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RESUMO 
 
 

DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS TERRAS RARAS EM AMOSTRAS 
AMBIENTAIS POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA COM 

PAREAMENTO IÔNICO 

 
 

AUTOR: Alexsandro Nunes Colim 
ORIENTADOR: Paulo Cícero do Nascimento 

 
 

Os elementos terras raras (ETR) compõem um grupo de 17 elementos químicos formado pela 

série dos lantanídeos, do lantânio (La) ao lutécio (Lu), somado aos elementos escândio (Sc) e ítrio 

(Y). Atualmente são amplamente utilizados na fabricação de produtos de alta tecnologia como 

televisores de LED, smartphones, veículos elétricos, bem como a geração de energia limpa (eólica e 

solar). Ultimamente a produção de ETR está concentrada na China, controlando o fornecimento 

mundial da matéria prima. Atualmente o Brasil (e outros países) busca(m) a retomada dos processos 

de obtenção e as buscas por novas zonas de mineração de ETR. No presente trabalho a cidade de 

Lavras do Sul é investigada como possível zona para a obtenção de ETR, uma vez que é 

considerada uma das regiões de maior concentração de minerais do estado do Rio Grande do Sul. 

Para isto um método cromatográfico foi desenvolvido e validado, em termos das principais 

características analíticas, para a determinação de 15 elementos terras raras (La ao Lu e Y) utilizando 

cromatografia líquida de alta eficiência com pareamento iônico e derivatização pós-coluna em 

amostras de água e solo. Os valores calculados dos limites de detecção instrumental variaram de 

0,023 a 0,158 μg mL-1, para o analito mais sensível (Dy) ao menos sensível (La), respectivamente. De 

forma semelhante os valores calculados dos limites de quantificação instrumental variaram de 0,069 

μg mL-1 (Dy) a 0,480 μg mL-1 (La). A precisão intra-dia, apresentou valores de desvio padrão relativo 

variando de 0,22% (Ho) a 4,08% (La) e, inter-dia, variando de 1,07% (Yb) a 4,86% (La). Durante a 

avaliação da seletividade do método foi verificado que Ni, Cu, Zn e Pb causavam interferência na 

determinação dos ETR, uma vez que formavam complexos absorventes com o agente complexante 

PAR (utilizado na derivatização pós-coluna) e apresentavam tempos de retenção semelhantes ao dos 

analitos. Desta forma procedimentos para a remoção dos interferentes foram investigados. 

Para a determinação de ETR em amostras (naturais e artificiais) de água, um procedimento 

usando mini-colunas de troca iônica mostrou ser eficiente. Íons metálicos em solução foram 

previamente adsorvidos em resina catiônica fortemente ácida. Os interferentes foram, inicialmente, 

eluídos com 15 mL de HCl (1 mol L-1). Os ETR foram removidos da coluna, como um único conjunto, 

com 13 mL de HNO3 (6 mol L-1, a 50 ⁰C). Para a determinação de ETR em amostras naturais de solo, 

um procedimento por precipitação fracionada foi aplicado. Após a mineralização das amostras (1,0 g 

de massa com 10 mL de HNO3 concentrado, em bloco digestor aquecido a 90 ± 5 ⁰C por 72h, com 

volume final de 40 mL por adição de água ultrapura) os elementos interferentes foram separados dos 

ETR por precipitação de seus respectivos hidróxidos insolúveis, através de sucessivos ajustes do 

valor de pH da amostra (com NH4OH). Os hidróxidos insolúveis dos ETR foram obtidos em valores de 

pH entre 6 a 8,5. Após etapas de centrifugação e filtração, os precipitados contendo os ETR foram 

redissolvidos em HNO3 (2 mL, 2 mol L-1) estando assim, livre dos interferentes. Nestas condições um 

fator de pré-concentração de 20 vezes foi alcançado. Os resultados determinados nas amostras de 

agua e solo foram comparados com um método de referência (ICP-MS), demonstrando que o método 

cromatográfico proposto gera resultados confiáveis para a determinação dos 15 ETR (La ao Lu e Y). 

 
Palavras chave: Elementos terras raras; RP-HPLC; IPC-DAD; derivatização pós-coluna; 

     4-(2-piridilazo)resorcinol. 



Santa Maria, RS 

2018 

ABSTRACT 
 

 

DETERMINATION OF RARE EARTH ELEMENTS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES 
BY ION-PAIR TG CHROMATOGRAPHY 

 
 

AUTHOR: Alexsandro Nunes Colim 
ADVISOR: Paulo Cícero do Nascimento 

 
 

Rare earth elements (ETRs) comprise a group of 17 chemical elements formed by the series 

of lanthanides, from lanthanum (La) to lutetium (Lu), added to scandium (Sc) and yttrium (Y) elements. 

Currently they are widely used in the manufacture of high technology products such as LED 

televisions, smartphones, electric vehicles as well as clean energy generation (wind and solar). Lately, 

ETR production is concentrated in China, controlling the global supply of the raw material. Currently, 

Brazil (and other countries) is seeking the resumption of the acquisition processes and the search for 

new mining areas of ETR. In the present work, the city of Lavras do Sul is investigated as a possible 

zone of obtaining ETR, being considered one of the regions with the highest concentration of minerals 

in the state of Rio Grande do Sul. 

For this purpouse a chromatographic method was developed and validated in terms of the 

main analytical characteristics for the determination of 15 rare earth elements (La to Lu and Y) using 

high-performance liquid chromatography with ion-pairing and post-column derivatization in water and 

soil samples. The calculated values of the instrumental detection limits ranged from 0.023 to 0.158 μg 

mL-1, for the most sensitive analyte (Dy) at least sensitive (La), respectively. Similarly, the calculated 

values of the instrumental quantification limits ranged from 0.069 μg mL-1 (Dy) to 0.480 μg mL-1 (La). 

Intra-day precision presented relative standard deviation values ranging from 0.22% (Ho) to 4.08% 

(La) and, inter-day, ranging from 1.07% (Yb) to 4.86% (La). During the evaluation of the selectivity of 

the method, it was found that Ni, Cu, Zn and Pb caused interferences in the determination of the ETR, 

since they formed absorbing complexes with the PAR complexing agent (used in post-column 

derivatization) and had retention times similar to those of the analytes. In this way, procedures for the 

removal of interferents were investigated. 

For the determination of ETR in samples (natural and artificial) of water, a procedure using ion 

exchange mini-columns proved to be efficient. Metal ions in solution were previously adsorbed on 

strongly acid cationic resin. Interferences were initially eluted with 15 mL of HCl (1 mol L-1). The ETRs 

were removed from the column, as a single set, with 13 mL of HNO3 (6 mol L-1, 50 ⁰C). For the 

determination of ETR in natural soil samples, a procedure by fractional precipitation was applied. After 

the mineralization of the samples (1.0 g of mass with 10 mL of concentrated HNO3 in a heated block at 

90 ± 5 ⁰C for 72 hours with a final volume of 40 mL by the addition of ultrapure water), the interfering 

elements were separated from the ETR by precipitation of their respective insoluble hydroxides, 

through successive adjustments of the pH value of the sample (with NH4OH). The insoluble 

hydroxides of the ETR were obtained in pH values from 6.0 to 8.5. After centrifugation and filtration 

steps, the precipitates containing the ETR were redissolved in HNO3 (2 mL, 2 mol L-1) and were thus 

free of interferents. Under these conditions a 20-fold preconcentration factor was achieved. The 

results determined in the water and soil samples were compared with a reference method (ICP-MS), 

demonstrating that the proposed chromatographic method generates reliable results for the 

determination of the 15 ETRs (La a Lu and Y). 

 
 

Keywords: Rare earth elements, RP-HPLC; IPC-DAD post-column derivatization;  
        4-(2-pyridylazo) resorcinol. 
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Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

IPC Cromatografia de par iônico (do Inglês: Ion-Pair Chromatography) 

La Lantânio 

LD Limite de detecção 

LQ Limite de quantificação 

Lu Lutécio 

Nd Neodímio 

NIST Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (do Inglês: National Institute of 
Standards and Technology) 

PAR 4-(2-piridilazo) resorcinol 

Pm Promécio 

Pr Praseodímio 

REE Elementos terras raras (do Inglês: Rare Earth Elements) 



 

 
 

RII Reagente de interação iônica 

RPC Reagente pós-coluna 

RP-HPLC Cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (do Inglês: 
Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography) 

RSD Desvio padrão relativo (do Ingês: Relative Standard Deviatio) 

Sc Escândio 

SDS Dodecil sulfato de sódio (do Inglês: Sodium Dodecyl Sulfate) 

Sm Samário 

SOS Octil sulfato de sódio (do Inglês: Sodium Octyl Sulfate) 

Tb Térbio 

Tm Túlio (do Inglês: Thulium) 

Y Ítrio 

Yb Itérbio 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os elementos terras raras são um grupo de espécies metálicas amplamente 

utilizadas em produtos de alta tecnologia (EPA EVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 2012; KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015; SULI et al., 2017). A crescente 

produção de televisores de LED, smartphones, veículos elétricos, bem como a 

geração de energia limpa (eólica e solar) necessitam cada vez mais de quantidades 

significativas destes elementos para a produção de componentes como ímãs de alta 

resistência, capacitores multicamadas e baterias recarregáveis (KRISHNAMURTHY; 

GUPTA, 2015; SOUSA FILHO; SERRA, 2014). A elevada empregabilidade dos 

elementos terras raras está baseada na exploração de suas propriedades ópticas, 

magnéticas ou redox, que proporcionam leveza, resistência e eficiência energética 

ao produto final (EPA EVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012; 

KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015; SOUSA FILHO; SERRA, 2014). 

Os elementos terras raras compõem um grupo de 17 elementos químicos 

formado pela série dos lantanídeos, do lantânio (La) ao lutécio (Lu), somado aos 

elementos escândio (Sc) e ítrio (Y). Do ponto de vista mineralógico, estes elementos 

podem ser encontrados na forma de compostos de óxidos, haletos, carbonatos, 

boratos, fosfatos, arsenatos e ainda na forma de silicatos (JHA et al., 2016; 

KANAZAWA; KAMITANI, 2006). Em virtude de suas propriedades químicas muito 

semelhantes (permanecerem predominantemente no estado trivalente e possuírem 

tamanho de raio iônico muito similar) os elementos terras raras são facilmente 

intercambiáveis entre si dentro de diversos retículos cristalinos que formam um 

mineral. Assim, é possível encontrar simultaneamente vários terras-raras em um 

mesmo mineral (ABRÃO, 1994; LEE et al., 2000; SOUSA FILHO; SERRA, 2014). 

A ocorrência de elementos terras raras é relatada em diferentes países, mas 

é na China que está localizado o maior depósito mundial, bem como a maior 

mineração e extração destes elementos (CHEN, 2011; KANAZAWA; KAMITANI, 

2006), comandando assim, a distribuição da matéria prima e seus subprodutos a 

base de terras raras para o mercado global (CHEN, 2011; SULI et al., 2017). Na 

busca pela descentralização da produção e comercialização destes elementos, 

vários países procuram novas alternativas para a sua produção.  

O Brasil foi um dos precursores na exploração de elementos terras raras 

(CHEN, 2011; SOUSA FILHO; SERRA, 2014), mas sucumbiu a concorrência com o 
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passar dos anos. No cenário atual, o país almeja retomar o processo de mineração e 

busca por novas zonas de mineração (LIMA, 2012; MARTINS et al., 2014). 

 Neste contexto, o município de Lavras do Sul (Rio Grande do Sul, Brasil) 

surge como alvo de investigação da ocorrência de elementos terras raras. A cidade 

tem o seu histórico atrelado à mineração de diferentes metais (início do século XX), 

e é considerada uma das regiões de maior concentração de minerais do estado do 

Rio Grande do Sul (LOPES et al., 2014; MEXIAS et al., 2007). 

 A difícil e complexa separação dos elementos terras raras está associada à 

elevada similaridade química destes elementos, bem como as interferências das 

demais espécies metálicas presentes na matriz em que se encontram (ZAWISZA et 

al., 2011).  

A determinação dos elementos terras raras pode ser realizada por diferentes 

técnicas, por exemplo, análise por ativação neutrônica (NAA) (BULSKA et al., 2012; 

DYBCZYŃSKI et al., 2010) espectrometria de fluorescência de raios-X (XRF) 

(OSKOLOK; MONOGAROVA; ALOV, 2017), e os métodos espectroscópicos com 

fonte de plasma indutivamente acoplado, com emissão atômica (ICP-AES) (BORAI; 

EID; ALY, 2002; RAJENDRAN; THAMPI, 2008), de emissão óptica (ICP-OES) 

(Bahramifar, 2005) e de espectrometria de massas (ICP-MS) (RAJENDRAN; 

THAMPI, 2008). Porém devido aos elevados custos associados a tais equipamentos, 

o emprego destas técnicas para a análise de rotina torna-se dispendiosa. 

Assim, a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com detecção UV-Vis 

(CASSIDY, 1988; DYBCZYŃSKI et al., 2015; KUMAR et al., 2013; SANTOYO; 

GUEVARA; VERMA, 2006) mostra-se vantajosa, pois obtém respostas analíticas 

comparáveis às das técnicas supracitadas, além de operar com menor custo quando 

comparada às mesmas. As dificuldades para a determinação dos ETR em amostras 

reais, não está simplesmente na instrumentação requerida para a medição, mas 

também na correta separação dos ETR da matriz em que se encontra. A 

determinação de quantidades traço ou ultra traço necessitam de procedimentos para 

a eliminação de íons interferentes e/ou ainda a pré-concentração. 

No presente estudo, um método cromatográfico para a separação, 

determinação e quantificação de 15 elementos terras rara (La ao Lu e Y), em 

amostras de água e solo obtidas da região de Lavras do Sul, é proposto através do 

uso de IPC-DAD com derivatização pós-coluna. O método foi validado em termos 
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das principais características analíticas. Métodos de tratamento de amostras para 

água e solo são apresentados. A confiabilidade dos resultados foi confirmada 

através da comparação dos resultados obtidos pelo método proposto (IPC-DAD) 

com os resultados correspondentes determinados por um método de referência 

(ICP-MS). 

Para uma melhor compressão, após uma breve revisão sobre o tema: 

“Elementos Terras Raras” (Capítulo 3), são apresentados dois capítulos 

correspondentes ao processo de desenvolvimento desse trabalho. No Capítulo 4 é 

apresentado o desenvolvimento do método cromatográfico para a separação, 

identificação e quantificação dos elementos terras rara (La ao Lu e Y), bem como as 

etapas de validação do mesmo. No Capítulo 5 são apresentados os procedimentos 

de clean up adotados para o uso das amostras (naturais e artificiais) de água e solo. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões pertinentes ao trabalho, seguido pelo 

referencial bibliográfico (Capítulo 7). Por fim, o Capítulo 8, anexado ao final do 

trabalho, apresenta os acontecimentos que antecederam os resultados descritos nos 

Capítulos 4 e 5. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

O objetivo principal desta tese foi desenvolver um método analítico para a 

determinação de Elementos Terras Rara em amostras ambientais de água 

(superficial) e solo. Associado a obtenção dos resultados, também objetivou-se gerar 

informações a respeito da presença (ou ausência) de ETR no Rio Grande do Sul, 

mais especificamente na região que abrange o município de Lavras do Sul. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. Elementos Terras Raras - Definição 

 
Elementos Terras Raras (ETR), também chamados de Terras Raras (TR) ou 

ainda, de Metais Terras Raras (MTR), são um grupo de 17 elementos químicos. 

 Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC, do 

Inglês: International Union of Pure and Applied Chemistry) o grupo dos ETR é 

formados pelos elementos de transição: escândio (Sc), ítrio (Y) e os lantanoides 

(Ln), também chamados de lantanídeos (NEIL G. CONNELLY; TURE DAMHUS; 

RICHARD M. HARTSHORN; ALAN T. HUTTON, 2005).  

Os lantanídeos são formados pelo grupo de 15 elementos de transição interna 

com número atômico 57 a 71 (Figura 1). Nomeadamente, lantânio (La), cério (Ce), 

praseodímio (Pr), neodímio (Nd), promécio (Pm), samário (Sm), európio (Eu), 

gadolínio (Gd), térbio (Tb), disprósio (Dy), hólmio (Ho), érbio (Er), túlio (Th), itérbio 

(Yb) e lutécio (Lu) (NEIL G. CONNELLY; TURE DAMHUS; RICHARD M. 

HARTSHORN; ALAN T. HUTTON, 2005).  

O termo Elementos Terras Raras pode, ainda, representar o conjunto formado 

pelos lantanídeos e ítrio, abnegando o escândio, em virtude do seu pequeno raio 

iônico (quando comparado ao dos ETR) lhe conferindo maior predominância das 

características químicas dos elementos de transição externa, do que as dos 

elementos de transição interna, ou seja, a dos ETR propriamente ditas   

(CHAKHMOURADIAN; WALL, 2012; JHA et al., 2016; SULI et al., 2017).  

Geralmente o elemento químico promécio (Pm, número atômico 51) é 

desconsiderado, pois não ocorre naturalmente, uma vez que seus isótopos são 

instáveis e apresentam tempo de meia-vida inferior a 30 dias.  
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Figura 1 – Tabela periódica dos elementos químicos. Elementos Terras Raras em 
destaque 

 

 

 

3.2. Resumo Histórico – Obtenção dos Elementos Terras Raras 

 
Os elementos terras raras foram descobertos no final do século XVIII. Porém 

a elucidação de todos os elementos pertencentes ao grupo (com ocorrência natural) 

levou mais de 150 anos para ser concluída. 

Em 1787, após analisar um recente mineral descoberto, o químico finlandês 

Johan Gadolin confirmou a descoberta de uma nova terra, que viria ser chamada de 

Ítria (homenagem à cidade Ytterby, origem do mineral). Em homenagem aos 

estudos e contribuições prestados o mineral foi chamado de gadolinita 

(CSCHNEIDNER; CAPELLEN; ITORS, 1987; GREINACHER, 1981; 

KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015; SOUSA FILHO; SERRA, 2014).  

Até início do século XIX, os óxidos eram chamados de terras, e acreditava-se 

que eles eram elementos únicos, puros. Somente anos mais tarde foi confirmado 

que, na verdade, as terras eram formadas por compostos de elementos metálicos e 

oxigênio, dando inicio a denominação de metal para o elemento na sua forma pura. 



22 
 

 
 

Como os métodos de separação e purificação eram limitados (quando 

comparados com os métodos atuais), várias interpretações equivocadas 

continuavam ocorrendo e a denominação de um dado metal era erroneamente 

atribuída. Por exemplo, a denominação de Ítrio às terras Ítricas (KRISHNAMURTHY; 

GUPTA, 2015) 

Em 1751, antes da descoberta da gadolinita, havia sido descoberto outro 

mineral, que só viria ser estudado em 1804, com a descoberta do metal cério 

(homenagem ao asteroide Cere, descoberto no mesmo período). O mineral 

contendo o metal cério foi chamado de Cerite (CSCHNEIDNER; CAPELLEN; ITORS, 

1987; GREINACHER, 1981; KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015). 

Posterior a esses acontecimentos e, aliado ao desenvolvimento de novas 

técnicas análise e separação, confirmou-se que tanto a gadolinita quanto o cerite 

continham outros metais em sua constituição. As terras Ítricas (provenientes da 

gadolinita) eram formadas pelos elementos Y, Tb, Gd, Er, Tm, Ho, Dy, Yb, Sc e Lu; 

já as terras Céricas eram formadas pelos elementos Ce, La, Gd, Pr, Nd, Sm e Eu 

(SOUSA FILHO; SERRA, 2014).  

 

 

3.3. Propriedades químicas 

 
As dificuldades de separação e obtenção dos ETR na forma dos seus 

respectivos metais puros, esta intrinsicamente associada às semelhanças químicas 

destes elementos (ABRÃO, 1994; KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015; SOUSA 

FILHO; SERRA, 2014). 

A configuração eletrônica dos ETR é a principal causa destas semelhanças. 

Todos os lantanídeos são elementos de transição interna, com a existência de 

orbitais f, escalonadamente preenchidos ao longo da série (Tabela 1). Os átomos 

são acrescidos, gradativamente, de um elétron no subnível 4f. Porém, esta camada 

(4f) é protegida pelos elétrons presentes nas duas camadas externas (5d e 6s) que 

são previamente preenchidas e inalteradas ao longo da distribuição eletrônica dos 

lantanídeos, tornando as alterações do comportamento químico muito discretas para 

todo o grupo. 

Os potenciais de ionização dos ETR são relativamente baixos, tornando-os 

altamente eletropositivos. Dessa forma, a ocorrência natural dos compostos de ETR 
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é essencialmente de caráter iônico (ABRÃO, 1994; KRISHNAMURTHY; GUPTA, 

2015). Todos os ETR apresentam-se, majoritariamente, como cátions trivalentes 

(3+) devido à estabilização na configuração próxima a de um gás nobre (Xe) ou a 

formação de outras configurações estáveis. Com algumas exceções podem ser 

encontrados no estado de oxidação bivalente (Eu2+ e Yb2+) ou ainda tetravalente 

(Ce4+ e Tb4+) (Tabela 1). 

O aumento progressivo de elétrons, ao longo da série (La – Lu) acarreta na 

diminuição do raio atômico e iônico, num fenômeno denominado contração 

lantanídica. A geometria espacial dos orbitais f apresenta poder de blindagem 

inferior aos orbitais do tipo s, p e d. Cada elétron presente em um átomo é protegido 

(blindado) da atração nuclear pelos elétrons do mesmo nível de energia e, 

principalmente, pelos elétrons dos níveis mais internos (D.F. SHRIVER; P.W. 

ATKINS, 2008). Desta forma, a blindagem imperfeita dos elétrons contidos nos 

orbitais f da camada 4, permitem a forte atração dos elétrons presentes nas 

camadas mais externas (5d e 6s) diminuindo significativamente o tamanho do átomo 

e dos íons conforme o aumento do número atômico. Assim, La (z = 57) tem o maior 

e Lu (z = 71) tem o menor raio iônico, conforme pode ser observado na Tabela 1 

(ABRÃO, 1994; KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015; SOUSA FILHO; SERRA, 2014). 

De acordo com suas propriedades químicas, os elementos terras raras são 

comumente subdivididos nos grupos: elementos terras raras leves (ETRL) do La ao 

Eu e os elementos terras raras pesadas (ETRP) do Gd ao Lu. Alguns autores 

costumam adotar a inclusão do termo elementos terras raras médias (ETRM) 

referindo-se ao grupo de ETR do Sm ao Tb (CHAKHMOURADIAN; WALL, 2012; 

JHA et al., 2016). Devido as suas similaridades químicas, com raio iônico 

semelhante ao elemento Dy e Ho, ítrio (Y) é comumente associado às ETRP.  

No presente trabalho a classificação ETRL, ETRM e ETRP foram adotadas, 

conforme destacada da Figura 1. Escândio (Sc) e promécio (Pm) não foram 

incluídos na denominação ETR o primeiro devido as suas propriedades químicas 

serem consideradas mais semelhantes aos elementos de transição externa do que 

as dos lantanídeos e o segundo por não ter isótopos estáveis pra ocorrência natural 

(período superior a 30 dias). 
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Tabela 1 – Características químicas dos Elementos Terras Raras. 

Elemento Símbolo 
Numero 

atômico 

Peso 

atômico 

Configuração 

eletrônica 

Valência 

principal 

Raio 

iônico 

(nm) 

Lantânio La 57 138,91 [Xe] 4f 0 5d 1 6s 2 3 1,061 

Cério Ce 58 140,12 [Xe] 4f 1 5d 1 6s 2 3, 4 1,034 

Praseodímio Pr 59 140,91 [Xe] 4f 2 6s 2 3 1,013 

Neodímio Nd 60 144,24 [Xe] 4f 3 6s 2 3 0,995 

Promécio Pm 61 145,00 [Xe] 4f 4 6s 2 3 0,979 

Samário Sm 62 150,36 [Xe] 4f 5 6s 2 3 0,964 

Európio Eu 63 151,93 [Xe] 4f 6 6s 2 2, 3 0,950 

Gadolínio Gd 64 157,25 [Xe] 4f 7 6s 2 3 0,938 

Térbio Tb 65 158,93 [Xe] 4f 8 6s 2 3, 4 0,923 

Disprósio Dy 66 165,50 [Xe] 4f 9 6s 2 3 0,908 

Hólmio Ho 67 164,93 [Xe] 4f 10 6s 2 3 0,894 

Érbio Er 68 167,26 [Xe] 4f 11 6s 2 3 0,881 

Túlio Tm 69 168,93 [Xe] 4f 12 6s 2 3 0,869 

Itérbio Yb 70 173,04 [Xe] 4f 13 6s 2  2, 3 0,858 

Lutécio Lu 71 174,97 [Xe] 4f 14 6s 2 3 0,848 

Escândio Sc 21 44,96 [Ar] 3d 1 4s 2  3 0,660 

Ítrio Y 39 88,91 [Kr] 4d1 5s2 3 0,880 

Adaptado de (KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015) 

 

 

3.4. Abundância e geologia 

 
A denominação terra rara é associado ao histórico de obtenção dos 

elementos. No século XVIII o termo “terra” era atribuído (erroneamente) a 

determinados elementos, que por estarem na forma de seus respectivos óxidos, 
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eram fisicamente semelhantes à terra. O termo “rara” foi, inicialmente, usado como 

sinônimo de estranho, extraordinário. Posteriormente, em meados do século XIX, 

passou a ser usado no contexto de abundância (geoquímica). Assim, devido às 

dificuldades de identificação e obtenção (de forma individual) em quantidades 

economicamente rentáveis dos ETR termo “raras” continuou sendo aplicado. 

(ABRÃO, 1994; EPA EVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012; 

KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015) 

Porém, as abundâncias relativas dos ETR foram, verdadeiramente, 

conhecidas somente após o aprimoramento dos métodos de análise química, que 

permitiram o progresso no conhecimento de sua geoquímica e os avanços na 

prospecção e pesquisa de seus minerais.  Com exceção do promécio (Pm), 

inexistente em condições naturais, sabe-se atualmente que os ETR são 

relativamente abundantes, alguns deles são encontrados em concentrações 

superiores a vários metais existentes na crosta terrestre. Por exemplo, cério, lantânio 

e neodímio são mais abundantes que cobalto, níquel e chumbo; já os ETR mais 

raros (túlio e lutécio) ocorrem em maior concentração que metais nobre, como a 

prata, e metais do grupo da platina (ABRÃO, 1994; CSCHNEIDNER; CAPELLEN; 

ITORS, 1987; SOUSA FILHO; SERRA, 2014). 

 Os elementos terras raras podem ser encontrados em mais de 250 minerais 

diferentes (ABRÃO, 1994). Destes, 55 tem significativa ocorrência na crosta 

terrestre, porém existem apenas três importantes minerais com elevada 

concentração de ETR, que atualmente apresentam interesse comercial (bastnaesita, 

monazita e xenotima) (JORDENS; CHENG; WATERS, 2013; KRISHNAMURTHY; 

GUPTA, 2015; SULI et al., 2017). A Tabela 2 apresenta, de forma resumida, alguns 

dos minerais fonte de ETR, são informados ainda o tipo predominante dos 

elementos (leves ou pesados) e a porcentagem de óxido de ETR presente no 

mineral. 

A exploração, economicamente viável, dos ETR pesados é associada às 

jazidas de monazita e xenotima. Tipicamente são depósitos de areia mineral onde os 

processos para a obtenção dos elementos exigem poucas etapas ou, dependendo 

da aplicação pode ser utilizado sem nenhum beneficiamento. Os ETR leves são 

comumente obtidos a partir da bastnaesita. Atualmente, são extraídos em grande 
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escala nas jazidas de Mountain Pass (EUA) e Bayan Obo (China) (JORDENS; 

CHENG; WATERS, 2013). 

 

Tabela 2 – Principais minerais (economicamente rentáveis) para a exploração de 

Elementos Terras Raras. 

Classificação 

química 
Mineral Fórmula molecular 

ETR 

predominante 

Teor de 

ETR 

 (% óxido) 

Fosfato 

Monazita (R,Th)PO4 Leves 50-78 

Xenotima RPO4 Pesadas 54-65 

Apatita (Ca,R)5(P,Si(O4)3(O,F) Leves 19 

Carbonato Bastnaesita RFCO3 Leves 60-70 

Silicato 

Gadolinita Be2FeR2Si2O10 Pesadas 34-65 

Alanita (Ca,R)2(Al,Fe,Ma,Mg)3(SiO4)3OH Leves 38 

Zircão (Zr,R)SiO4 Ambas - 

Óxido 

Perovskita (Ca,R)TiO3 Leves 37 

Loparita (R,Na,Ca)(Ti,Nb)O3 - 30 

Euxenita (Ca,R)(Nb,Ta,Ti2)O6 Pesadas 15-43 

R = elementos terras raras. Adaptado de (ABRÃO, 1994) 

 

 

Naturalmente a abundância dos ETR com número atômico par são maiores 

que as de números ímpares, em virtude de sua maior estabilidade química. Além 

disso, a ocorrência das terras raras Ítricas (ETRL) é naturalmente mais abundante 

que as terras raras Céricas (ETRP) (ABRÃO, 1994; KRISHNAMURTHY; GUPTA, 

2015; SOUSA FILHO; SERRA, 2014). 

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, estima-se que em 

2017 as reservas mundiais de elementos terras raras eram na ordem de 120 mil 

toneladas (Figura 2), dispersas por diversas regiões do planeta. Atualmente a China 

á a maior produtora (mundial) deste elementos, exercendo um monopólio do 

mercado. Dona da maior jazida em exploração de ETR, aliada aos baixos custos de 

operação (impostos e mão de obra) a China é responsável pelo controle de cerca de 
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95% do mercado. Outros países como a Rússia, os Estados Unidos, Austrália e 

Índia, fazem a produção em menor escala.  

Os maiores consumidores de ETR são China, Japão, Estados Unidos, 

Alemanha e França. O destaque para o elevado consumo de ETR na China se dá 

em decorrência da conversão da matéria prima, largamente produzida, em produtos 

com maior valor agregado, limitando ainda mais as exportações dos ETR na forma 

pura (respectivos óxidos). 

 

Figura 2 – Reservas mundiais de terras raras, por país em 2017, expressas em 
toneladas de óxido de terra rara. 

 

Fonte: Serviço Geológico dos Estados Unidos 

 

O Brasil já foi pioneiro na produção de ETR. Durante o final do século XIX o 

país fazia a exploração de areias monazíticas (que continham concentrações 

apreciáveis de Ce) extraídas das praias nordestinas. Durante aproximadamente 30 

anos, o Brasil, liderou o fornecimento mundial de monazita, perdendo o posto para a 

Índia (em 1914). O país manteve-se no mercado das ETR até meados do século XX, 

quando dominou o processo de extração e separação para obtenção de óxido de 

elevada pureza (SOUSA FILHO; SERRA, 2014). No mesmo período os Estados 

Unidos despontam como forte potência na produção dos ETR com a exploração das 

jazidas de Mountain Pass. No final do século XIX a China entra no mercado das 

ETR, atuado com preços mais baixos (SULI et al., 2017). Dessa forma, o Brasil 
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sucumbe a competitividade do mercado internacional, limitando drasticamente sua 

produção no início do século XXI (SOUSA FILHO; SERRA, 2014). 

Atualmente o Brasil importa os óxidos (de alta pureza) e derivados de ETR 

para o abastecimento do setor industrial, principalmente, para a fabricação de 

catalisadores, vidros e cerâmicas. Contudo, sabe-se da existência de minas 

potencialmente lavráveis e investimentos estão sendo aplicados em Araxá e Poços 

de Caldas (MG), Catalão e Minaçu (GO) e Pitinga (AM) (SOUSA FILHO; SERRA, 

2014; SULI et al., 2017). Ainda não foi relatada a existência de ETR (em condições 

economicamente viáveis) no Rio Grande do Sul. 

 

 

3.5. Aplicações  

 
Até meados do século XX os elementos terras raras eram pouco explorados e 

suas aplicações limitavam-se a fabricação de mantas para lampiões a gás (usados 

na forma de nitrato de cério). No final do mesmo período tem-se o desenvolvimento 

de novos produtos impulsionados pela produção de ligas metálicas mistas de ETR 

(chamadas de mischmetal). Porém, somente após a Segunda Guerra Mundial 

(Projeto Manhattan), com o desenvolvimento de técnicas de separação para os ETR, 

foi possível a obtenção de quantidades apreciáveis e economicamente rentáveis, 

despertando o interesse sobre estes elementos (CSCHNEIDNER; CAPELLEN; 

ITORS, 1987; SOUSA FILHO; SERRA, 2014). 

Atualmente os elementos terras raras são amplamente utilizadas em produtos 

de alta tecnologia (KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015). A crescente produção de 

televisores de LED, smartphones, veículos elétricos, bem como a geração de 

energia limpa (eólica e solar), assim como o desenvolvimento de setores 

estratégicos de das forças militares (misseis teleguiados, óculos de visão noturna, 

etc) necessitam cada vez mais de quantidades significativas destes elementos para 

a produção de componentes como ímãs de alta resistência, capacitores 

multicamadas e baterias recarregáveis (EPA EVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 2012; KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015; SULI et al., 2017). 

De modo geral, a elevada empregabilidade dos ETR consiste na exploração 

de suas propriedades ópticas, magnéticas ou redox, que proporcionam leveza, 

resistência e eficiência energética ao produto final (KRISHNAMURTHY; GUPTA, 
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2015; SOUSA FILHO; SERRA, 2014). Na Tabela 3 são apresentadas algumas das 

aplicações para cada ETR. 

 

Tabela 3 – Aplicações dos Elementos Terras Raras. 

Elemento Aplicação 

Lantânio Catalisadores para refino de petróleo; Baterias de carros elétricos, de 

armazenamento de H2 e para laptops; Câmeras digitais de alta 

tecnologia; Películas de raios X; Lasers. 

Cério Catalisadores; pastas para polimento (de lentes, vidros frontais de 

televisores, espelhos vidro óptico, etc). Seu fornecimento é considerado 

crítico, no curto prazo, devido a sua ampla demanda na produção de 

tecnologias de energia limpa. 

Praseodímio Adicionado em ímãs para melhor a resistência à corrosão; pigmentos; 

holofotes; lentes de sinal de aeroporto; filtros fotográficos. 

Neodímio Ímãs de alta potência para laptops, lasers, motores elétricos e 

dispositivos de comunicação. Seu fornecimento é considerado crítico, 

no curto e médio prazo, devido a sua ampla demanda na produção de 

tecnologias de energia limpa. 

Promécio Fonte de radiação beta, catalisadores de fluido de fracking (perfuração 

hidráulica, usada para extração de gás). 

Samário Ímãs de alta temperatura, hastes de controle de reator, orientação e 

controle e motores elétricos. 

Európio Iluminação fluorescente; monitores de cristal líquido (LCDs); Aditivos 

para fabricação de vidros especiais. Seu fornecimento é considerado 

crítico, no curto e médio prazo, devido a sua ampla demanda na 

produção de tecnologias de energia limpa. 

Gadolínio Agente de contraste para ressonância magnética; Aditivos para 

fabricação de vidros especiais. 
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Térbio Fósforos para iluminação e pirotecnia. Usado em sistemas de 

orientação e controle, alvos e sistemas de armas e motores elétricos. 

Seu fornecimento é considerado crítico, no curto e médio prazo, devido 

a sua ampla demanda na produção de tecnologias de energia limpa. 

Disprósio Lasers, ímãs de alta potência; Orientação e controle e motores 

elétricos. Seu fornecimento é considerado crítico, no curto e médio 

prazo, devido a sua ampla demanda na produção de tecnologias de 

energia limpa. 

Hólmio Ímãs de mais potentes conhecidos. 

Érbio Lasers, corante de vidro. 

Túlio Ímãs de alta potência. 

Itérbio Tecnologia de fibra ótica, painéis solares, ligas (aço inoxidável), lasers, 

fonte de radiação para unidades portáteis de raios X. 

Lutécio Fósforos de raios-X. 

Escândio Ligas metálicas para a indústria aeroespacial. 

Ítrio Cerâmica; Ligas de metais; Lasers; Usado na comunicação por 

microondas na indústria de satélites; Monitores de computador; 

Sensores de temperatura. Seu fornecimento é considerado crítico, no 

curto e médio prazo, devido a sua ampla demanda na produção de 

tecnologias de energia limpa. 

Fonte: (EPA EVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012; KRISHNAMURTHY; 

GUPTA, 2015; SULI et al., 2017). 
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De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, em 2016, os 

principais destinos de aplicação dos ERT foram à fabricação de ímãs permanente, 

seguidos pela fabricação de catalisadores utilizados na indústria petroquímica (para 

a fabricação de combustíveis), pastas para polimento de vidros e usos na metalurgia 

(Figura 3). 

 

Figura 3 – Principais destinos de aplicação dos Elementos Terras Raras em 2016. 

 

Fonte: Serviço Geológico dos Estados Unidos 
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4. MÉTODO CROMATOGRÁFICO: SEPARAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO 
E QUANTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS TERRAS RARAS. 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

A separação de elementos de terras raras utilizando a cromatografia liquida 

de alta eficiência em fase reversa (RP-HPLC do Inglês: Reversed-Phase High 

Performance Liquid Chromatography) com detecção por UV-Vis já foi relatada na 

literatura (AKHILAMAHESWARI et al., 2007; BARKLEY et al., 1986; CASSIDY, 

1988; DYBCZYŃSKI et al., 2015; JAISON et al., 2009; JAISON; RAUT; 

AGGARWAL, 2006; KUMAR et al., 2013; SANTOYO; GUEVARA; VERMA, 2006; 

TSAKANIKA; OCHSENKÜHN-PETROPOULOU; MENDRINOS, 2004; VERMA, 

1991). 

 Há 30 anos, Kantipuly e Westland (1988) compilaram os trabalhos até então 

disponíveis, a fim de elucidar os métodos existentes para a determinação de 

lantanídeos em amostras geológicas (KANTIPULY; WESTLAND, 1988). No mesmo 

ano, Robards e colaboradores fizeram uma revisão de trabalhos publicados entre 

1970 a 87, onde apresentam os avanços na utilização de técnicas cromatográficas 

para a separação e determinação de lantanídeos (ROBARDS; CLARKE; 

PATSALIDES, 1988). Depois disso, outras revisões relacionadas aos avanços na 

separação e quantificação dos ETR foram publicadas (BUCHMEISER, 2001; CHEN 

et al., 2017; KUMAR, 1994; VERMA; SANTOYO, 2007). Dentre elas, Verma e 

Santoyo (2007) apresentam os métodos cromatográficos existentes para separação 

dos ETR utilizando cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa. Neste 

trabalho os autores relatam o amplo uso do reagente ácido α-hidroxi-isobutírico 

(HIBA), empregado para possibilitar a separação entre os elementos terras rara 

(VERMA; SANTOYO, 2007). 

No presente trabalho, as condições cromatográficas propostas por Tsakanika 

e colaboradores (2004) foram utilizadas como parâmetros iniciais (TSAKANIKA; 

OCHSENKÜHN-PETROPOULOU; MENDRINOS, 2004). O termo cromatografia de 

pares iônicos (do Inglês: Ion-Pair Chromatography, ou IPC) será adotado ao longo 

deste trabalho. De acordo com a revisão bibliográfica realizada por Cecchin e 

colaboradores (2008) o termo IPC é amplamente difundido para descrever a 

separação cromatográfica de íons lipofílicos em colunas analíticas de fase reversa. 
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Sabe-se que o uso do método IPC para a separação de ETR tem sua 

eficiência limitada por três fatores principais: a presença de um reagente de 

interação iônica (RII) e sua concentração, a concentração de HIBA e o pH da fase 

móvel (CECCHI, 2008, 2015; MICHALSKI, 2009). 

Desta forma, estes parâmetros foram inicialmente avaliados para o 

desenvolvimento do método analítico empregado neste trabalho. Adicionalmente, foi 

investigada a presença de um modificador orgânico na fase móvel, a influência da 

temperatura do sistema e a melhor composição da solução derivatizante. 

 

 

4.2. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um método analítico empregando a cromatografia líquida de alta 

eficiência com pareamento iônico (IPC, do Inglês: Ion-Pair Chromatography) e 

detecção espectrofotométrica (DAD) visando à determinação de ETR em amostras 

(naturais e artificiais) de água e solo. Para que este objetivo fosse alcançado, os 

seguintes objetivos específicos foram definidos: 

I. Determinar as melhores condições cromatográficas para a utilização da 

cromatografia de pares iônicos (IPC); 

II. Otimizar um sistema de derivatização pós-coluna para a detecção dos 

analitos; 

III. Validar o método proposto, onde serão avaliados os parâmetros: 

linearidade, limites de detecção e quantificação, precisão (intra e inter-

dia) e seletividade. 

IV. Aplicar o método validado em amostras (naturais e artificiais) de água e 

solo coletadas na região de mineração do município de Lavras do Sul 

(RS, Brasil). 
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4.3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.3.1. Instrumentação e equipamentos 

 

Todos os ensaios cromatográficos foram realizados em um equipamento de 

cromatografia líquida de alta eficiência, modelo Agilent Technology® L1260 Infinity 

(Santa Clara, CA, EUA) equipado com um sistema de bomba quaternária (G1311B), 

injetor automático (G1329B) e forno termostático para coluna (G1316A) (Figura 4). 

As separações cromatográficas foram realizadas em uma coluna analítica de fase 

reversa ZORBAX Eclipse Plus C18 (Agilent) (4,6 mm x 150 mm, 3,5 μm) acoplada a 

uma pré-coluna da mesma fase estacionária (Phenomenex, Califórnia, EUA). A 

detecção dos analitos foi realizada espectrofotometricamente por um detector de 

arranjo de diodos, modelo G4212B Agilent Technology®. Uma bomba auxiliar 

Shimadzu LC-10AS (bomba 5 na Figura 4) foi necessária para a derivatização pós-

coluna. Os resultados foram analisados usando o software Agilent® OpenLab CDS 

EZChrom. O valor de pH das fases móveis (A e B) foi monitorado com um pHmetro 

(Metrohm, Herisau, Suazilândia). A investigação de possíveis interferências foi 

realizada com um espectrofotômetro (HP 8453, Agilent Technologies). 

 

Figura 4 – Diagrama esquemático do sistema IPC-DAD usado na separação 
cromatográfica dos Elementos Terras Raras. 
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4.3.2. Reagentes e soluções 

 

Todos os reagentes e soluções padrão foram preparados com água ultrapura 

(18,2 MΩ cm-1) obtida de um sistema de purificação de água Milli-Q (Millipore, 

Bedford, MA, EUA). 

As soluções individuais (1000 µg mL-1) dos elementos terras raras (La, Ce, Pr, 

Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu e Y) foram obtidas da SpecSol (Quimlab, 

São Paulo, Brasil) com pureza mínima de 99,9% e certificação NIST. Soluções 

estoque individuais (100 μg mL-1 com 5% HNO3, (v/v)) das espécies metálicas foram 

preparadas por diluição adequada com água ultrapura e armazenadas por até 30 

dias em temperatura ambiente (23 ± 2 ⁰C). As soluções de trabalho foram 

preparadas diariamente diluindo as soluções estoque na fase móvel (fase móvel A).  

Quantidades adequadas (m/v) do ácido α-hidroxiisobutírico, HIBA 

((CH3)2C(OH)COOH, CAS Number: 594-61-6; AKSci, CA, EUA) e do reagente 

dodecil sulfato de sódio, SDS (CH3(CH2)11OSO3Na, CAS Number: 151-21-3; Tedia, 

São Paulo, Brasil) foram dissolvidas em água ultrapura para a preparação diária das 

fases móveis A (0,03 mol L-1 de HIBA + 0,04 mol L-1 de SDS) e B (0,15 mol L-1 de 

HIBA + 0,04 mmol L-1 de SDS). Ambas as soluções tinham seus valores de pH 

ajustados a 5,0 com hidróxido de amônio (30%, Neon, São Paulo, Brasil). 

Para a derivatização pós-coluna, uma solução de 0,10 g L-1 do sal 

monossódico 4-(2-piridilazo) resorcinol (PAR) (C11H9N3O2, CAS Number: 1141-59-9; 

Sigma-Aldrich, MO, EUA) foi preparada através da dissolução do composto em uma 

mistura de 1 mol L-1 de ácido acético (Neon, São Paulo, Brasil), 2 mol L-1 de 

hidróxido de amônio (Neon, São Paulo, Brasil) e água ultrapura.  

Metanol (MeOH) (Panreac, Barcelona, Espanha) e acetonitrila (ACN) (J.T. 

Baker, Estado do México, México), ambos de grau HPLC, foram utilizados para 

avaliar a influência do modificador orgânico. 

Todas as soluções aquosas foram filtradas em membrana de acetato de 

celulose 0,22 μm (Sartorius, Gottingen, Alemanha).  
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4.3.3. Procedimento analítico 

 

Os ensaios cromatográficos para a separação de 15 elementos de terras 

raras (La ao Lu e Y) por IPC-DAD foram realizados utilizando um gradiente (triplo) de 

fase móvel, formado por uma mistura de 0,03 mol L-1 de HIBA + 0,04 mol L-1 de SDS 

(fase móvel A, Figura 4), 0,15 mol L-1 de HIBA + 0,04 mol L-1 de SDS (fase móvel B, 

Figura 4), ambas as soluções com valor de pH ajustado a 5,0, e acetonitrila (fase 

móvel C, Figura 4). O gradiente de eluição da fase móvel (otimizado), utilizado para 

a validação do método IPC-DAD, bem como na determinação dos ETR nas 

amostras ambientais de agua e solo é apresentado na Tabela 4. Ao longo dos 

ensaios, a coluna analítica foi mantida a 45⁰C (± 0,5⁰C). A vazão da fase móvel foi 

de 1,0 mL min-1. O volume de injeção foi fixado em 20 μL. Para a detecção dos 

analitos, foi necessária uma reação de derivatização inserindo um reagente pós-

coluna (PAR) através de uma bomba de pistão (bomba 5 na Figura 4) a uma vazão 

de 0,30 mL min-1. A detecção dos complexos metálicos (M-PAR) formados foi 

monitorada por espectrofotometria (DAD) em 520 nm. Um período de reequilíbrio de 

2 minutos foi estabelecido entre cada análise cromatográfica. Antes dos 

experimentos cromatográficos diários, a coluna analítica foi condicionada com a fase 

móvel por 30 min. No final do dia a coluna analítica era lavada com ACN (eluente C, 

Figura 4) por 15 min, seguida por 30 min com água ultrapura (eluente D, Figura 4) e 

finalizada com 15 min de uma solução de armazenamento (60:40, H2O:ACN). Outras 

condições cromatográficas são descritas, no final deste capítulo, na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Parâmetros cromatográficos e condições analíticas para a separação de 

15 elementos de terras raras (La ao Lu e Y) por IPC-DAD com 

derivatização pós-coluna. 

Parâmetros cromatográficos Descrição 

 Coluna analítica 

                

ZORBAX Eclipse Plus C18; 4,6 x 150 mm (ID x 

comprimento); tamanho de partícula: 3,5 µm; Agilent 

Technologies 

 Composição da  

              fase móvel (FM) 

 

FM (A): 0,03 mol L-1 HIBA + 0,04 mol L-1 SDS, pH: 5,0 

FM (B): 0,15 mol L-1 HIBA + 0,04 mol L-1 SDS, pH: 5,0 

(ambos os valores de pH ajustados com NH4OH) 

FM (C): acetonitrila (ACN) 

 Gradiente da 

 fase móvel  

Tempo 

(min) 

Fase móvel (%) 

A B C 

0,00 90 10 0 

1,00 90 10 0 

2,50 75 25 0 

3,50 70 30 0 

5,50 49 50 1 

6,00 47 50 3 

7,00 19 75 6 

7,50 0 90 10 

15,00 0 90 10 

Vazão FM: 1 mL min-1; Temperatura: 45⁰C (± 0,5). 

Tempo de reequilíbrio: 2 min. 

 Solução derivatizante 

            (reagente pós-coluna, RPC) 

 

0,10 g L-1 de 4-(2-piridilazo)-resorcinol (PAR) dissolvido 

em uma mistura de 2 mol L-1 de NH4OH e  

1 mol L-1 de CH3COOH, na vazão de 0,30 mL min-1 

 Modo de detecção UV-Vis em  λ: 520 nm 

 Volume de injeção  20 µL 
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4.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

4.4.1. Otimização das condições cromatográficas 

 

A utilização direta, da cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa, 

para a separação de espécies metálicas dificilmente proporcionará uma adequada 

separação doas analitos (catiônicos), devido a sua baixa interação com a superfície 

da fase estacionário apolar (CECCHI, 2008; JAISON; RAUT; AGGARWAL, 2006).  

Como mencionado anteriormente a separação dos ETR utilizando RP-HPLC 

(por IPC) já foi previamente investigada. Em todos os casos, os métodos basearam-

se na formação de complexos entre os ETR e um agente complexante presente em 

solução, para assegurar a adequada separação dos analitos (CASSIDY, 1988; 

JAISON et al., 2009; RAUT; JAISON; AGGARWAL, 2002; SANTOYO; GUEVARA; 

VERMA, 2006; VERMA, 1991).  

Embora muitos agentes complexantes tenham sido testados e utilizados para 

promover a separação cromatográfica de lantanídeos (e ETR), o HIBA é o principal 

reagente de separação. A presença de grupos funcionais, hidroxila (OH) e carboxila 

(C=O), em destaque na Figura 5 (A), permitem vários modos de coordenação para o 

HIBA, onde os grupamentos hidroxila podem ser protonado ou desprotonado e 

assim atuar como quelante metálico. A Figura 5 apresenta a estrutura química 

(básica) (A) do HIBA e algumas das estruturas possíveis para o modo de 

coordenação do HIBA com íons metálicos (B) (CHEN et al., 2012). 

 

Figura 5 – Estrutura química do ácido α-hidroxiisobutírico, HIBA (A) e possíveis 
estruturas para a coordenação do HIBA com íons metálicos, M (B). 
Adaptado de (CHEN et al., 2012). 
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Quando em solução o reagente HIBA, dependendo do valor de pH da 

solução, pode apresentar-se na forma dissociada ou protonada (Equação 1). As 

espécies iônica de HIBA (HIBA-) possuem a capacidade quelar os cations dos ETR 

presentes em solução, levando a formação de diferentes complexos, como descrito 

nas Equações 2, 3, 4 e 5. 

 

HIBA ↔ HIBA− +  H+     (Equação 1) 

ETR3+ +  HIBA− ↔ [ETR(HIBA)]2+   (Equação 2) 

ETR3+ +  2 HIBA− ↔ [ETR(HIBA)]+   (Equação 3) 

ETR3+ +  3 HIBA− ↔ [ETR(HIBA)]   (Equação 4) 

ETR3+ +  4 HIBA− ↔ [ETR(HIBA)]−   (Equação 5) 

 

Durante um estudo sobre a química de coordenação do ácido hidroxiisobutico 

(HIBA) com os elementos da série lantanídica (La ao Lu), Chen e colaboradores 

(2012), demonstraram que em uma solução contendo os íons lantanídeos (Ln) e 

HIBA (a pH 5,0) todos os íons metálicos presentes em solução são coordenados na 

forma de complexos  [Ln (HIBA)2 (H2O)2] (NO3).H2O, independentemente do Ln 

presente na solução. Dessa forma, nas condições investigadas pelos autores, tem-

se a formação de complexos ETR-HIBA na razão 1:2, resultando em complexos 

monovalentes positivamente carregados, conforme descrito na Equação 3. Outros 

autores sugerem, igualmente, a formação de complexos ETR-HIBA com carga 

positiva (KUMAR et al., 2013). 

No entanto, somente a presença do reagente HIBA na fase móvel não 

garante as condições necessárias para a separação dos analitos, uma vez os 

complexos formados em solução (ETR-HIBA) apresentam baixa capacidade de 

interação com a superfície da fase estacionária (C18). 

Assim, tem-se a necessidade da presença de um reagente de interação iônica 

(RII), como octil sulfato de sódio (SOS) ou dodecil sulfato de sódio (SDS) (Figura 6), 

para promover a formação de sítios de interação na superfície da fase estacionária 

apolar (C18) (CASSIDY, 1988; CECCHI, 2008; JAISON et al., 2009; JAISON; RAUT; 

AGGARWAL, 2006; SANTOYO; GUEVARA; VERMA, 2006; SARZANINI, 1999; 
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VERMA, 1991). No presente estudo, o reagente SDS (mais barato) foi utilizado, 

focando principalmente na resolução de pico dos complexos ETR-HIBA. 

 

Figura 6 – Estrutura química dos reagentes de interação iônica octil sulfato de sódio 
(SOS) e dodecil sulfato de sódio (SDS). 

 

 

 

4.4.1.1. Avaliação da influência da concentração do reagente SDS 

 

Para verificar a melhor concentração do reagente SDS a ser adicionada no 

método cromatográfico, uma solução contendo os 15 ETR (La ao Lu e Y) foi 

injetada, no sistema IPC-DAD proposto, em diferentes condições. Os ensaios 

cromatográficos na ausência do reagente SDS não mostraram uma adequada 

separação dos picos (Figura 7 – A). Na verdade, apenas dois picos contendo todos 

os complexos de ETR-HIBA foram observados. Realizando novamente a análise 

cromatográfica com a presença do reagente SDS, quer ele presente na fase móvel 

(40 mmol L-1) ou no condicionamento prévio da coluna analítica (C18), com 40 mL 

de solução contendo 40 mmol L-1 do reagente SDS, proporcionou o surgimento de 

todos os picos correspondentes aos complexos ETR-HIBA. Comparando os dois 

casos, não houve diferenças significativas entre eles. Em resumo, o reagente SDS 

poderia ser usado em uma etapa prévia à análise cromatográfica, no momento do 

condicionamento da coluna analítica, ou ainda, como um componente da fase 

móvel.  

No entanto, em todos os casos, a separação entre os sinais analíticos 

correspondentes a Ítrio (Y) e Disprósio (Dy) não foi bem resolvida. Desta forma, 
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pequenas modificações na composição da fase móvel foram investigadas. Os 

melhores resultados, considerando a separação dos picos, foram obtidos quando o 

reagente SDS foi utilizado como componente da fase móvel, adicionado no 

condicionamento da coluna analítica (Figura 7 – B). 

 

Figura 7 – Separação cromatográfica por IPC-DAD de Elementos Terras Raras (La 
ao Lu e Y) na ausência (A) e na presença (B) do reagente de interação 
iônica dodecil sulfato de sódio (SDS). Concentração individual dos elementos: 3 

µg mL-1. Parâmetros cromatográficos são descritos na Tabela 4. 

 

 

A determinação da melhor concentração do reagente SDS (40 mmol L-1), a 

ser adicionado na fase móvel, foi baseada no perfil dos picos cromatográficos 

gerados para as análises cromatográficas dos elementos La, Tb e Lu representando 

os ETRL, ETRM e ETRP, respectivamente (Figura 8). Adicionalmente, o tempo 

necessário para a estabilização da coluna analítica (etapa inicial que antecede as 

análises cromatográficas diárias), assim como, o efeito da concentração de SDS 

sobre a linha base, foram avaliados. Os resultados obtidos nos ensaio 

cromatográficos contendo concentrações do reagente SDS variando de 20 a 50 

mmol L-1 são apresentados na Figura 8. 

Trabalhos anteriores relatam a utilização do reagente de interação iônica em 

concentrações inferiores a 40 mmol L-1 (condição definida como ideal neste 

trabalho), porém cabe ressaltar aqui a diferença no tamanho de partícula das fases 

estacionárias utilizadas, os trabalhos reportados na literatura usam colunas 

analíticas (C18) recheadas com partículas no tamanho de 5,0 µm (KUMAR et al., 

2013; RAUT; JAISON; AGGARWAL, 2002; TSAKANIKA; OCHSENKÜHN-
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PETROPOULOU; MENDRINOS, 2004). No presente trabalho a coluna analítica 

utilizada era recheada com partícula de 3,5 µm, o que proporciona um aumento de 

30% na área superficial da FE, em relação aos trabalhos citados. Dessa forma, o 

aumento da área superficial da coluna analítica promove o aumento do número de 

sítios ativos para a interação do RII, como consequência secundária tem-se o 

aumento de sítios intercambiáveis na FE, que proporcionam uma melhor 

resolução/separação dos analitos. 

 

Figura 8 – Influência da concentração de SDS (como RII) na intensidade do sinal 
analítico dos Elementos Terras Raras (Lu, Tb e La). Fase móvel: 0,06 a 0,40 

mol L-1 de HIBA, com adição do reagente SDS nas concentrações de 20, 30, 40 e 50 
mmol L-1;  pH: 3,7 (ajustado com NH4OH), vazão: 1,0 mL min-1. Reagente pós-coluna 
(0,05g L-1 de PAR, dissolvidos em uma mistura de 2 mol L-1 de NH4OH e 1 mol L-1 de 
CH3COOH), na vazão de 0,50 mL min-1. Concentração individual dos elementos: 1 µg 
mL-1; volume de injeção: 20 µL. Comprimento de onda monitorado: 520 nm. 

 

 

Ensaios com concentrações inferiores (1, 2, 3, 5 e 10 mmol L-1) do reagente 

SDS foram realizados, mas não proporcionaram boa separação dos analitos, além 

disso, tornavam a linha base muito ruidosa, mesmo com longos períodos de 

equilíbrio inicial da coluna analítica (superiores a 90 min), adicionalmente tornavam a 

análise cromatográfica muito longa, com tempo de análise superior a 45 minutos 

quando usado concentração inferior a 5 mmol L-1 do reagente SDS. 
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4.4.1.2. Avaliação da influência da concentração do reagente HIBA e do valor 

de pH da fase móvel 

 

A separação entre os íons trivalente dos ETR ocorre devido à formação de 

complexos com as espécies ionizadas do reagente HIBA, desta forma a separação é 

depende da concentração de moléculas ionizadas do reagente (HIBA) presentes em 

solução. O HIBA é um ácido fraco (pKa 3.77) (FUPING et al., 1993), o que torna a 

formação dos complexos de ETR-HIBA fortemente dependente do pH. Dessa forma, 

as separações são governadas pela formação dos complexos ETR-HIBA, bem como 

pelas interações com o reagente SDS (adsorvido na fase estacionária e presente na 

fase móvel) (KUMAR et al., 2013). 

Diferentes condições cromatográficas para a separação de lantanídeos (La – 

Lu) são relatadas (CASSIDY, 1988; RAUT; JAISON; AGGARWAL, 2002; SANTOYO; 

GUEVARA; VERMA, 2006; TSAKANIKA; OCHSENKÜHN-PETROPOULOU; 

MENDRINOS, 2004; VERMA, 1991), em sua maioria, utilizam um de gradiente de 

concentração do reagente HIBA com concentração final em torno de 0,50 mol L-1, 

mantendo-se o valor de pH da fase móvel próximo ao valor de pKa do HIBA 

(KUMAR et al., 2013). Nestes casos, a separação dos ETR é comandada pelo 

gradiente de concentração do reagente HIBA, que propicia o aumento da 

concentração de moléculas ionizadas do reagente HIBA em função do aumento de 

sua concentração na fase móvel. 

No presente trabalho, o estudo da concentração do reagente HIBA necessária 

à separação cromatográfica foi realizado concomitantemente ao estudo da influência 

do valor de pH da fase móvel. Para isto, utilizou-se uma solução contendo 1,0 µg 

mL-1 de La, Tb e Lu, como representantes das classes ETRL, ETRM e ETRP, 

respectivamente. Para assegurar a estabilidade da coluna analítica, o intervalo de 

pH estudado variou de 3,8 a 6,0, uma vez que a forma ionizada do reagente HIBA é 

favorecida em valores de pH superiores ao seu pKa. 

Dessa forma, aumentando-se os valores de pH ocorre a diminuição do fator 

de retenção dos analitos (Figura 9), principalmente para os ETRL (representados por 

La) os quais são eluidos ao final da análise cromatográfica. O pH 5,0 foi escolhido 

como condição ótima de trabalho. Neste valor de pH, o reagente HIBA está 66% 

ionizado. Como efeito secundário, foi possível diminuir em 70% a concentração final 
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do reagente HIBA, passando para 0,15 mols L-1 em vez de 0,50 mols L-1, como 

relatado em outro estudo (CASSIDY, 1988; RAUT; JAISON; AGGARWAL, 2002; 

SANTOYO; GUEVARA; VERMA, 2006; TSAKANIKA; OCHSENKÜHN-

PETROPOULOU; MENDRINOS, 2004; VERMA, 1991). 

 

Figura 9 – Influência do valor de pH da fase móvel na retenção dos Elementos 
Terras Raras: La (ETRL), Tb (ETRM) e Lu (ETRP). Fase móvel: (A) 0,03 

mol L-1 de HIBA (B) 0,15 mol L-1 do reagente HIBA, ambas com adição de 40 mmol L-1 
do reagente SDS, nos valores de pH: 3,7; 4,5; 5,0; 5,5 e 6,0 (ajustado com NH4OH); 
vazão: 1,0 mL min-1. Reagente pós-coluna (0,05 g L-1 de PAR, dissolvidos em um 
mistura de 2 mol L-1 de NH4OH e 1 mol L-1 de CH3COOH) na vazão de 0,5 mL min-1. 
Concentração individual dos elementos: 1,0 µg mL-1. Volume de injeção: 20 µL. 
Comprimento de onda monitorado: 520 nm. 

 

 

Para valores de pH superiores a 5,5, foi observada a supressão do sinal 

analítico, provavelmente causada pela precipitação parcial dos ETR na forma de 

seus respectivos hidróxidos. Suzuki e colaboradores (1986), ao realizarem ensaios 

para determinar os valores de pH para a precipitação de íons lantanídeo (III), 

demonstram que os hidróxidos insolúveis dos ETR ocorrem em valores de pH 

variando de 5,74 (La) a 7,47 (Lu) (SUZUKI et al., 1986). De fato, os valores de pH 

próximos à neutralidade promovem a formação de hidróxidos insolúveis dos ETR 

(ABRÃO, 1994), levando à conversão das espécies carregadas em espécies 

neutras. Como consequência, a interação entre os analitos e o agente complexante 

usado na etapa de derivatização pós-coluna (item 3.3.1.4.) é reduzida, ocasionando 

a supressão da intensidade do sinal analítico (Figura 10). 
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Figura 10 – Influência do pH da fase móvel na intensidade do sinal analítico dos 
Elementos Terras Raras (Lu, Tb e La). Condições cromatográficas são 

informadas na Figura 7. 

 

 

 

 

4.4.1.3. Avaliação das condições da derivatização pós-coluna 

 

A determinação de ETR por RP-HPLC (assim como por IPC-DAD) com 

detecção UV/Vis somente é viável mediante uma etapa de derivatização pós-coluna. 

Na literatura, geralmente, são reportados o uso de Arsenazo (III) e 4-(2-piridilazo) 

resorcinal (PAR) como agentes complexantes (com grupamentos cromóforo) que 

permitem a visualização dos sinais analíticos correspondentes a cada ETR 

(BARKLEY et al., 1986; BORAI; EID; ALY, 2002; BRUZZONITI et al., 1996; 

GHARIBYAN; BENE; SUDOWE, 2017; ISHIKAWA; SUGIMOTO; NAGAISHI, 2003; 

KUMAR et al., 2013; RAUT; JAISON; AGGARWAL, 2002). O reagente PAR foi o 

agente complexante usado neste trabalho. 

O reagente 4- (2-piridilazo) resorcinol (PAR) é um cromóforo, ácido dibásico, 

que possui três grupos reativos (um nitrogênio no anel pirrolítico e dois grupos 

hidroxila, como mostrado na Figura 11) disponíveis para possível coordenação com 

íons metálicos (M). De pendendo do pH do meio aquoso em que o  reagente PAR se 

encontra, pode assumir diferente conformações, conforme mostrado na Figura 11. 
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Figura 11 – Estruturas existentes do cromóforo PAR em função do pH: a) pH < 2,5; 
b) 3 < pH < 5,5; c) 6 < pH < 12,5 e d) pH > 12,5. Fonte: Guinese (2007). 

 

 

Em meio ácido (pH < pKa1), o ligante assume a sua forma protonada (H3L+) 

com a inserção de um hidrogênio no anel piridínico e consequente deficiência de 

elétrons à estrutura (Figura 11 – a), já a sua deprotonação (pKa1 < pH < pKa2) leva a 

formação da espécie H2L (Figura 11 – b). Na faixa de pH de 6 a 10 (pKa2 < pH < 

pKa3) tem-se a predominância da forma HL- (Figura 11 – c). A deprotonação do 

grupamento auxocromo (em posição para, p-OH) presente no anel resorcinol, 

promove um aumento da densidade eletrônica ressonante na estrutura do ligante, 

proporcionando uma melhor estabilização da ligação azo e um aumento energético 

do orbital HOMO. Este efeito é responsável por um deslocamento hipercrômico, 

aumentando a absortividade molar do ligante em solução, gerando a absorção 

característica na região de 400 nm do espectro eletromagnético. A deprotonação do 

segundo grupamento hidroxil (em posição orto, o-OH) presente na estrutura do anel 

resorcinol (pH > pKa3) leva a formação da espécie L2- (Figura 11 – d), a introdução 

de um segundo par de elétrons na ressonância do anel aromático resorcinol, 

contribuindo para o aumento da absortividade molar. 

Nas condições cromatográficas impostas pelo método IPC-DAD (descritas na 

Tabela 4) o reagente pós-coluna (RPC) utilizado contem o reagente PAR na forma 

HL-, levando a formação de complexos (ETR-PAR) na razão 1:2 (CO et al., 1997; 

MUNSHI et al., 2003). A formação do complexo em solução é facilmente visualizada 

uma vez que, a cor amarela da solução derivatizante passa para laranja/vermelha na 
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presença do ETR. Os espectros de UV-Vis da solução derivatizante (PAR) na 

presença e na ausência de ETR (Figura 12) mostram claramente a mudança na 

faixa de absorção. Desta forma, a detecção dos ETR é possibilitada pelo 

monitoramento da absorvância a 520 nm (independentemente do ETR presente no 

complexo). Uma banda de absorção em 410 nm é característica do reagente PAR. 

 

Figura 12 – Espectros de absorção UV/Vis da solução derivatizante (contendo PAR) 
na ausência e na presença de Elementos Terras Raras La (ETRL), Gd 
(ETRM) e Lu (ETRP). Concentração individual dos elementos: 5 µg mL-1. 

 

 

Normalmente, o preparo do reagente derivatizante consiste na dissolução de 

0,05 g L-1 do reagente PAR em uma mistura de 2 mol de NH4OH e 1 mol de 

CH3COOH. Esta solução é inserida no sistema cromatográfico através de uma 

bomba auxiliar (Bomba 5, Figura 4) e direcionado para uma cela de reação (Mixer 2, 

Figura 4) onde se encontrará com a FM eluída da coluna analítica. A solução 

resultante, contendo os complexos metálicos (M-PAR) será direcionada para 

detector, onde serão identificados os sinais analíticos em 520 nm. A vazão da FM 

costuma ser mantida a 1,0 ml min-1 e a do reagente pós-coluna a 0,5 ml min-1 

(TSAKANIKA; OCHSENKÜHN-PETROPOULOU; MENDRINOS, 2004; ZAPPOLI; 

MORSELLI; OSTI, 1996). Estes parâmetros foram mantidos durante a etapa inicial 
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(otimização) do método analítico proposto. Porém, foi constatado experimentalmente 

um comportamento inadequado para a correta quantificação dos ETR. Os resultados 

obtidos apresentavam taxas de recuperação variando entre 80% a 130%, associado 

a valores de desvio padrão relativos (RSD) variando entre 5% a 10%, para injeções 

sucessivas de uma mesma solução de concentração conhecida (1,0 µg mL-1 e 4,0 

µg mL-1), conforme apresentado na Figura 13, condição A. 

Assim, em virtude da alta dispersão dos valores de porcentagens de 

recuperação determinados para os ETR utilizando-se a solução derivatizante 

descrita anteriormente (condição A da Figura 13), que poderiam acarretar a sub ou 

superestimação da concentração dos analitos, um estudo da composição e da 

velocidade de vazão do reagente pós-coluna, foi realizado. Para isso, soluções 

contendo o reagente PAR a 0,05 g L-1 (denominadas A e B, Figura 13) e a 0,10 g L-1 

(denominadas C e D, Figura 13) foram preparadas dissolvendo-o em duas 

concentrações diferentes de NH4OH e CH3COOH. Ou seja, (2 mol L-1 de NH4OH + 1 

mol L-1 de CH3COOH) e (4 mol L-1 de NH4OH + 2 mol L-1 de CH3COOH). O reagente 

pós-coluna foi introduzido, individualmente, na cela de reação (Mixer 2, Figura 4) nas 

vazões de 0,30, 0,50 e 0,70 mL min-1 (Bomba 5, Figura 4). Para comparar os 

resultados, as condições cromatográficas foram mantidas em todos os testes e duas 

soluções de ETR, contendo 1,0 μg mL-1 e 4,0 μg mL-1 de La e Nd (ETRL), Gd e Tb 

(ETRM) e Tm e Lu (ETRP) foram utilizadas no ensaio. Como critérios para a escolha 

da melhor condição foram calculados (i) a taxa de recuperação e (ii) a precisão das 

medidas cromatográficas, expressa como o desvio padrão relativo (RSD) da área do 

pico para injeções sucessivas (n = 3), para os ETR presentes nas soluções de 1,0 e 

4,0 μg mL-1. Os resultados deste ensaio são apresentados na Figura 13. 
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Figura 13 – Influência da composição e da velocidade de vazão do reagente pós-
coluna (RPC) no sinal analítico dos Elementos Terras Raras La e Nd 
(ETRL), Gd e Tb (ETRM) e Tm e Lu (ETRP). Reagente pós-coluna (RPC): 

0,05 g L-1 (PAR) + 2 mol L-1 NH4OH + 1 mol L-1 CH3COOH, para as condições: A (na 
vazão de 0,50 mL min-1) e B (na vazão de 0,70 mL min-1), e 0,10 g L-1 (PAR) + 2 mol 
L-1 NH4OH + 1 mol L-1 CH3COOH para as condições: C (na vazão de 0,50 mL min-1) e 
D (na vazão de 0,30 mL min-1). 

 

 

Após a verificação da inadequação dos resultados gerados com a uso da 

condição A (0,05 gL-1 de PAR a uma vazão de 0,50 mL min-1) foi realizado um 

ensaio mantendo-se a mesma composição da solução derivatizante, porém, com um 

aumento na vazão da solução para 0,70 mL min-1 (condição B, Figura 13).  

Durante todos os ensaios, para a verificação da melhor condição da 

derivatização pós-coluna, as condições do sistema cromatográfico (composição da 

FM, gradiente de eluição da FM, vazão da FM, temperatura, volume de injeção de 

amostra e o comprimento de onde de detecção) foram mantidas sempre os mesmos. 

Como a vazão da fase móvel era sempre mantida a 1,0 ml min-1, o aumento 

da vazão do RPC para 0,70 mL min-1 (condição B, Figura 13) promovia a introdução 

de um maior número de moléculas do reagente PAR na cela de reação (Mixer 2, 

Figura 4), melhorando as taxas de recuperação, porém, o aumento da velocidade de 
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vazão do RPC proporcionava uma considerável piora na precisão da medida 

analítica (RSD > 15%). 

Dessa forma, contatou-se a necessidade do aumento da concentração do 

reagente PAR presente na solução do reagente pós-coluna, de modo a garantir a 

correta quantificação dos analitos, porém a vazão do RPC não deveria ultrapassar a 

velocidade de 0,50 mL min-1 para assegurar a precisão da medida analítica. 

Um RPC contendo o dobro da massa de reagente PAR, usado até então, foi 

avaliado na derivatização pós-coluna nas vazões de 0,50 e 0, 30 mL min-1 (condição 

C e D, respectivamente, Figura 13). Os melhores resultados foram obtidos com a 

aplicação da condição D, alcançando taxas de recuperação variando de 90 a 110% 

e valores de RSD inferiores a 5%, independentemente da concentração de ETR 

avaliada (1,0 ou 4,0 µg mL-1). 

Cabe ressaltar que, para o funcionamento adequado do processo de 

derivatização pós-coluna, é necessária a utilização de uma bomba cromatográfica 

auxiliar (que trabalhe de forma individualizada) para envio do RPC até a cela de 

reação (um misturador em forma de “T”, mixer 2 na Figura 4). A tentativa de uso de 

bomba peristáltica não teve sucesso, pois não resistiu à alta pressão gerada pelo 

sistema de HPLC, impedindo o fluxo contínuo da solução derivatizante, como 

consequência, tinha-se a limitação da formação do complexo ETR-PAR e a 

visualização do sinal analítico. 

 

 

4.4.1.4. Avaliação da influência da temperatura 

 

A eficiência da separação cromatográfica foi avaliada na faixa de temperatura 

entre 20⁰C a 50⁰C com uma solução contendo uma mistura de todos os ETR com 

concentração individual de 2,0 µg mL-1 para La ao Lu e 1,0 µg mL-1 para Y. Os 

resultados (Figura 14) mostraram que o aumento da temperatura da coluna analítica 

promove uma migração mais lenta dos ETR, com efeito mais pronunciado sobre os 

ETRL (La, Ce, Pr e Nd), que são eluídos na parte final da separação cromatográfica, 

demonstrando que a formação do complexo ETRL-HIBA é prejudicada com o 

aumento da temperatura. Além disso, o aumento da temperatura prolongou o tempo 

total de operação para 20 minutos.  
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Figura 14 – Influência da temperatura da coluna analítica para a separação 
cromatográfica (IPC-DAD) dos Elementos Terra Rara (La ao Lu e Y). 
Fase móvel: (A) 0,03 mol L-1 de HIBA (B) 0,15 mol L-1 do reagente HIBA, ambas 
com adição de 40 mmol L-1 do reagente SDS e valor de pH 5,0 (ajustado com 
NH4OH); vazão: 1,0 mL min-1. Reagente pós-coluna (0,10 g L-1 de PAR, 
dissolvidos em um mistura de 2 mol L-1 de NH4OH e 1 mol L-1 de CH3COOH) na 
vazão de 0,30 mL min-1. Concentração individual dos elementos: 2,0 µg mL-1 (La 
ao Lu) e 1,0 µg mL-1 (Y).  Volume de injeção: 20 µL. Comprimento de onda 
monitorado: 520 nm. 

 

 

Ensaios posteriores demonstram que mantendo a coluna cromatográfica 

aquecida a 45⁰C (± 0,5⁰C) obtinha-se a melhor resolução para todos os picos dos 

ETR investigados. Nesta mesma condição, o avanço mais importante foi observado 

para a separação entre Y e Dy (picos co-eluídos) obtendo-se o aumento da 

resolução de pico de 0,75 a 20⁰C para 1,13 a 45⁰C (Figura 15). O aquecimento a 

50⁰C (resolução de pico Y/Dy de 0,14), assim como ensaios com valores de 

temperaturas superiores a esta, foi descartado para garantir a integridade da coluna 

analítica, conforme recomendado pelo fabricante.  
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Figura 15 – Influência da temperatura na resolução de pico entre os elementos Ítrio 

(Y) e Disprósio (Dy). 

  

 

Com exceção dos elementos ítrio (Y) e disprósio (Dy) a variação de 

temperatura não apresentou influência significativa na resolução de pico.para os 

demais ETR estudados (La ao Lu e Y)  

 

 

4.4.1.5. Avaliação da influência da adição de um modificador orgânico 

 

Apesar da preferencia do uso de fase móvel aquosa, em sistemas de 

cromatografia por par iônico (como é o caso do método RP-HPLC usado neste 

trabalho), a adição de um modificador orgânico na fase móvel pode auxiliar o ajuste 

da retenção dos analitos (CECCHI, 2008, 2015). A adição de modificadores 

orgânicos na fase móvel foi avaliada com foco na diminuição do tempo de análise 

cromatográfica. Desta forma, uma solução contendo uma mistura de todos os ETR 

(La ao Lu e Y) com concentração individual de 3,0 µg mL-1 foi testada após a 

inclusão de metanol (MeOH) ou acetonitrila (ANC) na composição da fase móvel. 

Conforme apresentado na Figura 16, dentre as combinações avaliadas, a 

melhor condição foi obtida com uma fase móvel contendo 10% (v/v) de acetonitrila 

após 7 minutos de início da análise cromatográfica. Assim, a separação total dos 

picos dos 15 ETR (La ao Lu e Y) foi alcançada em menos de 15 minutos em 

oposição a, aproximadamente, 20 minutos quando utilizada a fase móvel sem o 

modificador orgânico (Figura 15). 
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Figura 16 – Influência do modificador orgânico na separação cromatográfica (IPC-
DAD) dos Elementos Terras Raras (La ao Lu e Y). Concentração individual 

dos elementos: 2,0 µg mL-1 (La ao Lu) e 1,0 µg mL-1 (Y). Temperatura: 45 ⁰C. Outras 
condições cromatográficas são informadas na Figura 15. 

 

 

Conforme apresentado na Figura 16  foi possível perceber que tanto a adição 

de MeOH quanto ACN influenciaram a eluição dos ETR médios e leves, com maior 

destaque para a influência da ANC sobre os ETRL (La, Ce, Pr e Nd). 

Provavelmente, a menor polaridade da acetonitrila em contraste ao metanol foi o 

fator determinante para promover uma maior interação do modificador orgânico com 

a fase estacionária hidrofóbica (C18), reduzindo a adsorção do reagente SDS sobre 

a mesma. Dessa forma, a remoção do reagente SDS pelo modificador orgânico 

(ANC) leva a uma diminuição do número de sítios ativos na fase estacionária 

capazes de interagir com os complexos ETR-HIBA formados em solução (CECCHI, 

2008, 2015; MICHALSKI, 2009; ZAPPOLI; MORSELLI; OSTI, 1996). 

O uso de acetonitrila em concentrações superiores a 10% (v/v) promove uma 

eluição ainda mais rápida dos ETRL, no entanto, tornam a linha base muito ruidosa 

(com grandes oscilações negativas). O uso do metanol foi descarto, em função da 

acentuada elevação da pressão do sistema, a necessidade de grandes 

porcentagens de solvente para uma resposta de eluição rápida e comparável a 

proporcionada com o uso de acetonitrila (Figura 16), bom como, a sua maior 
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toxicidade, promovendo assim uma analise cromatográfica com menor impacto 

ambiental. 

Finalmente, após a otimização das condições cromatográficas, um solução 

contendo 3,0 µg mL-1 de cada ETR (La ao Lu e Y) foi avaliada. Nestas condições, a 

separação é alcançada em um tempo inferior a 15 minutos (Figura 17).  

 

Figura 17 – Separação cromatográfica otimizada para 15 Elementos Terra Rara (La 
ao Lu e Y) por IPC-DAD com derivatização pós-coluna. Concentração 
individual dos elementos: 3,0 µg mL-1. Parâmetros cromatográficos são 

descritos na Tabela 4. 

 

 

Conforme já mencionado anteriormente, a ordem de eluição dos analitos é 

governada pelo grau de estabilidade dos complexos formados com o reagente HIBA 

presente na fase móvel. Os complexos ETR-HIBA (1:2) de maior estabilidade 

química são eluídos primeiramente, seguido pelos de menor estabilidade que 

permanecem por maior tempo interagindo com a fase estacionária. 
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Dessa forma, devido à formação do complexo mais estável a eluição 

cromatográfica é iniciada com Lu (Log K 8,82) e finalizada com La, o complexo 

menos estável (Log K 5,53) (MARTELL; SMITH, 1982; RAUT; JAISON; 

AGGARWAL, 2002). As demais constantes de estabilidade dos complexos ETR-

HIBA são apresentadas na Tabe 5. 

 

Tabela 5 – Informações químicas e estruturais dos complexos ETR-HIBA. 

ETR 
Raio iônico 

efetivo (Å) a 

Log K (20⁰C) 

HIBA – ETR b 

Comprimento da ligação 

ETR – O Carboxilato quelante (Å) c 

La 1,160 5,53 2,47 

Ce 1,143 5,95 2,44 

Pr 1,126 6,21 2,42 

Nd 1,109 6,30 2,41 

Sm 1,079 6,77 2,39 

Eu 1,066 7,32 2,37 

Gd 1,053 7,19 2,36 

Tb 1,040 7,43 - 

Dy 1,027 7,87 - 

Ho 1,015 7,96 2,33 

Er 1,004 8,13 2,25 

Y 1,019 - - 

Tm 0,994 8,39 - 

Yb 0,985 8,69 - 

Lu 0,977 8,82 - 

(a) Calculado para íons trivalentes (3+) em complexos com número de coordenação 8 (SHANNON, 

1976). (b) Constante de estabilidade para o complexo ETR-HIBA assumindo equilíbrio 1:3 (M:L) 

(MARTELL; SMITH, 1982). (c) Comprimento de ligação entre o ETR e o átomo de oxigênio do 

grupamento (COO-), presente na forma desprotonada do ácido hidroxiiobutico (HIBA); Informações 

constam no material suplementar da referência (CHEN et al., 2012). (-) Não informado. 
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O grau de estabilidade dos complexos formados (ETR-HIBA) é influenciado 

por diferentes fatores, como o comprimento da ligação ETR-HIBA e o raio iônico 

efetivo do metal presente na esfera de coordenação do complexo formado.  

As interações eletrostáticas geradas para a formação do complexo ETR-HIBA 

são favorecidas com a diminuição do raio iônico do metal presente na esfera de 

coordenação do complexo (CHEN et al., 2012; KRIZ, 2010). Desse modo, os íons 

metálicos com menor raio facilitam a coordenação e complexação pelo reagente 

HIBA, levando a formação de ligações com menor tamanho e, consequentemente, 

mais estável. Conforme pode ser observado na Tabela 5, o aumento dos valores de 

raio iônico dos ETR, proporciona o aumento da ligação ETR-HIBA levando a menor 

estabilidade do complexo formado, uma vez que esta ligação é mais facilmente 

rompida. 

O efeito da contração lantanídica, ao longo da série dos ETR, promove a 

diminuição progressiva do valor dos raios iônicos conforme o aumento do número 

atômico, os ETRP apresentam os menores valores de raio iônico, seguido pelo 

ETRM e ETRL. 

 Em resumo, a separação dos ETR (La ao Lu e Y) utilizando-se uma coluna 

analítica de fase reversa com o uso da cromatografia de pareamento iônico (IPC-

DAD), proposta no presente trabalho, pode ser representada conforme o esquema 

descrito na Figura 18. 

Assumindo que os cátions trivalentes dos ETR presentes em uma solução 

contendo o reagente HIBA, são complexados pelo mesmo, na razão 1:2 (M:L), onde 

o HIBA atua como um agente complexante (carboxilado) tridentado monoaniônico, 

podendo coordenar-se ao centro metálico pelos oxigênios carboxílico e hidroxílicos, 

resultando na formação de complexos ML+. Conforme demonstrado por Chen e 

colaboradores (2012), os complexos gerados entre ERT e HIBA apresentam a 

mesma estrutura [ETR (HIBA)2]+, independentemente do ETR. A reação (4) da 

Figura 18 representa este processo. 

Sabendo-se que a IPC usa uma coluna analítica de fase reversa (C18) 

somente a presença do HIBA não proporciona a separação dos ETR, em virtude da 

baixa afinidade dos complexos gerados na fase móvel, [ETR (HIBA)2]+, com a 

superfície apolar da fase estacionária (FE) contida na coluna analítica. 
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Figura 18 – Equilíbrios químicos existentes na separação de Elementos Terras 

Raras (ETR) em coluna analítica de fase reversa (C18) com uso da 

cromatografia de pareamento iônico (IPC). (1) Interação do reagente de 

pareamento iônico (RII, dodecilsulfato de sódio, SDS) com a superfície da fase 

estacionária (C18); (2) Interação do complexo ETR-HIBA2 com a superfície da fase 

estacionária previamente modificada pelo RII; (3) Interação do complexo ETR-HIBA-

SDS com a fase estacionária; (4) Equilíbrio de formação do complexo ETR-HIBA; (5) 

Equilíbrio de formação do complexo neutro ETR-HIBA-SDS; (6) Dissociação do SDS. 

 

 

Conforme representado na Figura 18, a dissociação do reagente de interação 

iônica dodecil sulfato de sódio (SDS), Equação 6, facilita a interação dos complexos 

formados coma FE. O reagente SDS pode ser adsorvido previamente a FE (Figura 

18, Equações 1 e 2) e formar sítios de adsorção, promovendo um mecanismo de 

separação semelhante ao processo de troca iônica, ou ainda formar complexos 

iônicos com o complexo ETR-HIBA presente em solução e, este, interagir com a FE 

(Figura 18, Equações 3 e 5). Na prática, ambos os processos ocorrem 

simultaneamente. No presente trabalho, provavelmente, a FE era recoberta pelo 

SDS na etapa inicial de condicionamento da coluna analítica, pois esta era 

previamente condicionada com o eluente A, contendo 40 mmol L-1 do mesmo. Além 

disso, os equilíbrios eram assegurados pela adição do reagente SDS nos eluente (A 

e B) utilizados com na fase móvel do método IPC-DAD proposto.   
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4.4.2. Validação do método IPC-DAD proposto 

 
Após a definição dos parâmetros cromatográficos para a separação dos ETR 

(La ao Lu e Y), o método cromatográfico foi validado em termos de linearidade, limite 

de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), precisão e seletividade. A validação 

do método baseou-se no protocolo proposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro), publicado como documento de orientação DOQ-

CGCRE-008 (INMETRO, 2016). 

 

 

4.4.2.1. Linearidade 

 
A linearidade representa o parâmetro que assegura a capacidade de um 

método analítico gerar resultados que sejam diretamente proporcionais à 

concentração do analito em uma amostra, dentro de certa faixa de concentração 

(INMETRO, 2016). Sua determinação esta baseada na adequação dos resultados a 

um modelo matemático. Via de regra, o método dos mínimos quadrados é aplicado. 

Para isso, curvas de calibração são estabelecidas, onde a relação entre a resposta 

gerada pelo equipamento (no caso a área do sinal cromatográfico) com a 

concentração conhecida do analito. A relação entre essas duas variáveis pode ser 

descrita pela equação da reta (Equação 6):  

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏     (Equação 6) 

onde y representa a resposta do equipamento (valores de área do pico 

cromatográfico), a representa a inclinação da curva de calibração (sensibilidade), x a 

concentração do analito e b a interseção da reta com o eixo y (x = 0 ). 

Através da aplicação do método dos mínimos quadrados, além da estimativa dos 

coeficientes de regressão a e b, é possível determinar o coeficiente de correlação (r) 

e assim, indicar o quanto os dados experimentais se adequam ao modelo 

matemático (INMETRO, 2016). Quanto mais próximo de 1,0 (um) menor será a 

dispersão do conjunto de pontos experimentais e, portanto, maior a confiabilidade 

dos resultados. O Instituto Nacionalde Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

recomenda um coeficiente de correlação superior a 0,90 (INMETRO, 2016). 
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A faixa linear do método foi verificada através de curvas de calibração 

baseadas na área do pico cromatográfico em 10 níveis de concentração, variando 

de 0,10 a 10 µg mL-1 preparadas a partir de soluções aquosas contendo uma 

mistura dos 15 ETR (La ao Lu e Y). No intervalo de concentração estudado, os 

resultados obtidos mantiveram-se lineares, com coeficientes de correlação (r) 

superiores a 0,99.  

Sabendo-se a faixa linear de cada analito, foi determinada a faixa linear de 

trabalho. As curvas de calibração (em triplicata), construídas com 7 pontos de 

concentração, foram lineares,  apresentando valores de coeficiente de correlação (r) 

superiores a 0,997.  

Os resultados determinados, para a faixa linear e os parâmetros de calibração 

(faixa linear de trabalho), dos ETR (La ao Lu e Y) são apresentados na Tabela 6. 

 

 

4.4.2.2. Limites de detecção (LD) quantificação (LQ) 

 
O limite de detecção (LD) informa a menor concentração detectável de 

analito. O LD para o equipamento é determinado como a menor quantidade do 

analito que pode ser diferenciado do ruído do sistema, com uma segurança 

estatística (INMETRO, 2016). Para o cálculo do LD foram realizadas 10 medidas do 

branco e aplicada a seguinte Equação 7: 

𝐿𝐷 = 3,3 × 
𝑠

𝑚
    (Equação 7) 

Onde s representa o desvio padrão do branco (n = 10) e m a inclinação da função de 

regressão linear, ou seja, o coeficiente angular da curva de calibração (INMETRO, 

2016; MILLER; MILLER, 1998). 

 O limite de quantificação (LQ) informa a menor concentração quantificável de 

analito. O LQ para o equipamento corresponde a menor concentração do analito que 

pode ser quantificada com um nível aceitável de precisão e exatidão (INMETRO, 

2016). O LQ foi estimado pela multiplicação de 10 vezes o desvio padrão de dez 

medidas do branco (s), dividido pela inclinação da função de regressão linear, 

coeficiente angular da curva de calibração, (m) (INMETRO, 2016; MILLER; MILLER, 

1998).  
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Os resultados para LD e LQ dos ETR (La ao Lu e Y) calculados são 

apresentados na Tabela 6. Resumidamente, os valores de LD variaram de 0,023 a 

0,158 μg mL-1, para o ETR mais sensível (Dy) ao menos sensível (La), 

respectivamente. De forma semelhante os valores calculados de LQ variaram de 

0,069 μg mL-1 (Dy) a 0,480 μg mL-1(La). 

 

Tabela 6 – Características analíticas para a determinação de Elementos Terra Rara 

pelo método IPC-DAD proposto. 

ETR Faixa linear * 
Função de calibração 

LD * LQ * 
Declividade ± SD Intercepto ± SD r 

La 0,48 - 10,00 17,91 ± 0,47 -1,89 ± 0,99 0,999 0,158 0,480 

Ce 0,20 - 10,00 30,00 ± 0,02 -3,08 ± 0,34 0,998 0,066 0,199 

Pr 0,18 - 10,00 37,88 ± 0,31 -6,31 ± 0,55 0,997 0,059 0,179 

Nd 0,16 - 10,00 38,31 ± 0,07 3,13 ± 0,41 0,999 0,054 0,164 

Sm 0,09 - 10,00 46,04 ± 0,13 7,82 ± 0,20 0,998 0,031 0,093 

Eu 0,09 - 10,00 48,01 ± 0,05 10,03 ± 0,50 0,997 0,029 0,088 

Gd 0,11 - 10,00 47,42 ± 0,05 2,66 ± 0,79 0,999 0,036 0,109 

Tb 0,14 - 10,00 50,13 ± 0,38 -1,22 ± 1,29 0,998 0,047 0,142 

Dy 0,07 - 10,00 47,18 ± 0,59 6,53 ± 1,02 0,997 0,023 0,069 

Ho 0,17 - 10,00 39,87 ± 0,09 4,90 ± 0,65 0,998 0,054 0,174 

Er 0,19 - 10,00 31,93 ± 0,10 8,33 ± 0,27 0,997 0,063 0,191 

Tm 0,18 - 10,00 27,57 ± 0,12 7,43 ± 0,10 0,997 0,059 0,178 

Yb 0,30 - 10,00 25,59 ± 0,29 2,13 ± 0,51 0,999 0,146 0,297 

Lu 0,27 - 10,00 19,55 ± 0,16 4,70 ± 0,40 0,999 0,090 0,274 

Y 0,08 - 10,00 55,45 ± 0,77 8,64 ± 1,49 0,997 0,026 0,079 

* Valores em µg mL-1; SD: desvio padrão. Condições cromatográficas descritas na Tabela 4. 

 

 

4.4.2.3. Precisão 

 
A precisão de um método analítico representa a dispersão dos resultados 

entre ensaios independentes e repetidos (de uma amostra) sobe as mesmas 

condições instrumentais (INMETRO, 2016). A precisão do método foi avaliada em 
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relação a precisão intra-dia (repetibilidade) e a precisão inter-dia (precisão 

intermediária). Para a repetibilidade, seis replicatas de uma mesma solução 

(contendo os 15 ETR, La a Lu e Y) foram injetadas em sequência, sob as mesmas 

condições de análise. Para precisão intermediária, seis replicatas de uma mesma 

solução foram realizadas em dois dias consecutivos, sendo três injeções 

consecutivas em cada dia. Esses experimentos foram avaliados em três níveis de 

concentração (0,80, 2,50 e 7,50 μg mL-1) e para a sua avaliação foi determinada a 

estimativa do desvio padrão relativo (RSD, do Inglês: Relative Standard Deviation) 

das medidas.  

De acordo com o INMETRO os valores de aceitação de RSD, em ensaios de 

recuperação, para uma razão de analito de 10-5 (10 µg mL-1) é de no máximo 7,3 % 

(INMETRO, 2016). Os resultados calculados após estes experimentos são 

apresentados na Tabela 7 exibe os resultados expressos como valores de RSD. Em 

resumo, para a precisão intra-dia os valores de RSD variaram de 0,22% (Ho) a 

4,08% (La) e, para a precisão intermediária variaram de 1,07% (Yb) a 4,86% (La). 

 

Tabela 7 – Valores de precisão calculada para a determinação dos elementos terra 

rara (La ao Lu e Y), em soluções aquosas, pelo método IPC–DAD 

proposto. 

ETR 
Concentração 

(µg mL-1) 

Precisão intra-dia 

RSD (%) 

Precisão intermediária 

RSD (%) 

La 0,80; 2,50; 7,50 4,08; 3,76; 2,21 4,86; 4,02; 3,51 

Ce 0,80; 2,50; 7,50 1,81; 1,10; 1,74 3,50; 2,61; 2,53 

Pr 0,80; 2,50; 7,50 1,47; 1,80; 0,36 3,20; 2,62; 1,42 

Nd 0,80; 2,50; 7,50 0,72; 1,74; 1,88 3,20; 2,62; 2,60 

Sm 0,80; 2,50; 7,50 1,93; 2,02; 1,15 2,49; 3,45; 1,52 

Eu 0,80; 2,50; 7,50 1,93; 2,95; 0,26 2,42; 3,28; 3,74 

Gd 0,80; 2,50; 7,50 2,63; 2,49; 1,18 3,31; 3,60; 1,36 

Tb 0,80; 2,50; 7,50 1,39; 1,29; 1,17 2,31; 1,44; 1,92 

Dy 0,80; 2,50; 7,50 2,79; 1,59; 2,85 2,95; 2,08; 3,18 

Ho 0,80; 2,50; 7,50 1,98; 2,16; 0,22 3,01; 2,98; 1,34 

Er 0,80; 2,50; 7,50 1,27; 2,81; 1,54 2,54; 3,46; 1,97 

Tm 0,80; 2,50; 7,50 1,06; 2,73; 1,91 2,30; 3,28; 2,18 
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Yb 0,80; 2,50; 7,50 1,68; 0,79; 0,31 2,41; 1,54; 1,07 

Lu 0,80; 2,50; 7,50 1,73; 1,18; 0,72 2,46; 2,16; 1,19 

Y 0,80; 2,50; 7,50 2,39; 1,91; 1,02 3,45; 2,89; 1,63 

RSD: desvio padrão relativo; Precisão intra-dia e precisão intermediária n = 6. Condições 

cromatográficas descritas na Tabela 4. 

 

 

4.4.2.4. Seletividade 

 

A avaliação da seletividade baseou-se na investigação de possíveis 

interferentes na determinação dos ETR (La ao Lu e Y) durante a aplicação do 

método IPC-DAD proposto.  

O uso de detecção espectrofotométrica UV/Vis para a determinação dos ETR 

(La ao Lu e Y), assim como qualquer outra espécie metálica, somente é possível 

através da derivatização pós-coluna. É preciso garantir que o sistema de detecção 

consiga visualizar o analito, ou seja, sofra (ou gere) alguma “perturbação” estrutural 

capaz de produzir um sinal elétrico mensurável ao detector. 

As baixas energias eletromagnéticas, presentes na espectrofotometria 

UV/Vis, possuem a capacidade de gerar informações dos processos que ocorre a 

nível eletrônico oriundas da camada de valência molecular (excitação molecular). Na 

maioria das vezes essas energias eletromagnéticas são incapazes de promover a 

excitação a nível atômico e, portanto, inviabilizam a sua utilização para a 

visualização (detecção) de espécies metálicas. Para contornar esse problema, 

recorre-se ao procedimento de derivatização, uma modificação do analito para uma 

substância facilmente visualizada pelo detector. Dessa forma, substâncias orgânicas 

com grupamentos cromóforos são utilizadas como agentes complexantes.  

Nas condições experimentais estabelecidas para o método IPC-DAD (Tabela 

1) a detecção UV-Vis dos ETR, após a sua separação cromatográfica, somente é 

possível devido à complexação dos analitos pelo reagente PAR. Entretanto, é bem 

conhecido que este agente complexante, usado no preparo da solução de 

derivatização, não é um reagente específico para a complexação dos ETR e que o 

complexo M-PAR (M = espécie metálica) formado apresenta uma banda de 

absorvância característica na região de 500 a 600 nm do espectro eletromagnético 
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independente da espécie metálica presente no complexo (BARKLEY et al., 1986; 

KOCYŁA; POMORSKI; KRĘZEL, 2015; ROSSI; TUBINO, 2003; ZAPPOLI; 

MORSELLI; OSTI, 1996). Dessa forma, todas as espécies metálicas eluídas com os 

analitos podem causar interferência se forem formados complexos absorventes 

durante a etapa de derivação pós-coluna. 

Para a avaliação da seletividade, as espécies metálicas comumente 

encontradas em amostras naturais de água e solo foram individualmente submetidas 

a uma rápida avaliação inicial de prováveis interferentes ao método IPC-DAD. Um 

ensaio espectrofotométrico com o reagente PAR seguindo as mesmas condições 

experimentais (Tabela 1), estabelecidas no método cromatográfico, foram mantidas. 

Assim, 1,0 mL de eluente A (0,03 mol L-1 de HIBA + 0,04 mol L-1 de SDS em pH 5,0) 

e 0,30 mL de RPC (0,10 g L-1 de PAR dissolvido em uma mistura de 2 mol L-1 de 

NH4OH + 1 mol L-1 de CH3COOH) foram usados no ensaio. A visualização dos 

complexos M-PAR foi realizada através do monitoramento do comprimento de onda 

característico do complexo ETR-PAR (λmax = 520 nm). A Figura 19 apresenta o perfil 

dos espectros de absorção UV/Vis do reagente PAR (linha cheia) e de alguns 

complexos metálicos formados com o mesmo (linhas pontilhadas). 

 

Figura 19 – Espectros de absorção UV/Vis da solução derivatizante (contendo PAR) 
na ausência e na presença Gd (ETR, 5,0 µg mL-1), Ni, Pb, Zn, Cu, Fe, 
Mn (espécies metálica interferentes, 1,0 µg mL-1) 

 



64 
 

 
 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 19, é possível observar 

que, de fato, tanto os complexos formados com os ETR (ETR-PAR), quanto os 

demais complexos metálicos (M-PAR) formados com o reagente PAR são 

identificados através do surgimento de uma banda de absorção na faixa de 500 a 

600 nm. Estas observações estão de acordo com os resultados descritos na 

literatura (BARKLEY et al., 1986; CO et al., 1997; GHASEMI; PEYMAN; MELOUN, 

2007; KOCYŁA; POMORSKI; KRĘZEL, 2015). Desse modo, a identificação dos 

ETR, em 520 nm (região de máxima absorvância para o complexo ETR-PAR) pode 

estar sujeita a erros de interpretação o que ocasionaria erros de quantificação, dos 

analitos, em uma dada amostra. 

Segundo os resultados obtidos com o ensaio espectrofotométrico, ao manter-

se as condições experimentais impostas pelo método IPC-DAD proposto (Tabela 4), 

somente Mg, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Al e Pb formaram complexos  

absorventes na região de 520 nm, sendo então, listados como potenciais 

interferentes para a determinação dos ETR. 

A confirmação da interferência destes elementos (na detecção dos ETR) foi 

realizada através de avaliação do seu comportamento cromatográfico no método 

IPC-DAD proposto. Dentre eles, apenas os elementos com tempos de retenção 

semelhantes ao dos ETR foram considerados efetivamente como interferentes, 

quando seu pico cromatográfico (co-eluído) causou um aumento de área de pico 

maior que 10% do pico cromatográfico original do ETR.  

A Figura 20 mostra o comportamento cromatográfico dos elementos listados 

como potenciais interferentes para a determinação dos ETR no método IPC-DAD 

proposto. 
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Figura 20 – Comportamento cromatográfico dos elementos listados como potenciais 

interferentes para a determinação dos ETR no método IPC-DAD 

proposto. Concentração individual dos elementos: ETR: La ao Lu 2,0 µg L-1, Y: 1,0 µg 

L-1; Interferentes: Zn: 1,0 µg L-1, Cu: 2,0 µg L-1, Ni e Pb: µg L-1. Condições 

cromatográficas são descritas na Tabela 4. 

 

 

Seguindo o critério de confirmação da interferência efetiva de um elemento 

(tempo de retenção semelhante ao do ETR com aumento de área de pico maior que 

10% do pico cromatográfico original do ETR), somente os complexos metálicos (M-

PAR) formados com Mn e Cd não interferiram de forma alguma a determinação dos 

ETR, uma vez que seus picos cromatográficos apresentavam tempos de retenção 

bem distintos dos observados para os ETR. Para os demais, um limite de 

concentração tolerável da espécie interferente foi determinado. Assim, Ca e Al irão 

interferir apenas em concentrações superiores a 100 μg mL-1. Magnésio e Hg são 

toleráveis em concentrações menores que 50 μg mL-1, assim como Fe em 
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concentrações menores que 20 μg mL-1. O restante do grupo (Ni, Cu, Zn e Pb) 

interfere quando presente nas amostras em qualquer concentração. 

 

 

4.5. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, um método alternativo para separação cromatográfica de 

elementos terras raras (ETR) foi otimizado. A combinação de um gradiente de fase 

móvel trinário, baseado na concentração do reagente HIBA, mostrou ser a melhor 

escolha para a determinação e quantificação de 15 ETR (La ao Lu e Y). 

A utilização de dodecil sulfato de sódio (SDS) como reagente de interação 

iônica (RII), mostrou-se adequado e capaz de propiciar as condições necessárias 

para o uso da cromatografia de pareamento iônico estabelecida no presente 

trabalho. A utilização do SDS, no preparo da fase móvel descrita no presente 

trabalho (0,04 mol L-1 de SDS), em detrimento de outros reagentes de interação 

iônica comumente relatado na literatura, como o octil sulfato de sódio (0,01 mol L-1 

de SOS), diminuiu cerca de 35 vezes o custo do preparo de um litro de solução da 

fase móvel requerida. 

O uso de uma coluna analítica com fase estacionária (FE) com tamanho de 

partícula de 3,5 µm proporcionou um aumento de 30% da área superficial da FE, 

quando comparada as colunas analíticas tradicionalmente relatadas na literatura (5,0 

µm), necessitando uma maior concentração do reagente de interação iônica para o 

recobrimento de todos os sítios disponíveis na superfície da FE. Em contrapartida, a 

maior área superficial proporcionou melhor separação e resolução dos ETRs, 

principalmente para os sinais analíticos de ítrio (Y) e disprósio (Dy). 

A alteração do valor de pH para valores superiores ao pKa do reagente HIBA 

(mantido em 5,0) possibilitou a diminuição de 70% concentração final do reagente 

HIBA necessária na fase móvel (passando de 0,50 mol L-1 para 0,15 mol-1), sem 

perda de eficiência para a separação dos ETRs, contribuindo assim para a 

diminuição do custo da análise.  

A otimização da concentração do reagente PAR (0,10 g L-1) no preparo do 

reagente pós-coluna (RPC), bem como o ajuste da vazão (0,30 mL min-1) foram 

crucial para a correta quantificação dos analitos, obtendo-se porcentagens de 
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recuperação na faixa de 90 a 110% e valores de RSD inferiores a 5% asseguraram 

a precisão das medidas cromatográficas. 

O controle da temperatura da coluna cromatográfica a 45 ⁰C (± 0,5 ⁰C) 

possibilitou a melhor condição para a separação dos analitos, principalmente para a 

melhor resolução dos picos (co-eluídos) de ítrio (Y) e disprósio (Dy). A adição de um 

modificador orgânico (10% de acetonitrila) após 7 minutos do início da análise 

cromatográfica possibilitou a separação total dos 15 ETR (La ao Lu e Y) em menos 

de 15 minutos. 

Após a definição das melhores condições operacionais, o procedimento 

analítico proposto mostrou-se capaz de gerar dados confiáveis, mantendo alta 

correlação linear (r > 0,99) na faixa de concentração estudada (0,10 a 10 μg mL-1), 

com limites de detecção e quantificação adequados a pretensão do método, além de 

resultados experimentais precisos (RSD ≤ 5%). Porém, em virtude do uso de um 

agente complexante não específico para os ETR (no preparo da solução 

derivatizante utilizado na etapa de derivatização pós-coluna), o método analítico 

apresentou limitações na seletividade.  Dessa forma, para superar as limitações 

impostas pelos interferentes, estratégias adicionais de tratamento da amostra foram 

investigadas. 
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5. TRATAMENTO DAS AMOSTRAS PARA A DETERMINAÇÃO DE 
ELEMENTOS TERRAS RARAS. 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 
Devido aos vários processos químicos e geológicos de formação dos minerais 

os elementos terras raras, quando presentes em um determinado mineral, são 

encontrados majoritariamente no estado de oxidação trivalente (Tabela 2, Capitulo 

1). Na presença de oxigênio, qualquer ETR, é primeiramente convertido em seu 

óxido trivalente (ETR)2O3, ao reagir com vapor de água e dióxido de carbono, 

presentes no meio ambiente, produzem os carbonatos e hidróxidos correspondentes 

(ABRÃO, 1994; KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015). Sendo assim, em condições 

naturais, os ETR não são encontrados na sua forma livre, mas sim como óxidos, 

hidróxidos, silicatos, carbonatos e fosfatos (AHMED; HELALY; EL-GHANY, 2014; 

ATTALLAH et al., 2016; HASTIAWAN; BINGS; BROEKAERT, 2015; 

KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015; RAMOS et al., 2016; SOUSA FILHO; SERRA, 

2014).  

Dessa forma, um tratamento inicial (para a mineralização) da amostra, com o 

uso de condições oxidantes, é necessário para produzir as espécies metálicas na 

sua forma livre (SADRI; NAZARI; GHAHREMAN, 2017; SULI et al., 2017). 

Comumente, tem-se o emprego de ácidos inorgânicos que atacam a matéria 

orgânica presente na matriz e propiciam as condições necessárias para a formação, 

indiscriminada, de íons livres (mono, di e trivalentes) em solução (EPA, 1996). 

Para a utilização do método cromatográfico proposto (IPC-DAD), tem-se a 

necessidade da aplicação de um tratamento inicial da amostra (mineralização), 

obtendo os ETR na sua forma livre, para que assim, eles possam interagir com os 

reagentes HIBA e SDS (conforme descrito na seção 3). Com esse procedimento, 

inevitavelmente, tem-se a obtenção conjunta das demais espécies metálicas 

presentes na amostra, tornando indispensável à separação prévia dos ETR da sua 

matriz.  

As separações dos elementos terras raras (individual ou seletiva) a partir de 

misturas de elementos, que ocorrem naturalmente em um mineral, utilizam-se das 

pequenas diferenças existente entre os íons. Procedimentos de separação por 

oxirredução, cristalização fracionada, precipitação fracionada, troca iônica ou ainda 
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extração por solvente, podem ser empregados no intuito de obtê-los na sua forma 

pura (ABRÃO, 1994; JHA et al., 2016; KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015; KUMARI 

et al., 2015; SULI et al., 2017; XIE et al., 2014).  

Para as separações de alguns elementos terras raras que possuem diferentes 

estados de oxidação (como: Ce III e IV; Sm II e III; Eu II e III; Tm II e III; e Yb II e III) 

pode ser adotado o método de oxirredução. O cério (III) é facilmente oxidado a cério 

(IV), tornando-o mais hidrolisável que os demais ETR, o que possibilita sua 

separação. 

Na cristalização fracionada, os ETR são obtidos através de diferentes 

estágios de evaporação do solvente. Dessa forma, o fracionamento ocorre devido as 

diferença de solubilidade dos sais de ETR presentes em solução. Os menos solúveis 

são precipitados primeiramente enquanto os de maior solubilidade permanecem em 

solução.  

Na precipitação fracionada, o procedimento de obtenção dos ETR é 

semelhante ao da cristalização, porém a solubilidade dos sais é modificada em 

virtude da adição de um reagente químico, levando a formação de um composto 

menos solúvel, os ETR remanescentes em solução são obtidos por sucessivas 

adições do reagente químico promovendo sua precipitação.  

O uso de resinas de troca iônica baseia-se no fato das mesmas possuírem 

grupos funcionais ativos que as tornam capazes de adsorver cátions (quando forem 

resinas catiônicas) e ânions (quando forem resinas aniônicas) presentes em uma 

solução, aliado a capacidade de substituí-los por quantidades equivalentes de outros 

íons (geralmente H+) utilizados para a dessorção. 

No método de extração com solventes, a separação dos ETR depende da 

solubilidade (individual) dos elementos entre duas fases liquidas. Geralmente os 

ETR (na forma livre) contidos em uma solução aquosa são deixados em contato com 

uma solução extratora (orgânica, imiscível) contendo um agente complexante. 

Assim, a separação é alcançada de acordo com a estabilidade dos complexos 

gerados na solução extratora. 

No presente trabalho, a precipitação fracionada e a separação em resina de 

troca iônica foram adotadas como ferramenta de tratamento das amostras, visando à 

remoção seletiva dos ETR (como um único conjunto) separando-os dos demais 
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elementos presentes na amostra. A separação entre os ETR é alcançada através do 

uso do método cromatográfico IPC-DAD apresentado na seção 3. 

 

 

5.1.1. Separação seletiva de Elementos Terras Rara em  

resinas de troca iônica 

 

A separação seletiva das espécies metálicas interferentes dos ETR, utilizando 

resinas de troca iônica já foi reportada na literatura (CAO; YIN; WANG, 2001; 

CROCK; LICHTE; WILDEMAN, 1984; FARINAS; CABRERA; LARREA, 1995; 

ISHIKAWA; SUGIMOTO; NAGAISHI, 2003; OLIVEIRA; BOAVENTURA, 1998; 

RUCANDIO, 1997). Na maioria dos trabalhos, os procedimentos de separação por 

cromatografia de troca iônica (preparativa) utilizam resinas catiônicas fortemente 

ácidas para (inicialmente) promover a adsorção das espécies metálicas (mono, di e 

trivalentes) presentes em solução. Em uma etapa subsequente, tem-se a separação 

propriamente dita, através do uso de diferentes ácidos inorgânicos (geralmente HCl 

e HNO3). Num primeiro momento, as espécies metálicas interferentes são removidas 

da resina utilizando soluções ácidas de menor concentração, em seguida, os ETR 

são removidos com o uso de soluções acidas de maior concentração. 

As resinas catiônicas fortemente ácidas apresentam grupos sulfônicos que 

interagem com a espécie metálica presente em solução. A adsorção do íon com o 

grupo sulfônico do trocador pode ser descrita como: 

 

nR–SO3H + Mn+  → (R–SO3
-)n Mn+ + nH+   (Equação 8) 

 

onde n –SO3H representa a resina catiônica fortemente ácida e M a espécie 

metálica. Nestes casos, o processo de adsorção dos diferentes íons metálicos é 

atribuído à força da ligação M-O, de modo que a desprotonação do agrupamento 

sulfônico (presente na superfície da resina) acompanha a adsorção dos íons 

metálicos presentes em solução (FU; WANG, 2011). De fato, o mecanismo de 

adsorção é visto como uma competição entre o grupo hidroxil (do ácido sulfônico) e 

qualquer íon metálico (mono, di ou trivalente) presente na solução. Além disso, a 

adsorção das espécies metálicas sobre a resina é governada pela razão carga/raio 
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iônico. Deste modo, pode-se inferir que íons trivalentes são adsorvidos mais 

fortemente que divalentes e estes mais fortes que monovalentes (BRUZZONITI et 

al., 1996; FU; WANG, 2011; KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2015).  

 Em 1984, Crock e colaboradores conseguiram realizar a separação seletiva 

dos ETR, juntamente com a pré-concentração dos mesmos, a partir de amostras 

geológicas certificadas usando resina catiônica fortemente ácida (AG50-X8) como 

trocador de cátions e um gradiente de HCl e HNO3 como eluente. Os autores 

relatam que a separação obtida foi capaz de eliminar as principais interferências 

(CROCK; LICHTE; WILDEMAN, 1984). Barrat e colaboradores (1996) usando um 

procedimento semelhante, fazem o emprego de resinas catiônicas fortemente ácidas 

(Dowex 50W-X12), para a separação seletiva dos ETR em amostras geoquímicas de 

referência, também relatam o eliminação de interferentes (BARRAT et al., 1996). 

Experimentos realizados por Li e colaboradores (2014) empregando resinas 

catiônicas fortemente ácidas (AG50W-X12) relatam a eficiente separação dos ETR e 

ferro, em amostras de magnetita, com o uso de um gradiente de HCl (LI et al., 2014). 

Djingova e Ivanova (2002) estudaram a influência de elementos presentes na matriz 

(diferentes materiais certificados de amostras de solo) para a determinação de ETR 

por ICP-AES. Os autores demonstram que o uso de resina catiônica fortemente 

ácida (Dowex 50WX8) associado a um gradiente de HCl, foram eficientes para a 

remoção dos interferentes, bem como para a melhoria dos valores de precisão e do 

limite de detecção do método (DJINGOVA; IVANOVA, 2002). Hastiawan e 

colaboradores (2015), otimizando o procedimento para determinação de ETR por 

ICP-OES em amostras de xenotima e monazita, separaram os interferentes da 

matriz utilizando o gradiente e HCl e HNO3 em resina trocadora fortemente ácida 

(Dowex AG1W X8) (HASTIAWAN; BINGS; BROEKAERT, 2015). 

 

 

5.1.2. Separação seletiva de Elementos Terras Rara por  

precipitação fracionada 

 

 A separação seletiva de elementos terras raras, de macro elementos 

constituintes da matriz, utilizando métodos de precipitação já é reportada na 

literatura. Procedimentos envolvendo o uso de hidróxido de amônio (NH4OH) para a 
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formação dos respectivos hidróxidos insolúveis tem destaque, devido a sua 

simplicidade e baixo custo. Estes métodos procuram explorar algumas propriedades 

químicas desses elementos, principalmente a basicidade. De forma geral, a 

precipitação envolve o consumo de íons hidroxila (OH-) presentes em solução, onde 

os cátions que possuem maior afinidade pelo OH- serão precipitados, primeiramente, 

seguido pelos de menor afinidade (ABRÃO, 1994).  

 A ordem de formação dos hidróxidos em solução pode ser também atribuída, 

ao fato de que os cátions (dos ETR e dos demais elementos) ao interagirem com o 

ânion hidroxila comportam-se, respectivamente, como ácidos e bases de Lewis. Um 

ácido de Lewis é denominado um receptor de pares de elétrons, ao contrário, uma 

base de Lewis é denominada como um doador de pares eletrônicos. 

 Um método de classificação para ácidos e bases foi proposto por Person 

conhecido como Conceito de Ácidos e Bases Duros e Moles (MIESSLER, G. L.; 

TARR, 2004; PEARSON, 2005), pode ser usado para auxiliar a explicação do 

comportamento dos íons e a ordem de formação os hidróxidos.  

 Associando os conceitos de Lewis e Pearson temos a seguinte condição: 

átomos receptores (ácido de Lewis) duros possuem uma alta carga positiva e 

pequeno raio iônico, não apresentam elétrons desemparelhados na camada de 

valência e são pouco polarizáveis. Ácidos moles apresentam baixa carga positiva e 

grande raio iônico, geralmente têm pares de elétrons desemparelhados na camada 

de valência e são muito polarizáveis. Espécies doadoras (base de Lewis) duras 

possuem uma nuvem eletrônica difícil de deformar quimicamente, os elétrons são 

unidos fortemente de modo que a perda de um elétron é dificultada, geralmente 

apresentam pequenos raios iônicos. Ao contrário, uma base mole é facilmente 

deformada e geralmente apresentam raios iônicos grandes (CANHAM, G. R.; 

OVERTON, 2003). Segundo os conceitos de Pearson, ácidos duros reagem 

preferencialmente com bases duras e ácidos moles reagem preferencialmente com 

bases moles (PEARSON, 2005). 

 De acordo com estes conceitos, e em virtude da contração lantanídica, os 

ETR são classificados como ácidos duros (MARTINS; ISOLANI, 2005; PEARSON, 

2005; SOUSA FILHO; SERRA, 2014) já o ânion OH-, uma base dura. Considerando 

que as interações entre os íons são predominantemente eletrostáticas, as interações 

duro-duro são altamente favorecidas. Seguindo este critério, e lembrando que os 
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valores de raio iônico dos ETR diminuem gradativamente ao longo da série 

lantanídica (Tabela 1), pode-se inferir que as interações dos ETR seguem 

preferencialmente a ordem ETRP, ETRM e ETRL, desse modo lutécio (o mais duro 

dos ETR) seria o primeiro a precipitar e La (o de maio raio) o último. 

O conhecimento dos valores de pH correspondentes a formação dos 

hidróxidos insolúveis dos ETR é uma ferramenta importante para a realização do 

procedimento experimental. Na Tabela 8 são apresentados alguns destes valores 

obtidos a partir de soluções ácidas (NO3
- e SO4

2-) contendo os ETR. 

 

Tabela 8 – Valores de pH para a precipitação dos hidróxidos de Elementos Terras 

Raras a partir de diferentes soluções (NO3
- e SO4

2-). 

ETR 
Valores de pH 

NO3
- SO4

2- 

La 7,82 7,61 

Ce 7,60 7,35 

Pr 7,35 7,17 

Nd 7,31 6,95 

Sm 6,92 6,70 

Eu 6,82 6,68 

Gd 6,83 6,75 

Y 6,95 6,83 

Er 6,76 6,50 

Tm 6,40 6,21 

Yb 6,30 6,18 

Lu 6,30 6,18 

Adaptado: (ABRÃO, 1994). 

 

 

5.2. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um procedimento analítico para a separação seletiva de 

interferentes metálicos e elementos terras raras presentes em amostra naturais de 
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água e solo. Para que este objetivo fosse alcançado, os seguintes objetivos 

específicos foram definidos: 

I. Determinar as melhores condições para a separação seletiva de ETR 

das demais espécies metálicas presentes na matriz (água e solo); 

II. Estabelecer um procedimento de limpeza, com resinas de troca iônica, 

para a determinação dos ETR (La ao Lu e Y) utilizando o método IPC-

DAD proposto (seção 3) para a aplicação em amostras (naturais e 

artificiais) de águas; 

III. Aplicar o procedimento de limpeza desenvolvido para amostras de 

água em amostras reais coletadas na região de mineração do 

município de Lavras do Sul (RS, Brasil); 

IV. Estabelecer um procedimento de limpeza, por precipitação fracionada, 

para a determinação dos ETR (La ao Lu e Y) utilizando o método IPC-

DAD proposto (seção 3) para a aplicação em amostras (naturais e 

artificiais) de solo; 

V. Aplicar o procedimento de limpeza desenvolvido para amostras de solo 

em amostras reais coletadas na região de mineração do município de 

Lavras do Sul (RS, Brasil). 

 

 

5.3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.3.1. Instrumentação e equipamentos 

 
A quantificação dos elementos interferentes foi realizada em um 

espectrômetro de absorção atômica equipado com lâmpadas de cátodo oco e 

atomização por chama, modelo novAA 300 (Analytik Jena AG, Alemanha). 

Um agitador mecânico (Solab, SL - 180/A, São Paulo, Brasil), chapa de 

aquecimento (Marconi, MA 085, São Paulo, Brasil) e um espectrofotômetro (HP 

8453, Agilent Technologies) foram utilizados para a otimização do processo de 

separação seletiva (interferentes/ETR). Além disso, uma bomba peristáltica de oito 
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canais (Ismatec, IPC 78001-12, Wertheim, Alemanha) foi necessária para os ensaios 

com colunas (preparativas) de troca iônica. 

Uma centrífuga (C4-12, Jouan, Thermo Scientific, EUA) e um pHmetro (PHS-

3B PHTEK, Blister, São Paulo, Brasil) foram utilizados os ensaios de precipitação 

fracionada. 

As especificações do equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC), utilizado, são apresentadas na sessão 3.2.1. 

 

 

5.3.2. Reagentes e soluções 

 
Todos os reagentes e soluções padrão foram preparados com água ultrapura 

(18,2 MΩ cm-1) obtida de um sistema de purificação de água Milli-Q (Millipore, 

Bedford, MA, EUA). 

As soluções individuais (1000 mg L-1) dos elementos terras raras, assim como 

dos demais elementos (K, Na, Mg, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Al e Pb), bem como dos ETR 

foram obtidas da SpecSol (Quimlab, São Paulo, Brasil) com pureza mínima de 

99,9% e certificação NIST. Soluções de trabalho foram preparadas diariamente por 

diluições adequadas das soluções NIST em água ultrapura. 

Resinas de troca catiônica fortemente ácida Art. 4765 (Merck, Darmstadt, 

Alemanha) com granulometria de 20-50 mesh, Dowex 50W X4 (Fluka, Buchs, Suíça) 

com granulometria de 50-100 mesh e Art. 5244 (S 1080 G1, Merck, Darmstadt, 

Alemanha) com granulometria de 60-150 mesh, foram utilizadas para a construção 

de colunas de troca iônica preparativa. 

 Ácido nítrico (Exodo, São Paulo, Brasil), ácido clorídrico (Neon, São Paulo, 

Brasil), ácido perclórico (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) e hidróxido de amônio (Neon, 

São Paulo, Brasil) eram de no mínimo grau analítico. 

Demais reagentes empregados para a separação em IPC-DAD são 

apresentados na sessão 3.2.2. 
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5.3.3. Procedimento analítico 

 
Nas tentativas iniciais de desenvolvimento de um tratamento adequado das 

amostras (água e solo), que permitisse a separação seletiva de interferentes e ETR, 

foram construídas colunas (preparativas) de troca iônica (200 mm de comprimento 

por 10 mm de diâmetro interno) contendo 10 g de resina catiônica fortemente ácida. 

A entrada e saída da coluna foram conectadas a mangueiras de Tygon® ligada a 

uma bomba peristáltica.  Para estes ensaios, amostras artificiais contendo os íons 

interferentes (Mg, Ca, Cu, Zn, Fe e Al), assim como macro elementos (K e Na) e 

európio (Eu) representando os ETR foram preparadas, inicialmente, com 

concentrações comumente encontradas em amostras naturais de solo.  

Todos os ensaios empregando colunas de troca iônica apresentavam as 

seguintes etapas: 

I. Condicionamento da resina, para ativação dos sítios de adsorção. Lavagem 

da coluna com 20 mL de solução ácida (HCl ou HNO3) 1 mol L-1; vazão de 1,0 

mL min-1. 

II. Passagem da amostra (artificial ou real), para adsorção dos íons presente em 

solução; vazão de 0,75 ml min-1. 

III. Lavagem da coluna com solução ácida (HCl ou HNO3) em diferentes 

molaridade (0,5, 1, 2, 4, 6 ou 8 mol L-1), para remoção dos íons previamente 

adsorvidos. 

Nas etapas I e II alíquotas (de 10, 20 ou 50 mL) do eluáto (solução obtida 

após passagem pela coluna) foram recolhidas para determinação dos elementos. 

 A quantificação dos interferentes e dos ETR (representados pelo Eu 

adicionado nas alíquotas) foi realizada em um espectrômetro de absorção atômica 

com atomização em chama (FAAS). Os métodos para a determinação dos 

interferentes eram validados e de uso rotineiro em análise do laboratório 

(Laboratório de Análises Químicas – LACHEM). Curvas de calibração, construídas a 

partir de diluições adequadas de suas respectivas soluções estoque 1000 mg L-1 

(NIST), foram preparadas na faixa de concentração: 0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 e 10,0 mg 

L-1.  

Para a determinação dos ETR, representados pelo elemento európio (Eu), foi 

desenvolvido um método de quantificação baseado em informações disponíveis na 
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biblioteca de dados do equipamento (novAA 300, Analytik Jena). Otimizações da 

altura do queimador e vazão do gás foram realizadas e as condições ótimas foram 

mantidas. Através do monitoramento de seu respectivo comprimento de onda 

específico (Eu: 459,4 nm), foi construída a curva de calibração, a partir de 

adequadas diluições de suas respectivas soluções estoque 1000 mg L-1 (NIST), na 

faixa de concentração: 1,0; 3,0; 6,0; 8,0 e 10,0 mg L-1
. Coeficientes de determinação 

(r) acima de 0,99 e porcentagens de recuperação na faixa de 80 a 120% com 

valores de precisão inferiores a 15% asseguram a qualidade dos resultados obtidos. 

 

 

5.3.4. Amostras 

 
As amostras naturais de água (NWS, do Inglês: Natural Water Samples) e de 

solo foram coletadas em área de mineração no município de Lavras do Sul, no Rio 

Grande do Sul, Brasil.  

Após a coleta, as amostras de água (doce, superficial) foram acidificadas com 

HNO3 bidestilado (0,5%, v/v), filtradas em membrana de acetato de celulose, com 

porosidade de 0,45 μm, e mantidas a 4°C até a análise. As amostras de solo 

(superficial, profundidade máxima de 30 cm) foram secas a 70 ⁰C por 48h, 

maceradas, passadas em peneira de aço inox (100 mesh) para melhor 

homogeneização e acondicionadas em frascos plásticos até a análise.  

Tanto as amostras naturais de água, quanto às amostras naturais de solo 

(coletadas em área de mineração no município de Lavras do Sul, RS/Brasil) foram 

analisadas por ICP-MS no laboratório Actlabs (Ontário, Canadá) e os resultados 

serviram como parâmetros para o método comparativo (de referência).  

Adicionalmente, amostras artificiais de água (AWS, do Inglês: Artificial Water 

Samples) e de solo foram preparadas a partir de soluções individuais dos elementos 

de terras raras em presença de algumas espécies metálicas comuns encontradas 

nestas matrizes. 

As amostras naturais de água foram utilizadas sem qualquer tratamento 

adicional. Para as amostras naturais de solo foi realizado um procedimento de 

mineralização da amostra. Cerca de um grama (1,0 g) de massa foi pesado, 

adicionado 10 mL de ácido nítrico concentrado e deixado em bloco digestor a 90 ⁰C 

(± 5 ⁰C) até a eliminação total dos vapores nitrosos (identificados visualmente devido 
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a sua coloração marrom-castanho, em aproximadamente 72h), após isto, eram 

adicionados 2 a 3 mL de peróxido de hidrogênio, para finalizar o processo de 

decomposição da matéria orgânica (EPA, 1996). Ao final, as amostras eram filtradas 

e acondicionadas em frascos plásticos até a análise. 

 

 

5.4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

 
As tentativas iniciais para a separação seletiva dos ETR das demais espécies 

metálicas interferentes presentes na matriz água e solo, foram realizadas através do 

uso de resinas catiônicas fortemente ácidas. Os ensaios foram baseados no trabalho 

escrito por Oliveira e Boaventura (1998), aliado as informações descritas por Crock e 

colaboradores (1984).  

Diferentes resinas catiônicas fortemente ácidas foram avaliadas, assim como 

o uso de diferentes soluções ácidas (HNO3 e HCl) foram utilizadas na tentativa de 

promover a eluição seletiva das espécies metálicas interferentes e dos ETR. Todas 

as resinas tinham suas estruturas formadas por uma base polimérica com a inserção 

de grupamentos ácidos (ácido sulfônico) conferindo-lhes a característica fortemente 

ácida (CASS; DEGANI, 2001; FU; WANG, 2011; PACHECO et al., 2015). A 

diferença entre elas consistia na granulometria, o que proporcionava diferentes 

tamanhos de área de contato. 

Após os primeiros ensaios verificou-se a eluição feita somente com um 

gradiente de HCl, não era satisfatória uma vez que grande parte dos interferentes 

(Mg, Ca, Ni, Cu, Zn, Al e Pb) eram eluídos juntamente com os ETR (aqui 

representados pelo elemento Eu), em frações de maior molaridade, embora tenha 

sido eficiente para a remoção de ferro (eluído nas frações iniciais com ácido mais 

diluído). O inverso ocorria quando um gradiente de HNO3 era usado, ou seja, o ferro 

sai tardiamente da coluna e os demais elementos saiam, majoritariamente, no início 

da eluição. Assim, um gradiente misto (HCl/HNO3) foi avaliado. A eluição seletiva 

das espécies metálicas adsorvidas na resina iniciava com HCl (1 mol L-1), visando a 

máxima remoção de Fe, seguido por HNO3 para a eluição das demais espécies 

metálicas. Em resumo, os ensaios apresentaram baixas porcentagens de 

recuperação e mostravam a presença de interferentes (Fe, Al) juntamente com os 

ETR, indicando que a separação não estava bem-sucedida. Quanto aos 
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interferentes divalentes, a passagem de um volume maior dos ácidos utilizados no 

início da eluição, foi suficiente para separá-los dos ETR. De fato, a utilização de 

soluções ácidas com baixa concentração de íons H+ (HCl < 4 mol L-1) promove 

somente a eluição de espécies metálicas mono e divalentes (como Mg, Ca, Ni, Cu, 

Zn e Pb), mas são ineficientes para a remoção de íons trivalentes (como Fe, Al e 

ETR), estes, são dessorvidos com o uso de soluções contendo grande concentração 

de íons H+ (CROCK; LICHTE; WILDEMAN, 1984). 

Todas as resinas utilizadas nos ensaios apresentaram resultados 

semelhantes, porém quando comparada, foi observado que a eficiência da 

separação seletiva (entre as espécies metálicas interferentes e os ETR) aumentava 

com o aumento da área superficial de contato. Em contrapartida, tal aumento 

requeria maiores volumes de soluções (HCl e HNO3) para a remoção dos analitos. 

Assim, somente a resina Art. 4765 com maior granulometria (menor volume de 

solução ácida) foi mantida. 

Na tentativa de solucionar este problema, foi investigada a adição de um 

agente redutor às amostras, previamente a passagem das mesmas pelas colunas de 

troca iônica, no intuito de antecipar a eluição dos interferentes, e diminuir a 

concentração de ferro nas frações contendo ETR. Para isto, cloridrato de 

hidroxilamina e ácido ascórbico foram avaliados como agentes redutores, o primeiro 

por ser amplamente utilizado na redução do ferro férrico (Fe3+) a ferro ferroso (Fe2+) 

e o segundo não somente pela redução mas também pela formação de complexos 

solúveis ferro-ascorbato (FORNARO; COICHEV, 1998; SOUZA et al., 2015). Ambos 

adiantaram a saída dos interferentes da coluna, mas o ácido ascórbico mostrou-se 

mais adequado, por proporcionar menores concentrações de interferentes nas 

frações de interesse (contendo os ETR). Dessa forma, unindo as duas ferramentas, 

adição de ácido ascórbico na amostra antes da passagem pela coluna e uso de 

eluição com HCl e HNO3 foi alcançada a separação seletiva. A Figura 21 sintetiza os 

resultados obtidos para a eluição de uma amostra artificial contendo os íons 

interferentes (Mg, Ca, Cu, Zn, Fe e Al), assim como macro elementos (K e Na) e 

európio (Eu) representando os ETR. 

Apesar do aparente sucesso, os resultados obtidos para os ETR 

apresentavam baixas taxas de recuperação (inferiores a 40%). Além disso, 

requeriam altos volumes de soluções ácidas (aproximadamente 400 mL) para 
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eficiência da separação seletiva entre íons interferentes e os ETR. Ainda, nesta 

etapa do trabalho, ferro e alumínio apresentavam as maiores limitações para a 

obtenção de uma fração contendo somente os ETR. 

 

Figura 21 – Eluição seletiva de espécies metálicas interferentes e elementos terras 

raras em coluna de troca iônica. Espécies metálicas interferentes (Mg, Ca, Cu, 

Zn, Fe e Al) e macro elementos (K e Na) concentração expressa em mg. ETR (Eu) 

concentração expressa em µg mL-1. 

 

 

Novos ensaios demonstraram que a principal causa para este problema 

estava atrelada a forma de construção da coluna. Até então, a massa de resina 

utilizada (10 g) era acondicionada em uma única estrutura. Assim, o elevado número 

de sítios de adsorção, existente ao longo da coluna, tornavam a eluição 

extremamente demorada, principalmente para os íons metálicos de maior valência 

(como os ETR, 3+) foco da separação. Com o fracionamento da massa (de 10 g), em 

unidade sequencias (contendo 1,0 g de resina) tinha-se a possibilidade de trabalhar 

com uma alíquota específica da coluna de troca iônica, onde os ETR encontravam-

se majoritariamente adsorvidos, alcançando melhores resultados de recuperação. 

Porém, o uso de amostras com alta concentração de interferentes (como as 



81 
 

 
 

amostras de solo) ainda permanecia inviável, uma vez que a remoção dos íons 

interferentes (Fe e Al) ainda requeriam altos volumes de soluções 

(aproximadamente 50 mL de HCl 1 mol L-1) para garantir as condições necessárias à 

aplicação do método cromatográfico. Além disso, o aumento da complexidade da 

amostra diminuía a eficiência de recuperação dos ETR. Desta forma, o tratamento 

das amostras empregando resinas de troca iônica fortemente ácida foi adotado, 

somente para amostras de água. 

 

 

5.4.1. Tratamento das mostras – remoção de interferentes 

em amostras de água 

 

Em virtude da menor complexidade da amostra, o procedimento utilizando 

resinas catiônicas fortemente ácidas foi mantido como estratégia para a remoção de 

interferentes presentes em amostras de água. 

De posse dos resultados anteriores, sabia-se que a condição ideal para 

construção da coluna de troca iônica era unidade sequenciais (n = 10) contendo 

cerca de 1,0 g da resina (Art. 4765). A eluição das espécies metálicas interferentes 

deveria ser realizada com o HCl (1,0 mol L-1) e os ETR com HNO3, porém ainda 

apresentavam baixas taxas de recuperação, ou seja, a total remoção do ETR 

adsorvido na resina ainda não era alcançada. Neste contexto, procedeu-se o estudo 

para estabelecer o melhor procedimento para assegurar a máxima eficiência de 

remoção dos ETR. 

Para maior agilidade do processo, as investigações de dessorção foram 

realizadas em ensaios em batelada e a confirmação das varias etapas, foi realizada 

espectrofotometricamente a 520 nm, mediante complexação da espécie metálica 

com o reagente PAR. Nestes ensaios foi utilizada a mesma solução derivatizante 

empregada na etapa de reação pós-coluna do método cromatográfico.  

Sabendo-se que os complexos absorventes ETR-PAR ou M-PAR são 

detectados, indiscriminadamente, pela formação de uma banda de absorção na 

região de 500 nm (Figura 12, seção 3.3.2) (KOCYŁA; POMORSKI; KRĘZEL, 2015), 

somente o ETR gadolínio foi utilizado durante esses ensaios. 
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Soluções contendo Gd (aproximadamente 10 µg mL-1) foram previamente 

deixadas em contato com 1,0 g de resina catiônica fortemente ácida (Art. 4765). Os 

tempos de contato (soluto/adsorvente) de 5, 10, 20, 30 e 60 minutos, mantendo-se a 

solução parada e sobre agitação mecânica, foram avaliados no intuído de se obter a 

maior taxa de adsorção do ETR. O tempo de 20 minutos de agitação mecânica 

demonstrou ser eficiente para a adsorção total do elemento. Posteriormente, 

soluções de HNO3, HCl e HClO4 em diferentes concentrações (2, 4, 6 e 8 mol L-1) 

foram utilizados durante experimentos de dessorção. Todas as etapas do processo 

foram confirmadas espectrofotometricamente. Uma solução de HNO3 6 mol L-1 (a 

50⁰C) apresentou os melhores resultados para a dessorção de Gd, promovendo a 

remoção de mais 98% da massa adsorvida (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Determinação da melhor condição para eluição de ETR (Gd) adsorvidos 

em resina catiônica fortemente ácida (Art. 4765). 

Massa inicial 

(mg) 
Ácido 

Massa final 

(mg) 
%R 

0,246 

HNO3 (23 ⁰C) 

4 mol L-1 0,129 52,39 

0,266 6 mol L-1 0,201 75,39 

0,237 8 mol L-1 0,172 72,62 

0,231 
HCl (23 ⁰C) 

4 mol L-1 0,115 49,74 

0,203 6 mol L-1 0,133 65,66 

0,291 
HClO4 (23 ⁰C) 

4 mol L-1 0,102 35,02 

0,286 6 mol L-1 0,113 39,46 

0,239 HNO3 (50 ⁰C) 6 mol L-1 0,235 98,38 

 

 

Uma avaliação sistemática da adsorção/dessorção dos ETR e espécies 

metálica interferentes, para o método cromatográfico, foi realizada utilizando mini-

colunas de troca iônica (70 mm de comprimento com 7 mm de diâmetro interno) 

contendo 1,0 g de resina catiônica fortemente ácida (Art. 4765), conectadas em um 

sistema comandado por uma bomba peristáltica.  

As mini-colunas de troca iônica foram primeiramente testadas como estratégia 

de limpeza usando uma amostra artificial de água (AWS, do Inglês: Artificial Water 
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Sample) contendo as espécies interferentes (Ca, Al, Mg, Hg, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb) e os 

ETRL (La, Pr, Nd), ETRM (Eu, Gd) e ETRP (Dy, Ho, Er, Lu, Y). Para isso, 30 mL de 

AWS (pH 2-3) foram percolados na mini-coluna de troca iônica (duas unidades com 

1,0 g de resina cada) a uma vazão de 0,75 mL min-1, para a adsorção dos íons 

presentes em solução. Em seguida, 15 mL de solução uma solução ácida (HCl 1 mol 

L-1, na vazão de 0,50 mL min-1) foram utilizados para eluir as espécies interferentes. 

Os ETR, previamente adsorvidos, foram removidos como fração única, através da 

passagem de 13 mL de solução ácida aquecida (HNO3 6 mol L-1 a 50⁰C, na vazão 

de 0,50 mL min-1). A eluição das espécies metálicas interferentes foi confirmada por 

medidas de espectrometria de absorção atômica em chama e os ETR eluídos pelo 

método IPC-DAD proposto.  

Ao se comparar o mesmo processo, empregando mini-colunas de troca iônica 

contendo duas unidades de 0,5 em vez de duas unidades de 1,0 g de resina 

catiônica fortemente ácida foram obtidos melhores resultados. Observou-se que a 

relação volume de ácido/massa de resina era um fator determinante para a 

eficiência do procedimento. A menor relação (uso de 1,0 g de resina) proporcionou 

baixas taxas de recuperação dos ETR, com valores entre 55 a 85%, em contra 

partida, a maior relação (uso de 0,5 g de resina) apresentou os melhores resultados, 

com taxas de recuperação dos ETR, entre 90 e 110%, sendo este o procedimento 

adotado no presente trabalho. Além disso, este procedimento de limpeza otimizado 

foi capaz de promover um fator de pré-concentração de 2,3 vezes. 

Um cromatograma típico obtido para as amostras de água submetidas ao 

procedimento de limpeza em mini-colunas de troca iônica e, posterior, análise por 

IPC-DAD é apresentado na Figura 22. 

Para avaliar a aplicabilidade do procedimento usando mini-colunas de troca 

iônica como ferramenta de limpeza de amostras de águas para a determinação de 

ETR, bem como a aplicabilidade do método cromatográfico IPC-DAD proposto 

(Seção 3), um conjunto de amostras de água natural (NWS, do inglês: Natural Water 

Sample) foi analisado simultaneamente por um método de referência (ICP-MS) e no 

método proposto neste trabalho (Tabela 10).  
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Figura 22 – Cromatograma de uma amostra real de água após o procedimento de 

limpeza com resina catiônica fortemente ácida. Amostra MDA 3, diluída 5 

vezes. 

 

 

De acordo com a avaliação dos resultados, para os ETR (La ao Lu e Y) 

determinados nas amostras naturais de água (NWS), utilizando o método 

cromatográfico IPC-DAD proposto e pelo método ICP-MS (usado com referência), foi 

possível perceber que ambos os procedimentos analíticos produziram resultados 

semelhantes para a determinação dos 15 ETR investigados (La para Lu e Y), uma 

vez que as curvas de regressão, apresentadas na Figura 23, mostraram inclinação e 

intercepto em torno de 1 e 0, respectivamente (FAJGELJ; AMBRUS, 2000). 
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Tabela 10 – Quantificação de Elementos Terras Raras (La ao Lu e Y) em amostras naturais de água natural (NWS) e amostras 

artificiais (AWS) através do método proposto (IPC-DAD) e por um método de referência (ICP-MS). 

Amostras 
NWS AWS 

MDA 2 MDA 3 Perfil 3 A B 

ETR IPC-DAD ICP-MS IPC-DAD ICP-MS IPC-DAD ICP-MS Determinado Add Determinado Add 

La 45,09 ± 0,41 51 27, 98 ± 0,14 30,9 2,23 ± 0,07 2,5 9,98 ± 0,23 11,3 28,57 ± 0,35 35,1 

Ce 117,12 ± 0,45 131 58,66 ± 0,27 64,3 8,02 ± 0,04 8,1 23,52 ± 0,35 25 58,64 ± 0,35 70,05 

Pr 9,17 ± 0,01 10,2 5,43 ± 0,11 6,02 0,72 ± 0,11 0,8 4,62 ± 0,08 5,1 7,33 ± 0,08 7,4 

Nd 33,15 ± 0,15 37,1 19,63 ± 0,01 20,5 2,12 ± 0,05 2,1 7,08 ± 0,02 7,85 18,27 ± 0,01 22,68 

Sm 6,76 ± 0,01 7,5 4,95 ± 0,10 4,7 0,89 ± 0,01 1 3,32 ± 0,01 3,2 4,87 ± 0,01 5,45 

Eu 0,38 ± 0,01 0,42 < LQ 0,23 < LQ 0,1 1,29 ± 0,02 1,37 2,58 ± 0,02 2,53 

Gd 6,29 ± 0,02 6,6 4,55 ± 0,11 5,1 3,08 ± 0,02 2,82 3,28 ± 0,03 3,13 4,23 ± 0,03 4,85 

Tb 1,06 ± 0,02 1,1 1,43 ± 0,03 1,4 0,34 ± 0,01 0,32 1,98 ± 0,05 2,1 4,48 ± 0,02 4,35 

Dy 6,80 ± 0,02 7,3 9,68 ± 0,10 10,9 1,30 ± 0,03 1,2 4,45 ± 0,02 5,05 11,08 ± 0,01 12,87 

Ho 1,45 ± 0,04 1,4 2,12 ± 0,04 2,3 0,29 ± 0,01 0,28 2,30 ± 0,02 2,5 3,03 ± 0,03 3,3 

Er 3,67 ± 0,02 4 6,22 ± 0,02 7 0,59 ± 0,02 0,68 4,28 ± 0,03 4,89 1,28 ± 0,01 1,43 

Tm 0,51 ± 0,01 0,57 1,43 ± 0,01 1,6 < LQ 0,15 2,16 ± 0,01 2,1 1,60 ± 0,02 1,58 

Yb 3,53 ± 0,04 3,9 6,29 ± 0,05 6,4 0,59 ± 0,02 0,65 3,45 ± 0,02 3,32 8,08 ± 0,01 7,9 

Lu 0,50 ± 0,01 0,55 0,81 ± 0,01 0,9 < LQ 0,1 1,15 ± 0,02 1,25 1,70 ± 0,03 1,62 

Y 43,63 ± 0,02 43 69,63 ± 0,30 68 7,18 ± 0,15 8 50,00 ± 0,37 52 44,64 ± 0,13 47 

Todos os valores estão expressos em µg mL-1. As condições cromatográficas (IPC-DAD) são descritas na Tabela 4. 

NWS: amostras de água natural; AWS: amostras de água artificial; Add: concentração adicionada. MDA: Mina Dourada – água. 
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Figura 23 – Análise de regressão para Elementos Terras Raras (La ao Lu e Y) 
determinados em amostras de água natural por IPC-DAD (µg mL-1) e 
ICP-MS. 
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Dessa forma, foi demostrado que o método de limpeza, utilizando mini-

colunas de troca iônica contendo resinas catiônicas fortemente ácidas, garante a 

seletividade necessária para aplicação do método IPC-DAD na determinação de 

ETR (La para Lu e Y) em amostras de águas naturais. Além disso, requer baixo 

consumo de reagentes (HCl e HNO3) e gera menor volume de resíduos quando 

comparado aos métodos de limpeza existentes (CASSIDY, 1988; CROCK; LICHTE; 

WILDEMAN, 1984; LEE et al., 2000; LI et al., 2014). Ainda, a semelhança dos 

resultados determinados pelo método cromatográfico IPC-DAD proposto e pelo 

método de referência ICP-MS (Figura 23) asseguram a exatidão do procedimento 

analítico (IPC-DAD) proposto.  

 

 

5.4.2. Tratamento das amostras – remoção de interferentes 

em amostras de solo 

 

O desenvolvimento do método de precipitação fraciona, utilizado no presente 

trabalho, iniciou através de evidências experimentais. Durante as várias tentativas 

de tratamento das amostras com resinas de troca iônica observava-se 

constantemente a adsorção incompleta dos analitos na resina. Mesmo trabalhando 

com concentrações inferiores a máxima capacidade de adsorção da resina (meq/g). 

Foi então, constatado que o problema advinha da acidez da amostra (artificial ou 

natural). Para determinar a melhor condição da amostra e assegurar a máxima 

adsorção de analitos na resina, procedeu-se uma varredura de valores de pH, onde 

amostras artificiais foram preparadas e seus valores de pH alterados na faixa de 1,0 

a 10,0. A partir desse ensaio foi evidenciado que em valores de pH superiores a 3 as 

soluções turvavam gradativamente com o incremento dos valores de pH. De 

antemão sabia-se que a os ETR formavam hidróxidos insolúveis na faixa de pH de 

6,0 a 8,0 (Tabela 8). 

Na tentativa de esclarecer os fatos observados, uma busca na literatura 

indicou a formação de hidróxidos insolúveis de ferro (III) em valores de pH próximos 

a 3,0 com a identificação de um precipitado marrom-avermelhado, assim como íons 

cobre (II) e zinco (II) em valores de pH na faixa de 6,0 a 8,0, e íons magnésio (II) e 
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cálcio (II) em valores de pH superior a 10,0 (MARISA DANTAS; LIMA DA SILVA; 

DOS SANTOS FILHO, 2011; VOGEL, 1981). 

Antecipadamente sabia-se que os elementos terras rara tem a formação de 

seus respectivos hidróxidos insolúveis na faixa de valores de pH 6,3 (Lu) a 7,8 (La), 

conforme apresentado na Tabela 8 (ABRÃO, 1994). 

De posse dessas informações, procedeu-se o estudo de precipitação 

fracionada com duas amostras artificiais de solo na ausência de ETR, contendo os 

elementos interferentes (K, Na, Mg, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Al e Pb) nas concentrações 

comumente encontradas, denominadas A e B. Como se tratavam de amostras 

artificiais, e posteriormente pretendia-se usar o procedimento em amostras reais que 

necessitariam de uma etapa prévia de mineralização e, portanto, estariam em um 

meio ácido, ambas as amostras (A e B) forma preparadas contendo as mesmas 

concentrações dos elementos interferentes (K, Na, Mg, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Al e Pb), 

porém a amostras A foi acidificada com HNO3 (10 mL, conc.) e B com H2SO4. (10 

mL, conc.) Na literatura era reportada a utilização de H2SO4 para a mineralização de 

ETR em amostras de solo.  

As amostras tiveram o valor de pH variado  entre 4,5 a 9,0 com a adição de 

hidróxido de amônia. Cada etapa era prosseguida de centrifugação (a 3500 rpm, por 

20 min) para remoção dos precipitados. Posteriormente os precipitados obtidos em 

cada etapa, foram redissolvidos em solução ácida (HNO3, 2 mol L-1) e a 

determinação de seu elementos constituintes foi realizada por medidas em 

espectrometria de absorção atômica em chama, dando ênfase à quantificação dos 

elementos Cu, Zn, Ni e Pb identificados como as espécies metálicas interferentes na 

determinação dos ETR pelo método cromatográfico proposto (item 3.3.2). Como 

critério de avaliação foi estabelecido eficiência de remoção dos interferentes (Cu, Zn, 

Ni e Pb) na faixa de pH de formação dos hidróxidos insolúveis dos ETR (6 a 8). 

Em resumo, somente quando aplicado o meio ácido com HNO3 a precipitação 

dos elementos interferentes na forma dos seus respectivos hidróxidos ocorre fora 

dos limites da faixa de precipitação dos ETR (6 a 8, Figura 24), nessa condição a 

maior parte dos íons permaneceram em solução (9,0*, na Figura 24). 
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Figura 24 – Determinação elementos interferentes (Cu, Zn, Ni e Pb) nos 
precipitados obtidos pela variação dos valores de pH de uma 
amostra artificial de solo, acidificada com (A) HNO3 e (B) H2SO4. 

 

 

A avaliação do comportamento dos ETR frente ao ensaio proposto foi 

realizada mantendo-se os mesmo procedimentos descritos para o ensaio com os 

interferentes. Para isso, uma amostra artificial de solo contendo elementos 

interferentes (na razão de concentração interferente/ETR de 1000 X para Fe e Ca, e 

de 500 X para K, Na, Mg, Mn, Cu, Ni, Zn e Pb) com adição dos ETR La, Pr e Nd 

(ETRL), Sm e Eu (ETRM) e Er, Lu e Y (ETRP), e uma amostra real de solo (após a 

mineralização) com adição dos mesmos ETR, foram submetidas ao ensaio de 

precipitação fracionada. Neste procedimento, os precipitados formados com o ajuste 

do pH da solução nos valores de pH 6, 7 e 8,5, foram recolhidos, redissolvido (2 mL 

de HNO3, 2 mol L-1) e identificados através do método cromatográfico proposto 

(Seção 3).  

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos, onde pode-se observar que 

para a amostra real foram obtidas taxas de recuperação variando de 74,16% (La) e 

83,06% (Lu), para amostra real as taxas de recuperação permaneceram entre 

72,33% (La) e 82,17% (Lu). Quando comparados aos resultados obtidos nas 

tentativas de tratamento das amostras em colunas de troca iônica entes resultados 

mostram-se superiores, indicando a possibilidade de aplicação do procedimento. 
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Tabela 11 – Taxa de recuperação para os Elementos Terras Rara adicionados nas 

amostras (reais e artificiais) de solo submetida ao processo de 

precipitação fracionada. 

ETR 
Artificial Real 

%R RSD %R RSD 

La 74,16 2,03 72,33 2,45 

Pr 77,69 0,99 73,78 1,23 

Nd 78,61 1,08 77,04 1,78 

Sm 78,96 1,42 75,64 2,01 

Eu 79,46 2,17 78,75 2,58 

Er 80,11 1,98 79,86 2,63 

Lu 83,06 3,57 82,17 4,16 

Y 79,73 1,26 81,14 1,75 

%R = taxa de recuperação em porcentagem. 

 

 

Durante os ensaios foi observado a necessidade do controle da temperatura 

da solução, principalmente no ajuste do pH inicial (inferior a 5,0). Temperaturas 

inferiores a 20⁰C adiantavam a precipitação dos ETRP, o contrário era observado 

em temperaturas mais altas. Além disso, um período de repouso (de 20 min) após o 

ajuste dos valores de pH, foi fixado para formação dos precipitados. 

Um típico cromatograma, obtido para as amostras de solo após o tratamento 

das amostras, por precipitação fracionada, é apresentado na Figura 25. 
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Figura 25 – Cromatograma de uma amostra real de solo após o tratamento das 
amostras por precipitação fracionada. Amostra MD12, diluída 5 vezes. 

 

 

 

Um conjunto de amostras reais de solo foi submetido ao processo de limpeza 

(por precipitação fracionada) otimizado e, posteriormente, as amostras foram 

analisadas no método cromatográfico IPC-DAD (descrito na seção 3). 

Simultaneamente, o mesmo conjunto de amostras foi analisado por um método de 

referência (ICP-MS). Os resultados são descritos na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Quantificação de Elementos Terras Raras (La ao Lu e Y) em amostras naturais de solo através do método proposto 
(IPC-DAD) e por um método de referência (ICP-MS). 

ETR 
MD 01 MD 06 MD 12 MD 30 

IPC-DAD ICP-MS IPC-DAD ICP-MS IPC-DAD ICP-MS IPC-DAD ICP-MS 

La 5,48 12,1 2,44 18,7 4,16 8,1 9,10 14,9 

Ce 10,34 19,3 18,47 34 21,38 26,5 16,58 30,3 

Pr 0,56 2,2 0,51 3,25 0,70 1,7 1,97 3,3 

Nd 3,40 7,9 6,33 10,8 5,14 6,1 11,09 12 

Sm < LQ 2,1 < LQ 2,7 1,29 2,3 1,01 2,5 

Eu < LQ 0,11 < LQ 0,09 < LQ 0,12 < LQ 0,29 

Gd < LQ 2,9 < LQ 3,6 < LQ 5 0,23 2,8 

Tb < LD 0,9 < LD 0,9 < LD 1,5 < LD 0,6 

Dy 1,40 7,9 2,60 7,5 5,58 11,6 1,68 3,3 

Ho < LD 2 0,20 1,7 < LD 2,4 < LD 0,7 

Er 1,48 6,7 3,73 5,2 4,70 7 1,30 1,7 

Tm < LD 1,08 < LD 0,73 < LD 1,01 < LD 0,24 

Yb < LD 7 0,54 4,5 2,56 6,3 1,52 1,6 

Lu < LQ 0,96 < LD 0,64 < LD 0,8 < LD 0,2 

Y 34,87 67 33,19 60 45,49 72 9,12 20 

Todos os valores são expressos em mg Kg-1.  

< LD e < LQ = valor determinado foi menor que o limite de detecção e o limite de quantificação, respectivamente.  
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Tabela 12 – (Continuação) Quantificação de Elementos Terras Raras (La ao Lu e Y) em amostras naturais de solo através do 
método proposto (IPC-DAD) e por um método de referência (ICP-MS). 

ETR 
Perfil 01 Perfil 04 Perfil 07 Perfil 09 Perfil 12 

IPC-DAD ICP-MS IPC-DAD ICP-MS IPC-DAD ICP-MS IPC-DAD ICP-MS IPC-DAD ICP-MS 

La 1,46 24,4 15,61 26,3 22,30 44,9 < LQ 36,1 28,01 62,8 

Ce 14,34 47,2 24,32 49,7 19,31 41,3 13,48 62,3 61,55 129 

Pr 1,06 5,14 3,44 5,21 1,41 7,68 < LQ 6,78 6,17 15,3 

Nd 7,90 18,8 10,46 19,2 12,18 25,9 2,53 24,2 32,27 62,4 

Sm < LQ 3,6 1,36 3,4 < LQ 4,2 < LQ 4 5,67 13,8 

Eu < LQ 0,73 < LQ 0,78 < LQ 0,69 < LQ 0,82 0,70 0,77 

Gd < LQ 2,9 1,08 2,5 < LQ 2,8 < LQ 3,2 5,29 11,7 

Tb < LD 0,4 < LD 0,4 < LD 0,4 < LD 0,5 0,53 1,8 

Dy < LD 2,3 < LQ 1,9 < LQ 2,3 < LQ 2,5 3,42 9,5 

Ho < LD 0,4 < LD 0,3 < LD 0,4 < LD 0,5 0,66 1,6 

Er 2,00 1 < LQ 1 < LQ 1,1 < LQ 1,2 1,43 4,2 

Tm < LD 0,15 < LD 0,13 < LD 0,16 < LD 0,15 < LD 0,56 

Yb < LQ 0,9 < LQ 0,9 < LD 1,1 < LQ 1 1,34 3,3 

Lu < LD 0,13 < LD 0,12 < LD 0,15 < LD 0,16 0,63 0,45 

Y 5,71 12 < LD 11 6,04 11 2,29 14 17,64 47 

Todos os valores são expressos em mg Kg-1.  

< LD e < LQ = valor determinado foi menor que o limite de detecção e o limite de quantificação, respectivamente.  
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Ao comparar os resultados determinados pelo método IPC-DAD e pelo 

método ICP-MS observa-se significativas variações de concentração. Assumindo os 

valores determinados pelo método de referencia como absoluto, os baixos valores 

de recuperação, determinados no conjunto de amostras submetidas ao 

procedimento de precipitação fracionada e determinadas no método IPC-DAD, 

podem estar associados à mineralização incompleta das amostras na etapa de 

digestão. Uma vez que, ao se trabalhar com adição de padrão, o procedimento de 

limpeza adotado, mostrou melhores taxas de recuperação para os ETR (Tabela 11). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho foi desenvolvido um método analítico para a determinação de 

elementos terras raras (ETR) utilizando cromatografia líquida de alta eficiência em 

fase reversa com detecção espectrofotométrica (IPC-DAD), mediante reação de 

derivatização pós-coluna com o reagente 4-(2-piridilaso) resorsinol (PAR). 

Após estudos de otimização da composição da fase móvel, temperatura do 

sistema cromatográfico e composição da solução derivatizante (contendo o reagente 

PAR), o método IPC-DAD foi validado em termos de linearidade, limites de detecção 

e quantificação, precisão e exatidão, para a determinação de 15 elementos terras 

raras (La ao Lu e Y). Os resultados obtidos pelo método proposto neste trabalho 

garantiram a qualidade das determinações em amostras de água e solo. 

Um procedimento de limpeza de amostras em mini-colunas de troca iônica 

fortemente ácida foi necessário para assegurar a seletividade das determinações 

dos 15 ETR (La ao Lu e Y) em amostras naturais e artificiais de água. A 

aplicabilidade do procedimento assim como a exatidão do método cromatográfico 

proposto, foi confirmada pela comparação dos resultados determinados em um 

método de referência (ICP-MS). 

Ainda, para a determinação dos 15 ETR (La ao Lu e Y) em amostras de solo, 

foi desenvolvido um procedimento de limpeza por precipitação fracionada. O 

procedimento mostrou-se adequado. Ao ser aplicado no conjunto de amostras reais, 

e posterior determinação dos ETR pelo método cromatográfico IPC-DAD proposto, 

foi verificado valores discrepantes ao determinado pelo método de referência (ICP-

MS). Tais resultados podem estar associados a ineficiência do procedimento de 

mineralização (decomposição) da amostra (etapa prévia ao procedimento de 

precipitação fracionada). 

Ao final a necessidade de obtenção de informações a respeito da ocorrência 

de elementos terras raras no Rio Grande do Sul foi atendida. Os resultados mostram 

a elevada ocorrência dos elementos Ce, Y, La e Nd em amostras de solo oriundas 

do município de Lavras do Sul (RS, Brasil). Entretanto, estudos adicionais devem ser 

realizados para verificar a viabilidade econômica de extração (mineração) de tais 

elementos.   
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8. PRÓLOGO   
 

 Ao longo do processo de construção deste trabalho, foram realizadas várias 

tentativas para o desenvolvimento de um método analítico que permitisse a 

identificação e quantificação dos Elementos Terras Raras (ETR). 

A grande semelhança das propriedades químicas dos ETR tornava a tarefa 

de separação individual dos ETR, um processo árduo e um desafio a ser 

solucionado.  

Ao se trabalhar com amostras reais (de água ou solo) outro desafio era 

acrescido ao problema principal (separação individual dos ETR), tinha-se então a 

necessidade da separação dos ETR dos demais elementos presentes na matriz. 

Este capítulo conta o início da história dessa tese, apresentando os 

acontecimentos que antecederam os resultados descritos nos capítulos 3 e 4. São 

apresentados os métodos auxiliares que não obtiveram sucesso ou acabaram sendo 

descontinuados por problemas adicionais. 

 

 

8.1. ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA DE ALTA RESOLUÇÃO 

COM FONTE CONTÍNUA UTILIZANDO ATOMIZADOR DE FORNO DE 

GRAFITE 

 

A literatura sugere a possibilidade da determinação dos Elementos Terras 

Raras utilizando a técnica de absorção atômica com o emprego de lâmpada de 

catodo oco e atomização em forno de grafite (HORSKY, 1981; GUPTA, 1980 e 

1993; DANTAS, 1990; SILVA 2001). Tendo em vista o desenvolvimento tecnológico 

dos equipamentos de absorção atômica e a disponibilidades de um espectrômetro 

de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua HRCS AAS (do inglês, 

High Resolution – Continuum Source Atomic Absorption Spectrosmetry), foi testado 

como primeira alternativa, o desenvolvimento de um método de quantificação de 

ETR por HR-CS AAS com atomização em forno de grafite. 

A espectroscopia de absorção atômica baseia-se no princípio de que átomos 

livres no estado fundamental são capazes de absorver luz em um dado comprimento 

de onda específico, correspondente a cada elemento. Baseado nisto, a 

espectrometria de absorção atômica relaciona a intensidade de luz absorvida com a 
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concentração dos elementos presentes em uma amostra. Para a conversão dos 

elementos em sua forma atômica, diferentes atomizadores podem ser empregados 

(chama, forno de grafite, tubo de quartzo ou plasma) (HARRIS, 2005).  

Ao se utilizar um atomizador de forno de grafite, a obtenção de átomos livres 

dos ETR requer o emprego de grandes quantidades energias, necessitando assim a 

utilização de altas temperaturas durante a etapa de atomização. O desenvolvimento 

do método teve como partida as informações disponíveis na biblioteca de dados 

disponíveis no equipamento. 

Várias tentativas foram realizadas na intenção de viabilizar a investigação da 

presença de ETRs em amostras reais digeridas, porém após os primeiros testes 

verificou-se que tal procedimento não seria possível devido a inconsistências dos 

dados gerados, associados a baixa sensibilidade das determinações, e 

principalmente devido a elevada formação de carbetos na superfície do forno de 

grafite. Testes com diferentes tipos de modificadores como: Mg(NO3)2, Pd(NO3)2, 

Pd/Mg, (NH4)H2PO4, dentre outros, foram empregados na tentativa de minimizar os 

ataques ao forno e assim tentar prolongar a vida útil dos mesmo, mas não 

apresentaram efeito. Associado a estes problemas era necessário o emprego de 

elevadas temperaturas para realizar a atomização da amostra (superiores a 2800ºC) 

fazendo com que se trabalhasse no limite recomendado pelo fabricante (3000ºC), na 

prática, o uso de temperatura superior a 2700⁰C já deteriora o forno de grafite. Desta 

forma o procedimento foi interrompido.  

 

 

8.2. ELETROFORESE CAPILAR 

 

A eletroforese capilar é uma técnica que se baseia na migração diferenciada 

de compostos iônicos em solução quando estes são submetidos a um campo 

elétrico. A separação é proporcionada devido as diferentes mobilidades 

eletroforéticas dos íons, a qual é governada principalmente pela razão carga/raio, 

assim, quanto menor o raio iônico e maior a carga elétrica maior será a mobilidade 

resultante. Ao aplicar-se um campo elétrico no sistema eletroforético os íons com 

carga positiva migrarão em direção ao cátodo e os de carga negativa em direção ao 

ânodo (TAVARES, 1995 e 1997). 
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Por ser uma técnica de baixo custo, apresentar uma rápida resposta analítica 

e requerer baixo consumo de reagentes e amostras, a eletroforese capilar tem sido 

amplamente empregada ao longo dos últimos tempos, como um método de 

determinação e quantificação de vários íons metálicos dentre eles os ETRs. 

Para a separação dos íons lantanídeos o principal modo de separação 

empregando-se CE é a eletroforese capilar de zona (CZE). Na maioria dos trabalhos 

disponíveis na literatura, os autores já alertavam as grandes dificuldades existentes 

para a separação dos íons ETR devido as suas grandes semelhanças químicas, 

proporcionando mobilidades eletroforéticas muito similares (de ∼72,3 × 10−5 cm2 V−1 

s−1 para o La chegando a ∼67,0 ×10−5 cm2 V−1 s−1 para o Lu) (HIROKAWA, 1984). 

Porém, para resolver este problema costuma-se utilizar agentes complexantes que 

levam a formação de moléculas maiores e proporcionariam uma separação mais 

eficiente. Ácido α-hidroxiisobutirico (HIBA), como agente complexante, aliado a 

detecção indireta UV tem sido descritos na literatura como a principal combinação 

para no uso da CZE. (MAZZUCOTELLI, 1985; CASSIDY, 1988; LIU, 1998; VERMA, 

2000; SHAKULASHVILIA, 2000; SUN, 2004 e 2006; SANTOYO, 2007; JAISON, 

2013). 

Sabendo-se disso, a tentativa de determinação dos ETR em CZE foi realizada 

baseando-se no método descrito por Oztekin e colabores (2000), o qual propõem a 

separação e detecção dos ETRs em CZE com o uso do agente complexante HIBA e 

do cromóforo cupferron. O processo ocorria em um capilar de sílica fundida de (65 

cm de comprimento × 50 µm de diâmetro interno) mantido a uma temperatura de 

25⁰C, aplicando-se uma voltagem de 28 kV e detecção direta em 210 nm. 

Os testes iniciais foram realizados com a injeção de uma solução contendo 

lantânio (La). Utilizando as condições estabelecidas pelos autores, o ensaio 

apresentou uma resposta em aproximadamente 9 min. De acordo com os autores 

(Oztekin, 2000) a separação dos 14 lantanídeos seria alcançada em 14 minutos de 

análise e os ETRs apresentam a seguinte ordem de migração: La, Ce, Pr, Nd, Sm, 

Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. 

Uma solução contendo lantânio (La), samário (Sm) e hólmio (Ho) foi injetada 

no sistema, mantendo-se a mesma configuração. Com base no tempo de migração 

observado para o lantânio (La) de aproximadamente 9 min. (Figura 26) pode-se 
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inferir a ordem de eluição observado na Figura 27 seria de La (~9 min), Sm (~13 

min) e Ho (~17 min). 

 

Figura 26 – Eletroferograma representando o tempo de migração do íon La3+ (100 
µg mL-1). Eletrólito de trabalho: HIBA (15 mmol L-1), TRIS (13 m mol L-1), cupferron 

(0,1m mol L-1); Potencial de separação: 28 kV; Capilar: sílica fundida 70 cm x 75 µm 
i.d.; Detecção direta em 270 nm; Temperatura: 25ºC; Injeção da amostra: 
hidrodinâmica (gravimétrica) através da elevação do capilar exatamente a 20 cm por 
120s. 

 

 

 

Figura 27 – Eletroferograma representando a separação dos íons La3+, Sm3+ e Ho3+ 
(100 µg mL-1). Outras condições são descritas na Figura 26. 

 

 

Apesar de se mostrar um método promissor para a detecção e separação dos 

ETR, os resultados não foram concluídos devido a problemas no equipamento. 

Aliado a isto, o método cromatográfico (descrito na seção 3) estava sendo 
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desenvolvido e mostrava-se igualmente promissor. Assim a separação dos ETR em 

CZE foi descontinuada. 

 

 

8.3. ESPECTROFOTOMETRIA MOLECULAR UV/VIS 

 

De acordo com a literatura a determinação dos elementos terras raras poderia 

ser feita a partir reações de complexação entre um ligante orgânico e o metal de 

interesse. Diferentes complexantes metálicos foram testados a fim de se verificar a 

possibilidade de determinação dos ETR utilizando a espectrofotometria molecular 

UV/Vis. 

Os métodos espectrofotométricos desenvolvidos, no intuito de quantificar um 

dado analito, são baseados na lei de Lambert-Beer, a qual correlaciona a 

absorvância de uma substância com a sua concentração em solução, onde a 

absorvância será proporcional à concentração de espécies absorventes (HARRIS, 

2005). Sabendo-se que a lei de Lambert-Beer somente é válida para soluções 

diluídas (absorvâncias compreendida entre 0,2 a 0,8) procedeu-se a investigação do 

perfil espectrofotométrico de diferente agente complexantes, bem como a máxima 

concentração possível a ser utilizada no ensaio. 

O perfil de absorvância dos agentes complexantes: Vermelho de Alizarina S, 

Violeta de Alizarina N, Alaranjado de Xilenol, Pirilazo Naftol (PAN), Piridilazo 

Resorcinol (PAR), Chromazurol S, Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético (EDTA), 

Violeta Catecol e Azul de Timol foi verificado a partir do preparo de soluções nas 

concentrações de 0,1 a 1,0 mmol L-1. Foi determinado que para melhor adequação 

do ensaio, a concentração de agente complexante não deveria exceder a 0,5 mmol 

L-1. 

O reagente 4-(2-piradilazo) resorcinol (PAR) foi elencado a ser o primeiro 

ligante testado em razão de este já ser utilizado como agente complexante para a 

determinação de ETR (OHYOSHI, 1984; MAZZUCOTELLI, 1985; GLADILOVIC, 

1988; LE ROEX, 1990; HAVEL, 1994; LU, 1997; TSAKANIKA, 2004; SAEED, 2005; 

CUCIONATTA, 2008; ZAWISZA, 2011). 

A formação do complexo PAR-ETR foi verificada a partir do preparo de 

soluções (1:1) em diferentes valores de pH. A banda de absorção com máxima 
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absorvância em 415 nm é correspondente ao ligante PAR. Conforme se observa na 

Figura 28 tem-se a formação do complexo na faixa de pH próximo a 7 a 8, com 

máxima absorvância em 510 nm. 

 

Figura 28 – Formação do complexo TR-PAR (1:1) em diferentes valores de pH. 

 

 

O valor de pH de 8,5 foi fixado, pois resultava na maior absorvância do 

complexo formado. Diferentes soluções tampão foram avaliadas para auxiliar a 

fixação do pH necessário para a formação do complexo. Um tampão TRIS/ácido 

acético foi escolhido, pois não interferia na faixa de absorvância investigada (300 a 

600 nm).  

A confirmação da estequiometria de complexação foi realizada através da 

aplicação do método da variação contínua (também chamado de método de Job). O 

procedimento baseia-se na mistura de soluções equimolares (do ligante e do metal) 

em diferentes razões, porém mantendo-se uma concentração constante em todas as 

frações. Após a leitura da absorvância das soluções, em um comprimento de onda 

fixo (no caso em questão, o comprimento de onda de 510 nm foi escolhido por 

apresentar o máximo de absorvância resultante do complexo formado entre PAR e o 

TR) constrói-se um gráfico absorvância corrigida versus a fração molar. A 

estequiometria e determinada pela fração molar cujo máximo de absorvância for 

observado (HARRIS, 2005).  
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Os dados referentes ao procedimento abordado na elaboração do método da 

variação contínua, entre PAR e TR estão apresentados na Tabela 13. A Figura 29 

apresenta os dados obtidos a partir do ensaio entre PAR e lantânio (La). 

 

Tabela 13 – Procedimento para realização do método da variação contínua (método 

de Job). 

Nº do frasco 
Volume TR 

(mL) 

Volume PAR 

(mL) 

Fração molar* 

TR 

Razão 

(PAR:TR) 

0 0,00 10,00 - - 

1 1,00 9,00 0,10 1 : 9 

2 2,00 8,00 0,20 1 : 4 

3 2,50 7,50 0,25 1 : 3 

4 3,33 6,67 0,33 1 : 2 

5 4,00 6,00 0,40 1 : 1,5 

6 5,00 5,00 0,50 1 : 1 

7 6,00 4,00 0,60 1,5 : 1 

8 6,67 3,33 0,67 2 : 1 

9 7,50 2,50 0,75 3 : 1 

10 8,00 2,00 0,80 4 : 1 

11 9,00 1,00 0,90 9 : 1 

12 10,00 0,00 - - 

(*) O valor da fração molar é obtido através do cálculo: fm = (nº mols TR)/(nº mols TR + nº mols PAR); 

TR: terra rara; PAR: piradilazo resorcinol. 

 

Figura 29 – Método da Variação contínua: complexação La-PAR. 
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A fim de verificar se esse comportamento permaneceria constante para os 

demais elementos terras raras, európio (Eu) e lutécio (Lu) representando, 

respectivamente, o grupo das terras raras médias e pesadas, foram elencados para 

a confirmação da estequiometria. Ao final, ambos os grupos (leves, médios e 

pesados respectivamente representados pelos elementos La, Eu e Lu) confirmaram 

a formação do complexo TR-PAR na proporção 1:2. 

Sabendo-se as condições ideais para a formação do complexo PAR-TR, pH 

8,5 ajustado com tampão TRIS/ácido acético e complexação na proporção de 1:2 

(MX2), procedeu-se o desenvolvimento de um método para a determinação de ETRs 

por emprego da técnica espectrofotometria.  

Curvas de calibração (individuais) para todos os ETR foram construídas 

variando a concentração de 0,25 a 10 µg mL-1. Conforme observado na Tabela 14 

verifica-se que, em sua maioria, a faixa linear permaneceu entre 0,25 a 4 µg mL-1 

(exceto para La e Ce que apresentaram a maior faixa linear, bem como para Eu e Tb 

com a menor faixa). Para o prosseguimento dos testes e a fim de uma melhor 

comparação entre as respostas obtidas para os ETRs, a faixa de trabalho foi 

mantida entre 0,25 e 3 µg mL-1. Todas as curvas de calibração apresentaram taxas 

de recuperação na faixa de 80 a 120% e coeficientes de correlação (r) superiores a 

0,99 (Tabela 14) 
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Tabela 14 – Informações gerais dos elementos terras raras; Faixa linear para a complexação ETR-PAR (1:2); Faixa de trabalho: 
equação da reta e coeficiente de determinação; Valores de absortividade molar para os complexos ETR-PAR. 

Nome Símbolo Nº atômico Óxido 
Faixa linear Faixa de trabalho Absortividade molar 

(µg mL-1) Equação da reta r (L mol-1 cm-1) 

Lantânio La 57 La2O3 0,25 – 5 y = 0,1675x + 0,0162 0,9965 54560 

Cério Ce 58 CeO2 0,25 – 5 y = 0,2474x + 0,0211 0,9969 42577 

Praseodímio Pd 59 - - - - - 

Neodímio Nd 60 Nd2O3 0,25 – 4 y = 0,2666x + 0,0625 0,9925 89705 

Promécio Pm 61 - - - - - 

Samário Sm 62 Sm2O3 0,25 – 4 y = 0,3133x + 0,0186 0,9992 109246 

Európio Eu 63 Eu2O3 0,25 – 3 y = 0,3378x + 0,0395 0,9980 118899 

Gadolínio Gd 64 - - - - - 

Térbio Tb 65 Tb4O7 0,25 – 3 y = 0,3344x + 0,0368 0,9986 112524 

Ítrio Y 39 - - - - - 

Disprósio Dy 66 - - - - - 

Hólmio Ho 67 - - - - - 

Érbio Er 68 - - - - - 

Túlio Tm 69 Tm2O3 0,25 – 4 y = 0,3821x – 0,0040 0,9991 147433 

Itérbio Yb 70 Yb2O3 0,25 – 4 y = 0,3568x + 0,0126 0,9998 140624 

Lutécio Lu 71 Lu2O3 0,25 – 4 y = 0,3572x + 0,0307 0,9958 142154 

Escândio Sc 21 - - - - - 

r: coeficiente de correlação de Pearson; (-) não determinado. 
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Inicialmente tinha-se a ideia de desenvolvimento de um método 

espectrofotométrico para a determinação individual dos ETR, porém a complexação 

com o ligante PAR mostrou-se incapaz de distinguir um terra rara do outro, levando 

sempre a formação de complexos com máxima absorvância em 520 nm sem 

qualquer outra evidencia da formação do complexo (em outra região do espectro 

eletromagnético). De acordo com a literatura, PAR é um ligante de amplo espectro, 

ou seja, possui a capacidade de complexar diferentes metais atuando com um 

ligante bi ou tridentado levando a formação de complexos solúveis, ou insolúveis, 

coloridos com diferentes cátions (ROSSI, 2003). Ghasemi e colaboradores (2007) 

relatam a formação de complexos entre 4-(2-piridilazo) resorcinol e Al3+, Fe3+, Zn2+ e 

Cd2+. 

Assim, a determinação individual dos ETR não é viável já que o complexo 

formado entre o ligante PAR e qualquer ETR apresenta sempre uma máxima 

absorvância em 520 nm. Dessa forma, estudou-se a possibilidade de realizar a 

determinação coletiva desses elementos.  

Ao observarmos os valores das absortividades molar (Tabela 14) dos ETR 

percebe-se que apesar das similaridades, existem diferenças, principalmente entre 

os “extremos” (do La para o Lu tem um acréscimo de aproximadamente 100000 L 

mol-1 cm-1). Desta forma, a variação da composição (mistura) desses elementos em 

uma amostra pode levar a diferentes interpretações ao aplicarmos o método da 

complexação. Era preciso lembrar que ao realizarmos a complexação de uma 

mistura de analitos a absorvância resultante seria uma contribuição de todos os 

complexos formados, ou seja, o somatório de todas as absortividades molares 

existentes na amostra (HARRIS, 2005). 

Sendo assim, fez-se uma investigação da composição, da distribuição e da 

concentração dos ETRs em amostras reais. Valores de concentração de ETR, 

determinados em amostras certificadas de rocha (MALAGUTTI, 1998), foram 

avaliados na tentativa de elencar um ETR para a determinação espectrofotométrica 

coletiva de ETR. De acordo com os dados informados por Malagutti e colaboradores, 

pode-se inferir que, de modo geral ao ETR leves são encontrados em maior 

concentração que os médios e pesados. Uma ordem de ocorrência dos ETR em 

amostras de rocha seguiria a composição: Ce > La - Nd > (Y) > Sm > Gd > Dy > Eu - 

Eb - Yb - Ho > Lu.  
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Quatro amostras sintéticas (duas na concentração de 1 µg mL-1 e duas na 

concentração de 3 µg mL-1) contendo os ETR majoritários (Ce, La, Nd) juntamente 

com Sm e Yb, foram preparadas. As amostras nomeadas 1A e 3A eram compostas 

por 20% (m/v) dos ETR La, Ce, Nd, Sm e Y. As amostras 1B e 3B apresentavam 

47% Ce, 23% La, 23 %Nd, 5% Sm e 2% Yb.  

A quantificação (coletiva) dos ETR nas amostras foi determinada a partir de 

suas respectivas curvas analíticas (individuais). Os resultados são apresentados na 

Tabela 14. 

Por apresentar os melhores resultados de recuperação neodímio (Nd) poderia 

ser elencado como o melhor elemento para a determinação espectrofotométrica de 

ETR, dando estimativa quantitativa de ETR na amostra. 

 

Tabela 15 – Determinação coletiva de elementos terras raras em amostras artificiais 
(contendo La, Ce, Nd, Sm e Yb) por espectrofometria molecular. 

Amostra 
La Ce Nd Sm Yb 

%R %R %R %R %R 

1A 176,31 117,39 93,41 93,5 83,78 

3A 148,42 99,83 87,46 79,09 70,01 

1B 196,89 131,32 106,33 104,5 93,44 

3B 174 117,14 103,53 92,77 82,02 

%R: porcentagem de recuperação. Concentração: 1,0 mg L-1 (1A e 1B) e 3,0 mg L-1 (3A e 

3B). Complexação 1:2 com ligante metálico PAR. Comprimento de onda: 520 nm 

 

No entanto, para que o procedimento espectrofotométrico pudesse ser 

aplicado era necessário que os ETR estivessem separados da matriz. Sabia-se que 

o ligante metálico PAR é um agente complexante para vários íons metálicos, o que 

impediria a utilização do procedimento sem uma etapa prévia de limpeza da 

amostra. Até então, os procedimentos de limpeza descritos no Capítulo 3 não tinham 

sido otimizados o que impedia a aplicação do método espectrofotométrico. 

 

 


