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A sílica é um componente presente na maioria dos minérios ferrosos e não ferrosos . 
Nestes minérios há quase sempre a necessidade de um tratamento em meio aquoso 
para realizar as separações fisico-químicas necessárias. Quando um pó de sílica amorfa 
de alta área superficial é disperso em um líquido ele pode formar um sol, que pode 
retomar ao sólido amorfo (gel) por eliminação do dispersante. O sistema coloidal da 
sílica encontra-se hoje bastante conhecido, havendo alguns diagramas disponíveis que 
indicam claramente a dependência da natureza da espécie de silício em função do pH á 
temperatura ambiente . Uma breve revisão do estado da arte sobre este assunto é 
inicialmente realizado neste trabalho. 

Todavia, constata-se que pela falta de dados termodinâmicos adequados, os diagramas 
atividade X pH do sistema coloidal do silício em meio aquoso ficam a desejar O 
desenvolvimento deste setor de conhecimento científico requer a determinação dos 
referidos dados termodinâmicos, e isso pode ser feito de duas maneiras: (a) 
experimentalmente, sob cuidadosas condições de medição e caracterização; (b) por 
estimação. 

Os dados termodinâmicos utilizados foram encontrados no banco de dados do 
programa aplicativo HSC Chemistry for Windows 3.0 da Outokumpu Oy, Finlândia. A 
partir destes dados, foram, então, obtidos diagramas EH X pH em diversos níveis de 
atividade do silício. Por fim, diagramas pSi X pH foram construídos para as 
temperaturas de 25°C, 60°C e I OOuC . Como conclusão, verifica-se que os diagramas 
obtidos permitem um entendimento mais completo e fácil do sistema coloidal da sílica 
em meio aquoso. 

Palavras chave: Sílica, Sistema coloidal, Diagramas EH X pH 
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INTRODUÇÃO 

O silício só é ultrapassado, em abundância na natureza, pelo ox1gêmo. A grande 
maioria das rochas, solos, areias e terras são compostos de silício, ou das várias formas 
de sílica (Si02), tais como: quartzo, sílex, opala, etc, ou de silicatos como feldspatos, 
micas e muitos outros. Além disso a sílica é também um componente presente na 
maioria dos minérios ferrosos e não ferrosos e, em grande parte, no tratamento de 
minérios, utiliza-se meio aquoso para promover as separações tisico-químicas 

, . I 
necessanas . 

A química do silício é sem dúvida a química de seus oxicompostos e essencialmente 
aquela do estado de oxidação +4, no qual todos os quatro elétrons 2s22p2 são 
compartilhados com elementos mais eletronegativos. 

Ao contrário do carbono, o silício não forma dupla ligação com o oxigênio; em vez 
disso, muitos compostos de silício e oxigênio apresentam hibridização sp3 dos elétrons 
de valência do silício, com ligação tetraédrica com os átomos de oxigênio que rodeiam 
o silício. A mais simples de tais estruturas é a do íon ortossilicato, Si04 '

4 A figura 1 
mostra esquematicamente os ânions discretos dos silicatos' . 
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FIGURA I : Ânions discretos dos silicatos' . 

No íon dissilicato, ou pirossilicato, Si20 7-6, um dos sete oxigénios atua como ponte 
entre os dois silícios. 

Alguns minerais consistem em ânions silicatos cíclicos, entre os quais destacam-se o 
Si30 9 -6 e o Si60 18'

12
, vistos na figura 1. Em cada um desses anéis cada silício está 

ligado por meio de duas pontes de oxigénio a dois outros átomos de silício. Nesses 
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ânions cada silício está ligado tetraedricamente a quatro átomos de oxigênio. Além 
disso, é importante ressaltar que a carga de cada ion é igual ao número de oxigênios 
terminais . 

Ânions silicatos extensos são também conhecidos. A cadeia intínita do íon Si03-
2 é 

encontrada nos minerais conhecidos como piroxenos. Cadeias longas como estas são 
empacotadas juntamente com cátions e as atrações eletrostáticas entre os cátions e a 
cadeia mantêm o conjunto. Quando duas cadeias de silicato dão origem a ligações 
cruzadas, de maneira que metade dos silícios tenha três oxigênios, formando pontes e o 
restante tenha dois oxigênios, o resultado é uma espécie infinita, Si40 11 -ó. Esse ânion 
ocorre em numerosos minerais chamados anfibólios. 

Quando todos os silícios são ligados a três oxigênios em forma de ponte em um 
silicato, ânions infinitos, planos Si20 5-

2
, são formados . 

A medida que o número de oxigênios em forma de ponte ultrapassa três, resultam 
estruturas tridimensionais. O limite dessa série de silicatos é encontrado na sílica, Si02, 

na qual cada silício tem quatro átomos de oxigênio atuando como pontes ligadas a 
quatro outros átomos de silício, tetraedricamente 

COLÓIDES 

Dispersão Coloidal 

Uma dtspersão coloidal é tradicionalmente definida como uma suspensão de partículas 
fi namente divididas em um meio contínuo. Devido à capacidade de espalhar luz e 
aparentemente falta de pressão osmótica, estas partículas foram reconhecidas como 
sendo muito maiores do que simples moléculas pequenas, tais como água, álcool ou 
benzeno, e sais simples, como NaCL Assumiu-se que elas eram agregados de muitas 
moléculas pequenas, mantidas juntas em um tipo de estado amorfo bastante diferente 
do estado cristalino usual dessas substâncias. Hoje sabe-se que muitos desses 
"agregados" são, na verdade, moléculas únicas que têm uma massa molecular muito 
alta. Os tamanhos limite são dificeis de especificar, mas se as partículas dispersas 
estiverem entre I J.lm e I nm poderemos dizer que o sistema é uma dispersão coloidal2 

Há duas subdivisões clássicas dos sistemas coloidais: (I) colóides liófilos e (2) 
colóides liófobos. 

Colóides Liófilos 

Os colóides liófilos são invariavelmente moléculas poliméricas de um tipo ou de outro, 
de forma que a solução consiste de uma dispersão de moléculas simples. A estabilidade 
do colóide liófilo é uma conseqüência das fortes interações favoráveis solvente-soluto. 
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O processo de dissolução pode ser um pouco lento. As primeiras adições do solvente 
são lentamente absorvidas pelo sólido, que consequentemente incha (esta etapa é 
chamada embebição). Posterior adição de solvente juntamente com amassamento 
mecânico distribui de forma lenta e uniforme o solvente e o soluto. O processo de 
dissolução é auxiliado consideravelmente pelo aumento da temperatura. À medida que 
a solução esfria, as longas e torcidas moléculas ficam embaraçadas em uma rede com 
muito espaço entre as moléculas, desta forma a água fica aprisionada nos interstícios da 
rede. O resultado é a formação de um gel. 

Colóides Liófobos 

Os colóides liófobos são substâncias altamente insolúveis no meio de dispersão. São, 
geralmente, agregados de moléculas pequenas (ou, nos casos em que não se define uma 
molécula, eles consistem em um número relativamente grande de fórmulas mínimas) 
As dispersões liófobas podem ser preparadas moendo-se o sólido com o meio de 
dispersão em um moinho de bolas, no qual após um período de tempo prolongado a 
substância tem suas partículas reduzidas a um tamanho na faixa das partículas 
coloidais. Mais freqüentemente , produz-se a dispersão liófoba por precipitação sob 
condições especiais, através das quais se produz um grande número de núcleos, ao 
mesmo tempo em que se limita o seu crescimento2 

A Dupla Camada Elétrica e a Estabilidade dos Colóides Liófobos 

A estabilidade de um colóide liófobo é uma conseqüência da dupla camada elétrica na 
superficie das partículas coloidais. Por exemplo, se duas partículas de um material 
insolúvel não possuem uma dupla camada, elas podem se aprox1mar o suficiente para 
que a força atrativa de van der Waals possa fazê-las ficar juntas. Em contraste a este 
comportamento, suponha que as partículas tenham uma dupla camada, conforme 
mostrado na figura 2. 
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FIGURA 2: Dupla camada em duas partículas2 

O efeito global é que as partículas se repelem a grandes distâncias de separação, uma 
vez que, à medida que elas se aproximam, a distância entre as cargas iguais (na média) 
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é menor do que a distância entre as cargas diferentes Esta repulsão impede uma 
proximidade mator das partículas e estabiliza o colóide A curva (a) apresentada na 
figura 3, mostra a energia potencial, devido à força de atração de van der Waals, como 
uma função da distância de separação entre as duas partículas; a curva (b) mostra a 
energia de repulsão. A curva combinada para a repulsão da dupla camada e a atração 
de van der Waals é mostrada pela curva (c). Toda vez que a curva (c) tiver um 
máximo, o colóide terá alguma estabilidade. 

E 

FIGURA 3: Energia de mtcração de parttcula~ coloidais em função da distância de 
separação-

A adtção de eletrólitos ao sol supnme a dupla camada difusa e reduz o p01encial zeta 
(;). Isto diminui drasticamente a repulsão elerrostática entre as partículas e precipita o 
colóide. O colóide é particularmente sensível aos ions de sinal oposto Um sol 
carregado positivamente é precipitado por ions negativos Estes ions são incorporados 
na porção fixa da dupla camada , reduzindo a carga total da partícula. Isto reduz o 
potencial Ç , o que reduz a repulsão entre as partículas Da mesma forma, um sol 
negativo será desestabilizado por íons positivos Quanto maior a carga do íon, maior a 
sua eficiência na coagulação do colóide. O íon que tem a mesma carga da partícula 
coloidal não tem muito efeito sobre a coagulação, exceto pela sua assistência na 
supressão da parte difusa da dupla camada. Uma vez que a dupla camada contém 
poucos íons, somente uma pequena concentração do eletrólito é necessária para 
suprimir a dupla camada e precipitar o colóide2 
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FORMAÇÃO DA SÍLICA GEL 

Quando um pó de sílica amorfa de alta ârea superficial é disperso em um líquido 
(água. álcool, etc) ele pode formar um gel. Este método foi inicialmente chamado de 
gel coloidal para distinguir dos géis obtidos a partir de alcóxidos3

. Entretanto, isto 
pode resultar em alguns equívocos, pois "sol" e "gel" são termos utilizados na química 
coloidal e não devem ser utilizados em sistemas não coloidais. 

Existem basicamente quatro tipos de estrutura de géis de silica, conforme mostrado na 
figura 4. 

A B 

c o 
FIGURA 4: Tipos de microestrutura de géis de sílica. (A) Rede covalente e polimérica, 
completamente desordenada, (B) Estrutura de partículas desordenadas, (C) Estrutura 
de partículas agregadas com algumas regiões ordenadas e (D) Estrutura de agregados 

poro-partícula3
. 
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A gelificação do ácido ortosilícico (~Si04) tormado pela hidrólise do 
tetraetilortosilicato (TEOS) a baixos valores de pH (entre I e 2) resulta em uma reação 
química com ligações , formando uma rede tridimensional (3-D), como mostrado na 
letra "a" da figura 4. Uma mistura de álcool e água localiza-se nos interstícios desta 
rede. Esta rede possui uma composição Si02-n(0Hhn· De fato, um frasco contendo um 
alcóxido de sílica gel formado a baixos valores de pH, contém somente uma molécula 
gigante, mas duas fases . Esta "molécula" pode ser facilmente quebrada em pequenos 
pedaços pela utilização de meios mecânicos. Tanto o processo de gelificação, como o 
resultado da reação de polimerização e cominuição mecânica do gel são irreversíveis. 

A gelificação de partículas e agregados (géis mostrados na figura 4, letras "b", "c" e 
"'d") é um processo totalmente diferente . Neste caso não há a formação de ligações 
covalentes nem iônicas. A principal característica desta gelificação é a reversibilidade, 
chamada tixotropia, e o sol apresenta claramente um comportamento não newtoniano. 
A gehficação de uma partícula de sol ocorre somente através da aplicação de uma 
tensão cisalhante, devolvendo a fluidez ao sistema. 

ANÁLISE TERMODINÂMICA 

Diagramas EH x pH 

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 íons em soluções aquosas. Tais situações podem ser 
apreciadas de modo simples e convemente através de d~agramas de predominância 
relativa entre as diversas espécies componentes dos sistemas, obtidos pelo 
relacionamento do potencial redox (EH) e pH da solução. 

Os diagramas EH X pH foram inicialmente concebidos por Pourbaix4 para o estudo de 
corrosão de metais em soluções aquosas. Sua utilização em hidrometalurgia veio a 
seguir em continuação ao aproveitamento deste formalismo, dado por Garrels e Chnst 
em geoquímica hidromineral. 

A importância dos diagramas EH X pH é muito grande no estudo da corrosão metálica. 
É possível determinar as regiões de corrosão, imunidade e passivação de um metal, em 
dadas condições de pH, concentração e temperatura. Outra aplicação dos mesmos 
diagramas consiste no estudo dos equilíbrios das soluções minerais, formadoras das 
rochas sedimentares. Sob este aspecto podemos englobar uma importante parte da 
petrologia, da geoquímica e de outras ciências correlatas. Assim, a partir de dados 
termodinâmicos e/ou resultados experimentais, é possível determinar em que condições 
se depositaram importantes quantidades de óxido férrico (hematita sedimentar), de 
carbonatos de cálcio e magnésio (calcário, dolomita) e inúmeras outras substâncias 
minerais de grande importância econômica. 
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O emprego de diagramas EH X pH, para o estudo de processos hidrometalúrgicos fm 
difundido pela metade da década de 60 com a publicação do texto de Burkin sobre a 
"Química dos Processos Hidrometalúrgicos". Os diagramas construídos eram restritos 
à temperatura de 25°C, uma vez que não se dispunha de métodos para estimar 
capacidades caloríficas de íons aquosos. Isso de certo modo limitava a sua utilização, 
pelo fato de diversos processos serem industrialmente operados .. temperaturas mais 
elevadas. Este problema foi, em parte, razoavelmente bem resolvido pelo 
estabelecimento de um princípio semi-empírico de correspondência de entropias de 
íons aquosos entre temperaturas ambiente e até 300°C. Desde então, pesquisadores têm 
construído e utilizado diagramas EH X pH para os mais diversos sistemas de interesse 
da hidrometalurgia. 

A representação, por meio de um gráfico simples, da termodinâmica da maioria das 
reações envolvidas nos processos hidrometalúrgicos, é que leva ao estudo dos 
diagramas EH X pH. Vários processos hidrometalúrgicos são diretamente controlados 
pelo ajuste de parâmetros termodinâmicos, de modo a permitir ou impedir a 
estabilidade de um sólido em relação a uma solução. 

Os diagramas EH X pH indicam em que condições de potencial e pH um sólido e/ou 
um íon são termodinamicamente estáveis, a uma dada temperatura. Assim, o 
estabelecimento de tais diagramas necessitam de medidas corretas do pH da solução e 
da atividade de cada íon existente na mesma. O cálculo das atividades iônicas é um 
problema experimental de dificil resolução. Assim, neste trabalho. consideraremos as 
molalidades dos íons igual a sua atividade (o que é válido, para soluções bastante 
diluídas). 

Dados Termodinâmicos e Construção dos Diagramas 

A construção do diagrama para um sistema simples M-H20 é relativamente simples. 
Entretanto, em sistemas envolvendo vários componentes a complexidade da construção 
dos diagramas aumenta muito. Assim , em anos recentes foram desenvolvidas rotinas 
de construção destes diagramas em computador. 

A rotina de construção consiste basicamente de grafar as retas correspondentes às 
diversas reações de meia-célula obtidas por combinação dos componentes do sistema. 
Nesse procedimento, visa-se isolar campos poligonais definidos como regiões de 
predominância de uma espécie sobre as demais. Estas retas são do tipo E = a - b.pH, 
onde "a" e "b" são constantes. 

Neste trabalho, a totalidade dos dados termodinâmicos necessários foram encontrados 
na base de dados do programa aplicativo HSC Chemistry for Windows 3.0, da 
Outokumpu Oy, Finlândia, em sua forma licenciada ao Programa de Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais (PEMM) da COPPE/UFRJ . As fontes ongma1s foram 
obtidas a partir de tabelas de dados termodinâmicos5

•
1
K. 
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Usando a seção potencial-pH do programa aplicativo acima citado, foram construídos 
diagramas EH x pH do sistema Si-H20 à 25°C, 60°C e 1 00°C para diversas atividades 
de silício. A partir destes diagramas, pares de dados (atividade e pH) correspondentes 
aos limites de domínio das espécies predominantes foram extraídos e usados na 
construção dos diagramas pSi x pH (onde pSi = -log10 asJ do mesmo sistema nas 
temperaturas acima mencionadas, para soluções aquosas em equilíbrio com 0,21 atm 
de oxigênio. 

Apresentação e Interpretação dos Diagramas 

A figura 5 mostra o d1agrama pSi-pH do sistema Si-H20 à 25°C em equilíbrio com 0.21 
atm de oxigênio. Verifica-se que na região alcalina predomma o ânion Si(OH)J·, 
enquanto que na região ác1da há a formação do ácido ortosilicJco (H4Si04 ) para altas 
atJvJdades de silício e H2Si(OH)6 <•ql para ba1xas at1v1dades. 

pSi ~-------------T--------------------~~ 
15 15 

I 
lO I lO 

~Si(OH)6(aql I si 03(0H )3 - I 
I ~ I I I I 5 

I 
Si {OH)i 

o H~SIO~ o 

PH 
o I lO 15 

FIGURA 5 : Diagrama pSi-pH do sistema Si-H20 à 25°C em equilíbrio com 0,21 atm 
de oxigêmo. 

A figura 6 mostra o diagrama pSi-pH do sistema Si-H 20 à 60°C em equilíbrio com 0,21 
atm de oxigênio. Verifica-se que na região alcalina predomina o ânion Si(OH)J·, 
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enquanto que na região ácida ocorre a formação do ácido ortosilicico (H.,Si04 ) para 
altas atividades de silício e H2Si(OH)6 <•v para baixas atividades 

pSi 
' :l-t5 tr.-i I I 
I I 
I I I 
I I 11- lO 
I I I 

H 6Si(OH-!aq~ I · Si 05 ( OH)s· I 
I ~ 

·~ 
I 
I I 
I I si o:· 

Si,OH)-
o~ .H -1 Si04 ~! I J=o I 

, . pH 
o 5 r o I 5 

FIGURA 6: Diagrama pSi-pH do sistema Si-H20 à 60°C em equilíbno com 0.21 atm 
de oxigêmo. 

A figura 7 mostra o diagrama pSi-pH do sistema Si-H 20 à 100°( em equilíbno com 
0,21 atm de oxigênio. Verifica-se que na região alcalina predomma o ânion Si(OH)J". 
enquanto que na região ácida forma-se o ácido ortosilicico (H4Si04 ) para altas 
atividades de silicio e o H2Si03 (aql para ba1xas atividades . 
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pSi-r-----------.--------------------~~~ 
1!5 15 

lO lO 

H2 Si"0 3 (aq) 

!5 
Si 0 3 (OH)3+ 5 

4- I Sl04 
I 

o H4 Si 04 Si(OH)i I o 

pH 

FIGURA 7 Diagrama pSi-pH do sistema Si-H 20 à 1 00°C em equilíbno com 0,21 atm 
de oxigêmo 

A figura 8 é um consagrado diagrama de estabilidade do colóide de sílica1
" Na 

ordenada temos a estabilidade do sol (tempo necessário para a formação do gel) e na 
abscissa o pH em solução aquosa. O pnmeiro ponto a destacar-se é o pH de carga zero 
A esquerda deste ponto a superficie do colóide de silicio estará carregada 
positivamente Este tipo de espécie não encontra-se cadastrado no banco de dados do 
programa HSC Chemistry for Windows 3.0 e nem em manuais termodinâmicos 
comqueiros Assim, a sua energia livre terá que ser estimada, o que os autores do 
presente trabalho pretendem realizar em futuro próximo Outro ponto importante do 
referido diagrama é o pH próximo a 11. Acima deste valor o colóide de sílica é 
completamente mstavel, dando lugar a ânions silicatos em solução. Para valores de pH 
compreendidos entre 9 e 10,7 aproximadamente, detecta-se uma região de estabilidade 
dos colóides de Si02, cujo dominto depende da presença de eletrólitos no meio aquoso 

As cargas na superficie dos colóides podem ser interpretadas como ions de silício 
adsorvidos nesta mesma superficie. Assim sendo. toma-se muito instrutivo constrUir 
diagramas de distribuição de espécies de silício em solução aquosa como uma função 
do pH. Esses diagramas são construidos por técnicas já bem estabelecidas na literatura 
de equilibno iônico, como por exemplo os feitos por Butter20 Neste caso, novamente 
carece-se da energia livre de formação de complexos protonados do silicio. 
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FIGURA 8 Diagrama de estabilidade (tempo de formação do gel ) do sistema coloidal 
SiOr H20

19 

Discussão dos Resultados Termodinâmicos 

A análise dos diagramas obtidos no presente trabalho re vela com clareza que quando 
um minério contendo silício for colocado em solução aquosa. haverá a formação do 
ácido ortosilícico (~Si04) , caso o pH seja ácido, enquanto que na região alcalina 
haverá a formação, principalmente, dos ânions Si( OH h- e Si03(01-1)"3 

O silício é, entre os semi-metais, o melhor agente redutor. Ele tende a decompor a 
água, produzindo hidrogênio e hidreto de silício (SiH4) gasoso, com posterior formação 
de sílica (Si02) ou silicatos. A sílica é facilmente hidratada produzindo, entre outros 
produtos o ácido ortosilícico (~Si04) Através da análise dos diagramas acima, fica 
claro que a formação deste ácido a partir da hidratação da sílica, somente ocorre em pH 
ácido. 

O ácido ortosilícico, em determinadas condições, pode ser desidratado, formando o 
ácido metasilícico (H2Si03) . Através da análise dos diagramas, verifica-se que em 
temperaturas até 60°C, não há a desidratação do H4Si04 • com a formação do ácido 
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metasilícico. Já na figura 7, onde a temperatura considerada é de I 00°C, verifica-se o 
aparecimento do H2Si03. 

Pela análise dos gráficos, verifica-se também que a sílica é bastante estável em água ou 
soluções aquosas, sofrendo apenas hidratação, como no caso do ácido ortosilícico 
(!-4Si04 ou Si02.2H20), e do ácido metasilíc1co (H2Si03 ou Si02.H20), exceto em 
soluções alcalinas, onde ela é dissolvida para a formação de alguns íons, como por 
exemplo o Si(OH)3-, Si03(0H)'3 e Si04 -4 . 

Conclusões das Análises Termodinâmicas 

(a) Os diagramas desenvolvidos no presente trabalho explicam bem o comportamento 
prático do sistema coloidal do silício em meio aquoso. 
(b) Os diagramas obtidos constituem uma ferramenta valiosa para o plan{êjamento de 
futuros trabalhos de operações hidrometalúrgicas conduzidas em meio aquoso 
envolvendo o sistema coloidal do silício. 
(c) Para valores de pH supenores a li, o colóide de síl1ca é completamente instável , 
dando lugar a ânions silicatos em solução. 
(d) O diagrama da figura 5 é análogo ao diagrama desenvolvido por Pourbaix21 que 
mostra a influência do pH na solubilidade da sílica á 25°C. Isto demonstra a 
consistência dos diagramas desenvolvidos no presente trabalho. 
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pSi-pH COLLOIDS DIAGRAMS AT AQllEOllS AMBIENT 

ABSTRACT 

Tsuneharu Ogasawara 
José Mauro Ferreira Coelho 

Antônio Luiz Curioni Vieira de Barros 

The sílica is present in the most part of the ferrous and non ferrous minerais. ln these 
minerais there is almost always the necessity of a treatment at aqueous ambient for the 
necessary physical-chemical separations. When an amorphous sílica powder of high 
superficial area is diffused in a liquid, it can form a gel. The colloidal system of the 
sílica is well-known nowadays, also existing some available diagrams that clearly 
indicates the sílica species dependence in function ofpH under ambient temperature . A 
short revision ofthe art state about this subject is initially done in this work. 

Although, it is verified that because of the lack of adequate thermodynamical data. the 
activity X pH diagrams of the colloidal system at aqueous ambient are not so good The 
development of this scientific knowledge sector needs the determination of the cned 
thermodynamical data, and it can be done by two ways: (a) experimentally, under 
special conditions of measurement and characterization; (b) by estimation . 

The necessary thermodynamical data were introduced in the data bank of the HSC 
Chemistry for Windows 3.0 of Outokumpu Oy, Finland . Continuing, the data were 
used for the calculation of EH X pH diagrams at various leveis of the silicon activity . 
Finally, pSi X pH diagrams were constructed for temperatures of 25°C, 60°C and 
100°C. Concluding, it is verified that the obtained diagrams allow a more complete 
understanding ofthe colloidal system ofthe sílica at aqueous ambient. 

Key-words Sílica, Colloidal system, EH X pH diagrams. 
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