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ì. RESUMO

Neste trabarho sintetizaram-se argumas dezenas de

crÌptomelanas por mõtodos cuja reprodutibilidade foi en-
saiada i númeras vezes .

Estudou-se a mel hon temperatura de sintese, a in-
fluôncia do tempo de digestão no grau de cristarinidade, pH,
e a i nfl uãnci a da í ncorporação de ions
na estrutura da criptomeJana em função do tenrpo de enve_
I hecimento do mí nerar em contato com a soì uçã. nutri ente .

conseguiu-se tamtlõm sintetizar criptomerana peìa o

xidação dos ions manganãsII em sorução com oxigãnio no es-
tado gasoso e estudaram-se as possibi r idades de transforma
ção de alguns minerais sintãticos em criptomerana.

Determinou-se' experimentarmente, energia ìivre de

Gibbs de formação de vãrias criptomelanas, QUê mostrou ser
função linear do númeno n de Mn (rv) (nrnor) ou cera unitã
ria : 

^G?= 
-2098 + I55,.|4 nÞtn0, .

0s dados de formação de crìptomerana a partir de
)tMn'' em solução, bem como a partir de hausmanita (ranr0o) e

da nsuti ta 1v-14n02 ) permi ti ram a construção de diagramas
pH - th ' onde pe'la primei ra vez na I i teratura consta a cri
ptomelana.

Em f unção dos resur ta<los experímentais e dos día-
gramas pH - Eh estabeJeceram-se os seguintes mecanismos de

f ornração da criptomel ana:

-l

zinco e potãssio

a. tm mejo acentuadamente ãcido (pH

i ni ci a-se graças a uma el evação I ocaì i zada

sença dos cãtions Hr0n e K+.

.3)a nucleação

de pH e à pre-
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b. Em pH do meio naturar a criptomerana pode formar
-se a partir de nsutita com baixo grau de oxidação na pre_
sença de K+.

c. Em pH erevado (pH t 9) o mecanismo de formação
estã associado ã presença de K+ e ã transformação hausmani-
ta - nsutita - criptomelana.

uma vez formada, a criptome'rana apresenta estabiìi-
dade comparãvel com a da pi roì usi ta.



2 . r NTRoDUçÃo

0s õxidos de manganâs do gnupo ' ou do grupo das
holanditas (Giovanori, t969), que abrangem criptomerana, ho
landi ta e coronadí ta, apesar de frequentes na natureza e de
grande interesse econômi co, tôm, de uma manei ra gerar , suas
propriedades pouco conhecídas.

A far ta de conhecimento dessas propriedades bro_
quei a importantes i nterpretações, e os pesqui sadores são I i
mi tados a especur ações baseadas em observações gerai s

campo e a'lguns poucos dados experimentais. Estes fatos le-
vam a hlpõteses inseguras nem sempre bem fundamentadas rprin
cipalmente naqueras que se referem a* genese e paragãnese
desses mi nerai s.

As di fi cuì dades que se encontram ao es tudar es_
ses oxídos são devidas, príncipa.lmente, ã tacilidade

-3

que os íons de manganâs modificam seus graus de oxidação ,
pnoporcionando desta manei ra, faci I i dades de substf tuições
por outnos íons compatîveis, ocasionando assim¡ gFôndes va_
ri ações nas compos i ções quími cas .

0s mais inrportantes estudos da estrutura dos mi -
nerais do grupo .,, foram rearizadas por Bystrom e Bystrom
(1950 e ì95.l ). para determinar a estrutura da crÍptomelana,
míneral que 6 tratado neste trabalhor BSSês autores basea_
ram-se em mi nerai s s í ntõti cos e naturai s es tudados por Gru-
ner ('l 943 ) e em monocri s tai s de hol andi ta que f of cons i dera
da isoestruturar com coronadita e criptomeJana.

A criptomelana tem sído sintetizada por vãrios
pesquisadores atrav6s de mátodos por vezes extnemamente co&
plicados e a partir desses mateniais,com composições bastan

de

com
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te variadas, târn estudarlo sua estruturar composição estequio
mãtri ca e dimensões da cel a uni tãría.

0 objetivo pnincipa'r deste trabarho ã o estudo da
gênese e paragônese da cri ptonteì ana, baseado em dados de e_
nergia Jivre de formação rlesse minenal, detenminado experi-
mentalmente a Z5QC e pressão ordi nãria.

A reaJ.i zação desses estudos, no entanto, só ã possi
vel se o materia'r de panti da f or puro, una vez que a contamf
nação por ions estranhos pode ar terar signlficativamente os
valores dos dados termodjnâmjcos, Djvidiu_se então este tra-
baìho em três partes; a prinreira constou dos estudos de sín_
teses de criptomeranas e das melhores condlções para real izã
-las. Estudaram-se os fatores que infruenciam as síntese, co
mo a temperatura, as concentrações dos reagentes e o tempo
de digestãon sendo estudada tambãm a inftuãncia da incorpora
ção de a1 guns îons em sua estrutura.

A segunda parte consistiu na determinação dos parâ-
metros termodinâmicos das criptomelanas sintãticas e natu-
rais. Dos mãtodos de síntese, escolheu_se o mais adequado e

obtiveram-se criptomeranas com composições químicas companã_
vei s ãs das naturai s , que foram tomadas como model os

0s estudos. Estas criptomeìanas, bem caracterizadas química
e mineralogicamente, foram utilizadas na determinação das e_
nergi as 'l i vres de Gi bbs de f ormaçã0.

0s resur tados obtÍ dos experimentalmente foram corre
lacionados com os determinados com criptomeranas naturais e

com os da 'l iteratura.
FinaJmente, na terceira parte, atravãs de diagra-

mas de estabilidade, exp'l icanam-se as provãveis gâneses e pg
ragôneses minerarõgicas das jazidas de minãnios de manganês
contendo cri ptomel ana.

para



ALGUMAS PROPRIIDADTS DO MANGANÊS T SEUS }IINERAIS

3.ì. c0NSIDERAÇõES cERAIS

0 manganôs o co rre p ri ma ri amen te nas rochas ígneas e

rnetamõrf i cas na forma de íons bivalentes, podendo substituir
diadoquican¡ente cãtjons corno I.e2+, Mgz* e Ca?+,

0s i'ons rrranganôs (l I ) são concentrados atravós de

processos de diferenciação magnrãti ca, e seus teores tenden di
mi nui r ã medi da que as rochas ¿ornam-se mais fõlsicas.

A faci I i dade com que os íons cie nranganãs formam com_

pìexos es tãvei s ' e a maior sorubiridade cie seus carbonatos e

õxi dos a tempe na tu ras elevacias, possibititam sua ocorrôncia 
"

tambãm, coro produto da fase fìnar da cristar ização magmãt.i -
ca, podendo ocorner, desta forma, em depõsitos hldroternlais
Nestes depósìtos , podem aparecer nlinerajs de manganês com

graus de oxidação variãveis" senclo que a tenlperaturas ma.i s e_
'I evadas predomi na o flanganäs(II) e nas maìs bai xas o manganês

(IV).

Na crosta terrestre o manganôs partÍ ci pa com 0,09 "/.

em peso, tendo comportamento geoquímico semelhante ao do fer_
ro,

Dentre os metai s pesados da crosta o manganôs ã, ¿e_

pois do ferro, o eìemento majs abundante, compreendendo teo_
res da ordem de 0,1%.

Im fontes hidrotermais o manganôs concorre como cons

tituinte traç0, nas quais raramente excede 1,0 ppm( l,lhì te et
al , 1963 ) .

Na águas do mar o mangan6s apresenta, ent m6dia, teo_

res de 0,002 ppm ( Hem, 'l970), e nas ãguas naturaiso em pH

-5-
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prõximo de sete e em condi ções moderadamente oxi dantes ( th=
=0,4v ) , a sol ubi I i dade dos õxi dos de manganôs ã de s5 ppm

( Baas et â.|, .l960).

0s íons manganôs ( I I ) de rochas costumam passar, a

travãs de processos de ar teração ¡ pôFô sol ução sob a forma
de cãtions hexahidratados flrrn(Hro)o]2* (stumm e Gíovanori ,
re76).

Nos soros o manganãs ocorre sob a forma de õxidos
e hídrõxídos, ou fazendo parte de componentes siticãticos
ou mesmo sob a forma de ions compJexos. Trata-se de um ele_
mento cuja mobi I i dade, dunante os processos de al teração, ã

cons í derada moderada r ÊQUi parando-se ã ¿o cobal to, niquel e

cobre, Qu0 são eliminados imedíatamente apõs os alca.l inos e

al cal inos terrosos ( Crenar et al, lgll),

3.2. MANcANES C0M0 ELEMENT0 QUTMIC0

0 manganâs 6 elemento quîmíco de

do parte do grupo VI I B da cJ ass í fÌ cação

Seu número atõmi co é 25, podendo

tes graus de oxì dação:

trans Í ção,

periõdíca.

assumir os

fazen-

segu i n

Espãcie

Mn

Mnz+

Mn 
2+

Mn3+

Raio t8l
I,30

0,Bz

0,67

0,65

Esp6cie

14n3+

l,ln 
4+

Mn 
7+

Raio t8l
0,59

0,54

0 ,44

Na natureza s

II, IV e mai

0 manganôs (II)

ão comuns os co¡npos tos de manganôs com

s raramente III.
tem número de coordenação seis, e na

valências
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ausônci a de oxi gãni o ou de outros agentes oxi dantes enãrgi -
cos, apresenta-se ern solução neqtra ou ãcida como ions hexa

hi drarados [Nn {uro)o] ?*.

Segundo Í'4organ ( I O0Z ¡ os pri nci pai s equi I ibri os que

controJam a concentração de lnanganôs (lt¡ em ãgua são aque-

les provenÍentes dos compostos 14n(0H)2, MnC0, e 14nS, que pro

duzem em sol ução os compJ exos :

[',rn(He0)s(Hc03)]* e [r,ln(Hz0)5(s04)]1

Al guns compos tos orgâni cos como ami noãci dos, hi droxi
ãci dos e vãri os ãci dos carboxîl i cos , podem formar compl exos

estãveis com manganôs (ll). Grande número de esp6cies inor-
gâni cas, como fosfatos , tarrtbðm formam compJ exos estãvei s

corn esses ions,

Em condi ções favonãvei s, especi aì mente sob a ação

catal iti ca de mi croongani smos, a oxi dação do manganês ( I I )ã
bas tante rãpi da ( Hem, I 963 ) .

0 manganês (lII) 6 um ion termodinamicamente instã
veì , sofrendo desproporci onamento segundo a equação:

tt'flo ) * 'nrorr): *t?io ) * 'nor,r, + aHT.q 
)

A constante de equiliUrio desta reação ãn a ZSQC,

aproximadamente 9 (Stumm e l'lorgan, 1970).

0 manganâs (III) pode ser estabiìizado por elevadas

concentrações de ãci dos n pet a presença de excesso de Mn2+

( Ruetschi et ôl , I 975 ) e por agentes compl exantes fortes ,

como o etileno diamino-tetrac6tico, pirofosfatos, oxalatos,
cl oretos e fl uoretos.

0 manganôs(III) 6 um

to Jahn-Teller" fenômeno este

ion suscetível de sofrer efei-
mui to comum em mi nerai s como



bixbiita, hausmanita e manganita.

0s 6xi dos e hi drõxi dos de manganôs ( I I

consi derados i nsol üvei s nas condÍ ções das águas

(Morgan 1 967 ) , sendo no entanto a es tabi I i dade

loidal dos õxÍdos favorecida em p11 elevado (Hem

I) e

no es

t 964

-8

são

rais

co-

(IV)

na tu

tado

).

3.3. CRIPTOMELANA

3.3.t I NTRODUçÃO

manganês ã um eìemento estratõgico e essencial em

grande número de i ndüs tri as .

cerca de 95% de sua pnodução mundial ã consumida na.

obtenção de ferro e aço, sendo o nestante aplicado em indús-

tri as das mai s di versas naturezas , como aquel as que o empre-

ga pana fi ns quimi cos ( preparação de permanganatos, sul fa-
tos e cl oretos de manganôs, tí ntas fungi ci das, medi camentos

etc. ), baterias ou pi lhas secas, indistrias de vidros e fer-
ti I i zantes etc. ( tlei ss, 1977 e Rezende, I g7B).

A mai orî a dos mi n6ri os de manganês bras i I ei ros ,tem

orì gem na al teração supõrgena de pnotomi nãrios si t i cãti cos e/
ou carbonã ti cos, e são cons ti tui dos essenci almente por õxi -

dos e hidr6xidos secundãrios de manganãs. Dentre estes, o

grupo denomi nado a-14n0, ( cri ptomel ana, hol andi ta e coronadi

ta), perfaz, em gera'l , mais de B0%, sendo a criptomelana o

mi neral mai s comum segui da pel a pí rot usi ta

Ramsdel I ( I 932 ) es tudou di õxi dos de manganês conten

do íons potãssio, e identificou como uma espõcie distlnta ;
materi al que chamou de "verdadei ra psi ì omel ana".

Richmond e Fleisher (ì942) caracterizaram vã'rias eg

pãcíes desse mineral atrav6s de propriedades fisicas, quimi-

0



cas e de raios-X, pnopondo para os õxidos de manganês

pnesença essencial de potãssio e baixo teor em bário o

de cri ptomel ana.

-9

c0m

n ome

com

coronadÍ ta

Fnonde'l et al (lg42) demonstraram que a hol andi ta e

cononadlta são isoestrufqrais e RichmonC Ê FJefscher (1942)

levantaram hipõtese de que a criptomeìana ta¡rbãm forma,

esses doÍ s mi nerai s , um grupo i soestrutufal ,

Gruner (1943), atravãs de estudos estruturais e quî

mi cos , concl ui u que a crÍ ptomel ana, hol andÍ ta e

formam s6ries isoestruturais e isomõrficas.

esse

Bystrom e Bystrom (1950, lgsl ) estudanam as estrutu
ras da cela elementar desses minenais, suas composições e

confirmaram tnatar-se reaJmente de minerais isoestruturais e

Ramdohr (.l956) por sua vez, incìuiu a psiJomel.ana a

grupo.

3 .3.2. FÛRMULA QUIMr CA

Es tudos

grupo a-Mn02, ou

cio com Gruner (l

a representação da cel a uni tãri a do

, sua estequíometria quimica, teve ini-
que propôs a fõrmul a:

z/z)(mn 
I lot I ) *( K, Na )r( aa,Pb )zl 6

os el ementos :cobre n cobal to, zi nco, al umr -

e a razão x:y:z depende do grau de oxídação

esse auton, a ãgua ocupa posição que poderia

por potãssio, bãrio ou chumbo, isto 6 a soma

de ãgua, potãssio, sõdio, bãrio e chumbo seria

pana

seja

e43 )

*nåu(*r, + y/4 +

onde:

nio

do

o(Hzo)e-(y+z)

R represe

e ferro(II
manganês.

Para

preenchi da

molõculas

n ta

I)'

ser

das



igual a doi s. A ãgua da cri ptomel ana, ai nda segundo

ã'¿e natureza zeolîticao e ocüpa (ou pode ocupar ) as

ções dos ions potãssiou bãrio, chumbo e sõdio.

Flei scher e Ri chmond ( 1 943 ) propuseram uma

simpìes:

- l0

Gruner,

posi-

f6rmu I a

K Rg olo

onde:

R nepresenta o manganãs (IV) que pode ser substiti¿o por

cobre, zi nco, cobal to e manganôs ( I I ) .

Mathieson e T,lads'ley (1950) estudanam a estrutura da

criptomelana e chegaram ä conclusão de que o potãssio tem ,

nesse mi noral , uftl" teor vari ãveJ dentro de certos t j mi tes e

que esse ion pode ser dìstribuido na estrutura da criptomela

na de maneira casual. Esses autores afirmam tamb6m que o po-

tãssío pode substituin o bãrio na proporção l:60 e contestam

Gruner a respeì to da possi bi I Ídade dos íons s6dio substi tui-
rem os de potãssio, tendo em vista a diferença de raios iôni

cos" Faulring et al (1960) consideram, no entanto, que ,;
îons potãssio podem, na real idade, ser substituîdos pelos

de s6¿io, mas somente em pequenas quantidades. Mathieson e

ü'lads I ey (l 950 ) propõem tamb6m a f õrmul a que creem ser a mai s

adequada para representar a composição quimica da criptomela

na:

K R MnZ 0lO

onde:

R

magnesl

poderä se!" ions como manganãs (I I ) ,

0.

Bystrom e Bystrom (1950) determi

atuminio, södio e

naram as dimensões
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das celas unítãrias do grupo o-Mn0, e propuseram uma fórrnula
quimi ca baseada na estrutuna:

Ar-, BB-, xro

onde:

A representa íons grandes como potãssio, bãrio, chumbo,

sõdio e sugerern gue par.te de A pode ser vazia,
B são ions de tamanho m6d.lo e pequenos como manganãs

(IV), fer¡"o (III)r ffiôrìganês(II) ou manganês(llI) e z,inco.
x são os änions 02-e 0H: para quatro mÍneraí.s estudados

z varia de 0nl a 0,5 e 0H- de 5 a 1Z%,

l4cKenzíe ('l 971 ) chegou a* concl usão de que apesar
do conteüdo de potãss i o da ceJ a uni tãri a ser vari ãvel , nun-
ca excede 50% do total de sua capacidade de ocupar a rede
cristalina.

0s trabalhos de Buser et al (1954) e de McKenzie

(1971 ) mostram que hä um I imite superior, de aproximadamente

7%, para o potãssio na criptomelana e um I imite inferior de

0,25 a 2,2/".

Dubois ('l 936) e Mathieson e l^ladsley (t9s0) obtive-
ram em laborat6r"io materíais sem potãssio com padrões crista
logrãficos semelhantes ao grupo o-Mn0, e Nagana (lg62) des-

creveu uma criptomelana natural proveniente da Tndia, prati-
camente isenta de potãssio (0,09% em Kz0). por outro lado ,

Herwett e 0t ivares (l 968) descreveram uma criptomelana da

ProvincÌa de Taparaca - chile, com teor de 6,6% em K20, o ma

ior até agora conheciclo,

Butler e Thírsk (1952) obtiveram pela oxidação de

MnS04 com (NHq)2S200, amõnio-criptomeìana((NH+)*tvînUOt6).
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3"3.3. TSTRUTURA

0s õxi dos e hi drõxi dos de manganãs consi s tem, estru
turalmente, de octaedros de [Nnou] interligados, tendo ions
oxigênlo comuns, formando foìhas simples, simples-duplas, ou

triplas (Burns, 1976).

0s 6xi dos de manganôs com var ênci as I I, I I I e IV que

são as comuns nos mi nerai s de orÍ gem sup6rgena I tôm nümero
de coordenação sei s, e apresentam-se comumente sob a forma
octaõdrí ca.

A criptomelana consiste no

de cadeias duptas de Mn0, e um cãtion
cela unïtãnia cont6m 9 îons metãl icos
e hi droxi ì a.

ranjo

(Gfov

e l6

ar de quatro I ados

anoli, l97B)" A

ions oxi gên i o

Na figura I tem-se representada a estrutura dos mi _

nerais do grupo c. Numa primei ra aproximação pode-se conside
rar que essas estrutul"as são constÍ tuidas de túnei s com mol _

duras de octaedros, preenchi dos por cãtions metãl í cos. Esses
octaedros são fonmados por ânions 02- e 0H em torno de cã-
tions essencialmente de manganôs ( IV), A estabi I idade dessa
estrutura se deve aos ions I ocal i zados nos túneí s, cujos ra-
ios iônicos variam de 1,32 a 1,43 8.

Na criptomeJ ana o meta'l que consti
to do túnet õ o Éotãssio (raio Íôni co I ,33

o bãrfo (.|,4¡ 8), e na coronadita, o chumbo

tui o preenchimen

8), na hol andi ta,
(1,32 81.



FIGURA I

ModeLo que rep,esenta a estrutuna dos minerais d.o

grupo u-Mn?, (gentiLeza do prof. Dr. R. GíouanoLí).
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(Z=t¡ ã tetragonal, e suas dimensões

pesqui sadores :

2,86 r

2,83 R

2,85 I

(Ramsde'l 1 - .l942 
e

Buser e Graf -1955)

(Richmond e Fleisher
- I e42 )

(Bystrom e Bystrom
- reso)

A cela

vari am para di

uo= g ,82 I

uo= g ,82 I

ôo= 9r84 I

un i tãri a

ferentes

co=

L-
o

"o



uo= 9rB3

âo= 9r86

ôo= 9rB3

I .o= 2,862 ß,

co= 2186

co= 2 r84

(Butler, Go e
H.R. - re52)

(Vatarelti

" l4

Thirsk,

re67)I
o
A

I
o
A ( Des te trabal ho , para

cri ptomel ana s i ntãti
ca R-l-c)

4. APARELHAGEM E TECNICAS UTII-IZADAS

Dado o elevado númeno de fatores que se interrelacio
nam, principa'lmente aqueles referentes aos processos de sinte
Sê, o estudo da obtenção de cri FtomeJ ana obedeceU aos ri go-

res exi g'idos, Eenq0 todos e6 parâiletrQs {evi dameT'ìte c0ntr0l a-

dos. 0s materiais sintetizad0sn pqr sua yEZ¡ foram suþmetidos

a exames mineralõgícosn que consistÍram essenclalmente de di-
fração de raios-X. Cada material obtido foi anal isado quimica

mente e os métodos repetÍdos vãrÍas vezes com a finalidade de

se testar suas reproduti bl I i dades .

As i denti fÍ cações mi neral õgi cas foram efetuadas

por difratômetro de raios-X da "Phil ips Electronic Instruments

e"Jeol (JDX - 7E)". Em certos casos utilizou-se Cãmara Gui-

nier focal i zante, com monocromador de quartzo, segundo P. , M.

De l,lol f f , de Enraf -l,loní us, Ti po I .

Algumas amostras foram estudadas atrav6s de microgra,

fi as el etrôni cas, anãl i ses termogravim6tri cas, termodi feren

ciais e espectroscopia de,massa por aparelho Mettler TA-1.

Produtos de aì gumas experiênci as f oram estudados a'l.ravãs de

micrografias e'letrônicas obtidas atravõs de microscõpio ele-

trônico "Hitchi HU- 12 4".

As medidas de pH foram efetuadas em potenci6metro da
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"l4etrohm" corn eletnodo combinado de. vidro modelos tA - l zl e

E - 512 respectivamente. As rei turas foram efetuadas ap6s ca

I i brações com tampões 4,0 i I ,0 e 9,0 .

0s val ores de Eh foram determi nados atravãs de el e_

trodo eombinado cle platina modeJo EA -?j7 tamþÃm da rMetrohml

0s teo'es de elementos menores foranr determÍnados
por espectrofotômetros de absorção atômi ca da varian Tech-
tron (mod. .l250) e da perkìn tlelmer (mod.b03).

Para as deternrinações de potãssio e sõdio util i zou-
-se f otômetro cle chama marca "Tecnoì a!: " e as anãJ i ses por
colorimetria foram determinadas por espectrofotõmetro,'cole-
man-Junior,r mod. 6/20.

0s banhos termostati zados foram das marcas

modelo 112 e "Eberbach,'.
"Fangm"

0s eì ementos quimí cos deste

dos quanil tativamente pelos mãtodos

Xo, sendo dados entre parãnteses, os

as vãrias concentrações.

Mn4+ - ti tu r ome rri a com cz0î- / l',tnoi e com As r0u /ttnoi ( 0,23 )

l4n2+ - titulometria conì EDTAr poF potenciometria e colorime-
tria (0,33)

ZnZ+ - espectrometria de absorção

K+ - fotometria de chama (0,04 a

,20* - em forno especia'l em mejo i

As leituras de pH dão erros de r
turas dos banhos termostatizados l)roduzem

As superfici es especifi cas foram

mãtodos BtTN e Akiya Kozawa.,r2

tnabaJ ho fonanl anal i za-

anal îtl cos ci tados aba i -

I imi tes de erros para

a (0,04 a 0,1 6 )

0,0'l e as temperg

e rros de t 0 ,sgC .

determinadas pelos

atômic

o,l6)

nerte (Nz) (o,ooo2)



5.I. GENERALIDADES

STnteses de õ'xi dos de

desafi ado pesqui sadores desde
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PRTMETRA PARTE

5. SÏNTESE DE CRIPTOMELANA

manganôs, de um modo geral, têm

ì onga data 
"

As di fÍ cul dades encontradas fundamentam-se no fa to
de 0s ions de manganês apresentarem vãrios graus de oxidação,
que permitem amplas varÍações em suas f6rmulas estequiomãtri-
cas. As modi f i cações no grau de oxi dação desse el emento quimi-

co possi bi t i tam, tamb6m, a i ncorporação de ions estranhos em

suas es truturas .

Estudos de sinteses e transformações de õxi dos de

manganôs realizados em laboratõrio, tãm, em alguns casos, ti-
do bons resuTtados como demonstram os trabalhos de ,Bricker

(1965), McKenzie ('1.971), Giovanoli (1976, l97B), e outros.
sinteses de cri ptomel ana, no entanto, objeto deste

estudo, têm si do efetuadas atrav6s de processos por vezes

compl i cados e raras vezes reprodutívei s .

Gruner (l 943) , pelo simples aquecimento de õxido de

manganãs ( IV), reagente p.â., â 5259c, obteve criptomel ana. I
gual tratamento, no entanto, real i zado com pi rol usi ta pura

não conseguiu a conversão naquele míneral. Este mesmo autor
fez tambãm tentati vas por vi a úmi da: tratou uma sol ução de

permanganato de potãssio com ãcido clorídrico em ebul ição e

neutral i zou a mi stura com hi dr6xi do de amôni o. 0bteve materi -

al amorfo que produzi u cri ptomel ana quando aqueci do a 400QC.

Partíu, tambõm, de manganãs metãl ico gg,g %, dissolvendo-o em

ãcido nitrico e tratando a solução com clorato de potãssio.
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A mistura levada ã eburição produziu pirolusitar QUê se con-
verteu em cri ptomel ana somente quando aqueci tla a 400gc.

Cole et aJ ('l947) real izapan estudos sobre - öxidos
de manganâso corlseguindo vãrjas sTnteses de criptomelana.0b
tiveram esse mínerar pero aquecimento ã ebuì ição de solu-
ção nitrica rJe sulfato de manganês e adição lenta de clorato
de potãssio.0utra obtenção consistiu em adicionar so.l ução

de hipoclorito de sódio a uma solução aquecida ã ebuì ição
de sul fato de manganês contendo ions potãssio. como produ-
tos dessa reação obti veram partes i guai s de nsuti ta e cri pto-

melana com baixo grau de cri star inidade. Este material produ

ziu pi rol usi ta ao ser aquecido a 400gc por 4B horas com

fluxo de ar e criptomerana quando o fluxo foi de oxigõnio.
Por rneio de um m6todo complicado conseguiram tamb6m obter
criptomelana. Inicialmente sintetizaram pirolusita pelo aqug

cimento de njtrato de manganõs a .l50 - 200Çc, e a partir des

sa pirolusita prepararam cloreto de manganês(IV), que por a-
quecimento a 200QC produzi u nsuti ta e pi rol usi ta. Este mate-

rial tratado com cloreto de potãssio produziu pirolusita e

criptomeìana mal crjstalizadal esta rnistura aquecida a 600QC

e tratada com ãcido nitrico ã ebulição produzìu criptomeìana.

Finalmente obtiveram criptomelana a partir de solu-

ção de permanganato de potãssio, adição lenta de ãcido clori-
drÍco e aquecjmento do material obtjdo a 400gc por 60 horas.

Buser et al (1954) obtiveram criptomelana pela fervu
ra de birnessitas com teores de potãssio de 3,8 â 6,2 %;

McKenzie (.l971), fundamentado nos trabalhos de Buser

et al (i 954), preparou criptomelanas por vãrios m6todos, che-

gando a obter esses minerais com l,z% de l(20, por aquecimento
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a 400çC durante 60 horas, de uma birnessita sint6tica
preparou tambãm criptomer ana di retamente per a redu-

ção de permanganato de potãssio com manganôs ( I I ) em meio
acetíco e aquecimento a B0QC - este materiaì apresentou te-
or de z"/" em õxido de potãssio e superficie especifica ??ztm'/g' Produziu tamb6r,upesar de ter encontrado maiores difi
culdadesr cl"iptomerana,borburhancro oxígãnío em suspênção de
hi drõxi do de manganâs ( I I ) em sor ução de h i dr^õxi do de po-
tãssio.

Examinando_se esses processos de sinteses, verifi_
ca-se que são raros os fatores comuns a esses mõtodos; a nq
tureza dos reagentes utÍ ì i zados ã dí vers Í fi cada, e extrema_
mente vari ados são o tempo de enver hecimento do mi nerar e
temperaturas. procurando-se determi nar as mer hoFes condi -
ções de sintese da criptomelana,tendo em vista a grande he_
terogeneidade dos m6todos, eì aboraram_se processos mais
simples, atendendo ãs condições cujos parâmetros possam ser
control ados.

5.2. DETERMINAçÃO DAS CONDIçõES EXPTRIMINTAIS DE STNTESES

5.2.1. REAGENTES

Iníciarmente tentou-se obter criptomerana utîr ízan-
do-se como reagente permanganato de potãssio.

conseguiram-se vãrias sînteses pera redução de per_
manganato de potãssio com perõxido de hidrogãnio, com ãcido
cloridrico e tamb6m pon redução com hldrogênio no . ,estado
nascente produzido peìa reação de zinco metãr ico com ãcido
sulfürico. Ëstas sînteses foram rear izadas a temperatura de
ebul ição por 24 horas e os materíais obtidos identificados
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por difratometrla de raios_X.

Durante as experiências mediu-se, de tempo em tem_
poo a acidez da mistura e verìfÍcou_se que as criptomela-
nas podem formar-se a pH i nferiores a zero.

Uma vez consegui da ê cri ptomel ana ¡ Fêal i zaram_se
experíãncías com a fina'! idade de se determïnar as condi_
ções icrelais de .,aboratörío para iua obtençã0. CIptou_se,
para se estudar as sinteses, pel as reduções do permangana_
to de potässio com äcicio crorîdrico e com zinco metãr ico
em me'io ãcido, a f ím de se ter doís redutores diférentes,
sendo que o ü'r timo forneceria îons zÍnco no meio nutriente.

Nas mencíonadas experiôncias os materïais obtídos
foram filtrados em funÍs com pTacas porosas, lavadc¡s e_
xaus t'ivamente, secos a 40 - 50gC r pesqdos e annlazenados.

5 "2 "2. TTMPERATURA

para a determi nação de mer hones condi ções
peratura neaì izaram-se quatro experiências - s6rie
quatro amostras e respectivas paralelas.

Quanti dades car cur adas de permanganato de potãs
sio, de zínco metãrico e de ãcído surfúrico foram coroca
das em bäqueres e revados em banhos termostatizados a zs,
40 e 6ûQC e ã temperatura de ebuì i ção ( ;l O0gC) . t4antive _

ram-se constantes as quantí dades de reagentes e o tempo
de di ges tão .

Apös z4 horas os p,rodutos foram r avados atË ausên
cia se ions sui fatos, secados e desti nados ãs anãr i ses mi
neralõgicas"

de tem-

com

0s materiais obtidos a zs e 40QC apresentaram-se



-20

amorfos e nas tempenatu¡^as de 60 e : t00gc obtiveram - se c11
ptomelanas bem cristalizadas, com superficies específicas226t n-/g e 4B n"/g respectìvamente.

Partí ndo-se das mesmas quanti dades de reagentes, a

durante 37 di-
superficie

259C, manteve-se o materi al obti do em di gestão
as. verificou-se a formação de criptomerana com

especîfica de'lo7 
^2 

/g,
A criptomelana ocorre, principalmente, como um mine

ral formado por

cias de sinteses

que permi te não

meio natural.

enrfquecimento supõrgeno. para as

t

se

e,(peniên-

de 60 QC
portantoo escol heu-se a temperatura

afastar das temperaturas que ocorrem no

5 "2.3. TEMPO DE DIGTSTÃO

A infruência do tempo de digestão na composição da
criptomelana sintõtica foi verificada atrav6s de vãrias sã-
ries de experiôncias. Estas experiâncías permÍtiram estudar
o enveìhecimento de críptome'lanas obtidas pela redução zn/H+
e tamböm peì a redução com ãci do cl oridri co.

5.2.3.1 . REDUçÃ0 c0t4 HIDR0GENT0 N0 ESTAD0

NASCENTE

atrav6s da fõrmur a de uma cri ptomer ana i deal car _

cularam-se as quantidades de permanganato de potãssio e de

zinco metãlico que deveriam ser utilizadas na sintese de, no

minimo, cinco gram,as de material - quantidade suficiente para
as anãl ises mineralõgicas e quîmicas. Dissolveram-se 8,6 g de
permanganãto de potãssio em 500 ml de solução 0,36M de ãcido
sulfúrico e adicionaram-se 7,s g de zÍnco metãl ico.
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Todas as experiôncias de sinteses rear izadas nes-
te trabalho foranr cata'logadas como R-1. l.lo estudo da influ_
ôncia do tempo de digestão na composição da criptomerana¡ cô
da sãrie de experiôncias 6 represerrtada tamb6m por diferen-
tes letras, indicando variações de reagentes, guardadas¡ gn_

tretanto, as quantidades mîninras acima referidas.
0s sõr idos obtÍdos foram mantidos em contato

as soì uções-mães em tempos di fenentes que vari aram de r

92 dias

0s resul tados das anãr i ses quîmi cas encontram-se na

tabela I.

TABELA I

composição químiea d.as c,i7ttomeLana:; síntâticas,
contendo zinco em suas estrutuy,as, obtíd,as em

tempo de dige s tão uaríã.oeL .

com

¿t

AMOSTRAS

R-1-A-1
R-1-A-2
R-1-A-3
R-1-A-4
R-t-A-5

R-1-B-1
R-t-B-2
R-t-B-3
R-t -B-4
R-1-B-5
R-1-B-6

%liln1 
¿̂

g0, gB

82, g0

81,85
83,58
B4 ,57

83,15
83,49
83,01
82 ' B?-

83,63
85 ,25

%ltlnO

4,90
3,25
3, g4

2 't2

l, 89

4,69
4,45
5 ,20
6,02
5,48
4,16

%K 20

4,59
5 ,36
5,18
5,91
5 ,92

4 ,2I
4,Bg

4,89
5,23
5,33
5,49

%II20

4,75
4 ,3r
4'l.2
4,2I
4,31

3,29
3,13
3, 10

2,86
3,04
2 ,95

TEIITPO
( días )

l
2

4

32

54

I
3

4

11

30

92

%Zn7 %H Z0+

o,67 4,01
o,42 3,77
0,39 3,70
o,37 3,34
o,3l 3,lL

0,76 3,93
0,62 3,41
o,54 3 ,24
0,38 2,66
o,29 2,23
o,17 1,96



AI'TO STRAS

R-1-c-1
R-1-c-2
R-1-C-3
R-1-c-4
R-1-c-s
R-1-C-6
R-t-c-7
R-]_C-B

R-t-D-1
R-1-D-2
R-1-D-3
R-1-D-4
R-l-D-5

%Mn),

82,79
82,47
83,90
83,32
B4,26
84, I I
B4 ,27
85,56

Bl,B0
81, g6

84,00
82,40
83, BO

%l(nO

3 ,62
3,23
3,08
2,rg
2 ,07
3,17
2 ,85
3,ol

4,ll
3,13
4,Bl
4,6L
5,31

%K 20

4 ,40
4,7I
4"53
5,07
5,4I
5'7o
5,76
5,78

4,7t)
4,90
5,lo
5,29
5 ,82

5,!2
5,40
4 '75
5,50
4 ,92
4 ,20
4,49
3,36

4,59
5 ,52
2, Bg

5,04
2, Bg

2

2,5
5

10

20

30

60

s2

I
4

I7
30
g2

%ZnO %tt rO*

0,57 3,95
0,52 3,96
0, 5I 3,34
0,50 3,29
0,48 2,76
o ,42 2 ,35
0,35 2,26
Q,7_7 l,gg

o ,47 4 ,23
0,43 4,06
0,36 2,83
0,33 2,36
o,20 1,gB

22

%H zo ity'"t",

Para estudar-se o comportamento dos constituintes
das cri ptomer anas. obti das nos di ferentes tempos de di ges _

tã0, construíram-se grãfi cos das porcentagens dos õxidos
em função do i nverso da rai z quadrada do tempo r QUê são
encontrados nas figuras de número Z ( ZA a ZE).
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FIcURA 2 (A a E)

Gnã,fícos do comportenento d,os con,títuíntes de crípto
melanaa sínt,âticaa, contend.o íons zinco, em função do

inuez,so da z,aíz quacl,nad.a do tempo.

84

86,0

85,O
oq
---_Ul!l0D {

0 \È-

I

t 
-z 

(ons)

-A

80,0
o,o Ql 7 o;B o,g io

o*
ç

òQ

4

7,O

5,Oo
ÂJ

òe

3'0 qo o,l Q,? o,g o,q o,s o,g o,7 0,g o,g l,o
I

î - z (orasl

.B
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-E-

s .2.3.2. REDUçÃ0 c0M Ãcr 0o clonIDRr c0

Foi adi ci onado gota a gota, sob en6rgi ca agi taÇã0,

ãcido ct orîdri co concentrado ãs sol uções de permanganato de

potãssio, calculadas para se obter no mînimo cinco gramas

de cri ptomel ana, atã que ud sol uções perdessem a col oração.

As misturas foram colocadas em banhos termostatiza
dos a 609c e retiradas em tempos que variaram de I a .l40

di as.

0s materi ai s obti dos, fi I trados, I avados, e secos,

foram identificados mineralogicamente e analisados quimica-

mente.

0s resul tados das anãl i ses quimi cas encontram-se na

tabela II e os teores dos óxidos constituintes foram proJeta-

dos em grãficoi em função de recîproca da raiz quadrada do
tempo - figuras de número 3 (34 a,3D).

o
c
N

òe

,W-M-,/ffi'{ 
*t*:

#Hr*"4-----w -ø'

-It 2 (DIAS)



ResuLtados das anã,Líses químícas das

zineo, sinbet,izadas com tempo cJe

AÌ,10 STRAS

R-1-N-I
R-].-N-IT
R-1-N-]II
R-].-N-IV
R-I-N-V
R-I-N-VI

R-1-N-1
R-l-N-2
R-t-N-3
R-1-N-4
R-1-N-5
R-1-N-6
R-l-N-7
R-]-N-B

R_1-N-A

R-1-N-B
R-1-N-C
R*]-N-D
R-]-N-E
R-1-N-F
R-1-N-G
R-1-N-H

%Ì4n0 ,

79,51
7O,23

81,70
85,60
86,62
87,10

74,44
72,63
74,70
84, 6 g

84,59
85,08
87,95
88,73

79,00
83,90
84,12
87,07

86, B6

86, 84

85, B3

86,68

TABTLA I I

%lín0

7,69
6, B4

B, 5I
5 ,22
3 ,97
3 ,92

2 ,54
9,L3
7 ,97

'¿ ,2I
6,64
6,53
2,gO

2,70

7,OO

5,70
7,Or
4,59
3,13
4 ,26
5,02
3,76

criptomeLanas isentas de

digestão uayíã,ueL,

%K,r0

5 ,2I
6 ,2lJ

6.15
5,35
5,76
5 ,32

5 ' 4B

4,78
4,99
4 ,28
5,07
5,lB
5,6u
6,31

a 11

4,00
3,75
4 ,22
4,16
4 ,2I
5,39
5,SJB

26

%u 20+

3 ,23
5,75
1.99
2,24
2,OB

2,OO

6,9I
5,95
4 ,54
3 ,52
2 ,83
2,OB

2,OO

r,45

6,60
4 ,40
3,76
3,03
3,10
2 ,48
r ,92
l,6B

%H ^0¿

4 ,30
10,89
1.63
1,59
1,53
1,03

10,61
7,44
7,BI
2,27
0,90
r,12
1,51
o,79

4,L2
1,gg
1,46
l,1B
2,73
2,2O

l, 84

1,93

TEMPO
( dias )

7

13

2I
46

55

7I

l
3

4

L0

30

60

91

t40

I
3

4

10

30

60

gl

1"40



FIGURA 3

compontanento doa oonponentes d,as cz,íptomelanas aintâticae em

função da neoípnoea d,a :raiz quàd,rada d,o tempo.
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A fim de veri fi car-se a I nfl uênci a do excesso de aì _

guns dos reagentes jã utilizados, e aindarem diferentes tem-
pos de dÍgestão, efetuaram-se experiãncias nas quais os teo_
res de ions zi nco, foram aumentados , ona pel a i ntrodução de

excesso de zi nco metãl i co na redução do permanganato de po_

tãssio, ora peìa adíção de sal de zinco. Real izaram-se, tam-
bãm, experiãncias nas quais foi introduzido excesso de

ions potãssio.

5.2.4.I. SOLUçÃO NUTRITNTE CONTENDO EXCESSO

Dr ïorus zINc0

5.2"4. VARIAçÃ0 Dos TE0Rrs DE REAcENTES

Parti u-se de mi stura contendo sol ução

manganato de potãss i o , 0, SM de ãci do suì fúri
zi nco metãl i co em grãos que foi manti da a 60çc

dias.

- 7.9

A compos i ção quimi ca da crí ptome I ana obti da encon_
tra-se na tabela I - amostra R-l-D-3.

uma sintese reaì i zada com excesso ainda maior de zin
co metãl icor pFoduziu cripotmelana (cataìogada como R-0) em

equilibrio com cristais centimãtricos de sulfato de zinco.
A composição quîmica da criptomelana obtida encontra-se na

tabela III.

Compo síção

MnO,

Mn0

Kzo

0,054M de per-

co e l5 g de

du ran te l7

TABELA I I I

quíníea da cz,íptomelana R-0 eontend,o íons

Bo ,25r.

5,322

6 ,26e"

Zn0

'ro*
H zo-

0,672

6 ,422

r,o4z

z7,neo.
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uti I izando-se alnda excesso de zinco metãl ico a fim
de se obter criptomelana mas, sem cristais de sulfato de zin
c0, obtlveram-se materiais cujas composições quimicas encon-

tram-se na tabel a I - amostras R-t -B-4 e R-l -B-6.

clorídrico e presença de íons zinco, introduzidos sob a forma

de sal em quantidades equÍvalentes äs de zinco metãJ icor pFo

duziu criptomelanas maì cristal izadas. As composições quîmi-
cas das criptomelanas obt.idas encontran-se na tabela IV.

ÏABILA IV

A redução de permanganato de potãssi o com

conposíção químiea de cr,íptomeLanas obtíd.as peLa redução

KMnTn com HCL e eæcesro de zn?+.

AM)STRAS %14n0, %l,tn)

R-l-s-r 68,42 2,12
R-1-S-IT 75,51 2,04
R-1-S-III 77,68 1,06

Apesar da mã

dente mel hori a no grau

tempo de di ges tã0, veri

ios'X.

%K 20

l, 39

2 ,50
3, 38

ãcÍdo

%ZnT %U Z0+

g, 87 6,23
7,97 1,18
7 , 82 5,32

cri s tal i zação, veri fi cou-se uma evi -

de cristal ini dade com o aumento do

f i cado atra6s de di f rações de ra-

Em sol ução contendo permanganato de

0,054M, 0,50M de .rcido sul f úrico, dissolveu-se sal

sio, para uma concentração 0,361'1 e adi cionaram-se

zinco metãlico.

A temperatura de síntese foi de 60qC e

digestão variou de I a 92 djas.

s .2 .4 .2 . s0LUçÃ0 NUTRr ENTE C0M TXCESS0 DE fOnS

POTÃSS I O

%H 20

ll,gg
10,77

4 '73

de

TEMPO
( días )

13

30
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.potãssio

de potãs -

7,5 g de

o tempo de



cham- s e

0s

na

Anã'Líee quíníea pareíaL de cz,iptomeLanaa obtíd,ae peLa red,ução
de ItMn7o..com Zn/H+ " eûeesso de K+.

AÌ4)STRAS %K ZO %Zn7 IEM?7
( díae )

R-1-t1-t 4,78 o,47 I
R-1-14-2 4,78 0,40 3
R-l-t4-3 4,g0 0,43 4
R-1-t1-4 5,2g 0,33 30
R-1-N-5 5,82 o,2o s2

teores

tabeìa

_ 3t

KZ} e 7n0 das críptomelanas obildas a_
de

v.

TABTLA V

5.3. SfNTESE DE CRIPTOMELANA A 25QC

Mn?+ cou oxIGÊNIo EM pREsENçA

visando-se aproximar as condições experimentais de

formação de cri ptomel anas , daquel as que ocorrem na natureza,
tentaram-se sínteses partindo de soruções contendo íons man-
ganôs (II) e potã,ssio. variaram-se as concentrações hidroge_
niônicas, pela adição de HN03 e borburhou-se oxigênio puro
ã pressão ordí nãri a.

partiu-se de quantidades previamente carcuradas de

sal de manganãs, com pH iniciais altos, ao redor de ì0,e bai
xos em torno de l,s. calcularam-se tamb6m quantidades de K0H

necessãrias para reagir com 7s% do manganôs em sorução.
Em pH el evados formou-se i ni ci aJmente pi rocroi ta,que

evoìuíu dando como produto finaì, manganita, ou misturas de

manganita e hausmanita. Nestes casos verificaram-se varia_
ções decrescentes de pH, de J0,00 a 6,00 e crescentes de Eh,

PELA OXI DAçÃO DE

f
DE K'



de 40 a 200 mV.

As difrações de

fias eletrônicas (figuras

experiências catal ogadas

a

b

o

d

raios-X (figuras

5A a 5D) mostram

como R-6-E-5, 6,

4a a 4d )e mi crogra

os resul tados das

7, e B.

Diagnamas de raios-X de materíais síntetizad.os a

pH iníciaL L0,00.

a, y-Mn))H + MnS)4 (R-6-E-S)

b, e e d. \-Mn))il (R-6-E-6, Z e B)

-32

FIGURA 4



A ( 21.000x)
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B (30.000x)

c (21.000x)

FIGURA 5

Mienografiae eLetrônícas doe nateniaíe obtidoe peLa

reação de an?+¡x*/0, en pH lo,0o,

A. \-Mn00H + Mnr?o

B, C e D.

D (42.000x)

,FMn00H



Em pH lnicials menores que 1,s0, obilveram-se crig
tomel anas mi crocrl stal I nas .

Prevendo-se a possib{l ldade de acelerarem-se os

processos de nucl eaçã0, tentou-sB, al ãm de pH bai xo, êl e_

var-se o teor de potãssio do meio.

A 'l 00 m] de sol ução 0,2 mol ar de sul f ato de manga-

nês, juntou-se nitrato de potãssio para ter-se solução 0,1

moìar.

Ajustou-se o pH a zero e adicionou_se, gota .a. go_

tâ, com agitaÇão, solução 0,1 morar de hidrõxido de potãs-
sio em quantidade necessãria para precipitar 7si, de Mn2*

em sol ução.

Durante a experiância o pH variou de 0,00 ô 3,00,e
o Eh de 500 a Bl0 mV.

0 materiar obtrdo foi Ídentificado mineralogicamen

te atravãs de difrações eletrõnicas (figura 6) tendo-se
obti do, de sete di frações r os segul ntes val ores mãdi os em

angstrons:3,127; 2,408; 2,.l63; l,83J; 'l ,b4l; .|,423; que cor_

respondäm ã criptomeìana.

A micrografia eletrônica (figura 7) mostra os mi-
crocristais de criptomelana.

- 34

Tentou-se ai nda, a parti r de pH r ,00 er evar-se
gradativamente o pH atã 6,00, pela adição de hidrõxido de

potãssio. A identificação mÍneralõgica do material obtido
mostrou tratar-se de mistura de criptomelana (microcristal i
na ) , mangani ta, nsuti ta e hausmani ta.



CniptomeLana sintâtica obttda pela oæid.ação d.e MnZ+ en nis_
tuz,a com íons potãssio.

Difz.ação eLetz'ôníca QZS KV) - (6)
Mícz,ognafia eLetr,ônica - ( Z - j.0,000X)

FIGTJRA 6

- 35

EA

Baseando-se nos resul tados experjmentais atã aqui
obti dos, rea li zaram-se aìgumas experiôncias com a final idade
de ensaiar-se a estabiì idade das cri ptomer anas sintõticas em

meio ãcido.

ESTABILIDADE DAS CRIPTOMTLANAS SINTÉTICAS EM MEIO

Ãcroo

FIGURA 7

em

das

Nessas experiências mantiveram_se os sõ1.i dos, não

presença das sol uções mães, mas, num pH i d6n ti co àqueles
condições de sinteses.

Parti ram-se de massas i dôntj cas (um grama ) das crip
tomel anas sintõticas R-0 (contendo i ons zinco) e R_l _G (sem

zinco) que foram submetidas a refruxo em meio nítri co ? - 3-
-4 molar. Ma n te ve- se o refl uxo durante Z3 di as a aproximada_



mente 95QC.

0 controìe mineraìógico foi efetuado atrav6s de difra
ção de raios-X ( fi gu ra g) e de mìcrografias eletrônì cas (figu
ras 9 e ì0). Anãl i ses quím.i cas dos sól jdos e das sol uções re
sjduais, após o refl uxo, mos tra ram que os materiais originaìs
não sofrenam modi fi cações,

a

b

d

- 36

FIGURA B

Diagz'anas de rai.os-X das anostyas R_A e R_1_G apõs
nefluxo en soLução nítz,ica d.uz,ante ZS d.ias à tempe

"a.tu?q ao redor de 9ígc.
o,

b

á.

- ano s tz,a dntcial R-0
- R-0 com HN)J ZM

- R-0 com HN) S SM

- R-0 con HN)S 4M

e - crmas b?a iníciaL R-I-G
l - ñ-J-u con HN0_ ZM

ó
g - R-1-G com N)S JM

h - R-I-G can HN7- 4M
ó



_A

Microg:r.afias eLetrônicas ( 42.000X ) ri.a eriptomeLana R-0 ap6s
refLuæo de 23 d'ias (T;95QC) em soLuções nítxicas ZM (A),

3M (B) e 4M (C).

-37

-B

FIGURA 9

-c-

A_n

Mícrognafías eLetnõn'i,cas ( 42.000x) da eríptomeLana sintâti-
ee R-1-G após refLuæo de 2s dias (TZgsQC) em soluções

nítrieas 2M (A), sM (B) e 4M (c).

B

FIGURA 1O
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5.5. OBTENçÃO DT CRIPTOMELANA A PARTIR DE OUTROS MINE.

RAIS SINTTTICOS DE MANGANÊS

fo rma

n0.

A I i beração do rnanganôs

de ions hexahidratados n dã

0 teor desses ions em sor ução ã contror ado pri nci
palmente por õxidos hidratados, carbonatos, sil ícatos e sul
fetos de manganês que conduzem ã rormação de compr exos que,
por sua vez' transformam-se em minerais estãveis sob as mais
variadas condições físico-químicas.

princípais minerais de manganês são, de modo gerar, tratadas
atravõs de diagramas pH em função de th, sendo que parte des
ta sequôncia foi determinada experÍmentalmente por Bricker
(1965) figura I I e Giovanol i (1976) ffgura 1z com excelentes
resul tados, uma vez Quê, na natureza tem-se quadros evor uti -
vos semel hantes aos propostos por esses pesquisadores.

A paragônese da criptomerana e de arguns outros mi-
nerai s tambãm estãvei s r rìo entanto, são es tudados somente
sob aspectos mineraìõgicos descritivos de jazidas de manga_

nês.

de. seus protominãrios sob a

i níci o ao seu ci cl o supãrge

A sequênci a de transformações e parag6'neses

Referencias que envoivem estudos experimentais so_
bre transformações de protomin6rios ou mrsmo de minerais se

cundãrios em criptomel ana, são poucas, e raras são aqueì as
que chegam a correl acionar resul tados experimentaís com os
do meio natural.

Neste trabar ho procurou-se chegar experimentarmente
ã criptomelanar pâFtíndo-se de alguns mínerais de manganâs
que com el a coexi stem na natureza.

dos



transformações, fez-se necessãrio trabarhan com minerais pu_
ros. Assim sendo, sintetizaram-se aìgurrs dos mineraís maís re
presentativos, relacionados com a criptomeìana, pop mãtodos
iã utilizados por outros pesquisadores.

A fim de obter control es rigorosos das possîvei s

- 39
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Refluxo, moses

o2

./-\,"0

\J+

5.5. I . PREPARAçÃO DE CRIPTOMELANA A PARTI R DI NSUTI,

TA ( v-Mn0r) STNTETTcA

A nsuti ta, iuntamente com a pi rol usi ta, ã um dos mi ne-

rais mais comumente encontrado ao lado de õxidos de manganês

pertencentes ao grupo al fa.
utilizando-se o mãtodo proposto por Gremser e Neve

(1939) e GÍovanoli et al (.l976) obtiveram-se zs g de nsutita
prati camente pura, contendo apenas como impureza traços de

amônio-criptomel ana.

As f iguras de número l3 e ì4 (A e B) mostram, respect.i

vamente , os resul tados obti dos atravãs de raios-X e por mi -
croscopia eletrônica.

/, 
a-MnrO.

tmp¡lhomonlo oo ocoso

\:=-

12

íon nangan'ãa heæahídratad,o

(Gíovanolí, 1976 ) .



Diagnana das ya¿as ca?ae

FIGURA 
.¡ 

3

terísticas da nsutíta

- 4t

Mierografías eLetrôníeas de eristais pu"oe d.e y-MnT, sob a

forna de agLomerados em fonma de ouríços (A) e prísmas ben
desenuolÐidos de y-Mn7, eom impunezas d,e amônio-cníptomeLana

(agulhas fínas) (B).

( '¡-Mn? r) .

A (20.000x)

A nsutita obtida foi utilizada em uma sãrie de seis
experiêncías (R-ll-A-t a R-ll-A-6) contendo 1,00 g desse mi-
neral em 500 ml de solução nitrica 6M.

Buser et al (1954) mostraram atrav6s de sintese,que
a transformação de ions manganês em o-Mn02 ou y-Mn0, depende

da relação K+/Mn4+ ou seJa, se esta relação for maior ou

FIGURA I 4

B ( 42,000x)
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lgual a l:70, formarã criptomelana e, se for menor que esse
val or, darã t-Hn0r.

Baseando-se nesses dados car cur aram-se, parti ndo da
composição químíca de uma criptomelana ideal, os teores mî_
nimo e mãximo de potãssio, sendo que nessas experiôncias as
quantidades de ions potãisio e a temperatura sofreram varia
ções, levando-se em conta tambãm a reração determiliada por
Buser et al.

0 quadro abaÍxo fornece as condíções em que se re-
al izaram essas experiências.

AMOSTRAS m*+ (m9 )

R-11.-A-t
R-1t-A-2
R-11-A-3
R-11-A-4
R-11-A-s
R-11-A-6

As misturas foram agitadas diariamente, e de tem-
po em tempo col etaram-se al iquotas, que apõs fi I tração e I a
vagens' foram destinadas aos estudos minerarõgicos atravãs
de raios-X e microscopia eletrônica.

Estudos mi nerat õgi cos a par ti r dessas experiências,
por meio da difração de raios-X, não mostraram transforma_
ções mineralõgicas significatívas. A figura l5 mostra os
diagramas de pó das amostras A-l a A-4, apõs 66 dias de di_
ges tão .

Estudos por mi croscopia eretrôni ca mostram resur ta
dos semelhantes das quatro amostras, não se conseguf nOo .ri
denciar a infì uôncia da variação dos teores de potãssio nas
transformações.

5

40

60

193

193

1S3

TEMPERATURA ( 9C )

4A

40

40

40

60

i too
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A sequêncì a de mi crog rafi as eletrônicas, dadas a se

guir, do cumen ta as pequenas tra n s fo rma ções ocorri das.

As fìguras I6 A e l6 B mostram agregados escuros,

com a forma de ouriços, de V-14n0r, iniciando sua desagrega-

ção ap6s dois dias de digestão.

Apõs nove dias de contato do s6l i do com a mj stuna

nítrica, observam-se (fìgura 16 C) prismas de y-l'1n0,, pro-

dutos da de s i nteg ra ção dos ouriços, bem como , presença de

agul has finas de amônio-criptomeìana proveniente da impure-

za dos materjais de partìda.

As micrografias das f iguras l6 D e l6 E mostram que

depois de l6 dias de digestão os ouri ços des i n te g ra ran- se to

talmente, e ao mesmo tempo em que cri stai s de t -Mn 0, se aper

feiçoaram, aguì has de cri ptomel ana começaram a desenvol ver -

-se.

Apõ s 66 dias comprovarn-se, pela mì crograf ia da fì-
gura l6 F, agulhas finas de cri ptomelana bem cristalizada
mas ai nda ern mistuna con crjstais de y-Mn0,.

FIGURA I5

Diagnanas de yaíos-X contendo
"f -Mn), (amosl;t'as A-1 a

raias ben nítidas de

lt- 4 ) .



A (42.000x)

digeetão - 2 días

44

B (42.000x)
digestão - 2 dias

D (42.A00X)
digestão - 16 dias

c (42.000x)
diges tão - I dias

Micz,ogz,afías eLetyônicas onde se ob$erüq. pequena euolução d.e

\-14n0 Z em criptoneLana poz, digesl;ão em mistura potå,ssio-ni.bt.i-
ca em l)enpos uariados ( eæpez,iânctas R-J. j-A-L a Iì-11-A-4),

E (84.000x)
dígestão - 16 dias

FIGURA 16

[ (21,000x)

digesl:ão - 16 días
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As amostras das experìências R-l I -A-5 e R-l I -A-6 fo

ram reti radas apõs 5, 25" e 57 dias.

0s estudos por difração de ra ios -X dessas amostì"as

(f igura I7) mostram que na sãr'i e A-5 (604C) houve, com o

tempo, uma continua evol ução de nsuti ta a cri ptome lana, ao

passo que na s6rie R-6 (l00SC ) tem-se cri ptomel ana somente

no di agrama correspondente a 5 d.i as de di gestã0, desaparecen

do nos dì agramas de 25 e 57 dias.

a

b

c

d

e

Diagt:amas de raios-X das rcsias cat'cctenístícas de "(-Mnaz e

de cr,íp bomeLana ence t;o en d" cujas z'aias coz,nespondem dpenaa

ãs de .¡ -14n0 , "

As micrografias el etroni câs das figuras

mos tram presença de aguìhas fj nas de cript0melana

ra com pri smas de y-Mn02 bem desenvol vi dos, apõs

co dias de digestã0.

FIGURA 17

As fì guras de nünlero I B C e 0 mostram as mi crogra-

fias dos materjais obtidos apõs 25 dias de digestão. Comp ro -

va- se grande quantì dade de agui has fj nas de cr'í ptomel ana ob-

ti da nas experi6ncjas R-11-A-5 e não se veri fi ca sua presen-

ça em R- l1-A-6.

1B A e lB B

em mistu-

sornente ci n



As mesmas observações podem

fi gu ras 1B E e F que correspondem ãs

R-lI-A-6 com 57 dìas de digestão.
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ser feitas em rel ação

experiências R-t I -A- 5

A (42.000x)

R- 1 1-A- 5

dígestão - 5 dias

as

e

B ( 42.000x)
R-1.1-A-6

digestão - 5 dias

D (21.000x)
R- L 1-A- 6

digestão - 5 dias

c ( 21 .000x )

R-11-A-5
digestão - 5

Micnognafías eLetrõnicas onde se obser,l)a q, presença. de cnís-
tais de criptoneLana em místuz,a com f-MnO Z (A, B, C e E) e

cnietaie de \-MnO, eonstítuindo-se numa única fase ( D e F )"

E (21.000x)
R-11-A- 5

digestão - 57 días

FIGURA I8

diae
q

F (21.000x)
R-11-A-6

dig e st,ão - 57 días
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Flnalmente, com o obJetivo de constatar que réalmente
não se forma criptomeìana ã temperatura de ebullção pariln-
do-se de y-Mn0r, real I zaram-se mais duas experiãncias.

Em balão de fundo redondo, contendo s00 ml de HN03 6M

e t93 mg de K*, juntou-se 1,00 g de y-Mn0r.

Apõs refluxo, ã temperatura de ebulição por ZA dias o

materlal foi filtrado lavado e depois de seco a 50gc, destí_
nado aos estudos mineral6gicos. Esta experíência foi catalo-
gada como R-l ì -B-l .

Real izou-se uma outra experiência

na qual entretanto, aumentou-se dez vezes

tãssio.

0s diagramas de raros-x da flgura t9 mostram ralas ca

racteristi cas do y-Mn0, em ambas as experiãncias.

As micrografias da figura zo A e B indlcam presença a

penas de cri stai s puros de y-Mn0r.

semel hante( R-l I

o teor de íons

'B-2)
po-



FIGURA I9

Diagramas de raios-X contendo z,aias de y-MnÒ r.

A (42,000x)
R-1.1-B-:l

digestão - 20 dias

FIGURA 2O

Mícz,o s e opias elet:rônícas de

B (42.000x)
R-11-B-2

dígestão - 20 dias

cnisl;ais de f-Mn) ,.



Síntese de criptomelana, por oxidação de manganãs

(II) em mistura com hid16xido de potãssio e oxigânio gaso_

so, pôde produzir, conforme jã foi visto, ê't pH elevados ,

manganita ou este mineraì em mistura com hausmanii.a.

Como este mesmo mãtodo conduziu r ênì pH baíxos, ã

formação de criptomeìanar pFocurou-se transformar, nessas
condições, manganita em criptomelana.

Tentou-se então, numa prímei ra etapa, obter manga

ni ta baseando-se no m6todo proposto por Fei tknecht e Marti
(re4s).

Nas primei ras tentativas obtiveram-se misturas de

v-14n00H e Mnr0o conforme i ndi cam os di agramas de raios-x
(figura ?1 a) e as micrografias eretrônicas (figura ?z).

Chegou-se tambãm a obter misturas de y-ldn00H com

y-14n02n conforme pode se observar no diagrama de põ da fi-
gura 21 b e pelas micrôgrafias- eletrônicas das fÍguras 23A

e B. Em al guns casos obteve-se como impureza amôni o-cri pto
melana, que aparece nitidamente na micrografia eletrôníc.¡
da fi gura ?3 B sob a forma de agul has fi nas .

5.5.2. TENTATIVAS DE OBTTNçÃO DE CRIPTO14ELANA A

PARTIR DE MANGANITA SINTETICA
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Fi na'lmente consegui u-se obter atrav6s de duas pre
parações R-9-C e R-9-C-l , mangani tas puras conforme compro

vam os dìagramas de raíos-x das figuras 21 c e d e as mi-
crografias eletrônicas das figuras 24 A, B, C e D.



a

b

d

Diagramas de raíos-X dos materiaís obtídos na,s tentatíüas de

preraraçã,o de manganíta.

a, \-MnO)H + Mn 
S0 4

b, 'FMn)oH + \-Mno,
c e d. \-Mn00H

FIGURA 21

- 50

Mícrografia eLtrôniea que mostra mistura de cyístais de YMn77H

e ,nUOn (21.000X).

FIGURA 22



Microgz'afías de místuy,as de et ístais de y-l4n00H, y-Mn7 ,
agulhas finas de amõnío-eriptomeLana.

A (12.000x)
FIGURA 23

- 5l

B (42.000x)

A (21.000x)

Míenog,afías eletnônícas das manganítas R-g-C ( A e B )

R-9-C-1 ( C e D ).

c (21.000x)

B (21.000x)

FIGURA 24

D (2L.000)
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0bti das as mangani tas pesou-se um g rama da amos tra

R-9-C que foi i ntroduzi do em fras co con te n do 500 ml de solu

ção 6M de ãci do ni tri co, e a segui r adicjonou-se ni trato de

potãss i o para dar sol ução 0,01M (K : Mnroru.t = I : 4).

A mi stura foì I evada a banho termostati zado ã tem-

peratura de 60QC.

Decorri das 290 horas, col e ta ram- s e amos tra s que,

apõs anãl i ses mi neraì 6g j cas atravõs de raios-X e microsco -

pia eletrôni ca, nostraram que a mangani ta t ran s fo rmou - se to

talmente em pìrolus.ita (fi gura 25 a).

Adi ci onou-se então maj s ni trato de potãssio, para

obter-se soìução 0,02M e manteve-se a mistura na mesma tem-

pe ra tu ra (60ÇC) por mais 50 dias,

0 materi al foi col etado e novamente i denti fi cado

por raios-X (f igura 25 b) e por nri crograf ias eletrônicas (f i

gura 26) mos trando tratar-se de pi rol usì ta pura.

Diagranas de z.aio s-X
FIGURA 25 (a e b)

con z,aias cayacterísticas

FIGURA 26

Míerognafia eLetr6níca de aguLhas de piroLueíta pu"a (21.000X).

de piz,olusita.



pero mãtodo proposto por Giovanori et ar (r967),pre
pararam-se l7 g de hausmanìta, catalogada como R-9_G-2, que

foi estudada mínerarõgicamente atravãs de dífração de raios-
-x (figura 27 a) e de mícroscopia eretrônica (figura zB A)

0s resuì tados obtidos mos traram tratar-se de hausmani ta pra
ti camente pura, contendo apenas como impureza, traços de man

ganita que pôae ser vista na micrografia sob a forma de fi
nas agul has.

0 comportamento da hausmaní ta em meio ãci do foi en_

saíado atrav6s de experiöncias em que se submeteu um grama

do mineral a refluxo em meio nitrico 6M e temperatura ao re_
dor de l00Qc. Apõs 60 horas de refluxo o materiat foi fíìtra
do, lavado, seco a 50gc e anal isado mineralogÍcamente.

As figuras de nümeros Zl h e ZB B mostramr Fêspec-
tivamente, os resul tados obti dos por difração de raíos-x e

por microscopia eletrõnica, indicando a transformação total
de hausmanita em nsutita com traços de pirolusita.

Efetuaram-se, tambõm, experiônci as ( R-g-G-z-A a F)

nas qua'i s a hausmani ta s i ntõti ca f oi col ocada em mi s tura com

sol uções nítri cas onde se variaram as temperaturas,pH e quan

tí dades de ions potãss i o conforme i ndi ca a tabel a vl .

0s produtos obti dos foram estudados atravËs de di-
fração de rajos-X e por microscopia eletrônica, verificando_
-se a transformação totar da hausmani ta em nsuti ta,sendo que

na experiãncia R-9- G-z-F (figura s 27 g e zg F) obteve-se, a

lõm de nsutita, traços cle pirolusita.

5.5.3. TTNTATIVAS

TINDO DE

DE PREPARAçÂO DE CRIPTOMELANA PAR

HAUSMANITA SINTETI CR

- 53



As figuras de números 27 b a g e as de 29

mostram, respectivamente, os resul tados de raios-X e

croscopi a eletrôni ca.

Condições eæpenimentais utíLizadas nas tentatí¡;as
rircção de Mn g0 4 em criptoneLana.

TABELA VI

mo+ [B)

0,5

5,0

5,0
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HNO^

pH=0

pH=0

611

6fl

6tï

6 lvl

AaF
de mi

T(9C)

60

60

60

60

60
: roo

f
d

h

de tz,ans f oz,

Tempo I h )

290

290

18

290

55

Dífz,ações de naios-X da hausmanita pura (a), de nsutítas puz,ae
(b a f) e de duas nsutitas ( g e h) contendo tyaços de pirolu-

sita, onde se obseyoam as yaias cayactez,ísticas.

FIGURA 27



Micrografias de hausmaníta síntãt¿ca. (R-9-c-2) contendo cono

inpureza pequenas aguLhas de manganita (A) e nsutita com im-

purezd. de piroLusita, obtida apás z,efluæo ( 1100QC) de Mnr0o

em HN), 6M durante 60 horas (B).

A (40.000x)

55 -

FIGURA 28

B (40.000x)



A (40.000x)
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B (40.000x)

D (40.000x)

Micnognafias eLetrõnieas dos produtos
mação, em soLuções potã.ssío-nítníeas,
raturas e tempos oaríados,
A a E, crístais puï'os de nsutíta,
F. erístaís de nsutita contendo traços

c (40.000x)

E (40.000x)

FI GURA 29

F (40.000x)

obtidos pela transfor-
de hausmaníta em tempe

de píroLusíta.



5.6 " DISCUSSÃO E CONCLUSõES DA PRIMEIRA PARTI

As experiänci as de sinteses de criptomelana forne-
ceram dados que permitem chegar a conclusões não sõ referen
tes aos mãtodos e condi ções de preparação, mas tambãm sobre

alguns comportamentos de seus ions constituintes. As tenta-
t'i vas de olrt,errção de crÌptomeiana a partir de outros mine

rais de man!Janãs fornecem tambõm subsidios para propor meca

ni smos de sua formação e possivei s parag6neses.

0btenções de cri ptomel anas pel a redução de perman-

ganato cie potãssio, com zinco metãlico em meio sulfünico e

com ãcido cloridrico, mostnaram-se viãvels.
0 grau de cristal inídade de criptomeìanas sinteti-

zadas por esses nrãtodos ã maior em temperaturas superÍores

a 60QC do que em temperaturas i nferi ores a 40gC, num mesmo

tempo de digestã0. A 25qc exige-ser pâFô obter-se ma,terial

cristal ino, tempo de dÍgestão mais prolongado do que a tem-

peraturas superÍores.

Nas sinteses, o mai or tempo de digestão conduz sem

pre ã puri fi cação dos mi nerai s. No entanto, se o sõl i do 6

manti do em contato co;n sol uções contendo somente ãci do de

mesma concentração utitizada nas sínteses, não se verifica
aperfe'i çoamento cri stal i no e nem mesmo perdas notãvei s de

seus consti tui ntes. Este comportamento demonstra que a crig
tomeìana õ um mineral bastante estãvel, mesmo em meios for-
temente ãci dos.

A composição quimica das criptomelanas obtidas pe-

la redução com hidr ogênio em estado gasoso mostrou variações

mais ou menos unjformes em tempo de ciigestão maís longo. No
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caso da redução com ãci do

mentos mais heterogôneos

dôncias.

Durante o desenvor vimento do mineral , desde que es-
te permaneça'em contato com a sol ução mãe, conforme pode se

verificar peìos grãficos (figuras 2 e 3), aìguns îons passam

a ocupar pos ições nir e:;trutura, tendendo ao seu apenfeiçoa
mento em detrimento de outros que são el Íminados, passando
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cl oridri co obti vEram-se comporta

mostrando, êtìtretantoras megmas ten

do edificio cristal ino para a solução.

0s ions de manganês (II), durante o

da criptomel ana, tendem a ceder seus ì ugares nas mol duras aos

ions manganôs (IV), o que se verifica pelos seus comportamen

tos antagônicos (figuras Z A e B e 3 A e B).

A tendãnci a do manganãs ( I I ) õ, portanto, a de so-

frer continuas oxi daçõeS,. € provaveìmente urlus reações ocol
rem segundo o mecanismo proposto pon sttimm e Morgan (1970):

Mn 
2+

(uq)

*n?I 
n ,

+ 1/Z 0^
'(")

+ MnO,

(e)

mn(lIlNnor, , * 1/z oz \-(s) 
(a.) ì""*l

envelhecimento

tocatãl i se.

0s ions de manganôs ( I I ) das cri ptomer anas pare-
cem tender a zero ao ser atingída uma composíção ideal. Este
fato ã mais evidente nas criptomelanas destituídas de zinco.

Trata-se das somas dos efei tos de adsorção e au-

l1n 0,
(s)

Nn(II)mno,
(s)

214n0 o
'(s)



0 comportamento dos ions zlnco foi estudado sob vã_
rios procedimentos experlmentais de sTntese, o que permlte
determlnar as condições de entrada e er lmínação desse ere
mento na .estrutura das criptomelanas.

0s resurtados obtidos indicam que em tempo de diges
tão rel ati vamente curto, os teores de zi nco são el evados, po

rãm, tendem a zero para tempo infinito. sua parilcípação na

composição quimica das crlptomelanas acha-se intimamente as-
sociada ao tempo de contato do mineral com a solução nutrien
t€' e do mesmo modo que os íons de manganôs (II), (III), de

ferro (III)' alumínio etc., pode ocupar o rugar do manganãs
(IV) na moldura'dd criptomelana, levando o sistema a condi_
ções de menor es tabi t i dade, graças ãs di ferenças de raí os iõ
nicos e de cargas elãtrlcas. para manter-se o equilibrio de

cargas forçam-se as entradas e saidas de îons na estrutura,
produzindo deformações estruturais, fato este bastante evi_
dente quando se obtãm cri ptomel anas com al tos teores de zi n-
c0.

Experiânci as com excesso deste el emento, graças ã

grande quantí dade de zi nco metãl i co de parti da, demonstraram
que seu teor foi menor que aqueì es de outras cri ptomel anas ,

com pouco zinco em sol ução e tempo de envel hecimento mai s

cu rto .

sinteses com excesso de îons zi nco em sor uÇão, en-
tretanto, quando i ntroduzl dos na forma de sal , conduzí ram a

cri ptomel anas com el evados teores desses îons e ã formação
de compostos mal cri star i zados . A i ntrodução de zi nco na

estrutura da criptomelana ã mais facilmente obtida pela redu
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ção do permanganato de potãss i o com ãci do cl orîdri co e sal de

zi nco, Qlll que ãqueì as envol vendo zi nco metãl i co. Isto ocorre,
provavelmente, tendo em vista maior velocidade de reação a-

travãs de hidrogânio no estado nascente.

Fi nal mente observa-se que o bai xo grau de cri stal i ni
dade dos minerais sÍntetizados com excesso de îons zinco,traz
como consequôncia maior teor de ãgua adsorvida do que ôQU€r

I es obti dos norma I mente .

0 aperfei çoamento cri stal i no envol ve tamb6m íons po-

tãssio e ãgua.

A ãgua, sêgundo seu comportamento em reração ao po-

tãssi o, parece comparti I har com este no preenchimento do tú
neì das cri ptornel anas ; seu teor, determi nado anal í ti cament.l
corresponde ãqueìa que se encontra na forma de 0H- entre os

ions 02-, ligados aos octaedros de manganês (IV), e tamb6m

substi tuindo os ions potãssio.

0 tamanho das partîculas K+ 
" Hz0 (shannon e prewitt,

'l 969) 6 prati camente o mesmo e, certamente, dado o equi I ibrlo
elãtrico, a ãgua deve apresentar-se,.no túnel, :ña forma proto

nada como ions hidroxônios impedindo colapsos estruturais.
segundo Bystrom e Bystrom (.l960, lgSr ) a formação de

õxidos de manganãs do grupo alfa dã-se inicialmente atravãs

de filas duplas de l\1n0, comuns ãs estruturas de o-Mn0, e rams

de'l i ta (Mn02 ) .

A presença de cãtions grandes faz com que essas filas
se iuntem ao redor desses ions prorluzi ndo mi nerai s do grupo

al fa . CIaso não se tenha a presença desses cãtí ons , formaF¡sê

-ã ramsdet i ta.

Gi ovanol i e Brutsch ( I 978) concl uf ram que as estrutu



ras enr túnel são mais

I as, no entanto, ao se

lamelar.

As experiâncias de sinteses levam a concìuir ainda,
que a estabilidade da criptomeJana em pll baíxo poderia condu
zir, graças ã el evada concentração de Hg0n e ausânci a de K+

ã rormação de o-t4n0, como teria sido obtido por Dubois(ì936).
E provãver que este tenha sido um dos mecanismos

que provocaram a formação de criptomelana natural praticamen
te i senta de potãssio em sandur - India (Nagana, 1g62) ,

No caso de haver presença de ions potãssio no meio,
este competirã com os ions H30*, levando o sistema a um equi
librio no quaì atingi r-se-ão teores mãximos de potãssio e mi
ninos de H30*.

Tudo reva a crer que uma das condições essencdais
para formar-se criptomelana são as de pH baixo e presença de

ions potãssio, uma vez que esses cãtions (Hr0+ e K+) devem

proporci onar nucl eações cri s tal Í nas .

A estabilîdade da estrutuna da criptomelana parece

estar associada ã presença de elevados teores de H30* bu H30*

e K+.0s dados experimentais levam a crer, tambãm,que a nu

cleação ã no início, mais suscetíveì a aceitar relativanente
mai s H30* que K*, mesmo com excesso deste úl timo.

0 teor dos ions potãssio deve atingir valor mãximo

em crÍptomelana com composição quimica ideal.

estãveí s que as I amel ares, e que aque-

formarem ¡ pôssôm antes por uma fase

A extrapoìação do KZ0 para tempo infinito
nas diferentes experiências real izadas obtendo-se

lanas sem zinco que chegaram a fornecer 6,3% de Kz0

6,4% o teor cal cul ado para uma cri ptomel ana com fõrmul a

variou

criptome-

sendo

qui-
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mica ideal. Na natureza o valor mãximo encontrado foi de 6,6%
e o de 7% foÍ obtido por McKenzie (t971) em condições muito
afastadas das naturars (bf rnessr ta aquecfda a 400gc por 60 ho
ras).

As substftuições dos Tons de manganäs (tV¡ pelos
de zincon QUê revam a provãveis deformações estruturais, são
evidenciadas, tamb6m, pera baixa aceitação de íons potãssio.

A oxi dação de manganãs ( I I ) com oxi gê'ni o gasoso a

259C, para obter-se criptomelana, mostrou-se possível somente
em pH menores que 3,0 r ê com adição qradativa de hidrõxido
de potãssío. 0 materiar obtido por este processo apresentou-
-se mi crocrÍ star i no ' t provãver que, com tempo de .., drgeetão
mais prolongado, talvez fosse possível obter minerais
melhor grau de cristalinidade.

Nestas expeniâncias, em pH baixos, estes são aumen
tados com a evolução do sistema para um estado mais estãvel,
enguanto que os valores de Eh tendem a dimfnuir. ,

E possiver que a formaÇão de cri ptomer ana por esse
pr0cesso ocorra como consequôncia da formação local lzada de q
xldos de manganês hidratados instãveis, que em presença de ex
cesso de ions manganôs, de hidrônio e potãssio formam nú_
cleos cristal lnos que passam a se desenvolver.

Em pH iniciais artos o sistema 6 revado a pH meno_
res e Eh maiores, no sentido de formação de mi nerai s .rêstã-
vei s, não chegando, no entanto, a produzi r cri ptomer ana. Nes-
te caso o s i stema se estabi I i za formando y-Mn0r, y-Mn00H e

Mnr0O.

conseguiu-s€, experimentarmente em meio ãcido,trans
formar nsuti ta em cri ptomel ana, veri fi cando-se que o teor de

ions potãssio pouca ìnfruôncia tem nesse processo de transfor
mação e que er a não ocorre em temperaturas de ebuHção.

icom
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A trans formação de mangani ta em cri ptomer ana, mesmo

com excesso de potãssio, mostrou-se inviãvel e a reação le-
vou ã rormação de pìrolusita que se manteve estãvel mesmo em

experiênc'ias com excesso de íons potãssio.

As tentativas de transfornar hausmanita em criptomg
Iana Ievou a formação de nsutìta, o que permite concluir que

provavel men t-e ã possivel a evol ução de hausmani ta ã cri ptome

lana, pâssando intermediarianrente pela nsutita. Nestas expe-

riôncias o aparecimento de pirolusita, como traços, deve-se

ã presença de mangani ta impuri fi cando o materj al de parti da.

Estes resul tados permitem concluir que a ', formação

de criptomelana a partir de pti elevados estã lim.itada ã for-
mação de mineraís íntermedíãrjos, mesmo em presença de potãs

sio. No caso do pl-l ser diminujdo gradat'i vamente na presença

de ions potãssio, a criptornelana poderã formar-se atrav6s da

nsuti ta.

se o pll for baixo a formação de criptomelana pode

inde¡lender da presença de ions potãssio. Neste caso o meca

nismo de formação difere substanciarmente do anterior, isto
6, obt6m-se a associação p11 baixo/ th erevado e rãpido pro

cesso de nucleação graças ã presença de ions hidroxônÍos. Es

te f enômeno de nuc'leação dã-se com aumento r ocal de pH, mo-

tivado pela alteração de minerais (hid16'l ise) ou por outros
processos.

Finalmente, um acrescimo

cri ptomel ana produzi rã mangani ta,
vaveJmente com desenvol vimento crí
niciaìmente formada.

do pH apõs a formação de

hausmanita e nsutita, pro-

stalino da criptomelana i-



6. DETERMINAçÃO DA ENERGIA LIVRE DE FORMAÇÂO DA cRIPTOMELANA

6. I . INTRODUÇÃO

0 conhecimento de dados termodÍnâmicos de minerais,
adi cì onados aos dados de campo , ampl i a as poss i bi I i dades de
se determinar e interpretar gôneses, paragôneses,solubil ida-
des, formações e transformações desses mi nerai s .

Dos mínerais de manganês, alguns ( tenrJo em vista
principarmente as comprexidades estruturais e químicas que
ûpresentam) têm seus varores termodÍnãmicos desconhecidos.
Dentre estes minerais encontram-se õxidos de manganês do grg
po alfa. Quimicamente trata-se de minerais não estequíom6tri
cos' uma vez que suas formações estão limitadas e intimameq
te associ adas ãs condÍ ções de pH, Eh , p0^ , temperatura , quan

2ti dades de manqanôs nos es tados sõ'i i dos e em sor ução , presen
ça de el ementos estranhos ã sua estrutura, etc. .

SEGANDA PARIE
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râme t ro s

livre de

Nesta segunda parte estuda-se um dos pri ncÍpai s pa-
termodi nãmi cos da cri ptomel ana, i sto ã, sua ener$ia
Gi bbs de fo rmação .

Dos mãtodos estudados para as sinteses de criptome_
lanas, na primeira parte deste trabalho, escolheu_se o mais
adequado, a partir do quar foram obtidos arguns minerais. En
tre estes, um deres foi escorhido a fím de serem processados
exaus ti vos estudos , no senti do de bem caracteri zã- t o. Isse
mineral escorhido foi utirizado como pÍroto par¿r as detcrmi-
nações termodi nâmi cas .

A determinação da energia rivre de .iol^mação baseou_
-se na sol ubi ì i dade dessa cri ptonrel ana si nt6ti ca padrão em



presenÇa de el etrõt i tos .

0utras cri ptomel anas s i nt6ti cas , mas com compos i ções

quími cas di ferentes, ti veram tambãm suas energi as I i vres de

formação determi nadas .

Atravãs da obtenção de criptomelana pela oxidação di

reta do manqanâs ( I I ) foi possível determi nar o potenci al nor

mal de öx'ido redução, atr¿rv6s do qual determi nou-se tambãnr o

va'lor de energia l ivre de formação das criptomelanas sinteti -

zadas.

Tentou-se ainda, apenas cotn a finalidade de estabele

cerem-se correlaqões, determinar a enerqia livre de formação

de duas cri ptomel anas naturai s .

6.2. STNTESE I CARACTERIZAÇÃO DT

TUDOS TE RMOD I NNM I COS
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A formação dos 6xidos de manqanês do grupo alfa se a

presenta sempre presa a i números fatores físi co-quimi cos, e

por esse motivo raramente são encontrados no estado puro na

natureza.0s estudos do comportamento termodinâmico, no entan

to, devem ser realizados com materiais puros e estãveis a fim

de que não seiam falseados.

Baseando-se nos resul tados dos estudos das sínteses

da primeira parte deste trabalho, procurou-se obter uma crip-

tomel ana que pudesse, graças ãs suas carâcteristi cas ' servi r

de model o para os estudos termodi nâmi cos .

0bteve-se um mineral com elevado teor de pureza' que

mostrou possuir, apõs eXaustivos estudos químicos, mlneralõgi

cos, termogravimãtri cos, etc. , ÞFopriedades semel hantes ãs na

turai s, e portanto adequado aos estudos termodi nâmi cos.

UMA CRIPTOMELANA PARA ES



Cal cul aram-se quantl dades

püra obter-se aproximadamente 60 g

fol catalogada como R-l-0.

6.?.1 , SINTESE

A sintese foí real i zada pel a

to de potãss i o com äci do cl oridrí co a

17û ho¡"¿5.

0 material

porosa m6di a, I avado

e secado em estufa a

de reagentes necessãri as

de uma cri ptomel ana r gu8

As caracterizações da criptomelana R-t-G fo¡.am rea
izadas atravãs de estudos quimÍcos e mineralõgicos.

obtido foi fil trado em funil de placa

com ãgua a t6 ausêncÍ a de îons cl oreto
50çc.

6.2.2. CARACTTRIZAçÃ0
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redução de permangana

60AC e dÍ ges tão por

os resul

tram.'se

6.?.2.1 . ANÃLrSrs QUTMTCAS

A. criptomel ana

tados obti dos,

na tabela VII.

Composíção quíníea da

úxroos
oz

0 teor

a escol ha dessa

vimétri cos.

R-l -G foi anal

mõai a de ci nco

TABELA VI I

eríptomeLana

lln0,
BB,44

Ísada quimícamente, e

determi nações, encon-

de Hzo* foi
tempe ra tu ra

11n 0

3,78
Kzo

4,61

sínt,ática R-I-c.

determi nado

baseada em

nro*
2 ,86

Hzo

o ,54

a 400QC tendo si do

resul tados termogra-



0s resul tados das anãl

lar o conteúdo atômi co da cela

tomos de oxigênìo e, para taì,
por Jackson et aì (ì967), cujos

tabel a VIII.

6 .2.2 .2 . CÃLCULO DO C(]NTEIJDO ATOMI CO DA

UNITÃRIA

CãLculos do conteúdo cttômico d.a ceLa unitãria d.a cz,íptoneLa-
na sintática R-J-G.

ises químì cas pe rmi tem calcu-

uni tãri å contendo dezesseis ã

util jzou-se o nõtodo proposto

resul tados encontram-se na

óxroos

11n02

14n0

Kzo
+

Hzo

Hzo
t

úxrDos

lYn0,

11n 0

Kzo
+HO2_

Hzo

x
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CILA

TABEI-A VIII

4

88,44
3,78
4,61
2,8Ê

_!ll1
100,23

?r PESp
EQUIVAL,

4,069
0,107
0,049
0,159
0 j_0_9_0_

4,4t4

Ptl

86,936
7 0 ,937
94,175
18,01s
18,01s

EQUIVAL.
POR FÚRM.

2S , 5Q2

o,773
0,355
t,t5L

EQUIVAL.
óxroo

21 ,734
35,46S
94,179
18,015
18,01s

CONTEÚDO
ATÔHICO

7,375
0,386
0,709
l,Iss

FAT0R N0R14ALIZAD0R = 7,250\

A cela unitãria de R-l-G pode ser então, representa
da por :

K o, z o s.r,t:t) r.r^t:ur) r.o t o, o z o. l, I 5e H2o



0 grau de oxi dação de R-l -G pôde ser car cur ado per a

relação entre a soma do número de õxigânio combinado e a de
número de moles, obtendo-se o valor 1,94.

6.2.2.3. GRAU DE 0XrDAÇÃo

-2+Lne
valòr

Experimentalmente, pel a reação de R_l _G com SZ03-
EDTA, determí nou-se o grau de oxi dação, obtendo_se

1 ,92 , mõdia de cí nco determi nações .

Quando se consideraram as proporções estequiomõtri_
cas, determinadas por meío das anãl ises quimicas, obteve_ se
para o qrau de oxidaçã0, J,B9 e finalmente, obteve-se o Va_
I or I ,94 quando se 'levou em conta o grau de oxi dação do man_
ganê's passando do estado (III) para (IV).

6.2.2.4. CONTEUDO IONICO DE POTÃSSIO NA CELA

A fim de se conhecer a quantidade de ions potãssio
que ocupam os túneis das "mol6culas" da criptomelana R-l-G,
calcularam-se as porcentagens iônicas de todos seus consti-
tuintes:
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At
7,37 5 l,ln''

0,386 l,ln2*

o,70g K*

16,07 02-

t

o

7,375

0,386

o,709

16,02

As porcentaqens dos íons de uma

fõrmul a K Mng 0t e resul ta:de

x 54,938

x 54, g3g

x 39,090

x l5,ggg

405,168

2l ,20 
.6

27,715

U.-!-oa
711,193

? fONS
56,97

2 ,98

3,90

36, l5
100,00

criptomelana ideal



B tuln4+

+1K
2-16 0-

Relacionando-se

os da cri ptome I ana i dea I

das pos i ções des ses îons

padas , sendo o res tante
I

Hgo' '

B

1

16

X 54,938

39,090

'l 5,s99

= 439,504

= J9, ogo

= _z!_s r g8_1

734,578

os teoi es de potãss i o de R-l _G com

, v€Fi fi ca-se que somente 73,31%

na ceìa unitãria são por eles ocu_

- 26,697" - preench I dos por íons

travãs de

ni ca.

59,83

5 ,32

Ja: gE 
_

100,00
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6 .2 .2 ,5 . ESTUDOS MI NE RALõG I COS

As caracterizações mineraìõqicas foram estudadas a

Para fi ns comparati vos , têm_se, na tabel a IX os
resul tados obtidos expenimentalmente e os dados da ASTM

(The Powder Diffraction File - l97l ).

difratometria de raios-X e microscopia

0s resultados obtidos por micnoscopia
encontram-se na fiqura 30 ( A e B ).

eletrô-

eletrônica



Parãnetnos eríetalogrã,¡íeoe da eníptomelana (R-I-G )

I
d(A)

( ASTt'l )

6rg
4r9
3,45
3,12
2 ,46
2 ,40
2,2O

2 ,14
1,95
1 ,82
1,63
1, 54

1 ,43
1 ,36
1,30

1

2

3

4

5

6

7

I
I

10

11

12

13

14

15

TABELA IX

T/T

90

80

10

80

10

100

20

60

10

60

30

60

40

50

20

I
d(A)

(R-1-G)

7,OO

4,93
3 ,47
3,11
2,46
2,39
2,20
2 ,15
1, 93

1, 83

1, 64

1 ,54
1 ,42
1,35
7,29
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T/T
o

80

80

15

100

25

35

25

35

25

25

55

45

20

35

'1 0

(hkl)

,t10

200

220

310

400-20,'l

41 0-21 1

420-221
301

510

520-411
600

521

002-601
541

730

ldíenognafíae elettãnieae de R-I-G de e?¿staie
e?¿ptomeLana.

A (42.000x)

FIGURA 3O

B (84.000x)

putoe de



estudado

ratura a

6,2.2.6. ANÃLISES TERMOGRAVIMETRICAS

0

a

partiram-se de trôs amostras com massas Íniciais de
74,9; 75,5 e 73,7 mg. Inicíarmente aqueceram-se essas amos-
tras ã temperatura cons tante de I 00, 200 e 300gC respecti va
mente,atd que se obteve variação na perda de massa, sendo guê,
a partir dai, elas foram aquecidas at6 900gc.

0s grãficos das fiquras 3l A, B e C mostram o compor_
tamento termogravimãtri co da cri ptomer ana R-r -G.

por difração de raros-x (fÍç,ura 32l acompanharam_se
as transformações sob vãrias condições de temperaturas no in_
terväl o entre 200 e 9l 5QC e atravãs de mi crografi as eJ etrônl _

cas ( figuras 33 A e 33 B) estudaram-se as transformações a

6009c.

efel to termogravimãtri co da cri ptomer ana R-r -G foi
pressão de ar de uma atmosfera e variação de tempe

ZqC por minuto.

- 7l



m
mg

74

73

72.

7t-

70-

69-

68-

l

67-l

tno = 749 mg
TG: lotm.or.
2 "/ min

KMnsO¡6 sinl. R-f-G
Mettler TA - I pl Ø= 16 mm

toooc

m
mg
75

74

73

72

7t.

70.

| 5 tsh tóo

-72

mo = 75,5 mg
TG: lotm.or.

2 o/min

oo

A

69

68

KMng0¡6 sint.
Mettler TA-l

-'-T900" c

R.I- G

Pt /= l6mm

900qc



m
mg

73

tno = 73.7 mo
TG: I oim 'or
2 "/ min

K MngO¡6 sin t.
Metfler TA-l
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300"c

R-I-G
Pl Ø = l6mm

Díagnamas dae anã,Liees termognauímâtríeas
tâtíea R-l.-G no ínt.erualo d,e 0 a g00QC con
aie eonatantes a 100 (A),200 (B) e B00gC

C

FIGURA 3I

da eniptonelana sí4
tempenatu?ae íniei
(c).



a

b

o

d

e

f
g

h

L

i
L

Diagranas de raíos-x do eompontamento da eniptomelana R-l-G
submetída a temperatunaseneseentes de 200 a g15Qc.
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(

*
o = KrMnrOrU; = a-Mnr)r; æ = KrMne?A)

a-Mn r0,

R-1-G

2009c

2508C

3009c

3508c

4009c

5009c

5609c

6008c

7009c

9158C

*

FIGURA 32

A ( 126.

Míenografias eletnõnieas que índíeam o íníeio da tnanefonna-
ção de eníptoneLana en bíæbíita a 6009C.

h-

000x)

FIGURA 33

B ( 126 .000x)
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0 exame dos di agramas obti dos per a anãr i se termogra_
vimõtrlcar âSSociado aos diagramas de põ, índícam que a crip_
tomel ana não sofre ar teração mi nenar õ9i ca atã 5s0qc.

A partir de 6009c aìgumas indicações de corapso são
fracamente visiveis, indicando início do processo de nucrea
ção de bi xbi i ta (a-Mne0¡ ) r âSSemer hando-se aos comportamentos
das cri ptomel anas naturai s estudadas, como por exempl o, por
McMurdie e Golovato (1948), Faulring et aì (.l960), Valarell i
(1967) e tambõm das sintéticas estudadas por Gatow e

(re6t).

As mi crografi as er etrôni cas das fi guras 33 A e 33 B

mostram franjas de di fração tipi cas e agur has de formas ar-
redondadas, que i ndi cam i nici o da transformação que se traduz
tambõm pelas raias caracterîsticas nos diagramas de raios - x

(figura 32a a m).

A superficie especifica da criptomeìana R-t-G foi
determi nada peì o mãtodo BEIt(Ir)( Brunauer et al l93B) e peto
m6todo modificado e adotado peìa Microl ite s.A. Indústria e

Com6rcio, obtendo-se respecti vamente S4,Z e 62,5 
^2 

/g,
Uma cri ptomel ana naturaì , cataì ogada como R-l S, pfo_

cedente da Serra do Navio - Amapã, apresentou 6g 
^2/g,d" su_

perficie especifica quando determinada peìo segundo mõ'todo ci
tado acima.

6.2.2.7. SUPERFICIE TSPECf FICA

Glemser



pa ra

cal cuì aram-se

6 .2 .2 .8 . DENS I DADE

o cãl cul o da dens i dade

os parâmetros ôo"to
Iuo = 9'83 A

I
"o = 2'84 A

Fr ei scher e Ri chmond ( ì 943 ) obti veram o var or de
4,3 para uma criptomerana naturar e Bystrom e Bystrom (r9s0)
encontraram tambõm para cri ptomel anas natunai s , os sequi n

tes valores: 4,331 4,32; 4,41 e 4,11 .

conforme foi verificado a composição química da
criptomelana sintãtica R-r -G aproxima-se dos varores mãdios
das natunai s, apresentando tambãm var ores semer hantes no
gnau de oxidaçã0, no conteúdo iônico de potãssí0, densidade
e superfíci e especifi ca .

A composíção da ceJa unitãria ã comparãver ãqueras
determinadas pana criptomelanas naturais, possuindo caracte-
risti cas mínenalõgi cas bastante próximas.

0s resul tados obti dos, que poss i bl t i taram caracte_
rizar química e mineraìogicamente essa criptomerana sintã_
tíca, permitem afirmar que se trata de um produto, que ape_
sar de obtido artificialmente, quarda as propriedades dos mi
nerai s naturai s. tste materiaJ por apresentar-se puro torna_
-se adequado aos estudos de propriedades termodinãmicas.

A dens í dade cal cul ada produz 4,36 g/cm3.

da criptomelana R-l-G

obtendo-se os va I ores :

- 76



6"3. METODOS UTILIZADOS

FoRMAcAo ( 
^c;) 

Dr

As determi nações das enerqi as I i vres de formação de

criptomelanas foram, pnímei ramente, efetuadas atravãs de es_
tudos de suas soì ubi r i dades em presença de eretrõr i tos a ?5qc
e pressão de afrroximadamente I atm.

Este mõtodo fundamenta-se na propriedade das substãn
cias pouco solúveis, de apresentarem suas solubitidades aumen

tadas quando em presença de el etrõt i tos . Trata-se de um m6to-
do cuja eficiôncia tem sido ensaiada atravõs de ,importantes

trabal hos, como os de Rieman et al ( I 951 ) , Ramette( Igs6 ) , car-
mody (1959)' Garreìs et al (1960), BrÍcker (.l965), Builer
( I 973 ) ' etc. . Por este mõtodo foi possíveì determi nar a ener-
gia I ivre de formação de algumas criptomelanas sint6ticas e

naturais.

Atrav6s de medidas de pH e Eh durante sínteses de

cri ptomel anas, pel a oxi dação de manganês ( I I ) , tambõm foi pos

sivel determinar a energia I ivre de formação desses minerais.

PARA A DTTIRMINAçÃO DE ENERGIA DI

CR I PTOME LANAS

- 77

6.4. DrrrRMrNAÇÃ0 DE oG? DA CRrpr0MrLANA R-l -G pELA S0LU_

B I L I DADE EM PRESINÇA DE ELETRõL ITOS

Inicialmente efetuaram-se experiôncias utitizando a

criptomelana sint6tica R-l -G, com a final idade de estabelecer
as condicões mais adequadas de trabal ho. Uma vez determinados

esses parâmetros, vãr"ias experiências foram realizadas, cujos
andamentos são dados a segu i r.



Pesaram-se amostras com 0,4000 g de materiar ( 250

meshes ) que foram transferidas para frascos de vidro, tipo
"pyrex", de 250 fll, nos quais juntaram-se 200 mt de solução
contendo quantï dades vari ãvei s de el etrõl i to.

uti r i zanam-se como er etrõr i tos NaN0, e Nacl , porque
são substâncias que não interfereln na estrutur.a das criptome
I anas . 0 MoS0o tambõm foi uti r i zado como er etrõr i to, uma vez
que as concentrações de manganês obti das nas condi ções expe_

6.4.1 ANDAMENTOS EXPTRIMENTA IS

rimenta i s, não eram sufi cì entes para formar compr exos
ânions sulfatos (Nair e llancolIas , I959).

Todas as sor uções uti r i zadas nessas experiências fo
rarlr preparadas com ãgua deionízada e isenta de gases interfe
rentes.

Borbulhou-se, ãs misturas, nitrogênio ísento
gãs carbônico e oxiqônio, lacraram-se os frascos e estes
ram imersos em banhos termostati zados a 25ac.

-78

vãs de ag'i tadores magnéti cos com i ntenval os de l s mi nutos
rante 3 horas.

As mi sturas fonam agi tadas i ntenmÍ tentemente atra

0s val ores de pH das mÍ sturas foram medi dos no i ní-
cio e no t6rmino de cada experiância, sendo todos os experi-
mentos acompanhados paraJelamente com brancos.

com

de

fo

dg



A equação de equi t i¡rto que representa a di ssoì ução

de uma criptomelana pura, de fõrmula química hipot6tica, po-

de ser escrita da sestuinte forma:

6.4,2. DADOS E CÃLCULOS

K .Mn( II)r,rnjlII )Mn( IV) 0te

* ailnzrlq )

das em

de modo

es tudos

Al gumas cons i derações, no

conta , como por exemp ì o, os

geral , suas sol ubi I i dades

de equi t ibri o como:

zNn 9+(aq)

- 79

ou
Mt o l",l

Mtor"/

Es tas reações permi tem neì açi onar a sol ubi I i dade de

õxidos em função de pH ou de p0H.

Cã1 culos p16víos, no entanto, em que se considera
ram as variações das concentrações hldrogeniônicas devidas
aos H+ fornecidos pela criptomelana e possTveis produtos de

hidróì ises, mostraram que esses vaJones podem ser negl igen

ciados em relação aos teores de outros ions presentes,

0s ions de manganôs ( I I I ), pop sua vez, tendem em

neio aquoso, sofrer desproporcionamento segundo a equação;

ufinllq t

entanto, devem ser leva-

õxi dos metãl i cos que tãm

determi nadas atravãs de

Hzo (¿, ===

' ^I onl :à

2-
160-( 

oq )

*"TIn,

'u,ln,

2 oÅioql

llzo rrl

,nn3r)n, 2Hzo (t) *nîIn, Mnoz(r) aHI 
oq t



cuja energia livre
-t.mol ' .

tãveì ã

nôs (IV)

Das formas de manganôs em soì ução aquosa, a mai s es
o Mn2+ como [NnlHro)o]2*, sendo os õxidos de manga _

estãveis e praticamente insorúveis (Morgan, 1g67).
Para os cãrcuìos,tendo em vista essas considerações

I idade da criptomerana foi caJ curada somente em fun-
ions manganôs (II), e potãssio das soJuções.
A soil ubilidade pode, desta maneina, ser representa_

_80

ã, se-qundo Latimer (ì 952 ) , de _26,0 Kcal .

a sol ubi

ção dos

da peì a equação:

r-Nnj I I )rvnj

+ y*n rI, t

0 verdadei ro pnoduto

de sol ubi I i dade termodi nâmi co

a ti vi dades dos ions em so'l ução

vei s ions compl exos e produtos

Kt = uf*

A atividade ã dada pelo

ion, em molalidade, pelo respecti
(vi).

de sol ubi I i dade ou o produto
- Kt- 6 dado peìo produto das

não se consi derando os possi
de hidrõlise.

produto

Kt = (tf* . 
^arnz*) 

(vf,* . t(anz+)

como (rl* 
^{rnz*) ó o

de sol ubi I i dade aparente

Kt = K.(v[* .

uuylnz*

produto de concentnação do

vo coeficiente de atividade

produto de concentração

Kc, tem -se:

"rnz*)

ou



equação

0 coeficiente de atividade pode

de Debye-Hijckel

Y.¡

A

e 0 coefi cÌente de ati vi dade do îon ( i ) .
õ uma constante reracíonada ao sorvente que para a ãgua,
a 259c, 6 0,51.t7.

ã tamb6m uma constante rerativa ao sorvente que para a ã

gua vale O,3ZB (.l0-8).
õ uma constante reì acionada ao di âmetro do íon em sorução.
Butl er ( I 96a ) fornece os segui ntes val orres para ai t

îon l4n2+ K+ H+ znl*
a63g6

B

loo l.

ui

Az?{Tt-

- Bl

ser cal cul ado pel a

I + Bar/T

ã a força íôniaa da

fõrmula

onde Zi

para o cãr cur o das forças iôni cas uti r i zaram_se os
valores de pH transformados em atividades hidrogeniônicas. .

conforme foi visto,a díssorução de uma criptomelanâ,
com fõrmul a hi pot6ti ca, pode ser ropresentada pel a equação:

ea

sol uÇão, podendo ser cal cul ada

ca rga do

I

'l

= tlz nl n,

on ( i ) . ri sua concentração mol al .

rrmnj I I ) Nnj t u 
I o, 6 ( s )

+ yilnzrlr) + ,Mnoz(")

Api cando-se as

pela

F 'K\oqt *

+ (16 zu) oq-" (aq)

fõrmul as vi s tas anterlormente tem-se:



Kt = (*f* . n{rnz+) (vfl* . :i{¡rnz*l

ì og Kt=

log Kt

loo K +"c

Kt = K. (vf,+ , fynz+¡

PKc - pKt=

= log Kc + æìog yK+

Representando-se o sequndo membro da expressão aci -
ma por C

pKc-pKt=Ç

o(

l.o,ur7c(

o,5ll7 ft
I + 0,9843 {f

-82

+ y1o9 y¡n2+

I + 0,9843 fr
lT

+ y (-

No caso da criptomelana R-l -G tem-se :

) - 2,0468a(

2 ,0468 {r
I + .|,9686 ,f

R-I.G

Kt=

I + .l,989 {T

E-l
Hzo

lT

(¡o ',7 
o 9

K.

log Kt = log

o,70n rloo, *

)J

log Kt= log K.

' 'í; l'.u t

Kt=K.

K

n ,,l''o 
n . ,!.'llo lK' Mn"

. to'ttu )
Mn' '

trorl' o n

0,386 ¡4n2.+(aq)

+ 0,70r t**

+ 0,709(- 0,51.l7 lT

+ 0,386 log y
Mn 

2+

ì + 0,9843 {f ) + 0,386( - 2,0468 lT
I + 1,9686/T



lo9 K,= I oç¡ K. - 0,363 (

pK. - pKr= -0,363,;;är,,") - o,rno,,.-,S*urr)

para cada amostrâ determi naram-se os teores dos ions
manganês, potãss io e hidroxônio, calculando_se a segui r, a

força iônica e o valor de Ka e

--4-) -o,7eo( fr tì + 0,9843,/T I + 1,g686/fl

0s valores de pK, foram projetados ern grãfi co em fun
ção de C e obteve-se, Þara cada série de experiôncias, uma
reta que por exträpoì ação fornece um valor de pKt quando o
coefi ciente de atividade tende à unidade, ou sej a nKa = pK..

Na tabela X são fornecl dos os resul tados dos cál cu_
los obti dos nas di fenentes experiônci as com R_l_G em que se
uti I i zou nitrato de potãssfo como eletról ito.

B3

C de cada mistura.



Dados neferentea ã soLubíLídade da cr,íptomeLana aíntátíea R-1-G
em presençd, de NaNO y utíLízado como eletrîLito.

A14OSTRAS

R-18-7-A
R*'1 B-7-B
R-18-7-C
R-'1 B-7-D
R-18-7-E
R-18-7-F
R-18-7-G
R-18-7-H
R-18-7-r
R-18-7-J
R- 1B -7 -L
R-18-7-Y
R-18-7-N
R- 18 -7 -O

R-18-7-P
R-18-7-Q
R-18-7-R
R 1B-7-S
R-18-7-T

lt
o,o32
0,045
0,055
0,063
o,071
o,n7B

0,'1 0u

o,123
o,141
o,173
0,200
o,224
o,274
o ,283
u,300
0,316
0,354
0,400
o,q47

ÏABTLA

tK*

-Ã4,03.10 ')

_{:
5,12.10 r

-q4,60.10
-q.4. B6 .'1 0 J

-q5,37.10
_f:

5,37.10 J

-c6.C1.10 r

-Ê
7 ,42.10 J

-tr5,BB.1O J

_tr
5,88.10 ')

_c
9,98.10 J

-41,02.10
_E

9,98.10 J

-É9,21 .10 J

-^1,10.10
-c

7 ,53 .10 J

-A1,13.10
_A

1,28.10
-A1,48.10

tf"rn2*

-16,14.10 f

--t4,55.10 t

-a0,83.10 '
--)5,46.10 '
_a

3,1C.10 f

--7ß,14.10 /

_1
0,60,10 f

_1
6,60.10 f

-c1,00.10 u

-cr ,23 .1o u

_-77,28.10 /

-(:1,1S.10 u

-c1,46.10 u

-n
1 ,64.10 (J

_.,
8,65.10 f

-n2,28.10 ('

--,9,10.10 f

-Ê1,18.10 u

-c1,46.10 u

B4

-log K"

5,5'l
5,49
5,46
5 ,4B
5,36
5,43
5 ,34
5,31
5 ,32
5,29
5 ,21
5 ,12
5,0u
5 ,21
5,15
5,09
5,13
5,05
4 ,97

-c

o, 04

0,05
0,06
o,07
o,07
o,oB

0,11

o ,12
0,13
0,16
o,17
0,19
o,22
o ,22
o,23
o,24
0,26
o,28
0,30

pKt

5,55
5 ,54
5 ,52
5,55
5,43
5,51

5,45
5,43
5 ,45
5,44
5,38
5,31

5,31
5,43
5,38
5,33
5,39
5,33
5,27

que

0s val ores

encontram nase

de C e pKt

figura 34.

foram projetados em g rãri cos



pKt

5,OO

Produto de soLubtiLicratte r:er¡notrínãmico tra eriptonr¿L¿¿na sinté-
bica R-.7 -G, de terninaclo poi" e:rtrapolq.ç:ão em cIíLuíção ínf ïní-
ta ( eLetrólít.o NaN0 r) . 0 t:tsmanlto clos círcuLos ínt7t)ca a pre_

cisão das nedidas.

0 grã fi co pK,

trapoì açã0, se obtenha

pKt= 5,56 t 0,04

C

FiGURA 34

85

-se

drão

Uma vez de termi nado o

calcular o valor da energìa

em função de C permite que, por ex_

o valor do ìoq K'

donde loo Ka= - 5,S6 I 0,04

Àcf;, uel a equação :

OGfl=

Substituindo-se o valor

produto de ativiclade K, pode-

ìivre de rcação no estado pa

Repetirarn-se essas experiãncias ut.i lizanclo soìuções
de Mg S0* e de NaCl como eletrõlitos, os resul tados obt jclos en
contram-se nas tabelas XI e XII.

oGfi = - 1,364 ( - 5,56 r 0,04)

AGR = 7,5S i 0,05 Kcat.mot-l

'I ,364 loo Ka

de Kt encontrado tem-se:



D,1.do B obtidos nd.s erpeniãnetas de soLubilíd.ade de R-1-G
presença de MgS0 

O"

AI]OSTRAS

R-18-13-A
R-18-13-B
R*18-13-0
R-18-13-D
R- 1B-'1 3-E
R-18-13-F
R-18-13-G
R-18-13-H
R-18-13-t
R-18-13-J
R-18-13-L
R-18-13-t1

r r ,K*

0,089 2,30.1A '
-qo,141 2,io,la

o,179 2,56.10 5

o,200 2,56,10-5
i,274 2,5A.10-5
0,316 2,30.10'
0,400 2,05.10 '

o,447 2,30.10 '
-qo,a:\?, 2,05,1n'

a,707 2,A5.10-t;
0,775 2,30.10 5

0,800 2,3a,10 5

T/\BTLA XI

rt1n2* -1oB K"

1 ,4 0 , 1 0 
- 6 

5 ,54
1,84,1t) " 5,52
?,18.1n " 5,44
2, 5 5 . 1 0 

- 6 
5 ,42

-61,t0.10 - 5,50
-fì'l ,78.1D " .¿,51

2,18.10 " 5,51
-fì7,73,1A 5,44

3,0!t.10-6 5,45
t,?8.1n " 5,44
3,28,10 " 5,41

-tì3,48.1n 5,40

-86-

vaLores obtídos referenbes à sotubi.Líclacle cla criptomeLana R-1-G
quando sa utilizozt NaCL como eLetr,óLtto.

AIV]OSTRAS

R- 10-'1 4-A

R-18-14-El
R-18-14-C
R-18-14-D
R-18-14-E
R-18-14-F
R"1B-14-G

R-16-14-H
R-18-14-1
R-18-14-J
R-18-14-L

_c pKt

0,0s 5,63
0,'t 3 5,65
0,16 5,60
o,17 5,5S
u"22 5,72
o ,24 5 ,7 5

û,zPi 5,7C

0,30 5,74
0,36 5,t1
0,39 5,83
0,40 5"81

o,41 5,81

en

tl

0,032
o,n45
0,063
o , 07 I

0,089
0, 100

o,?,oo

a,224
0,316
0,354
o ,387

TABfILA XI I

m,, +

-q3,0u.10-
3,07.10'
3,06.1n'
3,S8.1{.r'

-54,08.10 -

4,05.10 "
-5s, 88.10
-q7,46,'1 0 -

s,36.10'
-41,10.1i1
-4

1 .22 , 10

n-- 2+ -los Kftn ' c

1,37.10 " 5,47
-Ê1,48,10 - 5,45

1,78.10 " 5,42
-J(t,75.1n 5,44

1,33.10 '' 5,38
-fì1,71,10 - 5,34
-Â1,1tì.1tJ - .¡,29

1,45.10 '' 5,18
1,95.10 6 5.06

-Â1,54.10 " 5,05
1,5'¿.10 '' 5,02

-D DK't
0,04 5,51
0,05 5,50
0 ,07 5 , 4I
0,07 5,51
0,09 5,47
0,10 5,44
o,17 5,46
0, 1 s 5 ,37
a,24 5,30
o,26 5,31
0,28 5,30



P ro j e t a n do - s e

qrãfi cos das figunas 35

pectivamente.

6,oo

pKr

5,OO

pKa enr função de C

e 36 quando se usou

_87 _

, obti veram-se os

14gS0O e NaCl res

Deternínação do pnoduto de at.íoidade de R-l-G quando se ubi_Lizou MgS7O cono eletr,óL¿to. O tananho rjos cíneulos indíca
a precísão das ned.id.as.

6,OO

pKt

5,OO

or2o
c

FIGURA 35

Determìnação de K,
Lo NaCL . A pnecisão

c o,2o

FIGURA 36

de R-1-G quando

das nedidas são
dos cit culos ,

se utílìzou como eletr,õLí
in,lí c adas peLo tamanho
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As extrapoì ações pa ra diluições i nfi ni tds fornecem,
e letról ìtos l,lgS0O e llaCl , ì especti vamente, os val o_
r 0,04 e 5"S6 t 0"04 pana pKt.

pâ ra os

res 5,54

Considerando_se que a crì ptomeì ana R_l *G possa ser
fonmada a partìn cje seus õxjdos constituintes, mantendo_se,
entretanto, a compos ì ção estequjomêtnica determjnada a par_
tir de sua compos i ção quîmi ca, pocre-se representar essa f on_
mação da seguinLe manoira:

R-l-G i-: z,szs l4n0 z + 0,J86 t4n0 + ,.,20g/z Kz0 4.

0s valores

dos que constjtuem

Sunvey Bull - Robje

OXIDt)S

¡4n0,
¿

t4n0

Kzo

H20

A energja livre
tre a sorna das enerqjas I

dos reagen tes ou seja:

das energi as l.í vres cle f ormação

a crìptomelana, forneci dos pelo

et a1 (1978) são os sequ.i ntes :

ao! (rcat"mot-l¡"

- 111,t2ì r 0,210

- 86,734 ! 0,120

- 76"981 I 0,680

- 56,678 t 0,020

x,:159 H20

dos óxi r

U.S. Geo I

^ ^o -. ^o¿r \'¡ R = ¿1\{rf (produtos

Para a criptonelana

Acf; = (r,trt or?rnr, n o,roo nrl,nnn + 0,20s/z or?*ro o

+ 7, 1.5e 
^G? ) 

_ 
^c?'il20 ,R_l _c

de reação õ dada

i vres de fornação

peìa diforença en-

dos produtos e as

- ^ ^o)., t\b ^ ,r l reagentes )

R-l -G tem- s e



ou se ja:

Substi tui do_se os valores de AGfi obti dos tem_ se :

tletnõlito acf;(rcal.mol-l¡ ÁG? (rcaì.mol-l)
'R-l-G

NaN03 7,SB r 0,05 _ 953,97 I 0,06
¡.lqS04 7,56 ! 0,05 _ 953,94 t 0,06
NaCl 7,SB I 0,0S - sl3,gt t 0,06

A di ferença obtida, I evando_se em conta os erros,
pode-se consjderan o vaì or médi o de _ 9s3,96 t 0,06 Kcal.

-lmol ' como o valor da energia livre de formação de R_l_G.

6.5. DETtR14lNAcÃn DA ENERGIA LIVRT DE F0Rt4AÇÃ0 DE DUAS

CRIPTO14ELANAS STNTËTICAS CO¡,' CAIìACTIRISTiCAS SEME

LIIANTTS I\S NATURAIS

Apõs a detenminacão da energia livre de formação
da criptomeìana R-1-G, tomada conlo modelo, pFOCunâm-se esta
belecer possíveis re rações entre o valor obtido com os de
outnas crìptomel anas também sì nt6ti cas.

Peìa redução de permanqanato de potãss.i o, a 60QC,

com perõxi do de hidrogônio e com ãci do cr orídri co obti veram
-se, respecti vamente, as cri ptomel anas cataìogadas como

R-l-ll e R-1-t,

Es tes mlnerais sj ntãticos foranl caracteri zados quí
rnica e mineraìogÍcamente, apnesentando do mesmo modo

o n?*-., 
-c = e46 '3s3 - ^ 

cf;

- 89 -



que R-l-G, proprÍedades comparãveis com as naturais.
0s resultados das análises químícas, mãdias

co determinações, encontram-se na tabela XIII.

TABELA XI I I

anãLíses qulníoas d,as cniptomelanae aíntâtícae

öxroos

R-1-H

R- 1 - I

14n0, ( ? )

86, Bg

88,76

As compos i ções quimi cas das cer as uni tãri as das
cri ptomel anas R-r -H e R-r - I foram car cur adas pel o mõtodo pro
posto por Jackson et al ( r 967 ) obtendo-se os resul tados :

R-1-Íl e

lvln0 ( ? )

2 ,87
2,29

-90

R-1.-1.

K2o(e.)

5,81

5, 39

R-I-H

R-I-I

0s resultados dos raios_X (figuras
cam raias caracteristicas das criptomelanas
as eletrônicas das figuras 3BA ô D, mostram

desses minerais.

de cin

K0,e0s'tt;,t zs6.rrntr!rnr.nru,10s. t,s40 He0

K0,BzB'Mn'o!rrr.Mn::rrs.0t6,042. t,t48 Hzl

Hro* ¡"."¡

3,81
2 ,84

HzO (Z)

0,60
o,72

37a e b) indi
e as micrografi-
cristais puros



a

b

Diagnamas de

tícas

FIGURA 37

z.aios - X das criptomeLanas sinté
R-1-H (a) e R-L-r (b ) .

- 9l

(42.000x) B (84.000x)

l4íenografías eLetnôníeas de crístaís pur.os das eriptoneLanas
R-l--H (A e B) e R-1-f (C e D)

c (42,000x)

FIGURA 38

D (84.000x)



0s valores

foram determi nados

I uções em presença

6.5. I . ENERGIA LIVRE DI FORMAÇÃO DAS CRIPTOMELANAS

SINTTTICAS R-]-H C R-I-I

dio, operando-se da mesma forma

I ana R- I -G.

As tabel as XIV e XV fornecem os resul tados

nas experiãncias com as criptomelanas R-l-H e R-l-I

de 
^C? 

das criptomelanas R-l-H e R-l-I
experimentalmente a parti r de suas di sso

de quantidades variadas de nitrato de sõ

flguras

ção de

de números 39 e 40 têm-se os grãficos de pKt

C para esses mi nerai s.

TABELA XIV

Dadoa neferentee ã eolubilídade
solução eontendo

-92

A14OS T RAS

R-18-',|7-A
R-'tB-17-B
R-18-17-C
R-18-17-D
R-18-17-E
R-18-17-F
R-18-17-G
R-18-17-t1
R-18-17-I
R-18'17-J
R-18-17-L

Ja descri ta para a críptome-

{T
0,063
0,071
0,099
0,100
o ,123
o,'l 73

o,2oo
o ,224
0,300
0,354
0,400

tK*
-c4,09.1u J

-c4,35.10 ''

-c5,63.10 J

-c5,63.10 J

-cs.1z.1o J

-E6,10.10 ')

_c
8,70.10 J

-cg'21 .'lo J

-c9,98.10 r
-^1,15.10
-^1,30.10

obtidos

e nas

em fun

da enúptome:l;ana R-1-H em

NaNO,.

tfÏn2*
-c

1 , C6 .10 u

-c1,46.10 u

-c1,00.10 u

-c
1 ,00.10 u

-t:2,5q.1O u

3,68.10 u

_c3,41.10 u

4,41.10-6
_n

7,69.10 u

-n6,14.10 u

-t'l ,32 .10 J

- log K"

5,66
5 ,67
5 ,62
5 ,62
5 ,54
5'q2
5,29
5,24
5,13
5 ,11
4,96

-c

0,06
o,07
0,08
0, 09

o,11
0,15
0,16
0,18
o,22
o,25
o,27

pKt

5,72
5,74
5,7o
5,71
5,65
5 ,57
5,45
5 ,42
5,35
5,36
5,23



Dadoe obtídos naa eæpeníãneíae d,e aoLubíLidade da cniptonela
na síntâtiea R-1-r quand.o se utíLízou eomo eletz,6Líto NaNor.

AtnosrRAs lT

R-18-18-A 0,020
R-18-18-B 0,032
R-18-18-C 0,045
R-18-18-D 0,055
R-18-18-E 0,063
n-rb-1s-F o,07B
R-18-18-G 0,100
R-18-18-H 0,,160
R-18-18-I 0,200
R-18-18-J 0,300
R-18-18-L 0,400

TABELA XV

tK*

-q4,86.10
-c7,67.i0 J

-c
7 ,7o.1o J

-^1,05.10
-¿.1,15.10
-E7,42.1o J

-Ã9,47.10 J

-a
1 ,02.10
1,28. 10-4

-â,
1 ,51 .10

-a1,66.10

tfîn2*

-Ê2,46.10 u

--,6,83.10 '
-13,95.10 '
--,6,37.10 '
--,3,61.1f1 '
-ê

1 ,06.10 u

-ê1,55.10 u

1 ,27 .10 u

_.,9,65.10 f

-cz,1B.1o u

3,79.10 v

- 93

-log K

4, Bg

4'84
4,80
4,74
4,76
4 ,81
4,69
4,68
4 ,62
4,48
4,39

o,02
o,o3
0, 04

o,o5
0,05
o, o6

0,08
O ,12
o,14
0,19
o,23

ÞKt

4,90
4 ,97
4 ,84
4,79
4,81
4 ,87
4,77
4, 80

4,76
4 ,67
4 ,62

Produto de atiùídade de

doo clneuloe índí,eam a

FIGURA 39

R-1-H; eLetn6Líto NaN7r, 0e tamanhoe
precísão daa medídae

o,20



5r?o

pKr

4 tzj

Pnoduto de atíoídade d,e R-l-r; eletníLito NaNTr. A preeíeão
das medí'das â ind,ícada peloa tamanhos doa oíreulos.

Es tes grãfi cos dão

vaìores de pKt: 5,89 para a

R-l-I.
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Cal cul ando-se a enerqia

cri ptomel anas, uti t i zando-se os

-se:

o.20

FIGURA 4O

r poF extrapol aÇão,

cri ptomel ana R-l -H

onf;o-r 
-H 

= 8'03

AG| = 6,68.'R-J-I

0s resultados dos cãtculos das

Gibbs de formação dessas criptomelanas

I i vre de reação dessas

valores de pKt obtidos, tem

os seguintes

e 4,90 para

t 0,05 Kcat.mol -l

t 0,05 Kcal .moì -l

^c? = - 966,59
'R-l-H

Âc3 = - g47,g4
' R- I - r

energias livres
são:

t 0,06 Kcal.mol -l

t 0,06 KcaJ .mol -l

de



(nNno, )

-G , H

mi nadas

A projeção dos conteúdos dos õxi dos

das cel as uni tãrias das criptomelanas

ê I, em função das energias ì ivres de

,obtãm-se o grãfi co da figura 4l .

716

714

n Mn02
712

7p

Pro j eção dos eonteú.dos de íæiclos

unítã.nías em função das enengías

tomeLanas sínt,átícas

de manganês (tV)

sintãticas R-l-
formação deter-

- 95

-AG? ( Kcol. mot-l )

FIGURA 4I

A projeção dos teores

as I i vres de formação das trôs

duz uma reta com coeficiente de

1,0.

de manganâs (rv) das eelas

Líunes de fornação das eríy
R-7-G, H e I.

de lln0, em função das energÍ-
¿

criptomelanas estudadas, pro

correl ação aproximadamente
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6.6. DETERMINACÃO DE OG; DE CRIPTOMELANAS SINTETICAS CO14

COMPOSIÇOES VARIADAS

considerando-se que a variação da enengia ìivre de
formação de criptomeJ anas õ uma função I inear do conteúdo de
manganôs ( IV) nas cel as uni tãrias, procuranam_se determinar,
experimentalmente, os varores correspondentes a-s criptomera_
nas com composições variadas a fim de senem estudados os pos
sivei s afas tamentos dos comportamentos tomados como padrões .

Para estas experiôncias uti r izou-se materiar obtido
na primeira parte deste trabar ho, cataìogado como R-0.

A composìção quimica cla criptomelana R_0 õ dada na
tabela III, sendo o conteú,:lo iônico de sua cela unitária

6.6.]. DTTTRMINACÃO DA TNTRGIA LIVRE

DE UI"IA CRIPTOMTLANA SINTETICA

ZINCO

K0, 98,' l4n It, rr,t.7n 0, 06, .t4n Iu, rrr..0 1 6, 06 6.2,634 Hz0

R-0 encontra-se na figura 42. Nas figuras de número 43 A e B

têm-se as microç¡rafias eletrônicas onde se observam cristais
puros de cri ptomel ana .

0 resuì tado de di fração de rai os _X da

DI FORMAÇÃO

CONTENDO

cri ptomel ana



Díagrama de raíos-X da eríptomelana R-0 contendo íons zíneo
em sua eomposição.

FIGURA 42
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FIGURA 43

Mícnografías eLetrõníeas da eríptomeLana sintátíca R-0.

A (21.000x)

0s resul tados

I ana R-0, uti I i zando-se

encontram-se na tabel a

obti dos pe I a

como el etrõl

XVI.

B (42.000x)

di ssol ução

i to ni trato

da cri ptome-

de sõdi o ,



Dados e resultados

A¡4OSTRAS

R-18-20-A
rì-18-20-tJ
rì- 1B -20-c
R- 1B -20-t)
R-18-20-E
R-18-20-t.
R- 1 B -20-G

dos eã.Lculos
Lução eontendo

lt

o,oZ
o ,07
o,1o
o,12
0 ,14
o,1'/
o ,20

ÏABELA XVI

m+
K

_')3,84.10 t

-')5,10.10 |

-)5,12.10 '
-'75,30.10 /

_15,75.10 /

-'75, S0.10 f

_.,6,00.10 '

da díssoLuçãc de R-0 em so-
Natrl) r.

ATlOS T RA S

R-18-20-A
R-18-20-n
R-18-20-c
R- 1B -20-t)
R-18-20-E
R-18-20-F
R- 1 B -20-G

m- 2+
¿n

-18,41.,1 0 /

_n
1,99.10 u

_R
3,16.10 u

-Ã1,41.10 r
-ê3,52.10 u

4,03.10 u

5,2g. 10-6
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-log K

g,g3

9,75
g,72

9,67
g ,57
9,55
9,46

tf,rn 2 *

-ê1.37.10 u

-Ê
1 ,55 .10 u

_c
1,64.10 u

-c1 ,64 .10 u

-c2,55.10 u

2,64.10 u

-e3,51 .10 u

-C

o,o3
0 ,11
0,15
o,1B
o ,20
o ,23
o ,26

A fi gura 44 mos tra o grãfi co obti do

dos va I ore s de pKt em função de C.

pKt

g,g1

9, B6

g,87

9,85
9,77
g,7B

9,72

peìa projeção



io,oo

pKt

g,oo

C

FIGURA

Pnojeção de pK, em função de C

R- 0,

A

ì or zero , dá

a ìivre de

- 99

i n tercepção da reta

para pKt 9,99. Caì

reação obtãm-se:

or2o

44

pqra

donde

^c? = - l0lS,lS - t3,63'R-0

AG| = ì3r63 r 0,05 Kcal.mol-l"R-0

a enípt,omelana síntática

obtida, quando C assume o va

cul ando-se a variação da energi

6.6.2. TNERGIA L IVRT TJE FORMACI\O DT CRIPTOMELANA SIN.

TETICA COl'1 ELTVADO TEOR DE TOruS POTÃSSIO

com a finar idade de se verificar a infruãncia
vados teores de potãssio na energia r ivre de formação
tomelanas, sintetizou-se este mineral cataìogado como

peìo mãtodo proposto por t4cKenz je ('l97.l).
A compos i ção quimi ca de R- r -Ri encontra-se na

= - l 02B,78 t 0,06 Kcal .mol -l

de ele

de cri p

R-ì -Ri ,

tal¡eì a



XVI

e

I, e o cãlculo do conteúdo iônico da

r r,,s z'MnI!, n z'MnI'" u n u'o r 6, t o o.

TABELA XVI I

Composição quínica da eriptomelana R-j.-R

úxrnos

9o

0 diagrama de raios-X da

tra-se na fí gura de número 45 .

- 100

cela unitãria obtido

lvl n O,

86,31

MnO

4 ,25

0'5Bl H20

Kza

7,16

Díagrama de naíos-x da eníptomeLana R-7-R¿, eom raías ea?ae-

teyísticas desse míneral.

nro*

1 ,40

A energi a I i vre da cri ptomel ana com el evado teor de

potãssio foi determinada pela sua solubil idade em soluções
contendo ní trato de sõdi o; os resul tados obti dos acham-se na

tabela xvIII, e o grãfico de pKt em função de c encontra- se

na figura 46,

cri ptomel ana R-l -Ri encon-

þ

Hzo

0,gB

FIGURA 45



Dados obtídos em erper,íãneías de d.issoLução d,a eníptomeLana
' R-l-R¿ em soluções eontend.o IVaNT r,

AÍ'IOSTRAS {I

R-18-23-A o,o32
R-18-23-B 0,045
R- 1B -23- C 0, ti63
R- 1 B -23-D o, 07 1

R-18-23-E 0,100
R-18-23-F 0,123
R-18-23-G 0,141
R-18-23-H 0,173
R-18-23-T. 0,200
R-1S -23-J 0,274

TABELA XVIII

m+
K

-c
?- ,30 .10 J

-c2,30.10 r

-E2,41.10 J

_c
2,56.10 J

-q3,33.10
-tr4,09.10 'r

-q4,76.10
-Ã5,00.10
-^5,08.10
-45,20.'lo

tNn2*
-e2,28.10 u

-c2,3S.10 u

5,75.t0-6
_n

7 .os .10 u

_c
8,37.10 u

-t:5,73.10 'J

-c6,55.10 u

-a5,01.10 u

_os,4o.1o (r

-13,38.10 '

- 10t -

-Iog K"

7,77
7,72
7 ,57
7 ,50
7 ,34
7 ,31
7,21

7,oo
6 ,87
6,61

pKt

TrOO

-c

0,05
0,06
0,09
o,1o
0,13
c,15
o,17
o,20
o ,23
o,29

PKt

7 ,82
7,78
7,66
7 ,60
;, ,47
7 ,46
7 ,38
7 ,20
7,10
6,go

pKt em função de

c

FIGURA 46

or2o

parq, a cr.[ptomeLana R-I-R ,.



0 valor
ta quando C ã

Pode-se

ivres de reação

orfi*_r-0. = (-.l,364) (-8,00) = 10,91 r 0,0s Kcal.moî-l
I

de pKt que se obtõm

igual a zero ã 9,00.

portanto cal cul ar as

e de formação dessa

^G3 = -c)37,7t.I' R-l -R.
I

Pela redução de permanganato de potãssio por ãcido
clorídrico a 60gc obtiveram-se duas criptomelanas R-ì_p_vI e

R-l-P-vII, cujas composições qui'micas são dadas na tabela
XIX.

ÏABELA XIX

6 .6 .3 . ENi RG IA I. I VRT DE FORMACIfO

CONTINDO BAIXOS TEORES DE

pel a extrapol ação da re

varlações das energias

criptomelana:

10,9J = -)4Íl,b?-

- t02

Compoaíções quíníeas d,as

t 0,06 lical.mol-l

R.1-P-VI
R-1-P-VII

DE CR I PTOMELANAS

MANcANÊs (rr)

dx r oos

criptomelanas puras, e graças aos

(II) apresentados prestaram-se a-s

2o

z

críptomeLanaa R-j.-p-VI e R-|-7-VII.

0s diagramas de raíos-X mostraram

t'l n 0,

89,52
90,88

quais determinaram-se suas energias livres de formação.
As composições das ceras uni tãrias dessas crfptome-

'lanas, são:

l'1n0

0,60
o,5o

Kzo

4,95
5 ,21

'ro*
3 ,82
1, 96

baixos teores de manganês

experiãncias atnavãs das

Hzo

1 ,1o
1 ,45

tratar-se de



R-]-P-VI

R-I.P-VII

criptomelanas R-l -p-VI

Ko,rss'Mntrlourr^)', rar.0t5,s6s. ì,520 Hz0

Ko, z srt4n'rj r ro.Mn)u, rrr.r r r, so s. 0,7 84 Hzo

dos obtidos pelas rJisso'luções

sultados obtidos ach¿rm-se na

0s cãlcuJos

TABTL/1 XX

Dados nefenentes ã soLubí.Lidacle clas
R-1-p_Vff em soLuçães

R_ 1 _P_VT

das energias ì ivres de formação

e VI I, foram efetuados atnavãs dos da

AIlO S TRA S

R-18-24-A
R- 1 B -24-B
R-18-24-C
R-18-24-D
R-18-24-E
R-18-14-F
R-18-24-G

em me'io contendo Nal,l0r; os

tabela XX.

.l03

{t
0,045
o ,071
0,100
o ,123
o,173
o,224
0,300

tK*
_A

0,58.10
-Ao,82.1O
-A

1 ,30.10
-A

1 ,38.10
_A1,53.10 r
-a1 .86.10
_li3,03.10 ''

cri.ptomeLanas R-1 -p-Vf
de NaNO,

AI4OSTRAS

R-18-25-A
R- 1 B -25-B
R-18-25-C
R- 1 B -25-D
R- 1 B -25-E
R- 1 8 -25-F
R- 1 B -25-G

das

trur n2*
-c1,10"10 u

-c
1 ,23 .10 u

-Ê1,4o.1û u

-c2,19.1o u

-e2,g8.1o u

_c
3,47.10 u

-c4 , 06 .1 0 u

re

{t
0, 04 5

t,071
0,100
o ,'123

o ,200
o ,2.24

0,316

-1og K"

3,56
3,45
3 ,29
3 ,26
3,22
3,15
2,gg

tK*
-Es,19.10 r

-cs,03.10
-A1,'l 8.10 r
-A1,28.10
-^1,57.10
-A1,63.10
-4,2,21.10

R-1-P-VIT

e

-C

o,02
o, o3

o,o5
o,o5
o,07
0,09
0,11

PKt

3,58
3,48
3 ,34
3,31
3,29
3 ,24
3,oo

tÍ"] n2*
-27 ,28.10 '
-c3,49.10 u

-c1,03.10 u

-t:1,46.10 u

-c8,57 "10 
u

-c3,46.10 u

-c9,62.10 u

-1og K"

3,55
3,48
3,41
3,38
3,27
3,26
3,15

-C

o,02
0,03
0,05
o,o5
o, oB

0,09
0,12

pKt

3 ,57
3,51
3,46
3,43
3,35
3,35
3,27



A seguir são dados os

criptomelanas R-l-p-VI eas

4rOO

pKt

3,OO

9rãficos pKt em função

VII (figuras 4t A e B).

2,6O

- t04

de C para

pKr

o,to

c

-A

3,OO

cnãfíeos pKt em função de c , que pe,nítem por eætrapolaçãg,
quando c á íguaL a zerao, dctetmínav, o prod.uto de atíuid,ad,e

das er'íptomeLanas R-r-p-vr (A) e R-1-p-vrr (B).

o.20

qto

c
_B

FIGURA 47

O,2O



-P-VI e

0s

VII

cãìculos de oGfl e ne! para as criptomelunus R-l
, produzem os seguìntes resul tades:

R-ì.P.VI

R.ì.P.VII

acfi ( rca ì

3,65

4,91

6.7. DETERMTNAÇÃ0 Dr oGl DE CRTpT0MTLANAS NATURATS

com a f i nar i dade de compararem-se os resul tados das
energi as I i vres de Gi bbs de formação das cri ptomel anas s i nté
ticas com as naturais, determinaram-se os varores de uc; de

duas cri ptomel anas procedentes da serra do Navi o , Amapã ,
cataìogadas como R-15 e R-lS-A.

Na taber a de número xxI encontram-se os varores mõ_

dios de cinco anãl ises químicas dessas criptome.lanas. Estes
resul tados foram I evados a 100% uma vez que se trata de mate
riais mineralogicamente puros.

-t.mol I

t

+

0,05

0,05

- 105

^G;(Kcal.mol-l¡
- 946,48 r 0,06

- 921,66 t 0,06

TABELA XX I

Anã,Líses químieas das ez.iptomelanas natuz.ais n-1.s e R-i.s-A.

AI4OS TRAS

R-15

R-15-A

0s conteúdos a tômi cos das

dos em base de 1 6 oxigônios são:

R-ì5 Ko,soB.r.ål ,ur.t4nrru,rn

R- t 5 -A Ko, rru.t4nlt, r re .Mn Ir, rru

óxtoos
ot

ot

11n 0,

89,02
90,10

Mn0

3,68
3,19

Kzo

5,80
2,19

celas unitãnias calcula

n ro'
1 ,31
3 ,57

'ola.lzg'

'orr,BsB'

Hzo

o,1g
1,15

0 ,53 7 H20

I ,40 Hz}



As figuras 4Ba e

di frações de ra i os -X obti dos

48b mostram

para as duas

Diagramas de naios-X das eriptomeLanas natunaís
R-L5(a) e R-L5-A(b).

cri ptomel anas naturai s foram real i zadas atrav6s das sol ubi I i

dades em sol uções contendo ni trato de sõ¿io cujos dados en'

contram-se nas tabel as XXI I e XXI I I .

As determi nações dos produtos de ati vi dades

os resul tados

amos tras .

FTGURA 4B

- t06

Ðados obtídos para a determinação do produto de soLubíLidade
termodínãmieo da eriptomeLana natural R-l5 quando se utíLí

zou NaN) A como eLetníLito.

das

AI,lOST RAS

R-18-30-A
R-18-30-B
R-18-30-C
R-18-30-D
R-18-30-E
R-18-30-F
R-18-30-G
R-18-30-H

TABELA XX I I

Æ

0,055
0,078
0,100
o,123
0, 2oo

o,224
0,300
0,400

tK*

g,12.10 u

-c
1 ,02,10 J

-L

1 ,79.10 r

-c1,82,10 r
-c

1 ,83.10 r
_Ê

1,92,1O J

-L
2 ,30 ,10 r

3,58.10 J

das

trn2*

7.O1 ."lO u

7 ,24 .10 u

_c
3,48.10 v

3,35.10 u

-A
6 ,42 ,10 u

-Ê
B ,23 .10 u

-e6,10.10 u

_Ê
6,63.10 u

-log K"

6,54
6,49
6,39
6,39
6,28
6,22
6,20
6,01

-C

0,06
0,09
0,11
0,13
o,1g
o,21

o,26
0,31

pKt

6,60
6,58
6,50
6 ,52
6 ,47
6,43
6,46
6 ,32



Dados obtídos refenentes ã soLuhiLidade da eníptotnelana natu
v,aL R- 1" 5-A ( eLetróLito : NaNo ,) .

Af"IOSTRAS

R-18-31-A
R-18-31-B
R-18-31-C
R-18-31-D
R-18-31-E
R-18-31-F
R-18-31-G
R-18-31-H

TAßELA XXI I I

lT
0,045
o,071
0,100
o,123
o,141
0,206
o ,224
o,?-74

m+
K

-c1,52.10 J

_Ã
2,OO.10 J

-tr2,30.10 J

-q2,56.10
_f,

2,60.10 J

-52,96.10
_(

3,1?-,10 J

_f:

3,73.10 J

Grãfi cos que permi tem determi nar os val ores

para essas crì ptomel anas encontram-se nas fi guras de

49 A e B.

m 2+
lïn

-t4,18.10 r
_c

5,11.10 'r

4,76.10-6
_c

7,78.10 u

-c6,47 .10 u

_c
8,1?-.10 u

-Ês,10.10 u

-ÊI,21 .10

- 107 -

-log K"

3 ,25
a, )')

3,21

3.13
3,15
3,10
3, f-JB

3,05

7,OO

-C

0,03
0,05
o,07
0,08
0,09
o ,12
0,13
0,15

pKt

PKt

3,28
3 ,27
3,28
3,21
3,24
3 ,22
3,21
3,20

6,OO

de pkt

números

c

-A



pKt

Pnojeção de pK, em função cle C para as et,íptomeLanas nabu _
:t,aís R-15 (A) e R_l5_A (B),

l0B -

A sequir são dados os val ores clas energias livres
de reação e de formação das crìptornelanas R_15 e R_lS_A:

qro

-R-

FIGI]RA 49

R- 1 5

R-15-A

acfi ( r<ca I . mo I - I ¡

9,07 i 0,05

4,49 t 0,05

^cl(Kcat.mol-1¡

- 945 , 40 1 0,06

- 939,B3 t 0,06



6 . B. CORRTLACõES

FORMAÇÃO DE

Determinadas as energias J ivres de formação de crip
tomel anas s i ntãti cas con ca racteristi cas quimi cas vari ãve i s

e das naturais, procurou-se correracionar os varores obtidos
com aque'les tomados como padrões .

projetando-se os resur tados de 
^G; 

dessas criptonre_
I anas em f unção do conteúdo de r,rn0, nas cer as uni tãri as , ob
tõm-se o grãfico da figura s0. Neste grãfico são projetados

- t09

TNTRE OS VALORES DAS INERGIAS LIVRES DE

CR I PTOMELANAS

também os resur tados das cri ptomer anas cons i deradas
drões, R-l-G, H e I, e ainda a faixa que rimita os ernos
perÍrnentais.

partido-se de composìções quínricas de criptomera
nas de diversas procedâncjas, caìcularam-se os conteúdos a

tômicos cle suas celas r¡nitãnias, que permitiu, atrav6s do
grãf ico da figura 5c, cretr.rmìnar os difcrentes vaJores de

^G; 
em função de nt,lno 

z 
,alculado.

A tabera de número xxIV fornece as conposições qui
micas (ìevadas a 100%), os varores de nr,,n0, r ê de oG; des
sas criptomelanas naturais. Na figura g0 esses valores de
n14n0, acham-se pnoietados sob a forma cre pequenos círcuros.

pa-

EX



Mn02

7,OO

Grã.f ¿ co Co conteúdo d.e

tomeLenes síniëticas e

circulos ccrz, e sponCern

6,
9ro 920 930

FIGURA 5O

l4n0 z da. ceLa unítãzia en função Ce Ma* qu-e nostTq. a ccr polta.rnento de cy.Jp
n-ct,,t,t,aís (R-iS e R-15-A) .o ,eLoçãot aas uaLoz,es cons-idera.ae pad.z,ões. Csàs projeçães de críptameLanas naiurais tonacas da Literatuya(tabeLa xxi,l) .

940 95C 960

-Ao"f (Kcoi mot-rJ

970 980 rooo

R-O-

roio to ro30

o



:-l¿lii-
4

I1E LA|IAS I

lYnC_ 30,26
iïn3 2,26
K-0 ? ÂÊ-7- v' uu

- ^*n2u ¿ ' at:
L.i n

nllnn _ 7,447
'¿

- n no-.f J.+¿r/

TABELA XXI V

conposiçães químieas ce er¿ptomeLanas naturais ( Leuad.as a i.0 0% ) , conteTi.cos d.ellnc z das eeLas un'í'tã'r'ias e suas energias Liures d.e f oz,naçãc en rtcç! . moL-i

BS,37 8,,98 89,_Q1

4,08 3,77 2,57
4 ,03 4,13 3,20
1,69 3,71 3,7O
0,22 o,11 c,32
'Ì all 1/,)L¿ /,315 7,394

931,1 963,2 g52,5

PF.O CE DEN CTA

' . TomL'st:-,p Arizone USÁ.
2.3eerninq, Novo 1.1 éxico
3.Sugar StÍck prospect Near i,iena, Arkansês USA.
4.Philipsburg, llontana USA.
5.Sipar, Chindwara District. .
6.Nódu1o, Austraiia.
T.Chintamanabanda, Sandur, fndia.
S.Taparaca, Chile. . .
9, 10 e 11 Serra do Navfo, Amapá .

¿+

Ql Ê? :cJr,o-' !o,57 ð5,2s
3,59 6,60 6,00
4,79 8,44 6,g3

- 
o-,n 

:'::I ' c'5

7,721 7,4E", 7,3+o

900,2 937,4 958,1

4 '64
o,1o
< ( tt¿rJ¿

!_3ó
ì ---/ ' J¿O

361,5

u1 ì q1 tl

3, 7 a 3,90
2,07 0,91
2 ,4ô 2 ,97
ì ,.. f, S ,54
l-q1' 7,149

937,'1 942,4

;n

FONTE

. Rj.chmond, l,J.=. e Fleischer,
. RichmonC, l..l .E. e Fleischer,
. Richmond, l^r .E. e Fleischer,
. Richmond, t^r.E. e Flej.scher,

. l'1 athieson, A. e [,¡adsley, A.
.Faulring et al (lS60l

. Nagana, C. ( 1 962 )

, Herwett, D. F. e 01ivares,
. Valarelli, J.V. (lS67l

1',:

On )2¿v, / ¿

3,89
1 ,33
3,00
1 ,05
7,392

952,9

N.

N.

D.

I942
1 Q ¿.')

IS 42

I942
1950

R.S.(19681

I

J



6.9. DtTERMTNAÇÃ0 DA INtRGTA LIVRE

MELANAS ATRAVËS DE POTENCIAIS

/\s enerqjas I ivres de for^mação cJe criptomelanas atõ
aqui obti das fo ram cai cuì adas em base das solubi,l idades des_
ses mi nera i s em presença de eletröijtos.

,Apesar dos valores cle ÀG! apresontarem-ss bastante
coerentes, pr"ocurou_se cleterminã-ìos aìncla, baseanclo*se na e
quação de Nernst conforme é desenvo.l vido a seguir.

Dada uma reação quîm.i ca de õxi do-redução a equação
de Nernst permi te nelacionar o potencial da reaÇão (Ëh), o
potencial normal de õxiclo_redução (to) 

" as ativjdades cios
ions envol vidos no equiìibri o:

Eh = Eo+ RT in 
uo, 

-
nF a red

_ 112 _

DE F0RM/\ÇÃo DE CRTPT0

DE 0XtD0-RrDUÇÃ0

n - nümero de moles de e.l 6trons (equivalentes ) na reacão ba_
lanceada.

F - constante de Faraday (9,65.10-4 C.rol-l¡,
R - cons bante uni versal dos gases"

T - temperatura em graus Ke.l vÍn.
ôox " âre,l s ã o , ie s p e c t j v a m e n t e as atjvidades das formas oxi_
dadas e recluzidas dos constituintes do eqLrilibrjo"

A equação acima pode ser escri ta ao consiclerar_se a

temperatura de 25QC e logarîtimo decjmal, da seguinte fonma:

rr _ ro, 0,0592
n

16q -* 
jl!-

a
ned



A reação de si'ntese cle unìa

quimi ca ìdeal, obti da a par ti r de

res, pode ser expressa pe 1a eqLração:

\n(uq ¡) + a rarflJ,r) o ,6 Hrolì)

trfrq¡ * lo ''

ll3 -

cri ptome'l ana de fõrmula

seus el enentos formado-

Apì ì cando-sc a equoção

E1r = E0 * 9-9!9J loo
l6

Como as atividades
rados iguais â unjdade:

(Kf)MnBol6(.) +

cle Nernst tem-se:

aKMnur),u ' til

',F''',- ' ffi;

Eh = Eo - 0,ll84 plt - 0,0296 log a,,,'n2+ - 3,7.lo-3 log aK+

Fh _ ro 0,0592
l6

Experiôncias prðvìas f orarn realizadas con¡ a finari-
dade de estabelecer os parânreLros experimentais aclequados
que são expos ta s a ser¡uir.

tm t¡alões de vidro tipo ,'pyrex,, com trôs bocas co.l o

cou- se sol ução de sal de nanganôs, e ãs gotas, com agÍtaçã0,
acl ìcionou-se sorução cre hidróxido de potãssio necessãr.i o pa-
ra reagir 75% do Mn2n inicìal. Sob agìtação contînua bor,bu _

lhou*se oxigônìo isento c1e gãs carbônjco, e cje tempo em tem-

Po, lcran-se 0s plJ e Ëh clo sjstema que foi ¡nanticlo en banho

de sõ1j dos e cla ägua são conside

- 3?

lo,l ='1------
a¡in2+ a*+



termos tati zado a Z5QC.

No final das experiências, isto ã, quando as varia
ções de pH e th mostraram-se pequenas, as mi sturas foram
fi I tradas e I avadas com ãgua.

0s sõr idos obtidos foram anar isados minerarogica
mente atravõs de di fração de raios-X, enquanto que o t îqui -
do residuaJ foï ana'l .i sacto quinricamente.

Determinaran'-se os teores dos ions manganäs e po-
tãssio em equïìîbrio com o sõl ido obtido, o que permitiu
calcular as forças iônicas e os coeficrentes de atividade
desses ions, uti r i zando-se a equação de Debye-Hücker modi fi
cada (Davis).

Conhecendo-se, portanto, as atívidades dos
equilíbrio com o materíal s6ì ido, tonnou_se possîveì
vãs de grãfi cos pH em função de Eo, detenmi nar_se o

cial normaì de õxido-redução da reação de síntese:

- il4

Eo = Eh + 0,ll84 pH + O,0296 log uMn2* + 3,7.10-3 tog uK*

Real i zaram_se

R-6-4, B e C; cada uma

calcular as atividades

termi nações de to para

São dadas,a seguir, as

periência r QUê permi tem

três experiônci as , catal ogadas como

de ì as forneceu dados que permi tÍ ram

dos ions envol ví dos , bem como, de_

cada conjunto de I ei turas de pH e Eh.

expres sões correspondentes a cada ex

determinar os valores de Eo:

10ns em

, atra

poten

R.6.A

R-6.8

R-6-C

to

EO

t0

Eh

Eh

Eh

0,ìì84 pH

0,ll84 pH

0,ll84 pH

+

+

0,050

0,060

0,070



1,00 para as experÌências R-6_A, B e C.

Na tabela XXV A, B e C são dados os

dos nessas experjências.

0s pll iniciais foram respectÍvamente .l,00; l,S0 e

Dados obtirlos em

oæídação de I4n2+

pH Eh(Vl

2,08 o,725
2,15 o,705
2,19 o,702
2,24 0,695
2,24 0,695
2,26 0,699
2,32 0,686
2,32 0,684
2,3Ê 0,680

e æp eríãncías
eom orígânio

TABELA XXV

r0(vl

o,92
0,91

0,91

0,91
0,91
0,91

o, g1

0,91

0,91

- ll5

de slnteses de eript;omeLanas pon
ga$oso (eæperíâncías R_6_ArB e .C) )

A ( R-6-A)

1/G
(min)

0,183
o,129
0,105
0,091
o,o82
o,075
0,069
0,065
0,061

valcres obti

pH Eh(V)

2,64 o,717
2,64 0,720
2,62 0,725
2,60 o,722
2,60 o,712
2,58 o"726
2,58 0,725
2,58 o "725
2,59 o ,727

pH

2 ,'38
2 ,35
2 ,38
2 ,40
2 ,50
2 ,42
2,44
2 ,42

Eh(V)

0,680
0,680
o,682
0,676
0,664
0,670
0,670
o,672

Eo tv )

o,97
o,97
0,98
o,gB

0, g6

o,97
o,97
o,g7
o,97

Eo(v)

0,91

0,91

û,91

0,9'1

0,s1
0,91
0,91
0,91

B ( R-6-B )

1//-f
( min)
0,316
o,224
0,169
0"124
0,103
0,099
0,090
o,074
0,068

1/lT
(mfn)

o ,057
0,054
0,050
0,043
o,o2g
0,026
o,o25
o,024

pH

2 ,56
2 ,56
2 ,56
2 ,56
2 ,55
2 ,56
2 ,56
2 ,56
7 ,56

Eh(V)

0,726
o,727
0,727
0,728
o,732
0,730
0,730
o,728
o ,7 7-6

ro(v)

o,97
o ,97
o,97
0,37
o,97
o ,97
o,97
0 ,97
o ,97

1/{T
(m1n)

0,064
o,o57
0,055
0,o52
0,050
0, 04 B

0,o47
0,045
0,u44



pH Eh(V)

z,82 0,740
2,84 0,740
2, 85 0,736
2,ôB 0,732
'2,88 0"730
't_ 

" 88 0, 230
2"BB o,730
2.BB 0,730
2.,88 0,730

eotv) 1,/ 'fi-
tmlnl

1,00 a,2A4
I , OA 0 , 2 0 0

1 , o0 0 , 1 16

1,00 0,16?
1,Ll 0 0,15t)
1,00 0,154
1, ofl o,151
1,00 0,143
1,D0 0,136

c ( R-6-c )

As fiquras de níneros 5l A, B e C mostram os gräf .i cos
obtidos pola projeção do potencíðl nonmal rje õxirlo*redução em
função do ì nverso da raiz quadrada do tempo 

"

p r-l Eh (Vl

2,86 0,732
2_,Bíi 0,734
2,(16 0"734
?. " t\2 0,742
,4 "t\2 t), /4-)
2 , t)o 0 " 7 42

2,ti2 0,74?
2,87 0,74?

il6 "

Eo(vì 1/,ñ:
(min )

1,U0 a,1.25
1,u0 u,.1 09

1,00 0,100
1,00 0,093
1,00 0,088
1,00 (:t,083

1,00 0,076
1 , fJ l_l 0,070

_t_

lri (MtN)



-oL

- It7

(MIN)

-B-

Pt,o j eções de Eo em função cla z,ecípz,oca da 
"a¿,t quarltad.a do

tenpo etn sínteses de cniptomeLana (erpeyíôncías n_6_A, B e C)

A extrapol ação da reta obtida pe.l a projeção de Ëo
em função de 1/lt para un tempo infjnjto, fornece pa ra cada
experiôncia, os seguintes vaiores para o potencial nonmal de
õxiclo-reclução:

_t
r 
2 (MtN)

-c-

FIGURA 5'I



Conhecendo-se os val ores dos

óxido-redução torna-se possivel caìcul
de reação de cada experi ênci a, segundo

oGf; = EonF

experiência

R-6.A

R.6-B

R-6-C

ro (v )

0,gl

0,97

J ,00

- llB

^cR = 33S,7S
'(1n-o-n¡

oGfl = to(16 x 23,ù6)

potenciais normais de

^G3't(R-6-B)

otfl, 
R-6- c )

ar as energias

a expressão:

A equação quimi ca de sîntese
ti r do ion manganâs I I õ, conforme foi

= 357,89

t 0,0ì Kcal.mol-l

(Kfuql) + u tnliol + r6',zo(r)

livres

= 368,96

t 0,0ì

+ 32 o,tu 
o I

Kcal .mol -l

Kcal .mol -lt 0,01

+ l6 e

de críptomel ana a par-

visto,

1r+¡Nnaot6ls¡ +



oG; = 
^G?**ng'ìo 

- (^'l** + t o'Trne* + l6 on?rro'

A energia livre de reação

ou

¡c9 =Ï Kt4ngol 
o

ocl + (-67

riôncias R-6 tem-se:

R.6.A

ã

^G9tKr4ngolo

dada por:

,517) + (- B X 54,493) + (- t6 X 56,678)

substituindo-se os varores de orfl obtidos nas expe

= or; - t4to,3l

- il9

^G? = 335,75 - l4ì0,309 =' KMnO0.' 
U

= - I 074,56 t 0,?6 Kcat .mol -l

^G: -.,8--f 
KMng0lO= 357,89 - 1410,309 =

= - 1052,42 t 0,26 Kcal.mot-l

R-6.8

R-6-C

rificou-se que os sistemas

ximas da teõrica (0,.l l84).

Considerando-se a

^G? = 368,96
' KMBoI 

6

Nestas experlôncias de sinteses

mdlanas microcristalinas e em quantídades

efetuarem-se anãlises quimicas totais de

= - l04l,35 t 0,26

vari ação de pH

produzem retas

- l4ì0,309 =

Kcal .mol -l

em função de Eh, ve

com Í ncl i nações prõ

obti veram-se cri pto-

insuficientes para

seus consti tui ntes
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Relalizararn-se,no entanto, anãrises quimicas parciais dos
sõt i ¿os obti dos, que permi tem afi rmar que esses
sint6ticos, quando comparado com outnas cniptorneJanas, con-
têm baixos teores de K+ e Mn4+

2te Mn'' .

Tentou-ser pâftindo dos resurtados parcíais deter_
minados, carcurar o conteúcio cre trln(rv) da cera unitãria, ob
tendo-se um vaJor (5,9), gue peìo grãfico Or; X nMn0, (figu
ra 50) produzi -r r86,9 Kcar.mor -t uu" corresponde a uma dife
renca de aproximadamente g%.

6.I0. DISCUSSÃO I CONCLUSÕES D/\ SEGUNDÂ PARTE

0s resur tados das experiências rear izadas na segun
da parte deste trabar ho mostran que as crìptomeranas srnt6_
ticas podern apresentar propriedades muito semerhantes ãs
das naturais. Graças a este fato esses minerais sintet.iza
dos se prestam ãs determinações cre propriedades termodinâmi
cas que exìgem ar to grau de pureza e que permi tem extrapo-
ìações para os materiais naturais.

Trôs experiôncias rear izadas com a fínar idade de
determinar a energìa Jivre de formação de criptomeranas com
caracteristicas semelhantes ãs natura,is, mostram que .este
parâmetro termodinämico õ uma função rinear do conteúdo de
manganês ( IV), e crue as energias I ivres de formação, em va-
I ores absol utos, aumentam com os teores de r,,ln0, desses mine
rais (R-l-G, H e I).

0utros clua tro experimentos , envol vendo cri ptomel a_
nas sint6ticas con composições variaclas, forneceram vaì0nes

e el evado conteúdo em HZ0

mi nera í s
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de oGl lígeiramente diferentes dos tnôs primeiros considera
dos padiões, enrbora dentro dos r imi tes de erros experímen
tais. Estes pequenos afastamentos são motÍvados principaì -
mente pela diferença de grau de cristal inidade g composi _

ções afastadas das criptomeìanas natqrais.
A f i gura 50 mos tra tarnbãm os va r ores de aG; obti -

dos com duas criptomelanas natura js (R_.1 5 e R_tS-A), que
concordam com os dados de criptomeìanas sÍnt6ticas dentro
dos I imi tes de erros.

Uma fonte de ennos da curva
siste na dificuldade de determinação
e l4n(IV) em solução.

0utro parâmetro que pode Jevar a afastamentos dos
resultados obtidos 6 aqueìe reracionado ao teor de Hz0. A
ãgua foi considerada como a constituinte dos túneis, mas na
reaJ i dade i nc'l ui -se nesse vaì or, ãgua das moì duras que se
encontram sob a forma de 0l.l-.

A reta obti da peì a projeção de Or; em função de
nMn0 

z apnesenta coef iciente de correìação prõximo a

cl i nação: - 0,006, e pode ser expressa sob a forma :

= - 2098 + lSl5, I 4 nMn0r.

Utilizando_se o

terminar a energfa J ivr e

í dea]., .or f õrmu I a Kt4nO0., 
U

.moJ '.

considerada ideal con

dos teores de Mn(III)

Finarmente, os resur tados ae ac! obtidos peìa oxi
dação direta de rqnz+ com oxigênio gasoso mostram-se coeren-
tes com os determinados peìos estudos das so.rubir idades das
criptomelanas, apresentando um erro de 9%, justificáver em

função das aproximações anal iti cas .

grãfico da figura b0 pode_se de_

de formação de urna criptoñrelana
(nttno, = B): orf ; - BS6,86 Kcal.

uln, in-

^c9 
=ï



7 ' ESI iJDOS DA PARAGËNESË DE CRTPTOMELANA COM ALGUf\I:J MINTRAIS

DL I,iANGANËS

TIIRCETRA PARTE

7,1. INTR0DUÇÃ0

A cr.i ptomelan¿ é um mìneral f ormaclo em anbjentes
perr'icìais a parti n de protomi nõrios contendo mineraìs
manflanãs I T T I

0s ions manqanês bivalenLes liberaclos dos m.i nerdis
primãrios são transportados em solução aquosa sob a fo rma de

íons compl exos, ou são oxidados e precipì tam*se localmente.
0s mecanismos propostos par,l exp,l ican a formação de

õxi dos secundãri os de manganâs e dos minerajs que com eles
coexi s tem es tão relacjonados aos processos de oxi dação que

ocorren graçâs à ação de mìcroorganismos, ao oxigônio rJisso.l
vi do em ãgua s de perco raqão ou na fo rma gasosa em materiôis
porosos.

0 número de espõcies de õxí dos e õxi dos hidratados
de rnanganôs que ocorÍ,e na natureza õ bastante e I evado , Ape_

s.rr disso ocorre um núme ro rel a ti vamente restrito, mais comu

mente em ambiente supõnqeno, como por exempl o: piÈ01ús.i ta,
cri ptomel ana, nsuti ta, nanganita, bi rnessi ta e r itioforita.

Ao co pà ra rem- s e as jaz.i das de manganôs de origem
s upérgena dc to do o qlobor verifica-se que as associ ações mi_
neralõq ic.rs dos õxi dos desse elemento apresentam uma paragê_

nese pri ncipar majs ou menos comunr conforme 6 mostrada nâ

tabela XXVI -

122 -

su

de



IAB E LÀ XXV I

Pr¿nc¿Pal parasênese' LocaL;zação' e Íespectil)ea fo,Ltes bíbtiogt,áf¿caa de ti¿ne''a¿s supérgenoa de nanganãa.

Ph1ll1psburg, tlo¡tènê, USA Brlcker, 1965

Serrê do N€vlo, A¡nèpá våtarêtt1, tg67
Uråndf, Bahle RlbÊlro Fflho, E.,tg68

REFERÊNCIAS

Ho rÊ n, 1953

8èud, 195ô

Soren e Call1€ Fo Þ, 1960

Ì,/åt€nèbe, i96O

Lsvlnson, 1960

plrolusltê ê nsutltê

0eserto Sul ûrien!êt, RAU

Consel¡o Lafêieiê.

i!1nas G€rais

Experlmental

tloktå, têñbêo, Nsu tê,
,4trtc¿

Anlcuns, Golás, plsuÊrl.,

Cocuruto s S. Doñlngos do

Prètå, Mtnês Gsrê1s .

8êstà e SB ).1s b, ÍS7i

l^1eÌf I Êl al, I9Z3

Grðn d 1n € psrsslt, 1977 €

PÊrsÊ11 € Gièndtn, 1S7E

Vålèrelll et ê1., 1978

Vàìâ:-sttl s lìypõt1to. 1gB0

VÊj6¡stIf, 1980

4,V., 1973

I

¡\)
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Conlo se ver'ì fica, nas jazidas onde ocorr.e criptome_
lana, as associações mineralõgjcas restri ngem-se essencial _

rnente aos minenais manç¡anita, nsutita, pìrolusìta e litjo_
f o ni ta .

0 estudo da g6nese das jaz.i dâs nìanqanesTferas leva
sempre ao contexto cornum dc cl ue esses mirrerais se formam em

condições adequadas de pll e th, que serão esLudadas, a" se*
guìr, atrav6s de dìagramas de equ.i lîbr-i o.

7.2. DIAGRAI.I/1S DT E(]UILTBR]O

Partindo-se dos dados termod i nâmi cos recen les cla bi
bììograFia construiram-se <.1 iagranas pH em função de Eh para

¡rjnerais que ocorrem assoct'acjos à criptoneìana,
A fi qura 5Z mostra os campos de estabi.l i dade de al_

guns minerais dc rnanganôs quc se relacjonam corn a criptomela
na. /\s reações químìcas dos minerais em equilîbrio com os

ions de manqanês (ll) em soìução tj veram seus dados calcula_
dos em atjvidacles l,B2.l0-7 e l,BZ.l0-6 moìaì que correspon-
dem aos teores 0,0ì e 0,ì m9l1 r e s p e c t i v a m e n t e .

As reações quirnicas utj I i zadas na construção do dja
qrarna encontram-se enumenadas de I a ìl, e na tabela XXVII

são dadas suas energìas I ivres cle formaçã0.

Na tabe I a XXVIII acham-se as reações quimì cas com

as respectì vas constantes de equìli¡rio que fo ram utjl jzadas

pa ra a construção do qrãfico.



Reação ( I )

Mn(o^)r(,"t

NGfi =

oci = (-.l53,308) - (-147,3) = -6,0

A energ'ia de f ormação rel aci ona-se

equi'l ibrio segundo a expressão:

oo; = -.|,364 log K

+ H'(aq)

TAG?
'produtos

[unoHl*L r (aq)

- r^G9
'reagentes

-125-

0 valor da constante de equilíbrio

K = 2,54.104

+ H^0¿ (L)

Kcal .mol -l

K-
u 

[NnoH] * arrro

a

Para o

constante

ur¡n( ou)2 oH*

ou seja:

pa ra

teor de

aH+ =

de

e

[wnou]

I

portanto:

= ?,54.104

_1
,82.10 '

pH = ìl
uMn2* =

pH = '10

2,54.104

,.l4

0,'l mg.l-l

,14

+ = o,0l mg

= 7,17.

I -1, tem-se :

l0-l



Reação (2)

fln(0H)zfu)

oG; = (-ì20,e)

[trNn or1

- (147,3) =

K - q,42.10

ul{* = atL?=-1!ss-

1,8?-.lo-7

pH = 12,61

roqt* HIoql

log K - -.l9,35

Reação ( 3 )

26,4 Kcal .mol -l

- 126

-20

:

[trn o n]

= 2,43.,l0-13

+
(aq)

No grãfi co, a ventj cal que

apresenta-se pontílhada, ind.icando

dade dos ions manganãs.

+ HIoqt

K- 4

luH* =

2+
tanTàqt * Hzorz)

,2.lolo (chaberek

4,2..l010
= 2,38..¡0-l'l

et â1, .l952)

I jmita este equí'líbrio
que i ndepende da ati vi -
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Reação (4) :

3 lan(0H)2ls) : Nr304(") * 2 t,n(oq)r Z Hr|,r, + ? e

^GR 
= (-ll3,3s) + (-306,se0) - (-441,s) = 21,s

Eo = ^cf; _ zi,s54 
= 0,476 vn F 46"12

[h = Eo * _9_.q!22 Z ioo
2 

I v'J aH+

th = 9 '476 - 0'0592 P11

Reação (5) :

3 HMno, (aq) + HToø¡ .: l,nro4(") + 2 IJr| (L) * z u

ori = tt-306,5e0) + (-113.356)l - (-362"7) = _st "? Kcat.moì-l

to = *l ,241 U

Reação (6) :

3 IM'OH]loql * Hz}(t) : f{n304tu) r 5 nîon¡ * z 
"

^Gf; 
= (-306,5e0) - (-346,s68) = 3s,s7B Kcal,mol-l

Eo = 0,567 V

Eh = to - 0,0g9 ì09 uHNno; + 0,030 pH

Eh = 0'867 - 0'0Be lo9 a¡l.rnoHl 
l"r, 

- 0,14s pH



- 128 -

Reação (7 ) :

t M^?In, r 4 Hzl(L): l4nroo (s) + B ltîoq1 * z u

^cfl 
= (-306,sr0) - t( -j63,41 s) + (-226,712)l = B3,6ot Kcat.moi-t

to = l,Bl3 V

th = I,Bl3 _ 0,089 loq at4nZ+ _ 0,237 ptl

Reação (B) :

Mn304fn, * 2 HZ0(L) ¡,:_:_\ 3 y_t4n00H¡-.¡ * HIoql + e

^GR 
= (-3e9,6) - (-419,946) = 20,3 Kcal.mol-t

Eo = 0,882 V

Eh = 0,BAZ. _ 0,059 pH

Reação (9) :

Mn?i)ol + 2 tizo(L)i- v-r{nooHr") n 3 Hîor¡ * 
"

AGf; = (-133,2) - (-ì67,84e) = 3a,o Kcal.mol-l

to = 1,503 V

Eh = 1,503 - 0,1776 pH - 0,0592 log arn2+



Reação (.l0) :

Y-l4nn0Hf", :: ß-Mn0Z(") *

oG; = (-ìll,l7t) - (133,2)

to = 0,955

Reação (il) :

Mn?,+ . +(a,q)

orfi = (_tì

Eh = 0,955 - 0,0592 pH

HIoql* e

= 22,0

- 129 -

2 Hz1rt) s-= ß-Mn}z(u)* a ¡r*for1 * Z e

Kcal .mol -l

1,171) - (-167,849) = 56,678 KcaJ.n,ol-l

to = 1,229 V

Eh = 1,229 - 0,ll84 p11 - 0,0296 log uMn2*
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Díagnama pll/Eh das reLaçõee tle es babilid.ade entre alguno con
posl;os de manganâs à tempez,abtLxa de ZSQC e pressão de 1.atnoe
fera. 0s Límites entye as espácies dissoLuiclas e nos estadof,
sóLídos fonatt caLculad.os pat,a beor iguat c¿ 0,01 mg.L-1 ( en
ttaceiado corresponcl.e o oMrZ* = O,l ,ng,L-1)"

FIGURA 52
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Uti zando_se o grãfi co da fì gura 50, tia segunda par_
te des te trabal ho, foi possîveì obter a enengia .livre de for
mação de criptomol anas naturais,cujas compos i ções quînicas
fonam tor.naclas da I j teratura . tsses val ores de lG! permì ti ram
a construção de diagramas pl.l en .Função cie th para uma cripto
melana com compos.i ção mõdia das na tura j s e de outra com teor
rri'n irno iie r;¡;Lássio,

para os cã lcul os, tendo e ì vista os resul lados da
primeila pa rte, adicionou-se, äs nlolãculas dessas crì ptomeì q
Ilas, ärJrra sr¡fjcjenLe para corrpletar, conl poLãssio, o valor
um nos conteúdos das celas unitãrias.

l-ora¡¡ projetados aínda, nesse rJiagrama, os da<los
connespondentes a uma crìptome.l ana com compos i ção quimìca
ídeal, t.:cn como os sjstemas const jtui.clos por pirolusjta, man
gani ta e hausnlaníta.

Nos cãl cul os utilízou_se o valor
ions manganês (II) dissolvjdos em equilíbnio
lidas.

A seguir são dadas as eqrrações quimicas utirizadas
que se acham enumeradas cle lZ a l4

l'la tabela X X V I I . e n c o n t r a m _ s e os val ores de AG! usa_
dos, senclo que na fi qura 53 tem_se o diagnama de equilîbrio
dos sistenlas estudados.

0pl ppm para os

com as fases sõ
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Ct,iptoneLana. com conposíção química mád.ía d,as natu
yais tomadas da Lil;ey,a.ututa:

nrro = o'51 e A(i? = -s47'BB KcaL ''ol-1

Reação ('l2) :

u 
'n?),,,, 

(+0,sì KIoqtn 0,4s Hzl rtt) r t6 nzl (t) = 
--r

lKo,si.(Hz0)o,4eJ Mno., 6(¡;) + 3? uloql+ t6 e

^ci = (-e47,BB) - (-1404,9e8 ) = 4s7,12 Kcat .mol-l

Eo = 1,239 V

Cz,dptomelana eom conteúdo ninino d.e K+ na cela uní_
tária : 'Kro -- 0,024) e rco, : -961,s KcaL.mol-l .

Reação (,l3) :

a nnl[r,(+o,014 KIoqs r 0,s86 Hzo(L)) + 16 Hrl,r, =->

[Ko,ol+.(Hz0)0,9s6] Mns0t 6(s) + 32 Hloql+ t6 e

aGfi = (-96ì,5) - (-l3ss"62) = 438,1 Kcal.nol-l

Eo = 1,'l87 V

Eh = I,239 - 0,0184 pH - 0,0296 loe aMn2+

Eh = 1,187 - 0,ll84 pH - 0,0296 toq aMn2+



Críptomelana com

nã,æimo ualor de K+: ,rro =

Reação (

u ,n?Ir 
t

OGf; =

1S) :

FKIoqt )

( -856 ,86 )

composíção químïca

7 e LGo, r -856,86
T

+ j6HZ0ftt:--

- (-t4ì0,309) =

A projeção dos va I ores

dã uma retar QUê no grãfico da

contínua at6 prõximo do I imi te

natureza.

- t33

ídeal contendo

-7KeaL,moL '.

th = 1,500 - 0,ll84 pH _ 0,0296 log af,lnZ+

to = J,500 V

(K)Mngoto (e)+ 32

553,45 Kcal.mol-J

^Ior, 
l6e

de pH e

figura

maxlmo

th desta criptomelana

53, acha-se em linha
de pH encontrado -na
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campos de estabíLídade de alguna mineraís de manganão, eü€
meio natural podem oeo??er aesoeíados à eniptomeLana

( arr|+ = 0'0L 
^g.L-1).

FIGURA 53
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util izando-se os valores das energias I ivres de for
mação determinadas por Brjcker (.l96s) e Gmel in (ì973) estuda
ram-se tamb6m sistemas constituîdos por nsutita e os princí_
pais minerais a ela associados. A escolha de dois valores ex
tremos de aG!, da mesma forma que para as criptomeranas, de

I imi tou no diagrama de equi I îunio o campo de estabi I idade
das nsuti t:r:,.

As reações quimi cas que repnesentam esses equi t i-
brios acham-se enumeradas de l5 a lz, e a projeção desses
valores encontram-se na figura b4.

Nsut,ita eom ualoz, d.e

rc1 :î"\-MnOrrU

Reação ('l 5 )

*n'rln 
'

^Gf; 
=

nCo, fo"necid.o por GmeLin (L|Zs):

- 118 KeaL.moL-1 .

+ 2 HZ1 (t) =- y-l4n}Z (u) * 4 Hn{oq) * 4 e

(-il8) - (-l

EO

Eh ='l ,0Bl - 0,ll84

67,84g) = 49,8 Kcal.mol-l

= l,0Bl V

pH - 0,0296 log uMn2*



Reação (16)

Mn3o4 r"/

oGfl=(

+ 2 Hzof tl := 3 y-Mnoz(") + a HIon¡* 4 e

-354 ) - ( -41 9,946 ) = 92,6 KcaJ .mol -l

Itsutí ta

(Bníeker, 1g6s).

Eo = 0,715 V

th = 0,7ì5

Reação (17) :

¡qn?+(aq) + 2 Hzo(t)

- ì36 -

com AGo,
r\-Mno1rgj...1,gg

O ,0592 p H

nGfl = (-toe,l

=_

= -1 0 g, 7 KeaL .noL-7

th = 1,274 - o,llg4 pH - o,oz96 loq arn2+

) - (-167,849) = 58,7

Eo = 1,274 V

construiu-se então o diagrama (figura s4) em

se projetanam os si stemas paragen6ticos estudados.

y-Mn0Z(u) * aH\onlr2e

Kcal .mol -l

que
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Díagnana prI-Eh d'as ã,neas de estabíLiclacre cre
nãs eomunente assoeíaclos à cniptomeLana. os
tne aa espáeies díssoLuid.as e nos estad,os sõ
cuLados para teor.es d,e lqnz+ íç1ual a 0,01 mg .

i'äï*.*

FIGURA 54

6æídos de

equíLíbrío s

Lídos fonam
L-l .

mq.nga.

en-
caL-



ÏABELA XXVI I
Energía Livre de formação (259c) d.as substãncías utíLizadas pa,a.

eampos de estabíLídade d.e aLguns minet,aís

ESPÉCIES

H20tt)

,n'råq l
Kioqt

ln"on)ion,

[nNno ,f roq t
tln(0H)Z(s)

Y-tln00Hl")

ß-ttnoz(s)

ilngo+ r",
Y-l'"1n0,, 

n 1 . . .1,991r/

Y-iïn01,6 ...1,g? (s)
Ko, o'tc' (n=o* Jo, nu6.lîneot o r",
Ko,5r . (Hso+ J 0,4g. H^ao, 

u r",
Kf'1n 

uo 16 ( 
" 

)

-^.; I Kcal . mo t - 1) 
REFERÊNCïAS

56,678 Robfe et at t19ZS)
54,493 la/agman et al (19631

67,5167 Roble et aL (lSZBl
OÊ ê.rv'uJ Perrin [1962)

'l 2n of, êv, J Latimer ( 1 952 )

,l a,7 2,,¿,¿ llorgan tig67)
t.tJ,¿ Bricker (13651

111,j71 Wagman et al ttg6S)
306,590 Otto (1S641

109,1 Brieke¡ (1965)

1'18...10S GmeLin (iS73)

361, S Deste trabalno
g47,gB 

Deste trabalho
856,86 Deste trabalho

a eonstz,ução de diagnanas d.os
de manganãs.

I

(,
æ

I



Reaçõee quínícas e eonstantes d.e equíLíbz,ío
eonatnução do diagrama pH em função

REAÇÃO

r,n(0H) 
z(e ). nionr-=lnno'lioql * Hzo (L)

t4n(0H)z("/ 

- 
[nrinozfioq) . Hioql

[mnoH] ioql. ,,ior) 
-: 

,n'r)r) * ,zo (L)
[(*) ca].cutada (**) chabenek et at (ts52)]

TABILA XXVI I I

7.3. DTSCUSSÃO E CONCLUST'ES DA TTRCTIRA PARTT

0s diagramas de equi r íbrio construidos a partir de
oG? dos minerais associacros ã criptomerana possibir itam esta-
belecer tendências de coexistância entre seus minerais.

A f i gura 53 mos tra os campos de es tab i r i dacre de três
criptomelanas com caracter ísticas quimicas diferentes, o que
faz ressartar as jnfruôncias do grau de oxidaçã.0 e dos íons
potãssio na estabi I idade desses minerais.

A projeção de cniptomeranas com teores de potãssío
mãximo e mínimo mostram no diagrama pH/Eh, em hachurado, a re
gi ão dos I ími tes i nferiores das cri ptomer anas .

0 diagrama mostra que a formação de criptomer ana com
alto teor de potãssio a partir de M^\In, exige condições oxi-
dantes bastante enõrgicas. A criptomelana com teor baixo de
potãssio ou com composição química sernerhante a* das naturais,
abnange uma faÍxa que se compatìbi I jza bem com as condições
surrãrqenas.

Este diagrama indica ainda que os campos de estabÍr i

utiLízadas pa,rq, a
de Eh.

CONSTANTE OE
EQUrlfanro

2,s4.104 (*)

4,42,ro-20 (*)
4,z,to1o (**)

- 139 -
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dade da pirolusita e da criptomelana se interferem, justi-
ficando a formação de um ou outro mineral em cond.ições prõ-
ximas , com vari ação de parâmetros como por exempl o concen -

ftraÇao de K'.

No grãfíco da figura S4 tem-se, em escala maior,a
projeção dos sistemas estudados, (rue permite correìacionar
os mi nera i s cie manganôs ma i s comumente associ ados ã cri pto_
melana.

A estabiridade desses minerais pode ser aJcança-
das atravõs de vãrios caminhos, que envolvem pH, Eh e con _

centração de manganês ( I I ) e K+ em sol uçã0.

tm condì ções semel hantes a-que'l as que ocorrem no

meío natural os ions manganôs (II) em solução podem se preci
pítar com a elevação do potencial de oxidaçã0. Inicialmente
forma-se nsut'i ta com bai xo grau de oxi dação, que pode se es

tabíl izar ou evoluir para qraus maiores dando produtos estã
veis.

Se o meio contiver K+ deve

criptomelana a partjr de nsutjta.
Em pH bãsico (t9), que pode ocorrer enr ambientes

com ãgua isenta de C0Z mas em contato, por exemplo, com car
bonatos, tem-se a possibilidade de formação de [NnoH]* o,
lan(0H), (figura 52) que podenr evoluin a lrtnr0O.

A hausmani ta,com elevação de Eh pode transformar-
-se em nsutita ou manganita.

ocorrer formação de



B. c0NcLUSõES E C0NS I DERAÇr'rs FI NA I S

Nestas consÍdenações finais, as concrusões mais
ni fi cati vas de cada uma das partes deste trabal ho serão
I i zadas para rel acï onar os dados expenimenta i s obtí dos

a ganese e paragânese das criptomeranas naturais.
0s dados expe'imentais cra primeira parte deste tra_

balho permitiram construir utn djaqrama (fiçrura SS) de sequên
cía de transformação qr¡e pode convergi r Írana a formação da

criptomelana, sugerindo tambõm possíveis associações.

- r 4ì

[*,rro6f.

sig

uti-
com

KOH
o2

pll(Oo5)
25.C

Esquema das sequâncías de neações pa.ra. fonnação d.e cripto
nelana e outt,os mínerais de manganâs.

T<too.c

FIGURA 55
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comprovou-se que o tempo de contato proì ongado sor u

ção-mãe7sól i¿o conduz a minerias com composlção química
ideal. Este fato foí evidenciado prÍnciparmente pero compor
tamento dos ions manganâs (II) que tendem a se oxidar a man-
ganâs (IV); pera tendôncia do zinco ( eremento estnanho a-

estrutura) ser gradativamente el íminado, e tambõ.m pela con-
tinua substituição da ãgua peìos ions potãssio nos túneis
da estrutura da criptomeJana.

As experiôncias demonstram

tãvel em p11 baixos, e sua nucìeação
tes ãcidos (pH < 3) com ou sem K+.

0s cãtìons potãssio e hidroxônio são os responsã_
veis peìo suporte e equirîbrios erõtricos da mordura das
criptomelanas. 0 comportanlento desses cãtïons, consÍderados
em função do tempo de diqestã0, indica gue no inîcio
cristalização os îons tJ30+ são mais facirmente admitidos
na estrutura que o K+.

Demonstrou-se também, que a maior quantìdade de
ions estranhos na estrr¡tura facirita a formação de compos-
tos mal cristal izados, dando como consequância a adsorção
acentuada de mol 6cuJ as de ãqua .

Fjna'rmente, atravõs da oxidação de r"1n2* com oxiqê
nio gasoso e hicrrõxido de potãssio pôde-se obter cniptome.r a

na a pr{ inferiores a trôs. 0 aumento gradativo de pH,atã 6,
apõs a f ormação da cr iptomeìana, levou a* obtenção de mistu_
ra deste mi neral com mangani ta, hausmani ta e nsutj ta.

r'ra mesma sãnie de experirnentos a dìminuição gradatÍ
va do pH de r'0 .a 6 J evou ã tormação da mesma mí s tura i senta
de criptomelana.

que a cri ptomel ana é es _

pode ocorrer em ambÍen_

da
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Na segunda pante exDerímentar consegui ram-se deter
minar varores de energia rivre de Gîbbs de formaÇão de crip
tomelanas, evidenciando que õ urna função Jinear do conteúdo
cle 14n0, da cera unítãria, e que os vaJores de or: tornam-se
men0s negativos a- medida que nMn0 aumenta.

2
A energia r ivre de formação da criptomeJana

fõrmula quï'mica ideal ã de _856,86 Kcal.mol-J.
com base nos resurtados obtidos construiram-se dia

gramas de estabil idade da criptomelana e de alquns minerais
a eJa reracionados, tomando-se o cuidado de representar as
críptomer anas com mãximo e mínimo conteúdo de potãssio.

Concl uiu_se, atravõs desses diagramas r QUê em con_
dições semelhantes ãs naturais ã possîveì a sequãncia:

l4n2+ ----) y-ttln0, li criptomeJana

ttla natureza ' a f ormação de criptomeJ ana deve ocor-
ren essenciaìnrente atravõs de mecanísmos ì igados ao pH ini _

cÍa'l .

Em pH acentuadamente ãci do (pH < 3 ) , onde os îons
manganôs (II) são estãveis, os resultados experimentais le_
vam a crer que a nucJeação pode ocorner atravãs dos îons
H30* ou H30* e K+.0 início desta nucJeação,no entanto,ocor
re somente cont aumento loca.l jzado de pH, como por exemplo ,no contato de soruções com supcrficies de minerais que for
necem ions hiciroxiras como produto de hidrõrise.

Este tipo de mecanismo em meio ãcido 6, provaver
mente, uma das etapas iniciais da formação de criptomeranas
naturai s praticamente isentas cle potãssio ¡ umâ vez que es
tes minerais são encontrados em regiões onde os .processos

com
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de al teração estão r igados a erevados regimes pì uviomãtricos
e pobres em ãl cal i s .

Na senra do Navio - Amapã e Mokta - costa do Marfím,
oc0rre a caul i ni ta com envõl ucro de cri ptomel ana . Essa asso_
ci ação parece provar esse mecani smo de fonmação poi s a cauìi
ni ta ã um minerar i ndi cador de pH ãcido ( Krauskopf, lgrz) .

0s dados termodinâmicos obti,jos experimentalmente per
tiram, atrav6s de diagramas pH - th, definir com aproximação
a região de formação de criptomelana a partir de ¡4n2+ em so-
I uçã0, defi ni ndo os r imi tes i nferi ores de estabì t i dade das
criptomelanas.

A criptomerana com composição qrrímica mã¿ia das natu_
rais acha-se inserida nesses ì imítes, dentno das condições
sup6rgenas (pu 4 - g), o que mostra a viabiridade de sua

f ormação dl reta e a grande f reque-nci a desse mí neral nas jazi
das manganesiferas de ori gem supãrgenas .

A anãt i se dos d i agramas pode ser rea'r i zada sob duas
regiões de pH, isto õ, abaixo e acima de valores ao redor de

9.

Em pH ¡ 9, parti ndo=se de sor uções contendo nianganês

( I I ) ' veri fi ca-se que o aumento do poder oxi dante I eva pri
mei ramente ã formação de nsuti ta com bai xo grau de oxi daçã0.
com o aumento crescente de Eh o minerar formado pode, grada-
tïvamente, produzi r nsuti tas com maíores conteudos de oxigô_
nío em suas molãculas.

Se o mei o apresentar-se fortemente ãci do, e com Eh

elevado, poderã, conforme visto, iniciar a formação de crip-
tome'l anas graças ã produção local izada de pH bãsico.Neste ca

so, conforme Í ndi cam os diagramas, ã provãvel que a nsuti ta
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seJa, embora momentaneamente, unt dos nìjneraìs intermediãrios
na f orrnação da cri ptorlel ana . Se o me.i o contj ver ions potãs _

sio, o processo de nuc ì eação da crjptonrelana serã facil itado,
embora a ì ntrodução des se îon na estrutura exija maior poten
cial de õxido-reclução pa râ sua estahi I idade.

A pìrolusita é um õxido de rnanganôs esbãvel erì corr_
di ções oxidantes e teori canen te (em pH menores quc B), pocie
formar-se a partjr de lvln2+ (filura 52) ou de nsutitas (figu_
ra 54) pelo aunrento do potcncial cle õ x i rl o _ r e cl u ç ã o , tnlretan_
to, não se conseguiu a sîntese da pìroìusita a partir de

't-Mn12, assjn como ocorreu con vãr.i as tentatjvas de Bricker
(1965) a partir" de r4n2+. tiovanori et a i (1976) obtiveram
B-lvln02 a parti r cle y-l'1n02 mas somente em meio fortemente ã_
cjdo e aquecÍmento a ebul ì cã0. Estes da dos ì evam a concluir
que a formação da pìrorusita não deve ocorrer a partì r de

)L14n'' em soì ução, e que sua ocorrânci a se deve a mecanìsmos
tai s,que não envol vam nsuti ta. A nsuti ta con baixo qrau de
oxi dacã0, na ausôncia de potãssio ou de meio fortemente áci_
do, com aumento de Eh, deve portanto evolujr para clraus de
oxidação maiores. provavel¡nente dê como produto final a

ramsdelìta (14n0r), que representa, segundo Ha riya (ì 96t ), a

maior ordem cristal ina des te g rupo de mineraìs.
Nos pll supeli ores a 9, as formacões intermedlärias

de óxi dos de manganâs hidratados atã chegar a hausnlanita,pa
rece não deixar dúvjda de que õ o início das transformações
que ìevam aos õxi dos finajs estãve.i s, Nessas condições os
di aqramas mos tram que õ possível, com eì evação de Eh,a trans
formacão de hausmanita em nsutita e tambõm a sequôncia



Mnr0O - y-MnOOH - ß-tYn0r.

A estal¡iìízação do potencial de óxj do-redução do

meio permite foy'mår nsutitas com baìxo grau de oxidaçã0, co

mo produto fi nal estävei.

segundo duas possib jl,i dades, uma de carãter ci n6ti co ( pela

quaì a lransformåção Mn.0, - y-¡4n02 cleve ser sufj c'f ente-
mente Ienta parâ propicjar tambõm a reação 14n,0O - y-Mn00H)

e outra , I i c¡ada à primei r.a , cle natureza quími ca, rlependen-

do da ordem de reaÇã0. Nes ta al ternati va o fator cjominante

õ a concentraqão de reaqentes, uma vez que eì evadas quantì -

dades de l'1n.00 levaria ã transfornação parcjal deste mine -

ra l ã' nsuti ta e concomi tantemente ã y-lvln00l-l .

Â transformação 1-14n00li - ß-14n0, parece depen -

der essencialmente do potencìaj de óxidaçã0, senclo que os

dados de observações de amostras naturaìs atestam que a pi-
rolusjta se apresenta quase s emp ne como pseudomôrfi ca da

rnanganìta (Ramdoh r; ,l956, Valarellj, 1967 ), o que pa rece con

fì rma r que a ori gem desse ni nera I não de ve estan . assocjada

a so luções i nj cj ai s cle ¡4n2+.

0utro cam inho para a formação de piroìusjta 6 a

partir de groutita (Hlln0r), conforne sugere Valarellj('l96i)
em estudos real izados com minerais da Se rra do Nav.i o - Ama -

pá.

Nos pll elevaclos ã provãve1 que a presença de K+pog*

sibil jte a f orrnação de cri ptomel ana a parti r de y-Þln0r.

A assoc.i ação p j r o I u s i t a ' c r i p t o m e I a n a , äs vezes

em camadas al ternadas, pode sen expÌicada pe 1a formação in

dependente da nsutita-criptomelana e de manctanita..pf ro.l usi_

A transfornação Mn.0o y-14n00H pode rã 'ocorrer

146
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ta em condições ambientais cícr icas. As aì ternâncias de esta-
ções chuvosas e secas, por exemplo, podem impor ao sistema em
evoluçã0, condições variãveis de pH com presêrÇa ou não de
ions potãssio, que favoreceríam formação ora de criptomerana
( ou de nsutita que passa a criptomerana), ora de minerais in
termedíãrios (manoanita) que produziriam pirorusrta.

A f ormação de cri ptom,¡r anas com er ¿.vacros te,ores cre
potãssio deve dar-se em condições excepcionais de Eh, afasta-
das daqueras que ocorrem normarmente no meio naturar. A gêne_
se desses minerais deve estar I iqada provaveJmente, a fatores
cÍnõtico-estruturais em que o tempo de contato do míneraì com
sol uÇões ri cas em K+ favorece a subs ti tui ção paur atí na dos
ions do túnero principaìmente os H30*. Estas substÍtuições es_
tão, de modo indireto, r iqadas ãs condíções oxidantes pois ,
c0mo foi verificado experimentalmente, o aperfeiçoamento cris
taìino pela substituição de Mn(IV) por (II) e (III), teva o
mineral a maior acei tação dos ions potãssio.

Finarmente õ necessãrio revar em conta a possibir ida
de de estenderem-se as cons i derações fei tas em rer ação a-s
criptonrelanas para outros minerais do gnupo alfa¡ umâ vez que
apresentam comportamentos semelhantes.

E upresentado a segui r,de maneí ra esquemãti ca, o ca-
minho das reações das criptomeranas e dos principais minerais
de manganâs supãrgenos a el as associ ados.



Mn (H. O)u

pH<9

Eh

---> cnplomelono

( Mnztoncentroçõo elevodo)
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pH >3

Y -MnO^- z - x -_-___+ criplomelono

( x elevodo)

Y - Mn O /--' y_ MnO^/ ¿-r
/ (x boixo)

Y-MnO- /¿-r 
\

(x olto) \ *
\!--- criptomelono

Mnaoo

+

pH>9

Eh

MnaOo (excesso)

Y- MnO¿̂- |
(x oilo)

MnaOO (gronde excesso)

Mn O^¿-x
olto )(x

Mn O ¿̂-r

- Mn OOH

Y- Mn OOH -------+ F - Mn O,
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