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Inúmeros processos na metalurgia extrativa necessitam de um controle rigoroso dos parâmetros de processo, em
particular o controle do pH, a fim de garantir um rendimento adequado, melhor qualidade do produto final, e
ainda, a obtenção de produtos dentro das características estabelecidas pelos clientes, entre outros. Atualmente, o
controle de pH em processos extrativos, tais como: flotação, lixiviação, extração por solventes, bem como na
eletrometalurgia, é realizado com auxílio de medidores de pH nos laboratórios de controle de processo e da
qualidade do produto, ou diretamente na linha de produção. Para garantir a confiabilidade dessas medições, o
uso de soluções tampão de qualidade reconhecida no mercado é requerido na calibração diária do sistema de pH.
A qualidade das soluções tampão, material de referência comum nas medições de pH em processos extrativos,
pode ser assegurada através da comparação de seus valores de pH com o de soluções tampão padrão. Um
material de referência é, por definição, um material ou substância homogênea que tem uma ou mais propriedades
bem estabelecidas para ser usado na calibração de um equipamento, na avaliação de um método de medição ou
atribuição de valores a materiais. O material de referência é analisado, e declara-se o valor da grandeza de
interesse com a sua incerteza, para uma determinada probabilidade e um certo nível de confiança num
certificado, sendo esse processo denominado de certificação de material de referência. A produção de material
de referência no País ainda não é satisfatória. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de
certificação de material de referência para a calibração de sistemas de pH, usando-se uma série de doze células
galvânicas, conjunto denominado de sistema primário de medição de pH ou Célula Harned, em conformidade
com as recomendações apresentadas pelo grupo de trabalho de metrologia eletroquímica da IUP AC do ano de
2002, ora implantado na Divisão de Metrologia Química do Inmetro. Inicialmente, as soluções 0,025 mol·kg- 1
de dihidrogeno fosfato de potássio (KH2 P04 ) e 0,025 mol-kg- 1 de hidrogeno dissódio de potássio (Na 2 HP04 ),
correspondente à solução tampão pH 6,860, a 25 °C, foram preparadas, e valores de pH com desvios padrão
relativos de 0,25 ; 0,07 e 0,06% foram encontrados nas temperaturas de 15, 25 e 37 °C, respectivamente. O
sistema de medição primário de pH mostrou-se eficiente na certificação da solução tampão ensaiada, o que, após
garantir a rastreabilidade às medições, este sistema estará apto a se tornar referência nacional em medições de
pH, realizando com confiabilidade a medição de pH, parâmetro de controle de processo primordial em diversas
áreas e em particular, na metalurgia extrativa.
Palavras-chave: célula Harned, pH, solução tampão.
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INTRODUÇÃO

A medição de pH em soluções aquosas em meio ácido ou alcalino é de importância fundamental nas
indústrias e mais especificamente, na metalurgia extrativa. A correta medição de pH nas polpas de t1otação, nos
licores de lixiviação, nas fases aquosa e/ou orgânica da extração por solventes e nos banhos eletrolíticos terá
int1uência direta na extração do metal a ser recuperado e na própria viabilidade do processo extrativo.

O

controle do valor de pH de uma solução contribui para uma maior economia do processo extrativo, em função da
melhor recuperação do metal, gerando maior eficiência operacional, com resultados relevantes para a indústria
extrativa.
Na metalurgia extrativa, principalmente, na hidrometalurgia, os diagramas Eh-pH (Pourbaix, 1966) são
bastante usados, uma vez que as reações químicas de uma lixiviação, por exemplo, podem ser melhor
visualizadas. Nesses diagramas são definidas as regiões de operação (Osseo-Assare, 1981) pelo cruzamento de
intervalos de pH e faixas de Eh termodinamicamente favoráveis à reação de interesse, sendo utilizadas no
controle das operações hidrometalúrgicas (Teixeira, 1987). O valor do pH foi importante durante a construção e
utilização dos diagramas Eh-pH do sistema Me-NHrH 20 (Me= Ni, Co, Cu, Fe) nas temperaturas de 25 e 45

oc,

para a localização das regiões de estabilidade dos amino-complexos, primordiais à lixiviação das lateritas
niquelíferas (Borges, 1989).

Foi mostrada a influência do valor do pH para a obtenção de material vitro-

cerâmico a partir da lama vermelha, resíduo da produção de alumina proveniente da bauxita (Getrouw, 1997).
Mais recentemente, estudos sobre a solubilidade de sulfetos de cobre sob condições redutoras (Young, 2003) e
em sistemas contendo eletrólitos concentrados relevantes ao processamento hidrometalúrgico das lateritas
niquelíferas (Seneviratne, 2003) mostram a importância das medições de pH (Jones, 1964) e a utilidade dos
diagramas Eh-pH nos estudos de sistemas hidrometalúrgicos (Osseo-Assare, 1991).
A determinação de pH é baseada em princípios físico-químicos e pode ser efetuada através de diversas
técnicas tais como colorimetria, condutividade e potenciometria (Wu, 1984). O método potenciométrico é o
mais simples e o mais exato, sendo por isso, bastante usado nas medições em nível terciário (eletrodos de vidro),
secundário (célula potenciométrica com junção líquida) e primário (célula Hamed).
Uma vez que a escala convencional de pH se estende por 14 unidades de pH, soluções tampão são
necessárias para se estabelecer os pontos de calibração para toda a faixa de pH. Para a correta medição de pH
em laboratórios, utilizam-se medidores de pH devidamente calibrados usando-se material de referência, isto é,
solução tampão padrão. Um material de referência, MR, é, por definição, "um material ou substância que tem
um ou mais valores de propriedades que são suficientemente homogêneos e bem estabelecidos para ser usado na
calibração de um aparelho, na avaliação de um método de medição ou atribuição de valores a materiais". O
material de referência certificado (MRC) é "acompanhado por um certificado, com um ou mais valores de
propriedades, e certificados por um procedimento que estabelece sua rastreabilidade à obtenção exata da unidade
na qual os valores das propriedades são expressos, e cada valor certificado é acompanhado por uma incerteza
para um nível de confiança estabelecido (VIM, 2000)".

Poucos materiais de referência são atualmente

produzidos no País. Daí, a importância do desenvolvimento dos materiais de referência certificados para as
medições de pH, com confiabilidade.
No mercado, uma série de soluções tampão padrão são fornecidas como materiais de referência
certificados (MRCs) que são rastreáveis aos materiais de referência (MRs). Esses materiais de referência (ISO
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Guide 35, 1989) necessitam de um sistema robusto e de alto desempenho para determinar com confiabilidade os
valores corretos de sua grandeza. No caso específico, a grandeza pH tem seus valores determinados com uma
elevada exatidão com o auxílio de um sistema primário de medição de pH.

O Inmetro, tendo em vista a

necessidade de desenvolver materiais de referência para a medição de pH no País, através da sua Divisão de
Metrologia Química (Dquim), implantou o sistema primário de medição de pH (Souza, 2003).
O objetivo deste trabalho é o de apresentar o processo de certificação para a produção de materiais de
referência necessários à correta medição de pH, com ênfase no trabalho desenvolvido no Inmetro, que implantou
o sistema primário de medição de pH, visando garantir a rastreabilidade e confiabilidade às medições de pH nos
laboratórios do País, através do desenvolvimento, certificação e disseminação de material de referência primário,
estabelecendo assim uma cadeia de rastreabilidade, o que irá, por sua vez, contribuir para a melhoria da
eficiência do processo extrativo.

DESENVOLVIMENTO

O estudo tem por objetivo a certificação de uma solução tampão, a fim de se tomar uma solução padrão,
também conhecida como material de referência para a medição de pH. A realização da certificação foi possível
através da implantação do sistema primário de medição de pH no Inmetro. A descrição e o desenvolvimento
experimental do sistema foi apresentado (Souza, 2003).

1 Operação do sistema
Na operação do sistema primário de medição de pH, são necessárias cinco etapas fundamentais: a
medição da diferença do potencial (ddp) das células; o cálculo do potencial padrão do eletrodo de Ag/AgCl; a
extrapolação a zero da concentração de cloreto, através da regressão linear da função ácida; o cálculo do
coeficiente de atividade do íon cloreto usando-se a convenção de Bates-Guggenheim (Buck et al., 2002), e
finalmente, o cálculo do pH da solução tampão que está sendo certificada.

2 Medição do potencial
A medição da diferença de potencial, referente à célula galvânica ( a ), abaixo, é realizada através de 4
grupos de medição constituídos por 3 células eletroquímicas de vidro, células Harned, cada um. O primeiro
grupo de três células Harned contém as soluções 0,025 mol·kg" 1 de dihidrogeno fosfato de potássio (KH 2P0 4) +
0,025 mol·kg- 1 de hidrogeno dissódio de potássio (Na 2 HP04 ) + 0,005 mol·kg- 1 de cloreto de sódio (NaCl); o
segundo grupo, contém as soluções 0,025 mol·kg- 1 KH 2P0 4 + 0,025 mol·kg· 1 Na2 HP0 4 + 0,010 mol·kg- 1 NaCl; o
terceiro grupo, contém as soluções 0,025 mol·kg-1 KH 2P0 4 + 0,025 mol·kg- 1 Na 2 HP0 4 + 0,015 mol·kg- 1 NaCl, e
o quarto grupo, contém como eletrólito uma solução de ácido clorídrico 0,01 mol ·kg- 1• Cada medição da
diferença de potencial entre os eletrodos foi realizada em intervalo de 1 minuto, e o total de medições para o
conjunto de 12 células foi de 144 medições para cada temperatura ensaiada. Esses dados são utilizados nos
cálculos para a obtenção do valor do pH da solução tampão estudada, bem como na obtenção da média, do
desvio padrão e do erro experimental.
Ptj H 2 (g,latm) jSoluçãoTampão, mCz-jAgCljAg
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(a)

onde: Pt é o e letrado de platina platinizada; H 2 é o gús hidrogênio a uma pressão de I O1.325 Pa, mCI- é a
molalidadc do íon cl oreto e AgCIIAg é o elctrodo de prata/cloreto de prata.
A Equação I é a expressão do potencial medido, E:

E= E"Ag. AgCI

-(R:

ln lO

}g(m

11

,

+mcr +y 11 , +y 0

(I)

_)

onde Eo é o potencial padrão do eletrodo de prata/cloreto de prata, expresso em volts; R, é a constante dos gases;
T, a temperatura absoluta e F, a constante de Faraday; m11 + é a molalidade do íon hidrogênio, rncr é a
molalidade do íon cloreto, y11 + é o coeficiente de atividade do íon hidrogênio e Ye~- é o coeficiente de atividade
do íon cloreto.

3 Determinação do potencial padrão do eletrodo de Ag/AgCl
Rearranjando-se a Equação 1, obtém-se urna expressão para o potencial padrão do eletrodo de AgiAgCI
(E

0
),

o que possibilita a determinação do potencial desse eletrodo de referência, representado pela célula

galvânica ( b ), na qual está presente somente o ácido clorídrico na concentração de 0,01 rnol ·kg-1, que foi
determinada através de titulação coulométrica, com uma incerteza padrão relativa de 0,3 %.
(b)

Ptj H 2 (g,Iatm) jHCl(O,OimolaqAgCljAg

4 Regressão linear dos valores da função ácida
O coeficiente angular da Equação de Nernst, k, expresso em volts, é apresentado pela Equação 2:
( 2)

k=RTiniOIF

Da Equação 3 abaixo, que é uma combinação das Equações I e 2, deduz-se a expressão da função ácida.

-lg (mH, + Yu · + Ycr ) =

E - E ~R AgC/

,_ .

(3)

+ lg(mcr)

A função ácida, Equação 4, foi determinada com auxílio de três valores experimentais e conhecidos de
0

E, E e mo-.
(4)

p(aH.Ycr )=-lg(mH, +yH , +Ycr )
Através da regressão linear desses valores e fazendo-se uma extrapolação da m0

-

para zero, o valor da função

ácida com a molalidade de cloreto extrapolada para zero pôde ser determinado, conforme apresentado pel a
Equação 5:

p(aH. Ycr )"

=-lg~nH, +yH. +yCI_),cr-->o

( 5)

5 Determinação do coeficiente de atividade do íon cloreto
O coeficiente de atividade do íon cloreto pode ser determinado aplicando-se a Teoria de Debye-Hückel,

para soluções de baixa forç a iônica (I< O, I moi kg- 1) e adotando-se a Convenção de Bates-Guggenheim (Buck et

al., 2000), através da qual se assume que o coeficiente de atividade infinitesimal do íon cloreto, "{'0 , é dado pela
Expressão 6.

lgy"CI = -A!Yz

{t + Ba!Yz)

( 6)

360

onde

y'Ci,

é o coeficiente de atividade infinitesimal do íon cloreto; A, uma constante de Debye-Hückel; a, a

média das distâncias mais próximas entre os íons, normalmente considerado igual ao tamanho iônico; Ba é
definido como sendo igual a I ,5 (mol·kg-1) 112 para temperaturas na faixa compreendida entre 278,15 K a
323, 15 K; e, I, a força iónica da solução tampão.

6 Cálculo do pH da solução tampão
A partir do coeficiente de atividade do íon cloreto, determinado anteriormente, o pH da solução foi

calculado, através da Equação 7.
( 7)

RESULTADOS

Inicialmente, determinou-se o potencial padrão do eletrodo de referência prata/cloreto de prata, seguida
pela medição da diferença de potencial entre os eletrodos contidos nas células Hamed, calculando-se o desvio
padrão do potencial e o logaritmo negativo da função ácida, e finalmente, a determinação do pH médio e seu
desvio em relação ao seu valor teórico ou esperado nas temperaturas de 288,15 K, 298, 15 K e 310,15 K,
temperaturas escolhidas pelo CCQM (Comitê Consultivo para a Quantidade de Matéria).
Na Tabela I estão apresentados os valores do potencial do eletrodo de referência prata/cloreto de prata
(E

0

A g/A ge 1),

da função ácida para a concentração do íon cloreto extrapolado a zero (-log(a 11yCI)mcHo) e o logaritmo

do coeficiente de atividade do íon cloreto (log y'o), bem como os valores de pH calculados para a solução 0,025
moi kg' 1 KH 2P0 4 + 0,025 moi kg' 1 Na 2HP0 4, os erros experimentais (Erro %), e os desvios padrão relativos
(cr %), nas temperaturas de 288, 15 K; 298,15 K e 310,15 K. Verifica-se pela Tabela I que as medições de pH

realizadas nas 3 temperaturas ensaiadas apresentaram um erro experimental em tomo de O, 12%, e pequenos
desvios padrão relativos o que mostra uma estabilidade das medições realizadas e sua reprodutibilidade,
considerando uma variação de temperatura de aproximadamente I O °C, entre as medições.

Tabela I - Valores das variáveis calculadas para a determinação do pH da solução tampão constituída de 0,025
moi kg' 1 KH 2 P04 + 0,025 moi kg·' Na 2 HP0 4 em função da temperatura, bem como os valores de pH teórico e
medido, os erros experimentais e os desvios padrão relativos (cr).
T(K)

E"

Ag/AgCI

Log Y'c1

pH

pH

Erro

O'

teórico*

medido

(%)

(%)

0,1072

6,895

6,887

0,12

0,25

6,9586

0,1090

6,860

6,853

0,10

0,07

6,9452

0, 1114

6,840

6,832

0, 12

0,06

-log(anYd

(V)

mCI--70

288,15

0,22839

7,0127

298, 15

0,22037

310,15

0,21360

*Valores tcóncos, conforme NIST-Standard Refcrcncc Matcnals Certilicate, 186-I-f e 186-II-f.

A incerteza de medição representada pelo seu desvio padrão, devendo ser uma das fontes de incerteza
que irá contribuir para o cálculo da incerteza final do sistema primário de pH, é mostrada na Figura 1, através
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das barras de erro, para os va lores de pH ensaiados e suas respectivas temperaturas. Pode-se concluir, através da
Figura I, que as medições fora m reali zadas com e levada cxatidão.

7,300 , . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

I

6,887

• 6.853

• 6,832

~ 6 ,800

6,300 ..__ _ __.__ _ _ _..___ _ __.._ _ _ __.__ _ ___._ _ _ _......

285,15

290,15

295,15

300,15

305,15

310,15

315,15

Tell1leratura (K)

Figura 1 - Valores de pH para a certificação da solução tampão composta por 0,025 mo/ kg· 1 KH2 PO~ + 0,025
1

moi kg" Na 2HP0 4 em fun ção da temperatura, usando-se o sistema primário de pH. As barras de erro mostram
o desvio padrüo referente a cada valor de pH realizado (0,017, para o pH 6,887; 0,005, para o pH 6,853 e
0,004 para o pH 6,832 ).
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Figura 2 - Repetitividade das medições de diferença de potencial durante a cert(ficação da solução tampão
composta por 0,025 mol kg' 1 KH2 P04 + 0,025 mo[ kg·' Na 2 HPO~. pH 6,860, na temperatura de 298,15 K.
1

Grupo 1 (solução tampão + 0,005 moZ.kg" 1 NaC/); Grupo 2 (solução tampüo + 0,010 mol-kg" NaCI) e Grupo 3
(solução tampão+ 0,015 mof.kg· 1 NaCI).
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A Figura 2 mostra a constância da diferença de potencial entre o eletrodo de Pt/platinizada e o de
Agi AgCI no intervalo de tempo de 12 minutos durante as medições referentes à solução tampão, pH 6,860, na

temperatura de 298,15 K para os três grupos de células eletroquímicas, sendo cada um deles composto por três
células Harned. A rcpetitividadc das medições é clarame nte verilicada, podendo-se afi rmar que as med ições
realizadas foram efetuadas com elevada exatidão.

DISCUSSÃO

Ao avaliar os resultados acima devem ser levados em consideração vários aspectos metrológicos, que
possam comprovar a validade das medições realizadas com um sistema primário de pH, sendo eles: exatidão,
confiabilidade, rastreabilidade, repetitividade e reprodutibilidade das medições.
Nesse caso específico da certificação primária de soluções tampão padrão, pode ser observado tanto na
Tabela I quanto na Figura I, que o erro relativo entre O, I O - O, 12 %, e os pequenos desvios padrão relativos
encontrados para os valores de pH medidos mostram que a exatidão de medição foi atingida, tendo como
referência as intercomparações do CCQM realizadas no ano 2002 (Vyskocil et al., 2002).
A repetitividade das medições para uma determinada temperatura pode ser observada na Figura 2, onde
se nota a baixa dispersão dos valores da diferença de potencial ao longo do tempo. A reprodutibilidade (VIM,
2000), que está relacionada com a proximidade de concordância entre os resultados do mesmo mensurando em
função da alteração das condições de medição, também tem sido satisfatória, conforme mostrada na Tabela I.
Através dos resultados preliminares apresentados neste trabalho, pode-se afirmar que o material de
referência cet1ificado pelo sistema primário de pH é adequado à obtenção do reconhecimento internacional da
competência de medição de pH no País.

Este reconhecimento se dará com a participação do Inmetro nas

intercomparações, no âmbito do SIM (Sistema Interamericano de Metrologia) e do CCQM, realizad as entre os
Institutos de Metrologia de outros países, após a realização exata das medições dos valores de pH com o uso do
seu sistema primário de pH.

O material de referência primário é empregado na certificação de materiais de referência secundários
por indústrias produtoras de soluções tampão padrão comercial. Sendo assim, o Inmetro, através da produção,
certificação e disseminação de material de referência primário aos produtores de material de referência
sec undário, estabelece urna cadeia de rastreabilidade das medições, contribuindo assim para a confiabilidade e
harmonização das medi ções de pH no País, com reflexos econômicos tanto para as indústrias em geral e a
extrativa, e m particular.

CONCLUSÕES

O sistema primário de medição de pH, ora implan tado no Inmetro, mostrou-se eficiente na certificação

da solução tampão padrão, composta por 0,025 moi kg· 1 de dihidrogeno fosfato de potássio (KH 2P0 4 ) e 0,025
moi kg·' de hidrogeno dissódio de potássio (Na 2 HP0 4 ), sendo encontrados valores de pH próximo do valor
esperado, com um erro experimental em torno de O, 12% e desvios padrão relativos de 0,25; 0,07 e 0,06%, nas
temperaturas de 288, 15; 298,15 e 31 O, 15 K, respectivamente. Este sistema primário de medição torna o ln metro
apto, após estudos que abranjam toda a faixa de pH utili zada e participação em intercomparações no âmbito do
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SIM e do CCQM, a se tornar referência nacional em medições de pH, garantindo, assim , a sua rastreabilidade e
confiabilidadc. A partir daí, toda a cadeia nacional produtiva será beneficiada, inclusive a área extrativa, tendo
em vi sta a fundamental importância das medi ções de pH nos processos cxtrativos.
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