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RESUMO 

A história dos elementos terras raras (ETR) tem seu início em 1787 com a descoberta 

da yterbita, um mineral denso e escuro, na região de Ytérbia, Suécia. Em 1792, Johann Gadolin, 

descobriu haver nesse mineral uma nova “terra” e a nomeou de ítria. Mais de 100 anos depois, 

o promécio, último dos elementos terras raras a ser detectado, foi descoberto. Esse longo 

período se explica pela alta similaridade química entre esses elementos, o que causa também a 

necessidade de técnicas de separação avançadas e caras para a obtenção de seus compostos com 

alta pureza. Pouco conhecimento a respeito das aplicações tecnológicas e industriais desses 

elementos foi obtido até a década de 1950, o que mudou radicalmente desde então. Atualmente 

esses metais são a base para a construção dos dispositivos tecnológicos avançados – tal como a 

construção de cabos para comunicação de dados por fibra ótica e dos imãs mais fortes 

atualmente conhecidos, são empregados em catálise automotiva e de craqueamento de petróleo, 

dentre outras inúmeras aplicações. As fontes minerais de terras raras são altamente distribuídas 

ao longo da crosta terrestre, entretanto, no cenário atual a China produz 95 % do total 

mundialmente consumido e devido a políticas internas de seu governo adotadas a partir de 2005, 

além de uma possível utilização estratégica no âmbito geopolítico, o preço e a oferta destes vêm 

sofrendo ameaças cada vez mais intensas. Diante desse cenário, busca-se o fim do monopólio 

chinês sobre a produção e o Brasil possui grande potencial para se configurar como país 

produtor desses compostos visto que é, junto com o Vietnã, o segundo país do mundo em termos 

de detenção de suas reservas minerais. Sendo assim, se torna extremamente importante o 

desenvolvimento, em território nacional, de novas tecnologias a fim de agregar valor aos 

produtos finais para que o processo de produção se torne rentável. Nesse contexto, este trabalho 

apresenta uma revisão bibliográfica a respeito do histórico de descoberta, das propriedades, 

ocorrência natural e toda a cadeia de exploração, produção e processamento de minérios de 

ETR além do isolamento de compostos com alta pureza. Visando o desenvolvimento de 

tecnologia nacional baseada em ETR, no âmbito do magnetismo molecular, nesse trabalho 

também foram sintetizados novos compostos do tipo 2p–3d catiônicos com contra-íons 

[Ln(hfac)4]
- (Ln = GdIII, TbIII ou DyIII e hfac = hexafluoroacetilacetonato), os quais apresentam 

topologia estrutural rara dentro da literatura. O comportamento magnético desses compostos 

foi investigado, sendo possível observar o comportamento de relaxação lenta da magnetização 

induzida por campo para os compostos contendo o íon disprósio(III).  

 

Palavras chave: terras raras, geopolítica, magnetismo molecular  



III 

 

ABSTRACT 

The history of rare earth elements began in 1787 with the discovery of ytterbita, a dense 

and dark mineral, found in the Ytérbia, Sweden. In 1792, Johann Gadolin, has discovered that 

this mineral is a new "earth" and named it as yttria. After more than 100 years, promecium, 

another rare earth element was discovered as a by-product of the nuclear reactions. The 

discovery of rare earth elements was very challenging due to their high chemical similarities. 

This is explaining also the need to use advanced and expensive techniques to separate them in 

a high purity compounds. The knowledge about technological and industrial applications of 

rare earth elements was very limited until the 1950s, which has changed radically since then. 

Nowadays, these metals are used in the construction of high technological devices such as the 

wires for optical fiber communication, strongest magnets known, automotive catalysis and fluid 

catalytic cracking of petroleum, and others. The rare earth minerals are highly distributed along 

the earth’s crust. However, only China is producing 95% of worldwide rare earth elements and 

since 2005, its government adopted a new policy using this industry for geopolitical purposes. 

The price of these metals is constantly rising and, in 2010, China suspended their supply due to 

the territorial dispute with Japan and more recently it threats the United States. The end of 

China’s monopoly can be reached if Brazil, having important resources, will begin to produce 

these metals, together with Vietnam, the second country in terms of rare earth’s reserves. 

Therefore, it is very important to develop in Brazil, new technologies taking the advantage of 

the end product and thus making more profitable the whole process. Therefore, in this work a 

detailed review about discovery of rare earth elements, their physical and chemical properties, 

natural occurrence, processing and separation is reported. The objective towards the 

development of national technology based on rare earth elements, falls into the field of 

molecular magnetism. Thus, in this work new cationic 2p-3d-4f heterospin compounds showing 

rare structural topology were obtained. The magnetic properties of these compounds have also 

been investigated, and the dysprosium based compound show field-induced slow relaxation of 

the magnetization. 

 

Keywords: rare earths, geopolitics, molecular magnetism  
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

É indiscutível que o desenvolvimento de tecnologia avançada capaz de permitir a 

fabricação de dispositivos modernos tais como televisores coloridos, smartphones, 

computadores compactos, comunicação via fibra ótica, lâmpadas com maior eficiência 

energética, conversores fotovoltaicos e eólicos, dentre tantos outros, são imprescindíveis para 

a sociedade moderna. Entretanto, o que não é tão difundido assim é o conhecimento de que 

todas essas tecnologias são baseadas nas intrigantes propriedades físicas e químicas dos 

chamados elementos terras raras (ETR) (ELISEEVA E BÜNZLI, 2011). 

De acordo com a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), o termo 

terras raras (TR) é utilizado para classificar um grupo de 17 elementos químicos, dentre os quais 

estão o escândio (Sc, Z = 21), o ítrio (Y, Z = 39) e os 15 lantanídeos, que são aqueles 

encontrados entre o lantânio (Z = 57) e o lutécio (Z = 71) – 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 (Tm), itérbio (Yb) e lutécio (Lu), em 

ordem crescente de número atômico (SOUSA FILHO et al., 2019). Conforme ilustrado na Figura 

1, escândio está disposto sobre o ítrio no terceiro grupo da tabela periódica enquanto os 

lantanídeos estão dispostos em um período a parte, que é apresentado abaixo da tabela assim 

como os actinídeos e há até os dias atuais uma discussão sobre qual elemento (lantânio ou 

lutécio) deve ser incluído ao terceiro grupo, sob o ítrio, considerando-se todas as propriedades 

químicas e físicas desses dois elementos e suas semelhanças com os dois elementos que o 

antecedem nessa coluna (SOUSA FILHO et al., 2019). Existe ainda uma subclassificação dividida 

em “elementos terras raras leves” (ETRL, sub-grupo que abrange os elementos do lantânio ao 

samário) e os “elementos terras raras pesados” (ETRP, que engloba os lantanídeos Eu – Lu e 

também o ítrio) (GOODENOUGH et al., 2018). Embora o escândio seja considerado um elemento 

terra rara, este não será abordado nesse trabalho visto que sua ocorrência se dá de forma isolada 

dos demais, ou seja, em minerais distintos, e suas aplicações também são bastante divergentes 

(KREBS, 2006). 
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Figura 1. Tabela periódica atual com destaque (retângulos vermelhos) para os elementos terras raras. Imagem 
extraída de Sousa Filho et al. (2019). 

 

A origem do nome “terras raras” se deve ao fato de que, à época da descoberta do 

primeiro desses elementos (ítrio, em 1792), os óxidos metálicos solúveis em ácido eram 

chamados de “terras” e acreditava-se que se tratava de um elemento raro pois só havia se 

constatado a sua ocorrência em uma vila chamada Ytterby, próxima a Estocolmo, na Suécia, 

além de não terem ocorrência isolada em minerais (ROWLATT, 2014; SERRA et al., 2015). 

Atualmente, sabe-se que o termo “raras” não é adequado quando se trata desses elementos, visto 

que, somados, apresentam uma abundância de pelo menos 132 milhões de toneladas em termos 

de seus óxidos e correspondem a 17% de todos os elementos de ocorrência natural na crosta 

terrestre (BALARAM, 2019; KLINGER, 2015). O gráfico da Figura 2 representa como os minérios 

desses elementos estão distribuídos ao longo do globo terrestre. Quando comparados a outros 

metais, verifica-se que o cério (mais abundante dentre as TR) apresenta concentração na crosta 

terrestre superior à do cobre, por exemplo, enquanto o lutécio (mais escasso dentre os ETR de 

ocorrência natural) é mais abundante que a prata (GUPTA E KRISHNAMURTHY, 1992). 
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Figura 2. Representação gráfica da distribuição das reservas mundiais de óxidos de terras raras. Dados 
extraídos de Balaram (2019). 

Conforme ilustrado na Figura 2, o Brasil detém 16,67% das reservas mundiais de TR 

(22 milhões de toneladas em termo de seus óxidos) e divide com o Vietnã o segundo lugar em 

abundância desses minerais, estando atrás apenas da China. Registros mostram que a extração 

de minérios de TR brasileiros se iniciou, de forma ilegal, no ano de 1885 e todo material 

extraído foi enviado para a Europa para obtenção principalmente do tório também presente 

nessas fontes (SERRA et al., 2015; SOUSA FILHO et al., 2019). Somente no ano de 1890, após 

grande quantidade de material já ter sido enviado à Europa como lastros de navio, é que 

governantes locais decidiram interromper a extração ilegal desses minérios e seus extrativistas 

passaram a pagar uma taxa por essa matéria prima, embora fosse essa muito baixa (SOUSA 

FILHO et al., 2019).  

Devido à grande semelhança química entre esses elementos (discussão do tópico 2.1), a 

ocorrência destes não se dá de forma isolada como acontece com outros metais. Em outras 

palavras, um mineral que contêm terras raras irá conter alguns desses elementos de forma 

enriquecida e outros mais escassos, mas apresentarão um grande número desses elementos, se 

não todos (com exceção do promécio que não apresenta ocorrência natural devido à 

instabilidade de seu núcleo) (GUPTA E KRISHNAMURTHY, 1992). Além disso, essa semelhança 

química gera grande dificuldade para separar um minério em compostos puros (conforme será 

discutido no item 2.5) e, por conta disso, pouco conhecimento a respeito de aplicações 

industriais das TR foram descobertos até o ano de 1950, após mais de um século subsequente a 

sua descoberta (SOUSA FILHO et al., 2019).  



4 

 

As primeiras aplicações industriais das TR datam do final do século XIX e início do 

século XX, que são marcadas pelo depósito de duas patentes de autoria de Carl Auer Welsbach. 

A primeira delas foi uma invenção para solucionar o problema de iluminação das recém 

construídas zonas industriais europeias por volta de 1880, para o qual Welsbach desenvolveu 

um sistema de mantas de aquecimento para utilização em lampiões a gás baseadas em tório 

dopado com 1% de cério tetravalente (Ce4+); a segunda delas versava sobre a produção de 

mischmetal, uma liga metálica contendo 30% de ferro e diferentes quantidades de lantânio, 

cério, neodímio e samário, utilizada como pedra de isqueiro (ELISEEVA E BÜNZLI, 2011; 

KLINGER, 2015). Essas foram as únicas aplicações industriais desses elementos até o ano de 

1950, quando se iniciou a descoberta das suas extraordinárias propriedades físicas, 

especialmente magnéticas e luminescentes (KLINGER, 2015; SOUSA FILHO et al., 2019). A partir 

dessas descobertas, as terras raras se tornaram elementos chaves para um grande número de 

tecnologias modernas conhecidas atualmente, que abrangem vários campos e possuem até 

mesmo aplicações biomédicas (BALARAM, 2019; BOUNDS, 1998; ELISEEVA E BÜNZLI, 2011; 

KLINGER, 2018; MARTINS E ISOLANI, 2005). Alguns exemplos podem ser citados, como o uso 

fundamental do érbio na transmissão de dados através de fibras óticas (base da comunicação 

digital moderna); a miniaturização dos dispositivos de computadores é resultado dessas 

magníficas propriedades magnéticas e condutoras; o sistema de televisores coloridos são 

baseados nas propriedades luminescentes desses elementos; pós para polimento de vidros 

especiais são baseados principalmente em cério; ligas baseadas em terras raras são 

fundamentais para construção de baterias recarregáveis; os magnetos de maiores forças 

magnéticas conhecidos são baseado em Sm ou Nd (SmCo5, Sm2Co17 e Nd2Fe14B) – que são 

fundamentais para produção de energia eólica e desenvolvimento de motores para carros 

elétricos; catalisadores contendo cério e lantânio são amplamente aplicados no craqueamento 

do petróleo e em conversores automotivos para reduzirem a emissão de gases de efeito estufa; 

dentre outras inúmeras aplicações que são apresentadas, de forma resumida, na Tabela 1 

(BALARAM, 2019; DENT, 2012; ELISEEVA E BÜNZLI, 2011; KLINGER, 2015). A distribuição da 

produção dos ETR em relação as suas aplicações, para o ano de 2011, é apresentada no gráfico 

da  Figura 3.  
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Tabela 1. Resumo das principais aplicações das TR. Dados extraídos de Ganguli e Cook (2018). 

TR Aplicações 

Lantânio 

Ligas para bateria, ligas metálicas, catálise automotiva, refino do petróleo, pó 

para polimento, aditivo para vidros, fósforos (materiais luminescentes), 

cerâmicas e ótica 

Cério 
Ligas para bateria, ligas metálicas, catálise automotiva, refino do petróleo, pó 

para polimento, aditivos para vidros, fósforos e cerâmicas 

Praseodímio 
Ligas para bateria, ligas metálicas, catálise automotiva, pó para polimento, 

aditivos para vidros e cerâmicas coloridas 

Neodímio 
Imãs permanentes, ligas para bateria, ligas metálicas, catálise automotiva, 

aditivos para vidros e cerâmicas 

Promécio Relógios, marcadores e pesquisa 

Samário Imãs, cerâmicas e radioterapia 

Európio Fósforos 

Gadolínio Cerâmicas, energia nuclear e aplicações médicas 

Térbio Lâmpadas fluorescentes, imãs para altas temperaturas e aplicações militares 

Disprósio Imãs permanentes 

Hólmio Imãs permanentes, energia nuclear e equipamentos de micro ondas 

Érbio Energia nuclear, comunicação por fibra ótica e corante de vidros 

Túlio Lasers e imagens de raios X medicinais 

Itérbio Tratamento de câncer e aço inoxidável 

Lutécio Refino do petróleo e datação 

Ítrio Ligas para bateria, fósforos e cerâmicas 

Escândio Ligas metálicas leves e altamente resistentes com alumínio 
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Figura 3. Representação gráfica da aplicação das TR produzidas em 2011. Dados extraídos de Eliseeva e Bünzli 
(2011).  

A partir de 1950 houve um intenso aumento na produção mundial de terras raras e os 

Estados Unidos foram produtor líder desses insumos até a década de 80, explorando sua mina 

de Mountain Pass, na Califórnia (GANGULI E COOK, 2018). Ao mesmo tempo, o Brasil investia 

(através da iniciativa privada) em pesquisa, desenvolvimento e capacitação humana referentes 

a toda a cadeia de produção de TR, chegando a fornecer óxido de európio (Eu2O3) de alta pureza 

para confecção de barras metálicas utilizadas em absorvedores de nêutrons do primeiro 

submarino nuclear do mundo e em 1962 produziu a maior quantidade de óxido de lutécio de 

alta pureza já registrada no mundo até aquela data (10g com pureza superior a 99,9%) (SERRA, 

2011).  

Na década de 1980 a China surge no mercado de terras raras – vale lembrar que é a 

maior detentora das reservas minerais contendo TR – e devido a dois grandes fatores passou a 

produzir e fornecer compostos de terras raras de alta pureza a um valor muito baixo, o que 

estimulou os demais produtores a reduzirem (gradualmente até a abolição) a atividade em seus 

territórios e adquiri-los através de compra direta da produção chinesa. Assim, a China se tornou 

a maior produtora mundial desses insumos chegando a produzir 97% do suprimento mundial 

(GANGULI E COOK, 2018; KLINGER, 2015). Esses fatores são a morfologia de parte dos minerais 

encontrados no território chinês, que torna o processo de extração e isolamento desses 

elementos mais fácil e, consequentemente, menos custoso além de uma política ambiental 

extremamente despreocupada, tendendo a nulidade (SERRA, 2011; SOUSA FILHO et al., 2019). 

A Figura 4 mostra um histórico da quantidade de óxido de terra rara produzido ao longo do 
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tempo e a partir dela se torna fácil visualizar o atual “monopólio” chinês sobre a produção e, 

consequentemente, venda de óxidos de terras raras.  

 

Figura 4. Produção de óxido de terras raras ao longo do tempo. Extraído de Ganguli e Cook (2018) 

 

Dada sua vasta aplicação tecnológica e industrial, os elementos terras raras se tornaram 

fundamentais para a economia de todos os países que produzem tecnologia de ponta e o 

consumo dessa matéria prima se tornou um indicador de desenvolvimento de uma nação 

(SOUSA FILHO et al., 2019). Dessa forma, dado o quase monopólio chinês sobre a extração, 

processamento e refino desses insumos, pode-se concluir que todas essas potências se tornaram 

altamente dependentes da política chinesa sobre as atividades que envolvem as TR. Essa 

dependência mostrou seu primeiro efeito alarmante em 2010, quando diante de uma disputa 

territorial entre China e Japão o governo chinês implementou um embargo no fornecimento de 

TR ao seu concorrente (TING E SEAMAN, 2013).  

Entretanto, apesar do grande choque e alerta ser dado em 2010, o cenário do mercado 

de terras raras começou a mudar ainda em 2005, diante da elaboração de novas políticas 

chinesas sobre tal atividade em seu território, as quais foram baseadas em 3 narrativas: política 

externa, ambiental e de desenvolvimento nacional. Essas políticas tornaram mais rigorosos os 

requisitos de licenciamento de firmas de exploração desses minérios, fechou diversas empresas 

que atuavam no setor de forma irregular e estabeleceu cotas de exportação reduzindo assim o 

volume de matéria prima exportada (SOUSA FILHO E SERRA, 2014; WÜBBEKE, 2013). 

Por outro lado, como já mencionado anteriormente, os primórdios da extração de 

minérios contendo TR na China se deu de forma completamente despreocupada com os 
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impactos ambientais causados pela atividade. Registra-se que a região de Bayan Obu, Mongólia 

Interior, onde está localizada a maior mina de extração de TR da China, abriga um lago 

venenoso como produto dessa atividade (LIY, 2019). A intenção de reduzir novos casos como 

esse foi incluída como justificativa ambiental do plano de ação chinês de 2005. Vale ainda 

ressaltar que muitos minérios que abrigam esses metais também são fontes de tório e urânio, o 

que leva a produção de lixo radioativo que requer um rigoroso controle (SOUSA FILHO et al., 

2019). 

Por fim, o governo chinês observou que estimular o desenvolvimento da chamada cadeia 

downstream (que é a cadeia de produção dos produtos finais, de alta tecnologia e com altos 

valores agregados) se tornaria mais benéfico do que a simples exportação da matéria prima aos 

seus compradores. Sendo assim, o governo chinês incentivou a instauração de multinacionais 

em seu território para confecção de dispositivos finais o que aumentou o consumo interno de 

terras raras para mais de 70% do total produzido (SOUSA FILHO E SERRA, 2014; WÜBBEKE, 

2013).  

Essas medidas adotadas pelo governo chinês levaram a um aumento no preço das terras 

raras em mais de 10 vezes, atingindo o seu pico em 2011 e reduzindo em seguida, mas 

mantendo-se até a atualidade muito acima das tarifas cobradas até 2009 (SOUSA FILHO E SERRA, 

2014). O preço médio de compostos de samário chegou a elevar-se em 578% (TING E SEAMAN, 

2013). Isso demonstra o poder que a China tem sobre a cadeia produtiva de terras raras e sobre 

o preço dos produtos baseados nesses elementos. Como esses representam papel fundamental 

em diversos setores de uma nação, tais como tecnológicos e bélicos, após a ameaça chinesa de 

embargo no seu suprimento, diversos países começaram a buscar medidas alternativas à compra 

da matéria prima chinesa. A medida mais imediata é a busca por novas minas que contenham 

esses elementos, como é o caso da areia monazítica brasileira que representa cerca de 16% da 

ocorrência mundial de TR, como mostrado anteriormente.  

Diante do que aqui foi exposto, verifica-se que o Brasil possui uma grande oportunidade 

para se afirmar como grande potência mundial no mercado de TR. Algumas medidas foram 

tomadas para realizar um novo mapeamento de áreas possíveis de serem exploradas e para 

estabelecer-se um planejamento para investimento na retomada das atividades de exploração, 

prospecção, processamento e refino de minérios de terras raras (que teve seus conhecimentos 

nacionais perdidos no início do século XXI com o abandono das atividades nesse setor) mas 

até o momento não resultaram em grandes efeitos (SOUSA FILHO et al., 2019; SOUSA FILHO E 

SERRA, 2014). Além do investimento na produção de compostos de terras raras de alta pureza, 



9 

 

é extremamente importante que se invista em pesquisa para desenvolvimento de alta tecnologia 

de origem nacional baseada nesses elementos, de maneira a agregar valor a estes e tornar a 

mineração (altamente dispendiosa) rentável (SOUSA FILHO E SERRA, 2014).  

A partir dos anos 1980, uma área de pesquisa batizada por “magnetismo molecular” 

(discussão mais aprofundada no item 2.6) vem atraído a atenção de diversos pesquisadores com 

abrangência bastante interdisciplinar, envolvendo químicos, físicos e engenheiros com o 

objetivo de realizarem o design, síntese, caracterização e investigação das propriedades 

magnéticas de novos materiais capazes de apresentar relaxação lenta da magnetização e 

histerese magnética de origem molecular (CORONADO E DUNBAR, 2009; GUEDES et al., 2010). 

Nesse contexto, a aplicação de íons terras raras, especialmente lantanídeos da classe dos ETRP, 

têm se mostrado uma via bastante promissora para a obtenção dos chamados nanomagnetos 

moleculares (GOODWIN et al., 2017; GUO et al., 2018). A obtenção de tais materiais se mostra 

como uma promissora forma de desenvolvimento de alta tecnologia visto que acredita-se que 

uma única molécula poderá se comportar como um bit de informação em novos sistemas de 

computação quântica e em novos dispositivos com alta densidade de armazenamento de dados 

(ELISEEVA E BÜNZLI, 2011; PINKOWICZ et al., 2011). Uma classe especial de compostos 

promissores nesse sentido é a dos compostos 2p–3d–4f (que também terão suas propriedades 

discutidas de forma mais aprofundada no item 2.6) (ZHU et al., 2016).  

Frente a esse cenário, os objetivos desse trabalho são realizar um levantamento 

bibliográfico a respeito de toda a cadeia de produção das terras raras – desde a rocha até os 

compostos (matéria prima) de alta pureza, englobando nesse estudo aspectos químicos desses 

elementos, minérios que os detêm e tecnologias desenvolvidas para isolamento dos compostos 

de interesse. Por fim, será buscada, de forma experimental, o desenvolvimento de novos 

materiais do tipo 2p–3d–4f com potencial comportamento de nanomagnetos moleculares. 
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CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 QUÍMICA DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS  

Para iniciar a discussão a respeito das propriedades dos ETR é de extrema importância 

entender como ocorre a distribuição eletrônica em seus átomos e íons, as quais são dadas na 

Tabela 2. Nos lantanídeos (La – Lu) os orbitais f do quarto nível quântico começam a ser 

preenchidos e o entendimento do comportamento dos elétrons nesses orbitais são de extrema 

importância para a descrição das propriedades químicas e físicas desses elementos. O subnível 

4f é de natureza interna quando comparados aos subníveis 5p e 5sce diz-se que esse subnível 

tem poder de “penetrar” nos níveis completamente preenchidos da configuração [Xe] que são 

frequentemente chamados de “núcleo” ou “cerne” da configuração eletrônica. Esse poder de 

penetrabilidade aumenta de acordo com o aumento do número atômico, como consequência de 

um maior efeito da carga nuclear efetiva sobre esses elétrons (COTTON, 2006). Para o La e Ce 

(os dois primeiros lantanídeos), tal penetrabilidade não é suficiente para tornar o subnível 4f 

menos energético que o 5d e, por conta disso, esses elementos, na sua forma atômica, 

apresentam o subnível 5d semipreenchido. Como esses elementos apresentam uma 

configuração finalizada em 5d1 6s2, é natural que eles percam esses três elétrons dando origem 

a íon trivalentes, tendência essa que segue ao longo de toda a série, sendo os íons trivalentes os 

mais comuns para os ETR, apesar da existência de haletos divalentes (COTTON, 2006; MARTINS 

E ISOLANI, 2005). Algumas exceções são observadas como no caso do Ce4+, que é o único íon 

tetravalente estável em solução aquosa, e dos íons divalentes Eu2+, Yb2+ e Sm2+, que são as 

únicas espécies divalentes estáveis em meio aquoso (CESBRON, 1989; MARTINS E ISOLANI, 

2005). A maior estabilidade dos íons trivalentes em relação aos di- ou tetravalentes são um 

produto de suas configurações eletrônicas e do balanço de energia entre as energias de ionização 

envolvidas nas formações dos cátions, reticular e de solvatação (MARTINS E ISOLANI, 2005). 

Quando em soluções aquosas, os íons tetravalentes reagem com a água a oxidando e reduzindo-

se a espécies trivalentes e, para os cátions divalentes, ocorre a reação de redução da água com 

consequente oxidação desses cátions para a espécie trivalente (COTTON, 2006). 
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Tabela 2. Configuração eletrônica (atômica e iônica) dos ETR (COTTON, 2006; GREENWOOD E EARNSHAW, 1998) 

Elemento Configuração eletrônica atômica Configuração eletrônica do íon trivalente 

La [Xe] 5d 1 6s 2 [Xe] 

Ce [Xe] 4f 1 5d 1 6s 2 [Xe] 4f 1 

Pr [Xe] 4f 3 6s 2 [Xe] 4f 2 

Nd [Xe] 4f 4 6s 2 [Xe] 4f 3 

Pm [Xe] 4f 5 6s 2 [Xe] 4f 4 

Sm [Xe] 4f 6 6s 2 [Xe] 4f 5 

Eu [Xe] 4f 7 6s 2 [Xe] 4f 6 

Gd [Xe] 4f 7 5d 1 6s 2 [Xe] 4f 7 

Tb [Xe] 4f 9 6s 2 [Xe] 4f 8 

Dy [Xe] 4f 10 6s 2 [Xe] 4f 9 

Ho [Xe] 4f 11 6s 2 [Xe] 4f 10 

Er [Xe] 4f 12 6s 2 [Xe] 4f 11 

Tm [Xe] 4f 13 6s 2 [Xe] 4f 12 

Yb [Xe] 4f 14 6s 2 [Xe] 4f 13 

Lu [Xe] 4f 14 5d 1 6s 2 [Xe] 4f 14 

Sc [Ar] 3d 1 4s 2 [Ar] 

Y [Kr] 4d 1 5s 2 [Kr] 

 

Como dito no parágrafo anterior, os orbitais f do quarto nível eletrônico se apresentam 

de forma mais interna que os orbitais s e p do quinto nível e essa penetrabilidade aumenta com 

o aumento do número atômico pois aumenta sobre esses elétrons o efeito da carga nuclear 

efetiva. Sendo assim, ao se percorrer a série dos lantanídeos, verifica-se uma tendência de 

redução dos raios atômicos e iônicos com o aumento do número atômico, conforme pode ser 

verificado na Tabela 3. Esse efeito é conhecido como contração lantanídica e é presente em 

todos os elementos de transição do 6º período da tabela periódica, o que faz com que pequenas 

diferenças de raios atômicos sejam observadas ao se passar do 5º para o sexto período. Tal 

fenômeno não seria esperado se não fosse esse efeito, visto que ao se avançar um período há 

mais um nível energético sendo preenchido e grandes diferenças são observadas entre o 3º e 4º 

períodos. Isso justifica a alta similaridade química entre o háfnio e o zircônio (COTTON, 2006). 

É possível observar duas exceções nessa tendência quando se analisa os valores encontrados 

para Eu e Yb, o que está diretamente relacionado com a capacidade desses íons de adotarem o 
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estado de oxidação +2 como consequência do semi- ou total preenchimento do subnível 4f 

(COTTON, 2006).   

Tabela 3. Raios atômicos e dos íons trivalentes dos lantanídeos (COTTON, 2006) 

Elemento Raio atômico (pm) Raio do íon trivalente (pm) 

La 187,7 103,2 

Ce 182,5 101,0 

Pr 182,8 99,0 

Nd 182,1 98,3 

Pm 181,0 97,0 

Sm 180,2 95,8 

Eu 204,2 94,7 

Gd 180,2 93,8 

Tb 178,2 92,3 

Dy 177,3 91,2 

Ho 176,6 90,1 

Er 175,7 89,0 

Tm 174,6 88,0 

Yb 194,0 86,8 

Lu 173,4 86,1 

 

A combinação da formação de espécies trivalentes com a contração lantanídica confere 

aos lantanídeos alta relação carga/raio e os levam a uma classificação como ácidos duros 

segundo a classificação de Pearson. Sendo assim, tais íons ligam-se preferencialmente a bases 

também duras, tais como ligantes oxigenados e fluorados (ATKINS E SHRIVER, 2003). 

Como os elétrons do subnível 4f são altamente blindados de efeitos externos pelos 

elétrons 5d e 6s, esses orbitais apresentam baixa sobreposição com os orbitais dos ligantes que 

o cercam dando a essa ligação um caráter altamente iônico e acarreta em uma alta labilidade de 

seus compostos de coordenação. Dessa forma, a geometria dos ligantes em torno desses íons é 

determinada pelos efeitos estéreos dos próprios ligantes, de modo a minimizar a repulsão entre 

eles, diferentemente do que ocorre com os íons da primeira série de transição – nos quais há 

sobreposição dos seus orbitais d com os orbitais dos ligantes e esse é o principal fator para 

determinação da geometria molecular de seus compostos de coordenação. Esse efeito ainda tem 

consequências nas propriedades espectroscópicas e magnéticas desses compostos, que 



13 

 

apresentam linhas espectrais finas (diferentes de complexos com metais do terceiro período, 

por exemplo) comparáveis com as linhas obtidos para átomos isolados no estado gasoso 

(COTTON, 1991).  

Alguns desses elementos – principalmente Eu e Tb – são altamente estudados frente as 

suas propriedades óticas por apresentaram o efeito conhecido como luminescência (DING et al., 

2020; LUO et al., 2020; MAURIZIO et al., 2019; MAYER et al., 2018). Nesse fenômeno, o íon 

recebe radiação elétrica ou, principalmente, magnética e é excitado a um nível de maior energia 

que o estado fundamental. Ao relaxar, é emitida radiação que, para o caso de alguns desses íons 

(tais como Eu3+, Tb3+, Dy3+, Sm3+ e Eu2+) caem na região do visível (COTTON, 1991; 2006). 

Embora o efeito do campo cristalino (ou seja, a influência exercida pelo ligante sobre o 

desdobramento dos níveis de energia do íon metálico) seja fraco para compostos de 

coordenação contendo lantanídeos, o ligante tem um papel fundamental para a observação do 

fenômeno da luminescência, visto que esses íons isolados têm pouca capacidade para absorver 

fótons de energia, que são os responsáveis pela transição eletrônica do estado fundamental para 

um nível de maior energia. Sendo assim, o mecanismo de luminescência envolve a absorção 

energética pelo ligante (dito isso, a escolha do ligante é extremamente importante no design de 

moléculas com esse propósito) que transmite essa energia para o centro metálico, o qual passa, 

posteriormente, pelo processo de relaxação radiativa emitindo luz, conforme é ilustrado no 

diagrama da Figura 5. Esses fenômenos de absorver energia e relaxar emitindo luz não é 

exclusivo dos lantanídeos, pois podem também ser observados em algumas moléculas 

puramente orgânicas pelos mecanismos conhecidos como fluorescência e fosforecência, que 

são também apresentados na Figura 5. Esses dois mecanismos ocorrem de forma parecidas, 

entretanto, na fluorescência o fóton absorvido excita o elétron do estado fundamental para um 

estado excitado e esse retorna diretamente ao estado fundamental (sendo assim, a luz emitida 

tem a mesma energia do fóton absorvida), enquanto na fosforecência relaxa para um segundo 

nível excitado (de energia intermediária entre o seu nível de origem e o estado fundamental) e 

depois disso é que há o retorno para o estado fundamental, conferindo a esse processo maiores 

tempos de relaxação. Entretanto, como destacado na Figura 5, existem processos de relaxação 

não radiativos, ou seja, que ocorrem sem emissão de luz. Um exemplo bastante recorrente é 

através da relaxação por vibrações em moléculas de água coordenada ao centro metálico, sendo 

de extrema importância a eliminação desse tipo de ligante para a observação da luminescência 

(COTTON, 1991; 2006; SERRA et al., 2015). 
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Figura 5. Mecanismo de fluorescência em compostos de coordenação de íons lantanídeos (COTTON, 1991) 

A Tabela 4 apresenta valores de entalpia de hidratação para os íons trivalentes dos 

lantanídeos. Verifica-se, através dessa análise, que esses íons apresentam alta afinidade por 

moléculas de água. Sendo assim, como esse ligante inibe o fenômeno de luminescência e outras 

aplicações também requerem a eliminação dessas moléculas de sua esfera de coordenação, é 

necessário que, nesses casos, se trabalhe com solventes orgânicos durante as reações químicas 

(COTTON, 2006).  

Tabela 4. Entalpia de hidratação dos íons formados pelos ETR (COTTON, 2006) 

Íon 

trivalente 

Entalpia de hidratação 

(kJ.mol-1) 

Íon em diferente estado 

de oxidação 

Entalpia de hidratação 

(kJ.mol-1) 

La3+ -3278   

Ce3+ -3326 Ce4+ -6309 

Pr3+ -3373   

Nd3+ -3403   

Pm3+ -3427   

Sm3+ -3449 Sm2+ -1444 
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Íon 

trivalente 

Entalpia de hidratação 

(kJ.mol-1) 

Íon em diferente estado 

de oxidação 

Entalpia de hidratação 

(kJ.mol-1) 

Eu3+ -3501 Eu2+ -1458 

Gd3+ -3517   

Tb3+ -3559   

Dy3+ -3567   

Ho3+ -3623   

Er3+ -3673   

Tm3+ -3664   

Yb3+ -3706 Yb2+ -1594 

Lu3+ -3772   

Y3+ -3583   

 

Em relação à suas propriedades magnéticas sob um campo magnético externo estático, 

ou seja, a sua susceptibilidade magnética DC, os compostos de coordenação mononucleares 

contendo íons lantanídeos e ligantes diamagnéticos (ligantes que não possuem elétrons 

desemparelhados) apresentam características que variam muito pouco entre si quando utilizado 

o mesmo metal, visto que são propriedades altamente atômicas. Isso se explica pela baixa 

sobreposição entre os orbitais do ligante e do metal. Como o quarto nível de energia pode alocar 

até 32 elétrons, sendo 14 desses no orbital f, os elementos intermediários da série dos 

lantanídeos apresentam altos valores de momento de spin, sendo o máximo deles atingido pelo 

Gd (S = 7/2) e, devido à alta contribuição do momento angular orbital para o momento angular 

total dessas espécies, alguns desses íons, tais como Tb, Dy, Ho e Er, apresentam altos valores 

de anisotropia magnética. Por conta disso há ampla utilização de terras raras para a confecção 

dos imãs com alta magnetização apontados na introdução.  

2.2 HISTÓRICO DA DESCOBERTA DAS TERRAS RARAS 

O conhecimento apresentado nesse tópico é uma síntese de dados extraídos das 

referências KRISHNAMURTHY E GUPTA (2015), MARTINS E ISOLANI (2005), SERRA et al. (2015), 

SOUSA FILHO et al. (2019), SZABADVARY (1988) e WEEKS (1932).  

A história dos elementos terras raras teve seu início no ano de 1787 com a descoberta, 

por Carl Axel Arrenhius, de um mineral escuro oriundo da cidade de Ytterby – próxima de 

Estocolmo, Suécia – e esse mineral recebeu o nome de iterbita (ytterbite, no latim). Alguns anos 
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mais tarde, em 1792, o cientista finlandês Johann Gadolin analisou esse material e afirmou se 

tratar de “uma nova terra”, visto que alguns óxidos eram assim tratados nessa época (vide 

introdução), misturada ao óxido de ferro, à sílica e à alumina, e deu a essa nova terra o nome 

de ítria (yttria). Mais tarde, o mineral em questão recebeu o nome de gadolinita (gadolinite) em 

homenagem a Johann Gadolin. Outro grande marco na descoberta dos ETR foi no ano de 1851, 

com a descoberta feita por Axel Frederik Cronstedt, também na Suécia, de um mineral que foi 

chamado de pedra pesada de Bastnas (tung sten from Bastanas). Embora esse evento tenha 

ocorrido antes da descoberta da gadolinita, não é considerado o ponto de partida da história das 

TR pois esse mineral só foi investigado a partir de 1803 pela dupla de cientistas Wilhelm 

Hisinger e Jons Jacob Berzelius e, ainda, de forma independente por Heinrich Klaproth que 

descobriram que esse mineral também era composto por uma nova terra, a qual recebeu o nome 

oficial de cerita (cerite). Como será detalhado a seguir, a partir desses minerais foram 

descobertas todas as terras raras, com exceção do promécio (que é instável e praticamente não 

ocorre na natureza). Analisando esses materiais, Carl Gustaf Mosander – assistente de Berzelius 

– afirmou que ambos eram compostos por mais de uma “terra nova”, o que se confirmou em 

seguida e deu início a linha cronológica dos ETR, a qual será detalhada a seguir a partir de cada 

uma dessas rochas de forma separada, apesar das datas se sobreporem, iniciando pela gadolinita. 

Um destaque importante a se fazer é o da nomenclatura ítria e céria (terminados com sufixo 

empregados para substantivos femininos) que, assim como para outros elementos, representam 

os seus óxidos. 

A partir de seus estudos a respeito da gadolinita, Mosander descobriu em 1843 dois 

novos elementos, os quais ele nomeou como térbio e érbio. Graças à espectroscopia de chamas 

de Bunsen, a sua descoberta foi confirmada em 1864 por Marc Delafontaine, quem inverteu 

(provavelmente não intencionalmente) os nomes desses novos elementos (térbio se tornou érbio 

enquanto érbio se tornou térbio) e esses novos nomes persistem até a atualidade. Vale ressaltar 

que a presença do elemento ítrio também foi confirmada, sendo o primeiro dos elementos da 

gadolinita a ser isolado. A descoberta do térbio foi mantida sob questionamento durante alguns 

anos até que, em 1880, análises espectrais reportadas por J. L. Soret confirmou a presença desse 

novo elemento, estudo similar ao que também foi publicado em 1882 por Henry Enfield Roscoe 

e A.J. Schuster. 

Trabalhando na fração nomeada por érbia (após a mudança de nome com a térbia), Jean 

Charles Marignac separou esse material em um óxido e sais que diferiam quimicamente e 

espectralmente entre si. Em 1878 ele reportou, a partir desse trabalho, um novo elemento, ao 
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qual ele deu o nome de itérbio. Esse novo elemento foi também identificado em um mineral de 

nióbio por Marc Delafontaine, no mesmo ano. Os estudos de Marignac foi repetido na Suécia 

e Lars Frederick Nilson também confirmou a presença do itérbio na gadolinita. Além disso, 

após uma série de procedimentos químicos realizados utilizando-se a gadolinita como material 

de partida, Nilson descobriu, em 1879, que no material chamado de itérbia havia a presença de 

um novo elemento químico, o qual recebeu dele o nome de escândio.  

No mesmo ano de 1879, Per Theodor Cleve suspeitou da presença de novos elementos 

na érbia (pós separação do itérbio) devido aos resultados obtidos em estudos espectroscópicos 

realizados por Tobias Robert Thalen. Sua suspeita foi confirmada e dois novos elementos foram 

descobertos por ele, os quais receberam os nomes de túlio e hólmio. A hólmia isolada por Cleve 

foi analisada por Lecoq de Boisbaudran que após uma séria de isolamentos químicos e análises 

de espectroscopia e fluorescência descobriu, em 1886, a existência do disprósio nesse material.  

Durante os experimentos para confirmação do descobrimento do térbio, mencionados 

anteriormente, um mineral chamado samarskita foi analisado de forma a confirmar a existência 

desse elemento. Esse mesmo mineral passou por novos estudos em 1880, os quais foram 

realizados por Marignac, que concluiu haver ali um novo elemento ainda não identificado. Em 

1886, após confirmação de sua constatação com estudos posteriores realizados por eles mesmo, 

assim como por Delafontaine e Soret, esses cientistas nomearam o novo elemento como 

gadolínio, em homenagem a Johann Gadolin.  

Seguindo a linha cronológica iniciada com a descoberta da gadolinita, trabalhos 

independentes realizados por Carl Auer Welsbach e Georges Urban identificaram que o 

material descrito por Marignac como sendo um composto de itérbio continha um novo 

elemento. Welsbach nomeou esses dois elementos (itérbio e o novo elemento) como 

aldebaranium e cassiopeium, nomes de origem alemã. Por outro lado, Urban deu os nomes de 

neoitérbio e lutécio a esses elementos. Historicamente prevaleceu os nomes itérbio e lutécio. 

Nesse momento era finalizada a cronologia de descoberta de elementos terras raras oriundos da 

gadolinita.  

As suspeitas de Mosander a respeito da complexidade de elementos na cerita se 

confirmou em 1839, quando ele mesmo isolou um novo material desse composto e o deu o 

nome de lantana, a qual ele mesmo também acreditava não se tratar de um composto puro mas 

sim uma mistura complexa de elementos ainda não conhecidos. Tal afirmação também foi 

confirmada em 1842, quando o próprio pesquisador isolou – utilizando tratamento químico com 

ácido nítrico diluído – da lantana um novo material, o qual ele deu o nome de didímia.  
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Em 1878, Delafontaine também isolou, partindo da samarskita, o material que recebeu 

o nome de didímia, mas através de análises espectroscópicas percebeu algumas diferenças em 

relação à didímia isolada por Mosander partindo da cerita, o que o levou a acreditar que o 

elemento chamado de didímio era também a mistura de mais de um elemento. Em 1879, 

portanto, o químico francês Paul Emile Lecoq de Boisbaudran, utilizando experimentos 

auxiliares realizados com a samarskita identificou a presença de um novo elemento contido na 

didímia, o samário. A didímia foi, portanto, dividida em dois novos materiais, samarita e 

didímia (que se manteve com esse nome após ter o samário isolado).  

Carl Auer Welsbach, o inventor das mantas de lampião a gás (primeira aplicação 

industrial das terras raras), em 1885 iniciou uma série de estudos acerca da didímia acreditando 

que este material ainda não era composto por apenas um único elemento metálico. Em 1886 

esse cientista isolou desse material dois novos elementos com solubilidades distintas frente ao 

nitrato de amônio e deu a eles os nomes de praseodímio e neodímio, comprovando que o 

didímio não era, na verdade, um elemento e sim a mistura desses dois novos que acabavam de 

serem descobertos.  

O material fonte do samário descoberto em 1879 por Boisbaudran também foi 

contestado frente a sua pureza em 1886 por Eugene Demarcay (também químico francês), que 

afirmava ter identificado nesse material um novo elemento. 15 anos mais tarde ele isolava uma 

amostra pura do novo elemento que ele descobrira, dando a esse o nome de európio.  

Encerrara-se, portanto, a descoberta dos 16 elementos terras raras de ocorrência natural, 

mais de 100 anos após a descoberta da gadolinita. O promécio, último dos ETR a ser descoberto, 

foi, provavelmente, detectado em 1941 como produto de reações nucleares e a sua formação foi 

cientificamente reportada em 1947 por Marinsky e colaboradores que isolaram este elemento 

dos demais produtos dessas reações nucleares empregando o método de cromatografia de troca 

iônica. É importante ressaltar o longo período que se passou entre a descoberta da gadolinita 

(1787) e a comprovação da existência do último ETR (1947), somando-se 160 anos, que são 

reflexo direto da alta similaridade química entre os ETR descrita no item anterior. Vale 

ressaltar, ainda, a importância do desenvolvimento de teorias atômicas ao longo desse período, 

que introduziram no campo científico o conceito de número atômico, e a descoberta de Moseley 

da relação entre o número atômico e a frequência de radiação X emitida pelos elementos, que 

confirma a possibilidade de haver 15, e apenas 15, elementos entre o Ba (Z = 56) e o háfnio (Z 

= 72).   

Todo esse histórico é representado graficamente nos diagramas das Figura 6 e 7. 
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Figura 6. Histórico da descoberta dos ETR a partir da gadolinita, com destaque para as datas em que os 

elementos obtidos de foram isolados (laranja). 
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Figura 7. Histórico da descoberta dos ETR a partir da cerita, com destaque para as datas em que os elementos 
foram isolados (laranja). 

 

2.3 PRINCIPAIS FONTES NATURAIS DE ELEMENTOS TERRAS RARAS 

Atualmente, sabe-se que há mais de 150 diferentes minerais catalogados que apresentam 

terras raras em sua composição. Entretanto, a maioria dessas fontes apresentam concentração 

muito baixa desses óxidos, e apenas 3 minerais conhecidos (monazita, bastnasita e xenotima) 

se mostram como fontes economica- e ambientalmente rentáveis para exploração. A monazita 

é um fostato de terras raras (principalmente lantânio, cério, praseodímio e neodímio) e tório que 

contêm 35 –  71% (em peso) de óxidos de terras raras, 0 – 20% de ThO2 e 0 – 16% de UO2; a 

bastnasita, por outro lado, consiste majoritariamente em fluorocarbonato de cério e é um 

mineral praticamente livre de tório, contendo em sua composição 70 – 74% de óxidos de terras 

raras, 0 – 0,3 % de ThO2  e 0,09 de UO2; por fim, a xenotima é um ortofosfato de tório e terras 

raras que apresenta 52 – 67% de óxidos de terras raras (podendo chegar a 63% de ítrio), e 0 – 

5% tanto para ThO2 quanto para UO2 (GUPTA E KRISHNAMURTHY, 1992; KRISHNAMURTHY E 
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GUPTA, 2015). A distribuição média (em massa) entre os óxidos de elementos terras raras desses 

3 minerais, em diferentes regiões do globo terrestre, são apresentados a seguir, na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Distribuição das terras raras em diferentes minerais de diferentes regiões terrestres (100% de TR). 
Dados extraídos de Gupta e Krishnamurthy (1992). 

TR 
Monazita 

(Brasil) 

Monazita 

(China) 

Monazita 

(Índia) 

Bastnasita 

(EUA) 

Bastnasita 

(China) 

Xenotima 

(Malásia) 

La 24,00 23,35 23,00 32,00 27,00 0,50 

Ce 47,00 45,68 46,00 49,00 50,00 5,00 

Pr 4,5 4,16 5,5 4,40 5,00 0,70 

Nd 18,5 15,74 20,00 13,50 15,00 2,20 

Sm 3,0 3,05 4,0 0,50 1,10 1,90 

Eu 0,055 0,10 -- 0,10 0,20 0,20 

Gd 1 2,03 -- 0,30 0,40 4,00 

Tb 0,1 0,10 -- 0,01 -- 1,00 

Dy 0,35 1,01 1,50 0,03 -- 8,70 

Ho 0,35 0,10 -- 0,01 -- 2,10 

Er 0,07 0,51 -- 0,01 1,00 5,40 

Tm 0,005 0,51 -- 0,02 -- 0,90 

Yb 0,02 0,51 -- 0,01 -- 6,20 

Lu -- 0,10 -- 0,01 -- 0,40 

Y 1,4 3,05 -- 0,10 0,30 60,80 

 

 

2.4 PROCESSAMENTO DE MINERAIS FONTES DE TERRAS RARAS 

Como foi mostrado na Tabela 5, os minerais fontes de terras raras apresentam 

composição variada e, portanto, requerem processamento específico para separação de seus 

óxidos dos demais materiais presentes na fonte. Além disso, a composição de terras raras 

presentes em cada um desses minerais sofre pequenas alterações de acordo com a localidade 

onde são explorados, o que faz com que algumas alterações entre as formas de processamento 

de um mesmo tipo de mineral sejam necessárias para cada planta de operação.  

Visto que o foco desse trabalho é explorar aspectos geopolíticos e científicos dos ETR 

e destacar o potencial brasileiro nesse cenário, será abordado aqui apenas o processamento da 

monazita, pois essa é a principal fonte desses metais no país. 
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A primeira etapa de processamento da areia monazítica é a sua concentração, a qual 

pode ser estudada através de um fluxograma geral, que apresenta todas as etapas do processo, 

o qual é representado na Figura 8 (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). O processamento 

primário desse minério, conforme pode ser verificado na Figura 8, consiste em etapas de 

concentração gravitacional, magnética e eletrostática e pode levar o mineral de uma 

concentração inicial de 1 % até uma concentração final de 85 % em massa (HABASHI, 2013). 

 

 

Figura 8. Fluxograma de processo para a concentração de minérios de monazita extraídos de areia de praia 
(HABASHI, 2013; KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). 

A primeira etapa do processamento (concentração gravitacional) é possível pois a 

monazita é o componente mais pesado dentre os constituintes da areia de praia e pode ser 

realizada em ciclones ou centrífugas. Em seguida, explora-se a pequena diferença entre as 

propriedades magnéticas dentre os minérios presentes no pré-concentrado dentre os quais 

ilmenita, silicato (granada), xenotima e monazita se comportam, em ordem decrescente de 

potencial, como minérios magnetizáveis. No separador eletrostático ilmenita e rutila podem se 

comportar ora como minérios condutores e ora como não condutores, a depender das condições 

do separador. Deve-se atentar para a presença de leucoxena dentre os minerais, pois pode causar 

problemas na separação entre monazita e ilmenita. Esse problema é solucionado aquecendo-se 
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a mistura de minerais a 600 ºC, convertendo assim a hematita presente na leucoxena em 

magnetita, que é possível de ser separada (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015).   

Após concentrada, a monazita deve passar por um processamento químico para que os 

elementos de interesse sejam extraídos e seja possível, posteriormente, isolar o tório e as terras 

raras presentes em sua composição. Tal processamento se dá através de digestão ácida (com 

ácido sulfúrico) ou alcalina (com hidróxido de sódio) desse mineral (COTTON, 1991). 

No tratamento ácido, dependendo da razão ácido/minério, concentração do ácido e da 

temperatura é possível solubilizar seletivamente o tório ou os ETR, entretanto, fora dessas 

condições todos esses compostos são completamente solubilizados. Após solubilizados, os ETR 

e tório são recuperados da solução através de métodos de cristalização – tais como na forma de 

hidróxidos, duplo sulfatos ou oxalatos – e o tório é então separado por extração líquida, na qual 

emprega-se principalmente como agente extrator o tributilfosfato (TBP) (KRISHNAMURTHY E 

GUPTA, 2015). Esse procedimento é representado no fluxograma da Figura 9, mas por questões 

econômicas é pouco empregado em plantas industriais atuais (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 

2015). 
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Figura 9. Fluxograma de processo para a digestão ácida da monazita. Extraído de Krishnamurthy e Gupta (2015).
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A digestão cáustica se torna atraente do ponto de vista econômico pois nesta há, logo na 

primeira etapa, formação de fosfato de sódio que é cristalizado e comercializado como 

fertilizante. Nesse processo, o mineral é reagido com hidróxido de sódio na concentração de 60 

– 70% em temperaturas dentro do intervalo de 140 – 150 ºC, formando o fosfato de sódio 

mencionado (solúvel) e uma torta contendo hidróxido de terras raras, tório e urânio. Essa torta 

é então dissolvida posteriormente com tratamento ácido, que apresenta três opções: clorídrico, 

sulfúrico e nítrico. Essa solução então passa por processos como precipitação de sulfatos duplos 

ou então extração com solventes para que os elementos terras raras, o tório e o urânio sejam 

recuperados e os ETR sejam separados dos elementos radioativos. O fluxograma de processo 

para a digestão cáustica é apresentado na Figura 10 e o processo que emprega ácido nítrico para 

dissolução da torta de hidróxido dos metais seguido de extração com TBP para recuperação do 

Th tem se mostrado interessante do ponto de vista econômico, entretanto, novas aminas (de 

cadeias maiores) tem sido empregadas em lugar do TBP com o objetivo de amenizar problemas 

encontrados nesse processo devido a oxidação parcial do cério(III) na sua forma tetravalente 

(KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015).  
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Figura 10. Fluxograma de processo para a digestão ácida da monazita. Extraído de Krishnamurthy e Gupta (2015).
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2.5 ISOLAMENTO DOS ETR COM ALTA PUREZA 

O tópico anterior tratou da obtenção de tório, urânio e uma torta de ETR de forma 

separada, sendo essa torta uma mistura dos ETR na proporção que estes se encontram na rocha. 

Atualmente, o Brasil, através da INB (Indústrias Nucleares do Brasil), realiza a separação de 

tório e urânio de areias monazíticas (SOUSA FILHO et al., 2019; SOUSA FILHO E SERRA, 2014), 

mas não realiza o processamento posterior para isolamento dos elementos terras raras, os quais 

serão discutidos aqui nesse tópico. Como os ETR apresentam alta similaridade química entre 

si, o isolamento em compostos de alta pureza é bastante difícil e dispendioso, sendo essa a etapa 

que requer maior parte dos investimentos de uma planta de processamento de terras raras 

(ROCIO et al., 2012) 

Apesar da alta similaridade química entre esses elementos, a progressiva redução de 

seus raios iônicos confere pequenas diferenças na basicidade desses íons, o que é a base para 

processos de separação tais como cristalização e precipitação fracionada, cromatografia de troca 

iônica e extração por solvente. Além disso, a estabilidade do cério em sua forma tetravalente 

em meio aquoso permite o seu isolamento pelo método de oxidação seletiva, bem como a 

estabilidade dos íons európio(II), itérbio(II) e samário(II) permitem o isolamento por redução 

seletiva (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). Tais processos serão detalhados a seguir. 

2.5.1 Oxidação seletiva 

Essa técnica é de grande importância para o isolamento do cério, que, como visto 

anteriormente, é o elemento mais abundante dentre os ETR e, dessa forma, torna menos 

dificultoso o isolamento dos demais. Tal oxidação pode ser realizada através do uso de 

oxidantes químicos (ozônio, por exemplo), por eletrólise ou, ainda, através da secagem da torta 

de hidróxido de terras raras aberta ao ar, sob condições adequadas de temperatura. Na forma 

tetravalente, esse cátion tem comportamento químico distinto das espécies trivalentes e pode, 

portanto, ser isolado através de dissolução seletiva desse íon a partir da torta ou, ainda, 

dissolução total da torta e precipitação seletiva dessa espécie. Em termos industriais, o 

isolamento do cério através da oxidação seletiva é realizado conforme diagrama da Figura 11, 

no qual a oxidação é realizada pela secagem da torta de hidróxidos ao ar seguida da dissolução 

seletiva das espécies trivalentes empregando lixiviação com ácido nítrico.  
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Figura 11. Fluxograma de processo para o isolamento do cério por oxidação seletiva. Extraído de Krishnamurthy 
e Gupta (2015). 

 

2.5.2 Redução seletiva 

Para basear a discussão a respeito da redução seletiva dos íons de ETR, seus potenciais 

de redução são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Potenciais de redução padrão dos elementos terras raras. Dados extraídos de Cotton (2006) 

 La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 

Ln3++3e-  Ln -2,37 -2,34 -2,35 -2,32 -2,30 -1,99 -2,29 -2,30 

Ln3++e-
 Ln2+ (-3,1) (-3,2) (-2,7) -2,6 -1,55 -0,34 (-3,9) (-3,7) 

Ln4++e-
 Ln3+  1,70 (3,4) (4,6) (4,9) (5,2) (6,4) (7,9) 

 Dy Ho Er Tm Yb Lu Y  

Ln3++3e-  Ln -2,29 -2,33 -2,31 -2,31 -2,22 -2,30 -2,37  

Ln3++e-
 Ln2+ (-2,5) (-2,9) (-3,1) (-2,3) -1,05 -- --  

Ln4++e-
 Ln3+ (3,3) (5,0) (6,2) (6,1) (7,1) (8,5) --  

 

Assim como o cério(IV), as espécies divalentes apresentam comportamento químico 

distinto das espécies trivalentes, dada pelas diferenças entre os raios iônicos dos cátions com 

carga 3+ daqueles com carga 2+. Sendo assim, európio, samário e itérbio podem ser facilmente 

separados dos íons trivalentes pelo método de redução seletiva. A redução das espécies Eu(III), 

Sm(III) e Yb(III) nas suas formas divalentes foram estudadas e existem diferentes condições 

nas quais essa reação pode ocorrer, como por exemplo utilizando eletrólise com catodos de 

mercúrio para redução do Eu(III), ou o uso de amálgama de lítio que reduz seletivamente o 

Sm(III) e é possível ainda realizar uma extração redutiva para separar esses três elementos 

utilizando-se amálgama de sódio (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). Entretanto, nota-se que 

em todos os mecanismos mencionados utiliza-se mercúrio como catodo ou então para produção 
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de amálgamas, o que gera rejeitos tóxicos capazes de se acumularem na natureza. Por essa 

questão, processos industriais que empregam mercúrio estão sendo substituídos na indústria, 

como, por exemplo, no caso da produção de soda e cloro por eletrólise de solução de cloreto de 

sódio (MATTOS, 2012).  

Por outro lado, zinco (Zn2++2e-  Zn, Eº = -0,76) (ATKINS et al., 2018) pode ser 

empregado para promover a redução seletiva (vide tabela de potenciais de redução dos ETR) 

dos íon Eu(III) em íons Eu(II). Essa metodologia é empregada industrialmente para separação 

desse elemento da mistura Eu-Sm-Gd. Nesse processo, devido as típicas baixas concentrações 

de íons európio no licor, esse elemento é isolado por co-precipitação com sulfato de bário. Na 

sequência, o precipitado é lavado com ácido em meio oxidante, que dissolve seletivamente o 

sulfato de európio(II) da mistura, o levando novamente ao estado trivalente. Por fim, a solução 

contendo esse elemento passa por novas etapas de redução e oxidação, respectivamente, e 

Eu2O3 é recuperado ao final com pureza de até 99,9% (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). Esse 

processo é representado pelo fluxograma da Figura 12.  

 

 

Figura 12. Fluxograma para o processo de separação de óxido de európio por redução seletiva. Extraído de 
Krishnamurthy e Gupta (2015). 
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2.5.3 Cristalização fracionada 

A cristalização fracionada é o primeiro método apresentado nesse trabalho que baseia-

se na diferença de raios atômicos entre os íons terras raras, o  que reflete diretamente em 

pequenas diferenças de solubilidade entre esses cátions, e é processada mediante alterações na 

temperatura da solução (geralmente os sais se tornam menos solúveis com a redução da 

temperatura) ou por evaporação parcial do solvente. Como a solubilidade desses elementos é 

diferente, o material cristalizado se torna mais rico na fase precipitada enquanto a solução se 

torna mais rica no componente mais solúvel, promovendo assim a separação entre eles 

(KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). 

Diferentes precipitantes foram estudados para a separação dos ETR por esse método. 

Nitrato duplo de amônio (TR(NO3)3∙2NH4NO3∙4H2O) pode ser empregado no isolamento de 

lantânio e na separação de praseodímio e neodímio; nitrato duplo de magnésio 

(2TR(NO3)3∙3MgNO3∙24H2O) pode ser empregado para precipitação de concentrado de 

samário, európio e gadolínio (dos quais európio pode ser removido posteriormente por redução 

seletiva, como visto anteriormente); bromatos TR(BrO3)3∙9H2O e etilsulfatos 

(TR(C2H5SO4)3∙9H2O) podem ser utilizados para separação das terras ítricas (KRISHNAMURTHY 

E GUPTA, 2015). Entretanto, relata-se que para a “purificação” (mesmo assim não se obteve 

total êxito na operação) de túlio por cristalização fracionada foram necessárias cerca de 15000 

recristalizações (SOUSA FILHO E SERRA, 2014). 

Nesse contexto, essa técnica é usada em escala industrial majoritariamente para isolar 

lantânio dos demais ETR, partindo-se de solução clorídrica livre de cério, uma vez que a 

diferença entre os raios iônicos é maior no início da série, próxima ao lantânio, acarretando em 

maiores diferenças de solubilidades em relação aos elementos do fim da série 

(KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). O fluxograma para esse processo é apresentado na Figura 

13. 
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Figura 13. Fluxograma do processo de cristalização fracionada para isolamento de lantânio. Extraído de 
Krishnamurthy e Gupta (2015) 

 

2.5.4 Precipitação fracionada 

Esse método baseia-se na inserção de um agente químico capaz de formar compostos 

de menor solubilidade com os elementos a serem isolados. Uma série de agentes precipitantes 

foi estudada com esse propósito e, dentre eles, o que obteve maior aplicabilidade foi o carbonato 

de amônio que pode ser empregado, seguido do uso de peróxido de hidrogênio e ácido oxálico, 

para separação de Y2O3 com baixa pureza (81%). Esse método não apresenta grandes aplicações 

industriais, diferentemente dos dois próximos métodos que serão aqui abordados, os quais são 

atualmente os principais responsáveis pela obtenção de compostos de terras raras de alta pureza 

(KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015).  
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2.5.5 Cromatografia de troca iônica 

Esse método baseia-se na diferença entre a interação dos componentes da mistura que 

se deseja separar com uma resina de troca iônica, que pode ser considerada como uma 

substância iônica na qual um dos íons está ligada a uma matriz inorgânica insolúvel. De acordo 

com a natureza da carga apresentada pelo íon ligado a essa matriz, a resina pode então ser 

aniônica ou catiônica. A técnica de cromatografia de troca iônica consiste, portanto, na eluição 

da mistura iônica que se deseja separar ao longo de uma ou mais colunas preenchidas com essa 

resina, o que irá promover o deslocamento e a possível separação entre as espécies de acordo 

com algumas regras: 

I) O íon de maior carga desloca o íon de menor carga, ou seja, o íon de menor carga 

é carreado mais rapidamente para a parte inferior da coluna pelo efeito de 

repulsão do íon de maior carga; 

II) Entre íons de mesma carga, aquele que apresenta maior raio desloca o de menor 

raio; 

III) O deslocamento ao longo da coluna respeita a lei de ação das massas. 

O processo ocorre através de dois estágios. No primeiro deles, a mistura iônica é carregada na 

coluna e os íons se adsorvem à matriz, enquanto na segunda etapa esses íons se desorvem e 

retornam para a solução à medida que o eluente é inserido na coluna (KRISHNAMURTHY E 

GUPTA, 2015).  

Portanto, é possível observar que o fundamento responsável pela separação entre íons 

pela cromatografia de troca iônica é a relação entre a afinidade íon/matriz e íon/ eluente. Dessa 

maneira, é conveniente definir um coeficiente de distribuição, D, de um componente entre essas 

duas fases, que é definido pela expressão abaixo para um componente A genérico, 

considerando-se a matriz como a fase 1 e o eluente como a fase 2 

𝐷𝐴 = 
𝐶𝐴1

𝐶𝐴2
 

na qual 𝐶𝐴1 é a concentração de A na fase 1 bem como 𝐶𝐴2é a concentração de A na fase 2. Na 

presença de um segundo componente, B, pode-se calcular o seu coeficiente de distribuição de 

modo análogo, como segue  

𝐷𝐵 = 
𝐶𝐵1

𝐶𝐵2
 

Além disso, um terceiro parâmetro, o coeficiente de taxa de distribuição entre esses dois 

componentes, 𝛼𝐵
𝐴, deve ainda ser definido como segue  
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𝛼𝐵
𝐴 = 

𝐷𝐴

𝐷𝐵
 

Se esse parâmetro apresenta valor unitário, nenhuma separação é observada. Por outro lado, 

quando 𝛼𝐵
𝐴 >>1 ou 𝛼𝐵

𝐴 <<1, a separação é realizada (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). 

Quando se trata dos ETR, à medida que o raio do íon hidratado diminui, diminui também 

a sua afinidade com a matriz, entretanto, esse método não foi utilizado por muitos anos pois 

essa diferença de afinidade não é suficiente para promover separações satisfatórias. Portanto, 

dado o custo elevado desse processo em relação aos processos de cristalização fracionada e 

oxidação seletiva, esse método empregado aos ETR na forma catiônica pura não é 

industrialmente aplicável, visto que o valor do coeficiente de taxa de distribuição desses íons 

entre a matriz e o eluente se mostrou muito próximo da unidade (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 

2015). Entretanto, em estudos realizados a partir de 1950, verificou-se que a complexação 

desses íons por citrato (provenientes de uma mistura de ácido cítrico e citrato de amônio, que 

forma uma solução tampão e, portanto, de pH controlado) promovia uma boa separação dos 

ETRL devido a suficiente diferença de estabilidade entre os complexos formados com cada um 

desses elementos. Ainda assim, para os ETRP não se verificou separações satisfatórias 

empregando esse ligante (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). Diante dos resultados obtidos para 

esse agente complexante, diversos outros ligantes foram empregados para o estudo de aplicação 

nesse processo. Três ligantes merecem destaque, pois apresentaram os melhores resultados na 

separação de toda a série dos ETR, sendo eles o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), ácido 

2-hidróxi-etilenodiaminotetracético (HEDTA) e o ácido dietilenotriaminopentacético (DTPA) 

(KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). A Tabela 7 apresenta os valores de constante de 

estabilidade para os diferentes ETR em seu estado trivalente quando complexados por EDTA e 

por DTPA. 

 

Tabela 7. Constantes de estabilidade (log 1) dos complexos formados pelos íons terras raras trivalentes 

coordenados por EDTA ou DTPA. Dados extraídos de (COTTON, 2006) 

Ligante Y3+ La3+ Ce3+ Nd3+ Sm3+ Eu3+ Gd3+ 

EDTA4- 18,08 15,46 15,94 16,36 16,56 17,10 17,32 

DTPA5- 22,05 19,48 20,33 21,07 22,34 22,39 22,46 

Ligante Tb3+ Dy3+ Ho3+ Er3+ Tm3+ Yb3+ Lu3+ 

EDTA4- 17,92 18,28 18,60 18,83 19,30 19,48 19,80 

DTPA5- 22,71 22,82 22,78 22,74 22,72 22,62 22,44 
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A diferença de estabilidade dos complexos mostrado na Tabela 7 é suficiente para que 

haja a separação satisfatória entre quase todos os elementos. A separação entre os elementos 

ocorre segundo um mecanismo em que há a adsorção do complexo formado pela resina iônica 

seguido de uma liberação do íon metálico pela quebra do composto de coordenação. Sendo 

assim, os novos coeficientes de distribuição de uma espécie entre as duas fases () pode ser 

calculado como a razão entre as constantes de estabilidade dos compostos de coordenação. 

Como o lutécio apresenta menor estabilidade dentre as TR (Tabela 7) esse é o primeiro a ser 

eluído em uma coluna contendo todos esses elementos (ABRÃO, 2016; UMEDA, 1973). 

O processo de separação por cromatografia de troca iônica é ilustrado na Figura 14, em 

que A representa a matriz de resina iônica, B e C são os componentes que se deseja separar e 

D é o eluente.  

 

Figura 14. Ilustração da separação dos componentes B e C por cromatografia de troca iônica durante os 
estágios (a) coluna preenchida com  a resina; (b) inserção da mistura a ser separada; (c) eluição e separação 
dos componentes no interior da coluna; (d) coleta de B e (e) coleta de C. Extraído de Krishnamurthy e Gupta 

(2015). 
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Quando EDTA é utilizado, não se observa boas separações entre os pares Eu-Gd, Yb-

Lu e Dy-Y. Para os dois primeiros, o método da redução seletiva pode então ser posteriormente 

aplicado para promover a separação desejada, enquanto para o último par boas separações 

foram observadas empregando-se o HEDTA. Em termos industriais, os ligantes mais 

empregados são EDTA e HEDTA e emprega-se resinas catiônicas. Efeitos da temperatura 

foram observados para todo o processo de cromatografia de troca iônica, os quais podem 

promover determinadas trocas na ordem de eluição dos elementos e estão também relacionados 

com a solubilidade (e consequentemente concentração) dos complexos eluidos 

(KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). 

2.5.6 Extração com solvente 

A primeira aplicação industrial do método de extração com solvente em plantas de 

processamento de minérios de terras raras data da década de 1930, quando a técnica foi 

implementada com o objetivo de separar cério (IV) das espécies trivalentes utilizando-se como 

extrator o TBP (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). Atualmente, esse é o método mais 

amplamente utilizado nessas plantas para a obtenção de soluções e compostos de terras raras de 

alta pureza (XIE et al., 2014).  

O processo de extração com solvente tem como fundamento físico-químico o equilíbrio 

das espécies contendo os íons terras raras entre uma fase aquosa e outra orgânica, na qual faz-

se passar uma corrente orgânica em contra-corrente com a corrente aquosa, havendo contato 

entre elas, em uma torre preenchida com recheios para aumentar a área de contato entre essas 

duas fases. Quando em meio aquoso, os íons TR(III) encontram na forma hidratada, ou seja, 

estão solvatados por moléculas de água e, para que sejam extraídos para uma fase orgânica, é 

necessário mudar o ambiente químicos desses íons eliminando parte ou todas as moléculas de 

água da sua esfera de coordenação, o que pode ser realizado de três formas: coordenando os 

íons por um ligante aniônico para formar espécies neutras; formando um complexo iônico; 

trocando as moléculas de água de hidratação por moléculas de outro solvente capaz de 

transformar as espécies hidrofílicas em hidrofóbicas. O metal a ser extraído deve, portanto, ser 

complexado seja qual for a estratégia escolhida dentre as possíveis apresentadas e tal 

coordenação pode ocorrer na fase aquosa com posterior transferência do complexo para a fase 

orgânica ou, então, pode ocorrer na interface entre as fases (THAKUR, 2000). Nesse contexto, a 

fase orgânica é geralmente composta por três tipos de componentes: o solvente, que geralmente 

é querosene ou algum hidrocarboneto apropriado; o agente extrator, que pode por exemplo ser 

o próprio TBP; e uma substância modificadora, que tem o objetivo de otimizar os parâmetros 
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hidrodinâmicos do sistema (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). Além disso, os mesmos 

parâmetros de coeficientes de distribuição apresentados no subcapítulo anterior são aqui 

utilizados, sendo a fase 1 a orgânica (BROWN E SHERRINGTON, 1979; KRISHNAMURTHY E 

GUPTA, 2015).  

Um fluxograma genérico para o processo de extração com solvente é apresentado na 

Figura 15. Na primeira etapa, a solução aquosa contendo a mistura dos ETR que se deseja 

separar é passada em contracorrente com a fase orgânica, promovendo-se assim a extração 

desses elementos. Em seguida, o extrato passa por uma etapa de lavagem para remoção de 

impurezas, a qual consiste em uma nova extração com uma solução de lavagem, e, por fim, o 

extrato lavado passa por uma torre de regeneração do solvente, que é reciclado para a torre de 

extração (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015). 

 

Figura 15. Fluxograma genérico da extração com solvente. Extraído de Krishnamurthy e Gupta (2015). 

 

Diversos agentes extratores foram estudados para essa finalidade. Essas substâncias 

foram divididas em grupos, sendo eles: extratores por troca de cátions, que são substâncias 

ácidas (ácidos carboxílicos ou fosforosos); extratores quelantes; extratores de solvatação ou 

extratores neutros; e extratores por troca de ânions (substâncias básicas) (XIE et al., 2014). As 

estruturas desses extratores são melhores detalhadas na Tabela 8.  
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A escolha de cada agente a ser empregado no processo depende da mistura a ser 

separada em relação aos seus constituintes e a fração de cada um deles. Ácidos carboxílicos, 

em específico o Versatic 10 e o ácido naftênico (Tabela 8), podem ser utilizados para extrair 

ítrio de uma mistura contendo lantanídeos intermediários ou leves, respectivamente, sendo esse 

último muito empregado na China (apesar de sua alta solubilidade em água conferindo ao 

processo altas perdas de reagente). Nesse mesmo sentido, estudos mostram que a extração de 

TR de uma solução 0,5 mol.L-1 de HCl e 0,75 mol.L-1 de D2EHPA em tolueno apresenta ordem 

de seletividade Lu > Yb > Tm >  Tb > Eu > Pm > Pr > Ce > La com fator de separação médio 

entre dois elementos vizinhos de 2,5. Os extratores quelantes foram investigados com o intuito 

de separar európio de licor nítrico ou então cério e lantânio do licor clorídrico, mas não se 

observou vantagens em relação ao uso dos extratores ácidos. Extratores de solvatação são muito 

úteis para extração dos elementos mais leves que o Sm em meio nítrico com TBP, os quais são 

extraídos sob a forma de complexos [Ln(NO3)3(TBP)3] nos quais o TBP se coordena ao centro 

metálico através do grupo fosforil, além de serem muito úteis na separação do ítrio dos ETRL.  

Por fim, os extratores de troca de ânions são empregados em conjunto com ligantes aniônicos 

e apresentam melhores resultados de coeficiente de separação em meio de sulfato quando 

comparado com o meio nítrico (KRISHNAMURTHY E GUPTA, 2015; XIE et al., 2014). 

  



38 

 

Tabela 8. Principais substâncias estudadas como agentes extratores no processo de extração com solvente. 
Extraído de Xie et al. (2014) 

Classe do 

extrator 
Função química Estrutura Extratores 

Trocadores 

de cátions 

Ácido carboxílico 

 

Ácidos versáticos: 

R1 + R2 = C7, Versatic 10; 

R1 + R2 = C6 – C8, Versatic 911 

 

 

Ácidos naftênicos: 

R1 –  R4: grupos alquílicos 

variados 

Ácidos fosforosos 

 

Ácidos fosfóricos: 

R1 = R2 = C4H9CH(C2H5)CH2O – 

D2HEPA; 

Ácidos fosfônicos 

R1 = C4H9CH(C2H5)CH2O,  

R2 =  C4H9CH(C2H5)CH2 – 

EHEHPA, HEHEHP, P507, 

PC88A 

Ácidos fosfínicos 

R1 = R2 = C4H9CH(C2H5)CH2  - 

P229 

R1 = R2 = 

CH3(CH2)3CH2CH(CH3)CH2 – 

Cyanex 272 

Ácidos 

monotiofosforosos 

 

R1 = R2 = 

CH3(CH2)3CH2CH(CH3)CH2 – 

Cyanex 302 

Ácidos 

ditiofosforosos 

 

R1 = R2 = 

CH3(CH2)3CH2CH(CH3)CH2 – 

Cyanex 301 

Quelantes -dicetonas 

 

R1 = R-C6H5, R2 = CH3(CH2)5, R: 

grupo alquil desconhecido – LIX 

54 
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Classe do 

extrator 
Função química Estrutura Extratores 

Solvatação 
Ésteres fosforosos ou 

óxidos de fosfina 

 

Ésteres fosforosos: 

R1 =  R2 = R3 = CH2(CH2)2CH2O – 

TBP; 

R1 =  R2 =  CH2(CH2)2CH2O, R3 = 

CH2(CH2)2CH2 – DBBP 

Óxidos de fosfina: 

R1 =  R2 = R3 = CH2(CH2)6CH2 – 

TOPO, Cyanex 921 

Trocadores 

de ânions 

Aminas primárias  

R = ((CH3)3C(CH3)2)4 – Primene 

JMT, N1923 

Aminas quaternárias 

 

R1 =  R2 = R3 = C8 – C10 (mistura) 

– Aliquat 336, Adogen 464 

 

Após obter os ETR na forma de compostos isolados com alta pureza empregando-se as 

técnicas discutidas aqui no item 2.5, esses podem então ser comercializados como matéria 

prima para indústrias estrangeiras ou serem utilizados no mercado interno (como tem sido 

incentivado pelo governo chinês em seu território) na produção de tecnologia nacional para 

geração de produtos com alto valor agregado com o objetivo de tornar rentável o seu processo 

de extração e refino. Nesse contexto, uma alternativa que tem mostrado resultados bastante 

promissores é o campo de pesquisa conhecido como magnetismo molecular, que tem como 

principal objetivo o projeto, síntese e caracterização de compostos que apresentam os efeitos 

de relaxação lenta da magnetização e histerese magnética de origem puramente molecular 

(PINKOWICZ, 2011). Essa se torna uma via bastante promissora no desenvolvimento 

tecnológico visto que os materiais utilizados para confecção de dispositivos de armazenamento 

e processamento de informação atualmente utilizados encontraram uma barreira para a redução 

do tamanho (tendo-se atingido a escala de dezenas de nanômetros) das partículas empregadas, 

redução essa que é fundamental para o progresso dessas tecnologias. Sendo assim, os magnetos 

moleculares se apresentam como uma alternativa promissora para que sejam obtidas partículas 

magnéticas com dimensões moleculares (TROIANI E AFRONTE, 2011). Dessa forma, essa é 

uma via promissora para a obtenção de produtos com alto valor agregado pois os elementos 

lantanídeos desempenham um papel cada vez mais fundamental para a confecção desses 
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materiais e esses apresentam potencial aplicabilidade em sistemas tecnológicos avançados 

como computação quântica, spintrônica molecular, confecção de dispositivos de alta densidade 

de armazenamento de dados, dentre outros (TROAINI E AFRONTE, 2011; BOGANI E 

WERNSDORFER, 2008). No cenário do mercado dos ETR, é importante que se desenvolva essa 

tecnologia em território nacional, conforme foi buscado nesse trabalho. Uma discussão mais 

detalhada a respeito dessa área de pesquisa é dada no item seguinte visto a sua importância.  

2.6 MAGNETISMO MOLECULAR  

Para começar a falar sobre magnetismo, uma importante grandeza deve ser aqui definida 

pois seu entendimento é fundamental para o estudo que será realizado. Trata-se da 

susceptibilidade magnética, , que, qualitativamente, é a resposta de um determinado material 

frente a um campo magnético a ele aplicado e matematicamente é definida como segue  

 = 
∂M

∂H
 

onde M é a magnetização do material e H o campo magnético externo aplicado. Como a 

magnetização depende da quantidade de momentos magnéticos presentes na amostra e, 

portanto, da quantidade de matéria medida, uma normalização em termo da quantidade de 

matéria é conveniente para permitir padronizações e pode ser dada pela susceptibilidade 

magnética molar, 
𝑀

, calculada pela expressão 


𝑀

=


𝑁
 

em que N é a quantidade de matéria (KAHN, 1993).  

O magnetismo é algo intrínseco à matéria, visto que toda ela é composta por átomos e, 

portanto, possui elétrons em movimento. Espera-se, então, que todo material reaja à aplicação 

de um campo magnético. Um primeiro comportamento aqui analisado é o de repulsão a esse 

campo, que pode ser observado em muitos materiais e é caracterizado por uma susceptibilidade 

magnética negativa que ocorre devido ao emparelhamento dos elétrons (nessas estruturas não 

há elétrons desemparelhados). Como possuem momentos angulares de spin antiparalelos 

(princípio da exclusão de Pauli) e, portanto, momentos magnéticos também antiparalelos, se 

anulam e não apresentam magnetização. Esses materiais são reportados na literatura através da 

sua classificação como materiais diamagnéticos. Por outro lado, alguns materiais (a molécula 

de O2, por exemplo) são altamente atraídos quando expostos a um campo magnético. Esse 

fenômeno ocorre devido ao fato de que esses materiais são capazes de concentrar, em seu 

interior, as linhas do campo magnético (Figura 16) ao qual estão expostos, como consequência 
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da presença de elétrons desemparelhados em sua configuração eletrônica. Compostos com essa 

característica são chamados de paramagnéticos e apresentam susceptibilidade magnética 

positiva e constante quando medida em função da temperatura (lei de Curie) (CARLIN, 1986; 

KAHN, 1993).  

 

 

Figura 16. Linhas de campo magnético (A) no vácuo; (B) na presença de um material paramagnético; (C) na 
presença de um material diamagnético. Extraído de Drago (1992). 

Quando um centro paramagnético interage com outro, estes podem se acoplar de forma 

paralelas resultando em um momento de spin igual à soma deles, ou de forma antiparalela, 

sendo o momento de spin resultante igual ao módulo da diferença entre eles. O primeiro 

acoplamento é chamado de ferromagnético, enquanto o segundo é conhecido como 

acoplamento antiferromagnético. Existe ainda um terceiro tipo de acoplamento, o 

ferrimagnético, que é na verdade uma particularidade do acoplamento antiferromagnético, que 

é utilizado quando os centros que se acoplam de forma antiferromagnética apresentam 

diferentes momentos de spin e, portanto, não resulta em um spin total igual a 0 (CARLIN, 1986; 

KAHN, 1993; PINKOWICZ et al., 2011). Esses quatro fenômenos (paramagnetismo, 

ferromagnetismo, antiferromagnetismo e ferrimagnetismo) são ilustrados na Figura 17. 

 

 

Figura 17. Representação dos fenômenos de paramagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo e 
ferrimagnetismo. Cada seta representa um momento de spin. 

Todo esse corpo teórico pertence à disciplina conhecida por magnetoquímica. O 

magnetismo molecular é um campo de pesquisa que representa uma evolução desta, se 

apresentando como uma ciência multidisciplinar, que envolve químicos, físicos e engenheiros, 
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com o propósito de desenvolver novos materiais que apresentam relaxação lenta da 

magnetização e histerese magnética de origem puramente molecular (CORONADO E DUNBAR, 

2009; GUEDES et al., 2010).  

O magnetismo molecular é uma ciência relativamente nova que surgiu no fim do século 

XX. O primeiro estudo reportado no qual observou-se a biestabilidade magnética de origem 

puramente molecular acarretando em ciclos de histerese similares àqueles observados para 

nanopartículas magnéticas foi publicado em 1993 (SESSOLI et al., 1993). Trata-se de um cluster 

composto por 12 íons de manganês, dos quais 8 deles se encontram no estado de oxidação +3  

(S = 2) e os outros 4 no estado de oxidação +4 (S = 3/2), em que os íons de mesmo estado de 

oxidação se acoplam ferromagneticamente e os íons de diferente estados de oxidação se 

acoplam antiferromagneticamente, gerando assim um spin resultante de S = 10 (SESSOLI et al., 

1993). Nesse composto, os íons metálicos são quimicamente conectados através de pontes oxo 

e acetato, as quais também atuam como caminhos de interação magnética e a estrutura 

molecular, bem como a representação dos acoplamentos magnéticos entre os íons metálicos 

desse cluster, são apresentadas na Figura 18. 

 

 

Figura 18. Estrutura molecular do cluster Mn12 (esquerda) e representação dos acoplamentos magnéticos entre 
os diferentes íons da estrutura (direita) (SESSOLI et al., 1993). 

 

Esses sistemas moleculares 0 – D (não crescem polimericamente em nenhuma direção) 

que apresentam os fenômenos de relaxação lenta da magnetização receberam o nome de 

magnetos de uma única molécula, abreviado por SMM (do inglês single molecule magnet). Nos 

magnetos clássicos altamente conhecidos na atualidade, a magnetização ocorre de maneira 

espontânea como resultado da interação magnética tridimensional entre os centros portadores 
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de spin do material ao longo da sua estrutura cristalina, levando a uma transição de fase para 

um ordenamento magnético de longo alcance. Por outro lado, nos SMM não ocorre essa 

magnetização espontânea, mas sim uma retenção da magnetização após a aplicação e posterior 

retirada de um campo magnético externo (SESSOLI et al., 1993).  

Esse fenômeno é uma consequência da presença de uma anisotropia magnética do tipo 

eixo fácil de magnetização, ou seja, existe um eixo sobre o qual a magnetização é mais estável 

do que nas demais direções, que ocorre principalmente como consequência da interação do 

campo cristalino e do acoplamento spin-órbita. Dessa forma, as posições paralelas e 

antiparalelas à esse eixo (MS = -S e +S) apresentam os menores potenciais de magnetização, 

com os outros estados (MS = S-1, S-2, ..., -S+1) crescendo, progressivamente em energia 

formando-se, assim, o que pode ser representado por um duplo poço de potencial que é ilustrado 

na Figura 19A, entre os quais existe uma barreira de energia (Ueff) que pode ser calculada 

quanticamente conforme a expressão  

Ueff=|D|S
2
 

na qual D é o parâmetro de desdobramento a campo zero (zero-field splitting), relacionado com 

o acoplamento spin-órbita (CARLIN, 1986; GATTESCHI E SESSOLI, 2003; NEESE E PANTAZIS, 

2011). 

A população desses estados é dada pela distribuição de Boltzmann e, portanto, para 

temperaturas suficientemente baixas (em que Ueff  é maior que o produto kBT, no qual kB é a 

constante de Boltzmann e T a temperatura) os estados de menor energia se encontram muito 

mais populados que os demais. Quando um campo magnético externo paralelo ao eixo de fácil 

magnetização é aplicado sobre tal sistema, ocorre o chamado efeito Zeeman, que consiste em 

um novo desdobramento dos níveis de energia, favorecendo energeticamente um desses estados 

(Figura 19B) que, consequentemente, se torna muito mais populado do que aquele que teve seu 

nível de energia elevado. Após a retirada desse campo magnético externo, os níveis de energia 

retornam à forma degenerada, entretanto, agora um dos estados (+S ou -S) está muito mais 

populado que o outro e, portanto, o material encontra-se magnetizado. Como é necessário 

vencer uma barreira de energia para que haja reversão da magnetização de parte da população 

do estado mais populado, esse sistema relaxa lentamente, surgindo assim os efeitos de relaxação 

lenta da magnetização e histerese magnética tão desejados (GATTESCHI E SESSOLI, 2003; NEESE 

E PANTAZIS, 2011). É extremamente importante lembrar que para que isso ocorra é necessário 

que o sistema esteja em uma temperatura suficientemente baixa para que a agitação térmica não 

supere a barreira de energia imposta pela anisotropia magnética. Portanto, existe uma 



44 

 

temperatura limite para que se observe os comportamentos acima citados, sendo essa 

temperatura denominada como temperatura de bloqueio (PINKOWICZ et al., 2011). Para o cluster 

Mn12, tal temperatura é da ordem de 4K, a qual é atingida, em termos práticos, apenas com o 

uso de hélio líquido (SESSOLI et al., 1993). 

 

Figura 19. Mecanismo de retenção da magnetização em SMM (A, B e C) e representação do tunelamento 
quântico da magnetização (D) (GOSWAMI et al., 2015). 

 

Além do efeito da agitação térmica, outro efeito que pode causar a supressão das 

propriedades magnéticas desses materiais é o tunelamento quântico, que consiste na reversão 

da magnetização sem o vencimento da barreira de energia em sistemas que possuem estados de 

mesma energia nos dois poços de potencial (Figura 19D). Quando o tunelamento ocorre entre 

os estados +S e -S, diz-se apenas que houve tunelamento quântico da magnetização, entretanto, 

esse efeito pode ocorrer entre estados de maior energia acessados em temperaturas suficientes 

para que esses sejam populados e, nesses casos, diz-se que houve tunelamento quântico 

termicamente ativado (GATTESCHI E SESSOLI, 2003). 
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Um dos principais objetivos do magnetismo molecular é, portanto, buscar novos 

materiais que apresentem maiores temperaturas de bloqueio. Como a barreira de energia é dada 

por um produto que envolve o spin total do sistema e o parâmetro de desdobramento a campo 

zero, conclui-se que se deve aumentar o valor desses parâmetros para que esse objetivo seja 

então atingido. Inicialmente, explorou-se a busca por novas moléculas com valores de spin total 

cada vez mais elevados, atingindo-se o recorde de S = 83/2 para um cluster contendo 12 íons 

manganês(III) e 7 íons manganês(II) que é comumente chamado de Mn19 (AKO et al., 2006). 

Entretanto, observou-se que o aumento do valor de spin total da molécula leva a uma redução 

no valor de D, que tende a zero à medida que S aumenta. Sendo assim, a estratégia mais 

interessante para a obtenção de tais sistemas é o aumento no valor de D a partir da utilização de 

elementos que apresentem alta anisotropia magnética (NEESE E PANTAZIS, 2011). Nesse sentido, 

os elementos terras raras, em especial os lantanídeos, ganham grande atenção pois, por 

apresentarem altos valores de momento angular orbital quando comparados a outros elementos 

da série de transição, conferem altos valores de desdobramento a campo zero a seus compostos 

de coordenação.  

Nesse contexto, no ano de 2017 pesquisadores exploraram a química de compostos 

organometálicos para sintetizar um composto de coordenação mononuclear contendo o íon 

disprósio(III) coordenado por dois anéis ciclopentadienil  contendo substituintes terc-butil, o 

qual apresentou temperatura de bloqueio recorde à época de sua publicação, tendo atingido a 

marca de 60K (GOODWIN et al., 2017; GUO et al., 2017). No ano seguinte, alterando-se os 

substituintes presentes nos anéis ciclopentadienil, Guo et al. (2018) reporta um novo recorde 

em temperatura de bloqueio de SMM, ultrapassando 80K e, assim, vencendo a barreira do hélio 

líquido para o nitrogênio líquido. Ambos os compostos são comumente chamados de 

disprosioceno e suas estruturas são representadas na Figura 20. Como esses compostos são 

mononucleares, foram batizados de magnetos de um único íon – SIM do inglês single ion 

magnets. 
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Figura 20. Estruturas moleculares dos complexos disprosioceno com temperatura de bloqueio da ordem de 60K 
(esquerda) e 80K (direita). Imagens extraídas, respectivamente, de GOODWIN et al. (2017) e GUO et al. (2018). 

 

Apesar das suas excelentes propriedades como SMM, esse composto apresenta algumas 

barreiras em relação à sua aplicação tecnológica. A primeira delas está relacionada com a sua 

síntese, que requer condições extremamente livre da presença de água e oxigênio e os solventes 

utilizados nesse procedimento passaram por um processo de refluxo com agente dessecante por 

no mínimo três dias (GUO et al, 2018). Em termos práticos, essas condições se traduzem em 

um custo elevado para sua produção em escala industrial e, portanto, novas alternativas devem 

ser buscadas. Além disso, para viabilizar tecnicamente a utilização desses materiais magnéticos 

moleculares em sistemas tecnológicos, é fundamental que se estes sejam estavelmente 

depositados sobre superfícies condutoras e suas propriedades sejam acessadas e manipuladas 

através de agentes externos como, por exemplo, corrente elétrica (CORNIA et al, 2011).  

Uma estratégia que vem se mostrado bastante promissora nesse sentido é a síntese de 

compostos de coordenação empregando radicais orgânicos como ligantes nos quais coexistem 

íons da primeira série de transição e íons lantanídeos, visto que nesses compostos é possível 

associar a alta anisotropia magnética dos íons lantanídeos com a alta interação magnética de 

troca entre os radicais orgânicos e os íons de metais de transição (PATRASCU et al., 2017; ZHU 

et al., 2016). Sendo assim, há ainda a associação de 3 unidades paramagnéticas em uma mesma 

unidade molecular que podem gerar interessantes propriedades magnéticas se agirem de forma 

sinérgica entre si, por exemplo, quando há orientação ferromagnética entre todos esses centros 

e seus eixos de anisotropia se alinham paralelamente (ANDRUH, 2018). 

Nesse contexto, a classe dos radicais derivados do nitronil nitróxido (Figura 21) 

apresentam grande potencialidade de aplicação por alguns motivos que são descritos a seguir. 
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O primeiro deles é a estabilidade desses compostos em condições ambiente, o que é alcançado 

por fatores químicos em sua estrutura como o impedimento estéreo provocado pelos grupos 

CH3, ausência de hidrogênio nas posições alfa e a ressonância presente sobre as ligações O–N–

C–N–O. Outro aspecto interessante dessa classe de moléculas é a sua versatilidade em relação 

ao grupo substituinte, o qual pode ser facilmente modificado bastando apenas modificar o 

precursor de síntese (ULLMAN et al.,1970). Por fim, analisando essa estrutura do ponto de vista 

da química de coordenação, observa-se que esta apresenta pelo menos dois pontos de 

coordenação distintos (seus átomos de oxigênio) em posições opostas, o que permite a 

construção de compostos de coordenação com diferentes topologias e dimensionalidades 

(LUNEUA, 2020).  

 

Figura 21. Estrutura molecular genérica dos radicais nitronil nitróxido. 

A presença da ressonância na molécula, além de conferir estabilidade a ela, a torna uma 

base fraca de Lewis, o que dificulta a sua coordenação a centros metálicos. Dessa forma, para 

permitir a síntese de compostos de coordenação contendo radicais dessa classe como ligantes, 

utiliza-se a estratégia conhecida como blocos construtores, na qual sintetiza-se previamente 

precursores metálicos contendo ligantes retiradores de elétrons (por efeito indutivo) que 

aumentam a acidez desse centro metálico e permitem a coordenação deste à base fraca do 

radical nitronil nitróxido. Um ligante bastante explorado na literatura para esse efeito é a 

hexafluoroacetilacetona (Hhfac, Figura 22), que contém grupos CF3 capazes de produzir o 

efeito de interesse mencionado no parágrafo anterior (PATRASCU et al, 2017; SARMIENTO et 

al, 2019).  

 

 

Figura 22. Estrutura molecular da hexafluoroacetilacetona.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA  

Todos os reagentes, solventes e o bloco construtor [Cu(hfac)2(H2O)2], no qual hfac 

representa o ligante hexafluoroacetilacetonato, foram obtidos comercialmente e utilizados sem 

purificação prévia.  

Medidas de espectroscopia de absorção na região do infravermelho foram realizadas no 

equipamento ATR Alpha-P Bruker do laboratório de Magnetismo Molecular da UFF e medidas 

de espectroscopia eletrônica em estado sólido na região do UV-vis foram realizadas em 

equipamento Varyan-Carry 5000 na faixa de 190 – 800 nm. 

As medidas de difração de raios X em monocristal (radiação Mo K) foram coletadas 

no equipamento Bruker D8 Venture do laboratório de difração de raios X da UFF (LDRX – 

UFF) na temperatura de 298 K com uso da plataforma Bruker Instrument ServiceV6.2.6. O 

refinamento da célula unitária e redução dos dados de difração foram realizados 

respectivamente com os softwares APEX3 (BRUKER AXS, 2007) e SAINT (BRUKER AXS, 

2013). O programa SADABS (SHELDRICK, 1996) foi empregado para a realização da correção 

por absorção, na qual empregou-se o método multi-scan. Por fim, as estruturas cristalinas foram 

resolvidas e refinadas, respectivamente, com os programas SHELXS-97 e SHELXL-2014 

(SHELDRICK, 2008) e as imagens das estruturas foram geradas utilizando-se o MERCURY 

(MACRAE et al, 2006). Para análise da pureza de fases das amostras estudadas, realizou-se 

medidas de difração de raios X em policristal (radiação Cu K) à temperatura ambiente com 

uso do equipamento Bruker D8 Advance, do mesmo laboratório, equipado com detector 

LynxEye. 

Por fim, as medidas de magnetização sob campo magnético externo estático (medidas 

DC) foram realizadas em um magnetômetro Quantum Design MPMS3 SQUID (compostos 1, 

3, e 4) sob campo de 1 kOe e faixa de temperatura de 5 – 50 K e sob campo de 10 kOe na faixa 

de temperatura de 40 – 300 K. Para o composto 2, utilizou-se a opção VSM do magnetômetro 

Quantum Design PPMS e campo magnético de 1 kOe para a faixa de temperatura de 3 – 300 

K. Esse último equipamento foi ainda empregado em todas as medidas de magnetização sob 

campo magnético alternado (medidas AC) trocando-se a opção VSM pela opção ACMS. 

3.1 SÍNTESE DOS BLOCOS CONSTRUTORES [Co(hfac)2(H2O)2] e 

[Ln(hfac)3(H2O)3] (LnIII = Gd, Tb e Dy) 

O precursor [Co(hfac)2(H2O)2] (Figura 23) foi sintetizado por procedimento similar ao 

descrito por Cotton e Holm (1960). Inicialmente, solubilizou-se 1,2454g (5 mmol) de acetato 
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de cobalto(II) tetrahidratado em 15 mL de água destilada. Em seguida, preparou-se uma solução 

etanólica (15 mL de etanol) contendo 1,41 mL (10 mmol) do pré-ligante 

hexafluoroacetilacetona, a qual foi adicionada à primeira solução, havendo então o 

desprotonamento da hexafluoroacetilacetona pelas moléculas de acetato, formando o ligante 

hexafluoroacetilacetonato. O sistema foi mantido sob agitação por 1 hora e, posteriormente, o 

produto obtido na forma de precipitado de coloração laranja foi filtrado a vácuo e lavado com 

água destilada. Rendimento: 99 % (2,519 g).  

Os blocos [Ln(hfac)3(H2O)3] (LnIII = Gd, Tb e Dy), representados na Figura 23, foram 

sintetizados de acordo com o procedimento descrito por Bernot et al. (2007). 

Hexafluoroacetilacetona (2,115 mL; 15 mmol) foi solubilizada em 15 mL de éter dietílico e, a 

essa solução, sob agitação e banho de gelo, adicionou-se 2,0 mL (15 mmol) de solução de 

hidróxido de amônio 30%. Após essa adição, esperou-se até o fim da evolução de vapor de 

coloração branca e adicionou-se ao sistema uma solução aquosa (5 mL de água destilada) 

contendo 5 mmol de nitrato do lantanídeo de interesse. O meio reacional foi mantido em 

agitação, sob banho de gelo, por 1 hora. Após esse período, separou-se a fase aquosa da fase 

orgânica e a fase orgânica foi purificada por extração líquido-líquido com água destilada (3 x 

15 mL). O solvente foi então removido por rotaevaporação e obteve-se o produto na forma de 

um óleo de coloração amarelada, o qual foi purificado por recristalização em n-hexano a 60ºC 

e o material de interesse foi então isolado na forma de cristais de coloração branca. Rendimento: 

45 – 54 %. 

 

Figura 23. Estruturas moleculares dos blocos construtores [Co(hfac)2(H2O)2] (esquerda) e  [Ln(hfac)3(H2O)3] 
(direita). 
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3.2 SÍNTESE DO LIGANTE RADICALAR TlTrzNIT 

O radical 1-(m-toluil)-1H-1,2,3-triazol-4-(3,3,4,4-tetrametil-2-oxil-5-oxidil-imidazol), 

inédito e de agora em diante nomeado por TlTrzNIT, foi sintetizado de acordo com 

procedimento descrito por Ullman et al. (1970), no qual o 1-(m-toluil)-1H-1,2,3-triazol-4-

carbaldeído (previamente sintetizado pelo grupo de pesquisa dos professores Vitor Francisco 

Ferreira e Fernando de Carvalho da Silva, ambos do departamento de Química Orgânica da 

UFF, através da metodologia descrita por Boechat et al. (2011)) foi condensado ao sulfato de 

N,N’-(2,3-dimetilbutano-2,3-diil)bis(hidroxilamina) e posteriormente oxidado (Figura 24). 

 

 

Figura 24. Esquema reacional da síntese do ligante radicalar TlTrzNIT 

Em 20 mL de metanol dispersou-se 492 mg (2 mmol) do sulfato de N,N’-(2,3-

dimetilbutano-2,3-diil)bis(hidroxilamina) e, em seguida, ao meio reacional foram adicionados 

836 L (6 mmol) de trietilamina, havendo completa dissolução do sal de bisidroxilamina. A 

esse sistema foram adicionados 374 mg (2 mmol) do aldeído precursor e esse sistema foi 

mantido sob agitação à temperatura de 40 ºC por 8 horas. Após decorrido esse tempo, o 

aquecimento foi desligado e o sistema mantido sob agitação à temperatura ambiente por 16 

horas complementares. Ao completar-se 24 horas de reação, removeu-se o solvente do meio 

através de rotaevaporação e obteve-se uma mistura de produto e sub-produtos na forma de um 

óleo levemente amarelado. Tal óleo foi solubilizado em 15 mL de diclorometano e oxidado, 

sob agitação intensa e em banho de gelo, mediante adição de 428 mg (2 mmol) de periodato de 

sódio. Após 30 minutos de reação, o sistema apresentava coloração azul marinho bastante 

intensa e teve, portanto, seu solvente novamente removido por rotaevaporação a 40ºC e o 

produto foi purificado por cromatografia em coluna empregando-se sílica como fase 

estacionária e éter dietílico como eluente. O solvente da solução final foi removido por 
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rotoevaporação e o produto foi obtido como um sólido de coloração azul escura com rendimento 

de 72% (455 mg). Uma alíquota dessa solução foi mantida em repouso a temperatura ambiente 

por algumas horas e permitiu a formação de monocristais apropriados para a resolução 

estrutural por difração de raios X. 

3.3 SÍNTESE DOS COMPLEXOS INÉDITOS 1 – 4  

Os complexos {[Cu2(hfac)3(TlTrzNIT)2][Ln(hfac)4]∙C7H16}n (LnIII = Gd (1), Tb (2) e 

Dy (3)) e [Co(hfac)(TlTrzNIT)2][Dy(hfac)4] (4) – todos inéditos – embora apresentem 

topologias estruturais distintas, foram sintetizados empregando-se o mesmo procedimento 

(Figura 25). Em um balão de fundo redondo de 2 vias, dispersou-se em 10 mL de n-hepatno 8,1 

mg (15,8 mol) do bloco construtor [Cu(hfac)2(H2O)2] (para a síntese dos complexos 1 – 3) ou 

8,0 mg (15,8 mol) [Co(hfac)2(H2O)2] (para a síntese do complexo 4) juntamente com 8mol 

do precursor [Ln(hfac)3(H2O)x] apropriado para cada reação. O sistema foi então levado ao 

refluxo – sob agitação, havendo total dissolução dos precursores metálicos, e tais condições 

foram mantidas por 2 horas. Após decorrido esse tempo, o aquecimento foi desligado e a 

solução foi resfriada até 60 ºC. Ao atingir essa temperatura, adicionou-se ao sistema uma 

solução de 1 mL de diclorometano e 5 mg (15,8 mol) do ligante TlTrzNIT. O meio reacional 

foi mantido sob agitação por 15 minutos adicionais e, então, a solução resultante foi transferida 

para um frasco (com capacidade para 20 mL), o qual foi vedado e mantido em repouso a 

temperatura ambiente e atmosfera contendo agente dessecante por 2 – 3 dias (para os complexos 

1 – 3) ou 10 dias (4) originando monocristais de coloração castanha escura apropriados para 

resolução estrutural por difração de raios X.
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Figura 25. Esquema reacional de síntese dos complexos heterometálicos 1 - 4. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO RADICAL TlTrzNIT 

Os monocristais do radical TlTrzNIT obtidos foram empregados na técnica de 

resolução estrutural por difração de raios X em monocristal e os parâmetros dessa medida, da 

estrutura e do refinamento estrutural são apresentados na Tabela 9.  

 

Tabela 9. Parâmetros experimentais da estrutura cristalina, medida e refinamento estrutural da resolução 
estrutural por difração de raios X do radical TlTrzNIT 

Fórmula química C16H20N5O2 Z 4 

Massa molar (g mol-1) 314,37 Densidade (Mg.m-3) 1,300 

Sistema cristalino Monoclínico  (mm-1) 0,09 

Grupo de espaço P 21/c Reflexões medidas 4928 

Radiação MoK Reflexões independentes 3289 

Temperatura (K) 298 Faixa de  (º) 2,1 – 26,4 

a (Å) 10,5229(4) Rint 0,065 

b (Å) 13,6193(8) Valores de R1 (I>2>(I)) 0,053 

c (Å) 12,3638(7) Valores de wR(F2) (I>2>(I)) 0,119 

(º) 90 Valores de R1 (todos os dados) 0,099 

(º) 114,977(2) Valores de wR(F2) (todos os dados) 0,137 

(º) 90 Qualidade do ajuste em F2 1,01 

V (Å3) 1606,20(15) Depósito no CCDC 1884966 

 

Através dessa técnica confirmou-se a obtenção da estrutura proposta, conforme pode ser 

visto na sua imagem gerada que é apresentada na Figura 26. Os comprimentos das ligações N1–

O1 e N2–O2 são, respectivamente, de 1,273(3) e 1,281(3) Å, concordando com comprimentos 

de ligações N–O de radicais derivados do nitronil nitróxido anteriormente reportados 

(TOLSTIKOV et al., 2015). O ângulo de torsão entre os anéis imidazol e triazol formado pelos 

átomos N2–C7–C8–C9 é de 11,8(4) º, sendo, portanto, esses anéis quase coplanares. Como na 

técnica de difração de raios X em monocristal, como o próprio nome já menciona, emprega um 

único cristal, é necessário analisar-se a amostra em relação a estrutura obtida por essa técnica, 

ou seja, determinar a pureza de fases do material, através da difração de raios X em policristal. 

O difratograma obtido é apresentado na Figura 27 e confirma que todo o material é composto 
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por uma única fase cristalina através da comparação com o difratograma simulado a partir dos 

dados de difração em monocristal.  

 

Figura 26. Estrutura cristalográfica do radical TlTrzNIT: (a) unidade assimétrica; (b) empacotamento cristalino; 
(c) estrutura molecular considerando o volume proporcional dos átomos. Átomos de hidrogênio foram omitidos 

em a e b para facilitar a visualização. 

 

Figura 27. Difratogramas simulado e experimental obtidos para o radical TlTrzNIT. 

O material foi ainda caracterizado por ponto de fusão, verificando-se que este se 

decompõe em um sólido verde na temperatura de 169 ºC, e técnicas espectroscópicas de 

absorção na região do infravermelho e eletrônica na região do UV-vis. O espectro de 

infravermelho é apresentado na Figura 28 e destaca-se as bandas listadas na Tabela 10, com 
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suas respectivas atribuições. Do mesmo modo, o espectro eletrônico obtido em estado sólido é 

apresentado na Figura 29.  

 

Figura 28. Espectro de absorção no infravermelho obtido para o radical TlTrzNIT. 

 

Tabela 10. Principais bandas de absorção na região do infravermelho do radical TlTrzNIT e suas respectivas 
atribuições 

Número de onda (cm-1) Atribuição 

3123  N–H aromático 

3060  C–H aromático 

2986, 2924 e 2867  C–H alifático 

1589, 1494 e 1427  C=C e/ou –N=N aromáticos 
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Figura 29. Espectro eletrônico do radical TlTrzNIT no estado sólido. 

Nesse espectro destacam-se as bandas de absorção observadas em 259 e 346 nm 

atribuídas a transições –* da porção nitronil nitróxido e/ou do anel triazol; 520, 561, 606 e 

665 nm atribuídas a transições n–no nitronil nitróxido (LIEBER et al., 1958). 

4.2 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS COMPLEXOS 1 – 4  

Da mesma forma que para o radical TlTrzNIT, a estrutura cristalina dos complexos 1 

– 4 foram resolvidas a partir dos monocristais obtidos. Parâmetros da estrutura cristalina, da 

medida de difração de raios X em monocristal e do refinamento estrutural são listados na Tabela 

11.  

 

Tabela 11. Parâmetros experimentais da estrutura cristalina, medida e refinamento estrutural da resolução 
estrutural por difração de raios X dos compostos 1 - 4. 

 1 2 3 4 

Fórmula química 
C74H63Cu2F42N10

O18Gd 

C74H63Cu2F42N10

O18Tb 

C74H63Cu2F42N10

O18Dy 

C57H45CoF30N10

O14Dy 

Massa molar (g mol-1) 2462,67 2464,34 2467,95 1885,46 

Sistema cristalino Triclínico Triclínico Triclínico Triclínico 

Grupo de espaço P-1 P-1 P-1 P-1 

Radiação Mo K Mo K Mo K Mo K 

Temperatura (K) 298 298 298 298 

a (Å) 14,598(3) 14,6363(9) 14,6062(15) 16,5457(6) 

b (Å) 18,320(4) 18,3040(9) 18,2850(19) 18,3344(8) 

c (Å) 20,362(4) 20,3758(11) 20,331(2) 25,7563(10) 
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 1 2 3 4 

(º) 78,987(6) 78,935(2) 78,967(3) 100,073(2) 

(º) 71,102(5) 71,035(2) 70,997(3) 91,355(2) 

(º) 78,414(6) 78,583(5) 78,581(3) 98,940(2) 

V (Å3) 5000,0(16) 5012,1(5) 4984,8(16) 7589,0(5) 

Z 2 2 2 4 

Densidade (Mg.m-3) 1,636 1,633 1,644 1,650 

 (mm-1) 1,222 1,261 1,308 1,33 

Reflexões medidas 64557 76710 101627 199691 

Reflexões independentes 17672 17719 17625 26741 

Faixa de  (º) 2,21 – 25,03 2,07 – 25,03 2,21 – 25,03 2,13 – 25,03 

Rint 0,057 0,039 0,078 0,042 

Valores de R1 (I>2>(I)) 0,066 0,056 0,079 0,049 

Valores de wR(F2) 

(I>2>(I)) 
0,159 0,140 0,203 0,127 

Valores de R1 (todos os 

dados) 
0,112 0,086 0,127 0,065 

Valores de wR(F2) (todos 

os dados) 
0,196 0,169 0,243 0,143 

Qualidade do ajuste em F2 1,05 1,08 1,08 1,06 

Depósito no CCDC 1872834 1872835 1872836 1872837 

 

Os compostos 1 – 3 são compostos de coordenação isoestruturais nos quais durante a 

reação de síntese um dos ligantes aniônicos hfac migrou do centro metálico de cobre(II) para o 

íon lantanídeo, formando assim um complexo de cobre catiônico com contra-íon [Ln(hfac)4]
- 

(LnIII = Gd (1), Tb (2) ou Dy (3)). A estrutura desses compostos é apresentada na Figura 30. 
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Figura 30. Estrutura cristalográfica dos complexos 1 - 3: (a) unidade assimétrica com omissão da molécula de n-
heptano; (b) empacotamento cristalino; (c) representação do polímero de coordenação unidimensional. Átomos 

de hidrogênio e flúor foram omitidos para facilitar a visualização. 

É possível verificar que ao centro de cobre(II) que perdeu um ligante hfac (Cu1), duas 

moléculas do radical são coordenadas de forma bidentada através de um átomo de oxigênio (O2 

e O3) do fragmento nitronil nitróxido e um átomo de nitrogênio (N3 e N8), formando um 

quelato com a forma de um anel de 6 membros. A geometria molecular ao redor desse centro 

metálico é do tipo octaédrica com distorções de Jahn-Teller do tipo comprimidas (conforme 

pode ser visto nos comprimentos de ligação descritos na Tabela 12) e nessa esfera de 

coordenação os átomos de nitrogênio ocupam as posições axiais e os átomos de oxigênio tanto 

dos radicais quanto do ligante hfac (que completa a esfera de coordenação do centro metálico) 

ocupam as posições equatoriais. O outro átomo de oxigênio do fragmento nitronil nitróxido de 

cada uma das moléculas de radical se coordenam a um segundo íon cobre(II) (Cu2) de forma 
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monodentada, originando assim um polímero de coordenação unidimensional. A geometria 

molecular em torno do Cu2 é do tipo octaédrica com distorções do tipo Jahn-Teller alongadas, 

sendo esse um dos primeiros exemplos de estrutura contendo distorções de Jahn-Teller 

alongadas e comprimidas coexistindo ao longo de uma mesma cadeia. Nesse segundo centro 

metálico, os átomos de oxigênio das porções nitronil nitróxido a ele coordenados ocupam as 

posições axiais, enquanto os ligantes hfac ocupam suas posições equatoriais. A diferença na 

posição de coordenação dos átomos de oxigênio dos radicais aos centros metálicos tem alta 

influência sobre o acoplamento magnético radical – metal, como será melhor detalhado na 

descrição dos resultados das medidas de magnetização (tópico 4.3). O comprimento médio das 

ligações N–O nos radicais é de 1,25 Å, concordando com valores encontrados na literatura para 

complexos contendo radicais nitronil nitróxido coordenados a íons cobre(II) (GUEDES et al., 

2012).  

Em todos os casos os íons lantanídeo(III) são octa-coordenados por 8 átomos de 

oxigênio oriundos de 4 ligantes hfac e a geometria em torno desse íon é do tipo trigonal 

prismática biaumentada, grupo de ponto C2v, as quais foram calculadas com emprego do 

software SHAPE (LUNEL et al, 2013). Os comprimentos das ligações Ln–O variam entre 

2,352(5) – 2,389(5) em 1; 2,337(4) – 2,379(4) em 2; e 2,325(7) – 2,367(7) em 3, conferindo 

com complexos contendo íons lantanídeos trivalentes coordenados por ligantes hfac (REIS et 

al., 2016).   

 

Tabela 12. Principais comprimentos e ângulos de ligação dos compostos 1 - 4 

Átomos 1 2 3 Átomos 4 

Comprimentos de ligação (Å) 

Cu1—O2 2.132(5) 2.128(4) 2.116(7) Co1a–O1a 2.030(4) 

Cu1—O3 2.129(5) 2.125(4) 2.130(7) Co1a–O3a 2.045(3) 

Cu1—O5 2.110(5) 2.087(4) 2.100(8) Co1a–O5a 2.039(4) 

Cu1—O6 2.064(5) 2.105(4) 2.078(7) Co1a–O6a 2.068(3) 

Cu1—N3 2.001(5) 1.992(4) 2.008(7) Co1a–N3a 2.109(4) 

Cu1—N8 1.987(5) 2.010(4) 2.001(7) Co1a–N8a 2.117(4) 

Cu2—O1 2.501(5) 2.459(5) 2.518(7) Co1b–O1b 2.037(4) 

Cu2—O4 2.456(6) 2.513(5) 2.455(7) Co1b–O3b 2.028(3) 

Cu2—O7 1.919(5) 1.915(4) 1.917(7) Co1b–O5b 2.051(4) 

Cu2—O8 1.912(5) 1.924(4) 1.913(8) Co1b–O6b 2.054(3) 
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Cu2—O9 1.951(5) 1.939(4) 1.913(8) Co1b–N3b 2.108(3) 

Cu2—O10 1.929(5) 1.954(4) 1.936(7) Co1b–N8b 2.124(4) 

Ln—O11 2.352(5) 2.376(4) 2.367(7) N1a–O1a 1.308(5) 

Ln—O12 2.362(5) 2.350(4) 2.328(7) N2a–O2a 1.265(5) 

Ln—O13 2.372(6) 2.354(5) 2.346(7) N6a–O3a 1.304(5) 

Ln—O14 2.388(5) 2.375(4) 2.355(7) N7a–O4a 1.261(8) 

Ln—O15 2.362(5) 2.339(4) 2.325(7) N1b–O1b 1.301(7) 

Ln—O16 2.389(5) 2.337(4) 2.325(7) N2b–O2b 1.267(7) 

Ln—O17 2.385(5) 2.345(4) 2.333(7) N6b–O3b 1.298(6) 

Ln—O18 2.363(5) 2.379(4) 2.366(7) N7b–O4b 1.259(7) 

Ângulos de ligação (º) 

Cu1–O2–N2 116.2(4) 119.0(3) 116.2(7) Co1a–O1a–N1a 123.6(3) 

Cu1–O3–N6 118.9(4) 115.8(3) 118.3(7) Co1a–O3a–N6a 120.6(3) 

Cu2–O1–N1 163.4(4) 163.4(4) 164.7(7) Co1b–O1b–N1b 123.7(3) 

Cu2–O4–N7 136.1(5) 136.7(4) 136.5(7) Co1b–O3b–N6b 124.6(3) 

 

A pureza de fases desses compostos também foi investigada e os difratogramas obtidos 

experimentalmente e por simulação a partir dos dados de difração em monocristal são 

apresentados na Figura 31, confirmando se tratar de uma única fase cristalina.  

 

Figura 31. Difratogramas simulado e experimentais obtidos para os compostos de coordenação 1 - 3. 
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Esses materiais foram também caracterizados, tal como o radical TlTrzNIT, por 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho e espectroscopia eletrônica na região do 

UV-vis. Os espectros de infravermelho gerados são apresentados na Figura 32 e destacam-se 

as bandas listadas e atribuídas na Tabela 13. Da mesma forma, os espectros eletrônicos gerados 

a partir da amostra no estado sólido são apresentados na Figura 33 e as atribuições das transições 

observadas são listadas na Tabela 14. 

  

Figura 32. Espectros de infravermelho obtidos para os compostos 1 - 3. 

Tabela 13. Principais bandas do espectro de infravermelho dos compostos 1 - 3 e suas respectivas atribuições 

Número de onda (cm-1) 
Atribuição 

1 2 3 

1650 1650 1650  C=O

1469 1469 1471 C–H 

1252, 1197, 1138 e 

1096 

1252, 1197, 1139, 1106 e 

1096 

1251, 1196, 1138, 

1097 
 C–F 
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Figura 33. Espectros eletrônicos na região do UV-vis obtidos para os compostos 1 - 3 no estado sólido. 

Tabela 14. Atribuição das bandas de absorção observadas nos espectros eletrônicos dos compostos 1 - 3. 
TCML é a abreviatura para "transferência de carga metal-ligante". Atribuições feitas com base em Tsukahara et 

al. (2002) 

Comprimento de onda (nm) 
Transição 

1 2 3 

259, 306 e 351 265, 307 e 351 265, 307 e 351 –* nos ligantes TlTrzNIT e hfac 

451, 547, 585 e 

638 

450, 548, 588 e 

640 

450, 540, 585 e 

640 

Transições internas nos ligantes e 

TCML 

 

Assim como nos compostos 1 – 3, na síntese do complexos 4 um ligante aniônico hfac 

migra do bloco [Co(hfac)2(H2O)2] para o bloco [Dy(hfac)3(H2O)3] eliminando as moléculas de 

água coordenadas a esse último e formando a espécie aniônica [Ln(hfac)4]- que cristaliza como 

contra-íon do complexo catiônico contendo o íon cobalto(II), conforme pode ser observado na 

estrutura cristalina apresentada na Figura 34. Nesse composto de coordenação, duas moléculas 

do radical TlTrzNIT também atuam como ligantes bidentados e se coordenam ao íon cobalto(II) 

– através de um dos seus átomos de oxigênio do grupo NIT e um átomo de nitrogênio do anel 

triazol – e um ligante hfac completa a esfera de coordenação do centro metálico. Entretanto, ao 

contrário do que se observou nos compostos 1 – 3, para o complexo 4 o outro átomo de oxigênio 
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do nitronil nitróxido manteve-se não coordenado, gerando-se assim espécies discretas ao invés 

de polímeros unidimensionais. Devido à presença de três ligantes bidentados ligados de forma 

distinta ao centro metálico, foi possível observar a formação dos dois isômeros 

[Co(hfac)(TlTrzNIT)2]
+ (unidade representada como Co1: os ligantes formam uma hélice que 

gira no sentido anti-horário;  unidade representada por Co2: os ligantes foram uma hélice que 

gira no sentido horário).  

 

Figura 34. Estrutura cristalina do composto 4: (a) representação de um dos isômeros; (b) unidade assimétrica 
contendo os dois isômeros co-cristalizados. Átomos de flúor e hidrogênio foram omitidos para facilitar a 

visualização 

Como mencionado no parágrafo anterior, o íon disprósio(III) é coordenado por 4 

ligantes hfac, formando um ambiente DyO8. A geometria em torno desse centro metálico varia 

entre as duas unidades co-cristalizadas, sendo do tipo trigonal prismática biaumentada (grupo 

de ponto C2v) para a unidade representada por Ln1 e quadrática antiprismática (grupo de ponto 

D4d) para a unidade representada por Ln2. Os comprimentos das ligações Dy–O variam entre 

2,318(4) – 2,363(4) Å para a unidade 1 e 2,331(4) – 2,375(4) Å para a unidade 2, os quais 

também conferem com dados da literatura (REIS et al., 2016).  

No empacotamento cristalino as unidades [Co(hfac)(TlTrzNIT)2]
+ e [Ln(hfac)4]

- 

possuem interações intermoleculares do tipo F…F, Csp3H…F e Csp2H…Ohfac gerando um arranjo 

alternado entre as unidades 1 e 2 ao longo do plano cristalográfico ac, conforme pode ser 

verificado na Figura 35. 
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Figura 35. Alternância entre as unidades 1 e 2 do composto 4 ao longo do plano cristalográfico ax. A unidade 1 é 
representada em laranja, enquanto a unidade 2 é representada em azul. 

A pureza de fase cristalina do material foi confirmada através da difração de raios X em 

policristal, conforme pode ser observado pelos difratogramas experimental e simulado 

mostrados na Figura 36. 
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 Figura 36. Difratogramas experimental e simulado obtidos para o composto 4.  

Assim como os demais materiais desenvolvidos nesse trabalho, esse complexo foi 

caracterizado por espectroscopia de absorção no infravermelho e eletrônica no UV-vis. O 

espectro de infravermelho obtido é apresentado na Figura 37 e as atribuições das principais 

bandas observadas é feito na Tabela 15, enquanto e espectro eletrônico obtido pro material em 

estado sólido é apresentado na Figura 38 e as transições observadas são listadas na Tabela 16. 
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 Figura 37. Espectro de absorção no infravermelho obtido para o composto de coordenação 4. 

 

Tabela 15. Principais bandas do espectro de infravermelho dos composto 4 e suas respectivas atribuições 

Número de onda (cm-1) Atribuição 

2994, 2939 e 2874  C–H alifático 

1618  C=O

1485 C–H 

1251, 1194, 1136 e 1098  C–F 
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Figura 38. Espectro eletrônico obtido para o composto 4 no estado sólido. 

 

Tabela 16. Atribuição das bandas de absorção observadas no espectro eletrônico do composto 4. TCML é a 
abreviatura para "transferência de carga metal-ligante". Atribuições feitas com base em Tsukahara et al. (2002) 

Comprimento de onda (nm) Transição 

260, 306 e 347 –* nos ligantes TlTrzNIT e hfac 

542, 580 e 640 Transições internas nos ligantes e TCML

 

4.3 MEDIDAS DE MAGNETIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Na sequência, investigou-se as propriedades magnéticas dos compostos de coordenação 

1 – 4 através de medidas da susceptibilidade magnética sob campo externo estático e alternado. 

Primeiramente, estudou-se a susceptibilidade magnética sob campo estático em função da 

temperatura e analisou-se os dados através da curva do produto da susceptibilidade magnética 

pela temperatura versus temperatura (T x T). Os resultados obtidos são apresentados na Figura 

39. 
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Figura 39. Gráfico do produto da susceptibilidade magnética pela temperatura versus temperatura para os 
compostos 1 – 4. 

À temperatura de 300K, os valores teóricos de χT para as unidades paramagnéticas (dois 

radicais, dois íons cobre(II) e um íon lantanídeo(III)  (GdIII, TbIII e DyIII respectivamente))  

desacopladas são de 9.4, 13.3 e 15.7 cm3 K mol-1. Experimentalmente, os valores obtidos foram 

de 8,9; 12,4 e 14,8 cm3 K mol-1 para os complexos 1, 2 e 3 respectivamente. Tais valores, abaixo 

dos esperados, sugerem uma forte interação antiferromagnética entre os centros portadores de 

spin que pode ser observada até mesmo na temperatura de 300K. O mesmo ocorre para o 

complexo 4, no qual o valor máximo esperado é de 18.7 cm3 K mol-1 – para duas moléculas de 

radical, um íon cobalto(II) e um íon disprósio(III) desacoplados – e obteve-se 

experimentalmente o valor de 15.0 cm3 K mol-1.  

Para avaliar quantitativamente as interações entre as moléculas de radical e íons 

cobre(II) ao longo da cadeia unidimensional formada por eles, os dados de T x T do complexo 

1, que apresenta como íon lantanídeo o gadolínio(III), magneticamente isotrópico – pois no 

estado fundamental apresenta S=7/2 e portanto não possui acoplamento spin-órbita, fenômeno 

responsável pelo surgimento da anisotropia magnética – foram ajustados (linha sólida de cor 

vermelha no gráfico da Figura 39). Para isso considerou-se quatro constantes de acoplamento 

Ajuste 



69 

 

magnético, J, distintos entre as moléculas de radical e os íons cobre(II), conforme ilustrado na 

Figura 40. Vale ressaltar que inicialmente considerou-se apenas duas constantes de 

acoplamento magnético, mas isso gerou uma qualidade muito baixa dos dados fitados.  

 

Figura 40. Representação das constantes de acoplamento magnético entre radical e íon cobre(II) ao longo da 
cadeia. 

Empregou-se o seguinte hamiltoniano de spin para o cálculo dessas constantes 

�̂� = ∑[−𝐽1(𝑆4𝑖+1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝑆4𝑖+2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) − 𝐽2(𝑆4𝑖+2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝑆4𝑖+3

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) − 𝐽3(𝑆4𝑖+3
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝑆4𝑖+4

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) − 𝐽4(𝑆4𝑖+4
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝑆4𝑖+5

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)]

2

𝑖=0

+ termos do efeito Zeeman 

Dessa forma, os dados experimentais foram ajustados utilizando-se o software PHI 

(CHILTON et al, 2013) e encontrou-se os valores de J1 = -22.1 cm-1, J2 = -473 cm-1, J3 = 5.0 cm-

1 e J4 = 59 cm-1. De acordo com a convenção adotada, os valores negativos de J indicam um 

acoplamento antiferromagnético enquanto os positivos se traduzem em um acoplamento do tipo 

ferromagnético entre as unidades consideradas. É importante relembrar que para o caso do Cu1, 

os átomos de oxigênio do grupo nitronil nitróxido se coordenam equatorialmente ao centro 

metálico, enquanto em Cu2 essa coordenação ocorre pelas posições axiais. Ou seja, para o íon 

coordenado equatorialmente pelo radical, o acoplamento é antiferromagnético e para o íon 

coordenado axialmente é ferromagnético, o que está de acordo com trabalhos reportados para 

radicais nitronil nitróxido que atuam como ligantes em compostos de coordenação contendo 

íons cobre(II) (CANESCHI et al., 1988; FURSOVA et al., 2003; GUEDES et al., 2012; LANFRANC 

DE PANTHOU et al., 1996; TRETYAKOV et al., 2004). 

As propriedades magnéticas dinâmicas desses 4 compostos também foram investigadas 

através de medidas de susceptibilidade magnética sob um campo magnético externo alternado, 
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em diferentes temperaturas e frequências de oscilação. Inicialmente essas medidas foram 

realizadas sem a aplicação de um campo magnético externo auxiliar (estático) e nenhum 

comportamento de relaxação lenta da magnetização foi observado devido ao efeito de 

tunelamento quântico que é muito comum para complexos contendo íons lantanídeos. Dessa 

forma, empregou-se um campo externo ótimo de 1.5 kOe e pode-se observar máximos nas 

curvas de  para os complexos 2, 3 e 4 os quais foram associados aos complexos aniônicos 

contendo o íon lantanídeo. Esses máximos ocorrem devido ao fato de que o momento magnético 

da amostra analisada não acompanha o campo magnético alternado, havendo assim dissipação 

de energia e o sistema pode ser analisado através de duas componentes complexas da 

susceptibilidade magnética, sendo elas a componente real ’ (que representa a dispersão de 

energia) e a componente imaginária ” (que representa a absorção de energia) (NOVAK, 1999). 

Ou seja, para amostras em que esses máximos aparecem é correto afirmar que apresentam 

relaxação lenta da magnetização e, nesse caso, como foi necessária a utilização de um campo 

magnético externo para anular o efeito do tunelamento quântico, diz-se que esses compostos 

apresentam relaxação lenta da magnetização induzida por campo. Para o composto 2, esse 

comportamento só pôde ser observado em temperaturas muito baixas, o que impediu o 

tratamento quantitativo dos dados obtidos. As curvas de  real e imaginário (' e "dos 

compostos 3 e 4 são apresentadas na Figura 41. É possível observar que para o composto 4 

existem dois máximos em ambas as curvas (susceptibilidade real e imaginária) que estão 

associados a dois processos distintos de relaxação lenta da magnetização, os quais foram 

atribuídos aos dois íons lantanídeos em diferentes geometrias de coordenação.  
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Figura 41. Susceptibilidade magnética dinâmica dos compostos 3 e 4. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

As tecnologias modernas tal como elas se apresentam atualmente no mercado e o 

desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos cada vez mais eficientes são altamente 

dependentes do uso dos elementos terras raras, cada um com sua especificidade. Atualmente, o 

fornecimento desses insumos é feito quase que de forma monopólica pela China, que é a maior 

detentora das reservas desses minerais e produz 95 % do total consumido mundialmente. 

Entretanto, políticas internas do governo chinês implementadas a partir de 2005, além de uma 

possível utilização política da sua posição de fornecedora desses elementos, têm sido 

responsáveis por uma alta volatilidade nos preços da matéria-prima em questão e ameaçam o 

suprimento desses insumos aos países vistos como concorrentes. O primeiro momento mais 

marcante ocorreu em 2010 quando houve o embargo do fornecimento ao Japão durante uma 

disputa territorial entre as duas nações e mais recentemente ocorreu nova ameaça de suspensão 

do fornecimento, dessa vez aos Estados Unidos. Diante desse cenário de extrema dependência 

das terras raras e das políticas chinesas, diversas alternativas ganharam a atenção das grandes 

potências econômicas, sendo a alternativa mais imediata a exploração de reservas minerais em 

novos territórios. Nesse contexto, o Brasil apresenta um enorme potencial para se configurar 

com uma das grandes potencias, visto que divide com o Vietnã o segundo lugar em termos de 

detenção dessas fontes minerais, sendo a areia monazítica a principal fonte de terras raras 

brasileiras, a qual também é fonte de tório e urânio que são explorados com o fim de serem 

usados como combustíveis radioativos nas usinas nucleares.  

É bem verdade que a obtenção de compostos de terras raras de alta pureza é de extrema 

dificuldade devido à alta similaridade química entre esses elementos, o que gera a necessidade 

de altos investimentos em técnicas de separação tais como cromatografia de troca iônica e 

extração com solvente para atingir esse objetivo. Entretanto, o Brasil no início do século XX já 

se apresentou como um dos maiores produtores desses insumos, mas o conhecimento nacional 

assim como a tecnologia aqui desenvolvida com esse propósito se perdeu – assim como em 

outras regiões do planeta tal como nos Estados Unidos – quando a China se configurou como 

grande produtora a preços muito abaixo daqueles até então praticados.  

Dessa forma, é extremamente importante para o estabelecimento de uma indústria 

produtora de terras raras que ocorra em paralelo o desenvolvimento de novas tecnologias 

nacionais a fim de agregar valor aos produtos finais produzidos e tornar esse processo rentável, 

sendo o desenvolvimento de magnetos de uma única molécula baseados em terras raras uma 

vertente bastante promissora para o desenvolvimento de tecnologias futuras como bit quânticos 
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e dispositivos de alta densidade de armazenamento de dados. Sendo assim, nesse trabalho 

explorou-se a química de coordenação de diferentes íons lantanídeos trivalentes, além da 

química dos íons cobre(II) e cobalto(II) para sintetizar novos compostos de coordenação 

contendo o ligante paramagnético TlTrzNIT. A partir da metodologia de síntese utilizada 

foram obtidos compostos de coordenação catiônicos do tipo 2p – 3d contendo como contra-

íons ânions do tipo [Ln(hfac)4]
- com LnIII = Gd (1), Tb (2) e Dy (3 e 4) com diferentes topologias 

estruturais. Os complexos de cobre(II) são polímeros de coordenação unidimensionais que se 

configuram como uma dos primeiros exemplos de complexos de cobre(II) em que há co-

existência de distorções de Jahn-Teller do tipo alongadas e comprimidas ao longo de uma 

mesma cadeia. Essa cadeia apresenta ainda comportamento ferrimagnético causado pelas 

diferentes formas de coordenação das moléculas do radical TlTrzNIT ao centro metálico. Por 

outro lado, os complexos obtidos empregando-se como íon de metal de transição o cobalto(II) 

são unidades discretas que co-cristalizam na forma dos isômeros -[Co(hfac)(TlTrzNIT)2]
+ e 

-[Co(hfac)(TlTrzNIT)2]
+ com contra-íons [Ln(hfac)4]

- apresentando diferentes geometrias 

moleculares ao redor do centro metálico. A análise da susceptibilidade magnética dinâmica dos 

compostos sintetizados revelou que os compostos 3 e 4 (ambos contendo LnIII = Dy) apresentam 

o comportamento de relaxação lenta da magnetização induzida por campo, sendo o campo de 

1,5 kOe o ótimo para tal observação.  

O trabalho experimental desenvolvido resultou na publicação de um artigo científico na 

Inorganic Chemistry, um dos periódicos de maior relevância na química inorgânica com 

conceito A1 no qualis-CAPES. Portanto, verifica-se através do presente trabalho que o Brasil 

possui grande potencial para se configurar como uma grande potência econômica através da 

exploração de suas reservas de terras raras – que vale destacar que já são exploradas para 

obtenção de tório e urânio, mas a torta de terras raras obtida é exportado como sub-produto de 

baixa pureza – e do desenvolvimento de tecnologias a partir desses elementos, tendo como 

ponto de partida investigações científicas tais como a que foi aqui realizada através da química 

de coordenação e do magnetismo molecular.  

Os fenômenos de relaxação lenta da magnetização aqui observados possuem duas 

limitações: a primeira é a necessidade de um campo magnético externo para extinguir o efeito 

de tunelamento quântico e o segundo é a temperatura de bloqueio do sistema que é muito baixa 

e dificulta a utilização desse material para fins de desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. 

Dessa forma, novas perspectivas de trabalho são otimizar os efeitos de anisotropia magnética 

do íon Dy(III) buscando-se, através de procedimentos sintéticos, mudar a geometria em torno 
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desse centro metálico a fim de aumentar a barreira de energia para reversão da magnetização. 

Além disso, a deposição desses compostos em superfícies capazes de integrar circuitos 

eletrônicos (lâminas de ouro, sílica, nanotubos de carbono, grafeno, etc) e o estudo das 

propriedades magnéticas desses materiais é o passo seguinte a ser dado em direção a obtenção 

das tecnologias mencionadas nesse trabalho.  
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