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UTILIZAÇÃO OB DIAGRAMAS DS .íÒURBAIX E MEDIÇÃO DE eH E pH EH HI-
DROMETALURGIA. PARTE II - APLICAÇÕES.

LUIZ ALBERTO TEIXEIRA1

RESUMO

São apresentados exemplos selecionados de aplicações dos diagra-
mas de Pourbaix (eH x pH) em estudo e controle de processos hi -
dronetalúrgicos. São também abordados aspectos práticos sobre a
medição de eH e pH em soluções de processo.

ABSTRACT

Some selected example* of the applications of Pourbaix diagrams
(eH x pH) for the study and control of hydrometallurgical processes
are presented. Practical aspects of eH and pH measurements in
process solutions are also included.

«
1 Engenheiro Metalúrgico, M.Sc, pH.D., Professor Assi6tente do
Departamento de Ciência dos Materials e Metalurgia - PUC/RJ.
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1. InterpretacSo dos Diagramas e Alguns Exeaplos de Aplicações

O emprego de diagramas de Pourbaix para a paraoetrizac&o ou

controle de operações hidrossetalúrgicas está ligado ao

estabelecimento de "Janelas"( *> de operaçSo. Essas sSo definidas

pelo cruzamento de intervalos de pH e faixas de eH termodinaaicamente

favoráveis a reaçSo de interesse.

<*) O termo "Janela" de operaçSo foi originalmente

Osseo-Asare no Congresso AIME, 1986.

cunhado por K.

1.1 - Lixiviaçao Ácida de Minérios de Oraalo

O diagrama do sistema U-H2O está mostrado na Figura 1.

Comumente, minérios de urânio contém o metal distribuído entre os

estados' de oxidaçSo 4+ e 6+. Apesar do diagrama revelar ua campo de

existência da espécie solúvel 0**, na prática a sua obtencSo por

dissolução do UO2 é difícil. Usualmente, m lixiviaçlo vlso-se »>

obtençSo da espécie oxidada uranila (U022*j. A partir do 'COi, esta

só pode ser conseguida em condições oxidantes.
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Figura 1: Diagrasa eu x pH do sisteaa D-HaCXO

Teoricamente, as condições para oxidado de UOz (s) para UO11*

(aq) sSo relativamente brandas. Já que o e» desse par ê «0.22 V. No
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entanto, em termos práticoo. para que a reação proceda COB velocidade

adequadamente rápida para uma operação industrial é necessário que

essa oxidaçto seja catalisada. No caso, o ion Fe1* aje rápida e

eficazmente na oxidaçAo do UOt, o que diretamente nSo 6 conseguido

por oxidantes mais poderosos tais como o 02 ou o H2O1. Assim, para

garantir o» eficiente poder de oxidaçlo sobre o 0** na lixivlaçSo de

minérios, é necessário nSo 36 a presença mas a predominância do ion

Fe** sobre o seu par redox Fe**. Como pode ser visto pelo ditgrama

de Pourbaix dos sistemas Fe-HzO, ou Fe/304-H»0 na Figura 4, contido

na artigo antor.. - sobre o assunto (Parte I-Fundamentos)! 2>, fas-se

entHo necessf .-* que a. lixiviaçSo seja- operada em uma "Janela"

definida por 1 y 53 V (sistema SOO, e pH ácido, nSo só mais baixo

do que a >< ira do campo do U0» (pH aprox. igual a 7), mas

necessária** >í r JOÍXO da fronteira do campo do Fe(0H)3 (pH aprox.

igual a 2 • 0 . Figura 2 o diagrama é repetido, mostrando-se a

"janela" de I -*J vi ação hachurada.

(VdH)

"0~2 4~ 6 6 K> 12 __

Figura <!•'• Superposição Purcir.I dosdlagramar ea x pB dos
aisteMS 0-BaO a Fe/SO4-BsO (tracejado).

Para a manutenção da predominância do Fe»* sobre o seu par

redox Fe»* durante a lixiviaçSo, é necessário a adiçto continua de um

agente oxldante. Em plantas mais antigas, o MnOi (3) era utilisado.

Todavia, instalações mais modem.13 o tem substituído pelo Ácido de

Caro (HíSOí), em vista das vantagens desse oxldante aar nlo poluente,
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nSo contaminante, e economizar ácido no circuito.

Na Austrália, a plant* de Habarlek<>> conseguiu economias de

até 30% em cal para tratamento de efluentes, e de 25X en consumo de

Ácido oulfürico em decorrência da substituição do r!nOz pelo Ácido de

Caro como oxidante na lixivlação. Essas economias foram superiores

ao custo do HlOz utilizado na produçSo do AcIdo de Caro.

1.2 - Remoção de ions Fe de soluções de processos

Alguns metais nlo-ferrosos tais cone Zn, Mn, Ni (e Co), Cu e 0

podem ser extraídos de seus minério.i ou de compostos intermediários

por processos do lixiviaçSo ácida - usualmente sulfúrica.

Na maioria dos casos, o ferro ocorre como iopuresa, que nas

condições de lixlviaçlo é co-dlaaolvi-ta com o metal de interesse.

Fas-se entSo necessário remove-lo ei seguida, sob risco dele vir a

impuxificar o produto final ou reduzir a eficiência da recuperação

elefcrclitica do metal de Inter^sií.

A naneira usual de proceder a remoção 6 por precipitação de um

composto insolúvel tal como o hidróxido gelatinoso - Fe(0K)> (só

filtrável se precipitado de concentraçSes abaixo de 3-4 g/l de re), a

goetlta - FeOOH, ou a jarosita b*H«Fe> (SOi )2 (OH)t ambos precipitados

cristalinos sen problemas para separação sólido-llquido.

Um importante ponto em comua entre esses precipitados é que o

ferro contido se encontra na foroa oxidada 3+, o que peroite que eles

sejam obtidos em faixas convenientemente ácidas, co .forme pode ser

constatado no diagrama do sistema Fe-HiO na Figura 3, contido no

artigo anterior sobre o assunto (Parte I - Fundamentos)(D.

Podendo ser tolerada uma concentrado de ferro residual de

[FeJ = 1 x IO"4 molar em equilíbrio com, por exeraplo, o hidróxido

precipitado, o diagrama aostro claramente, que se, num extremo, o

ferro estiver todo na forma Fe* + será necessário elevar o pH da

precipitaçêo para pH aprox. igual a 8.5. Por outro l^o, se a

soluçSo for oxidada acima de eu- 0.77 volts, o pH de precipitaçSo

será de apenas pH = 3.

As vantagens de se oxidar a precipitação do ferro estlo em

geral ligadas a elevada seletividade de precipitaçSo (os hidróxidos

dos metais da Interesse precipita» ea pHs bem sais «levados), e 4

economia de agentes neutraliiantes.

O» oxidantes usualmente enpregados paia oxidaçSo e preclpitaçSo
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de hidróxidos de ferro são, na metalurgia do zinco, o MnOj, que aje

de acordo com a equaçfto:

2Fe** + MnOa (a) • 4H» = Mn** • 2Fe»* • 2HaO (i)

e na metalurgia do níquel, o H2O2, segundo a equacSo:

2Fe«* + H*OÍ • 2H* = 2Fe»* + 2HaO (11)

Cabe notar que a oxidacSo core o oxigênio , Oi, é pouco

eficiente em meio áaido devido & sua baixa so1ubilidade aquosa.

1.3 - LlxiviaçSo Amonlacal de Minérios de Ca

Minérios de cobre com teores expressivos de minerais basicos-

reativos na ganga nBo podem ser lixivlodos em melo ácido. A razSo é «

cunsumo proibitivo d*; ácido qu« haveria.

A alternativa nesses casos é o processamento em meio alcalino.

Conforae abordado anteriormente na Parte I do trabalho sobre

fundamentos teóricos(seçlo 2.4)<2>, a aolublllzaçSo do metal,.no caso

do cobre que é básico e nSo-anfótero, só pode ser conseguida em

condiçOos alcalinas na presença de espécies complexantes, que

promovam a formação de complexos solúveis estáveis.

0 coaplexante de faixa alcalina empregado industrialmente para

o cobre é atnõnia.

0 sipiples exame de uma reaçlo de diasoluçâo a partir do oxido,

tal como a equação:

CuO (s) + 4NH<* = Cu(HHi)«** + HíO + 2H* (ill)

poderia levar A conclusão precipitada de que elén de ser' favorecida

pelo aumento da concentração de amonlo, a reaçSo seria beneficiada

pelo aumento da alcalinidade (reduç&o da concentração de H*). Na

verdade, na prática a segunda suposlçAo ni> f* verifica inteiramente.

Ko caso, a dissolução amoniacal do CuO tem de considerar também a

reaçlo:

CuO (.-•) • 4MH» • 2H* = CU(NHJ)«** • H»0 (iv)
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que em contraposição à anterior (eq. ill) se beneficia pelo aumento

da acidez da soluçflo.

A questflo, novamente, pode ser convenientemente examinada com o

diagrama en x pH do sistema CU/NHJ-HJO, voltando A Figura 5.b (Parte

I - Fundamentos)< *> .

O diagrama revela que, tennodinamicamente, a dissolução só pode

• er conseguida no campo delimitado pelo faixa de pH da 8 a 10. As

linhas verticais que limitam o campo nesses valores correspondes as

reações (iii) e (lv), respectivamente.

Fica assim evidente, que o aumento de pH além de pH=10 ao invés

de favorecer a dissolução, ao contrário, a prejudica.

Uma apreciaçSo similar é valida para a dissolução do Cu2O.

Nesse caso o campo solúvel ê mais extenso.

Também para a lixiviaçlo alcalina de minérios de niquel (co.-n

amÔnia como complexante) e de minérios de urânio (carbonato como

complexante), as faixas de pH adequadas para a dis^luçao poden ser

obtidas dos diagramas de Pourbaix correspondentes.

1.4 - CianetaçSo de Minérios de Au contendo Cu e Fe

A química da dissolução de ouro é das mais interessantes da

hidrometalurgia. Para dissolver o metal é necessário oxidá-lo c

estabilizar o ion Au4 produzido na solução, o que é conseguido com o

emprego de um complexante apropriado.

Os sistemas de dissolução tradicionais atendem perfeitamente a

esses requisitos. Na água régis (3HC1 + IHNOJ) o oxidante é o KNOl e

o HC1 fornece o complexante Cl*. Ha cianetaçSo o Oxidante, be» mais

conveniente, é o oxigênio e o complexante é o ion cianeto.

0 diagrama e» x pB do sistema Au/CN-HzO é mostrado m Figura 3.

0 diagrama revela que o complexo solúvel produzido na

lixiviae&o: Au(CN)í- é estável através de toda a faixa de pH, de

ácido a alcalino. Industrialmente, por razões de segurança, o pH da

cianetaçüo é mantido acima de aproximadamente pH= 10.5, haja visto

que abaixo de pH= 9.3 o equilíbrio HCN/CN- se desloca em favor da

predominância da forma ácida, que 6 volátil.

0 diagrama mostra também, que no sistema CN-, as condições

necessárias para a oxidaçSa do Au eão relativamento brandas, e

particularmente fadeis acima de pH= 9.3.
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Figura 3: Diagrua em x pB do sistema AU/CN-HJOM> .

Apesar de todas essas facilidades, a termodinâmica nío é

totalmente generosa com o sistema cianeto. A seletividade da

diímol>!£*«? é pr<ic*ri« com r*l«ç*o a outros metais, coao o Fe e Cu,

que não raro acompanha» o Au nos nlnérios, e na lixlvla;5o 580 co-

dissolvidos.

Esses aetais impurificadorea (como tambéa Ni, Zn, Pb e Co) »8o

nos circuitos de ouro denominados cianicidas. Consooea uma

quantidade grande e irrecuperável de cianeto para a sua própria

dissolução, o que 6 inúltil e indesejável, Já que inevitavelmente

isso leva a um aumento de custos operacionais sea retorno,

Os diacramas eH x pH dos sistemas Cu/CN-HíO e F«/CN-fbO

mostrados nas Figuras 4 • 5 permitem um exame oportuno da situação.

Tomando-se por referência a faixa de pH= 10-12, pode-se

constatar que eid ambos os sistemas os ciaho-complexos solúvel»

(Cu(CN)»»- eFe(CN)f«') slo estáveis nas coadlc9es moderadamente

oxidantes empregadas na clanetaçlo do ouro. A composição desses

complexos indica também • extensão do consumo de cianeto provocado

pela dissolução desses metais: 9 moles de CN para 1 de Cu e 6 aole.i

de CN para 1 de Fe.

Por outro lado, o diagrama mostra, também em ambos os casos,

que em condições mais oxidantes (eu mais elevado) é possível evitar

os campos de predominância dos complexos solúveis. Parecendo assim

ser possível operar a HxivlaçSo efl uma "Janela" que congregue a

predominância do FeOOH (s), do CuO (s) e do claao-complexo de ouro

Au(CN)>-, reduzindo o consumo excessivo de cianeto através do emprego

de eondiçOes oxidantes mais enérgicas.
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Aspectos Práticos Sobre a MediçAo de em o rã e» SolucSos d«
Processos

Embora a disponibilidade de meios para medição de potencial
redox (eu) e pH em soluções nlo seja recente, sua utlllsaçio M
hidrometalurgia é ainda quase que restrita a estudos de laboratório,
quando nuito vai até ao controle de pH em alguaas plantas
industriais.

No que tange A medlçSo e control* de OH em esoala industrial, a
situação 6 ainda mais incipiente.
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As vantagens de controlar parâmetros de processos sao

amplamente reconhecidas. Quanto mais abrangente e apurado for o

controle, menor será o grau de desperdi~io de reagentes, maior a

eficiência de operaclo, e «ais consistente sera a qualidade e a

composição de produtos obtidos.

As mediçSes de eH e pB, na grande maioria das situações, sSo

obtidas potenciometricaraente com o empreco de pares de eletrodos

apropriados.

Nflo s8o raras as situações em que surgem problemas associados a

essas medlçOes, o que de certo modo inibe a disseainaçfio nais ampla

de seu emprego na indústria. A natureza dos problemas de mau

funcionamento reside na própria constituição dos eletrodos e nas suas

interaçOes com as soluções de processos. Evidenteaente, quanto maior

for o grau de conhecinento sobre o funcionamento dos eletrodos maior

serSo as chances de soluçSo desses problemas.

Nesse sentido, a seguir sSo apresentadas as características

principais dos eletrodos de eu e pH e abordados os tipos dí problemai

mais coaüns na sua utiJ izailo. Novamente, os interessados em

informaçfles mais detalhadas sao referidos aos artiqos de Notarajan( *>

e Jones'») sobre o assunto.

2.1 - Medição de pB

A medieflo de pH, entendido no seu significado simplificado

como:

pH = - log [H*J (v)

* indiretamente obtida pela diferença de potencial entre um eletrodo

sensível A concentração de ions de H* na soluçío e um eletrodo de

referência. A ;-onos de casos multo especiais, ambos eletrodos sSo

montados em um corpo único, denominado usualmente eletrodo combinado

de pB.

0 desenho esquematice- do eletrodo é apresentado na Figura 6.a.

A part* sensível A variação de acidez é a superfície da membrana de

vidro em forraa de bulbo eeférico situada na parte inferior do

conjunto. 0 Interior do bulbo contém uma soluçSo eletrolitica,

usualmente KC1 na qual encontra-se mergulhado um fio condutor que é

ligado a um dos pólos do potenciSmetro. Em um compartinento externo.
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fica alojado o sistema do eletrodo da referência que se comunica com

a solução (externa) de processo, através de una ponte salina, ea

forma de plug poroso. No interior desse comp&rtlneato, tea-ae o

eletrodo de referencia propriamente dito, composto por um fio «Ie

prata (que é ligado ao segundo pólo do potenciòaetro) revestida de

AgCl, por sua vez imerso em uma soluçSo eletrolitica de EC1 saturada

com AgCl.

A funclo do eletrodo de referência, é de fomtcer us potencial

de eletrodo constante, independente das condlçOes quíaicas 4a solução

de processo, e de valor conhecido com relaçSo a referência de

potenciais de eletrodo, ameia célula Hí/H*:

H» (1M) + e- = 1/2 H2 (1 atm) e»« = 0 (vi)

No caso do eletrodo de referência ser o de Ag/AgCl, o seu

potencial é dado por:

AsC.l (s) + e - Ag + Cl- (aO e' = 0.1?v V (vj.il

para soluçSes de KC1 saturadas, a 25'C.

Alguns eletrodos de pH empregam como referência o eletrodo de

calomelano: Hg/HszCli, cujo potencial é dado em relaçSo ao hidrogênio

por:

l/2Hg»Cla (s) • e- = Hg • Cl- (aq) e* = 0.240 V (viii)

para soluçSes de KC1 saturadas, a 25'C.

0 potencial medido pela lmersflo de um eletrodo de pR ea uma

solução 6 a diferença de potencial resultante do somatório do

conjunto de (diferenças de) potenciais associados i (eletrodo de

vidro): superfície externa da membrana de vidro sensível aos lons 3*,

interior da meabrana, superfície Interna da meabrana, solução

eletrolitica interior, fio condutor em contato com a eoiuçSo

eletrolitica interior; (eletrodo de referência): poate salina «atro

soluçío eletrolitica interior e soluçSo d* trabalho, salueio

eletrolitica interior, eletrodo Ag/AgCl ou Hg/HfzClt. D* todo* asses

componentes de potenciais, todos sao id«alsente constantes ou

desprezíveis. 0 único variável (a temperatura corst*nte) é o da

superfície externa da membrana: e = (RT/nf) ln[8*].

A 2S*C, o eletrodo de pH responde linearsea'.e coa o i voltagea
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de O.Of 9 V para cada unidade de variação de pR, o que permite o

relacionamento e a obtenção do pH a partir da medida potenciométrlca.

A. temperatura exerce efeito sobre o terno de potencial

associado à [H*J e também sobre os demais componentes de potencial. A

100*C B relaçflo é de 0.074 V/pH.

2.2 - Problemas Comuns na Medição de pH

Os problemas mais usuais relativos a instabilidade dos

eletrodos de pH estSo ligados â membrana de vidro sensível e A ponte

salina do «letrodo de referência.

A membrana de vidro é muito pouco robusta e se desgasta com

facilidade por efeito da abrasSo provocada por partículas sólidas em

suspensSo na a soluções. A solução para esse tipo de problema

consiste em proteger o bulbo do eletrodo do impacto direto de fluxo

de susp«n3Bo. Entretanto isso «carreta um t«spo 3e rrs?cfta míi?.

longo com relação a flutuações de [K*i. Ura outro problema comum é

causado pela precipitação química ou física de compostos da solução

sobre a superfície da membrana, oausando recobrimento gradual. Isso

gera uma reduçSo de area sensível ao H+ e conseqüente Instabilidade

de medidas. As solu^Sea disponíveis para este tipo de problema sào

naüa mais do que modos automáticos de limpeza tais como: Jateamer.to

intermitente com água, escovas rotatórias, ultra-5om, ou simplesmente

a colocaçío do eletrodo em uma posição de fluxo elevado de soluçSo.

O problema maior com relação a membrana, entretanto, é sua

falta de resistência química a aoluçOes cáusticas. 0 uso prolongado

nessas condlçOes leva eventualmente a sua dissolução. E finalmente,

o problema incontornável é o ataque do ácido fluoridrlco (HF), que

Impossibilita a utilização dos eletrodos de vidro ea soluções

fluorídricas de pB<3.2 (pKwr).

As outras causas importantes de Instabilidade de respostas de

pH estão ligadas ao eletrodo de referência.

O problema mais comum nesse particular ocorre na ponte salina

que contata a solução de processo com o eletrólito de referência

(geralmente KC1 saturado). Partículas multo finas em suspensSo podem

bloquear os poros da ponte salina interrompendo o circuito. 0 mesao

pode ''91 causado pela precipitação de sólidos a partir da solução de

processo.

A solução para este tipo de problema, além da limpeza química
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periódica, pode ser a sobre-pressurlzacSo da soluç&o *letrolitlc» de

referência. Dessa maseira, a solução eXetrolitica ao vazar lenta e

continuamente do eletrodo, desobstrui a salda da ponte e dificulta a

entrada de soluçSo de processo.

Esse recurso, pode tombes» ser utilizado para liupedir qua o

eletrólito de referência seja contaminado coa solucSo de processo, o

que pode causar alteraçSes no potencial de eletrodo de referência e

conseqüente instabilidade nas medidas de pH.
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Figura 6<»>: a)Rsqueaa de eletrodo áe pB.
b)K5queisa de eletrodo redo» combinado.

2.3 - MediçSo de Potencial Redox («•)

A existência de pares redox em «solucSes tais coso os pares

Fe»»/Fe1*, ü? H2O e RJOZ/HJO pode ser detetada e quantificada através

da tiedida da diferença entre potencial associado ao p«r rváox e o

potencial fixo e cc-hecido de um eletrodo de referência.

A medição do potencial redox idealaente exige ua eletrodo

inerte, que seja eletrloaaente condutor para poder atuar na recepçSo

e doac»o de elétrons en relaçlo *s espécies componentes do par. Os

eletrodot de referência empregados podea ser os mestsos Ag/AgCl ou

Caloaelano (H*/H«aClj) comumente também empregados nas MdlçOes d*
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pB. Em face dos requisitos de inatividade química necessários aos

eletrodos de potencial redox, os materiais dos sensores sào via de

regra restritos a metais eletroquimicamente nobres tais como a

platina, ouro e a prata. 0 de platina é o mais comum.

0 desenho de um eletrodo redox combinado (com referência)

tipico 6 mostrado na Figura 6.b.

0 potencial redox resultante da existência de um par isolado

Ox/Red em uma soluçAo, medida com relaçSo a um eletrodo de referência

é dado por:

RT {Red}
em*«i4o = e° In . - er»« (ix)

nF {Ox}

Faz-se importante ressaltar que esse valor de e»di4o obtido

pela leitura do potenciômetro n£o é o valor de IH (com referência ao

padráo de hidrogênio) conforme adotado nos diagramas de Pourbstx.

Para se obter o eti faz-se necessário transladar os valores medidos

para a referência de hidrogênio, o que é obtido por:

o + 0.197 (volts) para rei. Ag/AgCl a 25°C (x)

eH = emmUio + 0.240 (volts) para re?. Cal. sat. a 2&«C (xi)

Embora em diversas situaçOes práticas seja possível associar -

de modo aproximado mas conveniente - medidas de eH a um único e

simples par Ox/Red, en geral as medidas refletem um potencial misto

resultante da inevitável existência de outros pares em solução.

0 "outro" par redox mais comum é exatamente o O7/H2O

representado pela equação:

OJ •* 4H* + 4e- = 2HaO e» - +1.23 Volts (xii)

0 efeito da existência desse "outro" par em ternos de

contribuição ao eH de una solucto que contenha ura par predominante

como por exemplo Fe»VFe** em iguale concentrações (e - 0.77 V), é de

aumentar o valor de eH que seria devido unicamente ao par

predominante. Se no caso eoi/mo fosse menor do que o e»»( 111 »/r»( 111

o efeito seria o contrário. Isso explica a diferença entre eH medidos
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nas mesmas soluções oxigenadas • desoxigenadast*) .

Outra situaçSo tipica de potenciais mistos é a que existe pela

adição de um agente oxidante a uma soluçlo que já contea um (outro)

par redox.

Por exemplo considere-se a operação de oxldacào de uma soluçSo

de Fe** com o peróxido de hidrogênio (H2O2K representada pela

equação:

Fe** * 1/2 H2O2 + H* = Fe»* • H2O (xiii)

Para efeito de simplificação considere-se a soluçSo

desoxirenada. Assim, antes da adição de peróxido, a solução terá um

valor de eH limitado iferiorment« pelo en do par Fe2*/?*» (-0.44 V) e

superiormente pelo eu do par Fe»*/Fe»* (+0.77V). O seu valor exato

dependerá da razão Fe*•/Fe»», como indica a equa;io de Ntrnst:

e Í +0.77 - 0.0591 log {Fe**}/{Fe»*) (xiv)

Após a adição de uma quantidade de peróxido necessária para

atingir [Fe'*) = [Fe**], o potencial terá subido e atingido o valor

ti •< 11: > /r«< 11) = +0.77 V. Até esse ponto pode-se considerar que todo

HzOi adicionado foi consumido na oxldação de Fe*-. Desse modo, até

ai, o eH virtualmente só registra a existência ds par Fe*'/Fe1*.

A partir desse ponto, cora a continuação tis adição do peróxido,

o potencial cresce mais intensamente como potencial alsto sob o

efeito COLbinado dos pares Fe»*/Fe** e cada Tez sais forte do

HlOí/HiO.

Eventualmente o peróxido adicionado é suf.lclezte para a

conversão "total" do Fe** eo Fe'*, atingirdo-se o pcato final da

oxidaçSo. Nesse ponto, em equilíbrio, o potencial «isto resultante da

média ponderada (pelos elétrons envolvidos) entre os ?o?«sclaia dos

pares redox existente na solução, tem valor:

e - 1/3 (e°r»< 11)/»•( 111) • 2 e°H20/H2Oi) = 1.44 7 (xv)

Continuando-se .a adicionar oxidante aléa desse ponto, o

potencial crescerá mais ainda, agora sob o efeito jr^doalsante do par

H2OJ/H2O:
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e = • 1.76 -
0.0591

log
{HaO*HH*>*

(xvi)

Ha Figura 7, o gráfico en versus nassa do Ha02 adicionada

ilustra a evolução do processo descrito. Pode-se notar o efeito do

tamponamento eletroquimico que se manisfesta até aproximadamente o

ponto de [Fe**J = [Fe»+J. A partir desse ponto, a adiçSo de oxldante è

bem mais efetiva em termos c'e aumento de potencial.

•,77V([f»'']•&*"])

MASS* H,0,—

Figura 7: Ifeito da sdicSo de HiO sobre o potência
una solucflo contendo Inicialmente Fe1*.

ene1ai redox de

Para efeito de controle de process* 3> o gráfico mostra que a.

faixa de ex compreendida entre o ponto de [Fe**}=[Fe**] (0.77 V) e o

conto final da oxidaçSo (+1.44 V) é particularnente sensível a

variações na massa de oxidante mantida no reator. De nodo que na

prática, é de se esperar que hajam flutuaçSes sem que necessariamente

a operaçSo seja prejudicada.

2.4 - Problemas a Cuidados nas Medlçffes de ea

De modo similar As determinaç&es de pH, e necessário calibrar o

VotenoioBetro para se obter medidas de eH coa significado
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quantitativo.

As soluçOes de calibraçko sSo tampOes eletroquiaicos com

potenciais conhecidos.

Podem ser utilizadas por exemplo: una solução de sulfato

férrlco (0.1H)/ ferroso (0.1M) amoniacal em IV dj Ácido sulfúrico que

fornece um potencial de 0.475 volts con referência ao eletrodo de

Ag/AgCl a 25«C; também, uma solução ácida (1M de [H*]) saturada de

quinidrona tem um eH (referencia Hz/H*) de 0.700 volts.-

Com relação á estabilidade e reprodutibilidade das medidas de

eH, os problemas mais freqüentes estão ligados so fato dos eletrodos

redox (ex. platina) na realidade nSo serea tKo inertes quanto seria

desejável, além de problemas com o eletrodo de referência - no caso

os mesmos, Já abordados, das medidas de pH (seçSo 2.2).

Casos de "envenenamento" superficial de eletrodos de platina de

acordo com Natarajan< *>, podem ser tratados mais eficientemente por

limpeza mecânica e polimento do que por tratamentos eletrolitlcos -

anodizaçSo ou catodlzaçlo. Evidentemente o tratamento s6 ê

{•'r.iticãvel en cfl3O3 d á er.v»-ie/>oin<íntj 1'inz:.

UK. outro caso de interação química entre soluçgo e eletrodo de

platina, com efeito distorcivo sobre as aedidas de eu • o do par

OÍ/HJO, em soluçOes oxigenadas. Apesar do potencial teórico do par

Oa/HíO, correspondente à equação:

O» • 4H* + 4e- = 2HtO (xvll)

ser eH» = 1.23 volts, na prática com o eletrodo de platina só se

atinge o valor de 0.9 volts.

Eletrodos de platina, ouro e prata slo também passíveis de

envenenamento por HiS devido & sua adsorção, subsequente oxldaçBo a

enxofre elementar e conseqüente formaçSo de camada laolante. lona

cianeto também, devido ao seu poder complexante, tea grande

capacidade de adsorçSo sobre esses eletrodos, causando instabilidade

de medidas.

Com rolaçlo a cuidados com os elttrodos de referência

empregados, tanto nas mediçSes de pH quanto de eu, cabe alertar ainda

quanto As limitações de temperatura Inerentes a esses slsteaas.

A temperatura àt> trabalho do eletrodo de Ag/AgCl pode atingir a

temperatura de ebuliçSo da soluçlo sem maiores problemas. No entanto,

Já o eletrodo de calomelano só pode ser utilizado até 70°C devido A

decomposição térmica do HgaCl» iniciar-se nessa temperatura* *» .
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Finalmente, pode-se afinar que apesar das medidas de «•

estarem sujeitas a desvios e interferências de diversas fontes, seu

potencial de apllcaçSo COMO instrumento de controle de processos

Mdrometalúrgicos ainda assim é considerável e muito pouco explorado.

A "janela" está aberta.

Agradecimeutoa

O autor agradece o suporte dado pela Peróxidos do Brasil ao

Grupo de Hidrometalurgia da PUC/RJ para a realizado de estudos de

oxldaçSo em processos hidrometalúrgicos, através do convênio

PÜC/PKROXIDOS.

Referencias

1. M. POURBAIX et allÜ, Atlas d'Equilibres Eleetrwhlaiouas A 25oC.
Paris, Oauthier-VillarsTlÔBS- -*«...v,....-..—— « •.« w

2. L.A. TEIXEIílA, íltUisaçâo de Diagr.mos d-s Pourb-íix P Medição de.
en e pH tn rtidromecalurgla (t'irta I - ru.i-aaentosj, II fen;ontro
dr Hemisfério Sul de Tecnologia Mineral, Maio 1987.

3. B. G. RING, D. VA7ERS, M. YAMINS, Proc. Meeting of Cap. Uranium
Producers, Ontario, Canada, 1982.

4. K. OSSEO-ASARS, V. CIMINELLI, in: Precious Metals: Mining.
Extraction and Processing, AIMS, 1984.

5. K, NATABAJAH. I. IWASAKI. Minerals Sci. Engng , vol. 6, no. 1,
1974.

6. B. JONES, unit. Proqesseg in Hv<lrom«t.allurgv. 1MM, London, 1971.

7. Manual Técnico de Eletrodos Anallon.


