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OBTENÇAO DE VANADATO DE SODIO EM MEIO ｓｕｌｾｏｒｉｃｏ＠

Afonso Henrique Martins (1) 

José Clodoaldo Silva Cassa (2) 

R E S U M O 

Este trabalho apresenta os resultados do estudo do efeito 
de algumas variáveis operacionais na precipitação de va 
nadatos de sódio em meio sulfúrico à 609C. As variáveis 
estudadas foram: pH inicial de precipitação, envelhecimen 
to da solução contendo Íons de vanádio, intensidade de ã 
gitação, concentração de H2so 4 da solução titulante, ve
locidade de resfriamento após a neutralização e velocida
de de adição da solução neutralizante. 

A B S T R A C T 

This paper presents the result of a study of some of the 
operational variables, in the precipitation of sodium 
vanadates in sulfuric medium at temperature of 609C, 
such as: initial pH of prccipitation, solution aging, 
intcnsity of agitation, 11 2so 4 concentration of titration 
solutions, cooling rate or solution after ncutra1ization 
and addition rate of neutralization solution. 
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1. INTRODUÇAO 

O vanádio em solução aquosa pode apresentar os estados de 

oxidação II, III, IV e V e formar óxidos com características tanto 

básicas (V+Z e v• 3) quanto ácidas (V +4e v• 5). Além disso, pode se 

comportar como átomo central em poliácidos e formar uma grande va

riedade de complexos. Por isso, o desenvolvimento e otimização dos 

·processos relativos a metalurgia extrativa do vanádio têm como f! 

tor limitante a complexidade de sua química de modo que, ainda ho-

je, a maioria dos compostos inorgânicos deste metal não possuem ｾ＠

ma formulação química definida e as espécies iónicas aquosas ge

radoras do composto, ainda são alvo de grande controvérsia em rel! 

ção não só as suas características químicas, como também à sua ｾ＠

xistência ou não. 

Os compostos inorgânicos de vanádio são amplamente utili

zados como catalisadores em diversas reações na indústria de quími 

ca fina, contudo, o grau de desenvolvimento tecnológico experimen

tado por este setor vem exigindo materiais com propriedades físi

cas, químicas e morfológicas bem definidas, tornando-se essencial o 

f 
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conhecimento sistematizado da química do vanádio em solução aquosa 

e a influência de algumas variáveis sôbre a precipitação de ｣ｯｭｰｯｾ＠

tos de vanádio. Deste modo, o conhecimento do comportamento das 

reaçõcs de precipitação do vanádio é de grande importância para o 

domínio tecnológico dos processos de obtenção dos compostos deste 

elemento. 

ｎ･￡ｴｾ＠ trabalho sao apresentados os resultados do estudo 

do efeito do pH inicial de precipitação, envelhecimento da solu

ção, intensidade de agitação, concentração de H2so 4 da solução ti

tulante, velocidade de resfriamento da solução apósaneutralização 

e velocidade de adição da solução titulante sôbre a precipita

ção de vanadatos de sódio, a partir da neutralização com H2so 4 de 

soluções alcalinas (de NaOH) contendo v
2
o5 solubilizado. 

2. A QUIMICA DOS COMPOSTOS DE VANADIO 

Os diferentes radicais ácidos existentes nas soluções são 

suscetíveis de receber ou perder as moléculas do pentóxido de vaná 

dio, podendo se transformar em radicais condensados que ･ｶｯｬｵｾｭ＠

com facilidade de uma forma ã outra. Por exemplo, ao se modificar 

a acidez de uma solução, pode-se provocar profundas modificações 

na estrutura dos anions, de modo que a constituição química de um 

sal no estado sólido não revela, necessariamente, o estado da solu 

ção que lhe deu origem, uma vez que consideráveis modificações o

correm ao longo da cristalização. 

Em solução aquosa, quando os vanadatos são submetidos à 

acidificação, uma série de reações complexas de hidrólise e ｰｯｬｩｭｾ＠
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rização ocorrem. Por isso, muitas formulações diferentes são da

das aos vários polivanadatos em solução, devido em parte às medi

das não serem tomadas sob condições de equilibrio. 

As diversas espécies de vanadatos que têm sido estudadas 

são apresentadas na Fiqura 1 como uma função da concentração total 

de vanádio e do pH. Existem algumas dúvidas de que na região for

temente básica, o ion ｶｯｾＭ seja a espécie predominante. Este ion 

forma bases moderadamente fortes que se hidrolizam em solução para 

2- ｾ＠ á - o4- pod gerar o ion HV04 • Esta especie ir se condensar a v2 7 e e 

ser protonada para formar o ion ｡ Ｒ ｶｯｾＮ＠ A natureza das espécies foE 

madas pela polimerização do ion ｡ Ｒ ｶｯｾ＠ ainda não foi suficientemen

te estudada havendo, contudo, evidências em favor do trimero ｶ Ｓ ｯｾＭ
• 4-e do tetramero v 4o12 • 

As espécies existentes no lado ácido da região de predom! 

nincia dos metavanadatos, são também alvo de algumas controvér-

aias. Rossotti e Rossotti(2), foram capazes de detectar, a partir 

de medidas de f.e.m. e dados espectrais, as quatros espécies iôn! 
+ 4- s- 6-cas vo2 , a2v10o28 , Hv10o28 e v10 o28 • O exame de alguns polivana-

datos de cor alaranjada, que se cristalizam a partir de soluções 

com pH • 6,5 tais como (NH 4) 6v10o28 • 6H 2o, K6v 10o28 . lOH 2o, 

Ca3v10o28 : l6H20, K 2Mg2v 10o28 . l6H20 e K2zn2v10o28 . 16H20, apre

sentaram boa concordância com a fótmula proposta de modo que a in

terpretação mais provãvel dos dados obtidos pode ser representada 

pelos seguintes equilibrios: 

1ovo; + aa2o + 4- + 
+ H2v10o28 + l4H 

I 

r 

l 

ｾ＠

f 
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Através de medidas de f.e.m. (a 40°C)e pH na faixa de 

2 a 8, 

4-
v4012' 

dência 

as espécies de vanadato encontradas por Brito(J)foram 

3- 5- 4-
HV6017' uv10o28 e H2v10o28 , não encontrando nenhuma 

do ion não-protonatado ｶ ＱＰ ｯｾ｡ﾷ＠

INGRI e BRIT0(4)estudaram o equillbrio de soluções alca

linas de vanadato (V) em NaCl a 25oc. Hedidas de f.e.m. foram efe-

tuadas com dois eletrodos de vidro e de hidrogênio, que juntos a-

presentaram resultados satisfatórios. A faixa estudada correspon-

de ã carga média do complexo por átomo de vanádio (Z) variando en 

tre -2 e -1. Nesta faixa há a transição de pirovanadato (Z = - 2) 

a metavanadato (Z=-1). Uma análise d o s resultados na faixa de con-

centração de vanádio entre 0,08 M e 0,00062 M, com Z entre -1 e 

-2, indicou que as principais espécies encontradas foram 2-
HV04 , 

3- -3 uv2o7 c v3o
9 

, existindo evidências da formação dos complexos mo-

nonucleares H2vo; e vo;. 

2.1 - Os Ions de Vanádio em Solução Aquosa 

A adição de uma pequena quantidade de ácido a uma solu-

Tão alcalina de vanadato, provoca o aparecimento d e urna cor amare-

la, que pode desaparecer rapidamente se o pH da solução for eleva-

do para um valor superior a 10,0. 
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A elevação de temperatura acelera consideravelmente o fe-

nômeno, contudo, a partir de um pH ligeiramente ácido entre 6,0 e 

7,0, a ebulição prolongada pode provocar a obtenção de uma solução 

incolor. 

A perda de cor da solução é acompanhada de uma liberação 

de ions H+. A reação pode ser esquematizada da seguinte maneira: 

1 1. rapidamente 
ion incolor + nH+ + ion colorido 2. lentamente 

+ 

2 

sendo que esta reação é favorecida por um pH elevado no 

da direita para a esquerda. 

sentido 

No sentido de melhor compreender o fenômeno, DUCRET Ｈｾ･ｳﾭ

tudou a curva de neutralização de uma solução de ortovanadato de 

sódio 3Na2o.v2o5 com ácido perclórico. 

Na figura 2, temos a curva de neutralização de uma solu

ção de vanadato de sódio 0,2 M por ácido perclórico onde a solução 

foi aquecida até a ebulição após cada adição de ácido. 

Para explicar a formação dos ions coloridos e a ·complex! 

dade das combinações de precipitados obtidos a partir das solu-

çõea de vanadatos de cor alaranjada, é que se supõe a existência 

de iona polimoleculares. Assim sendo, o trecho !E na Figura 2, po-

de representar a reação de condensação do pirovanadato de 

<v2o5.2Na20l, a que se atribue uma fórmula bimolecular 

sódio 

I 
I 
ｾ＠
I 

i 
I 
l 

l 

I 
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e o trecho bc, represcntnndo a reação de descondensação, ou seja, 

a passügcm para o ion metavanadato vo;: 

Por fim, ao trecho cde atribui-se a formação de um ânion 

ainda mais condensado. 

Contudo, outras interpretações podem ser efetuadas em re

lação à curva de neutralização da solução de ortovanadato de só

dio. Por exemplo, pode-se atribuir aos diferentes patamares, as se 

guintes reações: 

- no trecho ｾＮ＠ existiria o ion pirovanadato em solução, sob a for 

ma monomolecular; 

- no trecho bc teríamos uma condensação trimolecular onde: 

- no trecho cde ocorreria uma nova condensação que conduziria aos 

vanadatos de cor alaranjada, duplamente conden s ados em relação 

aos seus precedentes; 
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A variação do potencial com o pH, ao longo da neutraliza

ção, i apresentada na figura 3( 5). 

3. A PRECIPITAÇAO DE VANADATOS EH MEIO SUFORICO 

Existem poucos dados na literatura sôbre o comportamento 

de soluções alcalinas contendo v 2o5 no processo de neutralização 

com ￣｣ｾ､ｯｳ＠ ｾ Ｚ ﾷ ｯｲｧ￢ｮ｣ｩｯｳ＠ (1-5). Em função disso, foi efetuada uma ･ｴｾ＠

pa inicial de pesquisa sôbre a quimica do vanádio em solução aquo

sa (6,7) que possibilitou uma seleção preliminar de variáveis, bem 

como dos seus niveis, para a precipitação e recuperação de vanãdio 

nos sistemas estudados. Em função do número de variáveis e dos ex-

perimentos necessários para uma aval1ação criteriosa, foi 

a abordagem estatistica de PLACKETT-BURMAN(8). 

2.1 - Procedimento Experimental 

Os experimentos consistiram de neutralizações com 

adotada 

H2so4 

de soluções alcalinas (NaOH) contendo v2o5 . O sistema assim formado 

foi mantido aquecido à 60 ± 29C e agitado mecanicamente através de 

uma hllice conectada a um motor elétrico. A representação esquemát! 

ca da unidade experimental é mostrada na figura 4. A seguir é apre-

sentado o planejamento estatistico pela abordagem de PLACKETT-

BURMAN. 

I 
I 
ｾ＠
I 

t 
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VARIA VEIS NIVEIS 

SUPERIOR INFERIOR 

CONCENTRAÇJ\0 INICIAL OE n 2so4-Hs 3,0N 2,18N 

ENVELHECIMENTO DA SOLUÇAO - EN 48 horas 1 hora 

AGITAÇÃO DA SOLUÇAO - AG 180 RPM 120 RPM 

VELOCIDJI.DE CI. AOIÇAO OE H2so4-VA DI RETA 31!11/u.t.e. 

pH INICIAL OE PRECIPITAÇAO - pH 2,2 1,7 

• VELOCIDADE DE RESFRIAMENTO - VR forü do banho no banho 

VARIAVEL FICTÍCIA - VF + 

3.1.1 -Programa ｅｸｰ･ｲｩｭｾｮｴ｡Ｑ＠

TESTE VF EN AG VF HS VR VF VF VA VF pH R1 (%) R2 (%) 

1 + + + + + + 90,0 25,8 

2 + + + + + + o o 

• 3 + + + + + + 87,6 42,9 

4 + + + + + + 95,5 45,8 

5 + + + + + + o o 

6 + + + + + + 37,4 22,7 

7 + + + + + + o o 

8 + + + + + + 96,5 50,2 

9 + + + + + + 94,5 46,0 

10 + + + + + + 91,6 31,8 

11 + + + + + + 71,9 27,9 

12 94,0 40,8 

ONDE R1 - Recuperação do vanádio adiconado presente no precipitado. 

R2 - Teor de vanádio no precipitado. 

• 
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3.1.3 -Análise Estatlstica dos Resultados para a Recuperação 

Vanidio (R1l. 

VAJUAVEL EFEITO t SIGNFICANCIA 

VF -22,06 -1,844 75t 

BN 19,60 1,638 75t 

AG 21,60 1,806 75t 

VF - 5,60 -o, 468 50t 

HS 4,00 0,334 50% 

VR - 9,43 -0,788 75% 

VF 3,40 ' 0,284 50% 

VF 9,76 0,816 75% 

VA -30,60 -2,558 95% 

VF 9,56 0,799 50% 

PH -61,26 -5.122 99,5% 

ONDE 

Bi - efeito da variável i 

R(+) - resposta para a variável i no seu nlvel superior 

R(-) - resposta para a variável i no seu nlvel inferior 

n - ndmero de testes 

ti - siqnificincia do efeito da variável i 

EPef - erro padrão dos efeitos 

Vef - variança dos efeitos 

Bf - efeito das variáveis fictlcias 

M - número de variáveis Lictlcias 

Rf - resposta para a variável fictlcia x 

E • i 
tR(+) - R(-) 

IV a 
(1) 

de 

l 

l 
I 
l 
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ti .. 
E i 

(2) 
EPef 

EPef = rv;f (3) 

vef 
t(Ef)2 

{4) 
M 

Ef ., 
ERf(+) - Rf(-) 

(5) 
:1/2 

Com oa resultados obtidos pela análise estatlstica, obser-

vou-se que as variáveis de efeito mais significativo sõbre a recu

peração de vanádio são a velocidade de adição de H2so4-VA e o pH 

inicial de precipitação-PH. A figura 5 apresenta um estereograma 

sõbre o relacionamento experimental entre essas duas variáveis e a 

recuperação de vanádio. 

3.1.3 -Análise Estatlstica dos Resultados para o Teor de Vanádio 

no Precipitado (R2J. 

VARIAVEL EFEITO t SIGNIFICANCIA 

VF -16,95 -1,758 75% 
EN 7,15 o, 741 50% 
AG 10,55 1,094 50\ 

VF - 6,81 -0,706 50\ 
HS 1,88 0,195 <50\ 

VR -10,41 -1,079 50% 

VF 2,41 0,250 <50\ 

VF 8,88 0,921 50\ 

VA - 8,31 -0,862 50\ 

VF 6,81 0,706 50\ 

PH -24,48 -2,539 90\ 
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Através dos resultados obtidos pela avaliação estatistica, 

chegou-.e à conclusão de que a variação de pH apresenta o efeito 

maia significativo sôbre o teor de vanádio no precipitado, O gráfi 

co apresentado na figura 6 mostra a variação do teor de vanidio no 

precipitado com o pH de precipitação. 

4. CONCLUSAO 

Em função dos resultados obtidos concluiu-se que o pH mais 

indicado para a precipitação de vanadatos de sódio em meio sulfúri 

co i 60 t 2oc é o de valor 1,7, não apenas em termos de ｲ･｣ｵｰ･ｲｾﾭ

ção como também de teor de vanádio no precipitado. A adição direta 

da quantidade de n2so4 necessária para se atingir um determinado 

valor de pH, embora favoreça a recuperação de vanádio afeta sensi

velmente o teor deste no precipitado. 

A combinação desta pesquisa com outras efetuadas anterior

mente (6), permite o estabelecimento das condições mais apropriadas 

para a obtenção de vanadatos de sódio, nas condições e sistemas es 

tudados:· 

CONCENTRAÇJ.o INCIAL DE H2SO 4 - 3, ON 

ENVELHECIMENTO DA SOLUÇAO - 1 hora 

INTENSIDADE DE AGITAÇAo DA SOLUÇAo - 180 RPM 

VELOCIDADE DE ADIÇAO DE H2so4 - DIRETA 

pH INICIAL DE PRECIPITAÇAo - 1,7 

VELOCIDADE DE RESFRIAMENTO - FORA DO BANHO 

I 
I 

l 

I 

ﾷ ｾ＠
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Figuro 5 _ Estereograma representativo do relociooomento entre 
pH e velocidade de odiçõo de odiçõo de H2S04 so
bre o recuperação do vonádio . 
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