dos produtos de fi~ 

são, antes da detenninação do. urânio-235 por diluição isotópica. Re:f. 
nolds e Eldridge(214) usaram tri-n-benzilarnina (TBA)-clorofónnio para 

extrair U de HCl 8M antes da detenninação de urânio-235 por .espe~ 

tria de raios gama. A extração de U-VI em meio HCl can TOA-CCl 4 foi 
descrita por Bizot e Tremillan (l55>. Ichikawa e Urano (56) mencioram que 

a extração de U-VI em meio HCl can a arnina secundária Amberlite IA-1 é 

superior à de outros sistemas ácidos. 

A extração de cloreto de uranilo na presença 

de cloretos metálicos cx::m:> agentes salificadores é feita por Tikhanirov 
e colab. (215) usando tri-n-octil-arnina. 

VI.2.3.1. Reagentes 

1. Soluções de cloreto de uranilo 

foram preparadas por dissolução 

de diuranato de am5nio e uo3 de elevada pureza química, por adição CO!!_ 

trolada de HCl até dissolução crnpleta, sem grande excesso de ácido. O 

urânio foi titulado pelo nétodo do dicranato de potâssio-difenilarnina, 
- - (216) . -apos reduçao por cloreto estanoso e reoxidaçao can Fe-III. 
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2. Neste trabalho foi usada a tri

-n-octilamina ('IOI\), uma amina

terciária bastante recarendada para a extração de urânio e Im.litos O!!

tros elerrentos. Foram feitas diluições da amina, a 5% (V!V) , usando os

diluentes escolhidos. A amina não sofreu tratarrento prévio.

VI. 2•3.2. Extração de U02C12 a::m 'IOI\ diluida

em MIC, xileno, benzeno e varsol.

Foram feitas extrações de cloreto

de uranilo em maio HCl, usando-se 'IDA diluída em matil-isobutil-cetona,

xileno, benzeno e varsol. Para êstes sistemas foram estudados:

a) tempo de extração (equilíbrio químico de extração) ,

b) limiar da concentração de HCl na qual urânio é extraído,

c) ooncentração de urânio na fase orgânica, Le., capacidade de satura

ção da fase orgânica em urânio,

d) espectros de absorção Irolecular e escolha de tml máxim::> de absorção

para a detenninação espectrofotaretrica de urânio na fase orgânica,

e) curva de calibração para a detenninação de U na fase orgânica,

f) efeito da presença de tiouréia na extração,

g) estabilidade da fase orgânica carregada can urânio (envelhecirrento).

As extrações foram feitas usando

se uma relação de fases (FO/FA) = 1, à terrperatura ambiente. A solução

de cloreto de uranilo recebeu adição de ácido clorídrico suficiente ~

ra a concentração desejada. As extrações foram feitas usando-se 3 a 5ml

de fase aquosa e igual volurre de fase orgânica can agitação duranteun

minuto. Quando necessário foi aplicada centrifugação, para malhor sep~

ração de fases. A transferência das fases foi feita usando-se u' a roi

cropipeta provida can l;)ul.b:::> de borracha..

VI.2.3.3. Terrpo de extração (equilíbrio).

°equilíbrio químico de extração
por aminas em maio HCl é atingido ràpidarrente (217). Neste trabalho, ~

ra cada íon extraído, foi prirreirarrentefeita uma. verificação da veloci
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dade de extração para o sistema. usado, chegando-se à oonclusão que o

equilíbrio é atingido em menos de um minuto. Todas as extrações foram

feitas agitando-se durante um minuto.

A velocidade de extração para urâ

nio no sistema sulfato é extrerramente alta, o equilíbrio é atingido em

poucos segundos (7) , can amina livre ou na fonra de sulfato.

VI.2 •3.4. Limiar da concentração de HCl na

extração de U.

A extração de cloreto de uranilo

em função da concentração de HCl na fase aquosa pode ser vista na T~

la 8, para TOA-MIC, relação de fase = 1, extração durante 1 minuto, ~

trifugação durante 1 minuto. A fase orgânica foi transferida para a ~

lula e as leituras foram feitas em 430 ID1J. Em cada extração foram us~

dos 10, 713 mg de U. Observa-se que para HCl 4M a extração do urânio é

carpleta, em apenas um estágio.

TABElA 8

EXTRAÇÃO DE U02C12 POR TOA-MIC, EM f{HCl}

5ml FA = 10,713 mg U leituras :430 ID1J

HCl (M) %U extraído

0,17 desprezível
0,33 4,7
0,50 14,0
1,05 18,7
1,51 28,0
2,01 42,1
2,51 74,8
3,03 88,8
3,52 93,5
4,02 100,0 *

* teste de urânio can ferrocianeto na fase
aquosa foi negativo.
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As extrações para o sistema U02CL2

'IDA-xi1eno se ITOstraram também rrn.ri.to eficientes, quantitativas, quando

feitas nas masmas condições que para o sistema U02C12-'IDA-MIC. Numa e~

periência preliminar foram extraidos 16,°m:J de U de urna fase aquosa

3,7 M em HC1, FA/FO = 1 (5 rol), não se conseguindo detectar U na fase

aquosa can ferrocianeto. caro para MIC, também usando-se xi1eno catO

diluente, a separação de fases é excelente, masmo sem o recurso de cen

trifugação.

Também para o sistema UOfl.2-TOA-XIL

foi feita a detenninação do limiar de extração do urânio em função da

concentração do ácido clorídrico. Pelos resultados na Tabela 9 pode-se

observar que a extração é 1igeirarrente mais eficiente, sendo já pràtic~

nente quantitativa em HC1 3M, num só estágio.

TABELA 9

EXTRAÇÃO DE U02C12 POR TOA-XIL, em f{HCl}

5 rol FA = 10,713 m:J U. Leituras 430 roll

Extração: 1 min. Centrifugação: 1 min.

HC1 (M)

0,15
0,30
0,50
1,05
1,51
2,01
2,51
3,01
4,02

% U extraído

desprezível
5,0

13,6
27,1
61,0
73,1
86,8
99,2

100,0 *

* teste negativo de urânio na fase aquosa
can ferrocianeto

As extrações para o sistema U02C12

TOA-benzeno também se rrostraram muito eficientes quando feitas nas mas
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mas condições que para o sistema. U02C12-'IQA.-Xil, os resultados se rros

trando muito próxirros nestes dois sistemas. Porisso deixarros de apre

sentar a tabela cor:r:espandente. Pede-se, portanto, preferir um ou outro

diluente (xileno, benzeno) em função de suas características, por ex~

pIo, preferindo benzeno devido ao seu ponto de ebulição mais baixo (80,f'C),

facilitando sua separação da amina por destilação, ou usando xileno

(P._o 139-l44~C), evitando perdas e rroclificação da concentração da ami

na por evaporação do diluente.

Em seguida foi estudado o uso de~

sol cano diluente para a amina. Varsol é um diluente de uso bastante

divulgado nas extrações de urânio e tório cem TBP, apresentando caract~

risticas que o recarendam cx:m::> diluente para aquêle agente extrator. Seu

preço é mais baixo que benzeno, xileno e MIC. 1:: da aquisição fácil e

porisso rresrro usado industrialrrente cx:m::> diluente.

A extração do cloreto de uranilo se

emportou bem para o sistena U0
2

C1
2
-IDA-varsol, mas apresentou o grave

inconveniente da fornação da charrada 3~ fase. Tcdo o urânio é rerrovido

da fase aquosa, mas observa-se um anel amarelo na interface. A fase aql!?

sa é isenta de urânio apÓs a extração; a fase orgânica (superior) se

apresenta leve:rrente colorida de amarelo pela presença do urânio extra!.

do, mas rerrovendo-se , cuidadosarrente, esta fase orgânica superior, se

observa, na interface, um anel bem amarelo (3~ Fase) , no qual está pr-ª

ticarrente tedo urânio. Tratando-se êste material da fase orgânica ~

ferior, mais densa (3~ Fase), can outro diluente cano MIC, xileno ou

benzeno, há solubilização canpleta, fonnando-se uma nova fase orgânica,

harogênea.

Concluiu-se, pois, que a extração

do urânio foi canpleta, porém, can o inconveniente da fornação de um

anel na interface (3~ fase), estando ai a maior Parte do urânio extrai

do.

Cano já indicado na literatura para

casos parecidos, foi tentada a m:xlificação da fase orgânica usando-se

porcentagem crescente de n-octanol cano agente mcxUficador do solvente

'IDA-varsoL Can 5% de n-octanol (v/v) na fase orgânica, a extração do
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urânio se rrostrou tão eficiente caro nos casos de benzeno e xileno, nao

mais ooorrendo a fonnação da 3~ fase. A separação de fases foi muito

boa, pennitindo assim ótima extração do urânio.

Contudo, do ponto de vista analít,!.

co, preferimos o uso de xileno e benzeno, êste último tendo sido exten

sivamente usado durante a realização dêste trabalho.

VI.2 •3.5. capacidade de saturação da FO em

urânio.

Fazendo-se a extração nas oondições

consideradas ótimas, isto é, {HCI} = 4M, FA/FO = 1, extração durante

1 minuto, enoontrou-se, para mna. fase orgânica 'lDA-MIC, mna. saturação

equivalente a 7,5-8,0 reg U/rol de fase orgânica. Também para os sis~

mas U02C12-'IDA-xileno e U02C12-'IDA-benzeno, fazendo-se as extrações nas

rresmas condições, foi encontrada urra saturação da fase orgânica do rre,ê,

rro nível que para o sistema 'lDA-MIC, isto é, da ordem de 7,5 a 8, O reg

de U por rol de fase orgânica. Cem:> já rrencionado, durante a realização

dêste trabalho, a amina foi diluída a 5% (v/v/) no diluente escolhido.

Tendo deixado de lado o uso de var

sol caro diluente, não foi detenninada a capacidade de saturação para

'l'<::A-varsol.

VI.2 •3.6 Espectros de absorção rrolecular ~

ra os sistemas 002C12-'l'<::A em MIC,xi

leno e benzeno.

os espectros de absorção rrolecular

foram registrados usando-se um espectrofotâmtro Ritachi-Perkin Elrrer ,

nodêlo 139, cem \midade registradora. Foram usadas cubas de 1 em e

abertura de fenda em 0,1 ntn. A fase orgânica após a centrifugação foi

transferida para a cuba por rreio de u' a micropipeta provida can bulbo

de borracha. Quando se fez necessário, a fase orgânica foi filtrada

através de um papel de filtro de alta porosidade (8&8 faixa preta) umi

decido cem o diluente, diretanente para a cuba. OS espectros foram re
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gistrados usando-se caro referência urra fase orgânica que extraiu uma

solução aquosa de mesma carq;>C>sição que a solução de cloreto de uranilo,

mas não contendo urânio.

Foram observados e registrados os

rnãxi.m::>s de absorção para o sistema U02C12-HCl-TOA em função do diluente:

metil-isobutil-cetona, xileno e benzeno.

Os espectros registrados para o si~

tema U0
2
C1

2
-TOA-MIC, nostram os seguintes máxi.m:>s de absorção: 405,0

- 413,0 - 417,0 - 426,0 - 430,0 - 444,0 - 460,0 - 476,5 e 493,0 m~. F~

ram feitas curvas de calibração para a detenninação de urânio diret~

te na fase orgânica, para o sistema U02C12-TOA-MIC, usando-se o rnãxi.rro
de absorção mais intenso, em 430,0 m~. Urânio pode ser convenientemen

te detenninado nestas oondições.

Contudo, deixaroc>s de lado também a

metil-isobutil-cetona caro diluente para a amina devido ao seu efleiro

irritante, por estar sujeita à oxidação (principa1Irente em meio HN03) e

também por ser altaIrente solúvel em ácidos acima de 5M, formando can a

f '. f (218) '... tease aquosa uma un1.ca ase , o que representa ser1.O lll:Xnven1.en @

ra a extração em ácidos mais concentrados.

Em seguida foram registrados os es

pectros para os sistemas U02C12-TOA-Xileno e U02C12-TOA-benzeno, obser

vando-se que os rnáxirros de absorção para êstes dois diluentes são os

meSlOOS e pràticarrente se confundem can o espectro do sistema U02C12-'l'01'r

-MIC. Não encontraroc>s na literatura nenhuma referência ao registro dos

espectros de absorção rrolecular para U02C12-TOA diluído can hexona, xi

leno e benzeno. A Figura 1 rrostra o espectro de uma fase orgânica

U02C12-TOA-benzeno.

VI. 2•3. 7. curvas de calibração para a detenn.!.

nação direta de urânio na fase orgª

nica.

8errpre que possível, um determina
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do elerrento extraído pela amina foi rredi.do diretarrente na fase orgânica,

caro no caso de urânio. A Figura 2 rrostra a curva de calibração para a

detenninação de urãnio diretarrente na fase orgânica, para os sistemas

U02CI2-~-MIC e U02CI2-'IOA-benzeno, o urânio sendo extraído de uma f~

se aquosa 4M em HCI, relação de fases FA/FO = I, uma só extração dur~

te I minuto. As leituras foram feitas em 430 ffill. A curva cobre o in

tervalo O, I a 7,5 rrg U/rol de fase orgânica.

Tcx:los os pontos desta curva de cal,!

bração foram verificados, i ~e., após cada extração, a presença de U na

fase aquosa foi provada pela reação cem ferrocianeto, o teste sendo ne

gativo. A curva foi construida usando-se uma só extração, o que corres

pende, pois, a uma extração canpleta do urânio num só estágiO.

A Figura 2 rrostra a curva de cal,!

bração de urânio para o sistema U02Cl2-'IDA-benzeno, o urânio extraído

de uma fase aquosa 4M em HCI, as leituras feitas no mãxim::> de absorção

de 430 I1l.1J, também em cuba de I ano As extrações, caro no caso anterior,

foram feitas agitando-se durante I minuto e centrifugando durante I ~

nuto. A fase orgânica, quando necessário - ocasionalmente pode ocorrer

leve turbidez - poderá ser tratada can I gota de n-octanol, MIC, Xileno

ou benzeno, ou nelhor ainda, filtrada através de um papel de filtro pr~

viarrente umi.decido cem o diluente. TéI1lbém para esta curva de calibr~

ção, tôdas as fases aquosas após a extração foram tratadas can ferroci~

neto, rrostrando não mais conter urânio e canprovando que a extração em

HCI 4M foi corrpleta mnn só estágiO.

VI. 2 •3.8. Efeito da presença de tioureia na

extração.

As extrações de cloreto de uranilo

foram repetidas para.os nesrros sistemas ('IDA-MIC, Xileno, benzeno) ,usan

do-se fases aquosas exatarrente de nesma ccnposição, a nenos da presença

de tiouréia (0,5 rol de solução saturada de tioureia, aproxirnad.arrente 

70 rrg Tu). Ficou canprovado que a tiouréia não i.J:rpede a extração de

urânio pela amina. Assim, os espectros registrados se rrostraram exata-
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rrente cano aspecto dos anteriores e as curvas de calibração se reprod~ 

ziram muito bem quando o urânio foi extraído de urna fase aquosa cont~ 

do tiouréia. 

VI.2.3.9. Estabilidade da fase orgânica carre 

gada com urânio (envelheci.:rrento). 

As fases orgânicas carregadas com 

cloreto de uranilo apresentaram estabilidade excelente por 24 horas,não 

apresentando turbidez ou sinais de alteração. Foi acorrpanhada a estab.!_ 

lidade nedindo-se a absorbância para urna mesrra fase orgânica guardada 

no escuro e outra mantida exposta à luz solar. ApÓs 48 horas podem ser 

observados indicies de alteração da fase orgânica exposta à luz solar, 

talvez ocorrendo redução do íon uranilo. Pode-se concluir que a estab!_ 

lidade da fase orgânica é Ótima, pelo rrenos durante 24 horas, o que é 

importante, do ponto de vista analítico. 

VI.2.3.10. Testes de urânio na fase orgânica. 

Interessante observar que agitand.2_ 

-se a fase orgânica contendo cloreto de uranilo com uma solução aquosa 

de ferrocianeto de potássio, aquela adquire côr castanho, característi

ca do ferrocianeto de uranilo, não ocorrendo reextração do urânio para 

a nova fase aquosa. A fase orgânica assim colorida pela fonna.ção do 

ferrocianeto de uranilo pode ser nedida diretarrente, ou então, depend~ 

do da quantidade de urânio, ser diluída com alcool ou acetona, ou os 

prÓprios diluentes da amina, cano que resulta urna fase límpida, esta 

podendo ser nedida espectrofotaretricanente. Há a possibilidade de se 

determinar baixo teôr de urânio na fase amina. Foram feitos testes usan 

do-se uma fase orgânica 'IDA-Xileno contendo 0,2 mJ de U por ml de FO,r~ 

velando-se can ferrocianeto, conseguindo-se soluções bem coloridas e es 

tãveis. Não foram registrados os espectros de absorção rrolecular, mas 

esta témica poderá ser explorada para a identificação e determinação 

de pequenas quantidades de urânio. 

VI.2.4. Sistema HN03. 

Soluções orgânicas de nitrato de aminas terciá 
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rias, cem:> por exerrplo a tri-n-dcx:lecilarnina e tri-n-octilamina se CC!..!!

portam cerro trocadores aniânicos lIquidos na extração do nitrato de ur~

nila em soluções aquosas. °mecanisrro de extração neste caso é acei

to ca:n base na fonnação de eatplexos aniônicos do íon uranilo na fase

aquosa, os quais são extraídos pela arnina:

• n- + - + n-
002 (N03) 2+n+ n{R3NH N03} • • {(~NH )noo2 (N03) 2+n l + n N03 (VI.l)

Os coeficientes de extração do urânio aurrentam cem o aurrento da nolar,!

dade do HN03 na fase aquosa, atingem l.Dll mãxi.rro em aproximadanente~ 6M,

para depois diminuirem. ~ste cx:xrportarrento é explicado cem:> sendo deV!,

do à presença de diferentes tipos de carplexos do ían uranilo na fase

aquosa. Mmite-se que abaixo de HN03 6M predaninarn as espécies extra!

veis U02 (N03)~~ e acima de HN03 6M prevalecem as espécies cx:xrplexas

HU02 (N03) 3 não extraíveis, caro foi indicado por espectros de absorção
e CCIlpOrtanento em troca iânica (4)

A extração de urânio em rreio nitrico por aro!.
nas de alto pêso nolecu1ar já havia sido cbservada por r-Dore (5). A ~

tração de actinídeos, incluindo-se U-IV eU-VI, em rreio HN03' cem '1'QA

xileno, foi estudada por Keder e colab. (219) e o rrecanisrro de extração

do nitrato de uranilo em rreio HN03 por aminas de cadeias longas foi e.ê..

tudado por Siddal (220). A extração de nitrato de uranilo na presença

de prcx:lutos de fissão por TIDA, tridecilamina e outras aminas de alto

PM foi feita por Zifferero e Barancelli (221). A recuperação de urânio

em resíduos de usinas de fluorização, ca:n o auxílio de aminas terciá

rias em rreio nítrico, foi feita por COleman e colab. (222). A separ~

ção de urânio do protactínio e tório usando-se arnina seelmdária Amberl,!.

te IA-I em rreio HN0
3

foi feita por Ichikawa e Urano (56) , êstes autores

achando que a separação em rreio HeI é rrelhor que em rreio HN03 ou H2S04•

Os coeficientes de distribuição para U-VI, Pu-IV e RuN(}-III entre sol!!

ções aquosas de HN03 e TIDA e tridcx:lecilarnina diluídas em querozene e

xileno foram detenninadcis por Knoch e Lindner (223). A extração de

U-VI em rreio HN0
3

6M can '1'QA-xileno é rrencioriada por Keder e colab. (224)

e ca:n '1'QA-Amsco rr95 por COleman e colab. (37). A extração de U-VI eati

tri-isancnilarnina em xileno e o correspcndente rrecanisrro de extração fo

ram propostos por Bertocci (74). A extração de U-VI ca:n TIDA 20%-xileno,
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em soluções ácido-deficientes de nitrato de aluminio é rrencionada por

Schults e colab. (22S) , enquanto a extração de nitrato de uranilo can

sais de am3nio quaten1ário foi rrencionada por Kaplan e colab. (144) ,Haef
fner e colab. (140) e Maeck e colab. (124) •

A identificação das espécies iônicas extraídas

em neio ácido nítrico por TQA-xileno foi feita eSPectrofotc:>nêtricarrente

por Keder (226). A extração de nitrato de U-IV por 'IDA em neio HN0
3

foi

estudada por Wilson e Keder (227), sendo os espectros detenninados na f§!.

se orgânica. A extração de nitratos de uranilo complexos, por assoei§!.

ção de íons can sais de am3nio quaternário, é nencionada por Maeck e

colab. (124), sendo o necanism:> de extração discutido por Kaplan e cola

boradores (123). Estudos de extração de vários nitratos, incluindo-se

cobre, cádmio, Fe-III e U0
2
++, foram feitas por Verstegen (93) usando TOi\

caro agente extrator, sendo discutido também o necanisrro de extração. A

extração de U-VI can 'IDA na presença de vários cátions caro agentes s§!.

lificadores em neio HN03 foi estudada por Tikhomirov e colab. (3) ,enqu~

to dados para a extração de U-VI em neio HN03 são fornecidos por vários

autores (228-232). °estudo da terceira fase na extração de nitrato de

uranilo can 'IDA-dodecano rrodificado can n-octanol é feito por Verste

gen (233). Estudos dos carplexos formados entre nitrato de uranilo e n!

trato de aminas primárias, secundárias, terciárias e sais de am5nio qua

temário, dissolvidos em vários diluentes orgânicos, foram feitos por

neio dos eSPectros visíveis por Danesi e colab. (lOS). A detenninação

dos coeficientes de extração de U-VI em função da concentração do ácido

nítrico na fase aquosa, variando de 0,2 a 1,1M, foi feita por Spence e

lab (234) - f' , - l' dco. ; estes coe lClentes sao re atlvarrente Pequenos quan o~

rados can os sistemas HeI e H2S04• A extração de urânio em neio HN03
1, 2, 4 e 6M can trilaurilamina diluída em éter 710 e dibutilcelosolve

(DBC)etambém a extração de U-VI em HN03 O,S-l,OM por alarnina 336-DBC ,

foi estudada por Jenkins (23S) , que achou baixos cceficientes de extra

ção nestas condições.

A extração de U-VI em neio HN03 6M e HN030, lM

NaN03 6M foi estudada por Sato (4) usando 'IDA diluída em vários diluen

tes.' A extração de U-VI por aminas, em neio HN03, tem sido estudada
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~ . (229,236) ~ . -
por varl.os autores , rrostrando que o rnaxJ..m:) de extraçao para

urânio ocorre entre 6 e 1M HN03; abaixo e acima desta ccncentração a ~

tração diminui. A extração em neio NaN03 6M - HN03 0,1 M é muito mais

eficiente, devido à diminuição da c::arpetição do HN03 pela amina, confoE,
. ~ . ... (4,.~37, 238) fl\ne preV1sto por varlOS autores, entre eles, Sato • x:.ste au

tor (4) indica que o terrpo para se atingir o equilíbrio no sistema n,!

trato de urani1o-amina é re1ativarrente grande, cêrca de 10 minutos, ao

oontrário do que ocorre para os sistemas HC1 e H2S04• A extração de n.!.

trato de urani10 em neio HN03 é baixa, nas oondições ótimas de extração,

isto é, em HN03 6 a 1M, estando abaixo de 20% para a maioria dos di1lle!l
tes usados para tri-n-octi1amina (4)

VI. 2.4.1. Extração de nitrato de urani10 em

neio HN03•

A solução de nitrato de urani10 us~

da foi preparada por dissolução de diuranato de art'Ônio de elevada pure

za quínúca cem ácido nítrico, usando-se o mínirro de ácido. A acidez fi

na1 da solução era 0,08M em HN03•

can esta solução foram feitas extr~

ções cem 'IDA-xi1eno e 'IDA-benzeno, em função de ooncentração crescente

de HN03, e caro já nencionado, usando-se relação de fases FA/FO=l. ver.!.

ficanos que até O, 5M HN03 a extração de urânio é insignificante, porém

ocorre a extração do próprio ácido nitrioo pela amina, provocando a hi

drõ~li do i ++ f . - d ....se -, on U02 na ase aquosa, carrprecipltaçao o uranlO. ~

tando-se a concentração de HN03 até 4M a extração de urânio ainda é in~

ficiente, quando carparada cqn as extrações em HC1 4M e H2S04 O, 5M. A

extração passa por um mãx:i.no em HN03 1M, oonfor.rre indicado na 1iteratu

ra (4), sendo aproximadaIrente 15% em 'IDA-benzeno.

Ievando-se em consideração os vá

rios inccnvenientes de se fazer a extração em neio HN03 muito concentr~

do (1M), devido a oxidação da amina e da tiouréia (nesta tese é dada ~

fase à extração por aminas na presença de tiouréia); a oxidação de v§

rios diluentes orgânicos usados para a amina, principalmente da neti1-
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isobuti1-cetana, e o elevado cansurro do ácido nítrioo, deixaIIDs de lado

a extração de U02++ em neio HN03 para oonsiderar a extração em HN03 d!
1uído na presença de nitratosccm:> agentes salificadores. Desta mane.!.

ra, estude4ros a extração de urânio em neio HN03 O,lM na presença de

NH4N03, NaN03 e LiN03, usandcrse cada sal numa concentração de 6M na fa

se aquosa.

Conc1\lÍm:>s que a extração em neio

HN03 sem agentes sa1ificadores é Pobre, ~ inferior aos sistemas HC1 e

H2S04• Mesrro a extração na presença dos agentes sa1ificadores não é CC!.!!

p1eta nmn só estágio, sendo bem menos eficiente que para os ácidos HC1

e H2S04 diluídos na presença de cloretos e sulfatos cerro agentes salif!,

cadores. COrro para o sistema U02C12-'IOA-di1uentes, o uso de t~ouréia

na fase aquosa não altera a extração, não havendo fonnação de ccnp1exos

de U02++ can a tiouréia. Em HN03 acima de 2M a tiouréia coneça a so

frer oxidação, can evolução de vapores nitrosos.

VI. 2.4.2. ESPectros de absorção rro1ecu1ar ~

ra nitrato de urani10 na fase orgª

nica 'IOA-benzeno.

COrro para o sistema U02C12-HC1-IDA

diluentes, foram registrados os espectros de absorção rro1ecu1ar para o

sistema U02 (N03) 2-'IOA-benzeno. são bem nítidos vários máximos de absoE

ção: 406,0 - 414,5 - 426,5 - 440,0 - 454,0 - 469,0 , oorresPandentesaos

indicados nos espectros obtidos por Danesi e co1ab. (105) para sistemas

nitrato de urani10-aminas terciárias-benzeno.

VI. 2•5. Sistema H2S04

°maior vo1urre de trabalhos publicados no caI.!!

po de extração com aminas de alto PM em neio su1fúrioo foi feito com en

fase especial para o urânio. Justifica-se esta escôlha o fato de os In!
nerais uraníferos serem lixiviados por neio de ácido su1fúrioo e o urâ

nio ser, forçosamante, aproveitado eccnânicamante a Partir destas lixí
vias.
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A possibilidade do uso de aminas de cadeias

longas para a extração de urânio em lixívias sulfúricas foi indicada

por Ross e colab. (239) , enquanto o prcx::ESSO Arrex (extração com aminas)

é indicado oorro bastante eficiente para a extração de urânio e tório

de suas lixívias sulfúricas (240) • O uso de aminas para a extração de

tório e urânio, seguido da extração de elenentos das terras raras em ~

luções sulfúricas provenientes da dissolução da rronazita foi indicado

por BrcMl1 e colab. (241). Os laboratórios ORNL(Oak Ridge, Tenn. ,USA)e~

tudaram o uso de aminas de cadeias longas, secundárias e terciárias,pa
- - . (242, 243, 208) .... (244) -. -ra a extraçao de uraruo e tõrlo . Uraruo pode ser s~

letivanente extraído em pH 0,86 de soluções éqUosas ccntendo 50 ou nais

g/l SO4--, usando-se aminas diluídas, por exerrplo, em querosene.

VI. 2 .5.1. concentração ótima da amina

A grande maioria dos trabalhos c!.
ta 0,1 M (5% v/v) caro concentração escolhida para a amina em querose

ne ou contendo alguns % de álcool caprílico (ou outro álcool de cadeia

longa) , a extração de urânio e tório sendo razoàvelrrente eficiente a p=!:

tir de suas lixívias sulfúricas. Amina 5% (v/v) em diluente orgânico

quase sempre é indicada caro concentração ótima (7). Tarrbérn em trab.§!

Jhos de química analítica canurrente é :rec:x:mmdada uma concentração de

0,1 M (5% v/v) amina em vários diluentes. Neste trabaJho escoJherros

esta concentração para a tri-n-octilamina em hexona, xileno, benzeno e

varsol.

VI.2.5.2. Concentração de sulfato na extraçã:>

com aminas.

urânio é extraído de suas lixí

vias sulfúricas a partir de soluções contendo 30 g/l em SO4=, mui.tos

trabalhos rea::mendando a extração em {80~=)M. É rrencionado o fato

de que a extração de urânio descresce lentarrente com o aurrento da con

centração de 804" •

A extração de U-VI em rreio ácido

sulfúrico diluído é rrencionada por MoorJ5)e em soluções àillliãas de sul
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. , (6)
fato:por. Bra-m·;e:':oolélQ. Estudos da extração do sulfato de uranilo em

rreio {S04=} = 1M e pH 1, caro também em H2S04 3M foram feitos por Brown,

indicando que a extração dilninui can o aurrento da concentração de su.!.

fato (245) • Porém, os cx:>eficientes de extração ainda são elevados (maior

que 300) quando se usa N-benzil-heptadecilamina 0,1 M Para extrair sul

fato de uranilo de urna fase aquosa (NH4) 2S04-H2S04 4M, quando a concen

tração do H2S04 é 0,5 M ou manos, caindo Para aproximadamente E~ = 1 em

coocentrações H2S04 3M. Em rreio H2S04 aci.na de 4M as soluções orgân.!.

cas de amina se seParam em duas fases (fenâreno da 3ê: fase).

VI. 2 .5.3. Velocidade de extração.

Para a extração do sulfato de uran.!.

lo, em rreio H2SO4 ou sulfatos rretálioos, a velocidade de extração é ~

tt'ernamente alta, o equilIbrio sendo atingido em alguns segundos, can a

amina na sua fonra livre ou na fonna de sulfato (7) •

VI. 2.5.4. Extração do sulfato de uranilo.

Uma grande variedade de aminas e

carpostos organo-nitrogenados foram estudados pelo Oak Ridge National

Laboratory, Tenn., Estados unidos, a Partir de 1952, can a finalidade

principal de aproveitar o urânio e outros íons valiosos em lixívias sul
fúricas de seus minerais (136, 137, 207, 208, 209, 246-252). ° chamad~

processo Arrex (amine extractian) resultou dêste esforço, tendo sido in~

talado Para a produção de urânio em várias usinas e também Para outras

aplicações, incluindo-se hidraretalurgia e aplicações radioquímicas.

° carportanento geral da extração

de sulfato de uranilo por aminas de alto PM é manciooado por COlernan e
oolab. (128) •

Os princiPais Parârcetros que cantr2,

Iam a extração dos íons rretálicos em soluções de sulfatos incluem a ~
- . -~ -centraçao do ~on S04 na fase aquosa, as concentraçoes de outros ag~

tes carplexantes que carpetern para o íoo rretálico, as concentrações de

outros ânioos que competem can a amina, pH da fase aquosa, tenperatura,
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concentração efetiva Cb sulfato de arnina livre (não associada cx:>rn a e~

pécie extraída), a concentração do íon rretálico nos casos onde ocorrem

fonnações de espécies pol.i..IOOricas e CCI'l'plexos polinucleares. Sendo de~

critos na literatura dados relativarrente abtmdantes para a rraioria dês

tes parârcetros, neste estudo verificanos a seletividade da extração do

sulfato de uranilo na presença de tiouréia, fazendo-se a carprovação da

hipÓtese de trabalho levantada inicia1nente.

A extração de O-VI de soluções de

sulfato rrais' ácidas que pH 3 não são afetadas pela concentração do U,os

E~ não são afetados pela variação da concentração de urânio, exceto Í!l

diretarrente através da concentração de agente extrator livre (arnina).~

sim, as extrações de urânio neste trabalho, para o sistema sulfato, f2,

raro feitas senpre em pH abaixo de 3 e em concentração da amina constc3!l

te (5% v/v, em vários diluentes). Un excesso de sulfato cx::rrpete cem a
- ~... ++extraçao do 1.00 rretãlico, no caso 002 ' mas um pequeno excesso de su!

fato é requerido para a extração máxima do sulfato de uranilo. Ceral.Ire!!.

te, é descrita na literatura, a extração do sulfato de urani10 em pH

0,5 a 2,0 e concentração de s04" = 1M. Para fases aquosas de pH 1 a 2

1M - . .... . 1 o 50 100(128)e S04 ' a extraçao can aml.nas terCl.ar1.as reve aram Ea entre a .

Nas ooncentraçães usua1nente empregadas, o íon bissulfato (HSO~) ~

te mais cx:m a amina do que o íon S04--, logo, a extração de urânio de

cresce cem o auroonto da acidez.

A extração do sulfato de uranilo é

ainda oonsiderável em acidez até 3M em H2S04 , usando-se N-benzilheptad~

cilamina (252). M:>ore (208) faz a extração de U-VI em H
2

SO4 variando a

concentração do ácido de 0,25 a 3M e variando a concentração de (NH42S~

de O a 3, 75M,de m:xlO a perfazer em cada extração trna ooncentração Cb íon

s04' = 4M, conseguindo-se fatores de extração variando de 1000 a 1 <JUa!!.
do o aurrento da concentração do H2S04 variou de O,25 a 3M. Van Cleave

e Eager(253) aplicaram um desenvolvimento fatorial para a extração de

urânio usando a amina seetmdária AI11berlite IA-I, variando o pH da fase

aquosa de 1, O aI, 8, a concentração de S04" de 40 a 80 g/l e a de urânio

de 1 a 2 g/l em U308 e a concentração da amina de 0,10 a O, 15M, encon

trando coeficientes de extração acima de 387, can apenas poucos EO caina -
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do abaixo de 100. Os rresrros autores investigaram também o uso de tri

iso-octilamina (TIOA) cano agente extrator para urânio em lixívias su!

fúricas, os resultados dêstes estudos de equilíbrio indicando ser a

TIOA tão boa, ou talvez bem superior, à amina Amberlite IA-I Para extrª
ção do sulfato de uranilo.

Bhatnagar e colab. (254) usaram a aro!
na secmdária Amberlite IA-2 Para a extração de urânio em meio ácido

sulfúrico. Tem sido indicado que a quantidade de urânio extraído pela

amina aurrenta em f1.ll1ção do pH, crescendo a extração no intervalo pH

0,5 a 2,8 mas subindo o pH da lixívia acima de 1,5 observa-se turbidez

pennanente (255). BrCMI1 e colab. (44) indicam que os coeficientes de ~

tração para urânio usando 'IDA O,1M~erosene em solução 804" 1M e pH 1

são da ordem de 130 e Para TIOA são da ordem de 100. A extração de ur-ª.

nio em rreio sulfúrico por aminas de alto pêso molecular foi tambén estu

dada P (255) P t (256) Br (242) C (136, 243) Moo-por reuss , e reM , CMI1 , rouse e
re(208) .

Observa-se assim que o uso de aminas

de alto PM ccmo agentes extratores para urânio foi concentrado no siste

ma. sulfato. r:esde a primeira observação (5) soore a extração de U-VI ~
rreio H2SO4' numerosos trabalhos apareceram descrevendo vários sistemas.

Una boa revisão soore a extração de urânio cx:m aminas foi feito pelos la

boratórios OmL, onde os primeiros estudos foram centralizados nos tra
. (37) (237) (208) -

balhos descrltos por Coleman , BroWfi e Moere . ~stes autores s~

lecionaram mais de 200 canpostos orgânicos nitrogenados e acharam as s~

guintes aminas entre os melhores a::mpostos para a extração seletiva de

urânio, separando-o de seus cantaminantes: tri-n-octilamina ('IDA) ,·tri-iS2,

octilamina (TIOA), trilaurilamina (TIA), tri-n-benzilamina (TBA), amina

90-178 (marca registrada), octadecilamina e N-benzilheptadecilamina. O

alto poder de extração desta última tem sido usado para ooncentrar sol~

- . dil ~d - . ~l' d- 1 (252) J~çoes :rmu.to Ul as em uranlo para a ana lse este e errento • a

foi mencionado aqui o processo Arrex, agora errpregado em rrnlitas refin~

rias de urânio. ~ste processo utiliza a alta seletividade das aminas

secmdárias ou terciárias, O, 1M em querosene ou outros diluentes, para

extrair sulfato de uranilo e produzir concentrados de urânio de boa qu~

lidade, partindo de soluções de sulfato de baixos teores em urânio e aI
. (258 259 260)tarrente cantarnlnadas por outros elerrentos ' , • Preuss e
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Sanders (255) selecionaram 50 aminas caro agentes extratores de urânio em

rreio ácido sulfúrico. COnsideraram caro as ma.is pranissoras: tri-n-oc

tilamina, dodecenil-alquilamina-8l, dodecenil-alquilamina JM, Arrre

en-2-2l2, dodeoenil-lauril-amina, Prirrene JMR e didorenil-n-butilamina.

~stes reagentes extraem urânio satisfatàriamente de lixívias contendo

0,67 g/l em U, mma concentração de s04-- 40 g/l, na presença de varios

contaminantes, entre êles o ferro.

Hassialis e colab. (261) estudaram

a recuperação de urânio dos xistos de Chatanooga, lixiviados cem ácido

sulfúrico. Acharam que a amina N-benzil-l (3-etilpentil) -4-etoxioctilam!

na (NBA) diluída em querosene é um reagente altamente eficiente e sele

t ' -. P lab (256) tudar ~.. J.vo para uranJ.o. etrcM e co. es am varJ.as amJ.nas CCI'leE.
ciais 0,1M em Arnsco-125, cano extratores para urânio em rreio H2S04 0,5M,

tendo escolhido caro satisfatórias as aminas 9D-178, amina S-24, TIOA,

TIA, amina RC-3749, amina D-205, amina 7F-802 e N-benzil-heptadecilami

na. Mais recentemente Brawn e Crouse (262) rrencionaram processos de r~

cuperação de urânio e tório nas lixívias sulfúricas de rronazita ,obtendo

ótima recuperação para U e 'Ih, can vantagens soore os processos ccnven

cionais de precipitação. TÓrio é extraído no prirreiro ciclo usando-se

amina primária diluída em hidrocarbonetos e o urânio é extraído no s~

gundo ciclo, usando-se amina seC1.mdária ou terciária diluída em hidro

carbonetos.

Estudos de extração de U-VI em neio

ácido sulfúrico e na presença de sulfatos caro agentes salificadores f.2.

ram feitos por Tikhanirov e colab. (263) , que usaram 'IDA °,1M, em rreio

H2S04 0,05M e adição de sulfatos de lítio, sódio, aIlÔnio, ma.gnésio e

alumínio de 0,1 a 4M, detenninando os EO correspondentes. ~stes rresnosa
autores estudaram a influência dos sulfatos de sódio, magnésio e alun!

nio na extração de urânio-VI em rreio H2so4 1 e 2M, detenninando os E~

correspondentes.

Neste trabalho fizemos as extra

ções de sulfato de uranilo usando TOA 5% diluída em benzeno e fase aquQ

sa 0,05 a 0,35M em H2So4, can 11,65 e 21,30 mg de U em 5m1 de:fãse aquosa.

As extrações num só estágio, para um rresmo volurre de fase orgânica, fo
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ram carpletas, não tendo sido detectado urânio cx::m ferrocianeto na fase

aquosa.

VI. 2 .5.5. Capacidade de saturação da fase or

gânica em U.

Foi feita a saturação da fase org~

nica 'IQA-benzeno fazendo-se a extração de urânio de tnna fase O, 35M em

H2SO4; a extração foi total em um só estágio. Foi encontrado tnna satu

ração correspondente a 6 rrg U/rol de fase orgânica, valor concordante com

o indicado na literatura (243). 19ua1.Irente foram feitas extrações de

sulfato de uranilo na presença de ácido sulfúrico e sulfato de sódio C9.

no agente sa1ificador, usando-se H2so4 0,28 a O, 35M na presença de

Na2S04 0,35M e relação FA/FO = li em tôdas as experiências o urânio foi

extraido carpletaIrente. Os rresrros resultados foram encontrados Para

xileno e benzeno caro diluentes da 'roA.

VI.2 •5.6. Curva' de calibração Para a detenn!

nação direta de urânio na fase orgâ

nica.

Visando tnna determinação de urânio

na fase orgânica, levando em consideração a detenninação de urânio em

eluidos da unidade pilôto de purificação de urânio por troca iônica da

Divisão de Engenharia Química do I.E.A!;06) eluidos êstes ccnstituindo

misturas de sulfato de am5nio e sulfato de uranilo, foi construida cur

va de calibração de sulfato de urani10 na fase orgânica 'IQA-benzeno. As

absorbâncias foram rredidas em 460 m~. Estas soluções orgânicas de su.!.

fato de uranilo apresentaram também boa estabilidade frente ao envelhe

ci..rrento, se prestando convenientelrente à rredida espectrofotaretrica.

A curva de ca1ibração da Figu:r.:a.......?
foi obtida extraindo-se o sulfato de urani10 de urna fase aquosa cuja

carposição é H2so4 0,14M, 504 = 1,64M, usando-se Na2So4 caro agente s~

lificador, relação de fases = 1, extração 1 minuto, usando-se 5 rol de

fase aquosa contendo 6,39-12, 78, ~~- 19,1'7/-25,26 e 31,95 rrg de U,respe~

tivarrente, obtendo-se fases orgânicas correspondentes a 1,28 - 2,56
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3,80 - 5,05 e 6,39 mg/U/rol. Todas as extrações foram controladas, s~

do os testes de urânio cem ferrocianeto, feitos na fase aquosa após a

extração, serrpre negativos. A extração de sulfato de uranilo foi, pois,

carpleta em apenas um estágio nas condições rrencianadas.

VI. 2 . 5. 7 • Extração de urânio na presença de

tioureia.

caro para a extração de cloreto de

uranilo e nitrato de uranilo, tarrbém para a extração de sulfato de ura

nilo foram feitos estudos na presença de tiouréia. A curva de calibr~

ção da figura 2 foi repetida na presença de tiouréia (usando-se 0,5 rol

de tiouréia saturada para cada ponto da curva), havendo perfeita reprQ

dutibilidade dos resultados. ConcluiIros aqui também que a tiouréia não

impede a extração do urânio por 'IDA-benzeno no sistema u02 (S04) -H2S04 

'IDA-diluentes (benzeno e xileno) •

VI. 2.5.8. Espectros de absorção rrolecular ~

ra o sistema U02S04-'IDA-Benzeno.

caro para os sistemas U02C12-HCl-TOA

-benzeno e U02 (N03)2-HN03-'IDA-benzeno, também foram registrados os e.ê.

pectros de absorção oolecular para o sistema 002S04-H2S04-TOA-benzeno ,

cujos máxirros de absorção pcx:1em ser vistos na Figura 3. são aí abserv~

dos os seguintes picos de absorção: 409,5 - 432,0 - 445,0 - 460,0 e

475,0 ; podem ser usados para as curvas de calibração e detenninação de

urânio diretarrente na fase orgânica.

VI. 2 •6• Urânio: conclusões.

Dos estudos precedentes podemos eroitir as se

guintes conclusões:

1. As extrações de U-VI cem amina terciária 

('I'ClA.) sã:>bastante eficientes eu soluções d!,

luídas de H2S04 (0,05 a 1,OM), requerem acidez consideràvelrrente maior

em neio HCl, o cloreto de uranilo tendo o seu limiar de extração em~
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x.iInadam=nte 0,5M (-15% de extração). As extrações são ineficientes em

neio HN03 livre, quando c::x::>J:tparadas cem as extrações em neio HCl e H2S04,

não extraindo mais que 20% de U em HN03 6-7M (máx.inx> de extração) para

o sistema. TOA 5% em benzeno e em xileno.

As extrações de cloreto de uranilo em neio HCl

diluido na presença de cloretos netálicos caro agentes salificadores, co

rro as extrações de sulfato de uranilo em neio H2S04 diluido na presença

de sulfatos netálicos caro agentes salificadores, são bastante efici~

tes; o nesmo não ocorre para o sistema. nitrato, onde as extrações nelh~

ram consideràvel.rrente na presença de HN03 diluido e nitratos netálicos

caro agentes salificadores, nas ainda são baixas, quando c::x::>J:tparadas cem

os sistemas cloreto e sulfato.

2. Estando bastante interessados na detennina

ção de urânio diret:arrente na fase orgânica,

foram registrados os espectros de absorção rrolecular para os sistemas

U02C12-HCl-'IDA diluida em hexena, xileno e benzeno; U02S04-H2S04-'lOA d!.
luida em xileno e benzeno e U02 (N03) 2-HN03-TOA-diluida em benzeno e xi

leno. ~stes espectros são muito parecidos entre si, sendo que o siste

na cloreto apresenta maior número de máxirros de absorção, onde ressalta

rros a existência do máx.inx> em 493, O rnll, que não aparece nos sistemas ni

trato e sulfato.

os três sistenas : HCl, HN03 e H2S04apresentam

mãxim:>s de absorção bastante prenunciados, podendo o urânio ser fàci!

rrente detenninado na fase orgânica. A estabilidade da fase orgânica é
excelente.

Apenas para o sistema nitrato encontrarros refe
.. . (105) li . - '~l 1-'

renc~a na teratura, para os espectros na reg~ao v~s~ve ; os va o

res para os mãxi.rros de absorção registrados por nós são correspond~

tes àqueles.

A Tabela 10 resurre os principais máx.inx>s de

absorção registrados para os três sistenas.

3. Ficou dem:nstrado que tioureia não foma can

plexos can o íon U02++, ou se foma os cem
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TABELA 10

MfuaMJs DE ABSOR;ÃO PARA CLORETO, SULFATO E NITRATO DE

URANIW E~ra; POR TOA EM HEXCNA, XILENO E BENZENO

HCL, MIC-Xi1.;..Benzeno H2SO4'Xi1~BenZErOHN03,benzeno

(1) A (2) A (3) A

405,0 mjJ 0,106 - - 406,0 -
412,5 0,188 409,5 0,138 414,5 -
417,5 0,280 - - - -
426,0 0,272 - - 426,5 0,120

430,0 0,420 432,0 0,215 - -
444,0 0,380 445,0 0,250 440,0 0,151

460,0 0,141 460,0 0,260 454,0 0,160

476,5 0,169 475,0 0,182 469,0 0,105

493,0 0,146 - - - -

(1) 5,367 ITV9' U/rol de m. Extração em HCL 4M, CCl'll'leta.

(2) 5,367 ITV9' U/rol de FO. Extráção em H2S04 O, 14M+Na2S04 1,6M, canp1eta.

(3) 53,670 ITV9' U extraidos em (3x3x3m1) de m e di1uidos a 10 rol. Extra

ção incanp1eta.

A = Absorbância

p1exos são muito fraoos, não interferindo na extração de U-VI em meio

HC1, HN03 e H2S04, can TOA dissolvida em vários diluentes orgânicos. F2,

raro encontradas dificuldades na extração de nitrato de urani10 na pr~

sença de HN03 acima de 2M, na presença de tiouréia, pois ocorre oxid~

ção e~r1estruiçãoda rro1écu1a de tiouréia, can evolução de gãses, o

que interfere na extração.

VI.3. Ferro

Ferro é o elemento mais cc:rm.mente encontrado junto ao

urânio, principalrrente em 1ixIvias obtidas por trata:rrento químico de
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seus minerais. Na purificação e ccncentração de urânio por neio de ~

tração cem arninas o íon Fe+++ tende a ser extraído juntamente can o urâ

nioi a extração de Fe-III é mais acentuada no sistema cloreto.

Neste trabalho verificarros o CCIIpOrtarrento de Fe-ITI na

extração can amina terciária ('IU1\) diluída em hexona, benzeno e xileno,

em neios HCl, HN03 e H2SO4• ~fase especial foi dada à extração de

Fe-111 na presença de tiouréia caro agente canplexante.

VI.3.!. Sistema HCl: Extração de ferro e outros ele

rrentos.

Estudos de extração de Fe-111, Cr-111, Mn-11,

Ni- 11, Cu-lI, Zn-11 e CO-lI por arninas terciárias caro netil-dioctil-ani

na (MIX).l\) e tribenzilamina (TBA) foram feitos por Mahlroan e colab~264)~

Tcx:1os êstes elerrentos da priIreira série de transição são Parcial ou t~

talrrente extraídos, dependendo da ccncentração do HCl na fase aquosa.

COrrelacionando a extração dos cloretos dêstes elerrentos ccm o cloreto

de uranilo, por exerrplo na concentração ácida na qual a extração do

U02C12 é mãxi.ma., isto é, em HCl 4M, observarros que a extração é a s~

guinte(264): Cr-III (2,12%), Mn-II (1,17%), Fe-III (94,69),Ni-II(0,34%),

Cu-lI (38,88%), Zn-II (100,00%), CO-II (7,01%), Para um sistema MOOA

tricloroetileno e relação de fases FO/FA = 2.

Durante a realização das experiências dêste

trabalho constatarros um Paralelisno entre o sistema acima rrencionado e

os sistemas por nós usados: 'IX)A-MIC, 'IX)A-Xil e 'IX)A-benzeno, isto é, to

dos aquêles cloretos tendem a acx::npanhar o cloreto de uranilo nas fases

orgânicas.

Ferro pràticarrente só é extraido quando no es

tado de oxidação 111 (265), sua extração pela arnina cai drâsticarrente :

quando reduzido a Fe-11. Os elerrentos que nas nesrnas condições de ex

tração do cloreto de uranilo também fonnam canplexos aniônicos ccm HCl

são extraídos pelas aminas terciárias (TICA) diluidas em xileno (264 ,211,
266) , caro Fe-111, co-11, Zn-11, Zr-IV, Hf-IV, V-V, Nb-V, Pa-V, Cr-VI,

M::>-VI, U-VI, Pu-VI, Pu-IV, Np-VI, Np-V, e Np-IV. A extração de Fe-111,
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v-v e Cr-VI pode ser diroinuida pela redução dêstes ions.

A extração de U-VI e U-IV em rreio HCl foi e,ê.

tudada por lDng e colab. (210) , que indicaram ser a extração de urânio,

na sua fonra reduzida, pelas aminas de alto pêso nolecular, mais selet,!.

va, uma vez que a extração de outros rretais é inibida pela redução. As

alquilaminas não extraem urânio apreciàvelrrente de soluções diluidas em

HCl, mas à rredida que a concentração do ácido vai aurrentando, a extr~

ção de ambos, U-VI eU-IV, aurrenta, de !TOdo que podem ser extraidos llltl.!.
to bem em rreio HCl 3 a 10M. Nestas condições, as aminas extraem vários

elerrentos, entre êles M)-VI e Fe-III, sendo que a extração dêstes dois

elerrentos pode ser diminuida por redução.

° rrecanisroo para a extração de Fe-III em ami

na para o sistema HCl foi proposto por Good e Bryan (112) •

Zinco em rreio HCl é bem extraído can MDOA e

TBA (264) , sendo quantitativarrente extraído de HCl ac:irna de 2M can MDOA

8% em tricloroetileno ou xileno; esta rresma fase orgânica extrai Fe-III,

Cu-lI, Mn-II, Cr-III (264:,~6?kt rreio HCl 2 a 3M zinco é quantitativamen

te separado de Mn, Co e Ni numa só extração. Pequenas quantidades de.
Cu-II e Cr-III extraídas podem ser diminuidas por lavagem apropriada da

fase orgânica. Fe-III constitui a maior interferência e deve ser rerro

vido prirreiro ou então reduzido a Fe-lI, êste sendo bem rrenos eficiente

rrente extraido. Maeck e colab. (218) rrencionam que a extração dos clo~
canplexos de Zn-II, Pd-II e Bi-III diminui cem o aurrento da concentra

ção de HCl na fase aquosa quando se usam sais de amônio quatemário.Wil
(149) - -son e colab. estudaram a extraçao dos clorOCClTplexos de Fe-III

Co-II, Zn-II e Tl-III em rreio HCl ou LiCl com sais de am3nio quaterná

rio.

A separação de traços de zinco em rreio HCl

por extração can TIOA e sua detenninação posterior cem ditizona foi fe,!.

ta por ott e colab. (268) •Zinco é reextraído para uma fase aquosa na

qual o ferro e outros rretais pesados, também reextraídos, são canplexa

dos antes da detenni.nação can ditizona. Neste trabalho os autores ~

trairam zinco de uma fase aquosa 2M em HCl e o reextrairam cem HN03 0,5M.
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Foi analisado níquel eletrolítico por esta técnica para a detenninação

do conteudo de zinco; dos elerrentos que gera1Irente contaminam o níquel,

acredita-se que apenas Fe e pequena porcentagem de cobre e chUIIbo acnm

panham o zinco na fase orgânica arnina-diluente.

(269) -McClellan e Benson estudaram a extraçao

de Al-III, Cr-III, Co-lI, CU-lI, Fe-III, Mn-II e Ni- II em neio HCl USém

do várias aminas alifáticas de alto PM. Mirza e colab. (270) indicam ~
excelente extração de cloreto férrico (97,8%) em HCl 1M por TIOA metil

-isobutil-cetona.

VI. 3.2. Sistema HN03

A literatura sôbre extração de ferro por arn!.
nas de alto pêso rrolecular em neio nítrico é escassa. Moore (96) estudou

a extração de vários lantanídeos e actinídeos em neio ácido nítrico USéll

do um sal de arrônio quaternário (Aliquat-336) em xileno, fazendo também

o estudo de extração de ferro. Seus resultados indicam que Fe-III é

pouco extraído em HN03 0,02M (0,7% de extração), caindo para 0,2% em

HN03 0,2M e, de HN03 0,3 a 1,2M, a extração é muito ineficiente, não ex

traindo além de 0,01% de ferro.

VI. 3. 3. Sistemas H2S04

Fe-III é parcialrrente extraído em rreio sulf~

to por aminas de alto PM, juntarren.te cnm o sulfato de uranilo. A rrodi

ficação da fase orgânica amina-diluente pela adição de 5% de álcool tr,!.

decílico rrelhora a seletividade (241) da extração em relação ao ferro,

sem diminuir a extração do urânio por aminas cem:> TIOA e di (tridecil p).

A extração de Fe-III can aminas depende altarren.te de sua estrutura (208,
242) As' . ~ . I f d~ .anunas prl.mar~as extraem Fe- II ortenente, as secun ar~as ~

traem nenos eficientenente, mas a extração ainda é significante, e a

extração pelas aminas terciárias é relativarrente baixa.

°efeito do pH na extração de Fe-III nnstra

que a extração aurrenta can o pH para tôdas as classes de arninas,porém ,

para aquelas mais seletivas para o urânio, cem:> TOA, o efeito não é si~
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nificante (7). A velocidade de extração para Fe-III em rreio sulfato,por

aminas de alto PM, é bem alta, porém não tão alta quanto para o urâ
nio(7) •

Fe-III é extraído , em pH 2, por 'IDA-diluente

já em pequeno excesso de íon SO~ (128). A literatura indica (271) que

as espécies de Fe-III extraídas podem ser espécies canplexas hidrolisa

das ou pelo rrenos parcia:I1rente dirrerizadas caro sulfatos canplexos, ta!

vez do tipo (FeaISO4) 2. 2 (~NH2) 2S04. Na extração de muitos rretais há

um efeito adicional indireto do pH na extração, através do equilíbrio

de hidrólise do íon extraído; por exerrplo, os coeficientes de extração

para Fe, VeMo aurrentam ràpid.amente quando o pH sobe para a região de

pH 2 (128). A extração de Fe-III cem amina primária (128) apresenta E~=20,

com amina secundária EO < 0,1 e cem amina terciária E
O

= 0,01, as exa a
trações feitas em pH 1 a 2 e {S04=} = 1M.

A seletividade na extração can aminas pode

ser extraordinàriarrente alterada pela variação da sua estrutura, pod~

do-se obter elevados fatores de separação entre muitos pares de rretais

pela escôlha apropriada do tipo de amina. Por exenplo, para o par Th e

U-VI pode-se escollier um ou outro elerrento a ser extraído, com o uso de

amina primária ou terciária. Tório é preferencialrrente extraído cem

amina primária eU-VI can amina terciária. Mudando-se o diluente taI1!

bém pode afetar a extração de diferentes rretais, isto é, há uma alter~

ção da seletividade. Já citamos o exerrplo de extração de Fe-III can

di (tridecil) amina-querosene, sendo êle apreciàvelrrente extraído junta

rrente com o U-VI de suas 100vias minerais, havendo séria interferência

no processo de aproveitarrento do urânio. Porém, a rrodificação da fase

orgânica pela adição de 5% (v/v) de um álcool de cadeia longa, caro o

tridecanol, traz corro oonseqüência uma diminuição considerável da extr~

ção de ferro, havendo efeito muito pequeno soore a extração de ur-ª.

nio (246). Em nossas experiências ficou derconstrado que o uso de tio~

réia na fase aquosa canplexa o ferro de tal rrodo que a sua extração ~

la amina é forterrente inibida.

Num processo de purificação de tório por ex
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tr - .. .. . (272) Pr' JM nL • ulfaçao cxm a arruna pn.ma.rla llTel1.e - .L-querosene, em rrelO s ~

to diluido e pH 1,2-2,1, a fase orgânica contaminada cem ferro foi lava

da cem uma. solução a 25% de 8°2, sendo o ferro consideràvelrrente renovi

do devido à redução a Fe-II.

certos elementos extraidos pela amina podem

ser reextraídos eficientemente por tratarrento alcalino da fase orgânica,

por exerrplo cem carbonato de sódio. Estão neste caso vanádio pentav~

lente e nolil:dênio, sendo ambos solubilizaoos pela solução alcalina e

eficientemente reextraídos. Outros elementos, cx:>m:> o Fe-III, são prec.:Í_

pitados, e podem ser rerrovidos por uma filtração antes da precipitação
do urânio (44) •

J).:)s elementos encontrados nas lixívias dos

minerais uraníferos, nolil:dênio, vanádio-V e ferro-III requerem atenção.

A interferência do vanádio pode ser diminuida pela redução a vanádio-IV,

não extraível, e a do ferro por redução a Fe-lI, também não extraívelo

Molil:dênio não é um contaminante significante para a maioria dos min~

rais de urânio e quando está presente nas lixívias poderá ser separado

do urânio no ciclo de reextração, caro descrito acima, ou então reex

traído da fase orgânica juntarrente cxm o urânio e depois separado dêste

nas operações seguintes. Nossa experiência neste campo, trabalhando a:m

lixívias de minerais brasileiros (mineral uranífero do Morro do Agosti

nho, Poços de Caldas, Minas Gerais), indica que o nolil:dênio tanto na

fonna hexavalente cx:>m:> também nas fomas reduzidas é eficienterrente ex

traído pelas aminas (principalrrente 'roA) em rreio ácido sulfúrico (pH 0,5

a 2, O), em rreio ácido nítrico e em rreio HeI.

No processo Arrex a di (tridecil)amina tem se

nostrado o agente extrator mais aconselhável para a extração do tório,

cem alto poder de extração para êste elemento e apresentando maior sel~

tividade soore o Fe-III (44). Estudos de extração de sulfato férri

co nostraram que os EO são da ordem de 40 para as aminas prirPárias, < 5a
para as aminas secundárias e <0,01 para as aminas terciárias, em rreio

80~ 1M e pH 1. Várias aminas foram estu:ladas por Good e colab. (274) p~

ra a extração de sulfatos canplexos aniônicos de Fe, Co e Ni.
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VI. 3.4. eatp:>rt.anento do íon Fe+t+ na presença de tio

uréia.

Há, cx::m:> vinos, relativanente poucos dados~

titativos publicados sôbre a extração de ferro por aminas no sistema

sulfato e menos ainda Para o sistema nitrato. Indubitàve1Irente, dada

a facilidade cem que o ím de Fe-III fonna carplexos aniânicos em neio

clorídrico, êste sistema. foi mais explorado, analiticanente,· para a ex

tração de ferro cem aminas.

Na parte experimental dêste trabalho est~s

o CCIl'pOrtaIrento do Fe-III em neio HCI, HN03 e H2S04 na presença

de tiouréia. can êstes três ácidos observa-se, inicia1Irente, urra forte

colaboração venrelha logo após a adição da tiouréia, a solução vai de~

corando cem o envelhecimento, até se tomar incolor. A quente (70-90oC)

a solução descora ràpidanente, dentro de um minuto. Dependendo da qu~

tidade de Fe-III presente pcx:1e ocorrer leve turbidez devido à fonnação

de enxofre coloidal ou carpostos Fe-Tiouréia menos solúveis; Para solu

ções diluídas isso não é percebido visuahrente. ° uso da tiouréia Para

corplexar ferro e outros elementos em neio HCI e H2SO4 não apresenta n~

nhurra dificuldade, mas para o sistema. HN03, dependendo da concentração

do ácido, a tiouréia sofre oxidação, sendo decarposta. Entretanto, foi

possível usar tiouréia em baixas concentrações de ácido nítrico,até 1M,

ou em HN03 diluído na presença de nitratos alcalinos cx::m:> agentes sa1i

ficadores.

VI. 3.5. Testes Para o sistema Fe-Tiouréia cem tiocian~

to e ferrocianeto.

Introduzi.m:>s, durante a realização dêste traba

lho, três testes Para as soluções de Fe-III carplexado cem tiouréia,~

to Para fase aquosa caro para a fase orgânica.

Testes na fase aquosa

a) KSCN. As soluções incolores de Fe-tiouréia
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dão, com o íon' SCN-, tmléi ooloração rósea muito fraca.

b) Ferrocianeto. As soluções aquosas de Fe-m
carrplexado cam tiouréia dão,

quando tratadas cem solução de ferrocianeto de potássio, uma coloração

verde a azul, para soluções diluídas de ferro, obtendo-se um precipita

do esverdeado para soluções um pouco mais ooncentradas. Portanto, esta

reação pode ser uSada corro um lx:rn teste para a identificação de ferro

c::x:rcplexado com tiouréia, quando o teste com sar pràticanen.te é negati

VOe Tem-se uma idéia da sensibilidade dêste teste rrencionando-se que

uma solução aquosa de FeCl3 em diluição tal que can ferrocianeto dá

aPenaS uma ooloração azul (na ausência de tiouréia), quando carplexado

cam tiouréia e tratada cam ferrocianeto produz um precipitado esverdea

do relativamente volurroso.

c) NaOH. Soluções inoolores de Fe-tiouréia

quando alcalinizadas com NaOH produ

zem inediatarrente um precipitado preto, de sulfeto ferroso. cem exces

so de NaCH, aos poucos o precipitado vai mudando de ci3r, passando a ~

tanho, pela precipitação do hidróxido de ferro, porém ao acidificar le

verrente cem HCI volta a produzir o precipitado preto de sulfeto. Estas

precipitações de sulfetos' pesados, cem::> rrencionado no capítulo IV, sao

bastante convenientes, pela sinplicidade cam que são executadas e pela

ausência de cheiro de sulfidreto.

Teste de Ferro na fase orgânica

Em. soluções orgânicas de amina (TOA) - diluen

tes contendo Fe-III extraído, êste pode ser identificado assim:

a) KSQ\l. Agitando-se a fase orgânica cem solu

ção aquosa de tiocianato, a amina ad

quire ooloração rósea a venrelha típica, dePendendo da concentração do
-f-++.. - -.. t ...Fe extraJ.do. As soluçoes sao geralnente linpidas, Podendo ser dilw.

das com o próprio diluente da amina, corro por exemplo foi feito para

MIC, benzeno e xileno; esta fase orgânica Poderá possibilitar a deter

minação de ferro.
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b) Ferrocianeto. A amina contendo Fe-III ~

quire, quando agitada can

solução aquosa de ferrocianeto, urra coloração azul típica do ferrociane

to férrico, também solúvel na fase orgânica quando a ccncentração de

ferro extraída é relativanente baixa. Esta reação também POderia ser

explorada para a identificação e detenninação de ferro diretanente na

fase orgânica.

c) NaOH-Tiouréia. A fase orgânica amina-dil:!!

ente ccntendo Fe-111 ex

traído, quando tratada ocrn solução de tiouréia e depois leverrente al~

linizada can NaCH provoca a precipitação de sulfeto de ferro, caro já

descrito. ~ste teste poderá ser também usado para outros elerrentos na

fase orgânica.

VI. 3.6. Sistema HCL : extração de FeC13

Para o sistema clorídrico foram feitas extra

ções de Fe-III ocrn e sem tiouréia presente na fase aquosa, usando-se~

5% diluída em rretil-isobutil-cetona (MIC), varsol, xileno e benzeno. Co

no já descrito para o urânio, MIC foi logo abandonada por ser um diluen

te de cheiro irritante, miscível em HCl acima de 5M fonnando urna só f~

se e por ser de fácil oxidação. Ainda mais, constataIros que dos dilue..~

tes por nós usados, a MIC se nostrou o mais eficiente na extração do

ferro na presença de tiouréiai isto é, após a oorrplexação do ferro pela

tiouréia, a extração ocrn 'roA-MIC permite a transferência de algum ferro

para a fase orgânica, o que não acontece com os outros diluentes usados.

Varsol, caro no caso do urânio, foi abandon~

do caro diluente para a amina na extração de ferro, neste caso também

produzindo o fenârreno da terceira fase. COrro na extração do sulfato de

uranilo, todo o ferro extraído estava na terceira fase. Xileno e benz~

no se rcostraram ótircos diluentes para a 'roA, cem boa separação de fa-
. -. - a - I"ses, sem ocorrenCl.a de formaçao da 3- fase, a decantaçao sendo nn.u.to r~

pida. ~stes dois diluentes para a 'roA, ao contrário do que aconteceu

ocrn a MIC, não contribuiram para a extração parcial de ferro quando cem

<XIlplexado pela tiouréia.

As extrações de Fe-III foram feitas em HCl
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0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 e 4,0M, can e sem tiouréia cx::m:) agente canplexa!}_ 

te. Verificárros que, nas condições habituais de extração para êste tr~ 

balho, num só estágio, relação de fases(FA/FO) = 1, o Fe-III é eficien~ 

rrente extraido pela amina já em rreio HCl O ,5M, sendo que em HCL 1M a 

extração é pràticarrente canpleta. A extração do cloreto férrico em 

rreio HCl 4M foi escolhida por estar na região de extração máxima do cl2_ 

reto de uranilo, no qual estávarros também interessados. Usando ferro-

59 caro traçador, canprovárros a exrelente extração de Fe-III em rreio ICL 

de 1 a 4M, esta extração podendo ser considerada acima de 99% para os 

sistenas TOA-MIC, 'IDA-Xil, TOA-benzeno e TOA-varsol rrodificado (5% n~ 

tanol), quando na ausência de tiouréia. Estas experiências foram re~ 

tidas na presença de tiouréia caro agente canplexante para o ferro. Re 

velaram que para urna fase aquosa contendo 10 rrg de Fe e 0,6 ml de sol~ 

ção saturada de tiouréia, a conplexação feita a 70-80°c durante 5 minu

tos, a extração à tenperatura ambiente, em HCl lM, 2M e 4M, FA/FO = 1 , 

apenas 3 a 4% de ferro eram transferidos para as fases orgânicas TOA

Xil, TOA-benzeno e TOA-varsol rrodificado, mas era bem mais acentuada@ 

ra a fase TOA-MIC, que extraiu de 23 a 25% de ferro. 

Assim, concluinos que para o sistena HCl, no 

qual o Fe-III é excelenterrente extraído pela arnina ('IDA), a extração S:!1 

do pràticarrente canpleta a partir de HCl lM, a presença de tiouréia 00[_!! 

plexa o ferro fonnando espécies positivas, de rrodo que a sua transferên 

eia para a fase orgânica é quase totalrrente irrpedida. Dos diluentes usa 

dos, MIC é o que rrelhor favorece a extração de ferro na presença de t!_ 

ouréia, pennitindo urna extração de 23-25%, enquanto benzeno, xileno e 

varsol rrodif icado extraem de 3 a 4% apenas. Portanto, é notável o efeito 

de canplexação da tiouréia para o ferro, reprimindo dràsticarrente a sua 

extração para urna fase orgânica amina-diluente em rreio clorídrico. 

VI. 3. 7. Reextração de FeC13 da FO pela tiouréia 

As fasesorgânicas TOA 5%-diluentes (xileno,~ 

zeno, MIC e varsol rrodificado) contendo cloreto férrico extraído, foram 

tratadas a:m soluções aquosas de rresma concentração em HCl usada dur~ 

te a extração e contendo agora tiouréia. Constatárros que em tôa.as as 

experiências não hotNe reextração de ferro para esta fase aquosa HCl-Tu. 
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Isso denonstrou que a tiouréia só pode corrplexar o ferro na fase aquosa, 

antes da extração. Uma vez transferido o FeC1
3 

para a arnina, a tiou 

réia não mais pode a:mplexar o Fe+++, assim não ccntribuindo para a sua 

reextração. Esta propriedade poderá ser explorada analiticaIIEI1te, caro 

rrostrarenos mais adiante. 

VI. 3. 8. Espectros de absorção molecular para as fases 

orgânicas FeC13-'IDA-diluentes (MIC-Xil-benze

no). 

Caro para os sistemas cloreto de uranilo -'IDA

diluentes, também foram registrados os espectros para as fases orgân!_ 

cas 'IDA-Xil, 'IDA-MIC e 'IDA-benzeno, nas quais fôra extraído cloreto fé!, 

rico em rreio HCl 4M. A Figura 4 mostra os espectros para os sistemas 

FeC13-'IDA-MIC e FeC13-'IDA-Xil. O espectro para FeC13-'IDA-Benzeno é prª

ticarrente idêntico ao do sistema FeC13-'IDA-Xil. Nestes espectros pode 

ser observada uma zona-de absorção oontínua de 400 a 450 mµ, caindo em 

seguida, para depois apresentar urna zona de absorção entre 470 a 500 mµ, 

can um máximo de absorção em 482 mµ. ~stes espectros diferem bastante 

daquêles registrados para o urânio no rresmo sistema, não se observando 

éql.lêles máximos de absorção vistos para o urânio, nas abso:rvendo fort~ 

rrente na região ande se acham os mãxirros de absorção rrais i.rrq::>ortantes@ 

ra o urânio. Assim, admitindo-se a detenninação de urânio diretarrente 

na fase orgânica, esta detenninação sería prejudicada se o ferro tarrbém 
fôsse extraido. Fealmente esta interferência ooorre, caro poderá ser 

visto na Figura 5, na qual uma fase orgânica 'IDA-Xil tendo extraido uma 

solução de cloretos de uranilo e <EFe-III teve seu espectro registrado • 

Os rráximos de absorção oorrespondentes ao urânio foram encobertos pela 

absorção do ferro, fX)dendo ser visíveis apenas os rráximos em 476,5 e 

493,0 mµ. A detenninação de urânio poderia então ser tentada usando 

êstes dois máximos quando se sabe que Fe-III tarrbém foi extraido. C011t:!::!_ 

do, caro será mostrado mais adiante, usando-se a propriedade de a:mple

xação do Fe-III por tiouréia, será mais oonveniente detenninar o urânio 

fazendo sua extração após a a:mplexação do ferro, este ficando retido 

na fase aquosa original. 



94 

-- ... ------,, 
~ 

/ 
/ 

/ 10 / 
·1 ., 

I ., 
20 

I 
I 

I 
I f 30 

I 

I 4 mµ 
I 

I 40 

I 
I 
I 
I 460 50 

I 
I 
I 

440 / 
60 

I 
I / 

I I 
/ I / 70 

I I 
/ I , 

.- I / 
/ I 80 

I 
/ I 

/ I / FIGURA 4. 
I 90 

- Espectro FeC13-TOA-MiC 

---- Espectro FeCl -TOA-Xileno 3 

100 

I 

/-1-462 



95 

10 

20 

30 

40 

50 

445 
60 

70 

493,0 

80 

1 1 90 
4 rnµ 

100 

110 



96 

VI.3.9. Estabilidade da Fase Orgânica 

As fases orgânicas 'IDA-Xil, benzeno e varsol

modificado, oontendo FeC13 extraído, são ba.stante estáveis, a côr se 

mantendo por vários dias, se guardadas no escuro, e por rrais de 24 ho 

ras se expostas à luz solar difusa. Esta estabilidade foi seguida rre 

dindo-se o mãxiroo de absorção em 480 mµ periÕdicarrente. Em apenas um 

caso a fase orgânica desoorou, após exposição à luz solar direta duran 

te cinco horas, de airarela forte passando o amarelo fraco. Nesta fase 

orgânica descorada foi feito teste de Fe-III can SCN, obtendo-se aperas 

uma leve ooloração rósea; esta, porém, após a adição de água oxigenada 

se ooloriu intensarrente de vermelho devido à formação do tiocinato de 

ferro-III. Para esta experiência pode-se admitir a hipótese de uma re 

dução do ferro a Fe-II na fase orgânica. Foram repetidas várias ~ 

riências desta natureza, não mais se constatando a redução do ferro. 

VI.3.10. Sistema H2so4 - extração de ferro can e sem 

tiouréia presente. 

caro para o sistema HCl, foi estudada a carpe 

xação do Íon Fe-+++ can tiouréia em rreio H2so 4• Aparenterrente o rrecani,ê_ 

m:::> da reação de ccmplexação é o rreSiro que para o rreio HCl, a solução de 

Fe-III adquirindo coloração verrrelha pela adição de tiouréia, à temper~ 

tura ambiente, que vai aos pouoos, cano envelhecimento, descarando até 

inoolor, o que ocorre de 3 a 15 minutos. A quente esta canplexação é 

acelerada, a solução desoorando em um minuto. Dependendo da quantidade 

de ferro presente, pode ocorrer leve turbidez, devido à formação de ~ 

xofre ooloidal ou talvez algum carcposto ferro-tiouréia rrenos solúvel. 

Em soluções diluídas de Fe não se observa esta turbidez. 

Foram executadas experiências de extração do 

sulfato férrioo nas condições Ótimas de extração do sulfato de uranilo 

can 'IOA. Assim, foram feitas extrações de sulfato férrico de soluções 

aquosas 1M em SO ~ , pH O, 5 a 2, O, relação FA/FO = 1. Em tâdas as e~ 

riências, carprovando os resultados descritos na literatura, a extração 

de ferro foi baixa. Carprovam:::>s também em rreio sulfúrioo que a presen 
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ça de tiouréia reduz prommciadarrente a extração do ferro pela amina. 

Extrações de soluções contendo 10 mg de Fe em 

so4 1.M, pH 0,5, em 3 ml de solução aquosa, a extração com igual volurre 

de TOA 5%-benzeno foi de 6%. Esta rresma. experiência repetida após a 

carrplexação do ferro can tiouréia a quente, a extração feita à temper~ 

tura ambiente, apenas 0,9% de ferro foi transferido para a amina. 

Para estas experiências a solução de sulfato 

férrico foi preparada por oxidação, a quente, de urra solução de sal de 

Mohr (sulfato ferroso am:miacal), can água oxigenada, na presença de 

ácido sulfúrico, tendo esta solução recebido adição de Ferro-59 caro 

traçador logo no início de sua preparação, a mistura tendo sido cuidad2_ 

sarrente manipulada de nodo a colocar o carregador e o traçador nas rres

rras condições de oxidação. 

VI. 3 .11. Sistena HN03 - extração de ferro com e sem tio 

uréia presente. 

A canplexação de Fe-III em rreio HN03 até 1M 

can tiouréia se corrqx)rta serrelhanterrente caro para os ácidos clorídri 

coe sulfúrico, a solução adquirindo coloração venrelha, descarando com 

o envelhecimento, após alguns minutos, e a quente, no primeiro minuto. 

Porém, já em HN03 1.M, pode ocorrer a decanposição da tiouréia pelo aqu~ 

cirnento. Esta decarposição nos pareceu que é ma.is acentuada quando na 

presença de ferro. 

A extração de nitrato de ferro-III é relativ~ 

rrente pequena para baixas concentrações de HN03• As primeiras experi~ 

cias revelaram que a extração de Fe-III em rreio HN03, para ser signifi 

cativa, deveria ser feita nas condições próxima.s ao Ótimo de extração 

do nitrato de uranilo, ou seja, ao redor de HN03 6 a 7M. Porém, nao 

foi possível repetir esta extração na presença de tiouréia, pois ocor 

reu, rresrro à temperatura ambiente, decarposição da tiouréia, com evolu 

ção de vapores nitrosos. 

Usando-se urra fase aquosa de nitrato férrico 
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marcada cem Ferro-59, em HN03 5M, foi feita extração cem 'IDA-benzeno,oe. 

tendo-se urna extração oonsideràvelrrente alta para ferro: 62,0%. Tentou

se esta rresma extração após a carplexação do ferro oom tiouréia. A ~ 

plexação foi feita usando-se 1 rn1 de tiouréia saturada, aquecendo-se em 

banho-maria durante dois minutos, esfriando-se ràpidamente e logo ini 

ciada a extração. Esta, porém foi interrarpida, pois irrediatamente foi 

iniciada evolução de vapores nitrosos no tubo de extração, não podendo 

mais ser oontinuada. Esta experiência foi repetida, caro acima descr_!. 

to, porém usando-se apenas 0,25 ml de tiouréia, resfriando-se ràpidamen 

te e logo extraindo. Assim,foi possivel executar a experiência, sem 

evolução de vapores ni trosos. A extração de ferro nesta experiência 

foi de 20,0%. Isso indicou, que embora tenha sido usado pouca tiouréia, 

já houve pronunciado rebaixanento da extração de ferro pela presença 

daquêle agente carplexante. 

Foram feitas também experiências de extração 

do nitrato férrioo na presença de tiouréia, em rreio aquoso HN03 1M e 

concentração total de No; = 5M, pela adição de nitrato de sÓdio. A c~ 

plexação foi feita a frio, esperando-se 15 minutos; a extração can TOA

benzeno feita logo em seguida, revelando urna extração de 6% de ferro@ 

ra a fase orgânica ( 60% na ausência de Tu) • Estas experiências indica 

ram que é possível fazer a extração em rreio nítrico, substituindo o ác_!. 

do por nitratos caro agentes salificadores, podendo o ferro ser canpl~ 

xado pela tiouréia. 

Concluindo, pode ser dito que o sistema HN03 
se rrostrou mais difícil de ser oonduzido devido à tendência de o ácido 

nítrico oxidar e destruir a tiouréia. Porém, ficou evidenciado que tam 

bérn na presença de HN03 ou HN03-Ni tratos, pode ser usada tiouréia, can 

os devidos cuidados, para carplexar o Fe-III, diminuindo sua extração 

pela amina. 

VI.3.12. Conclusões 

Fe-III é eficientemente extraído por 'IDA em 

rreio HCl, relativamente bem extraído em rreio HN03 5 a 7M e fracamente 

extraído em rreio ácido sulfúrico. A carplexação do ferro can tiouréia 
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inibe fortemente sua _extração nos neios HCl, HN03 e H2so4• Apenas para 

o sistema HN03 foram encontradas dificuldades devido à tendência de ox,!_ 

dação da rrolécula de tiouréia~ 

A natureza do diluente na extração de Fe-III 

com TOA rrostrou efeito pronunciado no caso de metil-isobutil-cetona p~ 

ra a extração de cloreto de ferro carplexado can tiouréia, pennitindo 

maior transferência de ferro para a amina do que nos casos de benzeno, 

xileno e varsol-modificado. 

VI. 4. cádmio 

As extrações de cádmio em ácidos inorgânicos :por neio 

de aminas são feitas princip~te nos meios HCl e HI, dada a forte 

tendência de formação de ânions ca:rplexos naquêles ácidos. 

Neste trabalho Vérificarros o oorrportarrento do íon Cd++ 

na extração can amina terciária (TOA) diluída em benzeno e xileno,a pél!" 

tir de suas soluções em meio HCl, can e sem tiouréia presente. 

VI • 4 .1. Carq;x:,rtamento dos carplexos cádmio-tiouréia. 

são descritos os seguintes carplexos para cáª 
++ ++ ++ mio can tiouréia (Tabela 3, Cap.IV) : {Cd(tu)} ,{Cd(tu) 2} e{Cd(tu) 3} , 

todos relativam:mte débeis. Fioou evidenciado que tiouréia não inpede 

a extração do cádmio em meio HCl pela TOA-benzeno ou TOA-xileno. 

VI.4.2. Testes para os carplexos cádrnio-tiouréia. 

Foi introduzido o seguinte teste para a ident,!_ 

ficação de cádmio quando na presença de tiouréia: 

a) NaOH e NH 40H. Soluções ácidas de Cd++carpl~ 

xado com tiouréia, quando a,! 

calinizadas can NHlli e melhor com NaOH, produzem um precipitado ~ 

lo de CdS, já à temperatura ambiente. A reação é mais rápida a quente. 

t:ste teste foi aplicado para um contrôle qualitativo, tando em neio ~ 
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so cx:m:> na fase orgânica 'IDA-benzeno e 'IDA-xileno, pennitindo identif!, 

car pequenas quantidades de cádmio (em várias experiências identificá

nos de 0,3 a 0,5 mg de Cd em 5 ml de solução). ~ste teste de precipit~ 

ção de CdS com tiouréia foi também aplicado na presença de urânio, alca 

linizado can carbonato de SÓdio, o urânio pennanecendo solúvel. 

VI. 4. 3. Traçador radioativo para cádmio 

Para maior facilidade e rapidez para a detenn!_ 

nação do cádmio, as experiências de extração can amina foram feitas US3E
do-se cãamio-115 ~ traçador radioativo. ~ste foi obtido por irradi~ 
ção de cádmio :rretálico no fluxo de neutrons do Reator de pesquisas do 

I.E.A. cádmio :rretálico irradiado foi dissolvido em ácido clorídrico. Fo 

raro tonados cuidados para a rcedida radiooétrica, feita por espectrare -

tria gama, considerando que o decai:rrento radioativo do cádmio-115 gera 

um outro radioisótopo, o índio-115m. As características dêstes radio!_ 

sótopos, bem caro dos demais traçadores radioativos usados durante êste 

trabalho se acham na Tabela 7, capítulo V. 

VI. 4. 4. Extração de cloreto de cádmio can 'IDA 

Foram feitas extrações do cloreto de cádmio em 

:rreio HCl 0,05 a 4M, os resultados indicando que a extração dos clor~ 

plexos de cádmio pela TOA-benzeno e TOA-xileno é bem eficiente. Nossas 

experiências derron.straram que a presença de tiouréia na fase aquosa não 

inpede a extração de cádmio de soluções HCl O, 1 a 4M. Ficou também 
evidenciado que a lavagem da fase orgân~ca contendo cloreto de cádmio, 

can solução HCl-tiouréia, o ácido na rresrna ooncentração usada na extra 

ção do CdC12 sem tiouréia, não contribuiu para a reextração do cãamio. 

As extrações de cloreto de cádmio foram feitas 

à temperatura ambiente, relação FA/FO = 1. Estudétrros a extração de Cd

HC~lM, concluindo que a extração já é pràticarrente canpleta em ICl 0,25M, 

num só estágio, can extração acima de 99,5%. Em .HCl 1M a extração é 
99,7%, :rresrro na presença de tiouréia, a canplexação tendo sido feita a 

quente. Nestas experiências foram usados de 1 a 10 mg de Cd em 3 a 5ml 
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de fase aquosa. Em HCl O ,OS M a extração é inca:cpleta, mas apreciável; 

em HCl 0,08 M a extração já é da ordem de 99%. A Tabela 11 indica as % 

de extração para o cloreto de cáarnio em 'IDA-benzeno. 

TABEIA 11 

EXTRAÇÃO DE Cd e In cn-1 TOA-BENZENO EM MEIO HCl 

HCl M Tiouréia % de extração 

Cd In 

0,08 - 98,8 o 
0,16 - 99,0 o 
0,16 - 99,0 o 
0,25 - 99,5 5,1 

1,00 - 99,7 75,0 

2,90 - 99,8 95,0 

2,90 sim 99,7 99,5 

4,00 sim 99,8 99,7 

VI. 4. 5. Espectros de absorção rrolecular para cloreto 

de cáarnio em 'IDA-Xileno. 

Foi registrado o espectro de absorção rrolecu 

lar {até 500 mµ) para uma fase orgânica 'IDA 5%-xileno,cantendo 2 mgce 

Cd/ml de fase orgânica, sendo cbservado um náximo de absorção em 485, O. 

VI.4.6. Conclusões 

Mirza e colab. <270
> fizeram a extração de cl~ 

reto de cádmio em HCl 1 a 6M usando TIOA-MIC cono fase orgânica. Nesta 

tese verificanos que TOA-xileno extrai cádmio mais eficienterrente que 

TIOA-MIC. Por outro lado, estudanos a extração de cádmio em HCl abaixo 

de 1 M, verificando que a extração é excelente. t!ste fato poderá ser 

explorado em quÍmica analÍtica. o uso de tiouréia caro agente cx:xrpl~ 
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xante não irrq;,ediu a extração do cloreto de cádmio pela amina. A lava 

gem da fase orgânica TOA-xil contendo cloreto de cádmio com solução HCL 

-tiouréia não contribuiu para a sua reextração. 

VI.5. tndio 

Não enoontrarros nenhuma referência sôbre a associação 

de In-III com rroléculas de tiouréia. caro para o cádmio, verificarros 

neste trabalho que tiouréia não carplexa o índio em neio ácido de nodo 

a retê-lo na fase aquosa quando suh:retido à extração por IDA-diluentes, 

a:m:> também a tiouréia não contribui para a reextração do índio de uma 

fase orgânica TOA-benzeno. Por ser um sistema de muito interêsse, Cd 

e In podendo ser separados de outros ele.irentos e entre si por extração 

can aminas, a sua extração com IDA-benzeno foi estudada porrrenorizada -

nente. A separação Cd-In é de muito interêsse em radioquímica e nedic!_ 

na, estando os isótopos cádmio-115 e índio-115m geneticarrente ligados. 

Para as experiências foi usada a solução de cádmio-115-índio-llSm obti 

da cano descrita em VI-4-3. 

VI. 5 .1. Extração de cloreto de índio com IDA 

Mirza e colab. <270) estudaram a extração de 

cloreto de cãamio e índio a partir de HCl 1M até 6M. Mostraram que ín 

dio é 100% extraido em HCl 1M e 2M, caindo sua extração levenente (99%) 

em HCl 6M. Caro já nencionado para o cádmio, estávarros interessados na 

extração do índio em HCl de concentrações abaixo de 1.M. As experiên

cias por nós realizadas indicaram que cloreto de índio só careça a ser 

extraido em HCl>O, 20 M. Repetição das experiências na presença de ti~ 

réia indicaram que êste carplexante não exerce nenhuma influência na ~ 

tração do índio ou na sua reextração quando a fase orgânica TOA-benzeno 

é lavada can HCl-tiouréia. 

VI. 5. 2. Separação cádmio-índio por neio de IDA-benzeno 

Verificarros que cloreto de índio pode ser ex 

traido can IDA-benzeno sàrente a partir de HCl O, 20 M, quando nesta 00!!_ 

centração pràticarrente tcxlo cádmio já foi extraido pela amina. Explorf 
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B - Fase orgânica - 115cd puro 
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-D - Fase Aquosa apos 7 meias-vidas (escala 1 K) 
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rros esta propriedade para realizar a separação cádmio-índio. Fazendo-se 

a extração de urna solução cádmio-115 - índio-115rn em HCl 0,08 a 0,20M_, 

relação FA/FO = 1, extração 1 minuto, consegue-se num só estágio a CCI_!!, 

pleta separação dêste par genéticamente ligado. cádmio é preferencia_! 

nente extraído para a fase orgânica em baixas concentrações de HCl, en 

quanto índio requer maior ccncentração. Conseguimos assim uma separa 

ção de índio, livre de carregador, do radioisótopo gerador, can mui ta 

facilidade. O tênno "livre de carregador" significa que todos os áto 

nos do elenento referido são radioativos, isto é, não existem átaros es 

táveis do elenento considerado. 

O contrôle desta separação foi feito por rreio 

de espectraretria de raios gama. A figura 6A representa o espectro de 

raios gama de urna solução Cd-In em rreio HCl 0,16M, ande se vêm os fot~ 

picos do cádrnio-115 (0,335Mev) e do índio-115rn (0,523 Mev), antes da 

separação. Irrediatarrente após a separação foi registrado o espectro~ 

ra a fase orgânica (Figura 6B), no qual aparece sooente o fotopico do 

cáarnio-115. O espectro da fase aquosa (Figura 6C) :rcostra apenas o pico 

do índio-115rn. O decai.nento radioativo desta fase aquosa foi seguido, 

tendo-se concluído que nela havia, de fato, sàrente índio-115rn. 

Numa outra experiência a solução dos traçado

res cádrnio-115 -índio-llSrn foi neutralizada can NH l:!I na presença de 
alaranjado de rretilâ caro indicador, reacidificada can HCl e diluida 

para ter urna concentração final de HCl = O ,08M. Em seguida foi feita 

a extração com igual volt.me de 'IDA-benzeno. Ficou derronstrado que todo 

o cáamio foi extraído, não havendo contaminação de índio-115rn na 

orgânica; todo índio ficou na fase aquosa, livre de cádrnio-115. 

conclui-se que em baixa acidez, na faixa de HCl 0,08 a 0,20M o 

é quantitativamente extraido, enquanto todo o índio pennaneoe na 
aquosa. 

VI.5.3. Conclusões 

fase 

Assim, 

cádmio 

fase 

✓ Demonstrarros que tiouréia não irrpede a extra 

ção de índio e de cádmio em rreio HCl, nem contribui para a reextração 

dêstes dois elenentos quando presentes numa fase orgânica TOA-diluente, 
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lavando-se esta fase orgânica can solução HCl-tiouréia. 

Concluírros tarnl:ém que cádmio é extraído pela 

arnina já em concentrações de HCl tão baixas quanto 0,08M, podendo ser 

extraído m.nna grande faixa de concentração do ácido, até HCl 6M ; por 

outro lado verificános que índio só caneça a ser extraído pela arnina a 

partir de O, 20M HCl. Esta diferença no canportamento de extração peE_ 

mitiu ótima separação dos dois elementos. Esta separação tem muito in 

terêsse em radioquímica para a preparação dos traçadores indio-115m e 

cádmio-115. Ela penni te usar a fase orgânica oontendo cádmio-115 cano 

um gerador do indio-llSm, êste radioisótopo podendo ser reextraído por 

uma sirrq;:,les lavagem da fase orgânica can HCl O, 08 a O, 20M. Em medicina 

o uso de indio-llSm tem muito interêsse para diagnóstioos. 

Para os sistemas nitrato e sulfato não encon

tranos nenhuma referência sôbre extração de índio can aminas de alto PM. 

Tendo-se em vista que a presença de tiouréia não irrq;:,ede a extração do 

índio e do cádmio pela arnina, deixárros de estudar a extração em meios 

HN03 e H2so4• 

VI.6. Zinco 

Cano cádmio, indio e ferro, também zinco é bem extraído 

por 'IDA-diluente em meio ácido clorídrico, uma vez que fo:rma clorocan 

plexos aniônicos. Foram feitas experiências para verificar o carporta 

rrento de cloreto de zinco na extração can 'IDA-benzeno e 'IDA-xileno, de 

suas soluções clorídricas, can e sem tiouréia presente. 

VI. 6 .1. Extração de cloreto de zinco por 'IDA 

A extração de zinco em meio HCl 1M(97 ,6%) até 

HCl 6M (100,0%) por TIOA..-MIC foi estudada por Mirza (270>. Neste traba 

lho estudános a extração de zinco em oonoentrações de HCl abaixo de lM, 

caro também acima desta concentração, verificando ainda a influência 

da tiouréia na extração do cloreto de zinoo. Constatanos que tiouréia 

fonna carq;,lexos cem zinco, inpedindo, parcialmente, a extração pela 
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amina. Os cxrrple.xos zinoo-tiouréia devem ser relativanente fraoos, mas 

já oontribuem para irrpedir a transferência quantitativa do zinoo para 

a fase 'IDA-benzeno, quando nas rresmas cx:ndições, mas sem tiow:éia, a ex 
tração é OCITipleta. 

Estl.ldános a extração de zinoo em rreio HCL O, 1 

a 4,0M, can TOA-xileno e benzeno, observando que a extração já é ap~ 
ciãvel em HCl 0,lM. Zinoo se assenelha muito ao cádmio quanto ao can 

portanento de extração can 'IDA~ Em HCl O, 2M a extração é bem prcnunci!!_ 
da, sendo acima de 94% em HCl 0,5M (vide Tabela 12). 

TABELA 12 

EXTRAÇÃO DE Zn a:M 'IDA-BENZENO EM MEIO HCl 

HCl (M) Tiouréia %Zn extraído Observações 

0,16 - 83,45 -
0,33 - 88,30 -
0,50 - 94,45 -
0,50 - 95,61 -
o,so - 99,55 2 extrações 
o,so - 99,95 3 extrações 
0,66 - 96,21 -
1,0 - 98,13 

1,0 sim 71,10 cooplexação 
,;, ;. 

frio a 

1,0 sim 72,40 corrplexação a quente 
2,0 - 99,10 -
4,0 - 99,80 -
4,0 sim 70,71 -

VI.6.2. Traçador de Zinco 

As extrações de zinoo foram estudadas usando-se 
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zinco-65 cx:mo traçador. ~ste foi obtido pela irradiação de zinco netã 

lico no reator de pesquisas do I.E.A •• Zinco irradiado foi dissolvido 

cx:m ácido clorídrico, evaporado até secura, retanado cx:m ácido cloridr,!_ 

co diluído e colocado a volune. A solução obtida tinha 6, 32 rrg Zn por 

ml. 

VI. 6. 3. Extração de cloreto de zinco em função da ccn 

centração do HCl. 

Foi feita urna série de experiências de extra 

ção de cloreto de zinco por 'IDA-benzeno, em função de ccncentração de 

HCl. Nestas experiências foram usados 3, 16 rrg de Zn em 3 ml de fase 

aquosa, extraindo-se cx:m igual volune de fase orgânica, durante um min~ 

to, observando-se boa separação de fases. Estas foram separadas após a 

centrifugação·. A tabela 12 apresenta os resultados destas extrações • 

Conclu:i.nos por estas experiências que a extração de cloreto de zinco é 

eficiente já em HCl 0,SM, num só estágio, e pràticamente carpleta em 

HCl 2M, confinnando dados da literatura <270) • Ficou também evidenciado 

que a carplexação cx:m tiouréia, quer à te'rperatura ambiente, quer a~ 

te, é pràticanente a nesma. A presença de tiouréia na fase aquosa exer 

ce um efeito depressor na extração cx:m 'IDA-benzeno. Notarros que a p~ 

sença de tiouréia na fase aquosa, embora não inpeça a extração carpleta 

do zinco nas condições de extração ótima (HCl 1 a 2M), exerce um efei

to depressor, retendo · parcialnente o zinco na fase aquosa, oo:ro pode 

ser visto nos resultados da Tabela 12. 

Para o zinco deixkns de estudar os sistemas 

nítrico e sulfúrico. 

VI. 7. Cobre 

VI. 7 .1. Extração de cloreto de cobre por aminas 

Coore é um elemento da prineira fila de transi 

çao que foma carplexos aniênicos em neio HCl, possibilitando assim sua 

extração por rreio de aminas de alto PM. Contudo, a extração cx:m aminas 

só e significante, segundo McClellan et a1<269>a partir de HCl 7M. Por 
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outro lado, cobre é um elemento fortemente carrplexado pela tiouréia. ~ 

rcohstrarros neste trabalho que a extração de cloreto de cobre por 'IOA, 

em neio HCl nuna concentração Ótima para sua extração, é totalrrente ini 

bida quando a fase aquosa é tratada can tiouréia suficiente para a CCI_!! 

plexação do cobre. D3rronstrarros também que, estando o cloreto de cobre 

extraído nuna fase orgânica 'IDA-diluente, esta lavada can HCl de nesma 

concentração usada na extração mas contendo tiouréia, inediatarrente re 

extrai todo o cobre. 

VI. 7. 2. Ccrrportarrento do ian cu -H- can tiouréia 

- - ++ Soluçoes acidas de CU quando tratadas can 

tiouréia são descoradas inediatarrente, à temperatura ambiente, devido 

à formação de carrplexos bastante estáveis cana tiouréia. (Tab.3 e 4, 

Cap.IV). Estas soluções canplexadas can tiouréia quando alcalinizadas 

can NH40H, à temperatura ambiente, prcxluzem um precipitado castanho ela 

ro, que muito lentarrente vai escurecendo; por aquecinel.to se transforma. 

num precipitado preto, no prineiro minuto. Quando alcalinizados can 

NaCE, os canplexos cobre-tiouréia inediatarrente produzem um precipitado 

castanho, à temperatura ambi~te, escurecendo gradativammte; a quente 

a precipitação do sulfeto de cobre nestas soluções é inediata e quant_!. 

tati va. Estas propriedades foram usadas caro teste para o cobre em so 

lução aquosa e também na fase orgânica. 

VI. 7. 3. Extração de cloreto de cobre por 'IDA-benzeno • 

Efeito da presença de tiouréia. 

Foram feitas extrações de cloreto de CU-II em 

neio HCl O, 5 a lOM, can e sem tiouréia na fase aquosa. Ao contrário do 

que indica a literatura(269)encantrarros, para o sistema 'IOA-benzeno,que 

as extrações de cobre já são consideráveis em HCl 3M, passando por um 

máxi.m::, em HCl 6, O, para depois diminuir até HCl lOM. As fases orgâni

cas can TOA-benzeno e 'IDA-MIC adquirem coloração laranja forte. Pepeti!!_ 

do-se estas extrações em neio HCl, mas carrplexando prêviammte o cobre 

cx:.m tiouréia, à tenperatura ambiente, a transferência do cobre é fo~ 

nente inibida, ficando pràticammte todo êle na fase aquosa, em todo o 
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intervalo de concentração de HCl estudado. 

Tratando-se as fases orgânicas TOA-MIC e TOA

benzeno, contendo cloreto de cobre extraído, can tiouréia-HCl de nesma 

concentração usada para a extração, a fase orgânica adquire coloração 

verrrelha, descorando ràpidanente e ficando, finalnente, iricolor.Pràti~ 

nente todo o ·cobre foi carplexado pela tiouréia, sendo reextraido para 

a fase aquosa. Esta fase aquosa tratada can NH4OH, ou nelhor, can NaCli, 

tem o cobre precipitado na forma de sulfeto, já à terrperatura ambiente, 

e nelhor, a quente. 

A Tabela 13 indica os resultados destas exper!_ 

ências. 

TABELA 13 

EXTPAÇÃO E REEXTRAÇÃO DE COBRE EM HCl POR TOA-BENZENO 

EFEITO DA PRESENÇA DE TIOURt:IA NA EXTRAÇÃO E NA REEXTRAÇÃO 

HCl (M) % de cobre-II extraido % de cobre reextraído 

sem tiouréia c:x:m tiouréia das FO da 2ª coltma 

0,5 0,6 0,0 98,0 

1,0 6,9 0,3 96,0 

2,0 17,8 0,4 98,8 

3,0 46,0 0,7 99,7 

4,0 77,8 0,9 99,0 

5,0 82,0 3,8 95,5 

6,0 88,3 3,5 96,0 

7,5 64,8 3,0 95,9 

10,0 55,0 7,4 96,0 

Nestas experiências foi usado cobre-64 caro 

traçador radioativo, obtido por irradiação neutrônica de carbonato de 

cobre. 

Foram feitas experiências de extração de nitrato 
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de cobre, em ácido nítrico 0,5 a 6M, sendo desprezível a extração(menor 

que 1%). O meSilD aconteceu para a extração de sulfato de oobre em 
H2so4 0,1 a 1,5M (< 1% oobre extraído). 

VI.7.4. Conclusões 

Conclui.nos neste trabalho que para o sistema 
'IDA-benzeno há maior transferência de cloreto de cobre para a fase orgâ 
nica do que o indicado pela literatura <2G9) para o sistema TIOA-MIC, ; 

extração sendo já apreciável em HCl 3,0M. Por outro lado, as experiên 
cias realizadas pennitem concluir que os carplexos cobre-tiouréia,muito 

estáveis, não são extraídos em meio HCl, para a fase orgânica 'IDA-dilu
entes (MIC, Xileno e benzeno) , tcxlo o cobre :pennanecendo pràticamente na 

fase aquosa. Constatarros também que a tiouréia renove eficientenente o 

cobre das fases orgânicas 'IDA-diluente, na qual fôra extraído oc:rco cl~ 

reto em meio HCl. Neste particular cobre difere totalrrente de ferro, 

cádinio,índio e zinco. Esta propriedade, oc:rco verem:>s adiante, poderá 

ser explorada em muitas aplicações analíticas. 

As extração de oobre em meio HN03 e H2so 4, de 

menor interêsse, foram estmadas para o sistema 'IDA-benzeno,ccnstatando 
-se que as extrações são baixas (menor que 1%) e o pouco cabre extraído 

é também eficientenente rem:>Vido pela ação da tiouréia. 

VI.8. c.obalto 

VI. 8 .1. Extração do cloreto de cobalto 

Cobalto apresenta uma certa seirelhança cem o 

cobre no sentido de fonnarclorcxxxrplexos aniônicos em HCl relativam:mte 

concentrado, acima de 5M, e podendo também ser eficientenente extraído 
por aminas de alto pêso nolecular. McClellan e Benscn (269indicaram uma 

extração de 93% de , Co-II em HCl 7, 7M can 'IDA-CX::14, enquanto Mirza e co
laboradoreJ270) estudaram a extração de cloreto de cobalto em HCl de l 

a 6M cem TIOA-MIC, nostrando que a extração cateça a ser significante a 

partir de HCl 3M (5,8%), sendo 55% extraído em HCl 6M. 
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VI.8.2. Ccrrplexos cabalto-tiouréia 

Não encontranos nenhuma referência sôbre a fir 

mação de carplexos de Co-II can tiouréia. Nossas experiências de extr~ 

ção de Co-II em neio HCl 5 a lOM, na presença de tiouréia, caro também 

o estudo de reextração do cloreto de cobalto da fase orgânica TOA-dilu

entes can tiouréia, indicaram que não houve carplexação, ou então os 

cx:nplexos são débeis demais para terem influência na extração e na ree~ 

tração do Co-II. 

VI.8.3. Extração de cloreto de cobalto por TOA-dill.le!l 
tes. Efeito da tiouréia. 

As experiências de extração de cloreto de c.9. 
balto foram realizadas usando-se una solução de eoc12 de 1 g/1 em Co , 

evaporando-se em banho-maria até secura e retanando-se can HCl de can 

centração desejada. As extrações foram feitas em relação FA/FO = 1 , 

usando-se 'IDA-benzeno cx:aro fase orgânica, cx:::m 3 rrg de Co na fase aquo 

sa (3 a 5 ml) • A extração do cloreto de cobalto a partir soluções lOM 

em HCl são pràticarrente quantitativas, a fase orgânica adquirindo in"te!l 

sa coloração azul. As experiências foram acx:npanhadas usando-se coba!, 

to-60 caro traçador. Foram repetidas tendo-se previarrente adicionado 

tiouréia, concluindo-se que êste carplexante não exerceu nenhuma infl:!:!_ 

ência sôbre a extração do .cobalto pela amina. Por outro lado, urna f~ 

se orgânica TOA-~zeno cmtendo eoc12 extraído de solução HCl lOM, foi 

tratada cx:m HCl lOM-tiouréia, não havendo nenhuma reextração de cobalto 

para esta fase aquosa. 

VI.8.4. Conclusões 

As experiências aqui realizadas pennitem can 

cluir que não há fonnação de carplexos cobalto-tiouréia, ou se existem, 

êstes carplexos são tão fracos que não irrq;:>edem a extração do cloreto de 

cobalto em rreio HCl pela amina ou não penni tem a reextração do cobalto 

de uma fase orgânica 'IDA-diluentes. 

Cloreto de cobalto extraído pela amina colore 
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a fase orgânica de azul, esta reação podendo ser explorada para a det~ 

nu.nação espectrofotarétrica de cobalto. 

Havendo muito pouca tendência de cobalto ser 

extraído pelas aminas de alto PM em meios HNO3 e H2so4, não foram reali 

zadas experiências nestes meios~ 

VI. 9. Niquel 

VI. 9 .1. Extração de cloreto de niquel cem aminas 

A literatura indica que niquel, em meio clor!_ 

drico, não é extraído por aminas de alto pêso rrolecular. A falha se de 

ve à dificuldade de fonnação de clorocarplexos aniânicos de niquel. ~ 

Clellan e colab. (269) aplicaram várias aminas, incluindo-se TOA. e TIOA, 
- (264) ~ . - -para a extraçao de cloreto de niquel, concluindo que nao hã ~ 

tração. Mahl.rran e colab. <264) estudaram a extração de níquel em HCl O ,1 

a l0M, can MOOA-tricloroetileno, encontrando extração(!% em qualquer 

concentração do ácido. Sendo o cloreto de cobalto relativa:rrente bem ex 

traído, isso possibilita tnna boa separação cobalto-níquel. 

. Fizercos algumas experiências tentando extrair 

cloreto de níquel em meio HCl l0M, sendo mínima a extração. 

VI.9.2. CCJrportarrEnto de Ni-II can tiouréia 

Não encontranos na literatura rmhuma. indica

ção da existência de canplexos de Ni ++ can tiouréia. Não observanos ne 

nhuma mudança de côr, por exemplo, pela adição de tiouréia à solução 

ácida de cloreto de níquel. Teste cem NHlE, a quente, não precipita o 

sulfeto. As soluções Ni-Tu alcalinizadas can NaOH, a frio, produzem um 

p~ecipitado verde gelatinoso e a quente precipita NiS. 

VI.9.3. Conclusões 

Não havendo fonnação de cloretos aniânicos de 
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níquel, sendo desprezível a extração em rreio HCl para as aminas de alto 

pêso nolecular, e por outro lado, não havendo fonnação de complexos de 

Ni-II cem tiouréia, êste elemanto poderá ser separado de vários outros 

que fonnam cloroc:x,mplexos negativos em rreio clorídrico e que são extra!_ 

dos pelas aminas. 

VI .10 Manganês 

VI.10.1. Extração de Mn-II por aminas de alto PM. 

A literatura indica baixa eficiência de ex 

tração para Mn-II em rreio HCl usando aminas de alto PM. McClellan e co 

lab. <269) estudaram a extração de Mn-II em rreio HCl cem várias amin~ 

diluidas em cc14, nostrando que realnente é baixa a extração de Mn-II. 

Por exerrplo, êles indicaram que não houve extração em HCl 9, 1M usando 

TIOA-CC14, enquanto mna extração relativamente alta (83%} foi observada 

para isodecilamina-cc14 e HCl 8,6M. Mirza e colaboradores <270kstuaaram 

a extração de Mn-II em rreio HCl, cem TIOA-MIC, encontrando baixas extra 

ções em HCl 1 e 2M(0%}, 3 e 4M (0,1%), SM (1,3%) e 6M (4,8%). 

VI.10.2. Extração de Mn-VII por aminas de alto PM. 

caro era de se esperar, a extração de Mno4 em 

rreios HCl e H2so4 é considerável, a fase orgânica adquirindo coloração 

rosa claro. Mas, assim que é extraido, o pennanganato oxida a amina, 

sendo reduzido a Mn-II, muito ràpidamente, não sendo, portanto, aconse 

lhável a extração de Mno4 por deteriorar a amina. 

VI.10.3. Carp:)rtamento de Mn-II e Mn-VII cem tiouréia 

Não encontranos referências indicando forma 

ção de c:arq:>lexos entre Mn-II e tiouréia. caro era de se esperar, tiou 

réia reduz soluções ácidas de MnO4 a Mn-II, que por sua vez não forma 

cauplexos cem tiouréia e também não é extraído apreciàvelnente por ami 

nas em meio HCl, nos sistemas por nós estudados (TOA-MIC, TOA-benzeno e 

TOA-xileno). 

VI .11. Crânio 
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VI .11.1. Extração de Cr-III em rreio HCl cem arninas 

McClellan e Benson(269) estudaram a extração 

de Cr-III em rreio HCl para várias aminas diluidas em CCl 4, ooncluindo 

que Cr-III não é extraido por nenhuma das arninas usadas, incluindo-se 

'IOA e TIQ.1\. Realnente, nesta tese foi por nós confinnado que TOA di 

luída em MIC, xileno, benzeno e varsol rrodificado não extraiu Cr-III em 

rreio HCl de 3 a UM. 

VI .11. 2. Extração de Cr-VI por TOA em rreio ácido 

cano para o caso de Mno;, era de se esperar 

que o Ion er2o~ oxidasse a arnina, o que real.m:mte ooorre. Foram feitas 

experiências de extração usando soluções de dicranato de potássio em 

HCl lM. A extração de Cr-VI é excelente, a fase orgânica ficando bem 

amarela e a fase aquosa inoolor, carq:,letarrente isenta de dicranato. 

VI .11. 3. canportarrento de Cr-III e Cr-VI cem tiouréia 

Não há nenhuma indicação na literatura sâbre 

fonnação de carq:,lexos Cr-III-tiouréia. Verificamos, por outro lado, oo 

no era de se esperar, que soluções ácidas de cr2o7 quando tratadas por 

tiouréia são ilrediatarrente reduzidas a Cr-III, já à tenperatura ambien

te. Esta propriedade foi usada para a reextração de Cr-VI de uma fase 

orgânica TOA-benzeno, que, agitada can solução HCl-Tu, ilrediata:rrente é 

desoorada de amarelo intenso para inoolor, o Cr-III sendo reextraido ~ 

ra a fase aquosa. 

Numa experiência observamos que, uma fase OE_ 

gânica contendo dicrana.to extraido em rreio HCl 2,SM, depois de 30 min!:!, 

tos, ao ser reextraída por rreio de tiouréia, apresentou certa dificul

dade na redução do Cr-VI. Por não ser aconselhável a extração de Mno; 
e er2o; pelas aminas, por serem oxidantes en~icos, não fizerros maior 

núrcero de experiências, para não corremos o risco de deteriorar a arnina. 

VI .11. 4. Espectros de absorção TOA-benzeno-Cr-VI 

Foi observado que a fase orgânica contendo 
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er2o7= é relativarrente mais estável que a correspondente contendo MnO~, 

pennaneoendo inalterada por algum tempo. Foi registrado o espectro de 

absorção rrolecular, não tendo sido observado nenhum mâxiiro de absorção 

na região visi vel. 

VI .12. Prata 

VI .12 .1. Extração de prata cx:m aminas. 

O elemento prata, cano é bem oonhecido, ap~ 

senta forte tendência de fonnar clorooc:rrq;:,lexos aniônicos em rreio HCl, 

sendo indicadas as seguintes espécies: AgCl; , AgCl; e AgCl !- . Una 

revisão da literatura indica que prata é muito bem extraída em rreio HCl 

por aminas de alto PM, já em baixas concentrações de HCl. Seguindo a 

linha de trabalho por nós proposta, foram feitas extrações de Ag em rrel.o 

HCl de várias concentrações, can e sem cx:nplexação ocm tiouréia. A ~ 

extração de cloreto de prata da fase amina também foi estudada usando

se tiouréia cano agente reextrator. 

Mirza e ool • <270> estudaram a extração de 

prata em rreio HCl 1 a 6M, cem TIOA-MIC, encontrando que é totalmente ex 

traída em HCl 1M a 4M (100%), a extração abaixando em maiores conoentr~ 

ções do ácido: em SM (91,3%) e em 6M (66,3%). caro para ferro, cádmio, 

índio e zinco, também para a prata estávarros interessados em conhecer 

o CCIItx>rtarrento de extração por 'roA-diluentes em concentrações de . HCl 

mmores que lM, para o que uma série de experiências foi feita. Os re 

sultados poderão ser vistos na Tabela 14. Encontranos valores de extr~ 

ção de prata ocm 'roA-benzeno mais baixos que os indicados por Mirza e 

colab. para TIOA-MIC, nas concentrações aproxi.mad.as de HCl. 

VI .12 • 2 • Colp)rtarrento de Ag + c:x::m tiouréia 

Prata fonna canplexos muito estáveis can ti 

ouréia em rreio ácido (Tabela; 3 e 4, capítulo IV) • O efeito de cx:npl~ 

ção da tiouréia sâbre o íon Ag+ é tão pronunciado que constatarros ser 

A.gel, recentemente precipitado, canpletamente dissolvido pela adição de 

tiouréia. Também verificarros que os precipitados de AgBr e AgI, recen-
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temente preparados, quando tratados can tiouréia em rreio ácido, sao t2, 

tal.mante dissolvidos cem facilidade. t!ste fato poderá ser explorado 

can mui ta vantagem em QuÍmica Analitica. 

Soluções ácidas de Ag+ carplexada can tiou 

réia, tratadas cem NHlE ou NaOH já precipitam, em ~atura arnbien 

te, o sulfeto de prata. t!ste teste é muito sensível, podendo ser usado 

para uma identificação de prata. O teste pode ser aplicado também à 
fase orgânica contendo cloreto de prata extraído, tratando-a cem solu 

ção aquosa de tiouréia e em seguida alcalinizando. 

VI.12.3. - + Extraçao de Ag em rreio HCl por 'IOA-diluen-

tes. 

Durante as experiências de extração de Ag+ 

can 'IOA-benzeno em neio HCl observarros que nos casos ande já havia sufi 

ciente Ag+ para atingir o produto de solubilidade, a ainina redissolveu 

o precipitado de AgCl, extraindo carpletamente a prata. Experiências 

can 0,1 rrg de Ag em HCl 0,2M, já visivel.mante turvas devido a precipita 

ção de AgCl, nostraram que a turbidez desaparece ràpidanente durante os 

pr.iireiros segundos de extração pela ainina, a prata tendo sido quanti~ 

tivamente transferida para a fase orgânica. A separação de fases foi 

muito boa, não apresentando nenhuma dificuldade. As extrações seguiram 

o prooed.iirento habitual, relação FA/FO = 1, extração durante 1 minuto, 

centrifugação durante 1 minuto. Também a extração de Ag + em rreio HCl 

0,2M já é quase ccrrpleta. Estu&fuos a extração cobrindo o intervalo 

de concentração HCl O, 08 a 8, 3M. Várias experiências de extração foram 

feitas em HCl 0,2 - 0,5 - 1,0 e 2,0M; em tôd.as a transferência da prata 

para a fase orgânica pode ser considerada quase quantitativa num só es 

tágio (Tabela 14 ) • 

VI .12. 4. Extração do carplexo prata-tipuréia can 'IOA. 

Os oarplexos prata-tiouréia são extremarrente 

estáveis. Solução ácida de Ag + em rreio HCl tratada can tiouréia imedia 

tanente dissolve o precipitado de AgCl fonnado, canplexando a prata. Es 

tas soluções lÍirpidas de Ag-HCl-tiouréia quando tratadas can 'IOA-benze-
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no pennitem urna extração núnima de Ag para a fase orgânica. 

Assim, ficou carprovado que tiouréia em ~io 

ácido impede, em todo o intervalo de HCl estudado, a extração de Ag ~ 

la arnina. Por exe:rrplo, trabalhando-se can O ,2 a 1,0 mg de Ag em HCl 

0,2M, ande o precipitado já e visível, a adição de tiouréia dissolve r! 

pidanente o AgCl e a extração can 'IDA, feita logo em seguida, falha cx::m 

pletamente. 

VI .12. 5. Reextração de Ag da 'roA-benzeno cx:rn tiouréia 

Fases orgânicas 'roA-benzeno contendo de 0,2 

a 3 mg de prata extraídos em ~io HCl, quando tratadas can solução de 

tiouréia em HCl (qualquer concentração do ácido), imediatanente, fonnam 

precipitado branco que, ao agitar é redissolvido, a prata passando to 

ta.lroonte à fase aquosa. A reextração é, pois quantitativa. Neste Pé3!:, 

ticular a prata se cx:xrporta serrelhanterrente ao cobre, não sendo extraí 

da pela amina na presença de tiouréia, e quando na amina, é totalnente 

reextraída por tiouréia em ~io HCl. Esta propriedade poderá ser usada 

can vantagens em QuÍmica Analítica. 

TABELA 14 

EXTAAÇ$D E REEXTRAÇÃO DE PRATA EM MEIO HCl. 

EFEI'ro DA PRESENÇA DE TiaJRl!:IA NA EXTRAÇÃO E NA REEXTRAÇÃO (FA/FO) = 1 

HCl (M) % Ag extraída % Ag reextraída can tu 
sem tu can tu usando as FO da 2~1tma 

0,08 96,9 1,0 99,5 

0,25 97,3 0,4 98,0 

0,50 98,0 1,5 98,7 

1,00 96,8 1,5 99,0 

2,00 98,0 1,3 99,2 

4,16 77,0 1,4 98,0 

5,00 39,0 1,9 99,0 

8,30 3,2 1,6 99,0 
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VI,, 12. 6. Extração de iodeto de prata por 'IDA 

Tendo em vista o grande interêsse exper~ 

brros tarnl:ém o sisterra iodeto. Prata é excelenterrente bem extraída por 

aminas em sistemas contendo br~to e iodeto. Caro para o AgCl, também 

o precipitado de AgI é ccnpletamente solubilizado pela fase orgânica 'lCA 

-benzeno, sendo transferido totalnente para a amina. Foram feitas vá 

rias experiências em :rreio HN03 (que não pennite roa extração de prata 

pela amina) contendo KI. O precipitado de AgI forma.do foi imediatamen 

te extraído pela adição da fase orgânica no :rresmo tubo de precipitação. 

A extração foi ccnpleta. A fase orgânica, ao contrário do sistema Ag

HCL-TOA.-benzeno, se mostrou colorida de amarelo, caro era de se esperar. 

cano para o sistema Ag-HCl-TOA.-benzeno, tam 

bém foi estudada a reextração do iodeto de prata cx:m HCl-tiouréia e cem 

.HN03-tiouréia, a prata sendo reextraída, nos dois casos, ccnpletamente, 

para a fase aquosa. A nova fase aquosa, contendo prata ccnplexada por 

tiouréia, quando tratada cem NaOH ou NHllI precipita sulfeto de prata, 

à terrperatura ambiente, :rrelhor a quente. A precipitação é instantânea. 

VI.12. 7. Prata - 110m caro traçador radioativo 

Para a parte quantitativa dêste trabalho foi 

usada prata-llOm caro traçador radioativo. Prata :rretálica irradiada no 

reator do IEA foi dissolvida cem ácido nítrico, obtendo-se urra solução 

de nitrato de prata de 108 mg Ag/litro. As contagens foram feitas num 

espectr~tro de raios gama. 

VI .12 • 8. Cooclusões 

são as seguintes os fatos notórios a ressal-

tar: 

1. prata é excelenterrente extra!da por TOA

diluentes em :rreio HCl de O, 08M a 2M, daí 

para a frente a eficiência de extração diminui. 

2. Precipitados de AgCl, AgBr e AgI recente-
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nente obtidos são totalmente dissolvidos por neio de 'IDA.-benzeno em nele 

HCl, devido à excelente extração de prata pela amina. 

3. Prata carplexada can tiouréia em neio HCl 

inibe dràsticanente a sua extração pela 

amina, em qualquer concentração de HCl. 

4. Precipitados de AgCl, AgBr, AgI, recente

nente preparados são carpleta e fàcil.ne!:!, 

te dissolvidos por adição de tiouréia em neio ácido (HCl, HN03). 

5. Tendo-se cloreto, b:rareto e iodeto de pr~ 

ta extraídos em 'IDA.-benzeno, quando as fa 

ses orgânicas correspcndentes são tratadas can soluções tiouréia-HCl ou 

tiouréia-HN03, a prata é totalmente reextraída. 

Várias aplicações interessantes serao in 

dicadas no capítulo VII. 

VI.13. Bismuto 

VI .13 .1. Extração de bismuto can aminas 

A literatura referente à extração de Bi em 

neio HCl can aminas de alto pêso rrolecular é relativamente escassa.SheE, 

pard e Warnock <275> estudaram a extração de bismuto e polônia em neios 

HCl e HBr can trilaurilamina-xileno, encontrando que a distribuição de 

Bi e Po em neios HCl é máxima para ccncentrações mais baixas do ácido, 

ao redor de HCl O, 2M. Neste trabalho fizercos extrações de bismuto em 

neio HCl 0,1 a 5,0M usando 'IDA. diluída em MIC, xileno e benzeno, can e 

sem tiouréia presente na fase aquosa. 

VI.13.2. Ccrrportarrento de bismuto-tiouréia. Testes. 

Bismuto em neio ácido forma can a tiouréia 

cooplexos solúveis de côr amarela bastante estáveis. Verificanos que a 



120 

cor amarela da solução vai perdendo sua intensidade cano aurcento da 

concentração de HCl, em HCl 3M se apresentando apenas levemente amarelo 

e· em HCl 5M a solução é quase incolor. Aparenterrente a diminuição da 

coloração das soluções de Bi-III com tiouréia já se inicia em HCl lM, a 

cor amarela se tomando cada vez mais tênue à nedida que aurrent.a a a:n
centração do HCl. 

Estas soluções de bismuto-tiouréia quando al 

calinizadas can NHlE produzem um precipitado amarelo; que não se alte 

ra cano enve.lhecinento, à temperatura ambiente. Masnn o precipitado 

de hidróxido de bismuto obtido pela alcalinização can anmia, cana adi 

ção de tiouréia se toma visivelrcente mais amarelo. O precipitato abt!_ 

do pela alcalinização de soluções Bi-Tiouréia can NHiE, amarelo à tem

peratura ambiente, no primairo minuto passa a preto pelo aqueci.manto 

(sulfeto de bismuto). 'As soluções amarelas bismuto-tiouréia quando al 

calinizadas can NaOH produzem um precipitado amarelo inicialrcente, que 

vai escurecendo cem o terrpo, à terrperatura ambiente, ficando totalnente 

preto apÕs 3 minutos. A quente a precipitação do sulfeto de bismuto é 
inl:!diata. A reação é bastante sensível e característica, can mudança 

de côr amarelo citrino para preto. 

VI .13. 3. Extração de cloreto de bismuto na presença de 

tiouréia. 

VerifiCcmOs que devido à carplexação do bis 

muto pela tiouréia em neio ácido, a extração de seus clorocarplexos can 

'!OA-diluentes é bastante reprimida. Foram feitas experiências de extr~ 

ção de BiC13 em HCl 0,1 a 5,0M. Já em HCl 0,2M, extraindo-se uma fase 

aquosa de concentração 1 rrg Bi/ml, a extração é elevada, can igual vol!:!_ 

ne de '!OA-benzeno e 'IDA-~leno. Até HCl O, SM observa-se hidrólise da 

solução de bismuto, can turbidez na fase aquosa. Ao repetir estas ~ 

riências na presença de tiouréia na fase aquosa observanos que a turb!_ 

dez da solução desaparece carpletam:mte devido à fonnação dos carplexos 
.· ·:,. . · 

amarelos de Bi-tiouréia, bastante solúveis. · Ér:n tâdas as experiências 

de extração na presença de tiouréia, a fase orgânica se apresentou in02_ 

lor, caro era de se esperar, devido à extração apenas do cloreto de bi~ 

muto. <l:)servaroos que cano aurcento da ooncentração de HCl, a extração 
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do cloreto de bismuto, na ausência de tiouréia, era IlEilOS acentuada. 

'As experiências de extração estando o bi~ 

to carplexado na fase aquosa revelaram que a carplexação por tiouréia é 

pràticanente independente da tenperatura, cerco ocorrera para os casos 

de cobre e prata, diferenciando por exerrt'lo de ferro e rutênio, neste 
particular. 

Tiouréia reprimiu a extração do cloreto de 

bismuto em HCl até lM, dai para cima a extração foi se tomando mais 

acentuada, cerco ,poderá ser visto pela Tabela 15. 

VI .13. 4. Reextração de cloreto de bismuto da fase or 

gânica cem tiouréia. 

Fases orgânicas 'IOA-xileno e TQl\-benzeno(rna!_ 

or volurre de trabalho foi feito usando benzeno cerco diluente) tendo ~ 

traido cloreto de bismuto de HCl 0,l a 5,0M, foram tratadas cem solu

ções de HCl de rresma concentração usada na extração, porém contendo a~ 

ra tiouréia. Em tôdas as experiências constatou-se a fo:onação do cem 

plexo amarelo Bi-tiouréia, a fase aquosa se colorindo de amarelo mais 

intenso para baixas concentrações de HCl e amarelo muito fraco em HCl 

5, 0M. A reextração se nostrou mais eficiente para as concentrações mais 

baixas de HCl. Em HCl 0,1 a l,0M a extração de bismuto na ausência de 

tiouréia é prommciada. As fases orgânicas correspondentes, quando l!!_ 

vadas duas vêzes cem HCl-tiouréia para a rresma concentração do ácido, 

ficaram pràticanente sem bismuto. 

VI.13.5. Ccnclusões 

Bismuto é bem extraído por 'IDA-xileno e 'l'OA

benzeno em rreio HCl 0,1 a 5,0M, intervalo de ccnoentração do ácido por 

nós estudado. A carplexação do bismuto pela tiouréia impede acentuada 

IlEilte a extração do cloreto de bismuto para a fase orgânica, a repre~ 
são sendo mais eficiente para concentrações IlEilores de HCl. Tiouréia re 

extrai relativanente bem o bismuto da fase orgânica, principalnente P!!, 
ra soluções tiouréia - HCl 0,1 a 2,0M. Concluínos ainda que fazendo-se 
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a extração de biSIIUlto em ~o HCl O, 1 a 1, OM ccntendo tiouréia, a tran~ 

ferência do biSIIUlto para a fase orgânica é mínima. Algum biSllD.lto que 

passa à fase orgânica nestas condições poderá ser carpletarrente rerrov!_ 

do por uma lavagem da fase orgânica usando-se solução HCl-tiouréia ou 

HN03-tiouréia. 

A reextração do cloreto de bismuto da fase 

orgânica poderá ser feita com água. Usando-se, nuna experiência, uma 

fase orgânica contendo 5 :rrg de biSIIU1to, ao reextrair can água obtivercos 

uma fase aquosa tm:va dada a hidrólise do cloreto de bisnuto. Repetida 

esta experiência, mas reextraindo o bismuto can solução aquosa de tiou

réia não acidificada, constatam::>s que a reextração é bem mais ccnveni~ 

te, sendo o bismuto transferido para a fase aquosa fonnando uma solução 

l.írrpida. 

TABELA 15 

EXTRAÇÃO E REEXTRAÇÃO DE BISMU'IO EM MEIO HCL CCM 'IDA - BENZENO 

EFEITO DA PRESENÇA DE TI~IA NA EXTRAÇÃO E NA REEXTRAÇÃO 

% biSIIU1to extraído % de Bi reextraído 
HCl (M) sem tiouréia can tiouréia das FO da 2~ coluna 

0,1 90,0 1,1 91,0 

0,2 93,0 1,5 91,8 

0,5 86,0 2,0 92,5 

1,0 70,0 7,5 84,0 

2,0 67,5 18,0 70,0 

3,0 68,0 39,0 57,0 

5,0 69,5 57,9 30,4 

obs. . os valores são moo.ias de 3 resultados. . 

A TABELA 15 apresenta os resultados das ex 
trações e reextrações de bismuto em neio HCl, can e sem tiouréia pres~ 
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te. Em algumas experiências o bismuto foi determinado por titulação Cl2!fl 
- . (169, 170, 171) -plexaretrica can EDI'A em pH 1,1 - 1,2, usando-se a pr2, 

pria tiouréia caro indicador. Porém, na rraioría das experiências foi 

usado bismuto-212 corro traçador. ~ste foi obtido por extração de 50 ml 

de solução de 'IhC14 de 109 g/1 em 'I'ho2, 0,5M em HCl, contendo 0,5 g de 

KI. A fase orgânica foi lavada can água e de:pois tratada duas vezes 

can solução de NaOH lM, para reextração de 212Pb - 212Bi - 2º8Tl. Ã s2, 

lução aquosa contendo aquêles traçadores foram adicionados carregadores 

de chumbo e de bismuto e ElJI'A, o bismuto tendo sido precipitado a quen

te(3o4), redissolvido can HCl e novarrente precipitado can NaOH na pr~ 

sença de EDI'A. A pureza radioativa do traçador de bismuto-212 assim oe, 
tido foi controlada pela detenninação da meia vida e através da inspe~ 

ção da presença do fotopico do churnbo-212 (0,23 ~v). Foram feitas al 

gumas contagens seguidas, durante cinco minutos, para verificar se os 

traçadores estavam em equilibrio (devido ao tálio-208). 

VI.14. Chumbo 

VI .14 .1. Extração de chumbo can aminas 

Dada a sua tendência de fonriar cloretos aniô 

nicos em meio ácido, chumbo é relativarrente bem extraído por aminas de 

alto PM em meio HCl. Mirza e colab. <27o) estudaram a extração de chum

bo em meio ácido clorídrico usando TIOA.-MIC, encontrando que a extração 

do cloreto de chumbo em HCl 6M é pràticarrente constante,aproximadarrente 

77%. caro já mencionado para outros elerrentos, estávarros interessados 

em conhecer a extração em ácido clorídrico abaixo de lM. Assim, também 

para o chumbo, foram feitas várias experiências para se conhecer o can 

portamente de extração :por TOA-benzeno e TOA-xileno. Estas experiên -

cias foram feitas também tendo complexado o chumbo na fase aquosa, bem 

corro foram feitos estudos de reextração do cloreto de chumbo por rreio de 
tiouréia. 

VI.14.2. Corrportarrento dos complexos chumbo-tiouréia. 

Testes para chumbo 

'Ao ccntrário do bismuto, os complexos de ch':!!!1-
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bo-tiouréia são incolores, e também, consideràvel.nente mais insolúveis; 

dependendo da concentração de chumbo podem ser precipita.dos. Notam:>s 

que soluções ácidas de Pb-II em rreio clorídrico, nas quais não era at~ 

gido o PS do PbC12, ao adicionar tiouréia ocorreu precipitação de cri~ 

tais brancos contendo chumbo e tiouréia. Conclui-se assim que o prec!_ 

pitado obtido cem Pb-tiouréia é mais insolúvel que o correspondente Ebc3i. 
Aquêle precipitado, bem caro soluções de Pb-II em meio HCl (onde nao 

foi precipitado PbC12) e também em meio HN03, tratados can NaCH, irredi.~ 

tamente precipitam o sulfeto. Numa experiência de precipitação de eh~ 

bo cem tiouréia, cristais de PbC12 foram dissolvidos em HCl diluídoº A 

solução foi dividida em duas, numa delas adicionando-se solução (0,5ml) 

saturada de tiouréia. Neste, em cinco minutos, forrrou-se o precipitado 

branco. A outra solução pennaneceu límpida, sem precipitação de PbC12 , 

até o final do teste, interrarpido após 24 horas. 

O precipitado de chumbo-tiouréia, obtido pe 

la adição do canplexante a uma solução de nitrato de chumbo, quando tr~ 

ta.do por NH40H a frio se transfonna num precipitado arrorfo; por aqueci

mento o precipitado vai escurecendo, se tornando totalrrente preto(sulf~ 

to de chumbo) no prineiro minuto, as paredes do tubo ficando espelhadas. 

O precipitado chumbo-tiouréia alcalinizado cem NH4CH, a frio, só m1ito 

lentamente vai escurecendo. O mesno não ocorre cem a alcalinização por 

NaCH; já a frio o precipitado escurece irrediatarrente, também formando 

um espêlho nas paredes do tubo. Soluções de Pb ++ alcalinizadas oc:m 

NaOH (plumbitos) e tratadas can tiouréia, já à temperatura ambiente,for 

mamo sulfeto, um pouco rra.is derroradarrente quando canparado cx::m alcali~ 

nização do precipitado Pb-Tu por NaCH, rra.s em dois minutos a precipita

ção do PbS é canpleta. 

VI .14. 3. Extração de cloreto de chumbro por 'roA-dilu

entes em ftmção da concentração de HCl. 

A literatura indica a extração de cloreto de 

chumbo a partir de HCl lM.. caro no caso de vários elenentos aqui est!:!_ 

dados (urânio, ferro, cádmio, índio, zinco, prata, biSmlto), também @ 

ra o chumbo estávarros interessados em conhecer a menor concentração de 
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HCl na qual êle seria significantemente extraído por 'IDA-xil e 'IDA-ben

zeno. 

Numa série de experiências usanos 2,Sm::r de 

Pb em 5ml de fase aquosa, extração can igual voltnre fase orgânica,dur~ 

te t:nn minuto, à ~atura ani>iente, variando a concentração de HCl de 

O, 1 a 6M. Em nenht:nn caso ocorreu precipitação de Pl:Cl2• As extrações 

em HCl O, 1M já são significantes, em HCl O, SM atingem a extração mãxima. 

Can duas extrações seguidas em reio HCL O, SM a transferência do chumbo 

para a fase orgânica é acima de 98%, com 3 extrações é acima de 99% º A 

situação é pràticanente a nesma em HCl lM. As detenninações de chumbo 

foram feitas por titulação carplexaretrica cem EIJI'A e tarcbém cantrola 

das através de chumbo-212 oarro traçador. Para a dete:rminação de chumbo 

nas fases orgânicas foram feitas reextrações can NaoH, as condições a~ 

tadas para a titulação c:arplexarétrica can EDI'A na presença de tri-e~ 

nol-amina. A c:btenção de chumbo-212 para uso carro traçador é descrita 

mais adiante. 

.VI.14.4. Estudo de reextração do chUitOO can tiouréia. 

As fases orgânicas 'IDA-benzeno e TOA-xil (o 

carportanento para chumbo é práticanente o nesno para os dois diluentes), 

contendo cloreto de chumbo extraído, foram tratadas can soluções de ti.2, 

uréia em neio HCl de nesma concentração usada para a extração. Cbserv~ 

nos que a reextração, em tôda faixa de acidez estudada é eficiente, P2. 
rém, vai diminuindo cem o aumento da cancentração do HCl. :Reextrações 

oan tiouréia-HCl em concentrações mais baixas do ácido são preferíveis. 

Dependendo também da quantidade de chumbo contido na fase orgânica, a 

reextração com tiouréia pode provocar precipitação de cristais Pb-Tu,ê§. 

· tes passando à fase aquosa. 

A Tabela 16 indica alguns resultados dêstes 

estudos. 

Os resultados da Tabela 16 foram obtidos fa 

zendo-se a reextração cem igual voltnre de fase aquosa contendo nesma 

concentração de HCl e 1ml de tiouréia saturada, agitação 1 minuto,à ~ 

peratura ani>iente. Na ausência de tiouréia a extração de cloreto de 



TABELA 16 

EXTRAÇÃO E REEXTRAÇÃO DE OiUMBO EM MEIO HCl C'a-1 'IOA - BENZENO 

EFEITO DA PRESENÇA DE TiadIA NA E)cr'RAÇÃO E NA REEXTRAÇÃO 

Chtll'nbo extraído (%) % chtll'nbo reextraído 
HCl (M) sem tu can tu nas ro da 2~ colma 

0,17 75,1 73,0 89,2 

0,5 81,6 64,2 84,1 

0,75 81,0 53,0 78,0 

1,0 82,9 50,2 76,3 

1,5 82,5 53,0 69,3 

2,0 81,6 57,3 51,4 

4,0 81,1 55,0 45,0 
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chtll'nbo já é boa em aprox:iroa.dame:nte HCl O, 2M; de HCl 1M para acima não 

rrelhora significantemente, o que concorda can os dados da li teraturl270
> 

para TIOA-MIC. Cbservarros que à rredida que aurcenta a acidez, diminui a 

reextração do chtll'nbo pela tiouréia. Na extração do chumbo canplexado 

can tiouréia, a cauplexação foi feita à tenperatura ambiente, esperand2, 

-se 15 minutos após a adição da tiouréia para depois proceder à extr~ 
o -çao. Neste caso observarros que cano aurcento da concentraçao do HCl de 

0,17 a l,OM, a extração de chtll'nbo diminui, para depois subir levenente. 

TÔd.as as extraçces e reextrações da Tabela 16 foram feitas num só es~ 

gio. outra observação feita nestes estudos de extração do carplexo ~ 

bo-tiouréia é que, quando a quantidade de chtll'nbo na fase aquosa pennite 

a precipitação pela adição da tiouréia, então a extração do chtll'nbo cai 

dràsticarcente, quase todo êle ficando nos cristais fonnados. Nas ~ 

riências ·aa Tabela 16 não ocorreu nenhuma precipitação devido à adição 

de tiouréia na fase aquosa. O rresno poderá ser dito em relação à reex

tração. Naqueles casos onde a fase orgânica oontinha chumbo suficiente 

para produzir precipitado quando contactada can tiouréia, a reextração 

se nostrou mais pronmciada. 
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VI.14.5. Extração de iodeto de chumbo por TOA 

caro para a prata, também aqui julgam:)s CTX2 

veniente estudar a extração do iodeto de chumbo por 'lU'\-diluente. Isso 

por várias razões: os icxletos canplexos de chumbo (Pbr; e Pbr; ) têm 

constantes de fonnação superiores aos cloretos de chumbo, portanto, a 

extração dêstes ânions poderia ser mais eficiente do que os cloretos~ 

respondentes. Segundo, sendo o iodeto de chumbo colorido, também a f a 

se orgânica contendo esta espécie se apresenta colorida de um amarelo 

vivo, esta propriedade talvez pennitindo a detenninação de chumbo dire

tamente naanina por espectrofotaretria. Final.rrente, porque visávamos 

também l.ll'lla preparação de chumbo-212 para uso caro traçadores, extrain

do-o de soluções de sais de tório; a extração poderia ser mais efici~ 

te em meio HI do que em meio HCL De fato estas previsões foram confir 

rnadas. 

Canparando-se a extração de chumbo em meio 

HCl l,OM (82,9%) com a mesma extração ap:Ss a adição de cristais de KI 

à solução HCl lM, a extração de chumbo subiu acima de 99%, num só está 

gio. Caro para a prata, dependendo da quantidade de Pb presente, pode 

ocorrer precipitação de PbI
2

• 

Em experiências usando-se 50 micrograrros de 

Pb (caro nitrato) e adicionando-se 0,5ml de solução saturada de KI aju.ê_ 

tando-se a concentração final da solução para HCl 0,17M, volume final 

3 rnl, não se observou precipitação ou cor na fase aquosa. Porém a fase 

orgânica obtida pela extração can TOA-benzeno se rrostrou com intensa 

coloração amarela. 

Experiências caro esta, repetidas usando-se 

1 a 2mg de Pb (nitrato), ao adicionar solução saturada de KI e toman

do o meio O, 5M em HN0
3

, volume final 2 a 3 rnl, rrostraram precipitação 

de PbI
2

• A mistura foi extraida assim mesrro, can igual volume de TOA 

-benzeno, a fase orgânica ficando fortemente colorida de amarelo,enqu~ 

to o precipitado de PbI2 foi canpletarnente dissolvido e transferido p~ 
ra a amina. 

As fases orgânicas contendo icxleto de chum 
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bo foram tratadas can solução tiouréia-HN03 O, SM. A reextração se mos 

trou mais difícil que para o sistema HCl-tiouréia. As fases orgânicas 

contendo manos de 0,5 ng de Pb não são descoradas e não apresentam p~ 

cipitado. caro para o sistema HCl, também aqui, as fases orgânicas 0:!!_ 

tendo maior quantidade de chumbo, ao serem tratadas can tiouréia,depois 

de 30 minutos apresentam precipitado branco, êste contendo Pb e tiou

réia, pois separado e tratado can NaOH produz precipitado de sulfeto de 

chumbo. Concluiroos assim, que também no sistema HI, a reextração can 

tiouréia é mais eficiente quando a quanti tade de Pb na fase orgân:ica ~ 

mite a precipitação de um oarposto Pb-Tu. 

VI.14.6. Ccnclusões 

1. A extração de cloreto de chumbo em neio 

HCl é relativamente boa, de 0,2M (aprox. 

75%) a 4M, não nelhorando can aurrento da concentração de HCl. 

2. Adição de KI nelhora bastante a extração 

do chumbo, sendo superior a 99% em HCl 

0,2 e lM. 

3. Tiouréia chega a precipitar chumbo em 

condições de concentrações tais que apE:? 

nas HCl não precipita Pbc:12, nostrando portanto maior sensibilidade (~ 

nor PS para o oarposto Pb-Tu) • 

4. Tiouréia na fase aquosa inibe apenas pa!:_ 

cial.rrente a extração do cloreto de eh.UI_! 

bo pela amina, a extração caindo dràsticanente quando a quantidade de 

chumbo presente pei:mite a precipitação pela tiouréia. 

5. O nesnn pode ser dito em relação à reex 

tração. Tiouréia ccntribui para a reex 

tração do chumbo da fase orgânica, esta reextração sendo mais eficiente 

quando a quantidade de chumbo na fase orgânica pennite precipitação ~ 

la tiouréia. 

VI.14. 7. Preparação de churnbo-212 e bismuto-212 para 
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uso caio traçadores. Extração a partir de 

Thc14 can 'IDA-benzeno. 

Fazendo uso dos canhecirrentos adquiridos d:!:!_ 

rante a realização dêste trabalho, nos valerros da técnica de extração 

cem aminas de alto pêso nolecular para a preparação de chumbo-212 e bi~ 

muto-212 a partir de solução de cloreto de tório. ~stes traçadores fo 

ram úteis no estudo de extração dos próprios ele:rrentos. Apresentanos 

aqui um ~todo relatiyam:mte sinples, cârodo e eficiente para a prepar~ 

ção dêstes radioisótopos naturais, de muito interêsse em radioquímica 

e em cursos básicos envolvendo os fenânenos de radioatividade. 

VI.14.7.1. Solução de cloreto de tório 

Solução de 'IhC14 de ccncentr~ 

ção 109,4 g/1 em Tho2 foi preparada por sucessivas evaporaçÕe3de mna ~ 

lução de nitrato de tório, can HCl, até transfannação oorrpleta. O con 

teúdo de tório na solução final foi detenninado gravirrêtricarrente, pr!:_ 

cipitando-se o oxalato e calcinando a Óxido. 

Can alíquotas desta solução foi 

feito o estudo sistemático da extração de chumbo-212 - bismuto-212 por 

rreio de 'IDA-benzeno em rreio HCl e em rreio HCl-KI, seguida da reextração 

dêstes radioisótopos e preparação de soluções para uso caio traçadores. 

VI.14.7.2. Extração de chumbo-212 e bismu

to-212 em rreio HCl. 

Nestas experiências foram usa 

dos 3 ml de solução 'IhC14 cuja acidez em HCl fôra previamente ajustada 

ao valor desejado. A extração foi feita can igual volurre de 'IDA-5%-~ 

zeno (v /v) • Ambas as fases foram separadas e analisadas por espe~ 

tria gana, para se conhecer a atividade do chumbo-212 extraido, detenni 

nado através de seu fotopico (0,23 Mev) º 

caro fôra previsto, a extração 

de 212Pb e 212Bi em rreio HCl, a partir de cloreto de tório, apres~ 
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tou baixos valores, encontrando-se neste trabalho que a extração de ra 

diochumbo é, para a rresma concentração de HCl, mais baixa do que em so 

luções puras de chumbo. A Tabela 17 apresenta alguns resultados. 

TABEIA 17 

EXTRAÇÃO DE CHUMBCr212 LIVRE DE CARREGADOR, EM FUNÇÃO 

DA. {HCl}, A PARI'IR DE SOLUÇÃO ThC14, POR TOA-BENZEN'O. 

HCl (M) % Pb-212 extraido 

0,1 29,5 

0,2 30,6 

0,25 33,3 

0,36 36,4 

0,50 37,0 

0,60 38,8 

1,0 38,7 

2,0 39,5 

4,0 39,9 

Os resultados da Tabela 17 fo 

ram obtidos fazendo-se a extração durante 1 minuto, não tendo sido us~ 

do carregador isotópico. Constatam::>s ainda que os radioisótopos 212Bi 
208 - - . • e Tl sao também extraidos. 

VI.14.7.3. Extração de 212Pb e 212Bi na 

presença de KI. 

tesejava-se urna extração mais 

eficiente, afim de facilitar o trabalho de marcação para as experiên

cias envolvendo chumbo e biS1m.1to, sendo os traçadores 212Pb e 212Bi ba§_ 

tante convenientes para isso. Foi tentada a extração usando-se adição 

de pequenas quantidades de KI à solução de cloreto de tório, obtendo-se 
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excelentes extrações caro rrostram os resultados da Tabela 18. A mesna 

solução de ThC1
4 

pode ser usada repetidas vêzes ,sem mais adição de KI, 

com Ótirros resultados de extreção, num só estágio. Para isso se faz 

necessário um perlodo de repouso de 4 a 5-dias, para aquêles radioisót2, 

pos naturais sejam gerados novanente. 

TABELA. 18 

EXTRAÇÃO DE CHUMB0-212 LIVRE DE CARREGADOR NA PRESENÇA DE KI. 

EXTRAÇÃO: 1 rnin., FA/FO = 1, TOA 5%-benzeno-ThC14 • 

HCl (M) KI (rng) % 212Pb extraido observações 

1,0 - 37,9 -
1,0 50 97,5 -
1,0 50 98,0 2 extrações 

1,0 50 99,0 3 extrações 

Foram feitos estudos para a ot.!_ 

mização da quantidade de KI necessária para as extrações de chumbo-212 

e bisrnuto-212, em função da concentração de HCl, os resultados são vis 

tos na Tabela 19. 

TABELA 19 

EXTRAÇÃO DE CHUMB0-212 LIVRE DE CARREGAOOR NA PRESENÇA DE KI, 

EM FUNÇÃO DA {HCl} • 3 ml de ThC14• TOA-BENZENO. 

HCl (M) KI (rng) % 212Pb extraldo observações 

0,2 - 29,3 -
0,5 - 31,0 -
1,0 - 37,5 -
0,2 15 93,3 -
0,2 50 97,0 -
0,2 100 99,0 -
0,5 100 99,0 a ~ 1- extraçao 

99,3 a ~ 2- extraçao 

99,8 a ~ 3- extraçao 
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A Tabela 20 indica os resulta 

dos obtidos estudando-se o efeito da ccncentração de KI necessário para 

a extração de chumbo e bismuto a partir de solução de cloreto de tório 

levemente acidificada. 

TABEIA 20 

EXTRAÇÃO DE CHUMB0-212 LIVRE DE CARREGADOR EM FUNÇÃO DA 

CXNCENTRAÇÃO DE KI. HCl 0,2M. 3ml ThC14• TOA-BENZENO 

KI (ng) % 212Pb extraído observação 

10 48,0 

20 74,5 

30 83,8 1 só extração 
em tôdas ~ · 

40 94,6 .- . -r1enc1as. 

50 98,5 

100 99,0 

Conclui.nos, pois, que a pre9e!!. 

ça de KI pe:r:mite a extração quantitativa de chumbo-212 em soluções de 

ThCl 4 levemente acidificadas cxm HCl. Em tôdas as experiências foi ve

rificado que bismuto-212 e tálio-208 aa::upanham o chumbo. 

VI. 14. 7. 4. Efeitos de carrega::lor (Pb) , de 

tiouréia e de KI na extração de 

chumbo-212 em ThCl 4• 

Experiências de extração de dlum 

bo-212 a partir de solução de ThC14, cuja acidez era 0,5M em HCl, acusa 

raro uma extração ao redor de 30-35%. Estas nesmas experiências repeti 

das após a adição de 1 ml de tiouréia saturada e obse:rvando um repouso 

de 20 minutos para a catq:>lexação, apresentaram uma extração de chum

bo-212 de apenas 10%. Portanto, ooncluiroos que tiouréia não i.npede cxm 

pletarrente a extração do chumbo, mas a reprine cansideràvelmente, para 

as soluções livres de carregadores isotópioos. 

Repetindo-se a extração destas 
nesmas soluções de ThC14 0,5M em HCl, contendo 1 ml de tiouréia satura 
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da, obse:rvando-se um período de respouso de 20 minutos para a carplex~ . 

ção, seguido da adição de 100 rrg de KI e irrediatamente extraídas, foram 

obse:rvadas extrações da ordem de 80% para o chumbo-212. Esta rresma ex 

periência na ausência de tiouréia atinge 99% de extração. Portanto, ta!!!_ 

bém no sistema a:m.tendo KI a tiouréia diminui a eficiência de extração. 

A extração de churrbo da solução 

de cloreto de tório, tendo sido previarrente adicionado 1 rrg de Pb ccno 

carregador, rrostrou que não houve rrelhora na transferência do chumbo 

212 para a amina, obtendo-se nesta experiência una extração de 32,0%,em 

rreio HCl O,SM, cx:nparada can 34-35% na ausência de carregador.Esta rres

rna experiência foi repetida após a adição de 1 ml de tiouréia saturada, 

esperando-se 20 minutos (1 rrg de Pb caro carregador, mas não se obse!, 

vou precipitação can tiouréia,nem PbC12), acusou uma extração do chumbo 

de apenas 7, 5%. Confirrrou-se assim que a tiouréia, embora não reprima 

totalrrente a extração do chumbo (e do bismuto), diminui a transferência 

dêstes elerrentos para a fase orgânica, tanto nos sistemas livres de car 

regadores cano nêqlleles contendo chumbo adicionado, para soluções de 

ThC14-HCl e para ThC14-HCl-KI. 

A tabela 21 apresenta alguns re 

sultados dêstes estudos. 

TABELA 21 

EXI'RAÇÃO DE aruMB0-212 A PARI'IR DE ThC14 EM HCl 0,5M. 

EFEI'IOS DE CARREGAOOR (Pb), TIOtJmIA E KI. O ,5 g '1h02 

Pb cano carregador KI (rng) Tu saturada % 212pb 
(rng) (ml) extraído 

- - - 32,0 

- - 1 ml 9,8 

- 100 1 ml 81,2 

- 100 - 99,0 

1,0 - - 32,0 

1,0 - 1 ml 8,0 

VI.14.7.5. Extração de tálio-208 

Nás experiências de extração do 
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Thcl
4 

usando-se TOA-benzeno ficou derronstrado que há um ranp.irrento no 

equilÍbrio dos radioisótopos do final da série do tório-232, notando-se 

l.Il'na tendência de maior extração do tálio-208 do que churnbo-212 e bismu

to-212. Porisso, os extratos orgânicos assim obtidos , se usados para 

contagens gama. totais, devem ter um período de repouso de 10 a 20 min~ 

tos, para o deca.irrento do tálio-208 (3,1 min) e restabelec.irrento do~ 

lÍbrio transiente. 

Virros, porém, que a extração 

feita can o auxílio de KI r:ossibilita uma extração quantitativa de eh~ 

bo-212 e bismuto-212. O segu.irrento radioativo destas fases orgânicas 

revelou que êstes radioisótopos do final da série do tório-232 são ex 

traídos em equilÍbrio quando a extração é feita na presença de KI, carro 

já descrito. 

VI .14. 7. 6. ~todo para a preparação de 

chumbo-212 e bisrrn.1to-212 para 

uso CXJITO traçadores. 

Para a preparação de churnbo-212 

e biSrrn.lto-212 foram usados 30 ml da solução de ThC14 (109,4 g/1 em Tho;, 

contendo 500 rrg de KI, extraindo-se can 3 ml de 'IOA 5%-benzeno. A fa 

se orgânica é cuidadosarrente separada, lavada rom igual volurre de HCl 

O 2 O 5 f - . - 212 b 212 . 208 l 212 , a , M. Esta ase organica contem P - Bi - T e Po em 

equilÍbrio. A reextração dêstes radioisótopos é feita agitando-se a f~ 

se orgânica can igual volurre de NaOH lM, durante 1 minuto, havendo re~ 

tração de aproximadarrente 95% num estágio. Uma segunda reextração sobe 

a 98-99%. Esta solução poderá ser acidificada ronvenienterrente,re~ 

do a adição de chumbo ou bisrrn.1to quando necessário, ou sinplesIIEnte 

ser usada cem:, traçadora livre dos correspondentes portadores. A solu

ção de tório é guardada, podendo já ser reusada apÕs 24 horas, tendo 

regenerado considerável atividade. 

VI.15. Tálio 

VI .15 .1. Extração de tálio can aminas. 

A literatura sôbre a extração de tálio por 

aminas de alto PM é escassa. Mirza e colab~270
> estudaram a extração 
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de tálio em meio HCl 1M(26%) a 6M (44%), usando TIOA diluída em hexona. 

Cato verros pelos resultados apresentados por aquêles pesquisadores, a 

extração é relati vanente ineficiente. Dada a instabilidade dos ~ 

tos de Tl-III, o trabalho de Mirza et al <270> provàvelmente se refere 

à extração de Tl-I, una vez que o diluente usado (hexana) tem caracte 

rísticas redutoras. 

VI .15. 2. canportanento de tálio can tiouréia 

Tálio fonna carplexos can tiouréia em meio 

ácido ou neutro (Tabela 3. , Capítulo IV) , e dependencb da caicentração 

do tálio, pode ocorrer precipitação em meios nítrioo e perclÓrioo. Veri 

f icanos que esta precipitaçã::> ocorre também em meio HCl, sendo o prod!:!. 

to obtido oonsideràvelmente mais insolúvel que o cloreto de tálio. O 

precipitado é solúvel a quente, voltando a recristalizar à tenperatura 

arrbiente. O precipitado quando tratado can NHllI à temperatura ambien 

visivelnente não se altera,dentro de meia hora. Pelo aquecinento em 

banho-maria, após 3 minutos, ocorre redissolução do precipitado, a oôr 

da solução sendo violeta claro. Can aquecinento proloogado ocorre a 

precipitação total de tálio cano sulfeto. O precipitado de tálio-tiou

réia quando tratado cem NaOH à tanperatura anbiente adquire oôr violeta, 

ocorrendo precipitação do sulfeto, que é cxxrpleta depois de 5 minutos • 

Esta precipitação é pràticanente carpleta após llll minuto de aquecinento. 

Testes de precipitação de tálio can iodeto 

foram repetidos na presença de tiouréia: esta não impede a precipitação 

do iodeto de tálio. Testes de a:mportanento de tiouréia nuna fase org-ª 

nica caitendo iodeto de tálio (a extraçã::> can aminas solubiliza o p~ 

cipitado de iodeto de tálio) revelaram que a fase orgânica ('IOA-benzeno), 

amarela, é desoorada quando agitada can solução ácida de tiouréia; o 

tálio é reextraído. 

VI .15. 3. Extração de cloreto de tálio por 'IOA-benze

no. Efeito da presença de tiouréia. 

Neste trabalho foi estudada a extração de 

cloretos de Tl-I e Tl-III em meio HCl 0,5 a 5,0M, cano 'IOA-benzeno,cano 

télllbém a reextração usando-se soluções de tiouréia-HCl de mesma cx:noon-
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tração. Foi estudada ainda a extração dos canplexos tálio-tiouréia. A 

parte quantitativa foi feita usando tálio-204 caro traçador, ootido ~ 

la irradiação de cloreto de Tl-I e usado após um período de vários dias 

de repouso, para o decaimento de atividade de rreias vidas curtas. cada 

experiência usou de O, 5 a 1, O Il\CJ de tálio total. Tálio-III foi obtido 

pela oxidação do Tl-I com mistura HC1-HNO
3

, seguido de precipitação do 

hidrÓxido de Tl-III e redissolução cem HCl. 

TABELA 22 

fila'RAÇW E RE:fila'IW;Ã() DE Tl - I EM MEIO HCl POR 'IDA-BENZENO 

EFEITO DA PRESENÇA DE TIOU~IA NA EXI'RAÇÃO E NA REEXI'RAÇÃO 

% de tálio-I extraído %de tálio reextraído HCl(M) sem tiouréia cx:rn tiouréia das FO da 2a. colma 

* ** *** 0,5 53,0 19,3 e 5,0 57,0 
* ** *** 1,0 51,5 11,3 e 4,1 59,5 

2,0 49,7 13,0 58,3 

3,0 50,1 12,2 56,0 

5,0 50,6 14,6 57,1 

* Ocorreu precipitação de Tl-Tu em HCl 0,5 e 1,0 M. 
** Extração após separação do precipitado. 
***Ocorreu precipitação durante a reextração. 

Observamos que os resultados obtidos para a 

extração de Tl-I são ligeirarrente mais elevados que os indicados p:r M3:E. 
za e col . <27o) para o sistema TIOA-hexana. A canplexação de tálio a 

frio e a quente não altera os resultados, isto é, a eficiência de ~ 

plexação do tálio pela tiou:réia é a rresma nos dois casos. Cbservamos ia_!! 

bÉm que, dependendo da concentração de tálio, em HCl O, 5 a 1, 0M ocorre 

precipitação de Tl-Tu; acima desta concentração de HCl o canplexo é s~ 

lúvel. Urna série de experiências usando 2 rrg de Tl revelou que a prec!_ 

pitação ocorre em HCl 0,5 a l,0M, nesta Última concentração o precipita 

do é visí vehrente mais voluooso; ao que tudo indica é o intervalo de 

concentração Ótima para a precipitação do tálio pela tiouréia.Entre HCl 

2,5 a 3,0M o precipitado é redissolvido. 
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A Tabela 23 indica os resultados obtidos 

usando-se Tl-III. 

TABELA 23 

EXTRAÇÃO E REEZI'RAÇÃO DE Tl-III EM HCl CDM 'IDA:-BENZENO 

EFEI'ID DA PRESENÇA DE TIO~IA NA IDcr'RAÇÃO E NA REEXI'RAÇÃO 

HCl (M) 
% Tl-III extraído % de tálio reextraído 

sem tiouréia cem tiouréia da,;; FO da 2a.coltma 

* ** 0,5 76,0 1,3 93,5 
* ** 1,0 78,5 1,5 94,7 

2,0 73,5 0,9 93,0 

3,0 78,0 0,1 95,7 

5,0 79,0 0,8 98,8 

* OcX>rreu precipitação de Tl-Tu. Foi extraído na presença 
do precipitado. 

** OcX>i::reu precipitação de Tl-Tu na reextração. Centrifugar 
e filtrar a fase oi:gânica em papel umidecido cem benzeno. 

Observando os resultados obtidos para as~ 

trações de Tl-I e Tl-III padeiros concluir que Tl-III é melhor extraído 

pela amina, é ben melhor reextraído da fase orgânica pela tiouréia e o 

canplexo Tl(III)-tiouréia pràticamante não é extraído pela amina. 

VI.16. Rutênio 

VI .16 .1. Extração de rutênio cem arninas em meio HCl. 

A qu.Írnica de extração do rutênio é de eno;:_ 

me interêsse, principalmente na tecnologia nuclear, onde êste elenento 

aparece cx:rno produto de fissão de alto rendimento, devendo ser separado 

de urânio, plutônio e outros elenentos após a dissolução do canbustível 

nuclear. A extração de rutênio em meio nítrico foi feita por Zyyagin.:!:_ 

seve e a::>lab. (l32> usando várias aminas, entre elas TOA e TI.A. Lane e 
(276) ud ~ ,;i_ - • 1 ~ ... · ,;i_ a::>lab. est aram a extraçao ut: rutem.o em so uçoes m. tricas u.t: re 

prooessélileilto usando aminas de alto PM diluídas em éter. Mirza e a::>la-

ad (270) dar ~ ,;i_ - • • 1 bor ores estu am a extraçao u.t: rutenio em meio HC cem TIOA-

MIC, encxntrando extrações relativamente boas em HCl 1M(72,0%) ,3M(76,0%), 
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caindo levemente em 4M(70,0%) e 6M (63,20%). Neste trabalho fizemos, 

c:ono para os outros elerrentos, a extração de rutênio em rreio HCl, estu 

dando a influência de tiouréia na extração e na reextração. 

VI .16. 2. Ccmportarrento de rutênio úan tiouréia. 

Rutênio forma cx:rcplexos azuis, solúveis , 

oan tiouréia em xreio ácido. Exploramos esta propriedade de fonnação 

de cx:mplexos para reter o rutênio nuna fase a::JUOSa, estando associado 

à tiouréia em espécies não extraí veis pela amina, bem caro estudamos 

o efeito de tiouréia na reextração de urna fase orgânica 'IDA-benzeno <X!!_ 

tendo cloreto de rutênio. Enquanto a extração de rutênio cx::nplexado 

por tiouréia na fase aquosa é fortem:mte irúbida, na reextração a tio~ 

réia se rrostrou ineficiente, oan baixa porcentagem de reversão. 

VI.16.3. Testes para o sistema rutênio-tiouréia. 

Tambán para rutênio procurarros aplicar al 

guns testes para o sistema rutênio-tiouréia. Rutênio em rreio HCl, tem 

peratura ambiente,é lentarrente cx:mplexado pela tiouréia, a solução aj 
quirindo coloração azul, apÓs ter passado por urna fase quase incolor. 

Pelo aquecixrento esta reação é acelerada. Estas soluçx3es quando trata 

das oan NH40H ou NaOH a frio adquirem coloração vencelho claro. Por 

aquecimento em banho-naria estas soluções vencelh.as passam a ana.relo, 

não havendo precipitação. ApÓs aquecimento prolcngado observa-se for 

mação de um precipitado castanho, tanto em soluções arroniacais ocm:> pa 

ra as alcalinizadas cxm NaOH. 

Por não precipitar ircediatarrente o sulfeto 

ou qualquer outra espécie em xreio alcalim na presença de tiouréia, ês 

te ccmportanento poderá ser explorado para separação de outros elefie!! 

tos, cano por exerrplo, os próprios xretais associados aos eleneitos do 

grupo de platina, ocm:> cobre e ferro, êstes logo precipitados cano sul 

fetos. 

VI.16.4. Traçador de rutênio-103-106 

Para facilitar as experiências,as soluções 
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de rutênio foram narcadas cx:m l03,l06Ru preparado a partir de mistura 

de produtos de fissão, por cranatografia em resinas iânicas<277>, esta 

separação realizada nos laboratórios da Divisão de Radicquúnica do I. 

E.A. 

ApÓs a adição do traçador às soluções de 

Ru, estas foram evaporadas até secura, retanadas can HCl SM,evaporadas 

novarrente e :retanadas em HCl, para serem igualadas as oondições de OX!_ 

dação do rutênio estável e do traçador. Em seguida foram feitas extr~ 

ções em varias ccnrentrações de HCl. 

VI .16. 5. Extração de cloreto de rutênio e :reextra -

ção cx:m tiouréia. 

Foram feitas experiências de extração de 

cloreto de rutênio em iooio HCl O ,1 a lOM, cx:m TOA-MIC e 'IDA-benzeno.F~ 

raro usados de O ,5 a 5 m:J de Ru na fase aquosa, em 3 a 5 rnl de solução. 

Em nenhuma experiência a extração foi cx::mpleta, ccnfirmando os dados 

de Mirza e colab. <270>. As fases orgânicas ad::Juirern coloração amarela 

pela extração do cloreto de rutênio trivalente. Em iooio HCl 3M, num 

só estágio de extração, can igual volune de 'IDA-benzeno, foram ccnse 

guidos 67,8% de extração, portanto, leveoonte ioolhor que os resultados 

de Mi lab 
(270) rza e co • • 

Fases orgânicas TOA-benzeno contendo clo

reto de Ru-III extraído em iooio HCl 3 e SM foram tratadas can tiouréia 

em HCl de ioosma. oonrentração (1 rnl de tiouréia saturada), obtendo ree!_ 

trações de 12,0% e 14%, respectivaroonte,num só estágio. Portanto, há 

una certa dificuldade na reextração do cloreto de rutênio da êlilina !!. 

través da fonnação de cx::mplexos can a tiouréia. Mesm::> a reextração a 

quente não melhora cansideràvelnente o processo. .Observa-se na reex 

tração leve descorarrento do amarelo da fase orgânica para um tan mais 

claro. 

VI .16. 6. Extração do canplexo rutênio-tiouréia can 

TOA. 

Havendo forte tendência de rutênio ser oan 
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plexado pela tiouréia em Irei.o ácido, seria de se prever que a extração 

do Rua partir de uma fase aquosa contendo cloreto de rutênio e tiou -

réia em rooio HCl fosse inibida. re fato, as experiências indicaram 

que há forte repressão da extração de rutênio quando canplexado por 

tiouréia. A cx::mplexação pcrle ser feita à temperatura ambiente, e roo 

Thor, a quente, a solução se colorindo de azul esverdeado, dependendo 

da quantidade de rutênio, já no primeiro minuto. O aquecimento para 

a canplexação foi feito em banho~ria, mantendo-se por 2 a 3 minutos, 

resfriando e em seguida extraindo oan igual volmne de fase orgânica. 

Extrações em meio HCl 0,1 a l0M mostraram que é baixa a extração do~ 

tênio, confonne os resultados da Tabela 24. concluímos pois, que uma 

vez canplexado o rutênio pela tiouréia Iléi' fase aquosa, sua extração é 

forteroonte inibida. 

TABELA 24 

EXTRAÇÍÍD E REEXTRAÇÃO DE Ru-III EM HCl a::M 'IDA-BENZENO 

EFEI'IO Dl\ TI~IA NA EXI'RAÇÃO E ~RAÇÃO 

HCl (M) 

0,1 

0,3 

0,5 

1,0 

3,0 

5,0 

6,0 

8,0 

10,0 

% de rutênio extraído 
% de rutênio reettraído 

sem tiouréia oc:m tiouréia das FO da 2a.coluna 

82,0 9,0 8,0 

77,4 8,2 7,7 

73,0 8,9 8,0 

70,1 8,7 11,7 

67,8 16,8 12,0 

67,0 17,9 14,0 

62,5 16,0 15,9 

32,5 16,0 18,0 

26,0 19,0 43,0 

VI.16.7. Espectros da fase orgânica Ruc13-'l'Q.?\-ben~ 

no. 

Foi registrado o espectro de absorção mol~ 

cular (região visível) de uma fase orgânica TOA-benzeno contendo 1 m:J 

de Ru extraído oc:mo cloreto a partir de uma solução aquosa 3M em HCl. 
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A fase orgânica se apresentava amarelo-laranja. Nota-se un mãxino de 

absorção prÓX:irro em 480 mµ • As soluções orgânicas TOA-benzeno oont~ 

do cloreto de rutênio são estáveis, pcrlendo ser usadas para a dete:i:rn:i. 

nação espectrofotanétrica de rutênio. 

VI .16 • 8. Conclusões 

Os estudos aqui apresentados pe:i:rn:i.tem CO!!. 

cluir: 
1. Ru-III é extraído relativanente bem de 

suas soluções HCl 0,1 a 6M, a extração 

diminuindo can o aurrento da oonoentração do ácido. 

2. Estando o rutênio canplexado por tiou 

réia, a extração por maio de élilinas é 

fortemente reprimida. 

3. Tiouréia tem pouca influência na reex 

tração do cloreto de rutênio da fase 

orgânica TOA-diluente, usando-se a mesma ccnoentração de HCl da fase 

éqUC)Sa de extração. Neste particular difere bastante de elementos ~ 

no oobre, prata, bismuto, chumbo, tálio, paládio, ouro e mercúrio, que 

pcrlem ser eficientanente reextraidos pela tiouréia. Assim, novamente, 

esta diferenciação quanto ao canportanento da tiouréia, quer na fase 

aquosa, quer na reextração da fase orgânica, penni te maior seleti vida

de das aminas quando associadas à ação cx:mplexante da tiouréia. 

VI.17. 16:lio • 
VI .17 .1. Extração de RÕdio por aminas. 

A extração de rádio em meios Im
6 

can TIOA 

-xileno foi estwada por Wish e Foti <217> , que enoontraram E = 2 em 
a 

maio HCl O, 1, a extração decresrendo can o aunento da acidez, sendo 

que em HCl l0M os coeficientes de extração são da ordem de O, 07. Neste 

trabalho fizenos extração de Rh-III em meio HCl 0,1 a 10,0M, usando oo 

mo fase orgânica TOA 5% em benzeno. 

VI.17.2. canportamento de ródio can tiouréia. 
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A literatura sâbre interação tiouréia-ró

dio é escassa. 

Estudarros o a:mportanento de solução de 

RhC13 o::mplexado can tiouréia e sul:metido a posterior tratanento can 

NH lm e NaCH. Soluções ácidas de Rh-III tratadas can tiouréia têm sua 

o5r modificada, passando a élllarelo escuro can tons avennelhados em tem 

peratura ambiente. Estas soluçêies alcalinizadas can NH lE passam a 

amarelo citrino, ocorrendo precipitação, à temperatura ambiente. can 
aquecirrento, a precipitação é carpleta em cinco minutos. Fazendo-se a 

canplexação can tiouréia a quente (5 minutos em banho-maria) a o5r da 

solução é bem mais intensa (laranja avenrelhado). can a adição de Nf\OH, 

à tarq;Jeratura anbiente, a solução ad:juire o5r laranja intenso e por a:ItB 

ci.m:mto, em 2 minutos, resulta un precipitado amarelo esairo, que já em 

5 minutos se toma castanho escuro. o precipitado filtra bem, o filtra 

do é inoolor, todo o rádio tendo sido precipitado. o oanplexo Rh--Tu ob · 

tido à tenperatura anbiente, quando alcalinizado can NaCH, passa imedia 

tanente a anarelo citrino, sendo límpida a solução, pennanecendo pràt!_ 

canente inalterada dentro de 30 minutos. Por a:iuecirrento imediatanente 

aparece un precipitado castanho bem escuro. A precipitação f'Í quantita

tiva. 

VI .17. 3. Extração de cloreto de rÓdio can '.IOA-benz~ 

no e reextração can tiouréia. 

Foram feitas várias experiências de extra 

ção de Rhcl3 em HCl 0,1 a lOM, usando-se '.IOA-hexcna e TOA-benzeno. Nes 

tas experiências foi usada u'a massa total de Rh variando de 0,5 a 

. 2, O mg, tendo 1º5Rh caro traçador. :l!:ste foi obtido por irradiação de 

rutênio, observando-se mn período de repouso suficiente para o decai 

rrento do 1º5
Ru (4,4 horas) fonna.do, transfonnando-se em 1º5Rh (36,0 h~ 

ras), dissolvido can água régia, tendo-se adiciooado previanente RhC1
3 

caro canegador, a solução evaporada até quase secura, retonada can 

HCl, evaporada novarcente e retonada can HCl. Esta solução apresentava

se avenrelhada e após a extração, as fases orgânicas eran inoolores, 

enquanto as fases aquosas pennaneciarn venrelhas. Foram encootradas ex 

trações muito baixas para o Rh-III (Tabela 25). 



TABEIA 25 

EXTR1-\ÇM) DE RhC13 EM MEIO HCl cnM TOA-BENZENO 

EFEITO 01\ PRESENÇA IE TIOUIIBIA NA EXI'Rl\Çro 

HCl (M) % de Rh extraído 

sem tiouréia cx:m tiouréia 

0,1 2,2 0,1 

0,5 3,3 0,1 

1,0 1,9 0,2 

2,0 2,4 0,1 

5,0 3,9 0,1 

10,0 4,6 0,1 
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VI .17. 4. Extração do canplexo ródio-tiouréia por 

'roA. 

Soluções ácidas de cloreto de ródio (róseas) 

canplexadas can tiouréia à temperatura ambiente (amarelas) e sul:meti 

das à extração cx:m TOA-benzeno não pei:mitiram a transferência de rodio 

para a fase o:r:gânica, apresentando, pois, un carp:>rtamento semelhante 

ao rutênio e ao paládio. 

VI.18. Paládio 

VI .18 .1. Extração de paládio can arninas 

A literatura sÔbre extração de paládio can 
aminas de alto pêso irolecular é escassa. I<hattak e Magee <27a) estudaram 

a extração de platina e paládio na presença de cloreto estanoso por 

aminas de alto pêso molerular, incluindo-se Pr.ircene 81-R, tribenzilam!_ 

na e tri-n-octilamina, diluídas em benzeno ou clorofói:mio. Nestas CO!! 
dições enoontraram que paládio e platina são eficientenente extraídos 

pelas aminas em meio HCl. 

Neste trabalho estudaroc,s o canportanento de 

extração de paládio em meio HCl 0,1 a l0M, cxm:> tanbém nos meios HN03 
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e H2so 4• As extrações foram feitas tambén na presença de tiouréia ~ 

mo canplexante para paládio, sendo êste mesm::> agente experimentado p~ 

ra a reextração de fases orgânicas contendo cloreto, nitrato e sulfato 

de paládio. 

VI .18. 2. Conportamento de paládio a:m tiouréia 

Paládio-II fo:rma canplexos amarelos a:m 

tiouréia em meio ácido ou arroniacal. Estas soluções amarelas de Pd-t!_ 

ouréia, quando alcalinizadas can NHf>H e aquecidas produzem um prec.!, 

precipitado castanho, escurecendo cano envelhecimento. ~ste precipi 

tado castanho escuro já se forma à temperatura ambiente quando a solu 

ção de Pd-tiouréia é alcalinizada can Ná)H; por aquecimento a precipi 

tação é quantitativa sendo o precipitado bem escuro. 

VI .18. 3. Extração de cloreto de paládio em meio HCl 

a:m TOA-benzeno 

TABELA 26 

EXl'RAÇOO E REIDITRAÇOO DE Pd-II :EM HCl al1 TOA-BENZEOO 

EFEITO Ill\ PRESENÇA DE TIODmIA NA REIDITRAÇOO E NA EX.TRAÇÃO 

HCl (M) Paládio extraído (%) % de Pd reextraído can tu 

san tu can tu usando-se as FO da 2a. coltma 

0,1 97,2 0,3 97,0 

0,2 97,4 0,4 98,5 

0,5 98,0 0,4 98,0 

1,0 97,8 0,5 98,3 

2,0 98,2 0,3 98,9 

3,0 97,7 0,5 98,5 

4,0 96,7 0,5 98,0 

10,0 67,5 0,4 98,4 

Verificam:,s neste trabalho que cloreto de 

Pd-II é exoelente.roonte extraído por TOA-benzeno e TOA-MIC de HCl O ,1 
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a l0M. A fase orgânica adquire coloração amarelo intenso, enquanto a 

fase aquosa é descorada. Encontrarros que a extração do PdC12 é excel~ 

te em HCl O, 1 a 4M, tendendo a cair oom o aurrento da concentração de H:1. 

TÔdas as extrações foram feitas à tenperatura al'Cbiente, cem igual volu 

rre de fase orgânica, agitando-se durante um minuto. A Tabela 26 ap~ 

senta os resultados de extração. 

VI .18. 4. Traçador de paládio-109. 

Foi usado 1º9Pd caro traçador radioativo,~ 

tido por irradiação de um precipitado de climetilglioxima.to de paládio 

preparado por precipitação do cloreto de paládio can climetilglioxima. em 

rreio ácido, o precipitado tendo sido bem lavado can etanol-água. P~ 

rou-se can isso eliminar a presença de Cl-, que ·na irradiação fonna cl~ 

ro-37, o qual queríarros evitar. O material irradiado foi dissolvido a:m 

HN03 concentrado, evaporado até secura, retanado can HCL As contagens 

foram feitas num espectraretro de raios gama (contagem total). 

VI .18. 5. Reextração de PdC12 can tiouréia. 

As fases orgânicas contendo PdC12 extraído 

foram tratadas can soluções de tiouréia-HCl de rresma concentração usada 

na extração. A reextração é bastante eficiente, caro se pode ver pelos 

resultados da Tabela 26. Observarcos um fato interessante durante a re 

extração can tiouréia. A fase orgânica, que se ap:resenta cem uma colo 

ração amarelo-castanho, após a adição de tiouréia e agitação suave,muda 

para amarelo citrino, bem transparente. Contu1o, não ocor:re transferê!}_ 

eia de paládio para a fase aquosa. Para que isso ocorra é necessário 

uma agitação mais violenta, sendo então a reextração pràticarrente cem 

pleta, num só estágio. Tendo em vista êste rrecanisno peculiar e dife 

rente do da naioria dos elanentos aqui estu1ados, as contagens foram fe_! 

tas após um repouso de 10 minutos, para o estabelecimento do equilÍbrio 

radiCXJll.lllll.co ent:re 1º9Pd e seu descendente lO~g, pois p:xiería haver 

reextração seletiva de prata. can agitação nais violenta, tanto pal-ª. 

dio caro prata são reextraídos totalm:mte. ApÓs agitação violenta, a 

fase orgânica descora irrediatam:mte, todo paládio passando à fase aqu~ 

sa (diferença de Fe, Ru, Cd e In e muito parecido cem Ag, Au, CU). 
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Vl .18. 6. Extração de Pd-tiouréia cem 'IDA. 

Sendo o Pd-II eficientemante ccrrpl.exado ~ 

la tiouréia, era previsto que sua extração em maio HCl contendo aquêle 

canplexante fosse bastante reprimida. De fato isso ocorreu, cxmo nos 

tram os resultados da Tabela 26. As extrações foram feitas após a can 

plexação can tiouréia à terrperatura arnbiente,esperando-se um m.inirro de 

2 minutos para a ccnplexação. Em nenhum caso foi cbsei:vado extração de 

Pd acima de O, 5%. o paládio extraído é cx:nq:>letarrente renovido após uma 

lavagem da fase orgânica ca:n tiouréia-HCl. 

VI.18. 7. Espectros da fase orgânica Pdcl2-'IOA-benzm::>. 

Foi registrado o espectro de absorção nol~ 

cular da fase orgânica 'IDA-benzeno contendo PdC12,de 350 a 700 mµ. Esta 

fase orgânica, de oor éltlarelo apresentou un máxirco de absorção em 472mµ. 

O espectro desta masma fase orgânica após o tratamento ca:n tiouréia-HCl, 

mas cx:m agitação suave, de roodo que a tiouréia nurle a oor da fase orgâ 

nica para amarelo citrino, nostrou aspectos diferentes, mas notando- se 

ainda um mãxim:> de absorção em 480 Ínµ (manos prorumciado que o anterior). 

Isso vem oonfinnar que paládio em meio clorídrioo tem um canportarcento 

diferente dos demais elem::mtos aqui estudados, sofrendo alteração na fa 

se orgânica pela · ação da tiouréia, de aoordo cem a técnica de agita 

çao, podendo masrco pennaneoer na fase orgânica. 

VI.18.8. Sistema HNO3• Extração do nitrato de palá 

dio cx:m 'IDA-benzeno. 

As soluções de1~•·.Pd foram preparados · por 

adição do traçador à solução de cloretos de paládio, 3 evaporações cx:m 

HNO3 até secura e redissolução ca:n rw3 de concentração desejada. As~ 

trações forélil feitas em maio HNO3 0,3 a l,OM, cbtendo-se extrações da 

ordem de 91 a 95% num só estágio, ca:n igual volune de fase orgânica. E~ 

ta a.ék;Iuire oor laranja, apresentando boa possibilidade para a dete~~ 

ção de paládio por espectrofotanetria. Esta excelente extração de palá 

dio em meio nítrioo p:rlerá também ser aplicada para interessantes se~ 

rações can aminas, isolando-o daquêles elem::mtos que não são extraídos 

em meio nítrico. 
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VI .18. 9. Reextração do nitrato de paládio da fase ºE. 
gânica usando tiouréia. 

A fase orgânica oontendo paládio extraido 

em ~io HN03 caro acima descri to, quando tratada ca:n solução tiouréia

HNO3 se canportou de roodo semelhante ao sistema PdC12-'IDA-benzeno. Por 

inversão suave do tubo de extração, a fase orgânica ad::Juire a5r amarelo 

citrino, sem, oontudo, o paládio ser transferido para a fase aquosa. I!!_ 

so só ooorre quando a agitação é feita de m:xlo mais enérgico. Neste ca 

so as reextrações foram da ordem de 98, 8 a 99, 3%, num só estágio. 

VI .18 .10. Extração de pal.ádio-tiouréia em ~io HNO3• 

caro para a extração de paládio canplexado 

por tiouréia em ~io HCl, também os canplexos paládio-tiouréia fonnados 

em ~io HNO3 não pennitiram sua extração quando a fase aquosa foi agit~ 

da por 'IDA-benzeno. Nas várias experiências, em ~io HNO3 0,3 a 1,0 M, 

a extração de paládio não foi superior a 1%. 

VI .18 .11. Sistana H2SO 4• Extração de Pd ca:n 'ltl.?\.. 

Tendo em vista a bem sucedida extração de 

paládio em ~io HNO3 por 'IDA-benzeno, tentam:>s também a extração em 

~io sulfÚrico. As soluções de sulfato de Pd-II foram preparadas a paf' 

tir da solução Ri-109pêf por s.ioe:a vas evaporações cem ácido sulfúrico, di 

lUÍdas para a desejada ccncentração em H2so4 e em seguida suhretidas à 
extração. Experiências em ~io H2so4 0,5 a l,0M, , :llelação de fases 1, 

um minuto de extração, mostraram ótima extração de paládio: 92, 1 e 96 /J % , 

respectivamente. As fases orgânicas se mostraram coloridas de amarelo 

laranja. 

VI.18.12 Ieextração de PdS04-'IDA ca:n tiouréia. 

Estas fases orgânicas contendo Pd-II extraf 

do em ~io ácido sulfúrico foram tratadas ca:n solução tiouréia-H2so4 de 

~sma concentração usada para a extração. A reextração para êste sis~ 

ma se mostrou cano para os sistemas HCl e l:IN:)3• Também a fase orgânica 

nruc:ia a tonalidade após agitação suave can a tiouréia, passando de amar~ 

lo castanho para amarelo citrino. can agitação vigorosa durante um mi 
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nuto a fase orgânica fica leverrente turva, às vêzes aparecendo pequeno 

precipitado ... r: · • na . · interface, mas o paládio passa na sua quase 

totalidade à fase aquosa. Filtração da fase orgânica em papel urnideci 

do com benzeno nostrou que a amina é pràticarrente incolor após a reex 

tração, restando no papel de filtro um pequeno precipitado amarelo, o 

qual continha apenas aproxima.datrente 1% do paládio total. Pode-se, po!:_ 

tanto, cancluir que houve boa reextração, mas há a possibilidade de se 

formar algum precipitado, difícil de ser separado da fase orgânica, a 

não ser por filtração {centrifugação falha}. 

Una experiência foi feita na presença de 
. - ~ - 109 . cloreto,isto e, a soluçao de Pd- Pd cx:m:, cloreto, foi tomada O ,6M em 

H2so4 e extraída diretanente, obtendo-se 98, 7% de extração. A fase or

gânica foi reextraída ccm tiouréia-H2so 4 O ,6M, d:>servando-se o mesnn 

fenâreno: a FOpassa de amarelo laranja para amarelo citrino, cem agit~ 

ção suave, sem transferência do paládio para a fase aquosa. Com agi ta 

ção vigorosa há 99% de reextração; notando-se uma pequena turbidez na 

fase orgânica, ccm algum precipitado na interface. ApÓs filtração da 

fase orgânica em papel umidecido can benzeno cantou-se o precipitado,no 

qual havia aproximadanente 1% de atividade de 109Pa total. 

VI.18.13. Extração de paládi.o-tiouréia em meio H2so4• 

As experiências de extração de paládio em 

meio ácido sulfúrico foram repetidas após adição de tiouréia à fase a::JU,E 

sa, observando-se repouso de 2 a 5 minutos para a cxrrplexação. A extra 

ção foi mui to baixa, de 1 a 2%, notando-se a presença de turbidez na 

fase orgânica, a qual foi filtrada através de papel de filtro para a 

ccntagern final, revelando que a extração foi muito baixa. 

VI.18.14. COnclusões. 

As seguintes ccnclusões podem ser fonnula

das para a extração de paládio ccm TOA-benzeno: 

1. Paládio é exoelenterrente extraído em 

meios HCl, HN03 e H2so 4• 

2. A carplexação de paládio por tiouréia,já 
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fàcilnente canseguida_à tenperatura arrbiente e ocorrendo instantaneaIIe!l 

te, inibe corrpletanente a extração de paládio pela 'IDA-benzeno na p~ 

sença de qualquer dos 3 ácidos rrencianados. 

3. Paládio é bem reextraído da fase orgân!_ 

ca pelo tratanento rom tiouréia - ácido. 

Os sisterras HCl e HN03 não apresentam nenhuma dificuldade para a ~ 

tração, mas o sistema H2so4 apresentou forte tendência de formação de 

tw:bidez e nesrco pequeno precipitado, que tende a ficar na fase orgâni 

ca, requerendo filtração. Nos 3 ácidos a reextração é eficiente, . isto 

é, acima de 99% do Pd são reextraídos; aperias no sistema sulfÚriro há 

a dificuldade de clarificação da fase orgânica, a qual, após filtração, 

revela não conter significante porcentagem de Pd. 

4. Um fato interessante foi cbservado na 

reextração de paládio nos 3 sistemas. 

Prirreiro, oom agitação suave da fase orgânica can solução de tiouréia

ácido, aquela sofre uma nrudança de côr, passando de amarelo laranja ~ 

ra amarelo citrino, sem haver reextração do paládio. Segmdo, oom ag!_ 

tação mais vigorosa das fases há carpleta reextração do Pd. 

A facilidade can que paládio pode ser ex 

traído em neios clorídriro, ní triro e sulfÚriro, e a sua fácil reextra 

ção com tiouréia, penni tem interessantes aplicações em quÍmica analÍ ti 

ca, caro os exenplos descritos no Cap. VII. 

VI .19. Platina 

VI .19 .1. Extração de platina cx:m aminas de alto PM. 

Literatura sâbre extração de platina por 

neio de arninas de cadeias longas é escassa. Khattak e Magee <27a) apli~ 

raro a extração de clorocorrplexos de platina na presença de cloreto es~ 

noso usando várias aminas, entre elas a tri-n-octilamina diluída em be!!, 

zeno ou clorofónnio, sendo a platina detenninada espectrofotaretri~ 

te na fase orgânica. Neste trabalho estudarros a extração de pt-IV em 

neio HCl usando 'IOA-benzeno caro fase orgânica. Foi estudada o efeito 

de tiouréia na carplexação de platina na fase aquosa, bem caro na reex 

tração do cloreto de platina da fase orgânica. 
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VI .19. 2. carportamento de platina can tiouréia 

Platina fonria. complexos can tiouréia em neio 

ácido. ~stes complexos são solúveis e apresentam-se cem côr amarelo ci 

trino. Verificamos que soluções ácidas de Ptc1; após a adição de tio:!:!_ 

réia adquirem tonalidade amarelo mais forte. Estas soluções quando tra 

tadas cem NH 4oH permanecem amarelas, mas can o envelhecimento oc:m:ça a 

aparecer um precipitado castanho. Com aquecim:mto (5 minutos em banho 

maria) a precipitação é canpleta, o precipitado é bem escuro. Alcanili 

zando estas soluções dos canplexos Pt-tiouréia can NaOH, já à tenperatu 

ra ambiente, logo inicia a precipitação, sendo canpleta a quente. O p~ 

cipitado obtido é preto e filtra bem. 

VI .19. 3. Extração de cloreto de platina-IV can 'IDA. 

Experiências de extração de Pt-IV em neio HC1 

O, 1 a 10, OM indicaram que a extração é mui to eficiente. As fases orgâ 

nicas adquirem ooloração amarela intensa. Platina apresentou um canpor 

tanento de extração muito parecido can paládio · e ouro, sendo já bem ex

traído em HCl diluído. A Tabela 27 indica os resultados das extrações 

de cloreto de Pt-IV cem TOA-benzeno. 

VI .19. 4. Reextração do cloreto de platina da fase or 

gânica cem tiouréia. 

Estudos de reextração da fase orgânica con 

tendo cloreto de platina, usando-se tiouréia-HCl de nesma. concentração 

que na extração, indicaram que o efeito da tiouréia sôbre a platina as 

sociada à arnina é muito pronunciado. A reextração da Pt pela tiouréia 

é bem eficiente. Neste particular a platina se C'alp)rta de m:rlo serre 

lhante ao paládio, prata, oobre, ouro e nercúrio, tcx:los bem reextraídos 

pela tiouréia; platina se :rrostrou diferente do rutênio na reextração, 

êste sendo pouoo reextraído pela tiouréia. A Tabela 27 indica alguns 

resultados das reextrações. 

VI .19. 5. Extração dos canplexos Pt-tiouréia com 'IDA

benzeno. 

Experiências feitas para estudar o canporta-
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rrento dos canplexos Pt-IV-tiouréía em meio HCl revelaram que êles pràti 

carrente não são extraídos pela amina. A ccnplexação foi feita à tel'l'pe

ratura ambiente, rrostrando ser bastante eficiente e rápida. Estas ~ 

riências repetidas fazendo-se a canplexação a quente indicaram resul~ 

dos apenas levemente melhores. A Tabela 27 indica os resultados das ex 

trações dos canplexos Pt-tiouréia cx:m 'IOA-benzeno. 

TABELA. 27 

EXI'RAÇÃO E REEXTRAÇÃO DE pt-IV EM HCl POR 'IOA-BENZENO. 

EFEITO DA PRESENÇA DE TIOlJreIA NA EX'I'AAÇK) E NA REEXTR1\ÇÃO. 

HCl {M) 
% de Ft extraída % de platina reextraída 

sem tiouréia cx:m tiouréia das FO da 2a. colma 

* 0,1 95,5 3,0 1,5 95,0 
* 0,5 96,7 2,5 1,2 95,8 
* 1,0 97,3 2,7 1,3 94,9 
* 2,0 98,3 2,9 1,4 93,9 
* 3,0 97,1 3,0 1,5 94,0 
* 5,0 98,2 3,5 1,7 94,6 
* 10,0 96,0 2,9 1,9 93,9 

* a:xrplexação a quente, 5 minutos em banho-maria 

VI.19.6. Conclusões 

-<l:>servanos pois que platina em meio HCl e 

muito bem extraída pela 'IOA-benzeno {e também por 'IOA-MIC e 'IOA- xileno) 

em todo o intervalo de ooncentração de HCl estudado, e que as espécies 

Pt-tiouréia não são extraídas pela amina. A reextração dos clorocarpl~ 

xos de Pt-IV da fase orgânica 'IOA-benzeno por tiouréia HCl é bastante eÊ

ciente. 

VI.20. Irídio 

VI.20.1. Extração can aminas âe alto pêso rrolecular. 

A extração de irídio em neio HCl é ineficien 
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te. Mirza e colab. <27o) estudaram a extração de cloreto de irídio com 

TIOA-MIC, encontrando baixa extração em :rreio HCl 1M(3,1%), 2M(2,4%), 3M 

(l,3%), 4M(0,6%), SM(0,1%) e 6M(0%). Assim, venos pelos resultados da 

quêles autores que, além de extrair ineficienterrente, com o aunento da 

conrentração de HCl a extração diminui. Nesta tese encontram:)s também 

baixa extração de cloreto de irídio em HCl O ,OS a l0M. 

VI.20.2. Cornportam:mto de irídio com tiouréia. 

Há pouca literatura sonre o cx:rrportamento de 

tiouréia SÔbre irídio. Em :rreio ácido as soluções de irídio são descora 

das pela ação de tiouréia. Berg e Senn <20G) indicam que o cx:nplexo tio; 

réia com irídio-IV se o::,rrporta caro um ânion. Estas soluções, tendo o 

irídio cx:nplexado a frio, tratadas com NHlE a frio e a quente,ficam a~ 

nas levenente amarelos, não ocorrendo precipitação apÓs 5 min. em ba 

nho-maria. O rresmo arontece com Ir-tu fonnado a quente, quando trata 

das com NH4OH e NaOH. 

VI. 20. 3. Extração de cloreto de irídio com 'IDA-benze

no. Efeito da presença de tiouréia na extr~ 

ção e na reetração. 

Foram feitas experiências de extração em 

rreio HCl O ,OS a l0M, usando-se 2 rrg de Ir em 3 a 5 ml de fase aquosa, ex 

traída com igual volurre de TOA-benzeno. De maneira geral, a extração até 

6M é baixa, confinnando os dados da literatura <27o). Porém, em HCl l0M 

encontramos 4, 5% de extração. Mesrro levando-se em ronta a baixa extra

ção de Ir-IV em rreio HCl, foi possível verificar que tiouréia na fase 

aquosa contribuiu para diminuir ainda mais a extração, bem CCllO, o efei 

to de tiouréia-HCl na fase orgânica contribui para a reextração do irí

dio. A fase 01:gânica é amarela mas quando agitada com tiouréia-HClp:ssa a 

inoolor. Soluções ácidas de Ir-IV em rreio HCl, bem amarelas, ao adicionar 

tiouréia desroram irrediatam:mte. As espécies irídio-tiouréia são ainda 

ITEnos extraídas do que o cloreto de irídio. A Tabela 28 apresenta al 

guns resultados das extrações de irídio. 

VI.20.4. Conclusões. 
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TABEIA 28 

EXI'RlÇÃO E REEXI'RAÇÃO DE IR!DIO EM HCl CCM 'IDA-BENZENO 

EFEITO .DA PRESENÇA DE TIOURl!:IA NA EXI'R1l.ÇÃO E NA ~ 

HCl (M} % de Ir extraído % de Ir reextraído cantu obse:rvação 
sen tu cx:m tu us.ando as ro da 2a. cohma 

0,05 1,0 - - -
0,05 1,9 - - -
0,5 2,0 - - -
0,5 1,9 - - -
1,0 2,0 - - -
2,0 1,6 - - -
4,0 2,9 0,8 65,0 -
4,0 1,3 - - -

* * oanplexação à 10,0 4,5 1,4 80,0 
tenperatura 
ambiente. 

Embora a extração de Ir-IV em meio HCl seja 

baixa, pode-se concluir que a presença de tiouréia na fase aquosa can 

plexa o irídio de m::x:lo a diminuir ainda nais a sua extração. Por outro 

lado, tiouréia-HCl atua sÔbre cloreto de irídio, contribuindo para a 

sua reextração da fase orgânica. 

VI.21. õsmio 

VI. 21.1. Extração de ósmio can aminas. 

A literatura sÔbre extração de Ósmio por an!!_ 

nas de alto pêso rrolecular é escassa. Kattak. e colab. <278> estudaram a 

extração de platina e elerentos associados, entre êles Ósmio, por :,arn:lnã:; 

de alto PM na presença de cloreto estanoso caro redutor, concluindo que 

Ósmio não é extraído. 

VI. 21. 2. Conportanento de ósmio can tiouréia. 

t bem conhecida a fonnação de oanplexos os 



154 

mio-tiouréia, venrelhos, em meio ácido, cx:no já descrito no cap.IV. 

Estas soluções vennelhas de ÓSmio-tiouréia 

quando tratadas can NH4OH, à temperatura ambiente, passam a amarelo, a 

solução cx:ntinuando l.Írrq?ida após 10 minutos. can aquecinento prolonga 

do aparece precipitado escuro. Alcalinizadas cem NaOH e aquecidas as 

soluções produzem tarrbérn precipitado escuro. 

VI. 21. 3. Extração de Os-IV por TOA-benzeno em meio 

HCl. 

Foram feitas experiências de extração can 

'IDA-benzeno usando-se urna solução (NH4) 2oscl6 , em HCl 0,1 a l0M. Em tô 
das as experiências as fases orgânicas ficaram intensarrente coloridas 

de amarelo, enquanto a fase aquosa era incolor. A extração se mostrou 

bastante eficiente já em HCl 0,lM, diminuindo can o aunento da concen 

tração do HCl. Nestas experiências foi usado ósmio-193 caro traçador 

radioativo, e em muitas experiências foi feito teste para a identifica

ção do Ósmio na fase aquosa após extração usando-se a reaçao can tio, 

uréia (descrita no Cap.IV). 

VI.21.4. Extração do canplexo Ósmio-tiouréia. 

A carplexação do Ósrnio por tiouréia foi fei 

ta em meio HCl, éqt]ecendo-se em banho-maria durante 5 minutos, resf ric3!!_ 

do e em seguida extraindo-se can TOA-benzeno. As experiências derrons 

traram que a extração de Ósrnio foi bastante reprimi.da devido à carpl~ 

ção pela tiouréia. A tabela 29 indica os resultados. 

VI.21.5. Ieextração de Ósmio da fase orgânica can tio 

uréia. 

Fases orgânicas TOA-benzeno contendo 0,2 a 

O, 5 ng de Ósrnio, extraído cx:no clorocanplexo em meio HCl foram tratadas 

cem soluções tiouréia-HCl de mesma concentração usado na extração. Os 

resultados indicaram que a reextração do Ósmio é relativarrente baixa. 



TABEI.A 29 

EXTRAÇ.ÃO E REEX'l'IW;ÃO DE Os-IV EM MEIO HCl CDM 'IDA-BENZENO 

EFEI'ID DA PRESENÇA DE TIO~IA NA E}ITAAÇliD E NA REE}ITAAÇliD 

HCl (M) % de Os extraído % de Ósmio reextraído 
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sem tiouréia cx::m tiouréia usando as FO da 2a.cohma 

0,1 93,0 5,1 11,1 

0,5 96,0 4,9 14,2 

1,0 82,0 3,3 14,9 

2,0 79,0 5,4 12,1 

3,0 77,5 3,8 13,0 

5,0 77,8 4,1 12,8 

7,0 79,0 4,5 12,0 

10,0 82,0 4,0 11,5 

VI.22. Ouro 

VI. 22 .1. Extração de ouro can aminas de alto PM. 

A literatura so"bre extração de ouro can an1!_ 

nas de alto PM é bastante escassa. Groenewald <279> estudou a extração 

de cianeto de Au-I por sais de arrônio quaternário, entre êles, Aliquat

-336, diltÚdos em di-isabutil-ootona, dete:rminando o ouro na fase orgâ

nica diretarrente por espectrofotanetria de absorção atânica. 

Nesta tese coostatarros a excelente extração 

do cloreto de Au-III por aninas de alto PM ('IDA-MIC e 'IDA-benzeno), bem 

cx:mo estudanos o a:mportarrento de extração na presença de tiouréia e o 

seu uso na extração do ouro de fases orgânicas 'IDA-MIC e 'IDA-benzeno. 

VI.22.2. Co:nportarento de ouro cx::m tiouréia. 

Há poucas referências sÔbre fo:rmação de can 

plexos de tiouréia can ouro (cap.IV). Neste trabalho verificanos que 

soluções ácidas de Au-III quando tratadas a:m tiouréia inediatarrente fi 

cam incolores, rresnn à terrperatura ambiente. Estas soluções quando al 
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calinizadas can NaOH adquirem tonalidade amarelo intenso, mas nao ocor 

re nenhuma precipitação - carportarrento que difere d• grande maioria dcs 

elerrentos submetidos a êste teste. As soluções de Au-III-tiouréia alca 

linizadas can NaOH e depois tratadas can H2o2 apresentam Au reduzido; o 

teste é mui to bom. 

Cloreto de ouro na fase orgânica (amarela) 

quando tratado oorn tiouréia, descera inediatarrente, em rreio ácido. Esta 

rresma solução alcalinizada oorn NaOH adquire coloração amarela; esta p~ 

sa para a fase aquosa, mas não ocorre nenhuma precipitação. 

VI.22.3. Extração de Auc13 can TOA-diluentes, em fun 

ção da cancentração de HCl. 

As prineiras extrações de Auc13 can 'IDA-MIC 

e 'IDA-benzeno já revelaram que a eficiência da extração em HCl diluido 

é notável. A extração foi estudada variando a concentração de HCl de 

O, 1 a 4, OM sendo elevada já em HCl O, lM, com:::> pcxle ser vista na Tabela 

30. A separação de fases é Ótima. 

VI. 22. 4. Traçador de Ouro-198 

Para maior facilidade, as experiências foram 

seguidas usando-se traçador de ouro-198. ~ste foi preparado por irra 

diação de ouro rretálico, depois dissolução em água :régia e seguidas eva 

por ações can HCl para eliminação total do nitrato. Foi preparada uma 

solução contendo 6, 4 rrg de Au/rnl can atividade considerável, sendo di 

luída à rredida da necessidade ou a ela adicionada solução de AuC13. Tô 

das as contagens (totais) foram feitas por espectraretria gama.. 

VI.22.5. Reextração do Auc13-roA can tiouréia 

As fases orgânicas 'IDA-benzeno ou 'IDA-MIC cm 

tendo AUC13 foram tratadas can HCl-tiouréia. Ouro é fácil e eficiente 

rrente reextraído da amina por êste tratanento. A fase orgânica se ap~ 

senta bem amarelo, citrino; ao prineiro contacto cana solução de tiou 

réia é inediatarrente descorada, o ouro passando totalrrente à fase aqUQ 

sa. A Tabela 30 rrostra alguns resultados desta reextração. 
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VI. 22. 6. Extração do CXXtplexo Au-Tiouréia a:rn '.IüA

diluentes. 

Soluções de cloreto de ouro em rreio HCl após 

a crnplexação a:rn tiouréia e subrretidas à ' extração a:rn 'IOA-benzeno ~ 

trararn que pràticanente os CXXtplexos Au-tiouréia não são extraídos pela 

arnina. A Tabela 30 rrostra alguns resultados. A ccnplexação foi feita 

à terrperatura arrbiente, esperando-se 3 minutos para a extração, e taro 

bém a quente, sendo a solução resfriada e depois extraída. 

TABEIA 30 

EXI'RAÇÃO E REEXTRAÇÃO DE OURO EM HCl OOM 'IDA-BENZENO 

EFEITO DA PRESENÇA DE TIOURÉIA NA EXTRAÇÃO E REEXTRAÇÃO 

HCl (M) % de Au extraído %Au reextraído a:rn Tu OJservação 
sem Tu a:rn Tu usando as FO da 2ª ooll.ma 

0,10 * * corrplexação 78,5 3,5 96,0 
* à terrperat~ 0,25 98,1 4,0 97,0 
* 

ra arrbiente, 
0,5 99,5 3,0 96,7 repouso 3 

* minutos , 1,0 99,8 5,0 96,3 
** 1,0 99,8 0,5 96,0 ** corrplexação ** 2,0 99,7 0,8 96,1 por éqUeCi-
* rrento duran 2,5 99,8 3,0 96,9 te 3 -
* 

minu-
4,0 99,5 2,8 97,0 tos. 

As experiências de extração e também de reex 

tração tinham de O, 3 a 3 ng de ouro na fase aquosa. 

VI. 22. 7. Espectros de absorção rrolecular de cloreto de 

Au-III em 'IDA-benzeno. 

As fases orgânicas contendo AUC13 extraído 

em 'IOA-benzeno e '.IüA-MIC se apresentam ooloridas de um amarelo citrino, 

podendo provàvelnente ser usadas para a detenninação direta de ouro. 

Foi registrado o espectro de absorção rrolecular, sendo observado um -ma. 
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xi.no de absorção em 480 rnµ. 

VI.22.8. Conclusões 

As experiências aqui realizadas pennitem foE 

rnular as seguintes oonclusões: 

1. Cloreto de Au-III é eficienterrente ex

traído por 'IDA-diluentes em extenso in 

tervalo de ooncentração de HCl. 

2. Au-III em neio HCl fonna. cxxrplexos está 

veis can tiouréia; êstes cx:npostos nao 

são extraídos pela arnina. 

3. Fases orgânicas oontendo AUC13 em 'IDA-~ 

zeno e 'IDA-MIC são eficienterrente reex

traídas can soluções tiouréia-HCl. Para se fazer uma oonparação, tenta 

nos a reextração de ouro da fase orgânica can água e can soluções al~ 

linas. cem:> carbonato de sÓdio e de arrônio; nestes casos a reextração fui. 

muito ineficiente. Portanto, já na reextração cx::m água o ouro difere 

por exenplo de ferro e urânio, que são bem reextraídos, podendo-se re 

extraí-lo depois can tiouréia. 

4. Fases orgânicas contendo Aucl
3 

pcxierão ser 

usadas para a detenninação direta de o~ 

ro por espectrofotaretria de absorção rrolecular e também por absorção 

atômica. 

VI. 23. M3rcúrio 

VI . 2 3. 1. Extração de rrercúrio cx::m arninas 

Literatura sÔbre extração de nercúrio cx::m 

arninas tarrbérn é escassa. Mirza e oolab. <270> estudaram a extração de 

cloreto de rrercúrio cx::m TIOA-MIC, rrostrando que a extração aumenta can 

a ccncentração do HCl: 1M(64%), 2M(65%), 3M(67%), 4M(88%), SM(89,5%) e 

6M(l00%). Estu:lanos a extração de nercúrio em neio HCl por TOA-benzeno 

e 'IDA-MIC, bem cx:no o efeito da tiouréia so"bre a extração e a reextra 

ção de rrercúrio. 
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VI. 23. 2. CCinportarrento de rrercúrio cem tiouréia 

M:!rcúrio fomia vários ccrcplexos can tiouréia 

em rreio ácido. ~stes conplexos são extraordinàriarrente fortes, caro ~ 

de ser visto pelas constantes de estabilidade (cap. IV, Tab. 3 e 4). s~ 
luções de Hg-II em rreio HCl quando cx::rnplexadas cx:m tiouréia e em segu!_ 

da alcalinizadas oom NaOH produziram, irrediatarrente, à tenperatura am 

biente, precipitado preto de sulfeto. caro para bismuto, prata e ant!_ 

nônio, soluções aquosas pouoo ácidas, nas quais o fenôrreno de hiaról!_ 

se foi iniciado (rrercúrio, bismuto, antinônio) ou a precipitação dos 

cloretos teve lugar (prata e rrercúrio) são tomadas ccrcpletarrente lím

pidas pelo tratarrento cem tiouréia. Verificanos êste efeito usando so 

luções de nitrato de Hg-II, diluídas em água, ou então precipitando n~ 

las o cloreto de rrercúrio pela adição de HCl, em seguida adicionando 

tiouréia. 'As soluções são totàlrrente clarificadas, dependendo da con 

oentr.ação do HCl usado. Numa série de experiências usando-se 2 rrg de 

Hr-~ HCl o,s-1,0-2,0-3,0-4,0-S,0 e 6,0M, rresma quantidade de tiouréia 

adicionada, verifioou-se que ocorria precipitação de Hg-tiouréia em HCl 

2M (maior volune de precipitado), diminuindo o volune do precipitado 

em HCl acima de 3M. 

Tarrbém as fases orgânicas 'IDA-benzeno con'te!!_ 

do cloreto de rrercúrio extraído, quando tratadas oom tiouréia e logo a.!_ 

calinizadá>cx:m NaOH, produzem irrediatamante precipitado preto de sulfe 

to. 

VI. 23. 3. Extração de cloreto de rrercúrio cem 'IDA - di 

luentes. 

Para as experiências de extração foi usada 

solução de nitrato de Hg-II à qual foi adicionado suficiente ácido cl~ 

rídrico. 'As extrações foram feitas em HCl O ,2 a 10 ,0M, encontrando -se 

excelente extração já em HCl O ,2M. Foi usado rrercúrio-203 caro traça 

dor radioativo. 

VI. 23. 4. Eeextração de rrercúrio da fase orgânica cx:m 

tiouréia. 

caro para oabre, prata, paládio e oum , as 
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soluções orgânicas TOA-MIC e 'IDA-benzeno, quando tratadas can soluções 

tiouréia-HCl de rresma ccnrentração usada na extração, têm o rrercúrio to 

talmente reextraído. 

VI. 2 3. 5. Extração dos corrplexos Hg-tiopreia 

~vido à formação de oorrplexos extremarrente 

estáveis can tiouréia em rreio ácido, era previsto que a extração de 

Hg-II em rreio HCl e na presença de tioureia apresentasse baixos resul~ 

dos. ~ fato isto foi oonfirmado experirrentalroente. A corrplexação das 

soluções de Hg-II cem tiouréia foi feita à temperatura anbiente, naqual 

já é bastante eficiente e rápida, dispensando aquecirrento. Em tôa.as 

experiências a extração dos corrple:xos Hg-tioureia não foi além de 0,5% ~ 

A Tabela 31 rrostra alguns resultados das experiências de extração e re

extração de Hg-II em rreio HCl cem 'IDA-benzeno. 

TABELA 31 

EXTRl-ÇÃO E REEXTRAÇÃO DE MERCÕRIO EM HCl POR 'IDA-BENZENO 

EFEITO DA PRESENÇA DE TIOURt:IA NA EXTRAÇÃO E NA REEXTRAÇÃO 

HCl (M) % de Hg-II extraído % de Hg reextraído das 

sem tiouréia cem tiouréia fases orgânicas da 2a. coltma 

0,2 99,8 0,3 99,7 

0,5 99,8 0,4 99,5 

1,0 99,9 0,5 99,3 

2,0 99,9 0,3 99,5 

3,0 99,9 0,4 99,5 

5,0 100,0 0,5 99,6 

10,0 95,0 0,3 99,0 

VI.23.6. Conclusões 

As experiências por nós realizadas pennitem 

emitir as seguintes conclusões: 

1. Hg-II em rreio HCl é bem extraído por 'IOA

benzeno e TOA-MIC. 



161 

2. Hg-II em rreio ácido (HC1,HNO3) fonna ccrn 

plexos extraordinàriarrente estáveis can 

tiouréia,ni:. exb:aida;pela amina. 

3. Fases orgânicas TOA-benzeno e 'IDA-MIC con 

tendo HgC12 extraído, quando tratadas ccrn 

solução tiouréia-HCl pennitem a reextração total do rrercúrio. Hg-II e~ 

traído pela amina é tão fortemente associada a ela que a reextração can 
- - ~ . . .- l (270) -f'I pode . . agua e praticarrente 1.Itp0ss1ve • .c.ste canportarrento penm.tir 

interessantes separações, vários elerrentos podendo ser reextraídos da 

amina can água caro ferro, urânio, cd:>re, sendo o rrercúrio finalrrente 

reextraído can tiouréia-ácido. Várias aplicações interessantes serao 

indicadas no Capítulo VII. 

VI • 2 4. Estanho 

VI. 24. 1. Extração com aminas. 

Estanho-II em rreio HCl é bem extraído por 

aminas de alto pêso rrolecular. Mirza e colab. <270> usando TIOA-MIC en 

centraram as seguintes extrações para Sn-II: HCl 1M(90%), 2M(90%), 3M 

(91,2%), 4M(91,4%), SM(96%) e 6M(l00%). Estudarros aqui a extração de 

cloreto de Sn-II em rreio HCl O, 1 a l0M e a influência da tiouréia na 

extração e na reextração do estanho. 

VI.24.2. canportarrento de estanho ccrn tiouréia. 

Não encontrarros nenhuma literatura sÔbre for 

mação de cc:nplexos de tiouréia ccrn estanho. Alguns testes por nós rea 

lizados Il'Ostraram que soluções ácidas de SnC12 após a adição de tiou 

réia e em seguida alcalinizadas ccrn NaCH não apresentam precipitação , 

rresrro a quente (banho maria, 10 minutos). tste canportarrento do Sn-II 

oom tiouréia em rreio alcalino poderá ser explorado para separar Sn de 

outros elerrentos que são precipitados caro sulfetos. A solução con"t.e!!, 

do sncl2 e tiouréia, quando alcalinizada ccrn NH4CH produz precipitado 

branco, que não se altera rresmo cano aquecimento em banho-maria duran 

te 10 minutos. 
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VI. 24. 3. Extração de cloreto de Sn-II oom 'l'OA-benzeno 

Foram feitas experiências de extração de cl.2 

reto de Sn-II em neio HCl O ,1 a l0M, cx:m boa eficiência já em HCl O ,SM, 

oonfonne poderá ser visto pela Tabela 32. Para HCl 1 a 6M enca,,trarros 

valores de extração em neio TOA-benzeno leverrente superiores aos imi 

cados por Mirza e colab. <270>. 

VI.24.4. Peextração do SnC12 da fase orgânica cx:m Tu. 

Experiências usando fase orgânica contendo 

sncl2 extraido cx:m TOA-benzeno revelaram que tiouréia-HCl não tem cap~ 

cidade de reextrair Sn-II do sol vente. rependendo da concentração do 

ácido usado na reextração, pode haver reextração parcial de Índio-113 m 

( geneticarrente ligado ao traçador estanho-113 usado. 

TAREIA 32 

E~ IE Sn-II POR TOA-BENZENO EM FUNÇÃO DA CXNCEN'I'PJÇN) IE HCl. 

EFEITO DA TIO~IA NA EXT~ E REEX'I'Rll,ÇÃO 

HCl (M) % de Sn extraído % de Sn reextraído 

sem tiouréia a:m tiouréia das FO da 2~coluna 

0,1 31,2 29,0 -
0,5 95,1 95,0 < 1 

1,0 96,6 96,0 < 1 

2,0 98,0 98,0 < 1 

4,0 98,0 98,0 < 1 

6,0 98,0 98,0 < 1 

10,0 98,8 98,0 < 1 

VI. 24. 5. Extração de Sn-tiouréia cx:m 'IDA-diluentes. 

Experiências de extração após a adição de 

tiouréia às soluções ácidas de Sncl2 , fazendo-se a cx:mplexação à t~ 

ratura ambiente ou a quente, revelaram que a tiouréia não irrq;>ede a ex 

tração do estanho pela amina. Alguns resultados poderão ser vistos na 
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Tabela 32. 

VI.24.6. Traçador de estanho-113. 

Para maior facilidade, as experiências de ex 

tração e reextração foram feitas rrarcando-se as soluções de snc1
2 

cx:m e~ 

tanho-:-113 • ~ste traçador foi preparado irradiando-se estanho imtálioo 

e dissolvendo-se cx:m HCl. Em seu decai.nento estanho-113 gera índio-113m 

caro descendente. As propriedades dêstes radioisÓtc::p:)S estão na Tabela 

7, capítulo V. Podendo haver, pois, ranpinento de equilÍbrio durante 

as extrações e reextrações, cx:m partição de Sn e In, as oc:ntagens foram 

feitas logo após a separação das fases e depois de atingido o equil!brio 

radioativo. Os valores da Tabela 32 foram obtidos em condições de equ!_ 

l!brio radioativo. 

VI.24.7. Ccnclusões 

Estas experiências pennitiram emitir as se 

guintes conclusões: 

1. Sn-II em imio HCl é eficientemante extraí 

do por 'IDA-benzeno e 'IDA-MIC a partir de 

HCl O,SM. 

2. Tiouréia não inpede a extração de SnC12em 

tôda ~ faixa de concentração do HCl estu 

dada, provàvehrente não fonnando carplexos cx:m Sn-II. 

3. Tiouréia, igual.nente, não possibilita a 

reextração do cloreto de Sn-II da fase ºE 
gânica. 

4. Não havendo precipitação de Sn cx:mo sulf~ 

to, pela hidrólise da tiouréia em meio 

NaüH, êle poderá ser separado de vários elerrentos que são precipitados 

nestas condições, cx:mo por exemplo: ferro, cádmio, zinco, cd::>re, prata, 

bismuto, churrbo e imrcúrio. 

VI.25. AntinÔnio 

VI. 25 .1. Extração cx:m aminas de alto PM. 
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(270) 
Indica a literatura que antimônio em 

neio HCl >4M é bem extraído por TIOA-MIC : HCl lM(0,6%), 2M(l5,8%) , 3M 

(55,3%), 4 a 6M(l00%). Neste trabalho realizaroos extrações de antim:3nio 

em neio HCl 0,4 a l0M, estudando tarrbém a influência de tiouréia na · fa 

se aquosa e na reextração. 

VI.25.2. Conportarnento de antirrÔnio can tiouréia. 

Há pouca literatura sÔbre a interação de tio 

uréia can sais de antim5nio. t!ste elercento forma can tiouréia ccnplexos 

de oor amarela em neio ácido. Nas experiências por nós realizadas, ao
no para bismuto e mercúrio, também para antim5nio a presença de tiouréia 

evita precipitações por hidrólise. Por exerrplo, a dissolução de SbC13em 

HCl diluído, de rrodo que por hidrÓlise se obteve um precipitado branco, 

cana adição de solução éqUOSa de tiouréia êste precipitado foi dissolvi 

do ccmpletarnente, obtendo-se urna solução amarela, línpida, de cloreto de 

antinÔnio ccmplexado por tiouréia. Esta solução, nesrco por . aquecinento 

durante 30 minutos em banho-maria, não produz precipitado por hidrÕlise, 

nostrando-se bastante estabilizada. Soluções de antirrÔnio ccnplexadas 

can tiouréia em neio HCl diluído, à terrperatura ambiente, observando-se 

um período de repouso de 2 minutos, quando alcalinizadas can NH lH, PrQ 

duz em um precipitado branco, floculoso, desaparecendo a oor amarela. 

tste precipitado se mantém inalterado durante o envelhecinento, à t~ 

ratura arrbiente; mesno por aquecinento não é precipitado o sulfeto. Tra 

tando-se o canplexo antirrÔnio-tiouréia can NaOO, produz-se um precipi t~ 

do branco, solúvel no excesso; aquecinento da solução resultante por 

dez minutos em banho-maria não produz precipitação. O conplexo de anti 

nônio-tiouréia obtido a quente (5 minutos em banho-maria) e em seguida 

alcalinizado can NH4OH, produz um precipitado amarelo, floculoso, que 

por aquecinento passa a violeta. Iepetindo-se êste teste can NaOO, ob 

tem-se urna solução amarela intenso, línpida, à terrperatura arrbiente; por 

aquecinento, ocorre leve tw:bidez, observando-se pequeno precipitado vi~ 

leta após centrifugação; a precipitação ccntudo é incarpleta. Tudo indi 

ca que a ccmplexação can tiouréia a quente é na.is eficiente. 

A intensidade da oor amarela do cc:nplexo ant! 

nônio-tiouréia depende da ccncentração do HCl. Numa série de experiên-
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cias foi possível oonstatar que, em HCl 0,25-0,5-1,0-2,0 e 3,0M, a 
. 

cor 

era rrais intensa em HCl lM, ou rcelhor, a intensidade do amarelo foi au 

nentando de O ,25 a 1,0 {máxirro), para em seguida diminuir cem o aurrento 

da concentração do HCl; em HCl 3M observa-se apenas urna solução leV'elre!!. 

te amarela. Por c:quecinento, em banho-maria, estas soluções pennanecem 

lÍITpidas, porém, a intensidade do amarelo é dràsticarrente diminuida, in 

tensificando novarrente quando resfriadas. 

Una outra observação interessante feita du 

rante êste trabalho foi a intensificação da a3r amarela da reação de 

Sb-III caro o íon I- em rceio ácido, após a adição de tiouréia. A sol:!:!_ 

ção ácida de Sb-III contendo iodeto é amarela, mas após a adição do ti~ 

uréia, a côr amarela é notõriarrente intensificada. Soluções diluídas 

de iodeto de antirrÔnio, fracarrente amarelas , oorn a adição de tiouréia fi. 

cam intensarcente amarelas. 

VI. 25. 3. Extração do cloreto de antirrÔnio cem 'IOA-ben 

zeno. 

Foram feitas extrações de Sb-III em rceio HCl 

0,4 a lOM, procurando também conhecer o efeito da tiouréia na extração 

e na reextração. Contràriarrente às indicações da literatura<27o), con 

seguinos excelentes extrações do cloreto de antim5nio em rceio HCl 0,4 

a lOM cem 'IDA-benzeno. Soluções de Sb-III abaixo de O, 4M, contendo 2mg 

de Sb caro carregador, eram bastante turvas; assim, foram feitas extra 

ções a partir de HCl O, 4M, sendo a solução ainda levenente turva, mas 

pela extração o precipitado foi redissolvido, sendo o anti.rrônio extra!,_ 

do pela arnina. A Tabela 33 apresenta os resultados das extrações de 

SbC13 por 'IDA-benzeno. 

VI. 25. 4. Reextração de SbC13 da 'IDA-benzeno cem tiou 

réia. 

Experiências de reextração do Sb-IIl oorn tio:!:!. 

réia-HCl de rcesrna concentração da fase aquosa de extração revelaram que a 

:reversão é apenas eficiente para baixas ooncentrações de HCl, e à rredi 

da que aurrenta a ooncentração do ácido diminui a reextração do antimmio. 



166 

A Tabela 33 indica algms resultados destas reextraçxSes. 

VI. 25. 5. Extração de carplexo Sb-tiouréia por 'IDA-be!:!_ 

zeno. 

Experiências de extração de Sb-III em neio 

HCl O, 4 a l0M após a adição de tiouréia para a:mplexar o antinônio, a 

tenperatura ambiente (repouso 2 a 5 minutos} e também por aquecinento , 

revelaram qi.E a tiouréia inpede apenas parcial.nente a extração do anti

nônio. 

TABELA 33 

EXI'RAÇÃO E REEXI'RAÇÃO IE ANTI~O EM HCl POR 'IDA-BENZENO. 

EFEI'ID DA PmSENÇA DE TIOURÉIA NA E}cr'RAÇÃO E NA REEXI'RAÇÃO 

HCl (M} % de Sb-III extraído % de Sb reextraído das fases 

sem tiouréia can tiouréia orgânicas da 2~\::oluna 

0,4 97,3 37,2 58,5 

0,5 96,6 45,6 51,0 

1,0 97,3 71,0 41,5 

2,0 98,5 88,5 17,5 

3,0 98,6 94,1 14,4 

5,0 98,5 96,0 7,7 

10,0 97,0 95,0 3,0 

VI. 25. 6. Sistema iodeto: extração can 'IDA-benzeno. 

Caro no caso do churrbo, julgam:)s de interê~ 

se o estudo da extração de Sb-III na presença de iodeto de potássio. F'2, 

raro feitas algumas experiências seguindo-se o nesrro critério usado para 

o sistema HCl. Até HCl 2M ccntendo 100 mg de KI adicionados, as extr~ 

ções são carparáveis à extração do SbC13, apenas um pouco mais altas; o 

nesrco aconteceu cana reextração por tiouréia. Não foram feitas e~ 

riências acima de HCl 2M. 

VI.25.7. Traçador de antinônio. 



167 

Foi usacb ant.irrônio-12 4 oc:m:> traçador, obti 

do por irradiação neutrônica de carbcnato de antim:nio e dissolvido can 

HCl. 

VI. 25. 8. Conclusões 

Ccncluirros que, ao ccntrario do indicado na 
literatura (2?0} Sb-III é bem extraído em HCl 0,4 a l0M por TOA-benzeno. 

Tiouréia impede apenas parcial.nente a extração do antim5nio em HCl até 

0,SM, daí para cima sendo bem extraído; o rresrro aoontece cana reextra 

çao, que é mais eficiente para baixas ooncentrações de HCl. 

VI.26. Iesultados gerais das extrações e reextrações no sist~ 

ma TOA-benzeno-HCl. 

A Tabela 34 retme os resultados das extrações e~ 

ções de todos os elerrentos estudados para o sistema .'IOA-benzeno-HCl, co 

no tarrbém os resultados das extrações dos ccrrplexos elerrento-tiouréia~ 

lo rresrro solvente. 



TA
BE

IA
 3

4 
-

SI
ST

EM
A

 'I
O

A
-B

EN
ZE

N
O

-H
C

l. 

~
 .. H

C
L 

0
,1

 
0

,2
 

0
,3

 
0

,4
 

0
,5

 
1

,0
 

2
,0

 
3

,0
 

~,
o 

5
,0

 
6

,0
 

7
,5

 
1

0
,0

 
. 

1<
:I 

~,
v,

M
:N

'lo
--

-.
...

...
,_

 

U
râ

ni
o-

V
I 

tr
 

tr
 

5,
00

 
-

13
,6

 
2

7
,1

 
7

3
,1

 
99

,2
 

10
0,

0 
-

-
-

-
E

 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

RE
 

tr
 

tr
 

5,
00

 
-

1
3

,6
 

2
7

,1
 

73
,1

 
99

,2
 

10
0,

0 
-

-
-

-
EC

 

F
er

ro
-I

II
 

-
-

-
-

-
99

 
99

 
99

 
99

 
-

-
-

-
E

 
-

-
-

-
-

tr
 

tr
 

tr
 

tr
 

-
-

-
-

RE
 

-
-

-
-

-
3-

4 
3-

4 
3-

4 
3-

4 
-

-
-

-
EC

 

cá
dm

io
-I

I 
9

8
,8

 
99

,0
 

99
,5

 
-

-
99

,7
 

-
9

9
,8

 
99

,8
 

-
-

-
-

E
 

tr
 

tr
 

tr
 

-
-

tr
 

-
~ 

tr
 

tr
 

-
-

-
-

RE
 

9
8

,8
 

99
,0

 
99

,5
 

-
-

9
9

,7
 

-
99

,8
 

99
,8

 
-

-
-

-
EC

 

m
d

io
-I

II
 

·o
 

'º 
5-

6 
-

-
75

,0
 

-
95

,0
 

99
,7

 
-

-
-

-
E

 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

RE
 

-
-

5
.6

 
-

-
75

,0
 

-
95

,0
 

99
,7

 
-

-
-

-
EC

 

Z
in

o
o

-I
I 

80
 

83
 

88
 

-
95

,6
 

9
8

,1
 

9
9

,1
 

-
99

,8
 

-
-

-
-

E
 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
R

E 
-

-
-

-
-

71
-7

2 
-

-
70

-7
1 

-
-

-
-

EC
 

. 
C

b
b

re
-I

I 
-

-
-

-
0,

6 
6

,9
 

1
7

,8
 

46
,0

 
77

,5
 

88
,0

 
88

,3
 

6
4

,8
 

55
,0

 E
 

-
-

-
-

98
,0

 
96

,0
 

9
8

,8
 

9
9

,7
 

99
,0

 
95

,5
 

96
,0

 
95

,9
 

96
,0

 R
E 

-
-

-
-

o 
0

,3
 

0
,4

 
0

,7
 

0,
9 

3
,8

 
3

,5
 

3
,0

 
7

,4
 E

C 

P
ra

ta
-I

 
97

,0
 

97
,0

 
97

:,0
 

-
98

,0
 

9
6

,8
 

9
8

,1
 

-
77

,0
 

39
,0

 
-

5
,0

 
-

E
 

9
9

,5
 

98
,0

 
98

,0
 

-
9

8
,7

 
99

,0
 

99
,0

 
-

98
,0

 
99

,0
 

-
99

,0
 

-
RE

 
1

,0
 

0
,4

 
0

,5
 

-
1

,5
 

1
,5

 
1

,5
 

-
1

,4
 

1
,9

 
-

1
,6

 
-

EC
 

co
n

ti
n

u
a.

 



co
n

ti
n

u
aç

ão
 

~
 0

,1
 

B
is

m
u

to
-I

II
 

99
,0

 
91

,0
 

1
,1

 

O
11

.m
bo

-I
I 

75
,0

 
89

,0
 

73
,0

 

T
ál

io
-!

 
- - -

T
á
li

o
-I

II
 

- - -
O

u
ro

-I
II

 
78

,5
 

96
,0

**
 

3,
5 

~
rc

ú
ri

o
-I

I 
- - -

E
st

an
h

o
-I

I 
31

,2
 

tr
 

i§
~

fj
 

* 
re

m
ov

id
o 

o 
p

p
t 

**
co

m
pl

ex
. 

fr
io

 

0
,2

 
0

,3
 

0
,4

 
0

,5
 

93
,0

 
-

-
86

,0
 

91
,8

 
-

-
92

,5
 

1
,5

 
-

-
2

,0
 

-
-

-
81

,6
 

-
-

-
8

4
,1

 
-

-
-

64
,2

 

-
-

-
53

,0
 

-
-

-
57

,0
* 

-
-

-
19

 e
 

5 

-
-

-
76

,0
 

-
-

-
93

,5
 

-
-

-
1

,3
 

98
,0

 
99

,0
 

-
99

,5
 

97
,0

**
 9

7,
0*

* 
-

96
,7

 
4

,0
 

3,
0 

-
3,

0 

9
9

,8
 

-
-

9
9

,8
 

99
,7

 
-

-
99

,5
 

0
,3

 
-

-
0

,4
 

-
-

-
9

5
,1

 
-

-
-

<
l 

-
-

-
95

,0
 

**
* 

co
m

p
le

x
.q

u
en

te
 

1
,0

 
2

,0
 

3
,0

 
4,

0 
5

,0
 

6
,0

 
7

,5
 

1
0

,0
 

70
,0

 
6

7
,5

 
68

,0
 

-
69

,5
 

-
-

-
E

 
84

,0
 

70
,0

 
57

,0
 

-
30

,4
 

-
-

-
R

E 
7

,5
 

1
8

,0
 

39
,0

 
-

57
,9

 
-

-
-

EC
 

82
,9

 
81

,6
 

-
81

,1
 

-
-

-
-

E
 

50
,2

 
5

1
,4

 
-

45
,0

 
-

-
-

-
R

E 
76

,3
 

5
7

,3
 

-
55

,0
 

-
-

-
-

EC
 

51
,5

 
49

,7
 

50
-,1

 
-

50
,6

 
-

-
-

E
 

59
,5

 *
 5

8
,3

 
56

,0
 

-
5

7
,1

 
-

-
-

R
E 

11
 e

 
4 

1
3

,0
 

12
,2

 
-

1
4

,6
 

-
-

-
EC

 

78
,5

 
73

,5
 

78
,0

 
-

79
,0

 
-

-
-

E
 

9
4

,7
 

93
,0

 
9

5
,7

 
-

9
8

,8
 

-
-

-
R

E 
1

,5
 

0
,9

 
0

,1
 

-
0

,8
 

-
-

-
EC

 

99
,8

 
9

9
,7

 
9

9
,8

 
99

,5
 

-
-

-
-

E
 

~
 ,3

 
96

 ,l
**

irf
 9

6 
,9

* 
97

 'º
*"

' 
-

-
-

-
R

E 
5 

0,
5*

**
 O

 ,8
 

3,
0 

2
,8

 
-

-
-

-
EC

 

99
,9

 
99

,9
 

99
,9

 
-

10
0 

-
-

95
,0

 
E

 
99

,3
 

99
,5

 
99

,5
 

-
99

,6
 

-
-

99
,0

 
R

E 
0

,5
 

0
,3

 
0

,4
 

-
0

,5
 

-
-

0
,3

 
EC

 

96
,6

 
98

,0
 

-
98

,0
 

-
98

,8
 

-
9

8
,8

 
E

 
<

l 
<

l 
-

<
l 

-
<

l 
-

<
l 

R
E 

96
,0

 
9

8
,0

 
-

98
,0

 
-

98
,0

 
-

98
,9

 
EC

 

co
n

ti
n

u
a,;

 •
• 



co
n

ti
n

u
aç

ão
 

~
 

IE
M

E
N

.r
o 

. 

A
nt

i.
rr

on
io

-I
II

 

R
u

tê
n

io
-I

II
 

I6
li

o
-I

II
 

P
al

ád
io

-I
I 

ôs
m

io
-I

V
 

Ir
íd

io
-I

V
 

P
la

ti
n

a-
IV

 

E
'·

 (
1 
ª 

li
n

h
a
) 

RE
 

(2
! 

li
n

h
a
) 

EC
 

( 3
~ 

li
n

h
a
) 

0
,1

 
0

,2
 

0
,3

 
0

,4
 

0
,5

 
1

,0
 

2
,0

 
3

,0
 

4
,0

 
5

,0
 

6
,0

 
7

,5
 

-
-

-
9

7
,3

 
96

,6
 

9
7

,3
 

9
8

,5
 

98
,6

 
-

98
,5

 
-

-
-

-
-

5
8

,5
 

51
,0

 
41

,5
 

1
7

,5
 

1
4

,4
 

-
7

,7
 

-
-

-
-

-
37

,2
 

45
,6

 
71

,0
 

88
,5

 
9

4
,1

 
-

9
6

,0
 

-
-

82
,0

 
-

77
,4

 
-

73
,0

 
7

0
,l

 
-

6
7

,8
 

-
67

,0
 

6
2

,5
 

3
2

,5
 

8
,0

 
-

7
,7

 
-

8
,0

 
1

1
,7

 
-

1
2

,0
 

-
1

4
,0

 
1

5
,9

 
1

5
,0

 
9

,0
 

-
8

,2
 

-
8

,9
 

8
,7

 
-

1
6

,8
 

-
1

7
,9

 
1

6
,0

 
18

,0
 

2
,2

 
-

-
-

3
,3

 
1

,9
 

2
,4

 
-

-
3

,9
 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0
,1

 
-

· 
-

-
0

,1
 

0
,2

 
0

,1
 

-
-

0
,1

 
-

-

97
,2

 
-

-
-

98
,0

 
9

7
,8

 
98

,2
 

9
7

,7
 

96
, 7

 
-

-
-

97
,0

 
-

-
-

98
,0

 
9

8
,3

 
9

8
,9

 
9

8
,5

 
9

8
,0

 
-

-
-

0
,3

 
-

-
-

0
,4

 
0

,5
 

0
,3

 
0

,5
 

0
,5

 
-

-
-

93
,0

 
-

-
-

96
,0

 
82

,0
 

79
,0

 
77

,5
 

7
7

,8
 

7
7

,8
 

-
79

,0
 

1
1

,1
 

-
-

-
1

4
,2

 
1

4
,9

 
1

2
,1

 
1

3
,0

 
1

2
,8

 
1

2
,8

 
-

12
,0

 
5

,1
 

-
-

-
4

,9
 

3
,3

 
5

,4
 

3
,8

 
4

,1
 

4
,1

 
-

4
,5

 

1
,9

 
-

-
-

2
,0

 
2

,0
 

1
,6

 
-

2
,9

 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

65
,0

 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0
,8

 
-

-
-

95
,5

 
-

-
-

96
, 7

 
9

7
,3

 
9

8
,3

 
9

7
,1

 
-

98
,2

 
-

-
95

,0
 

-
-

-
9

5
,8

 
94

,9
 

93
,9

 
94

,0
 

-
94

,6
 

-
-

1
,5

 
-

-
-

1
,2

 
1

,3
 

1
,4

 
1

,5
 

-
1

,7
 

-
-

=
 

ex
tr

aç
ao

 d
o 

c
lo

re
to

 
=

 
re

ex
tr

aç
ão

 
co

m
 
ti

o
u

rê
ia

 e
 

H
C

l 
de

 
m

es
m

a 
co

n
ce

n
tr

aç
ão

 u
sa

do
 n

a 
e
x

tr
a
ç
a
o

. 
=

 
ex

tr
aç

ão
 

do
s 

co
m

pl
ex

os
 

e
le

m
e
n

to
-t

io
u

rê
ia

 
tr

 =
 

tr
a
ç
o

s 

1
0

,0
 

9
7

,0
 

3
,0

 
95

,0
 

2
6

,0
 

43
,0

 
1

9
,0

 

4
,6

 
- 0
,1

 

6
7

,5
 

6
8

,4
 

0
,4

 

82
,0

 
1

1
,5

 
4

,0
 

4
.5

 
80

,0
 

1
,4

 

96
,0

 
93

,9
 

1
,9

 

E
 

R
E 

EC
 

E
 

R
E 

EC
 

E
 

RE
 

EC
 

E
 

R
E 

EC
 

E
 

R
E 

EC
 

E
 

R
E 

EC
 

E
 

RE
 

EC
 

.... -.
J o 



171 

CAP!TUW VII 

VII .1. Urânio 

Neste trabalho foi dado muita ênfase à separação do 

urânio de outros elenentos que nonnal.rrente o acarpanham, usando-se a 

enonre versatilidade que as aminas ofererem quando oorrelacionadas cem 

a carposição da fase aquosa, cem o tipo de ácido usado, can a natureza 

do diluente e da própria amina, e ainda mais, explorando a fo:rmação de 

carplexos na fase aquosa e também na fase orgânica. Pràticarrente usa 

nos caro agente extrator apenas a tri-n--octilamina (terciária) geralne!!, 

te diluícla em netil-iscbutil-oetona, varsol, benzeno e xileno. Foi ex 

plorada a ccrrposição da fase aquosa a ser extraída, a qual foi acidifi 

cada can HCl (na maioria das vêzes), can H2so4 e can HN03• 

A extração de urânio e sua separação de vários elenen 

tos foi estudada na presença de tiow:éia caro ccrcplexante, lavando - se 

ta:rrbém a fase orgânica can solução ácida de tiow:éia. 

A separação de urânio-VI de vários outros elerrentos 

é cx:ns~da de várias maneiras: 

1. através da extração de elerrentos bem extraí veis 

em neio HCl de baixa oonoentração, caro cádmio , 

churrbo, Indio, bisrruto, zinoo, estanho, prata, antirrÔnio, rutênio, pal~ 

dio, platina, ouro , tálio e nercúrio; o urânio pennaneoe na fase aqll2, 

sa por não fo:rmar oorrplexos aniênicos extraíveis nestas condições; 

2. fazendo-se a extração do cloreto de uranilo em 
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rreio OCl em a::mcentração tal que elementos caro oobre, cobalto e níqu:l 

não podem ainda ser extraíd:>s; 

3 • retendo o elarento na fase aquosa, por ccmple.xa

ção a::m tioméia, efXIUélllto o t:r-VI é extraído; 

4. extraindo o ícn uo2 ++ e aquêles elemmtos que são 

extraíveis nas rresrnas a::mdiçi,es, mas CJU:! p:x:lem 

ser reextraídos da fase orgânica. por tratan:ento com tiouréia, enquanto 

o urânio p:llOailece na amina; 

5. usando outro m::io aqu:,so no qual o elenento acorn-

panhan te :fX)de ser e.xtraícb :r;ela arni.na enquanto o 

urânio não o é. caro exenplo ci t:aren'o3 a extração de paládio neste tr~ 

l:alho em meio mo
3 

diluído, an concentração tal que o nitrato de urani

Jo não é extraído. 

VII .1.1. SEparação urânio-cádmio 

Esta separação tan mrl. to interesse para a 

quÍmica. dQ urânio, por el.iroinar o cádmio (elarento de alta secção de 

ch::que para· neutmns ténnicos) e por possibilitar sua detenninação em 

urânio. Cádmio aparece n() urânio irradiado como prcx:luto de fissão (cád

rnio-llim). 

Esta separação se baseia na extração cx:rn 

'IDA-benzeno an m::io OCl de cx:ncentração cx::ntrolada, sendo o cáamio pre 

ferencialmente extraído :r;ela amina. Foram. feitas ~riÊncias daoons

trando esta possibilidade, cujos resultados estão na Tabela 35. 

Nas ~riências usando DTA, êste sal foi 

tratado cem HCl até dissolução conpleta e adicionando-se ácieo para uma 

a::mcentração final 0,25M an OCl, portanto, na realidade a c:x:ncentração 

f.inal do ícn Cl- é um pouco maior. O teste de urânio na fase éq\.l(X3a 

apÓs a extração foi feito :r;ela reação can ferrocianeto .. 

Para a determinação de cádmio poderá ser 
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TABELA 35 

SEPARPÇÃO DE CÃIMIO EM URÂNIO EM MEIO HCl, COM 'TOA-BENZENO. 

EXTRAÇÃO: 1 MINUTO, UM SÔ ESTÁGIO 

HCl (M) u (mg) U extraído Cd(mg) Cd extraído volurre (ml) observação 
(%) FA FO 

0,17 10,7 - 9,34 -99 3 3 uo3 
0,25 10,7 - 0,34 99 3 3 uo3 

* 0,25 500 traços 9,34 99 10 3 003 
* 0,25 500 traços 4,67 99 15 3 DUA 
* 0,25 1000 traços 4,67 99 15 5 DUA 

0,20 10000 traços 1,0 ªª** 25 5 DUA 
89 

* rerrovidos lavando-se aro cem igual volurre HCl 0,25M. 
DUA "". diuranato de - . amoru..o 

** duas extrações 

aplicada a técnica de absorção atômica queimando-se a fase orgânica di 

retarrente, ou então, reextrair o cádmio can carbcnato de amônio (a ree~ 

tração se mostrou bastante eficiente) e detenninJ;,-]o polarogràficarrente. 

VII. 1. 2. Separação urânio e índio de cádmio. 

Nas condições descri tas para a separação c~ 

mio-urânio em VII-1.1. , o Índio acnnpanha o urânio, permanecendo na f.§! 

se aqoosa. Caro estas experiências foram seguidas usando-se traçadores 
115cd - 115~, fácil foi constatar a partição dos três elementos.Numa 

experiência, 535 rng de U, caro cloreto de uranilo, em HCl 0,17M, conte!!_ 

do 1 mg de ca-115Cd-115In:rn, em 5 ml de solução, foram extraídos com 3ml 

de 'TOA-benzeno, durante 1.IDl minuto. Todo o cádmio foi pràticarrente ex 

traído (acima de 99%), sendo acanpanhado por alguma atividade de 115In:r~. 

A fase éqUOSa foi submetida a urna segunda extração, rrostrando a nova 

fase orgânica que apenas 115In:rn havia sido extraído, e que todo cádmio 

havia sido extraído na primeira extração. Cepois de registrados os es 

pectros de energia gama, as fases orgânicas foram reunidas e lavadas 

can 1.IDl volurre de HCl 0,2M, para reextrair traços de urânio, tendo reex 
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traido, corro era previsto, algurpa atividade de 11~. Concluimos,pois, 

que todo o urânio pennanece na fase aqoosa, pràticamente todo índio é 

separado do cádnio pela extração e ·pela lavagan da fase orgânica, e que 

todo cádmio pennanece na fase orgânica. Os espectros de raios gama (F.!_ 

gura 7) ilustram ban esta experiência. 

Trabalhando-secanmaiorquantidadedeurâ

nio ol:servamos que uma só extrar;ão não é suficiente para a separação "t2_ 

tal do cádmio. Dez gramas de diuranato de am5nio (DUA) de elevada pu

reza foram dissolvicbs can HCl tendo um excesso pai:a uma acidez final 

de 0,2M e recebiclo adição de 115cd-11~n (1 ng de cádmio), num volune 

final de 25 ml. Uma primeira extração can 5 ml de fase orgânica Ta\

benzeno, seguida de uma lavagan da fase aqoosa com 5 ml de benzeno puro, 

reunidos à fase orgânica, evaporados até 3 ml ro proprio tubo de conta

gan (vidro) revelou que 88% ao Cd haviam sido extraídos e que cêrca de 

5% do indio acarpanharam o cádmio na fase orgânica. Feita una 2ê: extra 

ção, san nova adição de HCl, a extração do cádmio foi canpleta, sendo 

levanente rontaninada pelo indio. Una aliquota da solu;ão de cloreto de 

uranilo apés as extrações revelcu que todo cádmio foi extraíao e que pr-ª 

ticamente 94% do indio estavam presentes na fase aqmsa. o urânio usado 

para esta experiência havia sido previamente extraido can 'IOA-l:enzeno, ~ 

ra el:imina.r prováveis atividades de 21C\,b-21ºBi.-21ºFo, tendo sido cons~ 

tado que a atividade dêstes descendentes do urânio era resprezível, pois 

o urânio usado fôra purificado reem.temente (ramos de un arn). Concluí 

rros assim que, nas oondições desta e:xperiência, 88% do . Cd são rarovidos 

na prirceira extração e acima de 99% ao Cd são renovidos CX)ID 2 extrc:Ções, 

passando aproxinadamente 6 % cb índio à fase orgânica. Apenas traços de 

uo
2 
++ passaram à fase orgânica; êstes :rx:,derão ser eliminadas oom lavagem 

com HCl de mesma concentração usada na fase aquosa de extrc:Ção. A Figu 
~ 115 11~ .- -ra 8 rrostra o espectro da soluçao de Cd- --In usada nesta ~neni.-

cia ( 3ml, mesma. solu;ão adicionada ao urânio) e o espectro das fases or

gânicas reunidas e evaporadas até 3ml, poCEndo-se notar que apenas o cá.ª
mio está presente. 

VII .1. 3. Separação urênio e ferro de cádmio 

Usando o mesrro principio, foi p:,ssí vel se 
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CPM 
ln 

4000 

ln 

3000 

2000 

ln D ln ln Cd Cd 
A 

1000 

B 

e 

FIGURA 7. Separação U-Cd-ln. 

A - Padrão llSCd - llS~n 

a - • · 115 d 115m B - 1- Fase Organica - C + ln 

C - 2! Fase Orgânica - So' llSmln 

- a - , 115m D - FA apos a 2- extraçao - So ln 

E - FA de lavagem - so• 115~n. 
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CPM 

4000 ln 

3000 

2000 

Cd 
Cd 

1000 

A 

FIGURA 8. Separação U-Cd-In 

A P d - 115Cd 115m1 . - a rao - n. 

115 115m_ 
B - Fase Orgânica todo Cd e traço• de Ln. 



177 

parar ferro e urânio de pequenas quantidades de cádmio, fazendo-se a ex 

tração em meio HCl 0,2M com TOA-benzeno. Todo o cádmio foi extraído , 

sendo acarpanhado apenas por traços de U-VI e Fe-III, os quais foram 

rerrovidos por lavagem da fase orgânica com HCl O ,2M. Em seguida pode 

ser feita a separação ferro-urânio por dois caminhos: 

a) aurrentando-se a concentração do ácido pa 

ra HCl O, SM e extraindo-se o ferro, para 

o que devem ser feitas 3 a 4 extrações, lavando a fase orgânica com HCl 

0,5M para rerrover algum urânio; 

b) adicionando-se tiouréia, aquecendo, res 

friando, acertando a acidez para HCl 3-4M 

e extraindo-se apenas o cloreto de uranilo, ficando o ferro na fase 

aquosa. 

Foram feitas experiências usando-se 3 g de 

urânio em HCl O ,SM contendo 5 rrg de ferro. ~ste foi separado com 3 

extrações de igual volmre TOA-benzeno e lavando-se a fase orgânica com 

3 volmres de HCl O, SM. A separação foi total. Porém, considerarros que 

é mais prático a::nplexar primeiro o ferro com tiouréia e extrair o urâ

nio. Repetindo-se esta experiência cem 5 g de urânio e 5 n:g de ferro, 

a carplexação foi feita à temperatura arrbiente, esperando-se 20 minutos, 

extraindo-se em seguida com IDA-benzeno. Aproxirna.darrente 98,5% ao fer 

ro ficaram retidos na fase aquosa. 

Esta separação ferro-urânio foi repetida~ 

ra o sistema nitrato, usando-se Ferro-59 caro traçador. Uma solução <X!!. 

tendo 1 g de U e 20 rrg de Fe-III levemente acidificada com ácido nítri 

co recebeu a adição de 1 ml de solução saturada de tiouréia, a mistura 

foi aquecida durante 2 minutos e logo resfriada, em seguida adicionand~ 

-se HN03 para se ter uma concentração final de HN03 2M. O nitrato de 

uranilo foi extraído usando-se 3 volmres de IDA-benzeno; a fase aquosa 

foi evaporada e após destruição da matéria orgânica foi retomada com 

3 ml de HCl, tendo-se detenninado o ferro através do fotopico de ferro

-59. Uma alíquota da fase orgânica hcrcogeneizada foi também medida 

por espectraretria de raios gam::i.. Os resultados indicaram que apenas 

6% do ferro total passaram à fase orgânica, o que está de acôrdo com 

experiências de extração de ferro em meio HN03 contendo tiouréia, na au 
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sência de urânio. 

VII. 1. 4. Separação urânio-prata 

A separação de prata em soluções de sais de 

urânio é de grande interêsse por se desejar conhecer o oonteudo de ~ 

quenas quantidades de Ag contaminando o·u porco também por determinar pr~ 
. ~ 109TIL 111 112 113 114 ta caro produto de fissao: Ag, Ag, Ag, Age Ag. 

Foram feitas experiências de separaçao de 

prata em soluções de cloreto de uranilo, oom o objetivo de se determi 

nar micrcquantidades de. prata em urânio. Em experiências nas quais f2 

ram usados 20 g de cliuranato de arrônio de elevada pureza quÍmica, o sal 

foi dissolvido cuidadosarrente ca:n HCl, evitando-se excesso do ácido.Ap:É 
. - 1 O . d ll0TIL f . da -a adiçao de O micrograrros e Ag- Ag 01 tenta a extraçao ca:n 'IOA 

-benzeno. A extração de prata foi muito baixa, sendo ainda rrenor apÓs 

sucessivas adições de HCl. Concluiu-se assim que para grandes quanti~ 

desde cloreto de uranilo a extração de prata pela amina é ineficiente, 

não podendo ser aplicada. Esta experiência foi repetida dissolvendo-se 

20 g de DUA com HN03 e adicionando-se ácido clorídrioo para se ter 
- 110m HCl O, SM. Esta soluçao (25 ml) , contendo 100 micrograrros de Ag- --·Ag, 

foi extraída com 5 ml de 'IDA-benzeno. A fase orgânica foi separada, a 

solução de urânio foi lavada cem 5 ml de benzeno puro, as fases orgâni 

cas remidas no tubo de contagem (vidro) e evaporadas em banho-maria até 
3 ml e contadas ( contagem total, espectrorretria gama) . Esta experi~ 

eia acusou uma extração de 80, 0% de Ag, indicando assim que poderá 

perfeitamente ser usada, aplicando-se 2 a 3 extrações sucessivas, para 

a separaçao e determinação de prata em ·urânio. 

Experiências de separação de prata em sol~ 

ções de uo2 ++ foram feitas também usando-se 20 g de diuranato de arrônio 

dissolvido em HCl cuja ooncentração final foi acertada para 3M, adição 

de llO~g e em seguida adição de 2 ml de tiouréia saturada, esperand2 

-se 5 minutos para a cooplexação. O urânio foi rerrovido por sucessivas 

extrações can igu:ü volurre 'IDA-benzeno, a prata ficando totalrrente reti 

da na fase éGUOSa. Experiências para a determinação de prata em urânio 

estão em andarrento para a análise de diuranato de arrônio produzido no 
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I.E.A., a prata sendo detenni.nada por absorção atânica diretarrente na 

fase orgânica, após a sua extração em reio HNO3-Hcl. Corro já ~cian!! 

do no Capítulo VI, a extração de prata em reio contendo KI penni te ex~ 

lente transferência da prata para a fase orgânica amina-diluente. E~ 

riências exploratórias -revelaram que a extração de prata em soluções de 

nitrato de uranilo contendo KI podem possibilitar a detenninação ~ 

le e~to mais fàcilnente que em reio HCl. A detenninação da prata 

está sendo tentada diretarrente na fase orgânica por espectrofotaretria 

de absorção atânica. 

VII.1.5. Separação de urânio-paládio 

Caro para a prata, também há bastante inte -

rêsse em nétodos que possibilitem a separação e detenni.nação de paládio 

em urânio. Alguns radioisótopos dêste el~to aparecem oaro produtos 

de fissão no urânio: 111i>d e 112Pd. 

Ao contrário das experiências de extração de 

prata, a extração de pequenas quantidades de paládio em cloreto de ur!! 

nilo se :rrostrou mui to eficiente. Usando-se 20 g de diuranato de am3nio 

dissolvido em HCl e acidez final ajustada para O ,SM, num volurre de 50ml 

de solução, a extração de paládio can 2 porções de 3 ml de TOA- benzeno 

foi acima de 99 ,5%. A fase orgânica foi lavada c:nn HCl O ,SM para reno 

de - . . d 109 d d -ver traços uram.o. Foi usa o P oaro traçador, sen o a massa to 

tal de Pd adicicnado igual a 100 microgranos. 

Por outro lado, paládio, oaro prata, poderá 

ficar totalnente retido na fase aqoosa ccirplexado pela tiouréia a extr!! 

indo-se o urânio em reio HCl mais concentrado. · 

Vinos tarrbém (cap. VI) que a extração de pal! 

dio é ~ to boa em reio HNO3. Assim, a separação paládio-urânio pod~ 

rã ser feita em reio HNO3, sendo o paládio~ extraído pela amina, em 

condições ajustadas de m:xlo a não extrair o nitrato de uranilo, que · re 

quer elevadas concentrações de HNO3 ou de nitratos. 

VII.1.6. Separação urânio-rutênio. 
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R.ltênio é outro elemento que aparece associa 

do ao urânio serx:b fonnado caro produto de fissão c103
Ru e 1º6

Ru) • A 

química do rutênio é bastante ingrata, requerendo rrruito cuidado r:or !)a!'_ 

te do analista. 

Para a separação rutênio-urânio foi aprovei

tada a propriedade de fonnação de corrplexos estáveis do Ru cxm tiouréia. 

As experiências de separação de pequmas quantidades de rutênio an clo

reto de uranilo foram feitas adicionando-se radiorutênio io3, 1º6Ru co 

mo Rtí::13 à solução de urânio, canpl~éb-se o rittênio cxm tiouréia a 

quente durante dois minutos e extraindo-se o cloreto de uranilo em HCl 

3M com 'IOA-benzeno. Os espectros de raics garra revelaram que cêrca de 

92% do rutênio ficaram retiébs na fase aqu::,sa. 

VII.l. 7 Método p:rra a detenninação espectrofotàrétr.!_ 

ca de urânio. 

Fazendo uso dos conhecimentos aàJuiridra du

rante a re.a.lização desta tese, ide.a.lizanos e colocanos em prática um 

procedimmto para a determinação de urânio em várias solu;ões r:ara as 

quais é, frequentarente, requerida a detenninação de urânio. Estas sol~ 

ções são originadas em cli versas fases cbs processos de purificação de 

urânio nas unidades pilôtos de purificação em funcionarrento no I.E.A. , 

cono tarnbÉm originadas em ~iências di -versas em pesquisas sâbre ura 

nio. 

O nétcdo aqui descrito detennina urânio di~ 

tammte na fase orgânica por esr;ectrofotorretria. Urânio é extraído par 

tri-n-octilamina ,5% em renzmo de suas soluções cloridricas e as leitu

ras são feitas em 430 mu. A extração éb urânio é feita em ICl 3-4M e 

rcostrarros nesta tese que nestas ccndições vários outra:; elarentos sao 

extralébs juntarrente com o urânio, entre êles ferro,ccbre,cádmi.o,indio, 

zinco,prata,bismuto,tálio,churrbo,ouro, Ósnio e platina.~stes elarentos, 

ar;enas aql.Êles que colorem a fase orgânica se constituem em interferên

cias sérias, caro ferro, cobre, ouro, rutênio, paládio, Ósmi.o e pla

tina. E.>q?erimentalmente danonstrarros que a interferências dêstes sete 

elementos na dete.:tminação espectrofotcmétrica de urânio é eliminada r;e

lo uso de ticuréia caro agmte canple.xante, impedindo a sua extração~ 
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la amina e penni.tindo ser extraído apenas o urânio. 

Nas soluçnes usualmente encx:ntradas em nos 

sos laboratórios, dos contaminantes citados, os mais freqOentes são o 

cobre e o ferro, o prirreiro numa cx:ncentração manor que 0,1% e o ferro 

em concentrações até 1% calculados sÔbre o urânio. Assim, para deno~ 

tração da eficiência do método, a concentração dêstes dois elenentos 

foi propositadarrente aurrentada até 1-5%, extraindo-se o urânio nestas 

soluções e detenninando-o na fase orgânica diretarrente por espectrofot~ 

rcetria. 

M3todo A. Detenninação de urânio em diuran~ 

to de séa.io. 

A detenninação oo urânio foi fei 

ta em soluções de cloreto de uranilo (aproxirnadarrente 10 g U/1) prove 

nientes da dissolução de diuranato de sÓdio, cuja carposição rrédia(3o5f 
é apresentada na Tabela 36, 

TABELA 36 

O)MPOSIÇÃO MÉDIA 00 DIURANA'IO IE SÕDIO (30 5 ) 

ELEMEN'IO % 

U caro u3o8 79,5 
B 0,0002 
Cu 0,001 
V 0,004 
M:) 0,0005 
As 0,01 
P oorro ro4 0,3 
S caro so4 1,5 
F 0,02 
Halogênios 0,015 
Th oorro '1h02 0,3 a 8,0 
Terras raras 0,2 
Sm+Eu+Gd+Dy 0,02 max. 
Fe 0,1 
Cd 0,007 
Pb 0,015 
Ti 0,015 
Si a::mo SiOfl 1,5 
Na caro Na2 9,2 
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às quais foram feitas adição de ferro e oobre para totalizar de 1 a 5% 

sôbre urânio. 

Para a detenninação de urânio nestas solu 

ções pipeta-se uma alÍquota rontendo de 10 a 50 miligrarros de U para un 

tubo de centrifuga can rolha esrrerilhada ( o proprio tubo de extração), 

aquece-se em banho-maria, precipita-se can NH4oo e centrifuga-se. o 
sobrenadante é rerrovido e desprezado. O precipitado é dissolvido can 

5 a 10 gôtas de HCl 5M, o suficiente para a dissolução, adicionando- se 

2 ml de solução saturada de tiouréia,aquecendo-se a solução no rresrro tu 

bo em banho-maria durante 5 minutos 1 esfriando-se e adicicnando-se áci 

do necessário para se ter no final 5 a 6 ml de solução 3-4M em HCl. 

Em seguida é feita a extração usando-se 3 

porções de 3 ml de TOA-5%-benzeno, extraindo-se durante un minuto, rem:> 

vendo-se as fases orgânicas can una micropipeta provida de bulbo ~ bo!:_ 

racha diretanente para un balão volurretrico de 10 ml, filtrando-se por 

un papel de boa J?Orosidade (SS faixa preta) previamente umidecido can 
- a - - -benzeno. Apos a 3- extraçao o papel e lavado can benzeno ate C011pletar 

o voltm=. A solução é harogeneizada, transferida para una célula de 

1 an e as leituras feitas em 430 ,O mµ, usando-se caro referência uma f~ 

se orgânica TOA-benzeno que extraiu 5-6 ml de solução rontendo 2 ml de 

solução saturada de tiouréia e sendo 3-4 M em HCl. 

A curva padrão é feita usando-se a rresma téc 

nica, extraindo-se ao redor de 10, 20, 30, 40 e 50 mg de urânio e colo 

cando-se em balão volurretriro de 10 ml. Foi usada uma solução padrão 

de cloreto de uranilo contendo 10,713 mg de U/ml, pipetando-se 1, 2, 3, 

4 e 5 ml. Una curva (Figura 2) segtmdo Ringban( 307) indicaram un inter 

valo Ótim:> de uma roncentração de 1,8 a 7,0 mg U/ml na fase orgânica. 

A Tabela 37 indica alguns resultados da de -

tenninação de urânio numa solução caitendo 10,190 g/1 em U (detennina -
- 1 .. . (216) ) 1 .. od . de . t çao vo urretrica ,pe o rret o aqw. scri o. 
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TABEIA 37 

DETERMINAÇÃO ESPECTROFUroMm'RICA DE URÃNIO EM DIURANATO DE SÕDIO DIRETA 

MENTE NA FASE ORGÃNICA TOA-BENZENO. LEITURA EM 430,0 mµ 

Detenninação Adicionado (%/U} Urânio encontrado ~rro (%} 
n9 cobre ferro g/1 (*} 

1 - - 10,100 - 0,88 

2 - - 10,220 + 0,29 

3 1,0 1,0 10,200 + 0,09 

4 2,0 2,0 10,220 + 0,29 

5 5,0 5,0 10,240 + 0,49 

6 5,0 - 10,180 - 0,10 

7 - 5,0 10,240 + 0,49 

' (*} média para duas paralelas 

Método B. Detenninação de urânio em solu 

ções mui to irrpuras. 

No caso de soluções de urânio al 

tarcente inpurificadas, principalrrente para soluções contendo rrais de 

5% de ferro e cobre, a etapa inicial é feita precipitando-se o urânio 

cem NHl:>II na presença de ácido etilenodinitrilotetraacÉtico (EIJrA}. O 

precipitado é dissolvido cem HCl e depois da adição de tiouréia, a de -

tenninação do urânio é feita seguindo o procedi.nento já descrito. 

VII.2. Separação ferro-cádmio-índio 

tste tipo de separação.é de bastante interêsse em qu! 
mica de fissão e também em radi~ca. cádmio e índio, tanto em con 

centrações subrnicro:;ruím:icas (corro os respectivos radioisótópos livres 

de carregadores}caro em pequenas quantidades, são eficientenente cole

tados por rreio de hidrÓxido férrico, devendo depois serem separados do 
- . - od de f. . - 115 ferro. cadmio aparece tambem corro p~ uto 1.ssao Cd, o rresno 

acontecendo com o índio 115In:rn, estando os dois elerrentos geneticarnen, 
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te ligados através de 115cd que decai fonnando 115In:rn. 

Interessantes separações dêstes 3 elementos fo 

ram ccnseguidas cqui usando-se duas linhas de trabalho: 

a) cádmio é extraído prineiro, em rreio HCl 

0,17-0,20M cem 'IDA-Benzeno, enquanto índio 

e ferro ficam na fase aquosa. Traços de ferro extraídos pela amina fo 

ram lavados cem HCl O ,2M; 

b) em seguida, a separação ferro-índio é ccnse 

guida a:xtplexando-se o ferro can tiouréia, 

aurrentando-se a ccncentração de HCl para O, 5M-1M, e extraindo-se o írrlio, 
enquanto o canplexo ferro tiouréia fica na fase aqoosa. 

Estas experiências foram feitas usando-se macro 

quantidades de ferro (20 a 100 mg de Fe-III), de O ,5 a 1,0 mg de Cd ir 

radiado, sendo que o indio-115m se achava sem carregador isotópico. 

outras separações seguindo esta linha de traba 

lho são possíveis. Por exerrplo foram feitas separações dos pares cád 

mio-cobre, zinco-cobre e zinco-ferro, senpre carplexando o cobre e o 

ferro can tiouréia, extraindo-se o cáami.o e o zinco can TOA-benzeno em 

rreio HCl de ccncentração apropriada. 

A separação cádmio-cobre é de bastante interês 

se analítico, êstes dois elementos sendo precipitados juntos nos pr~ 

dirrentos analÍticos clássicos e a sua separação feita na presença de 

HCl precipitando-se os sulfetos. Apenas o sulfeto de cádmio é precipi 

tado, pois a constante de estabilidade do cianeto de cobre é maior que 

a do correspondente cianeto conplexo de cádmio. Devido à alta toxidez 

do HCN, vários rrétodos foram descritos para a separação dêstes 

elementos evitando o uso do ácido cianídrico <280, 281 e 283). Na 

ração a:IUi proposta, o cobre é retido na fase aquosa cacplexado 

dois 

sep~ 

pela 

tiouréia, enquanto o cloreto de cádmio é extraído pela TOA-benzeno. A 

identificação do cobre na fase aquosa é feita sirrplesrrente alcalinizan 

do oan NaOO ou NH40H, precipitando o sulfeto; êste é dissolvido oan HN03 
e canprovado pela adição de NH40H. Cádmio é identificado na fase orgª-
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nica, extraindo-se cx,m carbonato de sÓdio ou de am3nio, adicicnando -se 

tiouréia e aquecendo-se, aparecendo o precipitado de CdS característioo. 

VII. 3. Separação ccbre-cabalto 

tste tipo de separação apresenta interêsse em quÍmica 

analítica e também em radioquímica, em alguns casos havendo exigência 

de separações de ccbre livre de carregador de grandes quantidades de C2. 

balto. ~ a situação que se apresenta por exemplo na irradiação de C2. 

balto por partículas alfa, produzindo um radioisótopo de cobre : 59eo 
(alfa,n) 62eu; êste radioisótopo tem neia vida relati varrente curta (9, 7 

min) exigindo portanto um nÉtodo rápido para sua separação do alvo irra 

diacb. A técnica de extração can aminas em neio HCl aqui discutida pe.!:_ 

mite uma separação desta natureza. 

coore e ccbalto são extraídos pela amina em concentra

ções de HCl relativarrente altas, acima de 5M, os dois elerrentos apres~ 

tando cx:rcportanento semelhante. Portanto, êles não podem ser separados 

apenas por extração can 'IOA em neio HCl. Porém, a separação através da 

cx:nplexação do ccbre can tiouréia é rmri.to fácil. A canplexação é fei

ta neSIOO à terrperatura anbiente, extraindo-se em seguida o ccbalto. Ou 

então,vindo de uma situação na qual os dois elenentos foram extraídos 

pela 'IDA-benzeno, basta tratar a fase orgânica cx:m solução HCl-tiouréia, 

sendo apenas o ccbre reextraído. 

(5,1 min), 

de zinoo: 
68Zn (n,p) 

Urna situação parecida ooorre na preparação de cobre-66 

ccbre-67 (58,5h) e cd:>re-68 (32 seg), obtidos por irradiação 
66Zn (n,p) 66Cu, 68Zn(gama, p) 67Cu, 67Zn (d,2p) 67Cu e 
68eu. Os radioisótopos de cobre são obtidos na fonna livre 

de carregador e podem ser separados do alvo irradiado fazendo-se a ex 

tração em neio HCl, extraindo-se o zinoo e deixando o cobre na fase~ 

sa, cnrplexado cx:m tiouréia. 

VII.4. Prata 

Interessantes separações de prata de vários elerrentos 
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podem ser oonseguidas usando as seguintes propriedades: 

a) a extração de prata em baixa ccncentração de HCl; 

já em HCl O, 1M pode-se extrair 97% de prata ,mnn só 

estágio, a partir de suas soluções puras. Assim, são possíveis extra 

ções de Ag+ na presença de urânio, índio, cobalto, ferro e cobre. A ex 

tração de pequenas quantidades de prata na presença de muito urânio já 

foi discutida em VII -1. 4. ; 

b) os carplexos estáveis follilados pela tiouréia can 

certos elem:mtos, ccno a prata, não são extraí ve:s 
pela ainina, podendo p.ex. penni.tir separações de cádmio, Índio, zinco, 

estanho - elenentos êstes que são extraídos já em ccncentrações relati 

varrente baixas de HCl, enquanto a prata fica carplexada na fase aquosa 

pela tiouréia; 

c) reextração da prata por tratarrento da fase orgân!_ 

ca can tiouréia, penni.tindo separação de elementos 

coextraídos em :rreio HCl,tais ccno urânio, ferro, cádmio, índio, 

cobalto; 

zinco, 

d) solubilização de sais pouco solúveis em :rreio ácido, 

ccno AgCl e AgI, pela adição de tiouréia. 

Vê-se assim que através de sua facilidade de extração 

pelas aininas em baixas ooncentrações de HCl (ou HI) ou através de sua 

forte carplexação pela tiouréia, a prata pode ser separada de vários ~ 

nentos. 

Prata está associada a vários dos elenentos acima ci 

tados. Por exerrplo, aparece cx:m::> produto de fissão em urânio: 111A~ 
112 ( - . -( 7, 5 d) e Ag 3, 2 h) • E fonnada a partir de cadmio banbardeado por 

prótons: 1º6ca (p,alfa) 1º3Ag(59 min), ou aparece caro descendente do 

cádmio: 104ca decai fonnancb 1º4Ag (27 min), e 107ca decai fonnando 

lO~g (44 seg). AgCl é frequentenente usado ccno coletor em process~ 

nentos radic:químicos, devendo depois ser a prata separada do elenento 

ooletado. Em trabalhos de separação de prata em mistura de produtos 

de fissão, um dos elenentos frequentenente coprecipitados pelo AgCl 

é o rutênio(1º6
Ru) , apresentando êste elem:mto algrna dificuldade para 



187 

ser separado da prata. Extra.mdo-se os dois elementcs , Ag e Ru, en meio 

HCl a:m 'roA-1:enzeno, em seguida pode-se separá-los fazendo-se a reextr~ 

ção da prata com P.Cl-tioureia, enquanto o nrt:ênio r;:e:rmanece na fase or

gânica. 

vários procedimentos usam extensivarrente a precipita

ção ao sulfeto de prata no final da detenninação. Ten sido usado ~s 
ou hidrÓlise de tioacetamida em meio neutro ou anoniacal para a precip.!_ 

ta.ção de Ag2s. Neste trabalho foi verificado que tiouréia substitui 

bem a tioacetamida, um reagente bem mais caro. 

Fina.lne.nte, em alguns prcx:::eclircentos radioquímicas, a 

prata de fissão é separada corro Ac;Cl. Un dos .mronvenientes aponta.dos 

é a coprecjpita.ção de iodeto, tambán corro prcx:1.uto de fissão. Isso obri 

ga a urna dissolução do precipita.do a::m NH40H seguida de precipitação do 

sulfeto. Aqui tamJ::án pcx:1.e ser e:xplorada a facilidade de dissolução do 

AgCL r;:ela tiouréia, can a vantagen de em seguida ser a prata precipita

aa corro sulfeto r;:ela sirrples adição de NH40H ou NaOH. O precipita.do fcr 

mado a quente é bastante denso e filtra bem. 

VII.5.1. Chunbo e bismuto. 

~stes cbis elementcs aparecem frequentenen-

te associados, como por exenplo nas farrúlias naturais do urânio, 

e actínio, ou em processos nucleares corro 2º'\b(d,2n) 2º 4Bi e 

(d, 2n) 206Bi. 

Fbi nostrad:> aqui que as extrações 

tório 
206Pb 

dêstes 

elerrentos en neio I-Cl crntendo KI são bem superiores àquelas feitas em 

meio I-Cl. o uso de KI penni tiu eficiente separação dos radioisótopos 

de chumbo e bisnuto aas soluções de cloreto de tório, quando êstes ele

rrentcs eram fracanen.te extraídos em neio ICl. Esta técnica é de funda

rrental :i.mp:>rtância para a preparação de radiochunibo e:,.radiobis:nuto a 

partir das soluções de tório, de grande .mterêsse em radioquímica. Por 

exe:rplo, o cx:mportamento de coprecipitação de chu:roo en vários sistemas 

foi estudado sistaràticamente numa extensão l:em maior do que i:era qual

quer outro elemento. Isso foi possível graças pr.mcipalnente à disprni

bilidade de 212r>b livre de carregador, obtido da familia do tório-232 , 
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sua piveniente rreia vida e característica:; de decainento, que ccnduz,!_ 

raro ao seu uso tão divulgado em estu:los de cx:nportarrento quÍrni.co em sis 

temas contendo quantidades imponderáveis de radiochmbo. 

VII.5.l. Preparação de 212Pb e 212Bi para uso cerco 

traçadores. 

Dado o grande interêsse na obtenção dêstes 

radioisótqx:,s na fonna livre de carregadores, vários trabalhos foram 

descritcspara a sua separação de soluções de sais de tório. Kahne Lan.9:. 

h (283) . .- , & - Out orst usaram resina catiClll.ca .1.orte para esta preparaçao. ros 

procedimentos são baseados em extração can sol ventes ou crcmatografia 

1 ___,_;::_ . . - - . (284) 0 em pape e ta111.J1::111 par coprecipitaçao com reagentes arganicos • 

método aqui proposto para a preparação dêstes traçadores, extraindo-os 

de uma solução de 'IhC14 em rreio HCl diluído e contendo KI adicicnado, é 

bastante conveniente, rápido e de alto rend.inento. O procedinento está 

descrito em VI.14. 7.6. 

- - ~ - 115m_ VII. 6. Sêpara~ cãdmio-indio. Preparaçao de .m livre 

de carregador. 

cádmio e índio aparecem cerco radioisótopos genêticarren 

te associados quando da irradiação de cádmio can neutrôns: 114cd(n,gama) 
115 115m_ - . - - od Cd -+ m; estes radioisotopos aparecem tambern cerco p1:1 utos 

de fissão em urânio. A separação dêstes dois radioisótqx:,s é de ext~ 

ma importância em radi<X}UÍmica para a preparação de 115In:rn, usado ccrco 

traçador livre de carregador e também em diagnósticos médicos. A se~ 

ração aqui prqx:,sta se baseia na extração seletiva do cádmio em rreio 

HCl O ,08 a O ,20M, ficando todo o índio na fase aquosa. ApÕs a regenera 

ção do 115In:rn por crescimento radica.ti vo a partir do seu gerador, a f~ 

se orgânica TOA-benzeno pode ser novarrente tratada can solução HCl O, Ó8 

a 0,20M, reextraindo novamente o índio. A separação (VI.5.2.) é rápida 

e eficiente. O índio obtido é radioativarrente puro. 

!ndio e cádmio aparecem também frequenterrente associa 

dcsà prata, podendo êstes elerrentos serem separados pelas témicas aqui 

propostas. Alguns exemplos destas associações são: 
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1º7Ag(alfa,3n) 1º~(55 mm), 1º7Ag(alfa,n) 
11

~n (4,9h), 107
Ag(alfa,n) 

llOCd, 115Ag • ll~d(43 d), 115Ag • 115Cd(53 h), 117Ag • 

111mca(3 h) e 117Ag • 
117cd(50 min). 

Separações frequentemente exigidas . em radioquímica 

são các1mio emmistw:a de prcdutos de fissão, cádnio de prata usada caro 

alvo de irradiação, cádmio de tório usado caro alvo de irradiação e cá9 

mio de cobre. Em todos êstes casos J_X>Clerão ser aplicados esquemas arninas 

diluentes em HCl tiouréia, na e}.tração ou na reextração. 

VII. 7. Separa,;;ão de oobre de vários elementos 

Cobre é l::em extraído pelas élllinas a partir de ICl 41-"~ 

O corrplexo oobre-tiouréia não é extraído, enquanto o cloreto c1e cobre 

é bem reextraldo da fase orgânica por :rreio de tiouréia, propriedade es

ta que rossibili ta interessantes separações . Assim, quancb complexado 

por tiouréia, oobre JX)de ser separado de urânio, cádnio, chmil::o, índio, 

z:inco, cobalto, estanho e ant.irrônio, sendo êstes elementos extraidos 

pela amina ('IDA-benzeno), enquanto tooo o oobre fica retido na fase 

aquosa. Usancb-se agora a propriedade de ser o coore bem reextraído da 

fase orgânica can tioureia, êle p::>derá ser separado de urânio, ferro , 

cádmio, indio, zinoo, cobalto, rutênio, :r:ódio, e estanho - êstes pea::ma

necencb na fase orgânica. 

Além de pennitir separações explorando a fonração de 

oorrplexos oobre-tiouréia, êste elemento pode ser separado de vários ou

tros :r;ela variação da concentração de HCl. Cobre p::>de ser separado da

greles elarentos que apresentam boa extração já em baixa ooncentração 

estanro-II, de I-Cl, caro por exanplo urânio-VI, cádmio e indio, zinco, 

bismuto-III, chunbo, antinÔnio, tálio, ferro, prata, rutênio, paládio , 

platina, ouro e mercúrio. 

Alguns oostes esquemas poderão ser aplicados em se-
- di .- . 59 ( lf ) 62 (9 7 . ) 64 ( paraçoes ra cx;-ru.um.cas caro para: Co a a,n Cu , nu.n , Zn n,p) 

64 66 66 . 68 67 67 Cu, Zn(n,p) Cu(5,l nun), Zn(garrma,p) Cu(58,5 h), Zn(d,2p) , 
67c 68z ( > 68c (32 > . - . . da - - . · u, n n,p u seg - nas quais e exigi uma separaçao rapida. 
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Em vários processos o cobre é separado no final por 

uma precipitação na fonna de sulfeto. Cato já descrito para a prata em 

VII .4 • , ta:rrbém o cobre poderá ser precipitado pela hidrÓlise da µou

réia, em substituição ao H2s gerado oomurcente ou à hidrÓlise da tioace 

tamida. 

VII. 8. Cobalto 

A separação níquel -cobalto, de mui to interesse em qu!_ 
mica analítica, já é descrita na literatura, apenas o cobalto sendo ex 

traído pelas arninas em maio HCl acima de 5M(264 , 269 , 270>. 

A extração de cloreto de cobalto colore a fase orgâr.f. 

ca de azul intenso, podendo-se detenniná-lo espectrofotaretricarrente par 

leitura direta na fase orgânica. 1ons coloridos ta:rrbém extraídos . pelas 

aminas podem ser separados usando a diferença de concentração de HCl na 

qual o elerrento é extraído ou então usando a propriedade de carplexação 

de certos elerrentos pela tiouréia. Assim, Fe-III, Ru-III, Pd-II,Pt-IV, 

Au-III, U-VI, podem ser extraídos antes que o cobalto, numa ccncentra 

ção de HCl tal que êle não é extraído. Pode-se também reter certos ele 

mantos na fase é:qUOSa carplexados pela tiouréia, oorro é o caso do cobre, 

pois êste elerrento seria extraído jlllltarrente oom o cobalto. Além disso, 

existe ainda a possibilidade de extrair êstes elerrentos em maio HCl O, 1 

a 3M, em seguida aumentar a ccncentração do HCl para extrair êstes ele 

mantos em maio HCl O, 1 a 3M, em seguida aurrentar a concentração do HCl 

para extrair cobre e cobalto, finalrrente reextraindo apenas o cobre da 

fase orgânica por tratarrento can tiouréia-HCl, o cobalto permanecendo 

na fase orgânica. 

VII.9. Rutênio 

O pranllllciado efeito de complexação do rutênio pela 

tiouréia, seus ccnplexos sendo pouco extraídos pela 'IDA-benzeno em maio 

HCl, pennite boas separaçx3es de vários outros elerrentos caro cádmio, 

antinônio, índio, zinco e estanho - êstes sendo bem extraídos. A sepa 

ração de rutênio de elerrentos cxm:> cobre, prata, chumbo, tálio,paládio, 

ouro e mercúrio pode ser conseguida extraindo-se êstes elerrentos pela 
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amina e tratando a fase orgânica oom tiouréia-HCl, quando então o rutê 

nio pennanece na fase orgânica, os demais elerrentos sendo reextraídos. 

Separações desta natureza são de grande interêsse em química de fissão. 

Rutênio é um dos mais importantes produtos de fissãoc103Ru com 3,7% e 
1º6Ru a:::rn O ,5% de rendirrento de fissão). Dada a fonnação de um grande 

núrrero de carplexos e podendo existir em vários estados de valência, a 

quÍmica do rutênio é bastante difícil. ~le apresenta um cx:rrportarrento 

relati varrente cx:mplicado na extração p::,r solventes, sendo por exemplo 

parcialrrente extraído p::,r fosfato de n-tributila (TBP) e tendendo a 

acarpanhar o urânio e plutônio quando extraídos em soluções de elerren 

tos combustíveis "queimados", oferecendo séria dificuldade de separação. 

Neste trabalho é dado boa oontribuição à química de extração do rutênio, 

facilitando a sua separação de vários elerrentos. 

Vi.nos, assim, que é fácil uma. separação de rutênio do 

urânio, carplexando-se Ru carn tiouréia em rreio ácido clorÍdrioo e extr~ 

indo-se o 002++ oom TOA-benzeno. 

Para os elerrentos do grupo da platina é requerida, m'll::!_ 

tas vêzes, uma. separação rutênio - paládio. Sugerim:>s aqui uma extra 

ção em rreio HCl can TOA-benzeno, tratando-se a fase orgânica carn tiou 

réia-HCl, quando todo paládio é reextraído e a maior parte do rutênio 

pennanece na fase orgânica. 

VII .10. Paládio 

Paládio é 1.I1l elerrento bem extraído pelas arninas em 

soluções diluídas de HCl. Por outro lado, é bem reextraído por solu

ções HCl-tiouréia quando na fase orgânica arni.na-diluente, facili tan:b E!! 
tão várias separações. Por exemplo, uma separação de mui to interêsse 

para o grupo da platina é paládio-cobre ( cobre é um rretal de base, sem 

pre acarpanhando o grupo de platina) ; os dois elerrentos p::,dem ser sep_!! 

rados já explorando a diferença de ooncentração do HCl na fase aquosa, 

o paládio sendo bem extraído em HCl diluído, enquanto que o cobre neces 

sita concentrações relativarrente altas de HCl. Separações do paládio 

de elerrentos a:no ferro, urânio,cádmio, índio, zinoo, cobalto, rutênio, 
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e estanho, foram feitas através da reextração CXJn tiouréia, sendo o pa 

ládio eficienteroonte reextraído, os demais pennaneoondo na fase orgâni 

ca. 

Paládio é exoepcional.rrente bem extraído pelas aminas 

quando em neio HN03, enquanto vários outros eleroontos não são extra!, 

dos nestas condições, o:m:> prata (há alguma extração), cobre e zinco. 

Por outro lado, cano para o sistema HCl, o paládio é tarrbém bem reex 

traído da fase orgânica quando ccntactada a:m tiouréia. Estas propri~ 

dades de extração em neio nítrico e reextração cx:xn tiouréia anpliam mu!, 
to os esquemas de separação para o elerento paládio. 

As propriedades aqui descritas podem ser aplicadas 

para a solução de problemas que surgem em várias separações de interês 

se radioquimico, das quais citamos algtms_exenplos: 96Ru(alfa,2n) 98Pd 
. 96 99 . 98 101_ . (17,5 rru.n), Ru(alfa,n) Pd(21,6 mm), Ru(alfa,n) -P,8,5 h) , 

l09Ag(n,p)l09Wd(4,75 min), l09Ag(d,2p)logPd(l3,5 h), ll Cd(n,alfa) 
11¾>d(22min) e separações de 112Pd(21 h) a:mo produto de fissão em urâ

nio. 

VII.11. Platina 

cano o paládio e o ouro, a platina é bem extraída em 

baixas conoontrações de HCl. Assim êste elemento pode ser separacb: , de 

cobre, por exanplo, que frequenterente o acx:xnpanha, pela sirrples extra 

ção CXJn 'IDA-benzeno em HCl O ,1 a l,OM; o cobre não é extraído. Por ou 

tro lado, sendo a platina bem reextraída da fase orgânica por trataffie!!. 

to a::m tiouréia, pode ser separada de elerrentos a:mo U, Fe, Cd, In, Zn, 

Sn, Sb e Ru, que não são reeextraídos. 

As técnicas aqui descritas poderão ser aplicadas pa 

ra a resolução de pares de radioisótopos geneticanente ligados, cano : 

Ir(d,2n) 19¾>t (3,0d). 

Elerentos que se acham associados à plantina na nat~ 

reza, cano , ouro, mercúrio, prata, cobre, níquel, ferro e chumbo, pod~ 

rão ser separados por esquemas aqui discutidos. 

• 
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Na tecnologia nuclear a platina aparere às vêzes as 

sociada ao urânio em ligas binárias, devendo ser separada. Richmond e 
(285) - -rolab. usaram H2s para uma separaçao U-pt. Esta rresrna separaçao 

pode ser feita fàcilmente, rrantendo-se a platina canplexada pela tiou 

réia na fase aquosa, extraindo-se o cloreto de uranilo pela amina. 

VII.12 OUro 

OUro é um elerrento fàcilmente extraído por 'IDA em 

HCl diluído, fàcilmente reextraído da fase orgânica por rontacto can 

tiouréia e, quando ccmplexado na fase c:quosa pela tiouréia, não pode 

ser extraído pela amina. Estas propriedades perrni tem ótimas separações 

de ouro de vários outros eleirentos • Assim, poderá ser extraído em 

rreio HCl diluído, quando então é separado de urânio, cobalto, ferro, ~ 

bre, róaio e irídio, êstes pennanecendo na fase aquosa por requererem 

maior ccncentração de HCl para a sua extração. OUro quando ccmplexado 

pela tiouréia na fase aquosa poderá ser separado de urânio, cádmio, ín 

dio, zinco, chumbo, cobalto, estanho - êstes sendo extraídos pela amina. 

Finallrente, estando o ouro extraído caro clorocarplexo pela 'IDA-benzeno, 

jmtarrente can elerrentos cano urânio, ferro, cádmio, índio, zinco,cx:ba.!, 

to, rutênio e estanho, pode ser reextraído da fase orgânica can tiou

réia-HCl, os demais acanpanhantes ficando na amina. 

Verificanos também que estando o ouro na fase orgân!_ 

ca amina, juntarrente can ferro ·e urânio, pode êle ser separado aêstes 

elementos por simples reextração can água, o urânio e o ferro deixam a 

fase orgânica, enquanto o ouro oferece alguma dificuldade para ser~ 

traído can água. Finalmente, poderá êle ser reextraído cem tiouréia. 

As técnicas descritas neste trabalho rontribuem p~ 

ra a resolução analÍtica de pares de elerrentos em situações tais caro 

Ir(alfa,4n) 191Au(3,0 h), pt(d,3n) 191Au, Ir(alfa,3n) 192Au(4,7 h) 

pt(d,2n) 192Au, pt(d,3n) 193Au (16 h), Ir(d,3n) 194Au(39,5 h), Pt(d,2n) 
194Au, Ir(alfa,2n) 195Au, pt(d,n) 195Au(185 d), Pt(d,n) 196Au(S,6 d) , 
198Hg(n,p) 198Au(2,7 d), Pt(d,n) 199Au(3,15 d), 199Hg(n,p) 199Au, 200Hg 

(n,p) 200Au(48 rnin), 2º2Hg(gama,p) 2º 1Au(26 min) e 2º~g(n,p) 2º1Au. Assim, 
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frequentarente, em trabalhos de banbardeio de platina, irídio e -mercu 

rio metálicos em aceleradores(cycloton) ,são requeridas separações ráp.!_ 

das de ouro na fonna livre de carregador, induzido pelo banbardeio. Os 

esquemas aqui sugeridos poderiam ser aplicados. 

VII .13. Estanho 

~ste elemento não mostrou nenhuma tendência de fonna 

ção de canplexos cem tiouréia, sendo bem extraído pela amina na presen 

ça aêste cx:mplexante. Também o cloreto estanoso não é reextraído da 

fase orgânica pela tiouréia. Assim, estanho pode ser separado de ele -

mantos cano ferro, cobre, prata, rutênio, rÓdio, Ósmio, paládio, plat.!_ 

na, om:o e mercúrio, mantidos na fase aquosa por oanplexação can tiou 

réia. Ou então, estando o estanho na fase orgânica, pode ser separado 

de elementos cano cobre, prata, bismuto, chumbo, tálio, paládio, ouro, 

mercúrio e platina - êstes sendo reextraídos da amina ('IqA-benzeno) ~ 

la tiouréia-HCl, enquanto estanho pennanece na fase orgânica. 

VII.14. Mercúrio 

Mercúrio se cc:nporta cano o ouro em relação à tiou

réia. Quando extraído em meio HCl pelas aminas (TOA-benzeno) é dific:i.!_ 

mante reextraído cem água, pennanecendo na fase orgânica. Neste caso 

pode ser separado de elerrentos cato ferro, urânio, cobre e cobalto. Es 

tudarros a reextração de mercúrio cem tiouréia, sendo êle fàcilmante re 

extraído da fase orgânica, resolvendo assim, cem muita vantagem, o in -

conveniente de mercúrio permanecer na fase orgânica após reextração com 
(270) vários reagentes • 

cano o ouro, as propriedades do mercúrio can relação 

à canplexação cem tiouréia e extração pelas aminas de alto pêso molecu 

lar, possibilitam várias separaçoes. 

VII .15. D:terminação de elementos diretamente na fase orgâni 

ca amina-diluente. 

Indicarros neste trabalho várias possibilidades de de 
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terminações de alguns elerrentos diretamente na fase orgânica na qual 

êles foram extraídos. Foi nostrado o exanplo de detenninação de U-VI, 

cujas cmvas de calibração para os sitelnas HCl e H2ro 4 foram constru!. 

das usando-se medidas espectrofotorrétricas. Vinos :ror exenplo que fa

zmdo-se a extrc:Ção ao íon uo2* na presença de tiouréia em meio HCl 

ou 1½004 , alguns elenmtos que :roderian interferir no rresno máxino de 

absorção usado para as lei tl1ras do urânio podem ser eliminados, entre 

êles : ferro-III, pa.ládio- II, ouro-III, cobre e platina. 

Excelentes determinações p:,r esy;ectrofotaretria de 

absorção atânica podem ser feitas usando-se a fase orgânica 'Im-diluen

tes, queimando-a dirétamente. Foram inicia<bs em ncssos laboratórios 

trabalhos para a separação e detenninação de elerrentos cono chumbo, bi~ 

nuto, ferro, cobre, cobalto, estanho, prata, zinco, cádmio, ouro, pal~ 

dio e platina en urânio e tório. 

VII .15 .1. Detenninação de chunbo por araorção atâni 

ca. 

Preliminarnente foram feitas extrações de 

cloreto de dlunbo em soluções cguosas O ,5M anHCl; 25 rol re fase aqoosa 

foram extraí<bs cx:m 'IDA 5%-benzeno usando-se 4 , 3 e 3ml de fase orgâni -

ca, sucessivarrente. As fases orgâri.cas foram reunidas em balão voluné 

trico de 10 ml, cx:mpletado o volune can benzem puro. As leituras fo 

ram feitas em chana de hidrogênio-ar, na linha 2833,0A<?. A fase ~ 

sa ai;xSs a extração foi evaporada e colocada em volure de 10 rol e que~ 

das diretamente. As curvas pa.drões foram feitas ern meio HCl O,!:M-20% 

iscprcpanol e a::ntenao 2, 4, 6 e 8 pµn em Pb. 

linha reta. 

As leituras caen numa 

Estas ~iências preliminares y;enniti

ram concluir que a detenninação de chunl:o pela queima direta da fase or 

gânica amina-benzeno não apresenta prcblara na quejn,,a, mas a extração 

do chumbo ern 3 estágios não foi além de 75% nas condições descritas. c2 
no se pretmde detenninar chunbo e outros elem:n tos em urânio e tório 

e, saben<b-se de antanão que a adição de KI (VI.14.5) . rrelhora muito a 

e.xtrc:Ção ao chumbo em HCl diluído (O ,SM), foram inicia<bs estu<bs i:a

ra a extração de chumbo em rreio OCl diluído na presença de KI em solu-



196 

çoes de cloreto de uranilo e cloreto de tório. 'As fase orgânicas serao 

queimadas diretamente. 'As experiências preliminares rrostrarélil que a de 

tenro.nação dentro desta linha de·trabalho é perfeitamente viável. 

VII.15.2. Detenninação de prata, cádmio e zinoo :por 

absorção atânica. 

cano para o chumbo, foram feitas detenni

nações de prata, cádmio e zinoo diretamente. na fase orgânica 'IDA-benze

no :por absorção atânica. 'As pr.irreiras experiências rrostrararn que êstes 

elementos podem ser perfeitamente determinados dentro dêste esquerna fsen 

do extraídos em rneio HCl diluído. Foram feitas curvas de calibração@ 

ra os 3 elementos de 1 a 10 pp:n, usando-se 10 ml de fase orgânica 'IDA 

5%-benzeno, as extrações tendo sido feita em 3 ccntactos sucessivos CXI11 

4, 3 e 3 ml, cada un dos três elenentos tendo sido extraído de una fase 

aquosa de 25 ml. Estas experiências haviam sido antes ccntroladas :por 

meio dos respectivos traçadores, a extração feita em condições idênti 

cas. Para os três elementos a extração foi quantitativa em rneio HCl 

O,SM. Porém, quando se passou a extraí-los em soluções de cloreto de 

uranila contendo acima de 5 g de U, o rendilrento oomeçou a cair, prin~ 

palroente para a prata. Prevendo-se uma detenninação de prata e cádmio 

em diuranato de amênio, cuja ccntaminação é da ordem de 0,1 até 1 pp:n 

rio DUA examinado, as extrações devem ser feitas em soluções contendo de 

10 a 25 g de DUA. Nesta situação, pelo oonhec.irrento já adquirido durag_ 

te a execução dêste trabalho, a eficiência de extração da prata cai ac:1:!!_ 

tuadanente. Por outro lado, já vimos que a presença de KI em meio HCl 

penni.te extrações eficientes para dmmbo e prata em meio levemente ác.!_ 

do, penni. tindo assim uma separação rnelhor do urânio. 03ste mcx1o, as 

experiências foram retonadas para a extração em rneio HCl-KI e determina 

ção por absorção atânica diretamente na fase orgânica. 

VII .16. Separações pela cinética guírnica de canplexação CXI11 

tiouréia. 

Foi observado, confonte já descrito neste trabalho, 

que dos elementos a:mplexados pela tiouréia, o ferro apresenta baixa 
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velocidade de fonnação dos carrplexos; esta carrplexação, dependendo da 

ooncentração do ácido e da quantidade de ferro presente, pode requerer 

até 20 minutos para se tomar cx:irpleta. A qQente a reação é bastante 

acelerada. Vários elenentos são instanteneamente carplexados pela tio~ 

réia, já a frio, cano é o caso de oobre, prata, paládio, platina, ouro 

e rrercúrio. 

A cinética quÍrnica de fonnação dos ccnplexos can a 

.tiouréia po:lerá ser explorada para a separação de ferro de vários ele 

mantos, cano os acima citados, cuja velocidade de reação oom a tiouréia 

é extremarcente rápida à terrperatura ambiente, não sendo portanto extraí 

dos pela amina, enquanto o ferro o é. 

VII .17. SeparaçÕes pela cinética quÍmica de reextração can 

tiouréia. 

Fbi observado neste trabalho que paládio apresenta un 

a::rnportam:mto anânalo durante sua reextração por tiouréia quando presen 

te nuna fase o:rgânica 'IDA-benzeno, tendo sido extraído em rreio HN03, 

HCl ou H2so4• Vimos que soluções tiouréia-ácido nos 3 sistemas reex 

traem eficienterrente o paládio da fase m:gânica, mas requer uma agi ta 

ção enérgica da mistura, enquanto para a maioria dos outros elerentos a 

reextração já se dá o:m uma agitação suave. Foram iniciados estudos pa 

rase tentar explorar esta resistência oferecida pelo paládio na sua 

reextração pela tiouréia. Elerentos fàcilrnente reextraidos da fase or 

gânica por agitação suave, cano cobre, prata, bismuto, chumbo, tálio,o~ 

ro, rrercúrio e platina podem ser removidos pri.m3iro, em seguida a agi ta 

ção da mistura deve ser feita mais violentamente, reextraindo o paládio. 

Elemantos a::no urânio, ferro, cádmio, índio, zinoo, cabal to, rutênio, 

:ródio e estanho não são reextraídos pelo tratamento can a tiouréia, pe!:_ 

manecendo na fase orgânica. 
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au>!Tur.o VIII 

DISCUSOO 

Como já mencionado, a extração de canplexos aniônicos cem aroi 

nas apresenta enoJ:IIE flex.fuilidade quando são considerados fatores co 

no a classe da amina, o seu diluente e a nodificação da fase orgânica 

pela adição de certos c:orrpastos orgânicos (por ~lo, álooois de ca 

ooias longas), a conposiçâo da fase ac_!U)sa e a sua rrodificação :i;ela pr~ 

sença de agentes cauplexantes. A simples escolha da classe da amina ~ 

lhora a seletividade da extração. Neste trabalho não foi explorada es 

ta versatilidade das anti.nas, tendo sido fixado apenas um representante 

da classe terciária para a extração de conplex:>s aniônicos • Tri -n-ccti 

lamina ('101\) foi usada nunà concentração fixada em 5% (v/v) diluída em 

apenas quatro diluentes: metil-isobutil-·cetona, xileno, benzeno e var 

sol. O uso de h:!IDna foi logo abandonado, devido a alguns inconvenien 

tes sérios consideradcs para êste traba.Tho. o uso de varsol foi, tanr

bém, restringido a un :mínino, dada a sua tendência de foDUação da 3a. 

fase. Procurou-se trabalhar com xileno e benzem cx:no diluentes para a 

anina, sendo benzem mais extensivamente usado r:or apresentar ponto d.e 

ebulição mais baiID, permitindo sua destilação e concentração da fase 

orgânica mais a5rrooarrente, atendendo apenas a um requisito de orde:n ~ 

li tica, podendo não satisfazer imf:osições de ordan canercial. 

A escolha do diluente depende de vários fatores. Para o uso 

em processos onde o diluente deve ser barato, não-tóxico e não muito vo 

látil, a prirreira escolha é querozene, ou querozene rcodificada cx::m ál 

OJOl de cadeia longa, ou em casos especiais, um hidrocarl:Joneto aranáti 

co pesado. Há menos limitações an aplicações analíticas e físico-quími

ca, para as quais os diluentes cx::rro balzeno, xileno e hexano, rretil -i~ 

butil-cetona, nitrometano, clorofónrri.o e muitcs outros :i;:odan ser pref~ 
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ridos. MIC é um exemplo típico da escolha do diluente. :t: relativanente 

volátil, de cheiro irritante, miscível em OCl acima de 5M fonnando urna 

só fase e poderrlo ser fàcil.rrente oxidada. Não é, a rigor, um diluente 

inerte. Ela atua caro um solvente para a extração de vários elarentos 

em diversos sistemas. Foi encontrado neste trabalho, que ela possibil!_ 

ta u'a maior extração de ferro no sistema OCl-'IDA após a carplexação 

cx::m tiouréia, quando oc::nparada cem benzeno, xileno e varsol caro di 

luentes. Além dos incovenientes já apontados, é também de preço supe

rior aos outros diluentes, e, mais grave ainda, apresenta fenânenos de 

interação cem as espécies a serem extraídas. Isso foi observado cano 

sistema ferro-tiouréia, no qual a MIC favorece urna . transferência ma:ior 

do ferro para a fase orgânica, quando oc::nparado can os outros diluentBs 

por nós usados. 

Foi também verificado por oos que querozene e varsol não m:x1!. 
ficados apresentam frequentarente o fenâneno da 3a. fase (nas extra

ções de Fe-III e U-VI em maios HCl e H2so 
4

) , razão pela qual foram pr~ 

teridos, tendo sido usados xileno e benzeno, êste mais extensivamente 

aplicado caro diluente para a 'Kl1\. Claro está que esta opção é de 1:e!!, 

dência analítica, deven::lo éGUêles diluentes serem considerados para 

urna aplicação irrlustrial. 

A fase aquosa ficou limitada . à presença de apenas quatro ânions: 
= Cl, so

4
, N0

3
- e I-, trabalhan:lo-se geral.rrente canos ácidos nítrico, 

sulfúrico, clorídrico e, no caso especial do urânio, a sua extração foi 

feita na presença de pouco ácido junto a um seu sal alcalino caro ag~ 

te. salificador, cono misturas Na2so4-H2so4 e NaN03-HN03• O maio clorí 

drico foi aqui mais extensivanente usado na fase aquosa por ser,sabi~ 

mante, fonnador de grande núnero de conplexos aniônicos can vários ele 

mantos, os cloroccnplexos apresentando forte tendência de extração~ 

las aminas. 

Final.rrente, foi escolhido um carq:>lexante muito interessante, 

cana peculiaridade de fonnar espécies positivas, não extraíveis pelo 

sistema amina-diluente. ~ste agente conplexante apresenta, ainda,a p~ 

priedade de, quando contactado can a fase orgânica, reextrair várias 
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espécies aniônicas associadas à amina, fonnando espécies :[X)Si tivas cuja 

tendência é deixar a amina. ~ste agente canplexante é a tiouréia. Mui 

tos outros derivados substituidos da tiouréia p::xleriam ser usados,~ 

dendo mesrro apresentar resultados muito interessantes e pennitindo ~ 

pilar ainda mais a versatilidade e a seletividade do sistema de extr~ 

ção :[X>r aminas. Porán, aqui também, êste fator foi fixado no uso ae ~ 
nas tiouréia caro representante da classe. Entre outras razões, o seu 

preço acess!vel e a facilidade de ser encontrada no carércio em grandes 

quantidades, pennitindo ser usada analítica ou industrial.mante, justif!_ 

cam esta escolha. 

~ste trabalho denonstra que a hipótese :[X>r nós fonnulada foi 

plenanente confirmada. Foi advogada a tese de que, uma vez aceito o ~ 

canisrro de extração carro uma associação de Ions entre o cátion da arn!_ 

na protonada ou o cátion jR4NI+ de um sal de arrônio quaternário e uma 

espécie aniônica, esta podendo ser um ânion sirrq;>les ou um canpleKo aniÔ 

nico contendo um metal, a adição de tiouréia_à fase aquosa transfonna 

a espécie aniônica num canplexo catiônico, êste não sendo mais extraí 

do pela amina. Para os elenentos cujos canplexos fonnados pela tiouré:ia 

são fortes, carro prata, tálio-III, mercúrio, cobre, ouro, paládio, pla 

tina e rutênio, a extração é fortemente reprimida. Para canplexos de 

fôrça intermediária, carro chumbo, antimônio e tálio-!, a tiouréia não 

i.np:rle a extração total, rna.s esta é parcial.mante reprimida. Para ele

mentos que fonnarn canplexos fracos cana tiouréia, êstes são rarpidos 

e o elenento é total.mante extraído pela amina. :l!: o caso de cãarnio, for 

reando um canplexo fraco jCd (tu) j++, rx>rérn o cádmio é ban extraido em 

meio HCl pela amina. ~ste irrpedimento da extração através da tiouréia, 

para vários elenentos, ou a sua reextração da fase orgânica pela ação 

da tiouréia, vem contribuir para um maior entendimento do mecanisrro de 

extração com aminas. 

Utilizou-se ainda, neste trabalho, ma.is uma proprie1ade adi

cional da tiouréia: sua facilidade de ser hidrolisada,gerando sulfidr~ 

to, na precipitação de vários sulfetos para identificação e separaçao 

de vários elementos. 
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A rocx:lificação da fase orgânica para evitar a fonnação da 3a. 

fase :EX)de trazer caro consequência um abaixamento da extração da es~ 

cie considerada, cono no caso de urânio(128) ou a m:xlificação da fase 

orgânica para diminuir a extração de ferro junto com o urânio afeta a 

extração dêste elemento(246 ). Neste particular o uso de tiouréia can

plexando certos elementos já na fase aquosa traz enonne vantagem, nao 

contribuindo para diminuir a extração do urânio. Pelo contrário, além 

de melhorar a purificação do urânio, não extrairrlo elementos como o fe.!:_ 

ro, a capacidade da amina não é gasta parcialmente pela associação cem 

Íons indesejáveis. 

Reextração 

A faculdade can que as aminas resporrlem a diferentes maneiras 

de reextração permite uma versatilidade considerável no estabelecimen

to do processo químico. Alguns elementos nostram grande dificuldade de 

serem reextraídos por água ou HCl diluído, cano o ouro, o paládio, a 

platina e o mercúrio - êste Último can forte tendência de pennanecer 

finremente associado à arnina (270>, pràticarrente não sendo reextraíoo a:m 

ácidos ou can água. 

Neste trabalho foi dado ênfase especial à reextração por meio 

de tiouréia. Foi mostrado que vários elementos são eficientemente re~ 

traídos por contato can tiouréia, enquanto outros não o são. Esta pr~ 

priedade, bastante explorada neste trabalho, permitiu uma ampliação da 

seletividade nos processos de extração can arninas. 

Aplicações Gerais 

O conhecimento do canportamento de vários elementos extraíveis 

pelas aminas (foram estudados 26 íons) frente. à ação a::xrplexante da ti..9 

uréia na fase aquosa sul:aretida .à extração, bem caro o comportamento da 

tiouréia em sua ação caro agente reextrator para vários elementos na 

fase orgânica, permitiu muitas aplicações para a química de separaçao 

e para a resolução de várias misturas de elementos que antes eram bem 

mais difíceis de serem separados. 

Várias aplicações foram feitas e muitas outras sugeridas para 
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campos de trabalhos os mais diversos: produtos de fissão, can especial 

atenção para uma simplificação nos ·rrétodos de separação de rutênio €:mor 

rre inp:>rtância na tecnologia nuclear); elementos do grupo da platina; 

separação e preparação de radioisótopos; química de urânio, sendo êle 

extraído livre de vários elementos que seriam coextraídos em meios cl2, 

rÍdrico e sulfúrico. Foi ainda indicado o uso da tiouréia para evitar 

hidrólise de certos elementos em rreio fracanente ácido (Bi,Hg,Sb),cano 

ta:mbém para gerar H2s na precipitação de vários elementos. Foi rrostr.ê_ 

do, ainda, o uso de tiouréia na dissolução de alguns precipitados,a:rro 

os haletos de prata e de mercúrio. 

Dos vários elementos estudados, o rutênio apresenta um carp:>E_ 

tamento químico bastante difícil e em muitos procedimentos, quer analí 

ticos, quer industriais, usando técnicas caro troca iônica ou extração 

por solventes. Embora os complexos coloridos fonnados entre rutênio-III 

e tiouréia, do tipo jRu(HNC-SNH2) I++ e 1Ru(HNC-SNH2)3 1 possam ser ex -

traídos em éter, neste trabalho constatanos que êles pràticanente não 

são extraídos pelas aminas, facilitamo muito os esquemas de ,separação 

do rutênio, re;rueridos por exemplo na resolução de misturas de prod:!:!_ 

tos de fissão, de ligas U-Ru, e em separações Ru-Bi e Ru-Th. 

Mostrarros neste trabalho a aplicação do sistana a.mina-tiauréia 

para a resolução de vários problemas de ordem analítica. Uma separação 

de muito interêsse é Rh, Age Cd (produtos de fissão), cuja resolução 

can resinas aniânicas oferece alguma dificuldade. Esta foi tentada ~ 
~ (217) . l - -la extraçao cem TIOA , perdurando ainda a guns c:bstaculos, por exem 

plo, a separação Cd de Agem meio HCl lOM acarreta 20% de extração de 

prata. Nossas experiências rrostraram que é possível reter rÓdio e pr.ê_ 

ta na fase aquosa c:::arplexados pela tiouréia, enquanto cádmio é extraí 

do pela amina em rreio HCl diluído. 

Para os elementos do grupo da platina são possíveis separaq:es 

explorando a formação de c:::arplexos catiônicos de platina, rutênio, P!::. 
ládio e Ósrnio cana tiouréia, não extraídos pelas aminas. cádmio é um 

elemento que aparece frequentemente associado _à prata e ao paládio.Mo~ 

trarros que é possível reter o paládio na fase aquosa quando complexado 
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cxm tiouréia, sendo o cádmio e o índio extraídos pela amina; uma alter 

na.tiva é extrair os três elerrentos pela antina e reextrair apenas o~ 

ládio cxm tiouréia. 

A seletividade, principalnente em meio HCl, foi bastante me

lhorada para vários grupos de elerrentos pelo uso de tiouréia cxxco can 

plexante, contribuimo para auirentar ainda mais a flexibilidade das 

separações can antinas. 

A separação Ag-CU-Hg é de muito interêsse em radioquímica; um 

dos inconvenientes apontados oaro sério é a contaminação oom iodetos 
(também produto de fissão), dai ser imperiosa a precipitação de prata 

oaro Ag2s. Para a resolução das separações envolvendo êstes 3 elarentos 

o uso de tiouréia representa uma melhoria e sinplificação dos procesSCB 

oaro foi daronstrado. 

A tendência em processos radioquímicos é cbter separações ca 

da vez nais rápidas. Uma técnica sinples para se conseguir êste abjet.!_ 

vo é a extração por solventes. Mostramos que em muitos casos a extra

ção por antinas, cana ajuda de um oorrplexante caro a tiouréia, sinpli

fica muito a separação, tornarrlo a técnica nais rápida e mais seletiva. 

MecaniSllD 

Os prováveis mecanisrcos de extração no caso de antinas de alto 

pêso rcolecular foram discutidos no cap.II. Foi visto que há uma forte 

tendência por parte da maioria dos pesquisadores em admitir um mecani~ 

rco por associação de íons entre o cátion de am5nio e um ânion de carga 

singular. Embora em vários casos hajam dúvidas quanto_à extração de 

ânions cxm mais de uma carga, de m::xio geral, não foram observadas extra 

ções significantes para qualquer espécie aniÔnica binegativa ou can ca_!' 

ga maior, caoo cro4=, wo4=, -,...o
3
=, exceto para Cr-VI em meio ácido.Ne~ 

te caso, a espécie extraída é admitida caro sendo HCr04-. Muito estuda 

da foi a extração de cloro-oorrplexos. A extração de íons que fonnam elo 

retos carq;,lexos superiores, oaro Zn-II, Bi-III, Pd-II, tem a sua extra 

ção diminuída can o auirento da concentração de HOl. A extração de pr§! 

ta também diminui acentuadarrente can o auirento da concentração de HCl. 
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Una explicação é dada admitirrlo--se a fonnação de un ânion ao tipo IC12-
(298) 

Verstegen (2) estu:l.ancb a extraçro de nitratas rretálicos can 

TOA considera que esta extração não precisa ser, necessàriarrente, atri

buída. cano un processo de trcca iônica. 

Ouro de un canple.xante de características peculiares - a tio

uréia- fonnando espécies positivas, muitas delas não extraíveis r,elas 

aminas, foi extensivamente explorada neste trabalho. Qualquer que seja 

o rnecanü:rro atribuíro para a extração can arninas, já extraindo espécies 

aniônicas existentes na fase aquosa, ou cme se fonnarn durante a trans

ferência para a fase orgânica, ficou ban claro que, para oo elanentos 

can os quais a tioureia fonna camr;:-lexos catiônicos estáveis, destruindo 

os a:rnplexos aniônicoo previamente existentes na fase aquosa, ou então, 

evitamo sua fonnação, a extração can arninas é dràsticarrente inibida. 

Uma rorrprovaçao dêste fato foi por nós feita tarrbêm usando re-

sinas aniônica e catiÔnica fortes. P.tatá. ;em ICl O,lM foi totalmente 

retida nuroa coluna de resma aniônica (fonna R-Cl) e ban eluida cem 

HCl O, Jl.1-tiouréia. Mercúrio-·II em HCl O , JM foi totalmente retido numa 

coluna de resina aniÔnica (fonna R··Cl) e totalmente eluído can HCl O ,lM

-tiouréia. Percolando-se urra oolução de Hg:::12 an ECl lM numa ooluna de 

resina catiÔnica (forma R-H) não houve nenhura retenção de mercúrio. R~ 

petindo-se esta experiência na presença de tiouréia, o rrercúrio foi to

talmente retido. Também ma solução de coore-II em ICl 7, 5M quando pe!: 

colada na resina aniônica (R-Cl), rrostrou retenção do cobre; êste foi 

totalnente eluído can OCl 7 ,SM-tiouréia. Percolando-se solução de Ctel2 
an FCl 7, 5M-tiouréia numa coluna de resina aniônica (R-Cl) , esta :não 

reteve o cobre. 

Colorimetria na fase orgânica. Detenninação espectrofotornétri

ca de urânio 

A foma.ção de espécies coloridas em meio na.o-aquoso (colorime

tria na fase orgânica) tan sido e>q;ilorada para utilizar as vantagens g~ 

nhas evitamo a reextração. Neste trabalho procurou-se tarnl::án tirar P:t2 
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veito na extração oom am:inas, dete:rm:inando-se as es:i;:écies extraídas di 

retarrente na fase o:rgânica. Fbram mencionados no Cap. VII ~los de 

detenn:inações }X)r abso:rção atânica, qreirnando-se a fase orgânica dire

tanen.te (Pb, Ag, Cd, Zn). 

6:rande ênfase foi dada à detenninação colori:rrétrica de urânio 

na fase orgânica, extraído corro cloreto ou sulfato de uranilo,pela el~ 

vada seletividade qre é F()SSÍvel alcançar com o procedirrento acbtado. 

Caro foi nos tJ:ado, o uso de tiouréia na fase aquosa carplexa certos 

elerrentos que seriam coextraídos corno urânio, interferindo seriarcente 

na sua determinação espectrofotarrétrica. E~los típicos são Fe-III, 

Cu, Mn-VII, Cr-VI, Ru, 1l1, Pd, Pt e Au, que -colorem a fase orgânica.T2 

dos êles pxlan ter sua extração inibida }X)r carplexação previa pela 

tiouréia, pxlem ser seleti varrente reextraícbs da fase orgânica }X)r tr_ê: 

tarrento can aquêle ccrnplexante; estão neste caso cobre, prata,bismuto, 

tálio, paládio, ouro, mercúrio, platina, mmganês-·VII e crânio-VI. 

I:'êstes estuébs resultou um :rrétoao para a determinação de 
... 

ura 

nio, extraído caro cloreto de uranilo }X)r TOA-benzeno, na presença de 

tiouréia, sendo o urânio medido es~ctrofotometricarcente na fase org~ 

nica. O métoéb não é o mais sensível, mas é rápido, de fácil execu;ão 

e se presta para aplicações rotineiras, pennitindo, can vantagern,a re~ 

lização de un grande número de análises diárias, na faixa de conamtl:'ê 

ção utilizada. 

Além de urânio, foram indicadas várias possibilidades para a 

detenninação de outros elementos por medida espectrofotométrica direta 

na fase orgânica: ferro, cobre, crânio-VI, paládio, rutênio, platina, 

ouro e cobalto - todos êles colorindo a fase orgânica. 
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A extração de carplexos aniônioos pelas aminas de cadeias 

longas oferece nruitas possibilidades ao químico analista. Muitas apli 

cações já são de uso corrente e nruitas outras são potencialnente previ~ 

tas para diversas áreas, incluindo-se hidraretalurgia, química de p~ 

tos de fissão, química dos rretais de transição, dos elercentos do grupo 

da platina, dos actnídeos e dos lantanídeos, recuperação e desa:mtami~ 

ção na disposição de resíduos. ~fase especial é dada à química do urâ 

nio e do tório, para os quais já são incluídas aplicações de caráter 

industrial. 

Neste trabalho é descrito o cxxrportan:ento de extração de 

U, Fe, Cd, In, Zn, Cu, Co, Ni, .Mn, Cr, Ag, Bi, Pb, Tl, Ru, Rh, Pd, Pt, 

Ir, Os, Au, Hg, Sn e Sb oom tri-n-octilamina diluída em benzeno, xileno, 

varsol e rretil-isd:>util-cetona em rreio clorídrico. Para alguns dêstes 

elerrentos foi estudada a extração tarrbérn em rreios HN03, H2so4 e HI. Foi 

estudado o efeito de tiouréia com:) carplexante, fonnando espécies catiô 

nicas oom vários elerrentos e suas consequências na extração. Foi estuda 

do tarrbérn o efeito do tratan:ento da fase orgânica oontendo o elenento 

extraído, pos soluções ácidas de tiouréia. 

o trabalho derronstra que para os elenento cujos carplexos 

cx:m a tiouréia são fortes, caro prata, tálio-III, rrercúrio, cx:bre,ouro, 

paládio, platina e rutênio, a extração é forterrente reprimida. Para 

carplexos de fôrça intenrediária, caro churrbo, antinpnio e tálio-I, a 

tiouréia não inpede a extração total, mas esta é parcialnente reprimida. 

Para elenentos que fonnam carplexos fraoos cx:m a tioureia, êstes sao 

rarpidos e o elerrento é totalrrente extraído pela amina, cx:mo é exenplo 

o cádmio, fonnando um carplexo {Cd(tu)} ++ fraco, mas bem extraído em 

rreio HCl pela amina. 
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~ste inpedirrento de extração através da ccnplexação can t:iE 
uréia na fase éqUOSa, para vários elementos, ou a sua reextração da 

fase orgânica pela ação de tiouréia, vem ccntribuir para um rrelhor en 

tendirrento do rrecanisrro de extração com arninas de cadeia lenga. Ficou 

evidenciado que os a::rnplexos estáveis, de natureza catiê.nica, fo:tmados 

entre tiouréia e vários elementos, não são extraídos pela amina. Isso 

vem oonfinnar o rrecanisrro, aceito pela maioria dos autores, de que a ex 

tração pelas aminas de alto PM é uma associação de ícns entre a amina 

protcnada e as espécies aniônicas extraídas, isto é, uma reação de tro 

ca aniônica. tste rrecanisrro foi a::rnprovado uma vez mais através de ex 

periências de troca iônica can resinas catiônica e aniônica. Espécies 

cloroa::rnplexas aniônicas de Ag-I, Hg-II e cu-II em rreio HCl são forte 

rrente fixadas em resina aniê.nica na fonna R-Cl e totalrrente eluídas por 

soluções HCl-tiouréia. Estas soluçê'ies clorídricas de Ag-I, CU-II e 

Hg-II percoladas em ooltma de resina catiônica rrostraram que não houve 

nenhuma retenção aêstes elementos. Estas experiências, repetidas -apos 

a adição de tiouréia, mostraram que os canplexos fonnados cem tiouréia 

são totalrrente retidos pela resina catiônica. 

O uso de tiouréia aurrentou oonsideràvelrrente a seletividade 

na extração e na reextração de vários elerrentos can tri-n-octilamina. 

É dada ênfase especial à extração de urânio e sua desoonta

minação de vários elerrentos que o acanpanham. caro resultado aêstes es 

tudos é apresentado um rrétodo para a detenninação espectrofotanétrica re 
urânio diretarrente na fase orgânica tri-n-octilamina-benzeno. O rrétodo 

não é o mais sensível, rras apresenta alta seletividade quando o urânio 

é extraído em :rreio HCl na presença de tiouréia. 

O trabalho descreve ainda .várias outras aplicações da técni 

ca proposta, como a preparação de chumbo-212, bismuto-212 e tálio-208, 

extraídos de cloreto de tório por 'IDA-benzeno, a separação de índio-lJSrn 

do seu radioisótopo gerador, cádmio-115, bem cem:> diversos esquemas p~ 

ra a separação de vários elementos entre sí. Una oontribuição irnportan 

te é dada à química do rutênio, facilitando sua separação em misturas 

de produtos de fissão de difícil resolução e nas separações rutênio-bis 
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muto, rutênio-tório e rutênio-urânio. O aproveitamento de urânio e pl:!::!_ 

tônio em soluções provenientes da dissolução de elementos canbustíveis 

queimados envolve a separação dos produtos de fissão, entre êles o ru~ 

nio, que apresenta sérias dificuldades, tendendo serrpre a aOOITpanhar o 

urânio na fase orgânica usada para a sua separação (fosfato de n-tribu

tilo e aminas). A cx:xrplexação do ·· rutênio can tiouréia pennite una ~ 

tração de urânio e plutônio mais seletiva, retendo o rutênio 

aquosa. 

na · fase 

Várias outras aplicações são indicadas para os elenentos do 

grupo da platina, prata, mercúrio , e ouro, cádmio, índio e zinco.Inte~s 

santes observações são feitas quanto à cinética de fonnação do cxmplexo 

ferro-tiow::éia (lenta), possibilitando separações dêste elemento de 

vários outros cuja cinética é mais rápida, bem cx::no à cinética de reex

tração de paládio cem tiouréia em reio ácido. 
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