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UTILIZAÇÂO DE DIAGRAMAS DE POURBAIX E MEDIÇÂO DE eH e pH EM HI
DROMETALURGIA. PARTE I - FUNDAMENTOS 

LUIZ ALBERTO TEIXEIRA 1 

RESUMO 

São apresentados os fundamentos dos diagramas de Pourbaix (eH x 
pH) - construção, efeitos de concentrações de espécies dissolvi 
das e de agentes complexantes, visando o estudo e controle de 
processos hidrometalúrgicos. 

ABSTRACT 

The fundamentais of Pourbaix diagrams(eH x pH) - calculation 
effects of concentrations of dissolved species and of complexing 
agents- are presented., for the study and control of hydro
metallurgical processes. 

1 Engenheiro Metalúrgico, M.Sc., Ph.D., Professor Assistente do 
Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia, PUC/RJ. 
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1. Introduç8.o 

Diversas configurações de equilíbrio podem existir em sistemas 

de interesse hidrometalúrgico constituídos por um ou mais metais, 

seus compostos (tais como óxidos, hidróxidos, sulfetos, etc ... ) e 

ions em soluções aquosas. Tais situações podem ser apreciadas de 

modo simples e conveniente através de diagramas de predominância 

relativa entre as diversas espécies componentes dos sistemas, obtidos 

pelo relacionamento de potencial redox (eH) e pH de solução. 

Os diagramas eHxpH foram inicialmente concebidos por 

Pourbaix(l,2) 

aquosas. Sua 

para o estudo 

utilização em 

de corrosão de 

hidrometalurgia 

metais 

veio a 

em soluções 

seguir em 

continuação ao aproveitamento desse formalismo, dado por Garrels and 

Christ(3) em geoquímica. hidromineral. 

O emprego de diagramas eHxpH, para o estudo de processos 

hidrometalúrgicos foi difundido pela metade da década de 60 com a 

publicação do texto de Burkin<4l sobre a "Química dos Processos 

Hidrometalúrgicos". Os diagramas construídos eram então restritos à 

temperatura de 25oC uma vez que não se dispunham de métodos para 

estimar capacidades calorificas de íons aquosos. Isso de certo modo 

limitava a sua utilização, pelo fato de diversos processos serem 

industrialmente operados a temperaturas mais elevadas. Este 

problema, entretanto, foi em parte razoavelmente bem resolvido pelo 

estabelecimento semi-empirico de um principio de correspondência de 

entropias de ｾｮｳ＠ aquosos entre temperaturas ambiente e até 300oC por 

Criss and Cobble< 5,8). Desde então, pesquisadores em fisico-quimica 

hidrometalúrgica tem construido e utilizado diagramas eHxpH para os 

mais diversos sistemas de interesse da hidrometalurgia. 

Embora atualmente possa se encontrar uma multitude de diagramas 

publicados na literatura especializada, ainda se verifica a 

existência de um largo hiato entre os diagramas teóricos e a sua 

utilização como ferramenta prática para a concepção, otimização e o 

controle de processos. 

Assim, nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo a 

introdução dos diagramas e sua utilização teórica e prática através 

de alguns exemplos selecionados aos que trabalham em hidrometalurgia 

e não tiveram ainda um contato mais dirigido com o assunto. Uma 

seç8.o sobre aspectos práticos de medidas de eH e pH também foi 

incluída com o simples propósito de alertar potenciais usuários dessa 

técnica de algumas armadilhas que o autor já teve oportunidade d;, 
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identificar, através de sua experiência e da de colegas 

hidrometalurgistas . 

Pelo enfoque de ''orientação para novos usuários da técnica .. 

dado ao presente trabalho, cabe ressaltar que não se visa a dar mais 

do que uma cobertura concisa e superficial ao assunto. Desde já, os 

interessados poderão encontrar nas seguintes referências tratamentos 

amplos e específicos de cada aspecto da técnica: 

- Construção de Diagramas, Aspectos Teóricos, Colecão 
Sistemas Simples - Pouroaix< r, 2) 

-Estudos de sistemas hidrominerais- Garrels+Christ(3) 

de Diagrama3 

-Determinação estimativa de Cp de ions(aq) - Criss+Cobble< 5,8) 

- Construção de diagramas a altas temperaturas 
Melling< 7 J • 

-Me dição de pH em processos hidrometalúrgicos- Jones(8) 

- Medição de eH em processo3 
Isawaki< 9) 

2. Construção dos Diagramas 

hidrometalúrgicos 

2 . 1 -Considerações eletroquímicas 

Manning + 

Natarajan + 

Reações hidrometalúrgicas podem ser genericamente reduzidas a 

somas de meias-reações eletroquímicas simple3, tal como a equação 

seguinte , que envolve uma espécie reatante oxidada .. Ox .. , moléculas de 

H2 O, elétrons, um produto reduzido ''Red .. e íons H+ : 

a .. Ox .. + mH+ + ne- = b .. Red .. + c H20 (i) 

Nessa meia reação (representada no sentido de redução), as espécies 

.. Ox .. e .. Red .. podem ser sólidos, gases, ou íons aquosos. 

O potencial eletroquímico dessa reação é dado pela equação de 

Nernst: 

e = eo -
RT 

nF 
ln 

{Red}b 

{Ox}a {H+ }m 
(ii) 

Essa expressão, no sistema SI ( .. e .. medido em volt3), com T=298K 

(25oC) e com o logaritmo convertido para a base decimal, se ajusta à 

forma : 
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0.0591 {Red}b 
e = eo - --- log ---

n {Ox}• 

0.0591 m 
pH (iii) 

n 

Com a finalidade de facilitar a análise termodin4mica da 

reaç!o, ae atividades dae espécies "Red" e "Ox" (que sejam aquosas) 

podem ser consideradae constante e e arbitradas com valores 

correspondentes a concentraçõee usulmente na faixa de i x 10-6 a 1 

molar, simplificando ainda maie a equação para: 

e = cte - 0.0591 (m/n) pH (i v) 

Essa relação entre "e" e pH é linear. Representada em um 
referencial e x pH, a sua reta correspondente estabelece campoe de 

predomin4ncia relativa entre as eepécies "Red" e "Ox", Cabe notar 

que o potencial eletroquimico "e" , nesse caso é um potencial de 

redução. A representação gráfica da equação de Nernst simplificada 

(eq. iv), pode ser interpretada como uma linha geradora dos diagramas 

de Pourbaix. conforme pode ser visto na Figura 1. 

• 
H 

"Ox" 

"Red" 

pH

Figura 1: Diagraaa e& x pH ele.entar 

2.2 - Construçlo de Diagraaas Siaples 

A construção do diagrama para um eistema eimples H-HaO é 
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conceitualmente trivial. Não obstante, pode ser trabalhosa em 

sistemas envolvendo muitas espécies componentes. Em anos recentes, 

como seria de se esperar, foram desenvolvidas rotinas de construçao 

dos diagramas em computador( lO). 

A rotina de construção consiste de essencialmente grafar as 

retas correspondentes às diversas reações de meia-célula obtidas por 

combinação dos componentes do sistema. Nesse procedimento, visa-se a 

isolar campos poligonais definidos como regiões de predominância de 

uma espécie sobre as demais, por retas e = a - b pH, onde a e b são 

constantes. 

Um oportuno e simples critério de exclusão de retas do diagrama 

é utilizado com base na impropriedade de uma substância se engajar em 

uma reação de meia-célula em um campo e x pH onde a priori se conheça 

que ela não é predominante. 

Os valores de eo que são necessários para a definição 

quantitativa da equação de Nernst (eq. iii) do equilibrio de um par 

"Red"/"Ox" qualquer, podem ser obtidos, já calculados ou medidos, de 

tabelas de potenciais eletroquimicos(4), ou a partir de dados 

termodinâmicos fundamentais(l3). 

Nesse caso, calcula-se o 6Go da reação a partir dos valores de 

6Go de formação das espécies individuais e calcula-se o potencial 

padrão eo pela expressão: 

6Go 

nF 
(v) 

Por exemplo, o equilibrio aquoso entre FeO e Fe pode ser 

reduzido à equação: 

FeO(s) + 2H+ + 2e- Fe (s) + H20 (vi) 

O 6Go da reação é calculado por: 

6Go (vil) 

6Go =O - 237,5 +246,5- O = 9,0 KJ 

eo - -9.0/(2 x 96,42) = - 0.047 V 
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{Fe} 
e = eo - (0.0591/2) los-- - (0.0591 x 2/2) pH 

{FeO} . 

donde · finalmente: 

e = - 0.047 - 0.0591 pB (vi ii) 

Na Figura 2 é apresentado a titulo de ilustraolo o diagrama do 

sistema Fe-HzO. 

2 

ｾＶ＠

.._ 

E(V) Ot-@.. __ Fe++ 

-0,4i 

-1,2 Fe 

-1,6 

-2 o 2 4 

Figura 2: Diagraaa de ｐｯｵｲ｢｡ｾｸ＠ do siste.a Fe - 820<2) 
para {ions Fe} = 1 x lO- • .olar. 

O diagrama começa por incorporar duas retas (a) e (b) que 

definem, em ordem crescente de potencial de reduçlo, c ampos de 

predomin4ncia relativa entre Hz, HzO e 02, conforme as seguintes 

reacões: 

2H+ + 2e- = Hz (g) 

02 (g) + 4H+ + 4e- = 2Hz0 

(a) 

(b) 

A resilo compreendida entre essas retas delimita o campo de 

estabilidade da água, no caso fixadas para Paz e Poz = 1 atm, e é 

comum para todos os sistemas H - 820. 

o sistema Fe - HaO em si é ､･ｦｩｮｩｾｯ＠ por apenas 7 retas. No 
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diagrama essas estão fixadas para valores arbitrários de 

{íons Fe} = 1 x 10-s molar. 

As retas verticais (6) e (7) sao independentes do potencial, 

não envolvendo transferência de elétrons. As linhas (1) e (2) 
horizontais independem do pH e correspondem a condições de potencial 

constante. As reações são as seguintes: 

Fe3 + + e- = Fe2 + 

Fe2+ + 2e- = Fe (s) 

Fe(OH)2 (s) + 2H+ + 2e- = Fe (s) + 2H20 

Fe(OH)3 (s) + H+ + e- = Fe(OH)2 (s) + H20 

Fe(OH)3 (s) + 3H+ + e- = Fe2+ + 3H20 

Fe(OH)3 (s) + 3H+ = Fe3+ + 3H20 

Fe(OH)2 (s) + 2H+ = Fe2+ + 2H20 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

2.3 Efeito das atividades das espécies dissolvidas sobre a 

extensão dos campos de predominância 

Na expressão da razão de ati vidades entre os produto!! ""Red ·· e 

H20, e os reatantes ··ox·· e H+: 

Q = 
{Red}b 

(ix) 
{Ox}a {H+ }m 

pode-se verificar que dependendo dos valores dos coeficientes 

estequiométricos b e a, a razão Q poderá variar com o valor arbitrado 

para as atividades das espécies ''Red" e "Ox" dissolvidas . 

Em consequência disso, poderá variar o coeficiente linear da 

equação de Nernst (eqs. iii e iv) e naturalmente a sua posição no 

diagrama. Em vista desse fato, é comum representar em um mesmo 

diagrama, as regiões de predominância para um conjunto de valores de 

atividades de espécies dissolvidas, conforme mostrados no diagrama da 

Figura 3. 

Como pode ser previsto pelo simples exame de constantes de 

equilíbrio, as linhas de equilíbrio ･ｮｴｾ･＠ as espécies de ferro 

aquosas e sólidas deslocam-se para valores de "e" e "pH" mais 

elevados à medida que diminuem as atividades arbitradas das espécies 

dissolvidas. 
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2 

IÓ
1 

16 -· ... 10 .10 motor 
Fe••• 

1.2 

ＰＸｾ＠ \:\\ \ 

0.4 
E(V) O I f:• 

',J_Jj--0.41..!! 
-0.8 

-1.2 Fe 

-1.6 

-2 o 2 4 6 8 10 12 14 16 
pH 

Efeito das ativida des das espécies dissolvidas sob re a 
extensão dos campos de predomin&ncia<aJ 

2.4 - Efeito da Foraaç!o de Complexos sobre a Extensão e Posição 

dos Campos de Predominância 

Operações hidrometalúrgicas são na maiori a dos casos conduzidas 

em meios aquosos contendo agentes ｣ｯｭｰ ｬ ･ｸ｡ｮ ｾ･ｳＮ＠ Os mais usuais são 

SO•=, Cl· , CN-, NHs e F- . 

A ｰｲ･ｳ･ｾ｡＠ expressiva de complexantes nas soluções de processo, 

pode não so provocar alterações consideráveis na posição das linhas 

dos diagramas, mas também, em alguns casos, promover o aparecimento 

de novos campos de solubilidade sobre regiões que na ausência de 

complexantes seriam de predomin4ncia de espécies sólidas. 

Evidentemente os diagramas devem refletir não mais do que as 

alterações quimicas provocadas nos sistemas pela presença desses 

complexantes, que via de regra são no sentido de aumento de 

solubilidade. 

Um exemplo de modificação de dimensões de campos de 

predomin4ncia, sem alteração da disposição geométrica básica das 

regiões é o sistema Fe-HzO na presença de uma concentração adequada 

de SO• = para a formaçao dos complexos FeSO• • e FeS04o, a partir de 

Fea+ e Fe2+ respectivamente. Os diagramas sem e com complexantes s!o 

apresentados ｳｵｰ･ｾｰｯｳｴｯｳ＠ na Figura 4, em linhas respectivamente 

cheias e pontilhadas. 
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-SEM COMPLX. 

e., ---COM COMPLX. .. 
(Volts) Fe 

0,77 

' 0,66 

Fe1 + 

-o,44 
'-

·0,52 
,-

Fe 

·2 o 2 4 6 e lO 12 14 pH-

Efeito da formação de sulfato-complexos de ferro(II) e 
(III) sobre a extensão dos campos de predominância. 

Cabe notar que, a rigor, em valores de pH<0.5(12), teriam de 

ser considerados outros complexos tais como FeHS04Z+ (a partir do 

Fe3+), em vista da competição de ligantes entre sulfato e bi -sulfato, 

que começa a se tornar relevante a pHs abaixo de 2 (e (Fe] aprox. 

igual a 10 g/1). 

Esse diagrama mostra, que em sistemas Fe/S04-H20, com 

concentrações de ions sulfato suficientes para formação expressiva de 

complexos de ferro, a oxidação de Fe2+ a Fe3+ é conseguida mais 

facilmente a eH>0.66 V. Entretanto, essa vantagem é parcialmente 

contrabalançada pela maior necessidade de base para precipitação de 

Fe(OH)a dessas soluções, o que sem complexante seria a pH>3, e com 

o 50•= é a pH>5. 

Um outro exemplo do efeito da complexação com alterações ainda 

mais significativas é o ·obtido pela ação de complexantes básicos como 

o NHs, sobre ions metálicos tais como o cobre. 

Os diagramas eHxpH dos sistemaá CuTH20 e Cu/NHs-HzO são 

mostrados na Figura 5. 



Como pode ser visto pela comparação dos diagramas, o efeito da 

amônia é dos mais interessantes, já que abre uma janela de 

solubilidade na faixa alcalina . leso pode ser conveniente como 

alternativa para a lixiviaoão de minérios que não seja econômica em 

faixa ácida Põr questões de consumo do reagente. 

Um outro exemplo, também radical, diz respeito à redução de 

ions Ho(Vl) para Ho(V) utilizando Fe(ll). Na ausência de ions 

complexantes e aplicando-se os potenciais padrão tem-se: 

Ho(Vl) + e- = Ho(V) 

Fe2+ = FeS+ + e-

Ho(Vl) + Fe2+ = Mo(V) + Fe8+ 

eoMo= +0.53 

-eore= -(+0.77) 

eo = -o. 24 v (X) 

ou seja, ｾｇｯ＾ｏ＠ indicando que essa conversão não é favorável em termos 

termodinâmicos. 

Entretanto, ｌｹ｡ｬｩｫｯｾｬｬｬ＠ mostra que a reaoão na prática é 

possivel se for conduzida em solução de ácido oxálico. Nesse caso, 

sob o efeito da complexaçlo pelo ion oxalato, o potencial do par 
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Fe(ll) / Fe(lll) é reduzido drasticamente para eo= +0.46, enquanto que 

o do par Mo(V) / Mo(VI) desce apenas para eo= +0 . 48V . 

Outros exemplos serão abordados nas aplicações descritas no 

artigo de continuação. 

Agradecimentos 

O autor agradece o suporte dado pela Peróxidos do Brasil ao 

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

oxidação em processos hidrometalúrgicos, através do convênio 

PUC/PEROXIDOS . 

Referências 

1 . 

2. 

3 . 

M. POURBAIX, ｬｨＸ［ｾｯｾＹＲｓｾｩ｣ｳ＠ of Dilute Aqueous Solutions, London, 
Edward Arnold 

M. POURBAIX et allii , Atlf6 ｾＭｅｱｵｩｬｩ｢ｲ･ｳ＠ Electrochimiques ã 25oC, 
Paris, Gauthier-Villars, 6 . 

R. GARRELS, C. ｃｈｒｉｓｔｾ＠ Solutionfg Minerals and Equilibria, 
Freeman-Cooper & Co, S. ｾｲ｡ｮ｣ｾｳ｣ｯＬ＠ 65. 

4. W. LATIMER, Oxidation Potencials, New York, Prentice Hall, 1952. 

5 . J . COBBLE, J . Chem . Phys . , vol. 21, no . 9 , p . 1443-1456, 1953. 

6. C. CRISS, J . COBBLE, J . Am. Chem. Soe . , 86, p . 5385-5401, 1964. 

"i . MANNING, J. MELLING 

8 . R. JONES, Unit Processes in •HydrometallurgY, IMM, London, 1971. 

9. K. ｎａｾａｒａｊａｎＬ＠ I . IWASAKI, Minerals Sei. Engng., vol. 6, no. 
1974. 

10. K. OSSEO-ASARE, D. FUERSTENAU, AICHE Symp. Series, no. 173, vol. 
74, 1978. 

11. Y. LYALIKOV, PhYsicochemical AnalYsis, Mir, 1968. 

12 . L. Y. TAVARES, Tese de Mestrado, PUC/RJ, 1986. 

13. N.B . S. Technical Note - Selected Values of Chemical Thermodynamic 
Properties - U. S . Department of Commerce - National Bureau of 
Standards , 1969 . 


