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O trabalho apresenta os resultados do estudo de separação e purificação do európio 
proveniente de uma solução comercial de cloreto de terras raras médias. A 
metodologia empregada foi a redução química através do amálgama de zinco em dois 
estágios. O processo consiste na redução do Eu(IIJ) a Eu(II), seguida da precipitação 
do sulfato de európio(II) em atmosfera inerte (C02). Para o estudo das variáveis de 
processo utilizou-se uma solução sintética de cloreto de európio puro. Foram 
investigadas a influência de variáveis como: acidez, concentração e vazão da solução 
de európio, concentração de mercúrio no amálgama, concentração do agente 
precipitante (ácido sulfúrico) e vazão de C02. Com base nos resultados obtidos com 
essa solução, foram ajustadas as melhores condições para a recuperação do európio de 
uma solução comercial contendo como principais constituintes 2,4g/L ·de Eu20 3, 

114,4g/L de Sm20 3 e 64,2g/L de Gd20 3. Foi obtido como produto final o Eu20 3 com 
99,4% de pureza, com um rendimento de 92%. 
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1. INTRODUÇÃO 

O európio faz parte do grupo dos elementos da tabela periódica designados de terras 
raras (TR). As principais aplicações do Eu20 3 são os fotoemissores vermelho ("red 
phosphors") utilizados nos tubos de televisores coloridos e nas lâmpadas fluorescentes, 
o que representa um consumo mundial de 20-30 toneladas por ano [ 1 ]. 

A técnica de extração por solventes tem sido largamente utilizada na separação dos 
elementos de terras raras em escala industrial. As terras raras são previamente 
separadas por grupos através de extração, a saber: terras raras leves, médias e pesadas. 
Em seguida, os elementos individuais são separados e purificados, em geral , também 
por extração por solventes [2]. Essa separação é geralmente muito dificil devido à 
similaridade das propriedades químicas e fisicas dos elementos adjacentes [3) . 

O európio, o samário e o gadolinio constituem o grupo das terras raras médias. Esses 
elementos são estáveis no estado trivalente, porém, o európio possui a propriedade 
peculiar de ser facilmente reduzido ao estado divalente. A separação do európio é 
usualmente realizada com base nessa propriedade. Após a redução do Eu(III) a Eu(II), 
este é recuperado por precipitação como sulfato de európio(II) (EuS04) insolúvel 
Posteriormente, o gadolínio e o samário são separados e purificados por extração por 
solventes [4]. A conversão do Eu(III) a Eu(Il) pode ser realizada por redução química, 
[5-7}, fotoquímica [2, 8, 9) ou eletroquímica [lO- 12). 

O presente trabalho enfoca a redução do európio(III) pelo amálgama de zinco usando o 
ácido sulfúrico (H2S04) como agente precipitante. Embora essa técnica de recuperação 
de európio seja bastante antiga, não são disponíveis na literatura informações sobre o 
processo, tornando-se assim necessário um estudo mais detalhado do mesmo . Para 
esse estudo utilizou-se uma solução sintética de cloreto de európio puro e as condições 
experimentais selecionadas foram então ajustadas para uma solução comercial de 
cloreto de terras raras médias. 

A separação do európio por essa técnica envolve a redução do Eu(JIJ) a Eu(! T) pelo 
zinco metálico seguida da precipitação do EuS04 em atmosfera inerte . Sendo o zinco 
um forte agente redutor, este é capaz de reduzir os ions H- a H: 

2 I-r <aqJ + Zll(s; = Zn1~(aq)+ HZ<&l Eh0 
298>: = 0_76 \' (li 

Para minimizar a competição entre a reação acima e a redução do európio pelo zinco 
(Eq. 2), este é coberto por uma fina camada de mercúrio, resultando no amálgama de 
zinco, também conhecido como redutor Jones . A concentração de Hg no amálgama 
deve ser a menor possível, uma vez que o mercúrio não participa da reação de redução 
do Eu(III). Isto pode ser demonstrado pelo potencial de redução associado à reação 
indicada pela equação (3) [15). 

2 Eu H (aq) + Zll(a) = 2 Eu2
'(oq) + Zn2~(aq) 6.E0

,9sJ.: = 0,33V (2) 

Eu3
• (aq) + Hg(l)= Eu2

·(aq) + Hg2
.(aq) ó.E('298J.: = -1 ,28\' (3) 
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A precipitação do európio é realizada em abnosfera inerte para evitar a reoxidação do 
európio reduzido: 

~0298K = 1,66V (4) 

O agente precipitante usado foi o ácido sulfúrico. A precipitação é representada pela 
reação: 

(5) 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Reagentes e Soluçies 

A solução sintética foi preparada a partir do óxido de európio, 99,5%, produzido pela 
"Rhone-Poulenc, Inc". O óxido foi dissolvido em ácido clorídrico (HCl), sendo a 
acidez ajustada para as condições especificadas. 

A solução comercial, proveniente da extinta Nuclemon, hoje Indústrias Nucleares do 
Brasil - INB, foi obtida do efluente aquoso do ciclo de separação das terras raras 
médias e pesadas. Para se produzir urna solução mais concentrada e ajustar sua acidez, 
as terras raras foram inicialmente precipitadas com carbonato de sódio. Os carbonatos 
de terras raras foram dissolvidos em uma pequena quantidade de HCI concentrado. O 
volume foi ajustado com água destilada de forma a se obter uma acidez final de 
0,005moVL de HCl e uma concentração de óxidos terras raras totais (TR20 3) de 
187,4g!L, com 2,4g!L de Eu20 3. 

O amálgama de zinco foi preparado através da lavagem do pó de zinco metálico com 
granulometria entre (-1,00+0,59)mm por um minuto com solução de HCl l,OmoVL. 
Após a separação da solução ácida, o sólido foi contactado por 3 minutos com uma 
solução de HgCh 2,0moVL, em quantidade variável, de modo a se obter a 
porcentagem de mercúrio desejada no amálgama. Finalmente, o amálgama foi lavado 
com água destilada e transferido para uma coluna de vidro contendo uma solução de 
HCl O,OOlmoVL. Esse procedimento foi o mesmo adotado por Stone [13] e Hillebrand 
[14]. Todas as soluções foram preparadas com reagentes de grau analítico e água 
destilada. 

2.2 Procedimento 

A reação de redução ocorreu em uma coluna de vidro com 60cm de comprimento e 
1,6cm de diâmetro interno, recheada com 300g de zinco amálgamado. A solução de 
Eu20 3 (200mL) foi adicionada à uma vazão de 3mUmin. Em seguida, a coluna foi 
lavada com uma solução de HCI O,OOlmoVL até a completa remoção do európio 
alimentado e do zinco solúvel. Tanto a solução de európio quanto a de lavagem foram 
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coletadas em um balão volumétrico de 3 bocas, colocado sobre um agitador 
magnético, contendo uma solução de ácido sulfúrico, sob atmosfera de C02, onde foi 
precipitado o sulfato de európio(Il)- EuS04. 

O precipitado foi filtrado em cadinho tipo Gooch, lavado com solução de sulfato de 
amônio O,OOlmol!L, dissolvido em solução de HCl e depois precipitado como 
carbonato, através da adição de carbonato de sódio. Finalmente, o carbonato foi 
calcinado de forma a se obter o óxido (Eu20 3). 

A recuperação foi calculada com base na concentração de europto na solução de 
alimentação e no filtrado. As análises foram feitas por espectrometria de energia de 
raios-X (Sistema Kevex). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Solução Sintética 

Os efeitos dos parâmetros de processo na redução e precipitação do európio foram 
previamente avaliados a partir de ensaios realizados com wna solução sintética. Esses 
parâmetros foram a acidez, a concentração e a vazão da solução alimentação, a 
concentração e a quantidade relativa do agente precipitante (H2S04), a vazão de C02, o 
tempo de maturação do precipitado e a concentração de mercúrio no amálgama. 
Investigou-se, também, a solubilização do zinco durante a redução do európio e a 
solubilização do EuS04 durante a lavagem do precipitado. Quando não explicitadas na 
figura, as condições experimentais fixadas são: solução alimentação contendo 2,5g/L 
de Eu20 3, pH 2,5, alimentada a wna vazão de 3mL/rnin., amálgama de zinco contendo 
1,0% de Hg, 30ml de solução de H2S04 2,0mol/L, vazão de C02 de 120mL!min. e 
tempo de maturação do precipitado de 3 horas. O erro experimental, determinado 
através de replicas aleatórias dos ensaios foi de aproximadamente 3% para um nível de 
confiança de 95%. 

3.1.1 Vazão da Solução Alimentação 

A vazão da solução alimentação foi estudada no intervalo de 1 a 5mL!rnin. Nessa faixa 
não foi observada uma influência significativa da variável na recuperação do óxido, 
conforme ilustra a figura 1, apresentada a seguir. Vazões superiores a 5mL!min. 
resultaram na necessidade de recondicionamento freqüente do leito. Nos ensaios 
subsequentes utilizou-se uma vazão de 3mL por minuto. A vazão da solução 
alimentação depende essencialmente das características da coluna e da concentração 
da solução alimentação. Cooley e Yost [16], em estudo semelhante, usaram uma vazão 
de 2mUrnin, enquanto McCoy [7] e Hillebrand et a/. [14) trabalharam com vazões 
superiores a 30mUrnin. 
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Figura 1: Influência da vazão da solução alimentação na recuperação de Eu20 3. 

3.1.2 Concentração de Eu;03 na solução alimentação 

O aumento da concentração de európio na solução alimentação, no intervalo de 0,5 a 
5,0g/L, levou a um aumento na recuperação de Eu20 3. A concentração de európio no 
filtrado permaneceu constante no nível de O, IOg!L de Eu20 3 (figura 2). Os resultados 
obtidos demonstraram a vantagem de se trabalhar com soluções mais concentradas. 
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Figura 2: Correlação entre a recuperação do óxido e o európio remanescente em 
solução em função da concentração de európio na solução alimentação. 

405 



3.1.3 Acidez da Solução Alimentação 

A acidez da solução alimentação foi estudada na faixa de 0,001 a O, IOOmoi/L de HCI. 
Observou-se que a acidez afeta diretamente a redução do európio. O aumento da 
acidez diminui a recuperação do európio e aumenta a solubilização do zinco. Isto se 
deve ao favorecimento da reação de formação de H2 (Eq. I), diminuindo assim a 
eficiência e a durabilidade do redutor. Não foram investigados níveis de acidez 
inferiores a O,OOimoi/L de HCI, devido à baixa solubilidade do Eu203 em pH > 3,0. A 
influência da acidez na recuperação do európio e na solubilização do zinco está 
apresentada na figura 3. 
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Figura 3: Influência da acidez da solução alimentação na recuperação do európio e na 
solubilização do zinco. 

3.1.4 Concentração de mercúrio no amálgama de zinco 

Segundo S.tone [13], a concentração de mercúrio no amálgama pqde variar de O, I a 
I 0%, ressaltando que o amálgama ideal é aquele para o qual se obtém uma redução 
rápida e completa com o mínimo possível de liberação de H2. Por isto, na escolha da 
concentração de mercúrio deve-se levar em consideração a natureza do oxidante e a 
acidez da solução que contém o metal a ser reduzido. Quando o oxidante é reduzido 
tanto pelo zinco como pelo mercúrio pode-se usar concentrações mais elevadas de 
mercúrio no amálgama. Para soluções mais ácidas, também são recomendadas 
concentrações maiores de mercúrio, porém se o mercúrio não participa da reação de 
redução a eficiência do redutor será menor. Os resultados obtidos no presente trabalho 
indicaram que concentrações de 1,0 e 0,5% de Hg não afetam, de forma significativa, a 
recuperação do európio e a solubilização do zinco. 
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3.1.5 Vazão de C02 

Sendo o Eu{II) facilmente oxidado (Eq. 4), é necessário manter o recipiente onde a 
solução contendo Eu(II) é recolhida sob atmosfera inerte. Isto pode ser feito via 
injeção de gás carbônico (C02) ou de nitrogênio gasoso (N2). Segundo McCoy [6], 
mesmo em atmosfera de C02, cerca de 1% do Eu(II) é reoxidado a Eu(III). Nesse 
estudo foi utilizado gás carbônico para manter a atmosfera inerte no recipiente onde 
ocorria a precipitação. Não foi observado nenhum efeito significativo da vazão de 
co2. no intervalo de 25 a 300mUmin., na recuperação do európio. 

3.1.6 Concentração de HzS04 

O ácido sulfúrico foi utilizado como fonte de sulfato para a precipitação do EuS04• 

Variou-se a concentração da solução no intervalo de 0,25 a 5,0moVL de H2S04. O 
volume desta solução foi mantido em 30mL, o mínimo necessário para manter os 
tubos de entrada da solução contendo Eu(ll) e do C02 submersos. Os resultados do 
estudo dessa variável estão apresentados na figura 4. Pode-se observar que a 
recuperação de európio aumenta levemente com o aumento da concentração de H2S04 

até 2,0moVL. 
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Figura 4: Influência da concentração do H2S04 na recuperação de európio 
(solução sintética). 

3.1.7 Tempo de maturação do precipitado 

Verificou-se, durante os ensaios, que eram necessárias 3 horas para se obter uma 
solução límpida, livre de sólidos em suspensão. Foram feitos ensaios com tempo de 
maturação de 3 e 5 horas. Não houve alteração nos resultados em termos da 
recuperação de európio. 
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3.1.8 Lavagem do EuS0.1 

A solubilização do precipitado de EuS04 durante a etapa de lavagem foi investigada. 
Nesse estudo utilizou-se água destilada, soluções de H2S04 e soluções de (NH4)2S04. 
O melhor resultado foi obtido com a solução de (N~)2S04 O,OOimoi/L. Nesse caso, a 
solubilização foi de O,Olg!L de Eu20 3 . Para a água e a solução de H2S04 O,OOimol/L, 
a solubilização foi respectivamente de 0,09g!L e 0,12g!L de Eu20 3. Foram utilizados 
50mL de cada uma das soluções. 

3.2 Solução Comercial 

Conforme observado nos ensaios realizados com a solução sintética, as variáveis que 
mais afetaram a recuperação de európio foram a acidez e concentração da solução 
alimentação e a concentração de ácido sulfúrico no recipiente de precipitação. Dessa 
forma, a solução comercial foi concentrada e a acidez ajustada para valores próximos 
aos da solução sintética. Obteve-se, assi.m, uma solução com acidez de 0,005moi/L de 
HCl (pH 2,3), contendo 2,4g!L de Eu20 3. Uma concentração maior de európio 
comprometeria a acidez da solução devido ao alto teor de samário e gadolínio. A 
concentração de terras raras totais na solução ficou em l87,4g!L de TR203. A 
composição dessa solução está apresentada na Tabela I . 

Tabela 1: Composição da solução alimentação 

TR201 Composição 
g/L % 

La201 <0.02 <0.002 
CC201 <002 <0.002 
Pr6011 <0.02 <0.002 
Nd201 0.81 0.07 
Sm2ÜJ 114.4 9.29 
Eu201 2.40 0.19 
Gd20J 64.2 5.21 
Th407 4.10 0.33 
Y201 1.45 0.12 

Densidade: 1,232glcm 

As condições selecionadas para os ensaios foram: alimentação a uma vazão de 
3mUmin., amálgama de zinco contendo 1,0% de Hg, 30ml de solução de H2S04 
2,0moi/L, vazão de co2 de 120mUmin. e tempo de maturação do precipitado de 3 
horas. 

O resultado obtido foi muito aquém do esperado. Obteve-se uma recuperação de 
apenas 63%, enquanto que para a solução sintética foi obtida uma recuperação de 
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95%. Fez-se então um novo estudo da influência do agente precipitante, variando-se a 
concentração e o volume da solução de H2S04• A concentração foi estudada no 
intervalo de 2,0 a 7,0moVL de H2S04 com 30 e 60mL dessa solução. As demais 
variáveis foram mantidas nos níveis selecionados anteriormente. O melhor resultado 
foi obtido na concentração de 3,5moVL de H2S04, quando obteve-se uma recuperação 
de Eu2Ü;} de 92o/o, com pureza de 92,2%. Esses resultados estão apresentados nas 
figuras 5a e 5b. 
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Figura 5: Influência da concentração e do volume da solução de H2S04 na 
recuperação (5a) e pureza (5b) do európio obtido. Solução alimentação: pH 2,3 
contendo 2,4g/L de Eu203. 

Após a realização desses ensaios, observou-se que não era possível a obtenção de 
európio de alto grau de pureza em apenas um estágio do processo. A purificação do 
produto foi estudada a partir da solução preparada com o precipitado obtido na melhor 
condição da etapa anterior. 

3.2.1 Estágio de Purificação 

O precipitado de európio obtido no primeiro estágio (estágio de separação) foi 
dissolvido em HCl de forma a se obter uma solução contendo 5,5gfL de Eu20 3 em uma 
acidez de O,OOlmoVL de HCI. O comportamento dessa solução na etapa de 
precipitação foi semelhante ao da solução sintética. Dessa forma, a concentração do 
agente precipitante foi mantida em 0,5moVL de H2S04 para evitar maior contaminação 
do produto, em conseqüência da co-precipitação do Sm e Gd. As demais condições 
foram mantidas as mesmas do primeiro estágio. Nesse segundo estágio, foi obtido um 
produto com 99,4% de Eu20 3, sendo a recuperação de 9?0/o. As composições da 
solução intermediária e do produto final estão apresentadas na Tabela 2, a seguir. 
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Tabela 2: Composição da solução intermediária e do produto fmal 

TR203 AMOSTRA 
Sol. intermediiuia Produto final -Eu201 i 

(g!L) (%) 
La20J < 0.02 0.03 

Ce203 < 0.02 0.02 

Pr6011 < 0.02 0.01 

Nd203 0.02 0.04 
Sm20J 0.40 0.40 
Eu203 5.50 99.4 

Gd203 0.06 0.03 ! 
Tb407 < 0.02 < 0.03 ' 
Y201 < 0.02 I < 0.03 

- ---
1 

4. CONCLUSÃO 

Nos túveis estudados, a recuperação do európio foi afetada principalmente pela acidez 
e concentração do metal na solução e pela concentração de ácido sulfúrico no 
recipiente de precipitação do EuS04. Foi obtido um produto com 99,4% de Eu20 , 
partindo de uma solução contendo 2,4g/L de Eu20 , . A recuperação do metal foi de 
aproximadamente 92%, desconsiderando o possível reciclo do efluente . Um produto 
com pureza mais elevada pode ser obtido através da adição de um maior número de 
estágios de purificação e de uma melhor separação das terras raras leves e pesadas nos 
estágios de extração por solventes. 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] PRESTON, S. J. , du PREEZ. C. The separation ofeuropium from a middle rare 
earth concentrare by combined chemical reduction, precipitation and solvent
extraction methods. J. Cbem. Tecb. Biotecbnol. v.65, p. 93-1 O L 1996 

[2] QIU, L F., KANG, X. H.,WANG, T.S. A study on photochemical separation of 
rare earths: the separation of europium from an industrial concentrare material 
of samarium, europium and gadolinium. Separation Science and Technolol:). 
v. 26, n.2, p. 199-221, 1991. 

[3] HIRAI, T., KOMASA WA, I. Separation ofEu from Sm!Eu/Gd mixture by 
photoreductive stripping in solvem extraction process. lnd. Eng. Cbem. Res .. 
v. 34, p. 237-243, 1995. 

[4] BENEDETTO, J. S., CIMlNELLI, V.S.T. , DUARTE NETO. J. Comparison of 
extractants in the separation of samarium and gadolinium. Minerais 
Engineering, v. 6, n. 6, p. 597-605, 1993 . 

4ll: 



[5] GESCHNEIDNER Jr., K. A. Rare earth speciality inorganic chemicals. ln : 
THOMPSON, R. (Ed.). Symposium on Speciality lnorganic Chernieals. 
London : The Royal Society ofChemistry, I980, p. 403-443. 

[6] McCOY, H., N. Tbe extraction ofeuropium from monazite residues and the 
preparation ofpure europium compounds. J. Am. Chem. Soe., v. 58, p. 2279-
2281, 1936. 

[7] McCOY, H., N. Contributíon to the chemistry of europium. J. Am. Chem. Soe., 
v. 58,p. 1577-1580, 1936. 

[8] DONOHUE, T. Photochemical separation of europium from lanthanide mixtures in 
aqueous solution. J. Cbem. Pbys. v. 67, n. 11, p. 5402-5404, 1977. 

[9] KUSABA, M., NAKASHIMA, N. , KAWAMURA, W., IZAWA,'t'., 
Y AMANAKA, C. High photoreduction yield of Eu1

' to Eu 2
' in alcoholic 

solutíons and its wavelength dependence. J. AUoys and Compounds, v. I92, p. 
284-286, 1993 . 

[1 O] HIRA TO, T., K.AJ1Y AMA, H., MAJIMA, H., A W AKARA, Y. Electrolyric 
reduction of Eu(III) to Eu(II) in acidic chloride solutions with titanium 
cathode. Met. and Mat. Trans. 8 , v. 26B, p. 1175-118I , 1995 . 

[II] ATANASYANTS, A. G., SERYOGIN, A. N. The reduction Eu(lll) +e· ~ Eu(IJ ) 
in hidrochloric solutíon. HydrometaUurgy. v. 37, p. 367-374, I995 . 

[ 12] HIRAI, T. KOMASA W A, I. Separation of europium from samarium and 
gadolinium by combination of electrochemical reducrion and solvem 
extractíon. Journal of Cbemieal Engineering of Japan, v. 25, n. 6, p. 644-
648, 1992. 

[13] STONE, H. W. and HUME, D.N. Reducrion by arnalgamated zinc: significant 
factors in efficiency. lnd. Engng. Cbem., v. II , n. I1 , p. 598-603, 1939. 

[14] HILLEBRAND, W. F. LUNDELL, G. E. F. and HOFFMAN.ll. Applied 
lnorganic Analysis. 2nd Ed., New York: l Wiley, 1953, p. I 08-I12. 

[I5] WEAST, R. C. and ASTLE, M. J. (Eds.), CRC Handbook ofCbemistry and 
Pbysics. 63rd Ed., Boca Raton : CRC Press, 1983, p. B-I6, D-162-167. 

[16] COOLEY, R. A. and YOST, D. M., Europium(ll) salts. ln : Fernelius, W.C. (Ed.). 
lnorganic Syntbesis, New York: McGraw Hill, 1946, v. 2, p. 69-73. 

411 



ABSTRACT 

OBTAINING OF HIGH PURITY EUROPIUM OXIDE 

Carlos Antônio de Morais 

Raquel Maia Mingote 

Virgínia Sampaio T. Ciminelli 

The separation and purification of europium from a commercial rare earth chloride 
solution was investigated. The process consisted in the reduction of Eu(III) to Eu(ll) 
by zinc amalgam, followed by the precipitation of europium(IJ) sulphate (EuS04) in 

an inert atmosphere (C02). The influence of variables such as acidity, concentration 

and flow rate of the rare earth chloride solution, mercury concentration in the zinc 
amalgam, concentration of the precipitating agent (sulphuric acid), and the co2 flow 
rate, have been evaluated with pure europium synthetic solution. Based on the results, 
the experimental conditions have been adjusted to recover europium from a 
commercial rare earth solution, containing 2.4g/L Eu203, 114.4g!L Sm203 and 

64.2g!L Gd20 3 as the main constituents. A fmal product, assaying 99.4% Eu203, was 

obtained with a recovery of 92% . 

Key-words: europium reduction, europium purification, rare earth separation. 
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