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RESUMO
A partir dos dados disponiveis de energia livre de formação de
ions a 250C e de entropia de ions a 25°C disponiveis ou estima dos pelo método comparativo usando o principio de Criss & Cobble,
energias livres de formação de ions do vanádio em soluções aquosas em temperaturas elevadas foram determinadas. A seguir, com
auxilio de rnicrocornputador,forarn calculados e graficados os equi
librios Eh-pH a 25°c, Gooc e 100°C para algumas concentrações de
vanádio na faixa de l0-4 molar a 1 molar. Os efeitos da tempera
tura e da concentração de vanádio sobre a predorninãncia das espe
cies do vanádio foram examinadas. Os diagramas Eh-pH do sistema
V-H20 construidos foram avaliados mediante o confronto das suas
previsões com os dados práticos ou experimentalmente conhecidos,
verificando-se urna boa coerência. Assim, os referidos diagramas
são julgados corno úteis na avaliação da quirnica dos compostos de
vanádio em soluções aquosas.
ABSTRACT
Starting frorn existing data on free energy of forrnation of ions
at 2soc and frorn ion entropy data at 2soc, available in
the
literature or estimated by cornparative method, and using
the
principie of Criss and Cobble, free energies of forrnation
of
vanadiurn ions in aqueous solutions at elevated ternperatures have
been deterrnined. Then, with the aid of a rnicrocornputer,
the
calculations and Eh-pH diagrarn's constructions at 25°C, 6ooc and
100°C and at different vanadiurn concentrations in the range frorn
lo-4 molar to 1 molar were carried out. The effectsof ｾ｡ｴｵｲ･＠
and vanadiurn concentration on the predorninance of vanadiurnspecies
were exarnined. The Eh-pH diagrarns drawn for the V-H20 systern
have been evaluated through checking their predictions with
experimental and practical data known in published works. It was
verified a good consistency. So, the referred diagrarns
are
considered useful for the analysis of the chernistry of vanadiurn
cornpounds in aqueous solutions.
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RESUMO
A partir dos dados disponíveis de energia livre de formação de íons
a 25°c e de entropia de íons a 25°C disponíveis ou estimados
pelo
método comparativo usando o princípio de Criss & Cobble,
energias
livres de formação de íons do vanádio em soluções aquosas em temperaturas elevadas foram determinadas. A seguir, com auxílio de micr8computador foram calculados e graficados os equilíbrios Eh-pH a
25 ｣Ｌ｟ｾＰﾰｃ＠
e 100°C para algumas 7oncentrações de vanádio na
faixa
de 10
molar a 1 molar. Os efe1tos da temperatura e da concentração de vanádio sobre a predominância das espécies do vanádio foram
examinadas. Os diagramas Eh-pH do sistema V-H 2 o construídos foram
avaliados mediante o confronto das suas previsoes
com os
d a dos
práticos ou experimentalmente conhecidos, verificando-se uma boa co
erência. Assim os referidos diagramas são julgados como úteis
nã
avaliação da química dos compostos de vanádio em soluções aquosas.
1. INTRODUÇÂO
Diagramas Eh-pH do sistema V-H 2o em temperaturas superiores a 25°c
não são conhecidos em forma publicada. A 25°C, são encontrados dia
gramas para concentração de vanádio 1 molar, em Atlas de Pourbaix ＨＱＩｾ＠
10

ｾ｡ｲＩ＠

-2

molar, no trabalho de Evans

(2)

-4

Garrels
, e 10 ppm (2·10
do trabalho de Zipperian & Raghavan( 3 ). Entretanto, nem
&

pre as previsões desses diagramas são concordantes com fatos

mo sem-

･ｸｰｲｾ＠

mentalmente observados.
Enquanto isso, diagramas Eh-pH do sistema V-H 2o fazem falta em
dos hidrometalúrgicos do vanâdio, quer em processos de ｡ｰｲｯｶ･ｩｴｭｾ＠
to de minérios complexos de V, quer na "química fina" do

･ｳｴｾ＠

ｶ｡ｮ￡､ｩｯＬｾ＠

to é, da produção de nobres compostos de vanádio a partir de solu ções aquosas.

(1) Contribuição Técnica do II Encontro do Hemisfério Sul sobre Tec
nologia Mineral, Rio de Janeiro.RJ, Brasil, maio de 1987.
(2) D.Sc., Professor Adjunto da COPPE/UFRJ e da EE/UFRJ.
(3) D.Sc., Professor Adjunto da COPPE/UFRJ.
(4) Ph.D., Professor Adjunto da EP/UFBA, Professor Visitante
COPPE/UFRJ.
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Assim a revisão e complementação de diagramas Eh-pH do sistema
ｖＭｾＰ＠

a 25°C e a construção de diagramas de alta temperatura revestem- se
de evidente interesse.

Isto motivou a realização dos estudos refe-

rentes ao presente trabalho, o qual limita-se apenas à faixa de tem
peratura de 25°C a 100°C.

Um outro trabalho está previsto para dia

gramas Eh-pH do sistema V-H o na faixa de temperatura de l00°c
a
2
300°C, os quais são importantes para a lixiviação em autoclaves.
2. DADOS TERMODINÂMICOS
A Tabela I apresenta os dados termodinâmicos

de partida (a 25°C) ｾ＠

pregados no presente trabalho, quer para os cálculos e construçãode
diagramas Eh-pH a 25°C, quer para os cálculos de energia livre

de

formação de ions do vanádio em soluções aquosas a temperaturas elevadas.

Ao lado de cada valor de

ｇｾ＠

do ion e da entropia conven-

cional do ion, o número entre parênteses é o da referência biblio gráfica

da fonte

do dado.

No caso de dados estimados de entropi-

as, EST1 significa dado estimado pelos

ｍｾｔｏｄｓ＠

PARA A ESTIMAÇÂO

DE

VALORES DE ENTROPIA, conforme Latimer 141 , inclusive o método comparativo, enquanto que EST2 significa dado estimado pelo método

de

Connick & Powell, conforme consta no artigo de Townsend(S).
Em relação aos cálculos das energias livres de formação de ions

em

altas temperaturas, uso. foi feito do Principio de Criss & Cobble na
forma do procedimento desenvolvido por Barner & Scheuerman 161

.

Do

mesmo modo é destes últimos autores o procedimento usado no presente trabalho para o cálculo das energias livres de formação de espécies neutras em soluções aquosas em altas temperaturas pelo
de Helgeson 171 .

método

Nos cálculos e construção dos diagramas Eh-pH, os dados adotados de
energia livre de formação dos compostos sólidos do vanádio foram os
de Barin & Knacke(S), complementados com os de Pankratz

191 • As

e-

nergias livres de formação de ions a 25°C foram ｰｲ･ｦｮ｣ｩ｡ｬｭｴｾ＠
traidas de Pourbaix(l),

complementando com as de outras fontes. As

atividades das espécies sólidas foram consideradas unitárias e

os

coeficientes de atividade das espécies dissolvidos também foram con
siderados unitários.
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Tabela I - Dados de Energia Livre de Formação e de Entropia de tons,
Espécies Neutras e Sólidos, do Vanádio a 25°C.
c - cristàlino
N9 OXI
DAÇkr ESPJ:x::IE ESTI\00

o

aq - aquoso
o
-1
t.Gf (cal·IlOl )

o

+2

v
vo

c
c

+3

vp3

c

+4

vp4

c

+5

vp5

c

+2

VOH+
y>+

aq

+2
+3

v>+

aq

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

+3

VOH•+

aq

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

+3
+3
+4

vo+

aq

-107.990

V(OH)3(àq) aq
voo+
aq

-212.900 (3)
-109.000 (1,4,10)
-106.700(6)

+4

VI:XJH+

aq

-158.380 (1)
-157.000 (3)

+4
+5

lN2os
vo+
2

aq

-360. 650

aq

-142.550 (1,10)
-140.300 (3,6)

H3V04(aq)

aq

-249.200 (3)

VO Ｈｏｈｾ｡ｱＩ＠
vo>4

aq
aq

-350.400 (3)

+5

aq

9,3(6)

-271.100(41' -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)
-342.036(1,10), -341.003 (8)
-339.234(9)
-101.000 (3)
-54.200(1,10), -54.700(4)
-106.700 (3)

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

aq

+5

H2V04
aq
V02(0H)2

-248.775 (1)
-224.000 (3)
-244.900 (3)

- Vide OOseJ:vações oo texto

31,3 (4,6)
-34,4(*)
-16,4(*)

73,0 (*)
27,6 (*)
37,0 (*)
-32,0(6)
-50,0 (*)
49,1 (**)

(1)

vpg-

24,65(4)

-59,2 (*)

(1)

+5

(*) EST 1
(**) EST 2

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

-96.600(6), -96.606(9) ,
-96.417(8)

-220.125 (1)
-213.800 (3)
-571.200 (3)

+5

S0 (cal•IlOl-l·K-l)

-10,1 (6)
50,7 (*)
-43,9 (**)
21,18 (**)
39,0 (6)
(<XNI'INUA)
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Tabela I (=ntinuação)
N9 OXI ESPOCIE
DAÇ]SD+5

ESTAOO

HVOr
vo 3 (OH)'-

aq

4-

-233.200 (3)

162,5 (**)

aq

-1.132.000 (4)

112,3 (**)

aq

-1.135.000 (4)

145,8 (**)

HV10°28
5- aq
vlOo27(0Hl

+5

HV6°17
2H2V6°17

5-

+5

HVP7
3vp6 (oHJ

aq

-424.100 (3)
-423.600 (3)

+5

H3VP7

aq

-450.918

EST 1
(**) EST 2

(*)

24 ,o (6)

-1.875.300 (10)
-1.843.300 (3)

+5

3-

(1)

196,0 (**)

H2V10°28
4VlO 0 26(0H)2 aq

+5

-235.800

-1.875.200 (10)
-1.847.400 (3)

+5

3-

tc.Go (cal·nol-1 )
f

(1)

-17,9 (**)

49,1 (**)

- Vide observações no texto

3. APRESENTAÇÃO DOS DIAGRAMAS Eh-pH
Foram construidos diagramas Eh-pH do sistema V-H 2o nas seguintes si- . de 1 O-4 , 2·10 -4 , 10-2 ,
tuaçoes:
a 25 o C para concentraçoes
de ｶ｡ｮ､ｾｯ＠
0,5 e 1,0 molar; a 60°C e 100°C para concentrações de V de
10- 2 e
0,5 molar. Antes da apreciação dos mesmos, alguns aspectos ｩｭｰｯｲｴ｡ｾ＠
tes precisam ser abordados.
A) Polimerização de ânions do vanádio em soluções aquosas
Foi feita em cada uma das temperaturas de interesse (25°c, 60°C
e
100°C) a determinação da concentração do vanádio na solução para
a
qual as atividades das duas espécies do vanádio em cada um dos equilibrios das reações de polimerização fossem iguais entre si.
Deste
modo, foi possivel selecionar pertinentemente de antemão as espécies
iõnicas do vanádio a serem consideradas nos cálculos e construçãodos
diagramas, evitando perda de tempo em exame de equilibrios envolvendo espécies impróprias.
As reações de polimerização de ânions consideradas no exame
ｰｲ￩ｶｩｯｦｾ＠
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ram as seguintes:
H

3H 3v2o7

=

2\l

5H 3v2o7
10HV o36 17

=
=

3H 2V04

=

Ｓｾ＠

u

2HV0 2 4

Ｕｾ＠

=

3HV6°17 + 4H 2 0
5HV10028 + 7H20
5Ｖｈｖｾ
+ 2H 2 0
Ｐ ｯ ＲＸ＠
vp 93- + 3H 2o
v2o74- + H2 0

o
A 25°C, as fases iônicas predominantes destes equilíbrios são
5ｾ＠
-2 M
H vo e HV o
para concentraçoes de vanadio superiores a 10
2 4
10 28
e H v opara concentraçoes
inferiores a 10 -2 M. A 60 o C,
e H vo3 2 7
2 4
as fases iônicas predominantes destes equilíbrios são o H vo4 e o
2
ｾ＠
e
HV o3- para concentraçoes
de vanadio
superiores a 10 -3 e H vo -4
2
6 17
. - para concentraçoes
-3
H v o
inferiores a 10 M.
3 2 7
A 100°C, as fases iônicas predominantes destes equilíbrios são
3H2 V04 e oHV 6 o17 para concentrações de vanádio superiores
5
.
10- M e H vo4 e H v opara concentraçoes
ｾｮｦ･ｲｩｯｳ＠
a 10 -5 M.
2
3 2 7

o
a

B) Equilíbrios .entre Espécies Neutras e óxidos do Vanádio
As reações consideradas no exame prévio foram as seguintes:
Ｖｾ＠

- 2 V (OIJ) 3 (aq)

79 - H3V04 ＨｾＩ＠

= vp3 + 3Hp
= v 2 o5 + 3H 20

ｾ＠
A 25 o C tem-se que para concentraçoes
de vanadio
super i ores a 1 o-7 M
o ｾ
ｰｲ･､ｾＺｩｮ｡＠

a 10

Ｒ Ｐ ＠Ｓ

sobre o V(OH) 3 (aq) e para concentrações superiores
v2o5 sobre o H3vo 4 (aq).

M predomina o

5
A 60°C, para concentrações de vanádio superiores a 10- M predomina
o v 2o 3 sobre o V(OH) 3 (aq) e para concentraçoes
superiores a 10 -10 M
predomina o v2o5 sobre o H3vo 4 (aq) •
4
A 100°c, para concentrações de vanádio superiores a 10- M predomina
-10 •
o v 2o3 sobre o V(OH) (aq) e para concentraçoes superiores a 10
M
3
predomina o v2 o5 sobre o H3vo 4 (aq)"
C) Apreciação dos ｄｩ｡ｧｲｾｳ＠
Em virtude do limitado número de páginas disponíveis para esta pu blicação, foi decidido a ·incorporação de apenas três dos dezoito d!
agramas construidos.

Os demais diagramas no entanto estarão à dis-

posição dos interessados, bastando para tanto que os ｭ･ｳｾｯ＠

entrem
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em contato com os autores do trabalho.
Inicialmente procurou-se verificar a importância da origem dos .da dos termodinâmicos das espécies sólidas no traçado dos diagramasEhpH do sistema V-H 2o, 0,5 molar, a 25 o c. Observou-se que apenas os
dados de Pourbaix (l) evidenciavam um campo de v o compreendido en
2 5
+
5tr!;! o vo 2 e o decavanadato av 10 o
Utilizando-se os dados termo
28
dinâmicos de Barin & Knacke(S) e Pankratz 19 >, o campo do v o ine2 5
xiste, isto é, prevalecem as espécies iónicas vo + e av o52
10 28
A influência da concentração de vanádio sobre a posição dos campos
de predominância do sistema V-H 2o a 25°c, foi investigada para duas
2
faixas de concentração: 1,0, 0,5 e 10- molar e 10- 2 ,2·10- 4 e 10- 4
molar .

A figura 1 ilustra a influência das baixas concentra 2
cões de vanádio (10- , 2·10- 4 e lQ- 4 molar) no diagrama V-H o.
No
2
que concerne as espécies sólidas, a diminuição da concentração
de

vanádio acarreta uma contracão dos campos v 2o e principalmente
3
v 2o 4 , o qual desaparece para concentrações da ordem de 10- 4 molar

Quanto às espéceis iónicas, verificou-se que na região de vanãdio
pentavalente, o campo do

av 10o528

decresce acentuadamente com a di

oi?

minuicão do vanãdio em solução, dando origem ao hexavanadatoav6
para as baixas concentrações de vanádio em solução. A diminuicãoda
concentração de vanádio promoveu uma ampliação dos campos de predominância do

vo;

e, associadamente, a contracâo dos domlnios das es-

pécies polimerizadas.

Nas regiqes de vanádio tetravalente, triva -

lente e divalente, a influência da concentração de vanádio foi rela
tivamente pequena, à excecão do aparecimento do campo do VOH++ para
baixas concentrações de vanãdio, em virtude da contração do campodo
V203.
2
A influência da concentração de vanádio em solução (0,5 e 10- mo
lar) sobre a posição dos campos de predominância do sistema V-H 2o a
O que se observa de

60 e l00°c, pode ser vista nas figuras 2 e 3.

mais marcante nestes diagramas é o acentuado crescimento do
do VOH++

campo

com o aumento da temperatura, às custas do desaparecimen-

to do campo do V

3+

o

, sendo que a 100 c, o campo do V

3+

foi extinto

Os campos das espécies sólidas também sofreram uma pequena contra cão com o aumento da temperatura.
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4. AVALIAÇÂO DOS DIAGRAMAS
Um mod o adequado de avaliação dos diagramas é o do confronto com os
dados experimentais disponlveis na literatura de lixiviação, precipitação de compostos, extração por troca iónica e extração por solventes .

O trabalho de avaliação pode ser melhor executado por par-

tes, em função de convenientes faixas de temperatura e por

faixas

de concentrações.
4.1 - Tempe ratura Ambiente (25°C)
Zipperian & Raghavan 13 ) estudaram a recuperação de vanádio p or resi
na t r o cadora d e ion s e m soluçõe s sulfúr icas diluídas .
As
soluções continham 10 mg de V por litro de solução e a resina a niónic a empregada foi a
Dowex 21 K.
Em função da necessidade, traçaram um digrama Eh-pH para o sistema V-H 2 o a 25°C
Os resultados obtidos

para

uma concentração de 10 ppm de vanádio.

nos

testes de extracão por troca iónica, no entanto, não puderam

ser

inteiramente explicados pelas previsões do referido diagrama.

A

extração de vanádio em pH igual a 2 foi baixa (20 a 50%), conforme
previsto pelo diagrama (no caso, abaixo de pH = 2,4 a espécie
minante prevista pelo diagrama era uma espécie catiónica, ｈ
ra um potencial

Eh = 1070 mV.

Ｔ

ｰｲ･､ｾ＠

ｶｯｾＩ＠

ｰｾ＠

A um potencial inferior a Eh=720 mv

e em pH = 2,0, a extração do vanádio foi nula, plenamente coerente
2
com a previsão do diagrama, já que a espécie predominante era vo +.
Zipperian & Raghavan ficaram intrigados com o fato
cão em pH =
ｾＬｏ＠

e Eh = 1070 mv

da

extra -

não ter sido também nula, já que

a

razão seria a mesma, ito é, predom i nância de uma espécie catiõnica.
Na tentativa de justificar o resultado experimental, especularam
ｳｾ＠

bre a possibilidade de uma associação entre H4vo: e ions sulfato de
modo a produzir uma espécie aniónica. A hipótese da extração
ser

.

devida à espécie dissolvida da região vizinha (pH maiores, mantido
o valor de Eh) não caberia, de vez que a espécie prevista pelo diagrama de Zipperian & Raghavan era neutra, VO(OH) 3 (aq). Os diagramas
do presente trabalho indicam que para 10 ppm de vanádio, e
Eh
= 10 70 mV, a e sj)É . ｾ＠

｜Ｍｾ

［＠

P - ·- lomi n a na regi ão c'!-:! pH ＱＺ ＭＬ ｦ Ｍ ｾ ［Ｚ Ｍ Ｍ Ｎ ｾＩ ｲ＠

a ? l;

enquanto que para valores de pH entre 2,1 e 3,1 predomina a e s pécie
aniõnica H3v 2o;. Isto explica melhor os resultados experimentaisde
Zipperian & Raghavan, porquanto em pH = 2,0 e Eh = 1070 mv, o dia grama do presente trabalho prevê a predominância de vo;

mas a li

nha de limite de predominância ocorre em pH = 2,1 e a espécie vizi-
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nha é aniônica, H3v2o;, de modo que o vanádio é extratlvel sob esta
última forma numa extensão limitada (que corresponde aos 20 a 50%de
extração).

Um outro resultado que surpreendeu Zipperian & Raghavan

foi o de que em pH = 3,0 a extração de vanádio supera os 80% quando
o valor de Eh é superior a 800 mV, uma vez que a espécie
ｰｲ･､ｯｭｩｮ｡ｾ＠

te de acordo com seu diagrama Eh-pH é neutra, VO(OH) 3 (aq)' que predomina no intervalo de pH de 2,4 a 4,1. Novamente aqui o diagrama
Eh-pH do presente trabalho é mais feliz, porquanto em pH = 3,0 e Eh
superior a 800 mV,

a

es pécie

cujo domínio vai de pH = 2,1 a 3,1.

predominante

é aniônica,H

O ponto concordante entre

vo;

3 2

diagrama do presente trabalho e . o de Zipperian & Raghavan está

o

na

concordância dos resultados exper}mentais de extração de V por troca iônica e a previsão dos diagramas Eh-pH.

De fato, os 100%

de

extraçâo de vanádio em pH = 4,0 e Eh = 1070 mV está em plena concoE_
dância com a previsão do diagrama do presente trabalho, porquantose

vo4

vo

trata da região de predominância da espécie aniônica H2
ou
2 (OH)
e em razoável concordância com a previsão do diagrama de Zipperian
& Raghavan, porquanto nele a mesma espécie aniônica predomina

2

na

região de pH superior a 4,1.
Segundo Zipperian & Raghavan, em pH = 2,0 e Eh= 1030 mV, uma concentração de vanádio de 10 mg por litro é demasiado baixa para

a

formação de qualquer decavanadato aniônico.

Nessa mesma região, se
gundo Zipperian & Raghavan, o diagrama Eh-pH de Evans & Garrels( 2 )
para uma concentração 10- 2 molar prevê a presença de decavanadatos;
isto está coerente com a previsão do correspondente diagrama
do
-2
presente trabalho para lO
moles por litro de vanádio, segundo
a
5- predomina no intervalo de pH de 2,0 a 4,1 sob condiqual HV 10 o 28
ções oxidantes.
Hayashi et alii(ll), num estudo do Bureau of Mines, de extração

de

vanádio de matérias primas de baixo teor (no caso Idaho mudstones),
após a lixiviação sulfúrica ou ustulação salina/lixiviação com

á-

gua quente de amostras do minério de Idaho, aplicaram a extraçãopor
solventes ao licor de lixiviação para extrair o vanádio do mesmo. O
licor continha vanádio em teor igua l ou ligeiramente inferior
-2
10
moles por litro. Dois tipos de s olventes forma empregados: a ··
minas (extratantes aniônicos) e alquilfosfatos (extratantes catiôn!
cos).

No caso da extração por aminas, as condições operacionais dos

testes (medidas no "raffinate") e os resultados de extração do vaná
dio (expresso em % de vanádio extraído) foram os seguintes:
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(19) pH

=

3,2 a 3,3 e Eh

=

718 mV a 708 mV, com extrações de

ｶｾｮ￡＠

dio de 96 a 98%,para fase orgânifa composta de 5% de Alamina
336 e 5% de Isodecanol, em querosene.

No diagrama Eh-pH

do

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

ＱＰ

ｈｖ

minio de

,

ｯｾ￣＠

o que explica plenamente o resultado

de

extraçáo do vanádio.
(29) pH

=

=

2,6 e Eh

738 mV, para uma solução orgânica de 5%

TNOA (tri-n-octilamina) em querosene, com uma extração de

de

do vanádio.

88%

No diagrama Eh-pH do presente trabalho, o ponto
ｾ＠

peracional de Hayashi cai no dominio do supra-citado ânion decavanadato, o que explica o resultado de extração do vanádio .
A explicação vale também para os ·resultados de extração de vanádio com fase orgânica composta de TNA ou TIOA em querosene.
(39) pH

= 2,1

D2EHPA

= 528

e Eh

mV, para fase orgânica composta de 6%

de

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

de

92% do vanádio. Este ponto operacional de Hayashi cai no domi
2t
nio do VO
no diagrama Eh-pH do presente trabalho., o que explica o resultado de extração do vanádio.
(49) pH

= 3,6

= 678

e Eh

mv, para uma solução orgânica composta

de

6% de D2EHPA e 3% de Isodecanol, em querosene, com 57% de ex tração do vanádio.
dominio do

ｈｖ

ＱＰ

Este ponto operacional de Hayashi cai

no

próximo ao limite de dominância com

o

,

ｯｾｓ＠

vo2+ , o que explica ao mesmo tempo a . extraçâo do vanádio (devido à presença de vo 2 + minoritariamente) e o baixo nivel
de
extraçãQ.
(59) pH

= 1,9

= 818

e Eh

mV, para uma fase orgânica 0,25 M em TOPO

e 0,125 M em OPAP ("octyl phenyl acid phosphate"), em querosene, com 80% de extração do vanádio.

Este ponto operacional de

Hayashi cai ao redor da linha limite dos dominios de ｖｏｾ＠
e do
2
vo +, porén próximo do dominio de ｈｖ
ｯｾｓ＠
o que explica uma
extracão alLa sem ser completa.

ＱＰ

,

Explicação análoga cabe aos 96% de extração do vanádio a partir
um licor contende
ｾ

Ｌ Ｑ Ｓ＠

g dl

2o 5

por litro, a um pH

=

2,2 c Eh

de
ｩｮｦｾ＠

rior a 383 mV, com uma fase orgânica 0,25 M em D2EHPA e 0,125 TOPO,
em querosene, referente a um outro estudo de Hayashi et alii 112 )
porquanto o ponto operacional cai
Eh-pH do presente trabalho.

no dominio do vo2+ do diagrama
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O licor da ustulação salina/lixiviação em água quente resulta
ｵｳｾ＠

almente com um pH a 25°C dentro da faixa de 8 a 9. Conforme veri
ficado experimentalmente por Lortie et alii (l 3 ) em função da liml
tada

solubilidade do metavanadato de amónio, a adição da adequa-

da quantidãde de cloreto de amónio ao licor acima referido conduz

à precipitação rápida de cerca de até 95% do vanádio em forma
metavanadato de amónio.

O diagrama 10-

2

molar a 25°C mostra

de
que,

em condições oxidantes, acima de pH
4,1, as espéceis ｰｲ･､ｯｭｩｮ｡ｾ＠
3- que sao
- os ânions do
e
tes são sucessivamente H2 vo -4 , HVo 2vo
4
4
vanádio originários dos meta, piro e orto-vanadato de amónio. Assim, as previsões dos diagramas do presente trabalho sao concor dantes com os resultados experimentais no tocante ao processo

em

questão.
Observa-se nos diagramas 10-

2

molar e 0,5 molar, a 25°C, que áci-

do decavanádico, H v 10 o , pode ser precipitado nas faixas de pH
28
6
de 2,0 a 4,4 e de 1,0 a 7,5, respectivamente, para as concentra-2
.
çoes 10
molar e 0,5 molar em V, desde que o produto das ativ1dades

reais de H+ e de ｈｶ

ＱＰ

ｯｾ￣＠

ultrapasse o produto de ｳｯｬｵ｢ｩ､ｾ＠

de do H6 v 10 o 28 . Este ácido nada mais é do que o v 2 o 5 hidratado ,
isto é: SV 2 o 5 · 3H 2o. Assim, dados publicados de precipitação
de

v 2 o 5 (hidratado) em vez de decavanadato, a 25°C, são coerentes· oam
as previsões dos diagramas do presente trabalho.
4.2 - Temperatura na Faixa de 50 a i0°C
Dados de lixiviação e m água quent:e a 80°C, durante 18 horas de amostras de minério d e vanádio (de ba i xo teor) previamente ustulado com NaCl a 750°C são fornecl'' .s por Hayashi et alii (ll). Licores de lixiviação contendo O,Su : 0 , 7 8 gramas por litro de v 2 o 5
foram produzidos com pH n2 f 'l' }:a d e 8 a 9,0 e Eh na faixa de 379
a 444 mv, obtendo de 51
nério.

ê'
% de extração de v 2o 5 a partir do miA faixa de concc;nt r Dç iio do licor era, portanto,
de

0,005 a 0,009 molar em v e, assim sendo, o diagrama do
presente
2
molar a 60°C, pelo

trabalho mais próximo da situação é o de 10qual a faixa operacior .Jl
ni o d e u 2 VO 4 .
rente com os ｲ･ｳｵｬｴ｡
ｄ･ｾ＠

t .e

llyashi cai de modo tranquilo no domi-

><' .) o diagntma do presente trabalho é coe ｾ ｶｳ＠

experimentais de Hayashi.

Outros resulta

dos experimentais de Hayashi de lixiviação do mesmo minério no ･ｾ＠
tado pré-ustulado com NaCl são os de lixiviação ácida (com H2 so 4 l :
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pH = 0,3 com
do

v2 o5

Eh= 944 mV, licor 0,12 molar em V e 70% de extração

do minério.

O adequado diagrama do presente trabalho
2
molar de V a 60°C pelo qual

a

ser considerado é ainda o de 10-

os

pontos operacionais de Hayashi caem tranquilamente no domínio
do
2
V0 +. Deste modo, .novamente o diagrama do presente trabalho é coe
rente com os resultados experimentais de Hayashi.
Uma das variantes do processo patenteado por Nacken(l 4 lpara apreparação de compostos de vanádio pentavalente através do ｲ･ｰｯ｣ｳｾ＠
mento de catalisadores usados contendo vanádio, consiste na oxidação do vanádio da solução ao estado pentavalente numa faixa

de

temperatura de 35°C a 70°C, seguida de adição de um ácido forte
como por exemplo a 2 so 4 , com o que ocorre a precipitação de um ｨ･ｸｾ＠
vanadato de sódio, a um pH na faixa de 2,6 a 4,0. Nos diagramas
-2
o
10
molar e 0,5 molar em V a 60 C, observa-se que em condiçoes o-

oi; ,

xidantes a referida faixa de pH cai no domínio do av 6
de modo
que se o produto das atividades reais dos íons sódio e hexavanadato for superior ao produto de solubilidade, a precipitação de hexa
vanadato de sódio é prevista.
4.3 - Temperatura na Faixa de 90 a l00°C
Alguns resultados experimentais de lixiviação ácida (H
agitação a 90°C de minério de

u-v

so

2 4
de médio e de baixo teor

)

sob
são

disponíveis a partir dos estudos de Nichols et ali (lS). Minério de
teor médio foi lixiviado a um pH = 0,1 e Eh = 687 mV, obtendo-se
ma ･ｸｴｲ｡￣ｾ､＠

93,0% do

v2 o 5

ｾ＠

do minério e um licor contendo cerca

de 0,026 moles V por litro. O diagrama do presente trabalho mais
ｾ＠
.
.
ｾ＠
-2
o
prox1mo da s1tuaçao e o de 10
molar de V a 100 C, pelo qual
o
2
ponto operacional de Nichols cai no domínio de vo +. Enquanto isso, o minério de baixo teor foi lixiviado a um pH = 0,7 e Eh=987mV,
obtendo-se uma extração de 95,2% do

v 2 o 5 do minério e um licor

tendo cerca de 0,007 moles de V por litro.

｣ｯｾ＠

Novamente o diagrama do

presente trabalho mais próximo da situação é o de 10- 2 molar

de

V a 100°C, pelo qual o ponto operacional Nichols cai no domínio do
Assim verifica-se que o diagrama 10- 2 molar a 100°c do pre -

vo;.

sente trabalho está coerente com os resultados experimentais

de

Nichols.
Por outro lado, conforme assinalado por Gupta(l 6 ), o vanádio conti
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do nwn licor de lixiviação pode ser precipitado an fotma de Na

vo

4 6 17
(para ajustar o pH entre 2

(bolo vermelho) pelas adições de H2 so
4
e 3) e de NaCl0 3 para converter todo o V ao estado pentavalente e
efetuando, a seguir, a fervura do licor (para concentrá-lo). Exa
-2
o
minando os diagramas 10
molar e 0,5 molar em V a 100 c, obser va-se que em condições oxidantes (vanádio pentavalente), a espé-

cie predominante na região de pH entre 2 e 3 é justamente o ion
3hexavanadato (HV 6 o
) . Assim mais wna vez os diagramas do pre 13
sente trabalho estão coerentes com dados práticos.
Segundo a patente de Sikorski(l?), a conversão de wn polivanadato
misto de Na e de amónio à metavanadato de sódio é obtida pela adi
ção de NH 4 cl, nwna concentraç ão de 200 g por litro e elevação da
tempe ratura até acima de 90°C com wn pH resultante superior a 7,0.
2
t-Ios diagramas 10- molar e 0,5 molar em vanádio, a 100°c e a 60°C,
a wn pH superior a 7, em condições oxidantes, predominam sucessivamente as seguintes espécies aniónicas do V, à medida que o

pH

cresce: H2 vo 4 , ｈｖｏｾＭ
e ｶｯｾＭ
Assim, desde que o produto das atividades reais do íon de V e do ion sódio ultrapasse o valor
do
produto de solubilidade, a precipitação de meta , piro ou ortovanadato de sódio é possível, o que de fato é explorado na patente
de Sikorski.

Desta vez, tem-se mais wna concordância dos diagra-

mas do pre sente trabalho com os dados práticos.
Na patente de Bentley & Edmondson(lB), o método de preparação

de

isopolivanadato de potássio e de amónio, a partir de wna solução
alcalina de vanadato de potássio com a dição de wn sal de amónio e
wn ácido inorgânico de modo que a p r ecipitação ocorra em meio áci
do, leva em consideração que o 'ra nádi o em solução deve estar
estado de oxidação +5.

no

O tratamento deve ocorrer, preferencial -

mente, na faixa de t emperatura de 85°C e pH na faixa de 4,8 a 5,0.
Nos diagramas 10- 2 molar · r.' ·.; a 100° C e a 60°C, esta faix·a corre.§_
ponde
ao
limite
oe
predominância das espécies H vo4 e
2
3HV6017 , com esta Última reinando em valores de pH inferior
aos
da referida faixa; por outro lado, o potencial mínimo para manter
o vanádio no estado ｐ Ｇ ｾｮｌ
ｵ｡

ｬ･ｮｴ＠

pido com o decréscimc d o pH.

cresce de IJIOdo relativamente ráDeste modo, verifica-se que a esco-

lha de wn pH nwna faiÃa restrita para fins de precipitação do referido polivanadato de potássio e amónio é wna prudência justificada e compreensível com base nos diagramas do presente trabalho.

42

Uma variação do método de Pakhomov et alii (19) para a produção de
v 2 o5 consiste na reação de vanadato de amônio em concentrações 2,0

a 2,5 N (0,67 a 0,8 M de (NH 4 ) 3 Hv 6 o 17 , com um ácido inorgânico, an
concentrações 1,0 a 1,1 equivalentes-grama de ácido para cada e

quivalente grama de vanadato de amônio, durante 10 a 20 minutos a
uma temperatura de 60 a 95°c, para produzir um ácido vanádico

e

um sal de amônio.
Nos diagramas 0,5 M a 60 e 100°C do presente trabalho, pode-se ｯｾ＠
servar que em condições oxidantes é possivel a existência

de

(NH 4 ) 3 Hv 6 o 17 em solução (dentro dos limites de sua solubilidade

nas faixas de pH de 0,7 a 7,3 e de 0,3 a 4,3, respectivamente
60 e l00°c.

a

A adição de um sal inorgânico a uma tal solução per-

mite o deslocamento do pH no sentido decrescente de seus valores
e a substituição do NH; por H+no vanodato, isto é, a formação

de

um ácido vanádico que poderá precipitar-se desde que o produto das

oi;

atividades reais de H+ e de Hv 6
ultrapasse o produto de solub!
lidade. O precipitado seria do tipo H4v 6 o 17 , que corresponde ao
3V 2 o5 ·2H 2 o, isto é, um v 2 o5 hidratado. Assim o dado prático
de
Pakhomov está coerente com as previsões dos diagramas do presente
trabalho.
4.4 - Considerações Finais
Verifica-se que as previsÕes dos diagramas do presente trabalho sao
bastante concordantes com as observações e dados experimentais

ou

práticos, em diferentes situações de temperatura (25°C, 60°C,l00°C),
de concentraçao
(lO -4 molar, lO -2 molar e 0,5 molar) e de proces so (troca iônica, extração por solventes, lixiviação e precipita ção).
tos,
ｶ･ｲｩｦ｣ｯｵｾｳ＠

No que se refere à precipitação de v 2 o 5 , em vez de vanadaque ela está prevista nos diagramas do presente

trabalho (concordando portanto com os dados experimentais práti cos), de vez que a precipitação de ácidos polivanádicos são possiveis segundo os mesmos diagramas e os referidos ácidos não são outra coisa senão v 2 o5 na forma hidratada: 5v 2 o5 ·3H 2 o e 3v 2 o ·2H 2 o.
5

t

importante lembrar que uma avaliação mais minuciosa dos diagra -

mas precisa ser feita através de medições experimentais em condi ções selecionadas, sobretudo tendo em conta a origem extrapolativa
dos dados empregados na construção dos mesmos.

Apesar disso,

os

diagramas produzidos nó presente trabalho parecem inspirar confian
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ça para exercicios de previsão relativa à quimica dos compostos de
vanádio em soluções aquosas na faixa de temperatura de 25°C

a

100°C, sobretudo entre 60°C e 100°C, onde até então não existiam
diagramas publicados para o sistema V-H 2 o.
5. CONCLUSÃO
Apesar da origem extrapolativa dos dados termodinámicos emprega dos em sua construção e do fato de carecer deum confronto mais aprofundado com dados experimentais ou práticos (sobretudo em termos quantitativos), os diagramas Eh-pH do sistema V-H 2 o
dos se afiguram coerentes com uma variada gama de dados
tais ou práticos.

｡ｰｲ･ｳｮｴｾ＠
･ｸｰｲｩｭｾ＠

Isto sugere sua utilização em exercicios

de

previsão no tocante à quimica dos compostos de vanádio em soluções
aquosas na faixa de temperatura estudada.
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