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UTILIZAÇAO DE DIAGRAMAS DE POURBAIX E MEDIÇAO DE eH E pH EM HI
DROMETALURGIA. ·PARTE II - APLICAÇÕES. 

LUIZ ALBERTO TEIXEIRAl 

RESUMO 

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

ABSTRACT 

Some selected examples 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. 

l Engenheiro ME'!talúrgico, M.Sc., pH.D., Professor Assistente do 
Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia- PUC/RJ. 



13 

1. Interpretaclo dos Diagramas e Alguns ｅｸ･ｾｬｯｳ＠ de Aplicações 

O emprego de diagramas de Pourbaix para a parametrizaçao ou 

controle de operações hidrometalúrgicas está ligado ao 
estabelecimento de .. janelas"'( *I de operação. Essas são definidas 

pelo cruzamento de intervalos de pH e faixas de eH termodinamicamente 

favoráveis à reação de interesse. 

<•l O termo "janela" de operaçlo foi originalmente cunhado por K. 
Osseo-Asare no Congresso AIME, 1986. 

1.1 - Lixiviaçlo Acida de Minérios de UrAnlo 

O diagrama do sistema U- HzO está mostrado na Fiaura 1 . 

Comumente, minérios de ur4nio contém o metal distribuido entre os 

estados de oxidação 4+ e 6+. Apesar do diagrama revelar um campo de 

existência da espécie solúvel U4+, na prática a sua obtenção por 

dissolução do U02 6 dificil. Usualmente, na lixiviação visa-se a 
obtenção da espécie oxidada uranila (U0z2+). A partir do UOa, esta 

só pode ser conseguida em condições oxidantes . 

-1,2 

- 2 O 2 4 6 8 l'l 12 14 pH 

Fisura 1: DiagraJUl e& x pB do slste.a 0-Bz()( 1) 

Teoricamente, as condições para oxidação de UOz (s) para UOz2+ 

(aq) silo relativamente brandas, já que o eo desse par é +0.22 V. No 
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entanto, em termos práticos, para que a reação proceda com velocidade 

adequadamente rápida para uma operação industrial é necessário que 
essa oxidação seja catalisada. No caso, o ion Fel+ aje rápida e 

eficazment·e na oxidação do UOz, o que diretamente não é conseauido 
por oxidantes mais poderosos tais como o 02 ou o HzOz. Assim, para 

garantir um eficiente poder de oxidação sobre o o•• na lixiviação de 

minérios, é necessário n!o só a presença mas a predominlncia do ion 
Fe3+ sobre o seu par redox FeZ+ , Como pode ser visto pelo diagrama 

de Pourbaix dos sistemas Fe-HzO, ou Fe/SO•-HzO na Figura 4, contido 
na artigo anterior sobre o assunto (Parte I-Fundamentos)(2), faz-se 

entl!o necessário que a . lixi viação seja- operada em uma .. janela·· 
definida por eB>0.63 V (sistema S04), e pH ácido, n!o só mais baixo 
do que a fronteira do campo do UOs (pH aprox. igual a 7), mas 

nece.ssáriamente abaixo da fronteira do campo do Fe(OH)a (pH aprox. 
igual a 2). Na Figura 2 o diagrama é repetido, mostrando-se a 

" janela"' de lixiviaçllo hachurada. 

Ｒ

ｾ ｾ＠ uo. 2H10 ｾＶ＠ ｾｾ Ｚ＠ •• 

1,2 %i uo. I uo. 
0,8 __ __ ,, 

·1,2 ｾ＠ u .. 

1,6 

· 2 

· 2,4 

o 2 

', 

4 

-........ ............ 
uo. 

u 

6 8 10 12 14 
pH-

Figura 2: ｓｾｲｰｯｳｩ｣Ａｑ＠ parcial dos ､ｩ｡ｾ｡｡｡ｳ＠ ｾ＠ x p8 dos 
· siste.as U-82 O e Fe/SO. - 82 O (tracejado) . 

Para a manutenção da predominAncia do Fe3+ sobre o seu par 

redox Fe2+ durante a ｾｩｸｩｶｩ｡ＡｯＬ＠ é necessário a adição continua de um 
agente oxidante. Em plantas mais antigas, o MnOz (s) era utilizado. 

Todavia, ｩｮｳｴ｡ｬ｡ｾ･ｳ＠ mais modernas o tem substituido pelo Acido de 
Caro (HzSOs), em vista das vantagens desse oxidante ser nlo poluente, 
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não contaminante, e economizar ácido no circuito. 

Na Austrália, a planta de ｎ｡｢｡ｲｬ･ｾＳｬ＠ conseguiu economias de 

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

ácido sulfúrico em decorrência da substituição do Mn02 pelo Acido de 

Caro como oxidante na lixiviação. Essas economias foram superiores 

ao custo do HzOz utilizado na produção do Acido de Caro. 

1.2 - Remoção de ions Fe de soluções de processos 

Alguns metais não-ferrosos tais como Zn, Mn, Ni (eCo), Cu eU 

podem ser extraídos de seus minérios ou de compostos intermediários 

por processos de lixiviação ácida - usualmente sulfúrica. 

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

condições de lixiviação é co-dissolvida com o metal de interesse. 

Faz-se então necessário removê-lo em seguida, sob risco dele vir a 

impurificar o produto final ou reduzir a eficiência da recuperação 

eletrolítica do metal de interesse. 

A maneira usual de proceder a remoção é por precipitação de um 

composto insolúvel tal como o hidróxido gelatinoso - Fe(OH)a (só 

filtrável se precipitado de concentrações abaixo de 3-4 g/1 de Fe), a 

goetita- FeOOH, ou a jarosita NH4Fea(S04)2(0H)s ambos precipitados 

cristalinos sem problemas para separação sólido-líquido. 

Um importante ponto em comum entre esses precipitados é que o 

ferro contido se encontra na forma oxidada 3+, o que permite que eles 

sejam obtidos em faixas convenientemente ácidas, conforme pode ser 

constatado no qiagrama do sistema Fe-HzO na Figura 3, contido no 

artigo anterior sobre o assunto (Parte I- Fundamentos)!2l. 

Podendo ser tolerada uma concentração de ferro residual de 

[Fe]= 1 x 10-4 molar em equilíbrio com, por exemplo, o hidróxido 

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

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

precipitação para pH aprox. igual a 8.5. Por outro lado, se a 

solução for oxidada acima de eH= 0.77 volts, o pH de precipitação 

será de apenas pH = 3. 

As vantagens de se oxidar a precipitação do ferro estão em 

geral ligadas à elevada seletividade de precipitação (os hidróxidos 

dos metais de interesse precipitam em pHs bem mais elevados), e à 

economia de agentes neutralizantes. 

Os oxidantes usualmente empregados para oxidação e precipitação 
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de hidróxidos de ferro são, na metalurgia do zinco, o Mn02, que aje 

de acordo com a equação: 

2Fe2+ + Mn02 (s) + 4H+ = Mn2+ + 2Fe3+ + 2Hz0 (i) 

e na metalurgia do nique!, o H202, segundo a equação: 

2Fe2+ + HzOz + 2H+ = 2Fe3+ + 2Hz0 (ii) 

Cabe notar que a oxidação com o oxigénio , 02, é pouco 

eficiente em meio ácido devido à sua baixa solubilidade aquosa. 

1.3 - Lixiviação Amoniacal de Minério8 de Cu 

Minérios de cobre com teores expressivos de minerais básicos

reativos na ganga não podem ser lixiviados em meio ácido. A razão é o 

consumo proibitivo de ácido que haveria . 

A alternativa nesses casos é o processamento em meio alcalino. 

Conforme abordado anteriormente na Parte I do trabalho sobre 

fundamentos teóricos(seção 2.4)(2), a solubilização do metal, no caso 

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

condições alcalinas na presença de espécies complexantes, que 

promovam a formação de complexos solúveis estáveis. 

O complexante de faixa alcalina empregado industrialmente para 

o cobre é amónia . 

O simples exame de urna reação de dissolução a partir do óxido, 

tal como a equação: 

Cuü (s) + 4NH4+ = Cu(NHa)4++ + HzO + 2H+ (iii) 

poderia levar à conclusão precipitada de que além de ser favorecida 

pelo aumento da concentração de amónio, a reação seria beneficiada 

pelo aumento da alcalinidade (redução da concentração de H+) . Na 

verdade, na prática a segunda suposição não se verifica inteiramente. 

No caso, a dissolução amoniacal do CuO tem de considerar também a 

reação: 

CuO (s) + 4NH3 + 2H+ = Cu(NH3)4++ + HzO (i v) 
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que em contraposição à anterior (eq. 

da aciQeZ da solução. 

iii) se beneficia pelo aumento 

A questão, novamente, pode ser convenientemente examinada com o 

diagrama eH x pH do sistema Cu/NHs-HzO, voltando à Figura 5.b (Parte 

I - Fundamentos)< Z). 

O diagrama revela que, termodinamicamente, a dissolução só pode 

ser conseguida no campo delimitado pelo faixa de pH de 8 a 10. As 

linhas verticais que limitam o campo nesses valores correspondem às 

reações (iii) e (iv), respectivamente. 

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

de favorecer a dissolução, ao contrário, a prejudica. 

Uma apreciação similar é válida para a dissolução do CuzO. 

Nesse caso o campo solúvel é mais extenso. 

Também para a lixiviação alcalina de minérios de níquel (com 

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

complexante), as faixas de pH adequadas para a dissolução podem ser 

obtidas dos diagramas de Pourbaix correspondentes. 

1.4 - Cianetação 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 e 

estabilizar o íon Au+ 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 régia (3HC1 + 1HN03) o oxidante é o HN03 e 

o HCl fornece o complexante Cl-. Na cianetação o oxidante, bem mais 

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

O diagrama eH x pH do sistema Au/CN-HzO é mostrado na Figura 3. 

O diagrama revela que o complexo solúvel produzido na 

lixiviação: Au(CN)z- é estável através de toda a faixa de pH, de 

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

cianetação 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 é volátil. 

O diagrama mostra também, que no sistema CN-, 

necessárias para a oxidação do Au são relativamente 

particularmente fáceis acima de pH= 9.3. 

as condições 

brandas, e 
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Figura 3: Diagraaa t!lll x p8 do siste.a Au/CN-82 <X •) • 

Apesar de todas essas facilidades, a termodin4mica n!o é 

totalmente generosa com o sistema cianeto. A seletividade da 

dissoluc!o 6 precAria. com relação a outros metais, como o Fe e Cu, 

que n!o raro acompanham o Au nos minérios, e na lixiviação s!o co

dissolvidos. 

Esses metais impurificadores (como também Ni, Zn, Pb e Co) s!o 

nos ｣ｩｲｾｵｩｴｯｳ＠ de ouro denominados cianicidas. Consomem uma 

quantidade 

dissolução, 

grande e irrecuperável de cianeto 

o que é inúltil e indesejável, j6 

para a sua própria 

que inevitavelmente 

isso leva a um aumento de custos operacionais sem retornof 

Os diagramas eH x pH dos sistemas Cu/CN-H20 e Fe/CN-H20 

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

Tomando- se por ｲ･ｦ･ｲｾｮ｣ｩ｡＠ a faixa de pR: 10-12, pode-se 

constatar que em ambos os sistemas os ciaho-complexos solúveis 

(Cu(CN)aa- e Fe(CN)e4·) são estáveis nas condições moderadamente 

na cianetaç!o do ouro. A composição desses 

a extensão do consumo de cianeto provocado 

metais: 3 moles de CN para 1 de Cu e 6 moles 

oxidantes empregadas 

complexos indica também 

pela dissolução desses 

de CN para 1 de Fe . 

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

que em condições mais oxidantes (eH mais elevado) é possivel evitar 

os campos de predomin&ncia dos complexos solúveis. Parecendo assim 

ser possivel operar a lixiviaç!o em uma "janela" que congregue a 

predomin&ncia do FeOOH (s), do CuO (s) e do ciano-complexo de ouro 

Au(CN)2-, reduzindo o consumo excessivo de cianeto através do emprego 

de condições oxidantes mais enérgicas. 
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Figura 4 : Diagr8.JIIa ea x pB do sistema Cu/CH- Ih ()( 4) • 
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LO 
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[CN] •Io' M 

ＭｾｏＧｌＭＭ ｾｾ Ｍ ＭｌＭＭｾＭＭ ｾ＠
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Figura 5: Diagrama eu x pH do siste.a JJ'e/CN- Ih<X 4) . 

2 Aspectos Práticos Sobre a Medlç&o de ea e pB em Soluções de 

Processos 

Embora a disponibilidade de meios para mediç&o de potencial 

redox (eH) e pH em soluções n!o seja recente, sua utilizaç!o na 

ｨｩ､ｾｯｭ･ｴ｡ｬｵｲｧｩ｡＠ é ainda quase que restrita a estudos de laboratório, 

quando muito vai até ao controle de pH em algumas plantas 

industriais. 

No que tange à mediç&o e controle de es em escala industrial, a 

situaç&o é ainda mais incipiente. 
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As vantagens de controlar parametros de processos s!o 

amplamente reconhecidas. Quanto mais abrangente e apuraâo for o 

controle, menor será o grau de desperdício de reagentes, maior a 

eficiência de operação, e mais consistente será a qualidade e a 

composição de produtos obtidos. 

As medições de eH e pH, na grande maioria das situações, ｾＡｯ＠

obtidas potenciometricamente com o emprego de pares de eletrodos 

apropriados. 

Não são raras as situações em que surgem problemas associados a 

essas medições, o que de certo modo inibe a disseminação mais ampla 

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

funcionamento reside na própria constituição dos eletrodos e nas suas 

interações com as soluções de processos. Evidentemente, quanto maior 

for o grau de conhecimento sobre o funcionamento dos eletrodos maior 

serão as chances de solução desses problemas. 

Nesse sentido, a seguir são apresentadas as características 

principais dos eletrodos de eH e pH e abordados os tipos de problemas 

mais comuns na sua utilização. Novamente, os interessados em 

informações mais detalhadas são referidos aos artigos de Natarajan< 5) 

e Jones< 8 ,) sobre o assunto. 

2.1 -Medição de pB 

A medição de pH, entendido no seu significado simplificado 

como : 

pH = - log [H+] (v) 

é indiretamente obtida pela diferença de potencial entre um eletrodo 

sensível à concentração de íons de H+ na solução e um eletrodo de 

referência. A menos de casos muito especiais, ambos eletrodos são 

montados em um corpo único, denominado usualmente eletrodo combinado 

de pH. 

O desenho esquemático do eletrodo é apresentado na Figura S . a. 

A parte sensível à variação de acidez é a superfície da membrana de 

vidro em forma de bulbo esférico situada na parte inferior do 

conjunto. O interior do bulbo contém uma solução eletrolítica, 

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

ligado a um dos pólos do potenciômetro. Em um compartimento externo, 
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fica alojado o sistema do eletrodo de refer8ncia que se comunica com 

a solução (externa) de processo, através de uma ponte salina, em 

forma de plug poroso. No interior desse compartimento, tem-se o 

eletrodo de referência propriamente dito, composto por um fio de 

prata (que é ligado ao segundo pólo do potenciômetro) revestido de 

AgCl, por sua vez imerso em uma solução eletrolitica de KCl saturada 

com AgCl. 

A função do eletrodo de ｾ･ｦ･ｲ￪ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ é de fornecer um potencial 

de eletrodo constante, independente das ｣ｯｮ､ｩｾ･ｳ＠ quimicas qa solução 

de processo, e de valor conhecido com relação à referência de 

potenciais de eletrodo, a meia célula H2/H+: 

W (1M) + e- 1/2 H2 ( 1 atm) e•H = O (vi) 

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

potencial é dado por: 

AgCl (s) + e- = Ag + Cl- (aq) e• = 0.197 V (vU) 

para soluções de KCl saturadas, a 25•c. 

Alguns eletrodos de pH empregam como referência o eletrodo de 

calomelano: Hg/Hg2Cl2, cujo potencial é dado em relação ao hidrogénio 

por: 

l/2Hg2Cl2 (s) + e- = Hg + Cl- (aq) e• = 0.240 V (vi ii) 

para soluções de KCl saturadas, a 25•c. 

o potencial medido pela imersão de um eletrodo de pH em uma 

solução é a diferença de potencial resultante do somatório do 

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

vidro): superfície externa da membrana de vidro sensível aos íons H+, 

interior da membrana, superfície interna da membrana, solução 

eletrolitica interior, fio condutor em contato com a solução 

eletrolitica interior; (eletrodo de referência): ponte salina entre 

solução eletrolítica interior e solução de trabalho, solução 

eletrolítica interior, eletrodo Ag/AgCl ou Hg/Hg2Cl2. De todos esses 

componentes de potenciais, todos são idealmente constantes ou 

desprezíveis. O único variável (a temperatura constante) é o da 

superfície externa da membrana: e= (RT/nF) ln[H+]. 

A 25•c, o eletrodo de pH responde linearmente com uma voltagem 
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de 0.059 V para cada unidade de variação de pH, o que permite o 

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

A temperatura exerce efeito sobre o termo de potencial 

associado à [H+) e também sobre os demais componentes de potencial . A 

1oo•c a relação é de 0.074 V/pH. 

2.2 - Problemas Comuns na Medição de pB 

Os problemas mais usuais relativos à instabilidade dos 

eletrodos de pH estão ligados à membrana de vidro sensível e à ponte 

salina do eletrodo de referência. 

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

facilidade por efeito da abrasão provocada por partículas sólidas em 

suspensão nas soluções. A solução para esse tipo de problema 

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

de suspensão. Entretanto isso acarreta um tempo de resposta mais 

longo com relação a flutuações de [H+]. Um outro problema comum é 

causado pela precipitação química ou física de compostos da solução 

sobre a superfície da membrana, causando recobrimento gradual. Isso 

gera uma redução de área sensível ao H+ e consequente instabilidade 

de medidas . As soluções disponíveis para este tipo de problema são 

nada mais do que modos automáticos de limpeza tais como: jateamento 

intermitente com água, escovas rotatórias, ultra-som, ou simplesmente 

a colocação do eletrodo em uma posição de fluxo elevado de solução. 

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

falta de resistência química a soluções cáusticas. O uso prolongado 

nessas condições leva eventualmente à sua dissolução. E finalmente , 

o problema incontornável é o ataque do ácido 

impossibilita a utilização dos eletrodos 

fluorídricas de pH<3 . 2 (pKHr ). 

fluorídrico (HF), que 

de vidro em soluções 

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 p <ocesso com o eletrólito de referência 

(geralmente KCl saturado). Partículas muito finas em suspensão podem 

bloquear os poros da ponte salina interrompendo o circuito. O mesmo 

pode ser 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-pressurizaç&o da soluç&o eletrolitica de 

referência. Dessa maneira, a solução eletrolitica ao vazar lenta e 

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

entrada de solucao de processo. 

Esse recurso, pode também ser utilizado para impedi r que o 

eletr6lito de refer&ncia seja contaminado com soluc&o de processo, o 

que pode causar alterações no potencial de eletrodo de referência e 

consequente instabilidade nas medidas de p8. 

1---- EPOXI 

1 
____ ORIFICIO PARA 

PREENCHIMENTO 

SOLUÇÃO EXTERNA 
II-----:KCI SAT. E SAT. 

C/AgCL 

li----VIDRO 

ｾＭＭＭ ｊｕｎￇￃｏＺ＠ CERÂMICA 

ｾ ＭＭＭＭ ｓｏｌｕￇￃｏ＠ INTERNA 

(a) 

1---EPOXI 

ORIF(CIO PARA 
PREENCHIMENTO 

II+-- --SOLUÇÃO EXTERNA 
KCI 3,8111 

(b) 

VI ORO 

ELEMENTO DE 
REFERÉNCIA 
Ag/AgCL 

JUNÇÃO: CERÃMICA 

Figura 6( T) : a)Ksqueaa de eletrodo de pB. 
b)Ksquema de eletrodo redox combinado. 

2 . 3 - Kediç&o de Potencial Redox {ea) 

A existência· de pares redox em soluções tais como os pares 

Fe3+fFe2+, Oz/820 e 8202/820 pode ser detetada e quantificada através 

da medida da diferença entre potencial associado ao par redox e o 

potencial fixo e conhecido de um eletrodo de referência. 

A mediç&o do potencial redox idealmente exile um eletrodo 

inerte, que seja eletricamente condutor para poder atuar na recepe&o 

e doaç&o .de elétrons em relaç&o As espécies componentes do par. Os 

eletrodos de referência empre1ados podem ser os mesmos A1/AsCl ou 

Calomelano (Hi/8gzCl2) comumente também empregados nas ｭ･､ｩ｣ｾ･ｳ＠ de 
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pH. Em face dos requisitos de inatividade quimica necessários aos 

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

regra restritos a metais eletroquimicamente nobres tais como a 

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

O desenho de um eletrodo redox combinado (com referência) 

tipico é mostrado na Figura 6.b. 

O potencial redox resultante da existência de um par isolado 

Ox/Red em uma solução, medida com relação a um eletrodo de referência 

é dado por: 

emedi do = eo -
RT 
nF 

ln {Red} 
{Ox} - er ef (ix) 

Faz-se importante ressaltar que esse valor de emedido obtido 

pela leitura do potenciômetro não é o valor de eH (com referência ao 

padrão de hidrogénio) conforme adotado nos diagramas de Pourbaix. 

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

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

eH= emedido + 0.197 (volts) para ref. As/AgCl a 25oC (X) 

e 

eH = emedido + 0.240 (volts) para ref. Cal. sat. a 25oC (xi) 

Embora em diversas situações práticas seja possivel associar 

de modo aproximado 

simples par Ox/Red, 

mas conveniente medidas de eH a um único e 

em geral as medidas refletem um potencial misto 

resultante da inevitável existência de outros pares em solução. 

O "outro" par redox mais comum é exatamente o 02/H20 

representado pela equação: 

02 + 4H+ + 4e- = 2H20 eo = +1. 23 Volts (xii) 

O efeito da existência desse "outro" par em termos de 

contribuição ao eH de uma solução que contenha um par predominante 

como por exemplo Fe3+jFe2+ em iguais concentrações (e = 0.77 V), é de 

aumentar o valor de eH que seria devido unicamente ao par 

predominante. Se no caso e02/HZO fosse menor do que o eFe(III)/Fe(IIl 

o efeito seria o contrário. Isso explica a diferença entre eH medidos 
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nas mesmas soluções oxigenadas e desoxigenadas< 5). 

Outra situação típica de potenciais mistos é a que existe pela 

adição de um agente oxidante a uma solução que já contem um (outro) 

par redox. 

Por 

de Fe2+ com 

equação: 

exemplo considere-se a operação de oxidação de uma solução 

o peróxido de hidrogénio (H202), representada pela 

Fe2+ + l/2 H202 + H+ Fe3+ + H20 (xiii) 

Para efeito de simplificação considere-se a solução 

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

valor de eH limitado iferiormente pelo eH do par Fe2+jFeo (-0.44 V) e 

superiormente pelo eH do par Fe3+jFe2+ (+0.77V). O seu valor exato 

dependerá da razão Fe2+jFe3+, como indica a equação de Nernst: 

e= +0.77- 0.0591 log {Fe2+}/{Fe3+} (xiv) 

Após a adição de uma quantidade de peróxido necessária para 

atingir [Fe3+] [Fe2+), o potencial terá subido e atingido o valor 

eFe(III)/Fe(II) +0.77 V. Até esse ponto pode-se considerar que todo 

H202 adicionado foi consumido na oxidação de Fe2+. Desse modo, até 

aí, o eH virtualmente só registra a existência do par Fe3+/Fe2+. 

A partir desse ponto, com a continuação da adição do peróxido, 

o potencial cresce mais intensamente como potencial misto sob o 

efeito combinado dos pares Fe3+jFe2+ e cada vez mais forte do 

H202 /Hz O. 

Eventualmente o peróxido adicionado é suficiente para a 

conversão '' total" do Fe2 + em Fe3 +, atingir .do-se o ponto final da 

oxidação. Nesse ponto, em equilíbrio, o potencial misto resultante da 

média ponderada (pelos elétrons envolvidos) entre os potenciais dos 

pares redox existente na solução, tem valor: 

e = l/3 (eOFe( I I) /Fe( I I I) + 2 eoH20/H202) = 1.44 V (xv) 

Continuando-se a adicionar oxidante além desse ponto, o 

potencial crescerá mais ainda, agora sob o ･ｦｾｩｴｯ＠ predominante do par 

HzOz /H20: 



e = + 1. 76 -
0.0591 

2 
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1 
log {8202 }{B+ }2 

(xvi) 

Na Figura 7, o g!áfico eH versus massa de H202 adicionada 

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

tamponamento eletroquimico que se manisfesta ｡ｴｾ＠ aproximadamente o 

ponto de [Fe2+):[Fel+). A partir desse ponto, a adição de oxidante ｾ＠

bem mais efetiva em termos de aumento de potencial. 

ｾＮ＠

(Volts) 

1, 44V ( pio. finol) 
h 

[F•l-o 

MASSA H100-

Figura 7 : Efeito da adição de 820 sobre o potencial redox de 
uaa soluçlo contendo ｩｮｩ｣ｩ｡ｾｮｴ･＠ FeZ+. 

Para efeito de controle de processos, o gráfico mostra que a 

faixa de eH compreendida entre o ponto de [Fe2+J=[Fe3+) (0.77 V) e o 

ponto final da oxidação (+1.44 V) é particularmente sensivel a 

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

prática, ｾ＠ de se esperar que hajam flutuações sem que necessariamente 

a operação seja prejudicada. 

2.4 - Probla.aa e Cuidados nas Medições de ee 

De modo similar às ｾ･ｴ･ｲｭｩｮ｡･ｳ＠ de pH, ｾ＠ necessário calibrar o 

potenciômetro para se obter medidas de eH com significado 
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quantitativo. 

As soluções de calibração são tampões eletroquimicos com 

potenciais conhecidos. 

Podem ser utilizadas por exemplo: uma solução de sulfato 

férrico (O.lM)/ ferroso (O.lM) amoniacal em 1M de ácido sulfúrico que 

fornece um potencial de 0.475 volts com referência ao eletrodo de 

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

quinidrona tem um eH (referência H2/H+) de 0.700 volts. · 

Com relação à estabilidade e reprodutibilidade das medidas de 

eH, os problemas mais frequentes estão ligados ao fato dos eletrodos 

redox (ex. platina) na realidade não serem tão inertes quanto seria 

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

os mesmos, já abordados, das medidas de pH (seção 2.2). 

Casos de "envenenamento" superficial de eletrodos de platina de 

acordo com Natarajan< 5), podem ser tratados mais eficientemente por 

limpeza mecânica e polimento do que por tratamentos eletroliticos 

anodização ou catodização. Evidentemente o tratamento só é 

praticável em casos de envenenamento lento. 

Um outro caso de interação quimica entre solução e eletrodo de 

platina, com efeito distorcivo sobre as medidas de eH é o do par 

02/H20, em soluções oxigenadas. Apesar do potencial teórico do par 

02/H20, correspondente à equação: 

02 + 4H+ + 4e- = 2H20 (xvii) 

ser eHo = 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 são também passiveis de 

envenenamento por H2S devido à sua adsorção, subsequente oxidação a 

enxofre elementar e consequente formação de camada isolante. Ions 

cianeto também, devido ao seu poder complexante, tem grande 

capacidade de adsorção sobre esses eletrodos, causando instabilidade 

de medidas . 

Com relação a cuidados com os eletrodos de referência 

empregados, tanto nas medições de pH quanto de eH, cabe alertar ainda 

quanto às limitações de temperatura inerentes a esses sistemas. 

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

temperatura de ebulição da solução sem maiores problemas. No entanto, 

já o eletrodo de calomelano só pode ser utilizado até 70oC devido à 

decomposição térmica do Hg2Cl2 iniciar-se nessa temperatura<?>. 
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Finalmente, pode-se afirmar que apesar das medidas de eH 

estarem sujeitas a desvios e interferências de diversas fontes, seu 

potencial de aplicação como instrumento de controle de processos 

hidrometalúrgicos ainda assim é considerável e muito pouco explorado. 

A "janela" está aberta. 
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