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DIAGRAMAS Eh-pH 00 SISTEMA V-lIjO A 2 5 , 6 0 E 100°C

FLAVIO TEIXEIRA OA SILVA1

TSUNEHARU OCASAWARA'
JOSÉ CLODOALDO SILVA CASSA'

RESUMO

A partir dos dados disponíveis de energia livre de formação de
tons a 25°C e de entropia de ions a 25°C disponivoia ou estima -
dos pelo método comparativo- usando o principio de Criss t Cobble,
energiis livres de formação de ions do vanádio em solueSes aquo-
sas em temperaturas elevadas foram determinadas. A seguir, com
auxilio da microcomputador,foram calculados e graficados os etjui
librlos Eh-pH a 25°C, 60°C e 100°C para algumas concentrações dê
vanádio na faixa de 10-4 molar a I molar. Os efeitos da tempera
tura e da concentração de vanádio sobre a predominância das esp?
cies do vanãdlo foram examinadas. Os diagranas Eh-pH do Bistema
V-II2O construídos foram avaliados mediante o confronto das suas
previsões com os dados práticos ou experimentalmente cc.ihecldoe,
verificando-se uma boa coerência. Assim, os referidos diagramas
são julgados como úteis na avaliação da química dos compostos de
vanádio em soluções aquosas.

ABSTRACT

Starting from existing data on free energy of formation of lone
at 25°C and from ion entropy data at 25°c, available in the
literature or estimated by comparative method, and using the
principle of Crlss and Cobble, free energies of formation of
vanadium ions in aqueous solutions at elevated temperatures have
been determined. Then, with the aid of a microcomputer, tho
calculation!! «nd Eli-pll diagram's constructions .it 25°C, 60°C and
100°c and at different vjnadlun concentrations In the range from
10~4 molar to 1 molar wore carried out. The offoctsof tarporature
and vanadium concentration on the predominance 01 vanadiumspecies
were examined. Tho Eh-plt diagrams drawn for the V-K2O system
have been evaluated through checking their predictions with
experimental and practical data known In published works. It was
verified a good consistency. So, tho referred Jjagrama are
considered useful for the analysis of the chemistry of vanadium
compounds in aqueous solutions.
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1 Ph.D., Professor Adjunto - EP/UFBA e Professor visitante - COPPE/
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DIAGRAMAS Eh-pH DO SISTEMA V-«2O A 25,60 • 100°C ( 1 )
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José Clocloaldo Silva Cassa'41

RESUMO

A Partir doa dados disponíveis de energia livre de formação de lona
a 25 c e de entropia de lona a 25 C disponíveis ou estimados pelo
método comparativo usando o principio de Criss « Cobble, energias
livres de formação de lons do vanãdio «• soluções aquosas em tempe-
raturas elevadas foram determinadas. A seguir, com auxilio de mi-
crocomputador foram calculados e graficados os equillbrios Eh-pH a
25 C, 60 C e 100 c para algumas concentrações de vanâdio na faixa
de 10 molar a I molar. Os efeitos da temperatura e da concentra-
ção de vanãdio sobre a predominância das esteies do vanãdio foram
examinadas. Os diagramas Bh-pM do sistema V-lUO construídos foram
avaliados mediante o confronto das suas previsões com os dados
práticos ou experimentalmente conhecidos, verif'cando-se uma boa co
crência. Assim os referidos diagramas sãr julgados como úteis nã
avaliação da química dos compostos de vanãdio em soluções aquosas.

1. IKTROMIÇKO

Diagramas Eh-pll do sistema V-lljO em temperaturas superiores a 25°C

não são conhecidos em forma publicada. A 253C. são encontrados dia

gramas para concentração do vanãdio 1 rtolar, cm Atlas de Pourtaix ,

lü~2 molar, no trabalho do Evans • Carrels , e 1C ppm (2-10 mo -

car) do trabalho de Zipperian » Raghavan . Entretanto, nem sem-

pre as previsões desses diagramas são concordantes com fatos experi

mentalmente observados.

Enquanto isso, diagramas Eh-pH do sistema V-H2O fazem falta em eutu

dos hldrometalúxqlcos do vanãdio, quer em processos de aproveitamen

to de minérios complexos de V, quer na "química fina" do vanâdio,is.

to ê, da produção de nobre» compostos de vanãdio a partir de solu -

ções aquosas.

(1) Contribuição Técnica do II Encontro do Hemisfério Sul sobre Tec
nologla Mineral, Rio de Janeiro.RJ, Brasil, maio de 1987. ~

12) D.Sc, Professor Adjunto da COPPE/ÜFRJ e da EE/UFRJ.

<3) D.Sc, Professor Adjunto da COPPE/UFRJ.

(4) Ph.D., Professor Adjunto «a EP/UFBA, Professor Visitante da
COPPE/UFRJ.
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Attin a rivisio • complementado d« diaoraaaa Eh-pH do alatma

a 25°C • a construçio de diagramas de Alta temperatura revestem- se

do evident* interesse. Isto motivou a realização dos est'Mos refe-

rentes ao presente trabalho, o qual limita-se apenas £ faixa de tem

peratura de 25°C a 100°C. Um outro trabalho está previsto para dia

gramas Eh-pH do fisterna V-H2O na faixa de temperatura de 100°C a

300°C, os quais são importantes para a lixiviaçio em autoclaves.

2. DADOS TERMODINÂMICOS

A Tabela I apresenta os dados termodinâmicos de partida (a 25°C) em

pregados no presente trabalho, quer para os cálculos e construçio de

diagramas Eh-pH a 25°C, quer para os cálculos de energia livre de

formação de Ions do vanádio em soluções aquosas a temperaturas ele-

vadas. Ao lado do cada valor do AG^ do ion e da entropia conven-

cional do Ion, o número entre parênteses é o da referencia bibllo -

gráfica da fonte do dado. No caso de dados estimados de entropi-

as, EST1 significa dado estimado pelos MÉTODOS PARA A ESTIMAÇÃO DE

VALORES DE ENTROPIA, conforme Latimer'*', inclusive o método compa-

rativo, enquanto que EST2 significa dado estimado pelo método de

Connlck • Powell, conformo consta no artigo de Townscnd .

Em relação aos cálculos das ensrglas livres de formação de lons em

altas temperaturas, uso foi feito do Principio de Criss * Cobble na

forma do procetUmonto douonvolvldo por Dnrnor • Schoucrman . Do

mesmo modo ê destes últimos autores o procedimento ur.ado no presen-

te trabalho para o cálculo das energias livres de formação de espi-

CIOD noutras cm soluçõos aquosas om altas teraporaturuu polo mótodo

de Helgeson(7).

Noa cálculos e construção dos diagramas Eh-pH, os dados adotados de

energia livre de formação dos compostos sólidos do vunádio foram os

de Barin t Knacke' , complenontados com os de Pankratc' . As e-

nergias livres de formação de lons a 25°C foram preferencialmenteex

traídas de Pourbalx , complementando con as de outras fontes, AS

atividades dan espécies sólidas foram consideradas unitárias e oa

coeficientes de atividade das espécies dissolvidos também foram con

siderades unitários.
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Tabela X - Da<ios de Energia Livre de Formação o de Entropia de tona.
Espécies neutras e Sólidos, do Vanãdlo a 2S°C.
e - cristalino > aq - aquoso

Nvooa
oNxr

0
• 2

• 3

«4

• 5

«2
• 2

• 3

• 3

, 3

• 3

• 1

«4

• 5

1
•3 -

• S

• 5

• S

Esrtcn

V

VD

V2°4

V2°5

VCH*

V *

V *

VOH»*

vo*

vox*

HVjtís"

»3W4t«,)

t*> BSt 1
(••) EST 2 "

:Esnoo

c
c

c

c

c

aq

aq

aq

aq

aq

l> "^
aq

aq

aq
aq

aq

aq

an

Wdo àtmac

* (cal.^)

0
-96.600(6), -96.606(9) ,
-96.417(8)
-271.100|4t. -274.500(6)
-271.000(1,10), -339.300(3)
-273.999(8), -274.467(9)
-318.000 (1,4,10)
-315.089(9)
-344.000(1,4,10), -339.000(6)
-342.03Cd.X0), -141.003(8)
-339.234(9}
-101.000 (3)
-54.200(1,10), -54.700(4)
-106.700 (3)

-60.080(1), -60.100(10)
-60.600(4), -57.800(3)

-112.790(1), -112.800(10)
-111.400(3)

-107.990 (1)
-212.900 (3)
-109.000 (1.4,10)
-106.700(6)

-158.380 (1)
-157.000 (3)

-360.650 (1)
-142.550 (1,10)
-140.300 (3,6)
-249.200 (3)
-350.400 (3)
-220.125 (1)
-213.000 (3)
-571.200 (3)

7,05(4), 6,9(6)
9,3(6)

23,58(4), 23,50(6)

24,65(4)

31,3 (4,6)

-34,4(*l

-16,4(•)

-59.2 (•)

73,0 (•)

27,6 (•)
37.0 (•)

-32.0(6)

-50,0 (•)

49,1 (••!

-10,1 (6)

50,7 (•)

-43.» (•*)

21.18 (*•)
-248.775 (1) . , - fc,
-224.000 (3) 3 9 '° W)

-244.900 (3) (OONTDOO

vacõe» no texto



33

Itfeela X (continuação)

N7CKX 1
OftCftT

•5

+5

45

45

45

45

45

(*) ESr

(*•) EOT

HWft'lK

HVOJ"

VDjIOH)»-

V10 ^ g W W j

V10°27(CB>5"
W6°17

«2V6°17

1 - Vide
2

ESIMO

«q

" «q

•q

<q

«q

•q

-235.800 (1)

-233.200 (3)

-1.875.200 (10)
-1.847.400 (3)

-1.875.300 (10)
-1.843.300 (3)

-1.U2.000 (4)

-1.135.000 (4)

-424.100 (3)
-423.600 (3)

-450.918 (1)

ios no texto

1. APRESENTAÇÃO DOS DIAGRAMAS Eh-PH

*W»i-^,

24,0 (6)

196,0 (*•)

162,5 (••)

112,3 (•*)

145,8 (*•)

-17,9 (•*)

49,1 (••)

Foram construídos diagrams Eh-pH do sistema V-H2O nas seguintes si-

tuações: a 25°C para concentrações de vanãdio de 10* , 2-10 , 10" ,

- 0,5 e 1,0 molar; a 60°C e 100°C para concentrações do v de IO'2 e

0,5 molar. Antas da apreciação dos mesmos, alguns aspectos importan

tea precisam ser abordados.

A) Pollmerlzacão de ânlon» do vanádio em soluções aquoaas

Foi feita em cada uma das temperaturas de Interesse (2S°C, 60°C •

100°C) a determinação da concentração do vanádio na soluçéo para •

qual as atividade* das duas espécies do vanádio em cada ura dos equi-

líbrio» das reações de pollnerizacão fossem iguais entre si. Deste

modo, foi possível colecionar pertinentemente de antemão as espécies

lõnicas do vanádio a terem consideradas no* cálculo* e construcio tom

diagramas, evitando perda de teapo em exame de equilíbrio* envolven-

do espécies impróprias.

As reações de pollmeritacSo de Snions consideradas no uxame prévio fo
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raa as seguintesi

1* 3H3V2°7 " mt°ll * 4HI°
2* 5H3V2°7 • "VlO0!» * 7H2°

39 IOHVJO 3^ - «HVJQO^J * 2H2O

*• 3H2VOj a V3°9~ * 3H2°

5» 2HVOJ" - V2°7~ * H2°

A 25°C, as fases tônicas predominantes destes equillbrioa são o

RjVO^ e HV1(Jo|j para concentrações de vanâdio superiores a 10" M

e HJVJO, e B2VO^ para concentrações inferiores a IO"2*!, A 60°C,

as Cases lõnleas predominante» destes equilíbrio» sâo o HjVOj e

HVjO£^ para concentrações de vanãdlo superiores a 10~3 e »2VO4 °
R3V2°7 *•*• concentrações Inferiores a 10"3M.

A 100°C, as faaes lônlcas predoalnantea destes equilibrios são o
H2VO4 • ° BV6°17 P*r* concentrações de vanâdlo superiores a

1C" K e H2VO^ e HJVJO^ para concentrações Inferiores a 10 M.

B) Equilíbrio» entre Espécies Meutras e Oxido» do Vanãdlo

As reações consideradas no exasw prévio foras as seguintest

6» - 2 MOB) j ̂  • VjO, • 3HjO

" - *3*>* («,) * V2°5 * 3H2°

A 2S°C test-ee qu« para concentrações de vanâdio superiores a 10"7M

prvdoalna o VjO3 sobre o
 v<0H*3(aq) e para concentrações superiores

a 10~*M preèôaina o VjO5 sobre o HjVO^ ̂  j.

A 6Q°C, para concentrações de vanádlo superiores a 10" K predomina

o v2o3 sobre o V(oa) 3 ( d q ) e para concentrações superiores a 10"
10M

prcdoaina o V2OS sobre o B3VO4| } .

A 100°C, para concentrações de vanâdio superiores a 10" M predomina

c VJOJ sobre o Vt 0 8^!^) e P*r* concentrações superiores a 10"10M*

predomina, o VJOJ sobre o H^V

C) Apreciação doa Dlagrawaa

Bn virtude do llsiitado núaero de página» disponíveis para esta pu -

bllcaçao. foi decidido a Incorporação de apenas três dos detolto dJL

•gramas construídos. Oa desals dlagraaaa no entanto estario A dis-

posição dos Interessados, bastando para tanto que os M S N O S entrem
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em contato com os autoras do trabalho.

Inicialmente procurou-se verificar a Importância da origem dos da -

dos termodinâmico» das espioles sólidas no traçado dos diagramas Bt-

p.; do «Iatema V-HjO, 0,5 molar, a 25°C. observou-se que apenas os

dados de Pourbaix evidenciavam um campo de VJOJ compreendido en

tre o VOÍ e o decavanadato BVinO?I . Utillsando-se os dados termo
(Bi (9> ™"

dinSmioos de Barin » Knacke1 ' e Pnnkratil , o campo do VjO5 lno -

xiste, isto é, prevalecem as espécies lônlcas VO*, e HV.QOJX *

A influência da concentração de vanádio sobre a posição dos campos

de predominância do sistema V-H2O a 25°C, foi Investigada para duas

faixas de concentraçãoi 1,0, 0,5 e IO"2 molar e 10~2,2-10~4 e IO"4

molar . A figura 1 ilustra a Influência das baixas concentra -

ções de vanüdlo (IO"2, 2>10"4 a 1Q~4 molar) no diagrama v-H2O. No

que concerne as espécies sólidas, a diminuição da concentração de

vanâdio acarreta una contração dos campos VJOJ e principalmente

V2O4, o qual desapareço para concentrações da ordem de 10 molar .

Quanto as espéceis tônicas, verificou-se que na reglio de vanídlo

pentavalente, o campo do HV1QOjg decresce acentuadamente com a dJL

minuiçSo do vanãdio em solução, dando origem ao hexavenadato HV^^
para as baixas concentrações de vanádio em solução. A diminuição da

concentração de vanádio promoveu uma ampliação dos campos de predo-

minância do VC*, a, associadamente, a contração dos domínios das es-

pécies polimerliadas. Nas regimes de vanádio tetravalente, trlva -

lente e divalente, a influência da concentração de vanádio foi rala

tlvamento pequena, à exceção do aparoclmento do campo do VOU** para

baixai concentraçòos de vanâdio, om vlrtudo da co-.troçõo do campo do

V2°3%

A influência da concentração de vanãdlo em solução 10,5 e 10" m- -

lar) sobre a poaiçío dos oampos de predominância do slatoma V-HjO a

60 e 100°C, pode ser vista nas figuras 2 • 3, O que se observa d»

mais marcante nestes diagramas é o acentuado crescimento do campo

do VOH** com o aumento da temperatura. As custas do dosaparecimfln-

to do campo do V3*, sendo que a !00°C, o campo do V3* foi extinto .
Os campos das espécies sólidas também sofreram uma poquuna contra -

ção com o aumento da temperatura.
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4. AVALIAÇÃO DOS PIACTAWAS

0» ando adequado de avaliação doa diagramas i o do confronto cosi os

dados experimentais disponíveis na literatura de lixlvlação, preci-

pitação de compostos, extração por troca lônlca e extração por sol-

ventes. O trabalho de avaliação pode ser melhor executado por par-

tes, eu função de convenientes faixas de temperatura e por faixas

de concentrações.

4.1 - Temperatura Ambiente (25°C)

Zipperian * Raghavan'3' estudaram a recuperação de, vanâdlo por res^

na trocadora de lons em soluções sulfúrlcas diluídas. As

soluções continha* 10 sg da V por litro de solução e a resina anlô-

nJca empregada foi a Oowcx 21 K. Ba função da neces-

sidade, traçara» um digrams Eh-pH para o sistema V-H2O a 25°C para

uma concentração de 10 ppm de vanãdio. Os resultados obtidos nos

testes de extração por troca iônlca, no entanto, não puderam ser

inteiramente explicados pelas previsões do referido diagrama. A

extração de vanãdio em pR igual a 2 foi baixa (20 a 50%), conforme

previsto polo diagrama (no caso, -.baixo de pH • 2,4 a espécie prodo

minante prevista pelo diagrama cri u»t espécie catiônica, H^voj) pa

ra um potencial Eh • 1070 «V. A ua potencial inferior a Eh>720 mV

e cm pn • 2,0, a extração do vanãdio foi nula, plenamente coerente

cov a previsão do diagrama, já que a espécie predominante era VO +.

Zlpperlan • Raghavan ficaram intrigados com o fato da extra -

ção ev pR > 2,0 e Eh • 1070 »V não ter sido também nula, jâ que a

raíão seria a mesma, lto c, predominância de uma espécie catiônica.

Na tentativa de justificar o resultado experimental, especularam so

bre a possibilidade de uma associação entre H^voj e Ions sulfato de

motlo a produzir una espécie aniõnlca. A hipótese da extração ser

devida ã eapücli: dissolvida da região vlilnha (pH maiores, mantido

o valor de Eh) n.io caberia, de vex que a espécie prevista pelo dia-

grama de Zlpperlan • Raghavan era neutra, V 0< 0 Hl3( a q)' °* diagramas

do presente trabalho indicam que para 10 ppa de vanãdio, e Eh •

• 1370 mv, a espécie VOj predomina na região de pH inferior a 2,1;

enquanto que para valores de pH entre 2,1 e 3,1 predomina a espúcle

aniõnlca HJVJO,. Isto explica melhor os resultados experimentais ds

Sipperlan 4 Raghavan, porquanto ea pH • 2,0 e Eh • 1070 mV, o dia -

grana do presente trabalho prevê a predominância de VOj mas a 11 ••

n̂ ia de limite de predominância ocorre em pH • 2,1 e a espécie vizl-
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nha i anlõnlca, H^VjO^, da modo qua o vanádlo ê extratlvel sob aata

ultima forma numa extensão limitada (qua corresponda aos 20 a 50% da

extração). Um outro rasultado qua surpreendeu Zipperlan * Raghavan

foi o da qua em pa • 3,0 a extração da vanádio supara os SOt qnando

0 valor da Eh * superior a 800 «V, uma vat qua a ar«cia predomlnan

ta da aoordo COM seu diagrama Bh-pH • neutra, VO(OH)«, ., qua pre-

domina no intarvalo da pH da 2«4 a 4,1. Novamente aqui o diagram*

Eh-pH do praaenta trabalho • mais felli, porquanto M pK • 3t0 • Eh

superior a 800 «V, a espécie predominante i «niônic«,HjVy3Ç

cujo domínio vai de pB • 2,1 a 3,1. 0 ponto concordante entre o

diagrama do presente trabalho a o de Sipperlan • Raghavan está na

concordância doa resultados experimenteis de extração de V por tro-

ca iõnlca a a previaSo dos diagramas Eh-pH. De fato, os 100% da

extração de vanãdio em pK • 4,0 e Eh • 1070 mV está em plena concor

dãncla com a previsão do diagrama do present» trabalho, porquanto se

trata da região de predominância da espécie anlÕRlca HjVOj ou ̂ (OHtj

e em rasoável concordância com a previsão do diagrama de Upporian

1 Raghavan, porquanto nele a mesma espécie aniSnlca predomina na

região de pH superior a 4,1.

Segundo Zipperlan i Raghavan, em pi! • 2,0 o Eh • 1030 mV, uma con -

contração de vanãdio de 10 mg por litro é demasiado baixa para a

formação de qualquer decavanadatg iniõnlco. Nessa mesma região, se

gundo Sipperlan » Raghavan, o dlagran* Bh-pH de Evans t Carreia

para uma concentração 10"2 molar provo a prosença de decavanadatosr

icto está coerente com a previsão do correspondente diagrama do

presente trabalho para 10~2 moles por litro de vanãdio, segundo a

qual Hvio°28 predomina no intervalo de pH de 2,0 a 4,1 sob condi»

ções oxldantes.

Hayashi et alil , num ostudo do Bureau of Mines, de extração da

vanádio de matérias primas de baixo teor (no ca<-.o Idaho muds tones),

após a lixlviação sulfúrlca ou ustulação salina/lixivlavão com á-

gua quente de amostras do minério de Idaho, aplicaram a oxtraçSo por

solventes ao licor de lixlviação para extrair o van&dlo do mesmo. O

licor continha vanádlo em teor igua ou ligeiramente inferior

IO"2 -moles por litro. Dois tipos de solventes forma empregados> a-

mlnas (extratantes anlõnicos) e alqullfosfatos (extratantes catlSnji

cos). Ho caso da extração por aminat, as condições operacionais dos

testes (medida* no "rafflnate") • os resultados de extração do van*

dlo (expresso em t de vanádlo extraído) foram oa seguintes:
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(19) pa - 3,2 a 3,3 • Eh • 718 «V a 708 aV. com extrações de voai -

dio de 96 a 98%,par» fase orgânica composta de St de Mamlna

336 e 5% de Isodecanol, em querosene. No diagram Eh-pH do

presente trabalho, a região operacional de Hayashi cai no do -

ainio de HVio°28 ' ° <^ue e xP l i c a plenamente o resultado de

extração do vanãdio.

(29) pH • 2,6 e Eh • 738 aV, para uma solução orgânica de 5% de

TKOA (tri-n-octilamlna) em querosene, com uma extração de 88»

do vanãdio. No diagrama Eh-pH do presente trabalho, o ponto o

perarional de Hayashi cai no doalnio do supra-cltado ânion de-

cavanadato, o que explica o resultado de extração do vanãdio .

A explicação vale também para oa resultados de extração de va-

nãdio com fase orgânica composta de TNA ou TIOA em querosene.

(39) pH > 2,1 e Eh • 528 mV, para fase orgânica composta de 6» de

e 3% de isodecanol, em querosene, com uma extração de

921 do vanãdio. Cato ponto operacional do Hayauhi cui no doml

nlo do VO * no diagrama Eh-pll do presente trabalho., o quo ex-

plica o resultado de extração do vanãdio.

(49) pH * 3,6 e Eh • 678 mV, para uma solução orgânica composta de

6% de O2BRPA e 3% de Isodecanol, em rmerosene, com 57% de ex —

tração do vanãdio. Esto ponto operacional do Hayashi cai no

donlnio do HV1QO28 ' Próximo ao limite de domlnância com o

VO2* , o que explica ao mesmo tempo a extração do vanãdio (de-

vido ã presença de VO2* winorltarlamento) e o baixo nível de

extração..

(59) pH « 1,9 e Eh • 818 mV, para uma fase orgânica 0,25 M em TOPO

e 0,125 N em OPAP ("octyl phenyl acid phosphate*), em querose-

ne, com 80% de extração do vanâdlo. Este ponto operacional de

Hayashi cai ao redor da linha Unite dos domínios de VO*. e do

VO1*. porém próximo do domínio de HV^Ojg , o que explica uma

extração alta sem ser completa.

Explicação análoga c«be aos 96% de extração do vanãdio a partir de

ura licor contendo 0,13 g d* VjOj por litro, a um pH • 2,2 • Eh infe

ríor a 383 «V, com uma fase orgânica 0,25 M «a D2EHPA • 0,125 TOPO,

em querosene, referente a um outro escudo de Hayaahl et alii ' ,

porquanto o ponto operacional cai no domínio do VO2* do diagram*

Eh-pH do presente trabalho.
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O licor da ustulação salina/lixiviação «m água quente resulta usu

alment* com tan pH a 25°C dentro da faixa de 8 a 9. Conforme verl
MI) —MI)

f.-ido experimentalmente por Lortle et alij, em função da limjL
tada solubllldade do metavanadato de amônlo, a adição da adequa-

da quantidade dn cloreto de amônlo ao licor acima referido conduz

ã precipitação rápida de cerca de até 95% do vanSdio em forma de

metavanadato de amônio. 0 diagrama 10" molar a 25°C mostra que,

em condições oxidantes, acima de pB - 4,1, as espéceis predominan

tes são sucessivamente HjVOj, HVOJ" • vo|~ que são os Snions do

vanidio originários dos meta, piro e orto-vanadato de amônio. As-

sim, as previsões dos diagramas do presente trabalho são concor -

dantes com os resultados experimentais no tocante ao processo em

questão.

Observa-se nos diagramas 10 molar e 0,5 molar, a 25°C, que áci-

do decavanãdico, Hgv10O28' p o d e s e r precipitado nas faixas de pR

de 2,0 a 4,4 e de 1,0 a 7,5, respectivamente, para as concentra -

çõub 10~ molar u 0,!» nioliir cm V, desde que o produto cl.is atlvida-

dUB reais do 11 o de llvio°28 ultral>»»8Bo o produto do solubllida

de do H6^io028* Este ácido nada nult 6 do que o V,0r hidratado ,

istoê: 5V20jOH20. Assim, dados publicados de precipitação d*
V2°5 (hidratado) em vez <3e decavanadato, a 25°C, aão coerentes com

as provisoes dos diagramas do presente trabalho.

4,2 - Temperatura na Faixa de 50 a 80°C

Dados de lixiviação cm água quente a 80°C, durante 18 horas de a-

mostras de minério de va"nádio (do baixo teor) previamente ustula-

do com NaCl a 750°C são forneci'1 3 por Hayashi et alii . Lico-

res de lixlviação contendo U,üü t 0,78 gramas por litro de VjO.

foram produzidos com pH ne fi'xa de 8 a 9,0 e Eh na faixa de 379

a 44 4 mV, obtendo de 51 o i de extração de VjOg ° Píirtir do mi-

nério. A faixa de conce nti Í ,-."o do licor era, portanto, d«

0,005 a 0,009 molnr em V e, assim sendo, o diagrama do present*

tribalho mais próximo da situação é o de 10 mol-r a GO C, pelo

qual • faixa operacloi.il u^ uyashi cai de modo tranqüilo no doml-

ni_ d. UjVO^. Dettc >• J o diagrama do present* trabalho é coe -

rente com os resulta<_xi< experimentais de Hayashi. outros resulta

do3 experimentais de Hayashi de lixlvlaçio do mesmo minério no aj_

tado prS-ustulado com NaCl são os de lixlviação ácida (com HJSOJ)i
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pH - 0.3 co» Eh - 944 «V, licor 0,12 Molar eat V • 70% <Je extração

do VJOJ do «in*rio. O adequado diagrama do presente trabalho a

ser consiôerado 8 ainda o de 10 molar de V a 60°C pelo qual os

pontos operacionais de Hayashi caem tranqüilamente no domínio do

VO . Deste modo, novamente o diagrama do presente trabalho ê coe

rente com os resultados experimentais de Hayashi.

Una das variantes do .irocesao patenteado por Nackon 'para a pre-

paração de compostos de vanãdio pcntavalente «travos do reprocossa

aento de catalisadores usados contendo vanãdlOi consiste na oxida-

ção do vanâdio da solução ao estado pentavalente numa faixa de

temperatura de 35CC a 70°C, seguida de adição de ura ácido forte ,

como por exemplo HjSO^, com o que ocorre a precipitação de um hexa

vanadato de sódio, a um pH na faixa de 2,6 a 4,0. Nos diagramas

10 molar e 0,5 molar em V a 60°C, observa-se que em condições o-

xldantes a referida faixa de pH cal no domínio do HVgOJj • de modo

que se o produto das atividades reais dos Ions sódio e hexavanada-

to for superior ao produto de solubilldade, a precipitação de hexa

vanadato de sódio ê prevista.

4.3 - Temperatura na Faixa de 90 a 100°C

Alguns rosultados experimentais üo Xixlvloçno ácida (ll̂ SÔ ) aob

agitação a 90°C de minério de U-V de médio e de baixo teor são

disponíveis a partir dos estudos de Nichols et ali tl5>. Minério de

teor médio foi lixlviado a «n pH • 0,1 e Ch • 687 mV, obtendo-se u

ma extração, de 93,0% do VJOJ do minério c um licor contendo cerca

de 0,02b moles V por litro. O dlag'*ama do presente trabalho mnis

próximo da situação é o de 10~ molar de V a 100 C, pelo qual o

ponto operacional do Nichols cal no domínio do VO . Enquanto Is-

so, o minério de baixo teor foi lixlviado a um pH - 0,7 e Eh»987mV,

obtendo-se uma extração de 95,2» do VJOJ do minério e um licor con

tendo cerca de 0,007 moles de V por litro. Novamente o diagrama do

presente trabalho mais próximo da situação i o d e 10 molar de

V a 100°C, pelo qual o ponto operacional Nichols cai no domínio do

vOj. Aaalm vvriZlca-ae quo o diagrama 10~2 molar a 1UO°C do pro -

sente trabalho estS coerente com os resultados experimentais de

Nichols.

Por outro lado, coníome assinalado por Gupta , o vanãdio cont.1
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do nu» licor d* llxiviação poda aer precipitado m loa» da
(bolo vermelho) palas adições de HjSO^ (para ajustar o pH entre 2

e 3) e de PaC103 para converter todo o V ao estado pentavalente e

nfetuando, a seguir, a fervura do licor (para concentra-Io). Exa

minando os diagramas 10 molar e 0,5 molar em V a 100°C, obser -

va-so que em condições oxidantes (vanãdlo pentavalente), a espé -

cio predominante na região do pll ontro 2 e 3 õ justamente o Ion

liexavanadato (HVgOj^ ) . Assim mais uma vez o* diagramas do pre -

sente trabalho estão coerentes com dados pratico».

Segundo a patente de Sikorski , a conversão de um pollvanadato

misto de Na e de amõnio ã metavanadato de sódio é obtida pela adi.

ção de NHjCl, numa concentração de 200 g por litro e elevação da

temperatura ate acima de 90°C com um pH resultante superior a 7,0.

Aos diagramas 10 molar e 0,5 molar em vanádio, a 100°C e a 60°C,

a um pH superior a 7, em condições oxidantes, predominam sucessl-

vamonto as seguintes espécios aniünicos do V, à medida que o pH

croBCe: HjVO^, HVO^~ e VO^~. Assim, desde que o pvoduto das atl--

vidadès reais do lon de V e do Ion sódio ultrapasse o valor do

produto de solubllldade, a precipitação de meta , piro ou ortova-

nadato de sódio ê possível, o que de fato é explorado na patente

de Sikorski. Oosta voz, tem-se mais uma concordância doa diagra-

mas do presente trabalho com os dudos práticos.

Na patente de Bentley * Edmondeon , o método de preparação da

isopolivanadato de potássio e de amõnio, a partir de uma solução

alcalina de vanadato de potássio com adição de um sal de amõnio e

um ácido inorgânico de modo <juo a pioclpitação ocoua em melo Sei

do, leva em consideração que o v.in"dto cm solução deve estar no

ustndo do oxidação +5. O tratu.uonto deve ocorrer, preferencial -

mente, na faixa de temperatura de 85°C e pH na faixa de 4,8 a 5,0.

Nos diagramas IO"2 molar • m V a 100°C e a 60°C, esta faixa corres

ponde ao limite ue predominância das espécies H«voj a

HVfO?Z , com esta última reinarão em valores de pH inferior aos

da referida faixa; por outro lado, o potencial mínimo para manter
o vanãcüo no catado p;nr ../.liente cronco de modo roJ.clvnmento rá-

pido com o decrêsclmc do pH. Deste modo, verifica-se que a esco-

lha de um pH numa faixa restrita para fins de precipitação do re-

ferido pollvanadato de potássio o amônlo i u^a pruuOncla juotlfl-

CíiUu o ctwpcaonulvcl com baao nos diagramas do prcuonte trabalho»



UM* variação do môtodo de Pakhomov et alil (19) para a produção da

V,Oj consisto na reação de vanadato de amonlo em ooncentrações 2,0

•2.5 N (C.6? a 0.« M de (HH4)jHV6O17, com oa Soldo Inorgânico, o»

concentraçõea 1,0 a 1,1 equivalentes-graM de ieldo para cada e -

qulvalente grama te vanadato de amônio, durante 10 a 20 minutos a

uma »—fratura de 60 a 95°C, para produalr um ácido vanádieo e

ura aal de amdnlo. *

Doa diagramas 0,5 M a 60 e 100°C do presente trabalho, pode-se ob

aervar que ee> condlçõea oxldantes 4 poaslvel a existência de

iNH4)jHVçOx7 eat aolução (dentro doa limites de sua solubllldade )

mas faixa» de pH de 0,7 a 7,3 e de 0,3 a 4,3, respectivamente a

(0 e i00°C. A adição de um aal inorgânico a uma tal solução per-

mite o deslocamento do pH no aentido decreacente de seus valores

e a substituição do NHJ per K*no vanodato, isto e, a formação de

um Scldo vanâdico que poderá preclpltar-se desde que o produto das

atividades reais de II* e de HVgO^7 ultrapasse o nroduto de solubl

lidade. O precipitado aerla do tipo »4V(O17, que corresponde ao

3V2O5-2MjO, Isto i. um VjO5 hidratado. Assim o dado pratico de

PaXhomov esti coerente com aa previsões dos diagramas do presente

trabalho.

4.4 - Considerações finals

Vailflca-ae que aa previsões dos diagramas do presente trabalho são

bastante concordantes com as observações e dados experimentais ou

práticos, ew dlferontos situações de temperatura (25°C, 6O°C,1M°C).

de concentração <10~ molar, 10~ molar e 0,5 molar) e de proces -

so (troca iúnlca, extração por solventes, llxlvlação e precipita -

ção). No que oe rofore à proclpltação do VJOJ, em ve* de vnnoda -

tf-:, vartflciMi-so uuv ulo uatã prowlato nua dlagrdmau do pruaente

trabalho (concordando portanto coat us dados experimentais prâtl -

v>-.), de vos que a precipitação de ácidos pollvanádlcos são possl-

vvia segundo oa mesmos diagramas e os referidos ácidos não são ou-

tra coisa senão VJOJ na torma hlilratadai SV^OJOIIJO e 3VjO5«2lljO.

t importante lembrar que uma avaliação mala minuciosa doa dlagra -

mas precis* ser feita através de medições experimentais em condi -

eves selecionadas, sobretudo tende em conta a origem extrapolatlve

dos dados empregados na construção dos mesmos. Apesar disso, os

diagramas produtldoa no presente trabalho parecem inspirar eonflan



ça para exercidos da pravlaão relativa 2 química dos compostos di

vanãdlo a» soluções aquosas na faixa da te»;jratura da 2S°C a

100°C, sobretudo antra 60°C a'X0O°C, onda at* antio não existiam

diagramas publicados para o sistema V-HjO."

5. COMCLUSXO

Apesar da origem extrapolativa dos dados termodinâmicos emprega -

dos am sua construção a do fato da caracar daun confronto mais a-

?rofundado oon dados experimentais ou práticos (sobretudo an ter-

«os quantitativos), os diagramas Eh-pH do slstama V-HjO aprasant«

doa sa afigu* t coarantas oom uma variada gama da dados axpsrimaj}

tais ou prit i». isto sugara sua utlllsação em exercícios da

previsão no ' :anto 2 química dos compostos de vanidio em soluções

aquoaas na f. :a da temperatura estudada.
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figura 2 - Influência da Concentração de Vanadio Sobre os Campos d« Predominancia das Espacies
do siste&a V - H 2 O a 6o°cl



- 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

! • • H I m i ii ii 11 i i i 111111 >rn ii m i 11 ITT 111 i n i n i l ' H I 111 'Ml m i :r i IT m i l 1111111 Mil I i l l

- Z - Í Ò i t i A h k t k b 10 11 12 13 14 15 16
-•-•-OpiMOLAR - * - * — 2xl04M0LAR - • - • - i x l Q MOLAR pH

tlOppm] (Sppm)

Figura 1 - Influência áa Concentração de Vanádlo Sobre os Campos de Predominância das Espécies
io Si»ter.a V-H2o a 25°C.



Figura J - Influínci» da Cencentrjçào de Vnnídio Sobra o» Campoi de Predomlnânela d«f Eepécli»
do 31*t«na V-n^ a ÍOO^C.


