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RESUMO 

( 3) 

Diagramas de precipitação dos hidróxidos, sulfatos e clore 
tos dos principais metais contidos na ãgua do mar são apresentados a 
fim de representar o comportamento de suas solubilidades. Os dia
gramas mostram as solubilidades relativas das substâncias consideradas 
permitindo ainda a determinação da solubilidade nas condições especifi
cadas ou as ·condições de precipitação e/ou separação destes compostos. 
A técnica usada para construir os diagramas é descrita em detalhes,bem 
como, as limitações para o uso deste tipo de diagrama são salientadas. 

ABSTRACT 

Precipitation diagrams for the main metal ions in seawater 
as hydroxides, sulfates and chlorides are presented which illustratethe 
solubility ｢･ｨ｡ｾｩｯｵｲ＠ of the metal salts. The diagrams show the 
relative solubilities of the metal. salts considered and they also enable 
the theoretical solubilities to be estimated or the determination of 
conditions for separation and precipitation of these salts. The methods 
of construction and use of the diagrams are also presented and their 
limitations are outlined. 
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!NTRODUÇAO 
O objetivo deste trabalho é apresentar as relações de solu 

bilidade dos sais dos diversos ｭ･ｴｾｩｳ＠ presentes na ãgua do mar, em for7 
ma grãfica, de modo que o comportamento da solubilidade destes sais se
ja facilmente visualizado e determinado de maneira simples e direta. 

Os diagramas de precipitação resultantes fornecem basica -
mente dois tipos de informação: eles ilustram as solubilidades relati
vas e tornam possível avaliar a solubilidade teõrica em certas condi 
ções (pH, concentração de cloreto ou sulfato). 

Na figura 1 (1) são apresentados os constituintes norm!l -
mente encontrados em aguas terrestres com as suas respectivas frequen -
cias de ocorrência. 
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FIGURA 1 - Curvas de distribuição dos diversos constituintes normalmen
te encontrados em ãguas terrestres (1). 

Naturalmente que a ãgua do mar vai conter estes mesmoscons 
tituintes, porém mais concentrados. A ãgua do mar é utilizada no proces 
so de obtenção de cloreto de sódio por evaporação solar, resultando nã 
produção do NaCl cristalizado e em uma salmoura residual denominada de 
ãgua-mãe. 

Câmara et alli (2) avaliando diversas rotas tecnológicas 
para a produção de magnésio, apresentam resultados para a composição mé 
dia das ãguas-mães do Rio Grande do Norte, que são mostradas na Tabela-
1. 
_ Assim sendo, verifico-se que os principais constituintes 

ｩｾｮｩ｣ｯｳ＠ da ã?ua do mar sio Na+, Mg2+, K+, ca2+, Cl- e sol- . Os diagra -
mas 'de prec1pitação deverão considerar estes íons, como também, Sr2+ 
e Li+, devido as suas presenças na maioria das salmouras mundiais (1). 
Os diagramas mostram a precipitação dos íons dos metais sob a forma de 
hidróxidos, sulfatos e cloretos . Outros ions constituintes das salmou -
ras e que poderiam ter importância em alguns processos, tais como, sr
e F- não foram considerados neste trabalho, devido principalmente as 
baixas concentrações usuais. No caso do Boro, este normalmente é elimi-
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nado previamente usando extraçio por solvente (3) e ｰｯｲｾ｡ｮｴｯ＠ não esta 
ria presente por ocasião da precipitação dos constituintes maiores.
Alem do mais, a quimica do Boro é mais complexa e os dados termodinâmi
cos são escassos e muitas vezes conflitantes. 

TABELA 1 - Composição media das ãguas-mães do Rio Grande 
do Norte. (2) 

------
ELEMENTOS CONCENTRAÇAO ( g/ 1) 

ca 2+ o o 1 7 

Mg2+ 36.45 

K+ 10.89 

so 2 -
4 50.89 

c 1- 188.40 

+ 
Na 71 o 48 

ｃｏｾｓｔｒｕￇａｏ＠ DOS DIAGRAMAS 

ção são os 
O dado bâsico para se construir os diagramas de precipita

produtos de solubilidade das substâncias consideradas. 

ve em ãgua 
De um modo geral, eara um sal qualquer MxAy, que se dissol 

de acordo com a reaçao 

MxAy (s) 
.....__ ___,.. n+ a-xM (aq) + yA (aq) 

a condição de equilibrio e dada por 

(MA (s)l = (Mn+lx {Aa-ly 
X y 

onde {) representa a atividade iônica. 

O produto de solubilidade, Kps' é representado pela equação: 

(1) 

( 2) 

K = {Mn+)x (Aa-)y (3) 
ps 

Uma substância estã completamente dissolvida em uma solução quando o 
produto das suas atividades iônicas for menor que K ; na dissolução,hã 
um aumento das atividades iônicas visando atingir ps o K s; quando o 
K e atingido ocorre a saturação da solução. A precipi P tação é o 
psprocesso inverso; ions são rejeitados pela solução porque as ativida 

des iônicas são maiores que o K s· -
Tomando o logari p timo de ambos os termos da equação (3) 

e ordenando, vem: 

1 og KP s x.log (Mn+) + y.log (Aa-l ( 4) 

a n+ log (A l = (log Kps - x. log (M l)/y ( 5) 

a equação (5) e a função que permite traçar o diagrama de precipitaçâo 
dos sa1s em meio cloreto e sulfato. Raciocinio similar permitirã traçar 
qualquer outro tipo de diagrama. 

No caso do diagrama dos hidróxidos, a relação entre a ati-
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vidade do 1on do metal e o 1on hidroxila (oH-)e uma transformação da e
quação (S),usando a constante de dissociação da ãgua, leva a equação (6): 

Kw = {H+ } {OH-} 

K/ = ! H+ ln ! OH-ln 

K ps 

K n 
w 

pH = (log Kps - n . log Kw - log {Mn+J ) / n (6) 

A equação (6) permite traçar o diagrama de precipitaç ão ｰｾ＠

ra os hidró xidos de cada metal cons i derado . 
Os valores dos produtos de 3olubilidade usados no presente 

trabalho são vãlidos ã temperatura de 25 C e foram calculados a partir 
de dados do National Bureau of Standards - NBS (4) . Quando os dados não 
forem encontrados nas tabelas do NBS, estes foram selecionados do Latimer 
(5) e Sillen e Martell (6). 

Equações similares a (5) e (6) poderão ser desenvolvidas 
para outras espécies químicas de interesse, como por e xemplo, carbona -
tos, fluoreto s , brometos, baratos, etc. a partir dos dados ｴ･ｲｭｯ､ｩｮｾｭｩﾭ

cos fornecidos pela literatura . Caso seja desejável um tratamento termo 
､ｩｮｾｭｩ｣ｯ＠ mais rigoroso, re comenda-se uma consulta ao capitulo 5 da ｲ･ｾ＠
ferência 1. 

USOS E LIMITAÇOES DOS DIAGRAMAS 

Os diagramas representam graficamente a solubilidade dos 
hidróxidos, sulfatos e c loretos estudados . As linhas de solubilidade são 
traçadas de modo que uma solução de composição ã direita ê estãvel, "en 
quanto que ã esquerda ocorrera precipitação atê atingir condições de ･ｾ＠
quilibrio. Os diagramas podem também ser usados para estimar as solubi
lidades teóricas . nas condições representadas . 

Em comum com todos os diagramas que ilustram o comportamen 
to termodinâmico de soluções aquosas, os diagramas de precipitação ｳｯｾ＠
frem de algumas limitações que não devem ser esque c idas quando da sua u 
tilização. As principais limitações são: -

i) Os diagramas são vãlidos somente para condições de equi 
librio a 25°C. Embora, as substâncias estudadas normalmente não apresen 
tam problemas cinéticas durante a precipitação, este fato deve ser ｣ｯｮｾ＠
siderado, caso outras ｳｵ｢ｳｴｾｮ｣ｩ｡ｳ＠ sejam acrescentadas aos diagramas . 
Por exemplo, a precipitação de BaS0 4 pode ser lenta , dependendo das con 
dições utilizadas . Uma reação pode Ser possível do ponto de vista termo 
dinâmico e não ocorrer por razões cinéticas. -

i i) Os diagramas foram· traçados em termos de atividades ióni 
cas em vez de concentrações . Esta escolha foi proposital, devido as coi 
plicações que seriam introduzidas no cãlculo dos coeficientes de ｡ｴｩｶｩｾ＠

dade de soluções de eletrÕlitos mixtos . Para este cãlculo e necessário 
definir a composição da solução. Quando esta composição ê conhecida , a 
conversão de atividade em concentração pode ser feita utilizando-se o 
método de Meissner e Kusik (7) ou outro método adequado. 

iii) Embora as substâncias consideradas sejam conhecidas por 
não formarem complexos com ions OH-, Cl- e ｓｏｾ［＠ outros íons complexan -
tes (como carbonatos, por exemplo} ou a precipitação de sais duplosi tri 
plos, etc., casu presentes, poderao invalidar os cálculos da solubi id!
de pelos diagramas. 
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Apesar de todas estas limitações, os diagramas de precipi
tação são muito úteis para visualizar qualitativamente as rotas de ob
tenção de insumos a partir da água do mar, como se exemplifica a seguir. 

a) No diagrama de precipitação de cloretos, verifica-se que o sal mais 
insolúvel ê o potássio, que deveria ser o primeiro sal a precipitar com 
a evaporação da água do mar ; entretanto, a principal fonte de cloreto de 
sõdio ê a água do mar. A razão ê muito simples : como a concentração de 
Na+ ê muito maior que a de K+, então, o NaCl atinge o produto de solubi 
lidade primeiro e precipita-se. E claro que a medida que a ãgua do mar 
ê evaporada, a solução fica mais rica em cloretos e sulfatos e outros 
sais poderão precipitar, o que poderã não ser desejável . A evaporação so 
lar contínua de uma salmoura típica (8) causa a precipitação dos sais na
seguinte sequência: 

H a 1 i ta 
Epsomita 
Picromerita 

Kainita 
Carnal i ta 

NaCl 
MgS0 4 . 7H 20 
MgS0 4. K2so4 . 6H 20 
HCl . MgS0 4 . 3H 20 
HCl. MgC1 2. 6H 20 

No caso da extração do magnésio, esta perda em forma de sais 
precipitados nao ê desejável. No processo NL 68), estes sais são repro
cessados, utilizando-se resfriamento de atê O C durante os meses de in
verno, obtendo-se assim atê 50% de recuperação do magnésio precipitado 
como sal . E Õbvio que tal processo não poderia ser adotado no Brasil,de 
vi do as condições climáticas . -
b) Apõs a precipitação de NaCl, a solução resultante ("ãgua-mãe") pode 
ser utilizada para a recuperação de magnésio, como no processo DOW (9), 
por adição de Cal. As reações desta etapa do processo são: 

MgC1 2 + Ca(OH)z - ｾｬ＠ ... lQ..!!.lz + CaC1 2 

MgS0 4 + Ca(OH) 2 ---. Mg(OH) 2 + Caso4 
Pelos diagramas de precipitação dos cloretos e ｳｵ ｬＳ ｴｾｳ＠ verifica-se a 
alta solubilidade destes, sendo que, em ambos os casos as solubil i dades 
do ｾｵｬｦ｡ｴｯ＠ e cloreto do magnésio, são maiores que os de cálcio. A adi 
ção de cloreto e sulfato de um sal mais insolúvel iria precipitar o ciT 
cio primeiramente e portanto, não seria este o caminho para a ｲ･｣ｵｰ･ｲ｡ｾ＠
ção do magnésio . A adição de cal, como no processo DOW, provoca a eleva 
ção do pH de tal maneira que o magnésio ê precipitado seletivamente cõ 
mo hidróxido . Este hidrõxido posteriormente ê convertido em cloreto hT 
dratado, por tratamento com ácido clorídrico. No processo NORSK HYDR0-
(9), as reações químicas para a etapa de precipitação do Mg são simila
res as do processo DOW. A diferença fundamental destes processos esti 
no fato de que, no processo NORSK HYDRO o hidróxido e calcinado em for
no rotativo a fim de se obter o MgO, que posteriormente ê transformado 
em MgC1 2 anidro. 

c) A partir da interpretação dos diagramas, verifica-se que apõs a re
cuperação do sõdio como cloreto e magnésio como hidrõxido, os demais 
constituintes necessitam de novas alternativas para uma separação sele
tiva . Por exemplo, a adição de CaC1 2 provoca a precipitação de Caso 4 gue 
ê mais insolúvel. Este ê um dos processos usados para a dessulfata çao 
das salmouras . Quando ê necessário uma dessulfatação residual (10), po
de-se utilizar BaCl que vai precipitar o sulfato como Baso 4, que ê al
tamente insolúvel . j extração de outros constituintes da salmoura, 
como litio por exemplo, exigiria uma operação de cristalização fraciona 
da ou extração por solvente, o que provavelmente não se justificaria ･ｾ＠
conomicamente no momento, devido a outras fontes de litio de processa
mento mais simples. 

A inclusão de outros íons nos diagramas ou a construção de 
diagramas similares poderiam permitir novas interpretações ou sugerir 
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ｲｯｾ｡ｳ＠ tecno1og1cas para a extraçao dos constituintes da ãgua do mar . 
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TABELA 1 - Energia livre de formação ( ｇｾ＠ ) em KCal (3,4), a 25°C. 

Mg2+ - 108.99 C a 2+ - 132. 18 

Mg (OH) 2 - 199.23 Ca(OH) 2 - 214.33 

MgS0 4 - 280.5 CaS0 4 - 315.56 i 

MgC1 2 - 141.57 CaC1 2 - 179.3 

' 

Sr2+ - 133.2 Na+ - 62.589 

Sr(0Hi 2 - 207.8 Na OH - 90.1 

SrS0 4 - 318.9 Na
5

so4 - 302.78 

src1 2 - 186.7 NaC1 - 91.785 

K+ - 67.46 Li+ - 97.592 
! 

KOH - 89.5 Li OH - 105.9 

K2so4 - 314.62 LiS0 4 - 316.6 

KC1 - 97.592 LiC1 - 91. 7 

-OH - 37.595 

so 2 
4 

- 177.34 

C1- - 31.350 

-------- -----·-
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TABELA 2 - Produtos de Solub i lidade a 25°C ( log Kp
5

) 

METAL SULFATO CLORETO HIDROXIDO 

ca 2+ " * - 4.62 11.42 - 5.3 

I 
Mg2+ * 4 . 27 U.Oti -1 I. 3 

Sr 2+ * - 6.49 6.74 0.43 

I Na + - o. 19 l. 58 7.39 
I 

I K"' - l. 7 3 0.89 11.40 I 

I 
Li+ 0,86 7. 24 l. 40 

(*) Valores retirados da referência (5) . Os demais calcu-

lados a partir dos dados termodinâmicos das referên -

cias (3 ) e (4) . 

51 



TABELA 3 - Equaçóes para a determinação dos diagramas de precipitação. 
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a - Hidróxidos 

pH ; 8 . 4 - 1 
"2 

log {Mg 2+J 

11.4 - 1 log (C.a2·+J 
"2 

13 . 8 - 1 log !s r 2+l 
l 

21 . 4 - log {Na+} 

ｾＵＮＴＭ log (K+ l 

15 . 4 - 1 og {L i+ l 

b - Sulfatos 

2-log {S0 4 l 
2+ 4.3 - log {Mg } 

-4.6 - log (Ca 2+J 

-6 . 5 - log {Sr2+J 

-0.2 - 2 log {Na+} 

-1.7- 2 log (K+l 

0.9 - 2 log {Li+} 

c - Cloretos 

-1 og {C 1 } ; 11.04 - 1 
'Z 

log (Mg 2+J 

5. 7 - 1 log {ca·2+J 
"2 

3.4 - 1 log {Sr 2+J 
"2 

1.6 - log {Na+) 

0.9 - log {K+} 

7. 2 - log {Li+} 
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Figura 2- Diagrama de pre ci pi taç ão dos s ulfatos (25°C). 
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Fig ur a 3- Diagrama de precipitação dos c lDretos ＨｾＵﾰｃＩＮ＠


