
<DfPARAçin KNTRE OS SISTHHAS SULFATO K CIDRKTO VISANOO 

A mKCIPITAç/D DK VAN.Allt\TOS 

Afonso Henriques Martins 

D.Sc .. M.Sc .• Engenheiro Metalúrgico 

Carlos Antonio Bento 

H.Sc .. Engenheiro Químico. Faculdade de Engenharia Química de Lorena. 

Lorena . São Paulo. 

ABSTRACT- This paper presente the e~€rimental results of the 

previous research works on sodium vanadates precipitation in sulphate a.nd 

chloride agueoue systeme. The goal of this paper ie to compare the 

titration curves of alkaline solutions containing vanadium pentoxide by 

sulphuric ac id or hydrochloric acid. as well as. to compare abeorbance 

'Jersus wavelength plots at the pH values of the inflection points from the 

titration curves and aurface responsee for vanadium recover:-: in order to 

stablish differences between both sulphate a.nd ·~hloride sytems. 

RKSI.H}- Este artigo apresenta o e resultados de trabalhos 

2xperimentais realizados anteriormente peleJa autores •;ersando sobre a 

pr·e-: ipitaç 'í.:. de va.nadatos de sódio nos meios sulfato e cloreto . O principal 

ob,ietivo deste documento E: mostrar algumas diferenças e semelhanças entre 

tais sistemas. atraves das suas curvas de titulacã·.). espectros de absorçà·) 

das s·:>luç(.,s nos valores de pH característicos dos pontos de inflexã•) das 

cur·vae de tit.ulaç.<;.o e superfícies resposta para a recuperação de vanadio 

presente no precipitado de vanadato de sódio. 

ç·ala1Jr::..s-'Chave: 

·ranádio . viln?.dat·;s de s ódio. precipitacib. titulaça•:•. recuper.:~.cào . 
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Introdução 

O óxido V206 se dissolve em soluções de bases alcalinas dando origem a uma 

grande variedade de compostos complexos denominados vanadatos. Os 

diferentes radicais ácidos existentes nas soluções são susceptiveis de 

receber ou doar as moléculas contendo pentóxido de vanádio, podendo se 

transformar em radicais condensados que evoluem com facilidade de uma forma 

à outra. Por exemplo, ao se modificar a acidez de uma solução, pode-se 

provocar profundas modificaçc~s na estrutura dos ânions, de modo que a 

constituição química de um sal sólido não revela, necessariamente. a 

espécie iõnica em solução que lhe deu origem, uma vez que consideráveis 

modificações ocorrem ao longo da cristalização. 

Em solução aquosa, quando os vanadatos são submetidos à acidificação. uma 

série de reações complexas de hidrólise e polimerização) ocorrem. Por isso, 

muitas formulaçc~s diferentes sâ'' dadas aos vlirios vanadatos em solução. 

devido em parte ao fato de que as medidas das grandezas não são tomadas sob 

condiçc~s de equilíbrio. 

Os vários equilíbrios envolvidos na hidrólise doe ânions de vanádio. podem 

ser formalmente divididos em duas categorias: 

a) protonaçâo I 1) 

b ) condeneaçào (2) 

As particularidades das curvas de ti tu laça·) de so luçôes aquosas alcalinas 

contendo \'anàdio por ác-idos inorgânicos, especialmente, em relaçãc· à 

coloração das soluções e à extraordinária variedade e · ~omplexidade de suas 

combinaçcoes no estado sólido e em soluçâ). despertaram a atenção dos 

químicos para oe ions de va.nádic. . 
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Ob,ietivando compreender os fenômenos que ocorrem nas transformaçC.es iónicas 

de vanádio. Ducret[l] estudou a curva de titulação de uma solução 0,2t1 de 

3NazO.VzOe (ortovanadato de sódio) com O.lN de ácido perclórico. A curva de 

titulação apresentou três pontos de inflexão característicos de 

transformações iónicas das espécies de vanádio, seguidos de mudanças na 

coloração da solução de incolor para laranja e, em seguida, para amarelo, 

respectivamente. Segundo 

reações de protonação e 

Ducret, esses pontoe 

condensação das 

de inflexão correspondem às 

espécies iónicas de vanádio, 

conforme as reaçc~s (ll e (2). 

Borgen. Mahmoud e investigaram os complexos de 

pentavalente em 

Skauvik[2] 

meio l.OM de NaCl04 através de 

vanádio 

têcnicas 

espectrofotomêtricas, nas faixas de radiação 'Jisível e ultra-violeta. para 

diversos valores de pH característicos da curva de titulação com os três 

pontos de inflexão. Os espectros de absorção determinados por aqueles 

autores são apresentados na Figura 1. A 

de vanádio ao longo da titulação ê 

determinam as características químicas 

obtido. 

identificação doas espécies iónicas 

importante porque eBtas espécies 

e morfológic~2 do precipitado 

Alem do histórico da solução portadora de vanádio. especificado pel:a curva 

de titulaçã•) e pela indicação das espécies de vanádio e111 solução que 

participam das transformações iónicas. ~aracterizadas pelos pontos de 

inflexão das curvas de 

estudo da prec· i pi taçã•) 

Bento[4J. 

titulação, .'l.lgtms outros aspectos importantes no 

de •1anadatos foram investigados por Martins[3] e 

t1artins[3] estudou a química do vanádio em soluçacJ !l.quosa e a prec ipitaçâ·) 

de vanadatoe atravês de titulaçc-es de aoluções aléalinas contendo pentóxido 

de vanádio solubilizado. por HzSO... Alem dos espectros de absorção da:: 

espécies 

pontos de 

iónicas de vanádio para os valores de 

inflexa•) da curva de titulação. o efeito 

concentraçib de H2SO .. 

pH caracteriaticos dos 

de algtlDlas variáveis 

na operacionais~ tais como~ 

intensidade de agitação. 

velocidade de titulação e 

preoipitaçà·) de •1anadatos de 

solução ti tular.te. 

contendo vanádio. envelhecimento da soluçã-o 

pH de precipitação. entre outras. sobre a 

sódio em meio sulfato foi estudado visando 
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deter!llinar as melhores condiçê.es de precipitacà•). O trabalho mostrou que as 

variáveis mais significativas na recuperação de vanádio presente no 

precipitado de vanadato de sódio foram o pH de precipi tacão e a velocidade 

de titulação. 

Bento[4) utilizou abordagem semelhante para estudar o comportamento da 

precipitação de vanadatos de sódio em meio cloreto. obtendo as curvas de 

titulaçào. espectros de absorção das soluções tituladas por HCl antes e 

depois doe três pontos de inflexão das curvas de titulaçâo, bem como, uma 

análise da influência das variáveis importantes na precipitação. Os 

resultados mostraram que o pH de precipitação e a velocidade de titulação 

também foram as variáveis mais significativas na recuperaçà) de vanádio 

presente no precipitado de vanadato de sódio em meio cloreto. 

O presente trabalho visa apresentar alguns resultados obtidos pelos autores 

no estudo da química da precipitação de vanadatos de sódio nos meios 

sulfato e cloreto, destacando as curvas de titulaçã•), espectros de absorção 

das amostras das soluçc.es aquosas colhidas em valores de pH 

dos pontos de inflexli.., das curvas de titulaçâo e. 

característicos 

finalmente. as 

superfícies resposta para a recuperação de vanádio 

sódio precipitado. em funçá) das variáveis mais 

precipitaçà) e velocidade de titulaçâo. 

presente no vanadato de 

significativas, pH de 

Desta forma. espera-se contribuir para aumentar o nível de conhecimento do 

comportamento do vanádio em solução .aquosa. possibilitando o efetivo 

controle operacional das unidades de processamento visando a obtenção de 

produtos adequados as novas exigências tecnológicas da indústria moderna. 

·Metodologia 

As soluç~s alcalinas 

1.82 g de Vz0f. em 

vanádiol. 

contendo vanádio foram preparadas pela dissolução de 

50 mL de solucà•) 2.0 N de NaOH (solução 0.4 M de 

Os experimentos consistiram em uma tittÚaçâo Co:Jl HzS04 ou HCl da solução 

alcalina contendo vanâdio. em reatar cilíndrico de vidro borossilicato com 
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50 mm de diâmetro e 65 mm de alt~a. 

Todos os reagentes utilizados no preparo das soluções e análises foram de 

grau para análise. 

A adição da solução ácida titulante foi efetuada através de uma b~eta 

graduada de vidro borossilicato com capacidade para 50 mL e precisão de 

0,1 mL. 

A determinação do pH das soluções ao longo das titulaçõea (neutralizaçõee

acidificaçõee) foi realizada através de um medidor de pH digital marca 

ANALION periodicamente padronizado com soluções tampão apropriadas. 

O levantamento doe espectros 

eapectrofotômetro SHIMADZU modelo 

de absorção foi realizado 

UV-100-02. Os espectros obtidos 

com o 

a partir 

de amostras daa soluções tituladas noa valores de pH próximos aos pontos de 

inflexão daa curvas de titulação foram comparados com os perfis espectrais 

colhidos por Bergen. Mahmoud e Skauvik[2] visando identificar as espécies 

iônicaa de vanádio que participam daa transformações iônicaa constatadas 

nos ponto"' de inflexã<) dq.s c\].rvas de titulação. 

A determinação da concentração de vanádio em solução 

empregando espectrofotometria por absorção atómica. 

desenvolvido por Polikarpova e Panteleeva[5]. 

DiBCUBaão doa Reaul tadoa 

aquosa foi efetuada 

segundo o método 

As Figuras 2 e 3 apresentam as curvas de titulação de soluções alcalinas 

contendo vanádio, por HzS04 e HCl, respectivamente. 

As curvas de titulação para os sistemas sulfato e cloreto apresentaram os 

três pontos de inflexão característicos da precipitação de vanadatos de 

sódio. Para o meio sulfato os pontos de inflexão ocorreram para valores de 

pH iguais a 11,0 7,0 e 4,0. Para o meio cloreto os pontos de inflexão se 

iniciaram para os seguintes valores de pH: 9,0 , 7.0 e 4.0. 
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A partir de uma breve comparação entre os perfis das curvas de titutlação 

verificou-se que os três pontos de inflexão do meio cloreto foram obtidos 

para valores de equivalente-grama de HCl muito inferiores àqueles obtidos 

com H2S04. Isto poderia ser explicado pelos diferentes valores das 

constantes de ionização doe dois ácidos. Como a constante de ionização do 

HCl é superior, mais ions H• estariam à disposição das reaçÕes de 

transformação iónica características dos pontos de inflexão. 

As diferenças nos valores de pH associados ao aparecimento doa pontos de 

inflexão podem indicar transformações iónicas das espécies de vanádio 

características de cada meio( sulfato ou cloreto). 

Com o objetivo de estabelecer o histórico das espécies iónicas de vanádio 

em solução foram obtidos os espectros de absorção de amostras de solução 

contendo vanádio durante a titulação, para diversos valores de pH. 

A Figura 4 apresenta os espectros de absorção para o meio sulfato e 

cloreto. 

Os espectros obtidos para o meio sulfato nos valores de pH iguais a 11,0, 

10.5 9,0 e 8.0 tiveram perfis diferentes. Isto poderia caracterizar a 

presença de diferentes espécies iónicas de vanádio antes e depois do 

primeiro ponto de inflexã.) da curva de titulação com H2S04 e , também, antes 

do segundo ponto de inflexão da mesma curva lvide Figura 2). No que diz 

respeito aos espectros obtidos para os valores de pH em meio ácido. isto é, 

pH igual 5,2 , 3.9 , 2,0 e 1,7 , estes apresentaram perfis diferentes 

entre si, também caracterizando a presença de diferentes espécies de 

vanádio em solução aquosa depois do segundo ponto de inflexão e mtes e 

após o terceiro ponto de infle~c. 

Comparando "sses perfis esl'f'ctrométricos com aqueles obtidos por Bergen, 

Hahmoud e Skauvü:[2). observa-se que existe pouca semelhança com os 

espectros obtidos par.3. valores de pH em meio básico. Isso poderia sugerir 

que mais de uma espécie iónica de vanádio estaria presente em soluçàc· 

naqueles valores de pH. Assim. os espectros obtidos seriam o somatório daE 

;ibsorbáncias de mais de uma espécie de ~1anádio nô.qUt:'le valor de t:H e. 
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consequentemente. teriam perfis espectrométricos diferentes 

encontrados na literatura para uma única espécie. 

daqueles 

Em relação aos perfis espectrométricos obtidos para os valores de pH em 

meio ácido. verificou-se que: 

ai para pH igual a 5,2 • o perfil obtido é semelhante ao espectro designado 

para a espécie V02+. 

bl para pH igual a 3.9 • o perfil obtido é semelhante ao espectro designado 

para a espécie H2V1oÜ2e4-

c) o perfil obtido para a solução contendo vanádio em pH igual a 2.0 

n/i;J apresentou semelhança com nenhum dos espectros sugeridos por Bergen, 

Mahmoud e Skauvikr2J. 

dl para pH igual a 1,7 • onde ocorre a precipitação dos vanadatos de sódio 

em meio sulfato. o perfil obtido não mostrou nenhuma semelhanca com aqueles 

sugeridos pela literatura. 

Os espectros obtidos para o meio cloreto e em meio básico apresentaram duas 

características comuna: os espectros para pH i~al a 

perfis semelhantes podendo indicar a presença da mesma 

vanádio naquela faixa de pH da curva de titulacão. 

11.5 e 10 exibiram 

espécie iônica de 

enquanto situação 

similar ocorre para os espectros de pH i~aie a 8.0 e 6.5. 

Os espectros de abaorcâ•J do meio cloreto e em meio ácido com valores de pH 

i~ais a 5.0 4.0 . 3.0 e 1.7 apresentaram um perfil semelhante. Contudo. 

ao se observar os espectros obtidos por Borgen, Mahmoud e Skauvikf21 

verifica-se que as espécies V02+ H2Vw02e4- e HVw02eO- também 

apresentaram perfis bastante semelhantes. Assim. pode- se sugerir que os 

espectros de absorçiá<J obtidos nos meios cloreto e ácido podem representar a 

presença de duas ou três espécies com concentrações relativas diferentes e 

que fãv.orecem as formas decavanádicas com a diminuição do valor de pH. e 
importante silientar que resultados apresentados por Rossotti e RossottH6l 

destacam a existência de mais de uma reacão de protonacâo do ion VD2+ na 
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faixa de pH entre 6,0 e 1,5 para o meio perclorato. 

Uma comparação entre os perfis espectrométricos doe meios cloreto e 

sulfato, para valores próximos de pH nae curvas de titulação, mostra pouca 

semelhança. lato pode representar uma significativa diferença nas 

propriedades de condensação e protonação das espécies iónicas de vanádio em 

solução aquosa quando entram em contato com diferentes ácidos inorgânicos, 

isto é, H2S04 e HCl. 

Através de uma abordagem eetatíetica[3] estudou-se a influência de algumas 

variáveis consideradas maia importantes na precipitação de vanadatoe de 

sódio sôbre a recuperação de vanádio presente inicialmente em solução. 

Doe resultados experimentais obtidos para o meio eulfato[3) e cloreto[4), 

concluiu-se que o pH de precipitação e a velocidade de titulação 

(neutralização e acidificação) foram as variáveis maia significativas para 

a recuperação de vanádio. 

As Figuras 5 e 6 apresentaram as superfícies resposta para a recuperação de 

vanádio nos meios sulfato e cloreto, respectivamente, em função das 

variáveis pH de precipitação e velocidade de titulação. 

Através de uma observação direta do perfil da superfície obtida. verifica

se que o máximo de recuperação de vanádio em meio sulfato pode ser 

alcançado para valores de pH iguais a 1, 7 e velocidades de titulação iguais 

a 2,0 mL/unidade de tempo para alcançar o equilibrio(ute) e 84 mL/ute 

(adição direta da quantidade de titulante necessária para alcançar o pH de 

início de precipitaç'ão) . 

Para o meio cloreto, o máximo de recuperação de vanádio é encontrado para 

pH igual a 1,5 e adição direta de titulante para alcançar o pH inicial de 

precipitação de vanadatoe de sódio. 

Os valores máximos obtidos experimentalmente para a recuperação de vanádio 

nos meios sulfato e cloreto, estão em pleno acordo com as avaliações 

estatísticas efetuadae visando a otimização do procedimento de precipitação 
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de vanadatos de sódio[3,4]. 

Uma comparação entre os perfis das superfícies resposta para os meios 

sulfato e cloreto permite concluir que o comportamento de precipitação é 

diferente para os meios citados. Enquanto para o meio sulfato tem-se dois 

valores máximos em diferentes condições experimentais para as variáveis sob 

estudo, o meio cloreto apresenta um único valor máximo. 

Outra diferença sensível 

valores de pH para máxima 

é notada no comportamento das superfícies nos 

recuperação de vanádio. Para o meio sulfato e em 

pH=l,7 verifica-se que a superfície evolui de um máximo, para velocidade de 

titulação igual a 2,0 mL/ute, para um mínimo por volta do valor 40 mL/ute e 

volta a assumir uma tendência ascendente a partir deste valor até atingir 

um novo máximo na recuperação de vanádio para a adição direta de titulante. 

Para o meio cloreto e em pH=l,5 observa-se uma tendência 

recuperação de vanádio desde o valor 2,0 mL/ute até a 

titulante. 

ascendente para a 

adição direta de 

Outro aspecto igualmente importante foi constatado no valor máximo'para a 

recuperação de vanádio; enquanto para o meio sulfato alcançou-se um valor 

de aproximadamente 95%. para o meio cloreto obteve-se apenas 75%. Essa 

diferença nos valores de recuperação de vanádio poderiam estar ligadas aos 

diferentes graus de complexação das espécies iónicas de vanádio em solução 

aquosa para os meios sulfato e cloreto. Porém, os resultados obtidos não 

levantaram informaç0es suficientes para suportar tal suposição. 

Conclusões 

A partir dos resultados experimentais 

conclusões principais: 

obtidos,chegou-se às seguintes 

1) as curvas de titulação de soluções alcalinas contendo vanádio por ácidos 

sulfúrico ou clorídrico. mostraram a presença dos três pontos de inflexão 

característicos dos sistemas de precipitação de vanadatos de sódio (via 
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ti tulaç&o). 

2\ o meio cloreto consumiu menos equivalentes-grama de ácido do que o meio 

sulfato para alcançar o pH inicial de precipitação doe vanadatoe de sódio, 

mesmo eabendo-ee que eete valor de pH para o meio cloreto é 1,5 enquanto 

para o meio sulfato é 1,7. 

3\ de um modo geral, oe eepectroe de abeorc'ào dae amostras de solução 

aguoea colhidas ao longo dae curvas de titulação nos valores de pH 

característicos doe pontos de inflexão, mostraram pouca semelhança com oe 

perfis encontrados na literatura. Os espectros obtidos seriam o somatório 

dae abeorbânciae de mais de uma espécie de vanádio naquele valor de pH e, 

consequentemente, teriam perfis espectrométricos diferentes daqueles 

encontrados na literatura para uma única espécie. 

4) as superfícies reepoeta para a recuperação de vanádio em função do pH de 

precipitação e da velocidade de titulação, noe meios sulfato e cloreto, 

apresentaram perfis de comportamento sensivelmente diferentes. lato poderia 

eer um indicativo de que ae características de complexação das espécies 

iónicas de vanádio noe referidos meios eão diferentes. favorecendo a 

presença de espécies menos 

sódio em meio cloreto ou 

sulfato. 

eueceptiveis à precipitação 

de eepéciee maia inetáveie 

de vanadatoe de 

no caeo do meio 
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Figura 4- Espectros de Absorção obtidos experimentalmente 

para o meio sulfato(O)e meio cloreto(L::.). 
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Figura 6- Superfície Resposta para a Recuperapâo 
de Vanádlo em Melo Ooreto 
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