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O levantamento de diagramas termodinâmicos para a avaliação de processos reacionais é de extrema 
importância. Diagramas de Pourbaix, diagramas de atividades, entre outros, fornecem subsídios para esse tipo de 
análise de reações. Sais de potássio são produzidos tradicionalmente a partir de minerais como silvinita e silvita 
por processos de flotação ou cristalização fracionada e são em geral utilizados como fertilizantes. Porém, muitas 
pesquisas estão sendo realizadas para viabilizar a produção de potássio a partir de fontes alternativas como por 
exemplo o feldspato potássico. O Brasil é um país carente em jazidas de evaporitos e, em conseqüência, grande 
importador de sais de potássio, o que toma o assunto estratégico para nosso desenvolvimento. Temos, no 
entanto, muitas fontes de potássio de natureza silicatada. Este trabalho tem como objetivo a avaliação 
termodinâmica da produção de compostos de potássio a partir de lixiviação alcalina de um feldspato potássico. 
E, isso foi feito por meio da elaboração de diagramas de estabilidade. Os dados termodinâmicos necessários para 
o cálculo e construção dos diagramas de estabilidade foram encontrados na base de dados principal 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 da COPPE/UFRJ e outros trabalhos bibliográficos. No caso 
de espécies onde não foram encontrados dados termodinâmicos na literatura utilizou-se alguns métodos de 
estimação. A vali ou-se também o efeito da temperatura reacional na estabilidade das espécies formadas e, de 
acordo com os resultados, o efeito dessa variável é muito significativo para a síntese. Podem ser observadas 
também as áreas de estabilidade da zeólita formada, bem como do microclínio. 
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INTRODUÇÃO 

Dentro de uma linha de pesquisa visando a obtenção de potássio a partir de fontes alternativas, testes de 

lixiviação alcalina foram realizados por Nascimento et. al.(2003) com amostras de feldspato potássico do tipo 

microclínio com o objetivo de avaliar a liberação de íons em solução. Esse minério apresenta interesse por seu 

elevado teor de potássio, em torno de 12% de K20 . As amostras foram obtidas dos estéreis da mina Osamo 

Utsumi pertencente à INB (Indústrias Nucleares do Brasil) que está localizada no Planalto de Poços de Caldas 

em Minas Gerais. Verificou-se que o processo de lixiviação do feldspato potássico resultava na zeolitização do 

mesmo. Análises de difratogramas de raios X mostravam que duas fases principais eram formadas durante o 

processo: a analcima e a hidroxicancrinita. 

Zeólitas são aluminosilicatos cristalinos que, por possuírem uma estrutura porosa, possuem diversas 

aplicações na indústria petroquímica e de detergentes, por exemplo. Essas aplicações são devidas à sua 

capacidade de realizar troca iônica, que depende do volume dos poros e também do diâmetro dos mesmos. 

Assim, o controle da fase zeolítica formada durante o processo parece ser de suma importância para o 

aproveitamento comercial dos resíduos de lixiviação. 

Os valores de energia livre de formação, entre outros parâmetros termodinâmicos de minerais, nesse 

caso específico, de zeólitas, são imprescindíveis nas investigações dos processos reacionais. Vários métodos 

teóricos e empíricos têm sido usados para detenninar valores de energia livre de silicatos. Para minerais 

aluminosilicatados em geral, que são constituídos de camadas intercaladas de cátions de compensação (zeólitas, 

por exemplo), e outros que possuem fórmulas não estequiométricas, os dados tern1odinâmicos obtidos por vias 

experimentais são limitados por suas dificuldades naturais como, por exemplo, o tempo despendido para esse 

fim. Os métodos teóricos e empíricos, muitas vezes, fornecem resultados com bastante acurácia, e, o que é 

melhor, a partir de cálculos relativamente simples e rápidos. 

Neste trabalho foram levantados diagramas de estabilidade com o objetivo de estudar a formação de 

zeólitas pelo tratamento hidrotérmico da rocha potássica de Poços de Caldas (composta praticamente de caulinita 

e microclínio) por NaOH. Para tanto, foi necessário estabelecer valores de energias livres de formação e de 

reação para as espécies e equilíbrios envolvidos. Alguns desses encontram-se facilmente na literatura enquanto 

que outros equilíbrios específicos é necessária a estimativa por meio de modelos de previsão. 

Os diagramas de estabilidade foram elaborados do tipo -log(Na) versus pH, com o objetivo de avaliar 

quais espécies são termodinamicamente estáveis em relação ao conjunto de espécies em estudo. O efeito da 

temperatura também foi avaliado e demonstrado em diagramas. 

DESENVOLVIMENTO 

Determinação dos dados termodinâmicos: 

Vários estudos ao longo dos anos vêm apresentando modelos matemáticos para estimativas de 

parâmetros termodinâmicos de aluminosilicatos. Na maioria das vezes, as energias livres de formação de 

silicatos ou aluminosilicatos são escritas em termos dos somatórios dos óxidos ou hidróxidos dos cátions 

envolvidos na formação. 
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Mattigod & Macgrail ( 1999) utilizaram os fundamentos do Polymer Model para desenvolver um 

método de estimação de energias livres de formação de zeólitas. O método proposto sugere uma equação para o 

cálculo da energia livre de zeólitas baseada na soma das energias livres de formação dos hidróxidos envolvidos, 

e uma parcela que leva em consideração os raios dos cátions de compensação, além de um parâmetro de ajuste. 

A equação é a seguinte: 

(1) 

onde .1G~. .1G2, .1G3, .1G4, .1G5 são as energias livres de formação a 298,15K dos hidróxidos dos cátions de 

compensação monovalentes, divalentes, do alumínio, do silício e da água respectivamente. Os índices n~. n2, n3, 

n4 e n5 são os índices estequiométricos dos cátions de compensação monovalentes, divalentes, do alumínio, do 

silício e da água. B é um parâmetro de ajuste que, para o caso do Polymer Model, vale 921 kJ/(nm.mol). Esse 

parâmetro foi originalmente calculado para filosilicatos (minerais octaédricos) (Sposito, 1986) e não se sabe seu 

valor para outras temperaturas de trabalho por isso este mesmo valor foi utilizado para 473,15K. Os parâmetros 

r1 e r2 são os raios dos cátions de compensação monovalente e divalente. 

Como as energias livres de formação da espécie hidroxicancrinita nas temperaturas de trabalho não 

eram conhecidas, utilizou-se então o Polymer Model anteriormente citado. 

Com os valores de ~G dos hidróxidos envolvidos indicados na tabela 1, obteve-se o .1G 

hidroxicancrinita da seguinte forma: 

~G = 8.1G[NaOH] + MG[Al(OH)J] + MG[Si(OH)4] + (25-3) .1G[H20]- 921(n1) (r1) (2) 

Tabela 1- Valores de energia livre padrão usados nos cálculos do "Polymer Model" 

Espécies .1G~98, 15K (kJ) ~G ~73, I5K (kJ) 

Si(OH)4 -1332,480 -1239,178 
Al(OH)3 -1138,707 -1057,640 

H20 -237,141 -209,945 
Na OH -379,738 -352,001 

Então, os valores de .1G~ da hidroxicancrinita obtidos pelo Polymer Model foram: 

.1G~98, 15K = -13399,460 kJ 

.1G~73,15K = -12729,662 kJ. 

Os demais dados, incluindo os valores de energias livre de formação das demais espécies e os valores de 

energias de reação, foram obtidos no banco de dados do programa HSC Chemistry for Windows 3.0. As reações 

envolvidas nos cálculos de equilíbrio e seus respectivos valores das energias de formação a 298,15 e 473,15K 

encontram-se na tabela 2. 

Os cálculos dos diagramas de estabilidade levaram em consideração as formas zeolíticas que 

apareceram como produto durante a lixiviação alcalina. Foram realizadas par a par de espécies no equilíbrio e os 

cálculos foram realizados pela equação (3): 
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-~G =RTlnK (3) 

Tabela 2- Vaf, de~G ·derad, 

Reações Equilíbrio ~G~98.15K (kJ) ~G~73.15K (kJ) 

1 KA1Si30s + Na\q + 3H20 = Na(A1Si20ó).H20 + K\q + H404Si 8,717 11,848 

2 
6KAlSi30s+ 26H20 + 8Na\q + 20H-aq= 

-56,339 126,505 
Nas(A1Si04MOH)z.2H20 + 6K\a+ 12H404Si 

3 2KA1Si30s + 11H20 = AlzSi20s(OH)4 + 2K\a+ 4H404Si + 20H-aa 83,852 146,275 
4 KAlSi30s + 8H20 = Al(OH)3 + K\a + 3H404Si + OH-aa 63,282 106,441 

5 
A!zSi20s(OH)4 + 2Na\q+ 20H-aq+ 2H404Si = 2Na(A1Si20ó).Hz0 

-66,418 -122,579 
+ 5H20 

6 
3A12Si20s(OH)4 + 8Na\q + 80H-aq= Nas(AlSi04)6(0H)2.2H20 + 

-307,904 -312,314 
7H20 

7 Na(AlSi206).H20 + 5H20 = 2H404Si + Na\a + Al(OHh + OH-aa 54,565 94,593 

8 
Na8Si6Al60 24(0H)2.2H20 + 6H40 4Si = 6Na(A1Si20 6).H20 + 

108,641 -55,417 
2Na\a+ 20H(-a) + 8H20 

9 
Na8(A1Si04)6(0H)2.2H20 + 22H20 = 6H40 4Si + 6Al(OH)3 + 

436,028 512,132 
8Na\a + 80H-aa 

onde ~G é dado em J/mol, R é a constante dos gases que vale 8,3144 J/Kmol, T é a temperatura reacional em 

Kelvins, e K é a constante de equilíbrio da reação calculada por intermédio do quociente das atividades dos 

produtos por atividades dos reagentes, considerando devidamente seus coeficientes estequiométricos. Para todos 

os equilíbrios foram consideradas as atividades da água e das espécies sólidas iguais a 1. Por exemplo, para a 

reação 1, equilíbrio entre microclínio e analcima, tem-se que: 

[analcima][K + ][H 4Si0 4 ] 
K -~----~--=-~~~ 1

- [microclínio][Na+][H 2 0] 3 
(4) 

Sabendo-se que as atividades do microclínio, da analcima e da água podem ser consideradas como 

unitárias, então: 

[K+][H 4 Si0 4 ] 
K 1 = -----'--'-

[Na+] 
(5) 

Como as concentrações de agente lixiviante são bastante altas, o efeito da força iônica na reação não 

pode ser negligenciado. Assim, as atividades serão substituídas pelo produto entre a concentração e o coeficiente 

de atividade. No caso do equilíbrio da reação 1, considerou-se, que a espécie de Si não contribui para a força 

iônica, como pode-se observar a seguir : 

(C K•) (y K+) (C H
4
Si0

4
) K 1 = ____.:.::...._____:_:;_ _ __::____:__ 

(CNa• )(yNa•) 
(6) 

Numerosos modelos têm sido desenvolvidos para o cálculo de coeficientes de atividade de íons. O mais 

tradicional, o modelo de Debye-Hüquel, não é aplicável quando se trata de soluções concentradas (como é o caso 

mais usual da hidrometalurgia). Esse modelo é válido para valores de força iônica até 100 mmol/L (Butler, 
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1964), apresentando grande desvio para valores experimentais acima disso. Mais recentemente, algumas 

investigações demonstraram claramente e com bastante acurácia os efeitos da atividade química em eletrólitos 

concentrados. Podem-se destacar os trabalhos de Pitzer ( 1981) e colaboradores nesse sentido, que descreve um 

modelo semi-empírico que é válido para soluções com forças iônicas superiores a 1 OOOmmol/L. Porém, o 

modelo baseia-se numa série de equações com inúmeros tennos, com algumas interações que tomam o cálculo 

demorado e não trivial. O modelo proposto por Samson et. ai. ( 1999) para o logaritmo do coeficiente da 

atividade (y; ) para um íon simples é descrito na equação (07) e apresenta um intervalo de validade semelhante a 

Pitzer, porém com uma formulação matemática muito mais simples. O tenno z; refere-se à carga eletrônica de 

cada íon em solução. Os coeficientes de atividades foram calculados de acordo com a equação sugerida por esse 

autor. A expressão é uma modificação da lei de Davies, que é válida para forças iônicas até 1500 mmol/L. 

Deve-se, no entanto, lembrar que alguns íons podem estar distribuídos numa mesma solução em 

diversas espécies diferentes, incluindo-se pares iônicos, complexos, diferentes espécies protolíticas, quelatos ou 

complexos poliméricos. No caso do alumínio, esse elemento pode estar distribuído na forma de até quatro 

espécies diferentes (AI '3
, Al(OH)42

, AI( OH)/ , Al(OHh) , enquanto que o silício em duas (H4Si04, H3Si04) 

(SILLEN & MARTELL, 1964). Pode-se reparar que, nos dois casos, isso pode influenciar nos cálculos da força 

iônica. Para este trabalho, foi então considerado que o alumínio e o silício estavam em solução somente nas 

formas de AI( O H h e H4Si04, respectivamente, como simplificação. 

Outra consideração envolvida é que para se elabore um gráfico bidimensional do pH com - log[Na] , 

considerou-se as demais concentrações dos elementos em suas espécies representativas como constantes, com os 

seguintes valores estequiométricos: 

CK ' = 0,268mol/L C AI(OH), = 0,492mol/L ; 

- Azf .fi (( -4,17 X I o-IS )I+ 0,2)Az? I 
lnr · = +--------~===-----~-

' 1+3 x i0-10 B.fi .Jwoo 

Os parâmetros A e B da equação 7são dados por: 

.J2F2co 
A=---::.._ 

8rrn(ERTV2 

(7) 

(8) 

(9) 

0 parâmetro eo é a Carga do elétron (e0 = 1,602 X 10"19C); E = ErEoé a permissividade do meio, dada pela 

constante dielétrica da água (E r = 80) e pela permissividade do vácuo (~o= 8,854 x 10·12 F/m); Fé a constante 

de Faraday (9,64846 x 104C); R é a constante universal dos gases (8,3144 J/mol K) e T, a temperatura em 

Kelvin . A força iônica (I) é dada pela equação (I 0) , onde C i são as concentrações dos íons em solução, dadas em 

mmol/L. 
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I=05"z 2c. ' L... I I 
(I O) 

Análise dos diagramas: 

Os diagramas de estabilidade para os equilíbrios estudados a 298,15 e 4 73, 15 K foram construídos 

substituindo-se a equação (7) em (6), utilizando-se simples artificias matemáticos, para todos os equilíbrios em 

estudo e encontram-se na figura I. A escolha das espécies estáveis foram realizadas pela comparação dos valores 

de energias livres de reação. 
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Figura 1- Diagramas de estabilidade para (a) 298,15K e (b) 473,15K .A legenda refere-se as reações 
encontradas na tabela 2. Deve-se salientar que nem todos os equilíbrios da legenda aparecem nos diagramas 
devido a escala escolhida. (Legenda: Mie- Microclínio, Ana -Ana/cima, Cau-Caulinita, Íons- K + H4Si04 + 

Al(OH)J. Hcan- Hidroxicancrinita) 
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Pode-se notar que praticamente todos os equilíbrios permanecem inalterados diante da variação de temperatura, 

exceto o equilíbrio hidroxicancrinita-analcima (equilíbrio 8 na tabela 2 ou Hcan-Ana na legenda), que tende a 

apresentar uma abaixamento na curva de equilíbrio com o aumento de temperatura. Desta fonna pode-se 

observar o aparecimento de uma área de estabilidade da zeólita analcima a 473 ,15K, fato este não observado à 

temperatura ambiente, na qual a zeólita que possui área predominante é a hidroxicancrinita (figura 2). 

Sendo assim, destaca-se o papel importante da temperatura na síntese hidroténnica da analcima a partir 

do feldspato potássico. Observa-se, porém, que a região da hidroxicancrinita diminui intensamente com o 

aumento da temperatura, sendo a região limitada para altas concentrações de Na+ e OH- a 473 ,15K. 

Pode-se observar, também, que para nenhuma das duas temperaturas estudadas neste trabalho, a 

caulinita se mostrou estável nos intervalos de concentração de Na+ e H+ envolvidos. 
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Figura 2- Diagrama final de estabilidade para (a) 298,15K e (b) 473,15K 

CONCLUSÕES 

Com os valores tennodinâmicos estimados pelos modelos encontrados na li teratura e pelos propostos 

neste trabalho, foi possível elaborar os diagramas de equilíbrio, que definem as regiões de estabilidade 

tennodinâmica das espécies presentes no meio reacional. 

A análise mostra que é possível a fonnação das zeólitas hidroxicancrinita e analcima a partir do 

tratamento hidroténnico do feldspato potássico com NaOH. 

Pode-se notar que a temperatura é uma importante variável. A baixas temperaturas a fonna estável é a 

hidroxicancrinita. No entanto, por motivos cinéticas é necessário o trabalho a temperaturas muito maiores. 

Observa-se no entanto que à medida que a temperatura aumenta o campo de estabilidade da hidroxicancrinita se 

torna muito mais restrito, sendo necessários altos valores de pH e de concentração de Na+ para tomar viável a 

sua produção. 

A analcima, que apresenta maior volume de poros e maior eficiência em processos de troca iônica, 

tendo em conseqüência va lor agregado maior, pode ser produzida desde que a temperatura seja da ordem de 

200"C ou superior. A 200"C o campo de estabilidade da analcima é restrito havendo a indicação de que valores 

mui to elevados de concentração de Na+ são necessários. 
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