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RESUMO 
 
Íons potássio têm um papel fundamental na nutrição de plantas e são, normalmente, 
fornecidos na forma de KCl ou K2SO4. No entanto, alguns cultivos são sensíveis à 
presença de íons cloreto ou exigem maior teor de enxofre, mantendo, assim, o 
interesse em fertilizantes portadores de íons sulfato. Dentro do contexto de um 
mercado cada vez mais competitivo, verifica-se, por parte da indústria de 
fertilizantes, uma constante busca por métodos alternativos para obtenção dos 
produtos de interesse, assim como no que diz respeito àqueles que se utilizem de 
novas fontes de matéria-prima. Desta forma, concentrados minerais de glauconita 
podem ser vistos como uma potencial fonte de potássio para aplicação nos 
processos de obtenção de K2SO4. Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho 
tem como objetivo apreciar o processamento químico de um concentrado de 
glauconita, baseado em uma rota que tem início numa digestão com H2SO4 seguida 
por lixiviações com água e separações por precipitação seletiva dos licores obtidos 
assim como decomposição térmica do produto intermediário, o alúmen de potássio. 
Os materiais obtidos foram caracterizados por meio de microscopia eletrônica, 
difração e fluorescência de raios-x assim como espectroscopia no nível do 
infravermelho a fim de apreciar a formação seletiva de Al2O3 e K2SO4. A análise de 
Rietveld por meio de parâmetros fundamentais sugere que o material precipitado é 
formado por aproximadamente de 99% de alúmen de potássio hidratado - 
KAl(SO4)2.12H2O. Por fim, no que diz respeito à formação de K2SO4 e Al2O3, a 
avaliação da decomposição seletiva do alúmen de potássio sugere uma conversão 
nos produtos de interesse de cerca de 98%. 
 
PALAVRAS-CHAVE: glauconita; alúmen de potássio; sulfato de potássio; óxido de 
alumínio. 
 
ABSTRACT 
 
Potassium have an important role in plant nutrition and are usually supplied as KCl or 
K2SO4. However, some crops are sensitive to the presence of chloride ions or require 
a higher sulfur content, thereby keeping interest in sulfate ions fertilizers. Within the 
context of an increasingly competitive market, it can be noticed a constant search for 
alternative methods for obtaining the desired products, as well as new sources of raw 
materials. Thus, a glauconite mineral concentrate can be seen as a potential source 
of potassium for application in processes for production of K2SO4. Within this 
perspective, this study aims to assess the chemical processing of a glauconite 
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concentrate, based on a route that starts with an H2SO4 digestion followed by water 
leaching and separation by selective precipitation of the obtained liqueurs as well as 
thermal decomposition of this intermediate product, potassium alum. The obtained 
materials were characterized by electron microscopy, diffraction and fluorescence x-
rays analysis as well as infrared spectroscopy in order to appreciate the selective 
formation of Al2O3 and K2SO4. The Rietveld analysis using fundamental parameters 
suggests that the precipitated material is constituted of nearly 99% of hydrated 
potassium alum - KAl (SO4) 2.12H2O. Finally, regarding the formation of K2SO4 and 
Al2O3, the evaluation of selective decomposition of the obtained potassium alum 
suggests a conversion level of about 98%.  
 
KEYWORDS: glauconite; potassium alum; potassium sulfate; aluminum oxide.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Íons potássio (K+) são um importante constituinte de fertilizantes essenciais para a 
agricultura. Usualmente, este nutriente vegetal é disponibilizado em larga escala na 
forma cloretada (KCl) ou sulfatada (K2SO4), sendo o primeiro desses responsável 
por cerca de 90% do consumo. A correta aplicação destes, em tipo e quantidade, 
depende de fatores como clima, tipo de cultura e solo assim como do método de 
manejo da lavoura (Da Luz et al, 2008). Todavia, sabe-se que algumas culturas são 
sensíveis à presença de íons cloreto ou ainda necessitam de íons portadores de 
enxofre mantendo, assim, o interesse da indústria por fertilizantes na forma 
sulfatada. Em paralelo a este contexto, com a crescente demanda por fertilizantes 
mais eficientes e a preços mais competitivos, tem-se observado um aumento de 
interesse no que diz respeito ao desenvolvimento de propostas alternativas aos já 
consagrados processos de obtenção implementados na indústria. Nesse sentido, 
algumas empresas do setor mineral, têm voltado o seu enfoque para a utilização de 
matérias-primas não tradicionais no setor como, por exemplo, minérios portadores 
de glauconita. 
  
Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a viabilidade 
do processamento químico de um concentrado natural de glauconita visando à 
obtenção seletiva de K2SO4 e Al2O3 segundo uma rota com potencial interesse na 
indústria de fertilizantes e do alumínio; esta última sem a geração de lama vermelha 
que, por sua vez, é um importante passivo nas rotas de obtenção mais tradicionais 
deste óxido. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Rota de processamento químico proposta 
 
A glauconita é um mineral composto de óxidos e hidróxidos de alumínio, silício, 
potássio, ferro, entre outros (Reider et al, 1998). Nesse sentido, a rota de 
processamento químico proposta prevê, através de uma sequência de operações, a 
separação seletiva de elementos de menor interesse em relação ao potássio e 
alumínio. Inicialmente, o concentrado é submetido a uma digestão ácida, 
ligeiramente aquecida, por meio de H2SO4 até a formação de um material altamente 
viscoso que termina por se solidificar após a completa evaporação da água. Este, 
por sua vez, é então submetido a uma sequência de quatro lavagens de onde saem 
licores individuais, correspondentes a cada uma dessas lixiviações. No presente 
estudo, foram avaliadas as concentrações e o respectivo comportamento na rota de 
processamento das soluções oriundas da quarta lavagem do produto da digestão. É 
válido comentar que após esta etapa, um resíduo sólido constituído essencialmente 
por Si e O é separado, visto que o ataque ácido é, aparentemente, seletivo para os 
demais elementos (ex: Fe, Al, Mg e K). As soluções ricas nesses elementos, assim 
como de íons sulfato, são então submetidas a um processo de evaporação 
controlada de certa quantidade de água a fim de condições que viabilizem a 
precipitação de um produto intermediário enriquecido em K e Al (ex: alúmen de 
potássio – KAl(SO4)2) que, após filtração, pode, então, ser processado quimicamente 
em outra etapa. Esta, por sua vez, se constitui por uma decomposição térmica com 
o intuito de proporcionar a formação do Al2O3 e K2SO4. O primeiro deste pode ser 
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então separado após lixiviação em H2O(g) uma vez que o sulfato de potássio se 
apresenta como o único desses produtos reacionais que pode ser solubilizado nessa 
condição. Por fim, o sulfato de potássio, após a solubilização e separação da 
alumina, pode então vir a ser cristalizado levando a efeito os objetivos principais do 
estudo. 
 
2.2. Materiais envolvidos no estudos e metodologia experimental 
 
Os materiais quimicamente processados nesse estudo (ex: concentrado de 
glauconita e soluções após a lixiviação em água do produto da digestão) foram 
fornecidos por empresa brasileira no setor de mineração com potencial interesse no 
projeto (Kalium Mineração). No que diz respeito aos processamentos químicos 
levados a efeito, foram conduzidos ensaios de evaporação controlada e 
decomposição térmica em atmosfera de nitrogênio assim como as operações 
unitárias de filtração e secagem entre as etapas. Os produtos reacionais de cada 
uma dessas, assim como a matéria-prima, foram caracterizados por meio de 
técnicas específicas, tais como: difração de raios-x, microscopia eletrônica de 
varredura, espectroscopia no nível do infravermelho e análise química elementar 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Apreciação termodinâmica do sistema reacional 
 
A precipitação do alúmen de potássio a partir de soluções similares àquelas 
produzidas nas etapas de lavagem do percurso de processamento químico pode ser 
avaliada teoricamente. Segundo dados da literatura, a precipitação de sulfato duplo 
de K e Al hidratado é termodinamicamente possível em temperaturas inferiores a 
315 K (42°C) (Zhang et al, 2013). Verificou-se também que a solubilidade do 
KAl(SO4)2 diminui dramaticamente ao redor 323 K (50°C) (Zhang et al, 2013). Tais 
informações sobre este comportamento podem ser bastante úteis na separação de 
K e Al dos demais constituintes metálicos das soluções resultantes da lixiviação (ex: 
Fe e Mg), formando um produto que pode ser utilizado como um precursor no 
processo seguinte que, por sua vez, deverá ser responsável pela recuperação do 
K2SO4. Conforme descrito anteriormente, esta etapa deverá ser levada a efeito a 
partir de uma decomposição térmica parcial do alúmen. Este processo também pode 
ter sua viabilidade apreciada. Nesse sentido, a Figura 1 apresenta dois diagramas 
de distribuição de espécies no equilíbrio em função da temperatura contemplando a 
estabilidade térmica dos sulfatos de alumínio e potássio (Roine, 2009). 
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Figura 1. Estabilidade térmica dos sulfatos: (a) Al2(SO4)3; (b) K2SO4. Variação da energia livre 

de Gibbs em função da temperatura de algumas reações de precipitação de sulfatos de 
potássio e alumínio. 

 
Os diagramas apresentados indicam que o K2SO4 possui uma maior estabilidade 
térmica do que o Al2(SO4)3 conforme a variação de temperatura no interior dos 
reatores. Nota-se que após 923 K (650°C), o sulfato de alumínio se decompõe em 
Al2O3, SO2(g)/SO3(g) e O2(g) ao passo que o sulfato de potássio permanece estável 
na faixa de temperaturas estudada, entre 273 K (0°C) e 1273 K (1400°C). 
 
3.2. Ensaios de precipitação do alúmen de potássio 
 
A Tabela 1 apresenta dos resultados da composição química das soluções, 
fornecida pela empresa, após a lavagem do produto da digestão. 
 

Tabela 1. Composição química da solução da quarta lavagem. 

Fe (g/L) Al (g/L) K (g/L) Mg (g/L) 

3,36 10,59 12,36 0,72 

 
Observa-se que solução desta lavagem maiores teores em massa de K e Al do que 
Fe e Mg o que, por sua vez, sugere que a composição é, de certa forma, favorável à 
precipitação do alúmen de potássio com um baixo teor de contaminações por 
elementos não desejados. Esta operação foi realizada após uma evaporação de 
50% da massa total da solução e subsequente resfriamento a fim de favorecer a 
formação do KAl(SO4)2, conforme as tendências termodinâmicas observadas na 
literatura. O material obtido foi então submetidos aos métodos de caracterização 
para atestar a qualidade do produto obtido. Nesse sentido, a Tabela 2 apresenta os 
resultados associados com a fluorescência de raios-x (FRX) ao passo que a Figura 2 
contempla uma avaliação da composição por meio de difração de raios-x (DRX). 
 

Tabela 2. Resultados de FRX com relação ao produto da precipitação. 

Al2O3 K2O CaO Fe2O3 

21,67 13,65 0,52 0,45 
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Figura 2. Resultados de DRX com relação ao produto da precipitação. 

 
Os resultados de fluorescência de raios-x mostram que o processo de precipitação 
produziu um material rico em alumínio e potássio conforme esperado. A formação de 
alúmen de potássio pode também ser apreciada por meio do espectro de EDS onde 
os principais elementos detectados foram oxigénio, enxofre, alumínio e potássio. No 
entanto, a produção do KAl(SO4)2 a produção só pode ser comprovada por meio da 
difração de raios-x. É possível notar, que o espectro calculado foi bem ajustado e 
possui uma boa relação sinal-ruído. A análise de Rietveld por meio parâmetros 
fundamentais comprovou que o alúmen de potássio é, de fato, o principal 
constituinte do material precipitado da solução oriunda da lavagem do produto da 
digestão após uma evaporação controlada. Também foi possível verificar que uma 
certa quantidade de Fe foi transportada para o material resultante, visto que 0,09% 
de ferroxiita foi detectada. Tal resultado está de acordo com a previsão do teor de 
ferro apresentado pela fluorescência de raios-x. 
 
A formação do alúmen de potássio, por sua vez, também pode ser apreciada 
qualitativamente por meio da técnica de espectroscopia no nível do infravermelho 
através da comparação de espectros. Nesse sentido, a Figura 3 apresenta dois 
espectros, o primeiro associado ao material obtido por precipitação enquanto o outro 
está relacionado ao espectro de uma amostra sintética de KAl2(SO4). 
 

 
Figura 3. Apreciação qualitativa dos espectros de infravermelho. 

(a) Alúmen precipitado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Alúmen sintético 
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Comparando os espectros do alúmen precipitado e o alúmen sintético, nota-se uma 
marcante concordância no que diz respeito às bandas de vibração, particularmente 
na faixa de 1400 a 500 cm-1, onde se encontram as bandas associadas com 
diferentes vibrações dos sulfatos. Por outro lado, ainda comparando esses dois 
materiais, no que diz respeito à faixa entre 3600 e 1600 cm-1, é possível observar 
bandas de vibração de água tanto no que tange à cristalização quanto à adsorção 
na superfície do material. Todavia, é válido comentar que apesar das semelhantes o 
alúmen precipitado possui um espectro com níveis de intensidade mais elevados, 
sugerindo pequenas variações estruturais possivelmente associadas com o 
processo de cristalização do material. 
 
3.3. Ensaios de decomposição térmica seletiva do alúmen de potássio 
 
O material produzido na precipitação foi, após a etapa de caracterização, submetido 
a um processo de decomposição térmica seletiva a fim de produzido o sulfato de 
potássio em condições de ser separado de forma simples. Em linhas gerais, esta 
etapa pode ser vista como uma transformação seletiva do sulfato de alumínio em 
óxido enquanto o K2SO4 permanece como tal. As duas reações químicas que 
descrevem este processo seguem apresentadas nas Reações (1) e (2), levando em 
consideração a forma dodecahidratada do alúmen de potássio. 

 
2KAl(SO4)2.12H2O(s) ↔ Al2O3(s) + K2SO4 (s) + 3SO2(g) + 1.5O2(g) + 24H2O(g)             (1) 
 
2KAl(SO4)2.12H2O(s) ↔ Al2O3(s) + K2SO4 (s) + 3SO3(g) + 24H2O(g)        (2) 
 

É possível observar, no que diz respeito à variação mássica dos sólidos, que as 
reações possuem a mesma tendência de perda de massa teórica da ordem de 71%. 
Verifica-se, porém, que a primeira reação está associada a uma formação de 
produtos gasosos, segundo uma base seca, composta por SO2(g) e O2(g) enquanto 
o último está relacionado com a produção de SO3(g). Este possível comportamento 
do sistema está de acordo com as previsões termodinâmicas propostas na Figura 1. 
 
A Tabela 3 apresenta os resultados experimentais, em termos de perda de massa 
total, para ensaios de decomposição térmica conduzidos entre 873 K (600°C) e 1073 
(800°C) em uma atmosfera de nitrogênio durante 60 minutos. 
 

Tabela 3. Resultados experimentais em termos de perda de massa total das amostras. 

Temperatura (°C) Perda de Massa (%) 

600 47,54 
650 49,00 
700 60,70 
750 66,72 
800 69,26 

 
Nota-se que o resultado associado aos experimentos conduzidos à 873 K (600°C) e 
923 K (650°C) possuem uma variação mássica similar de, respectivamente, 47,54 e 
49,00% que, por sua vez, podem estar relacionadas com uma perda de massa inicial 
da água de cristalização. Todavia, fica claro que o aumento de temperatura é 
responsável pelo aumento no valor da perda de massa até um máximo de 69,26%. 
Este valor, por sua vez, está bem próximo do teórico apresentado para as Reações 
(1) e (2) sugerindo, de forma especulativa, que o processo está atingindo uma 
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conversão da ordem de 97,71%. Dentro dessa perspectiva, a produção seletiva de 
K2SO4 com a concomitante formação de Al2O3 foi apreciada por meio de 
espectroscopia no nível do infravermelho. Os espectros obtidos encontram-se 
apresentados nas Figuras 4 e 5. 
 

 
Figura 4. Apreciação do material obtido com relação ao espectro de infravermelho gerado a 

partir de uma amostra de K2SO4 sintético. 

 

 
Figura 5. Apreciação do material obtido com relação ao espectro de infravermelho gerado a 

partir de uma amostra de Al2O3 sintético. 

 
A Figura 4 ilustra um espectro comparativo com relação ao K2SO4 sintético e uma 
amostra obtida após solubilização do produto reacional da decomposição, submetida 
à filtrada e subsequente cristalização da fração solubilizada. Observa-se que ambos 
os espectros são bastante semelhantes e que ambos apresentam banda de vibração 
associadas aos sulfatos na faixa de 1200 e 500 cm-1 e bandas de hidratação na faixa 
de 3200 e 3600 cm-1. No que diz respeito à Figura 5, nota-se que existe um certo 
grau de similaridade entre a amostra de Al2O3 e a fração insolúvel resultante da 
solubilização do produto reacional da decomposição. Nestes é possível observar 
bandas associadas com alguns sulfatos remanescentes assim como vibrações 
associadas a Al-O e Al-OH comuns na alumina. Dentro desse contexto, ambos os 
resultados de espectroscopia no nível do infravermelho sugerem um certo grau de 
seletividade no que diz respeito à separação de K2SO4 e Al2O3 oriundos do 
processamento químicos de uma amostra natural de glauconita. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Foi apresentada uma visão geral de uma potencial rota de processamento de um 
concentrado de glauconita visando a produção de K2SO4 com potencial interesse 
para a indústria química associada com a obtenção de nutrientes para a agricultura. 
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O processo tem sua etapa inicial associada com uma digestão ácida com ácido 
sulfúrico, seguida por solubilização dos sulfatos formados e precipitação seletiva do 
alúmen de potássio. Esse material, por sua vez, é seletivamente decomposto em 
atmosfera inerte em sulfato de potássio e óxido de alumínio. A apreciação 
termodinâmica sugere que a solubilidade dos sulfatos de potássio e alumínio diminui 
drasticamente em temperaturas por volta de 323 K (50°C). Essa característica 
possibilita a precipitação do KAl(SO4)2 em temperaturas baixas. A avaliação 
termodinâmica indica que a partir de 923 K (650°C) existe uma tendência à 
dissociação do sulfato de alumínio ao passo que o sulfato de potássio tende a 
permanecer estável. Os resultados experimentais sugerem que, de fato, é possível 
se precipitar o alúmen de potássio e processá-lo quimicamente a fim de se obter 
K2SO4 e Al2O3. A análise de Rietveld por meio de parâmetros fundamentais do 
espectro de raios-x difratados sugere que o material precipitado é constituído por 
cerca de 99% de KAl(SO4)2.12H2O. O estudo sugere uma alta conversão associada 
ao processo de decomposição seletiva, cerca de 98%, para a formação de K2SO4 e 
Al2O3. Os espectros no nível do infravermelho corroboram a expectativa de formação 
destes produtos. 
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