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The successful the rmodynamic

treatment of naturaì mlnerals

will depend both on the thoughr-

ful formulation of realistic
and sometimes innovative so'l utlon

models capable of treêting some

difficuìt conceptual probìems .,.

Conclusões modificadas de

G rove r (1980) sobre a ter-
modi nâmi ca de p i roxên Ios .
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RESUMO

Nes te trðbalho p rocurou-se novo cam¡nho que per

mita o çãlculo de diâgrama de fases para sistemas contendo com

pos tos intermedlários o rdenados .

Das díversas possibiìidades de formação do com-

þosto ordenado, foram excluídas as que se derivam por transi-
ções de fase de primelra ordem, e serão discutidas somente

aqueÌes que mostram curvas de energla livre da mlstura contf-
nua e transições de fase de ordem superlor, dentro de um mode-

lo p ropos to.

0 modelo lnclue a energla llvre da mlstura de-

sordenada e ìeva em consideração a dlmlnuição desta pelo pro-

cesso de ordem-desordem no lntervalo composlclonal da exlstên
cia do composto lntermediãrio ordenado,

Uma equação, parciaìmente empírlca, permlte o

relacionamento quanti tativo termod¡nâmico de estruturas orde-

nadas e desordenadas em função da temperatura e composição

química do sistema.

0 uso dos conceitos do modeìo e da equação re-

sultante pâra a energia livre de Gibbs da mistura, permitiu o

cãìculo quantitativo das relações de fases entre os pares de

minerais c a I c i t a - k u t n a h o r i t a e rodocros i tâ-kutnahorita no sis
tema CaC0"-MnC0" e entre calcita-doìomíta e magnesita-doìomi-t5
ta no s i stema CaC0^-MoC0-.

5

Es te cá I cu lo, at ravés de uma ún i ca eq uação, con

tendo somente três parâmetros energéticos, não foi possível

até âgora. Tentativas para taì, mencionadas na ìiteratura, não

foram mu¡ to frutíferas.

Além do cálculo quantitativo, o uso de concei
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tos do modelo permite explicar muitos "enigmasI existentes e

evidenciados em resultados divergentes na experimentação com

carbonãtos.

0 modelo, permit¡ndo o cáìculo quantitativo

de valores de energia iivre da mistura nos sistemas carbonã-

tlcos, mostra pequenas diferenças de energia entre fases es-

táveis e metaestãvels e daqueìas em dlferentes estados de or

dem.

Muitos problemas experimentals nos referldos

sistemas são causados por estas pequenas diferenças de ener-

gia, e as experlências precisam pìaneJamento culdadoso e rlgo

roso pô ra que as fases atlngem o equll Í6rio.
0 mode I o se mos t ra adeq uado pa ra uso em s i s te-

mas ternários, As relagões de fase calculadas nos sis.temas

ternãrios CaC0r-M9C0r-MnC0, e CaC0r-MgC0r-FeC0, mostram cor-_

respondêncla satisfatória com dados experimentaÍs.

0s resuìtados deste trabaìho abrem possibilida

des para o cálcuìo de atividades termodinâmicas dos componen-

tes de carbonatos comp lexos, o que não e ra poss ive I ató agora,

A comparação de valores da entalpia da mistura,

obtidos por apìicação deste modelo, com os de energia do retí-

culo crlstalino mostra correspondôncia bastânte satisfatória,

levando ã conclusão que o modelo apresentado retrata bem as

propriedades termodinâmicas de s is temas ca rbonát ì cos. Discu-

tiu-se ainda o uso deste modelo em outros sistemas contendo

6ompostos intermedi ãrios ordenados.
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2 . rNTRopUçÄo

A geoq u ímica dos ca rbonatos e os as pe ctos cris

taìogrãfícos jå são t ratados de mane i ra bastante ampla por J.

R, Go ldsmi th ( 1959) e Graf (1961) e por isso não se rão dlscuti
dos em de ta lhe nes te t raba ìho, Es te t rab a lho t ratará especifi

camente o comportamento te rmodinâmi co de carbonatos de Cál cio,
Magnés io, Manganês e Fe rro com es t rutura cris ta log rãfi ca da

calcita (grupo espêclal Rjc) e dê dolomlta (9 rupo espaclal Ri)

Esta última estrutura é derivada do grupo espa

ciaì Rjc da caìcita pelo ordenamento dos cát lons Ca e }lg em

camadas alternadamente ocupadas, Assim, o elemento de slmetria,
- o plano d.e trans-reflexão no grupo espacial R3c - se perde,

e o g rupo espacial R3 é chamado "S UPER STRUCTURE". Es tes dols

t ipos de carbonatos se rão d is cut idos at ravés de um novo meca-

nismo p ropos to, que pe rmite expìicar o ordenamento dos cátions

e, por tratamento termodinâmico, relacionar as duas estruturas.

0 tratamento do problema, neste trabaìho, é di-
ferente daquele de Navrotsky e Loucks (1977), Estes autores

p ropuse ram um mode lo da energia de mis tu ra baseado nos estudos

de Bragg-\.liììiams (1934) e caìcuìaram as reìações "subsolidus"
de carbonêtos de magnésio e cálcio e de cádmio e magnésio. 0

modelo desses autores é bern menos flexivel do que o aqui pro-

posto, e a precisão dos resuìtados calculados do trabalho de

Navrotsky e Loucks (l97 7) é bem inferior.

Dos carbonatos mencionados na I ite raturâ somen-

te se rão cons ide rados: magnes ita ì4gC03, calcita CaCO3, rodoc ro

sita MnC0. e siderita FeC0" como memb ros finais dos sistemôs e55
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os respect ivos carbonatos de estrutura doìomÍtica. A pesquisa

na extens a literâtura sobre carbonatos - Frondel e Baue r (1955),

Goldsmith e colaboradores (1955,1957a, ì957b, ì958, 1962, 1969,

ì972), Rosenberg (1963, 19671 , Palache et al, (1951 e 1944) -

demonstra a existência dos carbonatos do tipo doìomitico

Cailg (C0r)2, ou dolomita verdadeira, e Ca¡4n(CO3)2 kurnahorita.

Também não existem dúvidas sobre a existência da ankerlta

c a ( M g , Fe ) ( c 0 , ) 2 , tipo dolomÍtico. A formação de urn carbonêto do

lomi'tlco de composição Mnl'1g(C03)2 é muito prováveì, e fortes

evld6nclas de sua existência são mostradas no trabalho experl-
mental sob re o s istema C a C 0 , 

- M S C 0, - M n C 0 , de Go ldsmi th e Graf

(ì960). Considerações c r ¡ s t a I o g r á f i c a s , associadas a análises

de carbonatos que se aproximam da composição Mnltg(C03)Z de Pa-

lache et al (195ì), tornam a existência deste ca rbona to dolomí

t i co como p rováve I na nat ureza,

0 carbonâto dolomítico de composição CaFe(CO3)z

não é conhecido na natureza, e considerações sobre a estabiìi-
dade de dolomitas de metais da transição, feitos por Rosenberg

e Foit (1979), mostram que as distorções dos octaedros de coor

denação, efetuadas pe lo ferro, não permitem a exis tênci a do

carbonato dolomítíco CaFe (C0ì Z puro. Apenas admitem um carbo-

nato de composição Ca(Mg,Fe) (CO:j) Z com um mãximo de 702 rnolar

de FeC0, mostrando ainda a estrutura dolomÍtica. Estes carbona

tos dolomÍticos de alto teor de FeC0, são os chamados Ankeritas.

A anãlise termodinâmica,tem de ìevar em conside-

ração as segu in tes fâses: magnes Ìta (MgCO3) , calcita (caC0r),

rodocrosita (f4nC0r), sideri ta (Fec03), dotomita (CaMg(c03)2),

kutnahorira (CaHn(C03)2) e o composto dolomítico (finMg(CO3)2).

A intenção desta análise de dados sobre carbona-
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tos é a derivação de modelos de mistura para os carbonatos

t ipo estruturaì calcítico e dolomítico, Es tes mode I os pe rmi

rão cálculos das ativldades termodinâmicas dos componentes,

em ca rbonatos comp ìexos , i nc lu i ndo a formação de compos tos

lomíticos num intervalo restrito de composição.

3. S0LUçõES S0LrpAS: C0NSTpERAÇ0ES GERATS

A maioria dos minerais mostra substitulções de

um elemento quimico por um outro, Os princÍpios deste processo

podem ser comparados aos da formação de misturâs ou soluções

e suas extrapolações levam ao conceito de soìução s6lida no

t ratameÍìto te rmod i nâmi co de mi s turas de corpos sól i dos .

Este conceito é trêtado nos I ivros de I'loore

(1976) , Guggenhe im (1967), Haìla (ì 95 /) e no t rêba ìho de

Thompson (1967) , entre outros, 0s detalhes do tratâmento não

se rão discut idos. Aqui ressalta-se somente o comportâmento de

soìuções sólidas em ternos gerais.

Uma soìução sóìida pode ser homogênea, i.e. os

componentes formam uma fase contínua, e pode existir neste es

tado em extensos intervaìos de temperatura. 0 fato de permane

cèr homogêneê mostra que os componentes da soìução sólida não

¡n te ragem muito energet¡camente, A solução sólida evídencia

um comportamento próximo ao do estado i'deal.

No caso de inte rações mais fortes ent re os com

ponentes em outros tipos de soluções sólidas, estas não perma

necem homogêneas, mas formam duas fases coexistentes. E las

do

ti

do
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mos t ram um rrsoìvus ou um rrmiscibiìity gap", ou seja, uma ìa

cuna de misc¡biìidade, As interações energéticas são caracte-

rizadas pelos parâmetros de interação, na literatura abrevia

dos geralmente com l,l . Dependente do tipo da ínteração, o parâ

metro W será especificado. Soluções sólidas, mostrando inte-
rações mais fortes, são chamadas soìuções sóìidas reais.

As dlferenças te rmodinâmicas entre es tes dols

casos são as seguintes: no câso ideaì, a cu rva da energia li
vre da mistura ôpresenta-se em forma de U, ou seja, as ener-

gias livres dlminuem em função do aumento da fração moìar X,

vêrlando de 0 até ì, de um componente e,a cu rva se mostrâ

convexê inferior em todo lntervalo da composição, A curva de

energia Iivre mostra um mÍnimo ã composição média (X= 0,5).

A cu rva da energia livre da soìução sólida

real, in.terceptando a lacuna da miscibilidade pode ser compa-

rada com ê let ra \{, êpresentando do is mÍn imos no intervaìo

composicional . Unra tangente, que liga pontos próximo aos mi-

nimos, define compos ições de fases coexistentes,

À temperatura critica, i.e. a do fechamento

da ìacuna de miscibìlidade, estes dois minimos desaparecem

formando um ponto comum, que define a composição crítica da

lacuna de miscibi lidade,

As composíçóes qui'micas obtidas por meio da

cons t rução de tangentes definem â exso ìução I'binodal", ou se

ja, o es tâdo do equilÍbrio,

Além da exsolução rrbinodalrr existe ê exsoìu-

ção "spinodalrr. As composições químicas desta úìtima exsolução
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são obtidas pela determinação dos pontos de inf lexão das cur

vas da energia lÌvre da mistura. A solubiìidade mútua "spinodaìr'

é, geralmente, maior do que a da exsoìução "binodaìrr. Fâses

de composição q u Í m i c a rr s p i n o d a I " são metaestáveis e são sujei-

tas à d I fus ão. 0 processo de dlfusão pode conduzí-las por ex-

so Iução ao es têdo da solubÌlidade mútua em equilÍbrlo, ì.e, pa

rä composiçöes químicas'rblnodalrr,

0 tempo necessárlo para at ingi r o estado de

equi líbrio depende das relações energéticas nos pontos de in-

f ìexão das curvas de energia llvre (inflexões bem acentuadas

diminuem o tempo necessário para aìcançår o equilibrio) e de

barreiras cínét¡cês. Por isso, composições quÍmÌcas rrspinodalrr,

metaestáveis, podem persistir por tempos geológicos, em casos

extremos.

3.1 O COMPO RTA14ENTO pE s0LUçÕES S0L rpAS ISOESTRUTURA IS E A

F0RMAÇÃ0 ÐE C0MP0ST0S COH l|SUPER STRUCTURE"

Antes de entrêr nð discussão do comportamento

especifico dos cêrbonêtos, e- necessário tecer aìgumas consi-

de ra çõe s a rnals sobre o compo r.tamen to das so ì uções sóì idas.

Uma soìução sóìida de dois componentes AX e BX,

por exempìo, pode se comportar de maneiras diferentes em in-

te rva los de tempe ratura on de a in te ração mútua dos íons cons

tituintes não é mais neglicenciáveì.Com abaixamento da tempe

rêtura a soìução sólida pode encontrâr uma lacuna da miscibi-
I i dade e fo rma r duas fases, uma deìas mais rica no componente

AX e ê outra no componente BX, mas ambas com â mesma estrutu-
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ra cristalina. Diminuindo mais a temperatura' ã fase rica em

AX, com teores menores de BX, vai se tornar âÌnda ma is rica

em AX, exsolvendo a fase BX e vice-versa. Se a exsolução pu-

desse continuar com o abaixamento da temperêtura, o produto

final seria constituÍdo por fases q uase Puras de AX e BX' Mas

barreíras cinéticas, a temperaturas baixas, geraìmente impe-

dem,a exsoìução q uase comp le t a dos componen tes ,

A segunda poss ib i lidade é ocorre r a formação

de um composto com uma estrutura cristaì ina diferente - mas

re lacionado à antigê com aba¡xamento da temperatura. Num da-

do lnte rva lo da compos i ção, uma diminuiião da tempe rètura pro

vocô o desìocamento de átomos ou íons, que se fixarão em posi

çðes definidas do retículo num arranjo ordenado (ordering) ,

Esse arranjo ordenado pode destruir ou criar elementos de si-

metria em comparação com a estrutura cristalina antiga. A ve-

lha estrutura cristalina dá lugar a uma nova,

Exemplos destes doÌs tipos de comportamento de

soìuções sólidas isomorfas são comuns na I iteratura mineraló-

gica, petroìógica e físico-química como por exempìo nos livros

e trabalhos de Zavaritskii e Sobolev (ì964) , Fowler e Guggenhei

(1952), Landau e Lifshitz (1958) , Navrotsky e Loucks (1977),

Thompson (1969) , Greenwood (1972) , Saxena (1973) e muitos ou-

t ros ,

Durante os últimos anos,foi evidenciado que es

tas duas poss ib i li dades de comportamento das soìuções sóìidas

(exsolução e arranjo ordenado) não se excìuem mutuðmente como

suposto anteríormente. Na verdade, eìas podem se mostrêr no

mesmo sistemâ e isso foi verificado pelo uso mâis freqUente do
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mt croscópio eletrôni co de transmissão,

I'l .A.Carpenter (1980) faz algumas considerações

teõricas sobre o mecanismo da exsolução em pí roxênlos Jadefti

cos e mostra a ação dos dois processos, arranJo ordenado e for

mação de uma lacuna de miscÌbilidade, no mesmo sistema.

Navrotsky e Loucks (1927) A¡scutem os proces-

sos do arranjo ordenado e da exsolução, nos cálculos das rela

ções de fases nos carbonatog blnários e pi roxênios.

3.2. CoNSTpERAçõES rEÓRICAS

ORDENADO CONVE RG E NTE

s0BRE 0s PR0cEss0s D0 ARRANJO

0 processo do arranjo ordenado, ou da fixação

de fons em posições definidas do retículo cristaìÌno, pode ser

dividido em dois casos. No prlmeiro, existe uma energia de bar

reira que não permite a troca de Íons sem a destruição (total)

do retículo anterior, seguido de uma reestruturação completa,

Este processo é chamado arranJo ordenado não convergente.

No segundo processo os Íons podem migrar e a

barrelra energética diminui com o número de íons trocados ou

com o aumento da temperatura, Este processo é um fenômeno coo-

perativo e convergente, levando ao produto final um arranjo

completamente desordenado dos íons naq posições reticulares.

Este processo é chamado ordenado convergente. Sõ este último

proÇesso vêi ser t ratado aqui,

0s conce i tos fundamentai s do p rocesso de ordem-

desordem e sua aplicação na mineralogia são discutidos ampla-



rnente no trabalho de Jagodzinsk

da f Ís ica do estado só I ido, no

t0-

(1949) e, do ponto de v¡sta

vro de Seitz (1940).

i

li

Da discussão dos diferentes modelos do processo

de ordem-desordem, descritos nos referidos trabâlhos, fica cla

ro que nós podemos diferenciar dois casos de tratamento termo-

dinâmico. 0 primeiro, segundo Gorsky- citado no t raba lho de

Jagodz insk ì (1949)- e B rêgg-\,i illiams (1934), mostra uma trån-

siçåo de fase de primeira ordem, com as respect¡vas desconti-

nuidades na entalpia e no volume da fase, exce.to na composição

estequiométr¡ca do composto de adição ou de ordem,

0 segundo cêso åpresenta somente t rans ições de

fase de ordem superior com transiçóes de fase gradativas sem

descontinuidades na entaìpia e no volume e sem o aparecimento

de uma segundê fase, de composição química diferente, com uma

mudança de temperatura. Só as evidências d a | | s u p e r s t r u c t u r e | '

desaparecem. Este modeìo pode ser descrito com o formulismo

de Bore ìius (ì936), discutido no livro de Haì ìa (1957]. .

0s diagramas de fase resuìtantes e as relações

da energia ìivre de Gibbs destes dois casos são mostrados es-

quematicamente nês figuras 2a-t, pági na 29ì , do t rabaìho de

Ca rpen te r ( 1980 ).

Pa ra facilitâr a díscussão seguinte es tas f ¡

gu ras são repetidas na Figura l.
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3

S =f (x) 5 = f(r)

xl x2

Curvas da energia ìivre e diagramas da fase parê so-
luções binárias formando uma fase intermediária orde
nada. No caso A(ì-3), as curvas da ene rg ia livre se

cortêm nos pontos composicionais X, e X,, resultando
na t rans fo rmação da fase de primeira o rdem. O diagra
ma de fase mostra duas fases coexistentes exceto no

rz

T3

ss d"so,. d

SSord

ss deso, d

SSord

Fig. I
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pon to crítico, aonde as cu rvas da energia livre das

duas fases tèm só um ponto comum. 0 caso da transfor
mação da fase de ordem superior é esboçado nos dese-
nhos B(ì-3), A energia livre é contÍnua em todo in-
tervalo da composição, mostrando só uma inflexão no

intervalo composicional da estabilidade do composto

¡ntermediário ordenado. 0 diagrama de fase mostra
uma mudança contínua da fase ordenada para a fase de

sordenada em função da tempe ratura e da compos ição.
0s desenhos Al e Bl mostrâm o comportamento da ener-
gia ìívre de ordem do composto ordenado em função do

parâmetro de ordem S, varlando de 0 até L

3,3. L SOBRtP0S lç40 p0s PR0cEss0s DE 0RDEM-DES0RDE|4 E

DE EXSOLUçÄO

No caso da ação s imultânea dos dois processos 
'

ordem-desordem e exsolução, no mesmo sistema acontece a forma

ção de uma lacuna de miscibiìidade e, ao mesmo tempo' a forma

ção de uma fase ordenada de composição intermediária'

0s di ag ramas de fases des tes

cÌonados acima, es tão

petição modificada dos

dispostos na Fi gu ra 2

desenhos do t rãbalho

dois casos, men-

(43 e B3), umâ re

de Carpenter (1980)

Se existe uma transição de fase de primeira or

dern, em todas composições exceto daquela de estequiometriê do

composto ordenado, o diagrama da energia ìivre de Gibbs do sis

tema mostra duas curvas da energia livre de Gibbs, umô para ca

da fase, que se cortém, i.e., elas mostram umâ descontinuidade

A cu rva de energia livre de Gibbs da fase desordenada, forman-

do a lacuna da miscibiìidade, se s¡tua num nÍvel de energia
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mais al to do que a curva da ene rgia da fase da comPos ição in

termediária ordenada. Este caso pode ser tratado, da mesma ma

neira, como duas soìuções sólidas não isoestruturais. A única

exceção é gue, na temperatura crítica da lacuna de miscibill-

dade da fase desordenada' a energia ìivre de Gibbs da fase or

denada tem o mesmo va lo r, i.e., os poten cia is químicos das

duas fases são os mesmos ,e a t rans i ção da fase nes te ponto

most ra um comportêmento da ordem supe rior.

No caso do segundo modeìo, (FiS' 2B l-3), mos-

trando trans¡ções de fases de ordem superior em todo interva-

lo da composição da fase ordenada, a cdrva da energia ìivre

de Gibbs do sistema mostrð uma forma contínua com três míni-

mos, sempre que a fase ¡ntermediária ordenada é estáveì. 0

diagrama temperatura-composição mostra duas lacunas da misci-

biì idade com uma fase intermediária ordenada intercalada.

A temperaturas baixas' a fase intermediária,

ou o composto ordenado, tem uma composição estequiométrica. Au

mentando a temperaturâ, o composto ordenado dissolve mais e

mais dos dois componentes do sistema e, consequentemente ' esta

fase perde gradativamente o cêrãter ordenâdo. Eìa se desorde-

na e perde as linhas câracterísticas da "superstructurer' (na

inves t igação com raios X por exemp lo) .

0 campo da estabilidade da fase ordenada pode

ser êssim traçado com ìinhas do mesmo grau de ordem (linhas de

iso-ordem) em f unção da temperaturê e da compos ição.

Este tipo de diagrama de fase mostrêrá, assim,

não só um ponto crÍt¡co mas t rês pontos crÍticos, um para a
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Energia ìivre da mistura e d iag ramas de fase pa ra o

caso da sob repos ição de p rocessos de formação de la
cuna de m¡scibiìÌdade e de formação de um composto
intermediário ordenado, 0s desenhos A(ì-3) mostram

transição de fase de primeira ordem, os de B(l-3)
transições de fase de ordem superior. Discussão no

t6xto,

sS desor d ssdesord
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fase ordenada de composição estequiométrica, a quaì se desor

dena completåmente à temperêtura crescente, e mêis dois pon-

tos crÍticos, on de a fas e ordenada, peìa va r i ação na compos i -

ção, se torna completamente desordenada,

Segundo Allen e Cahn (1976) este ponto é cha

mado o ponto tricrítico, conhecido em s is tema de fases de li
gações metãlicas.

A tempe ratura dos pon tos tricriticos nos dois

ìados do eixo composìcíonal do composto binário, (fi9.Z ), é

mais baixa do que a temperatura crÍtica de desordem do compos

to estequiome-t rico ordenado.

A Fig, 2A(ì-3) mostra um exempìo de transfor-
mação de primeira ordem, com duas curvas da energia livre se

cortando, e o diagrama de fase resuìtante,

0 caso do desenvolvimento da curva da energia

ìivre do composto intermediário ordenado, sobreposto a uma la

cuna da miscibilidade, é mos t râdo na Fig. 28(l-3). O diagrama

de fase resultante mostra duâs ìacunas de miscibilidade com o

intervaìo de es tab i lÌ dade do compos to ordenado intercaìado.

Es tes mode los esquemát icos, esboçados nas f igu

ras 2A e 28, são confirmados q u a I i t a t i v a me n t e nas investiga-

ções de processos de demisturação de piroxênios jadeÍticos,

feitos por Carpenter (ì980) por meio do microscõpio eletrôni-

co de transmissão, e certamente são muito importantes para ou-

tros sistemas de interesse geoìógico e metaìúrgico. 0 uso des-

tes modeìos, para fins do cálcuìo de diagramas de fases, depen

de muito, contudo, da quantificação matemática destês curvas
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de energia livre de mistura. E neste ponto já surgem os pro-

b ì emas .

No t ratamento das soluções sól idas, o ponto de

partida é o modelo da solução ideal desordenado (veja Thompson,

1967) , Pe lo fato de muitôs soluções reais obedeceram ås reìa-

ções das soìuções ideais quando diluidas, ês propriedades de

soluções reais são comparadas aqueìas de uma solução ideaì de

mesma composição, e os desvios chamados propriedades de excesso

Estes desvios, proporcionais ãs frações molares,

podem ser aproximados por meio de equações poìinomicas de or-

dêm variável, e os parâmetros da aproximação podem ser correla

cionados com propriedades energétìcas, como a energia da inte-

ração por exempìo. Assim, os modelos das soìuções regulares si-

métricas e assimétricas foram desenvolvidos a partir de polinô

mios de segunda e terceira ordem, Estes parâmetros de represen

tação de propriedades em excesso obtidos por meio de equações

polinomicas são chamados parâmetros de Margules.

Visto a facilidade e simplicidade destas equa-

ções para soìuções sólidas desordenadas, estas são usadas fre

quentemente na I iteratura geológica (veja Grover, ì980) .

A resolução de problemas com processos de ordem-desordem, evi

denciados por resultados experimentais - como troca de íons

intracristalina não-convergente e convergente (veja Grover,

.l 980) - necessitaram modelos mais sofisticados. Estes conside

ram partes do retícuìo cristaìíno como subsistemas, mostrando

a distribuição dos Íons neles contido, de modo ideal ou não

ideal, e a sua inf luência nas p rop r ie dades energéticas macros

cópicas do cristal e na distribuição intercristalina (veja
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Kretz, 1972) .

Perde-se assim â facìlldade do uso destas equa

ções, e âumentá-se o número de parámetros necessários para a

representâção matemática da energla ìlvre de Gibbs dê mistu-

ras. Estes parâmetros adlclonais referem-se,por exemplo, ao

conceito da atividade de ions nas subposiçóes reticulares,
uma grandeza lmaginável mas certâmente sem posslbilidade de

avaìíação, Em vista dos problemas da representação da energia

livre para sistemas com processos de ordem-desordem, Navrotsky

e Loucks (1977) p ropuseram um modelo de energia de mistura, pa

râ o caso da distribuição i n t r a c r i s t a I i'n a con ve rgen te , usando

o modelo de Bragg-Williams (ì934) para processos cooperativos.

Este modelo permitiu o cãìcuìo de diagramas de fases para car-

bonâtos e piroxên.ios com resultados quaìitativos até semiquan-

titativos,

0 mode lo pê rte da cons i de ração do e fe i to do p ro

cesso de ordem-desordem na energia livre da fase ordenada, com

composição estequiométriCa,equimolar, i.e. AlBlX2, e mostra a

dependência do parâmetro de ordem S da tempe.ratura. Acima da

temperðtura crítica, o grau de ordem S e- 0, å tempe ratura mui-

to baixa o grau de ordem se aproxima ao vaìor l, 0 tratamento

do comportamento energético da fase ordenada parä a composição

estequiométrica é satisfatório e mos t ra a pe rda gradativa da

ordem do composto ordenado com âumento da temperatura, Este

tratâmento é semeìhante åquele discutido no lívro de Guggenheim

(ì967) sob transições da segunda ordem e sisremas cooperativos,

e semelhante ãquele usado neste trabaìho, Este modelo não for-
nece resultados compativeis quando incorpora-se uma variável
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compos icionaì ao ìongo do raciocínio da te rmod i n âmi ca clássi-
ca ou estatística.

Vaìe a pena mencionar que a equação da energia

ìivre da mistura resultante deste tratamento contém, entre ou-

tros termos, a diferença das energias Ïivres de formação do

composto intermediário ordenado e dos componentes do composto

em fungão do grau de ordem IAor"oro, - Arr"oroon"n." (r)J
Estas diferenças podem variar dependendo da escolha dos compo

nentes.

A equação da energia livre de G ibbs é dado as-

sim por:

(l) acMí* = [orr"oroo..o -

+ ln,(x,s) d". o. d.n.

^ 
n r.oroon"n r" {s )] *

Tas(x.s),' oe s o r oe m

ona" [Ao- 1
* rcomposro AGf"orpon"nte (s)J e- o termo, acima

mencionado, de diferenças energéticas, W(X,S) o parâmetro de

ordem-desordem, em função da compos ição e grau de ordem e

AS(X,S) é a entropia em função de compos ição e grau de ordem.

Curvas da ene rg ia de mistura ca lcuìadas a par-

tir da equação (l) mostram formês quaì itativamente semelhan-

tes ås curvâs mostradas na Figura (2) . As diferenças são as se

guintes:

ì) os minimos nas compos,ições das fases desor-

denadas não são pronunciadas.

2) a cu rva da energia ao redor da estabi lidade

do composto ordenado não mostra um minimo acentuado, mas é lar
ga e tem mesmo um ligeiro máximo nê composição estequiomdtri-
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ca do composto. lsso âbre espaço para a coex¡stência de duas

' fases ordenadas coexlstentes.

Se es re mode lo de Nâvrotsky e Loucks (1977)
'não basta' para um representação matemát íca das curvas esboça-

da.s na figura (2) , quais possibllidades resram?

0 melhor caminho pode ser um tratâmento fenome-

nológlco. Sabe-se que:

l) 0 processo de ordem-desordem é sobreposto

ao modelo da solução sól ida desordenada, cujo tratamento segue

as ìinhas elaboradas por.Thompson (1967) ,

2) 0 composto ordenado, de composlção equimo-

lar, pode ser caracterizado energetlcamente pelo mecan¡smo de

ordem-desorde.m p ropos to por Guggenhe ¡m (1967) ou Bragg-l{llliams
(1934) . lsto leva ã eq uação:

(2) ari:i", = ncfi;", * ¿rl,l:",, - Ar:;:ii.

ou: a energia livre da mistura é composta da energla livre
i¿eal ¿niå:", mais a energia ìlvre de excesso AGffi^"r. ,."du-

zida peìa energia I ivre do processo de ordem-desordem, dentro

do intervalo composicionaì de existência do composto ordenado

em seu es tado equilibrado de ordem. 0s dois membros iniciais
da equação (2) são fáceis de tratar, resta somente a definição

do terceiro em função da temperatura e da composição total do

s i s tema

0s desenhos esquemáticos da figura (Z) definem

duas condições para ¿\6ordem em função da compos ição e da tem

peratura:
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l) numa dada temperaturâ, AGotdut tem de mos

trar um máximo nô composição estequiométrica do composto ¡n-

termedlário e deve cair a zero quando a composição do sistema

se aproxima da dos componentes puros. 0 valor do ¿\Gotd"t p"."

a composlção equlmolar diminui com aumento da temperatura,

2) A ma rcha da diminuição do /l6ordem em função

da mudan ça da compos i ção tem de ser mais lenta em tempe ratu-

ras mais elevadas, i.e., a largura do máximo aumenta com o au

men to da tempe ratura.

Estas condições podem ser escritas matematica-

mente asslm:

(3) ¿\Go'de'(x) = ¡rååÍii.,ar(r).f( Ac:;:;io,".(r.,x))

ou seja: â energia ìivre de ordem é uma função composta da

energia livre de ordem do composto ordenado, de compos ição es

tequiométrica, em função somente da temperatura, e de uma se-

gunda função a qual incorpora a influência interdependente da

temperatura e da compÕsíção na energia ìivre de ordem do com-

posto ordenado, de composição e s teq u i omé t r i ca .

0 memb'. AG:I1?T^, - -(T) da equação (3) pode- eq u I mo lð r '

ser descrito pelo formalismo de Guggenhe im (196 /) ou Boreìius

(t936) ou Brass-t/illiams (1934) , mas f(Ar:;:ii"lar(r,x)) é

maÌs difÍci1 para definir. Dependências lineares da composição

totêl e da temperatura nesta eq uação só p roduzem máx i mos mui-

to I a r g o s - s e me I h a n t e s ao mode lo de Navrotsky e Loucks (1977). ,

"Somente um têrmo exponenclal da forma

3a) n(X)= Aoexp - Ao(x) permi tiu embutlr parcialmente as duas



condições

igual ao A

e q u i mo I a r

3b) A(x)=

é necessár

0 a 1,0.

I, e 2, n uma eq uação.

q uan do X= 0,5 (¡.e.,

compos to o rdenado)
)

oe*p - Ao(0,5 - X)-,

parê mante r o sinaì

-21

0 fato que A(X) deve ser

em sistemas de composição

le va å uma modif icação

no qual a segunda potência

positivo q uan do X varia de

o

do

A

iâ

Cálculos feitos, usando a equação (3b) com a

substituição de Ao por Ao:;:ii.t"r(r), resultêram em curvas

da energia mostrando máxìmos demais estreitas a temperaturas

elevadas. Além disso, a largura do máxi.mo não se aumentou su

f ¡ c i en te .

Aparentemente, a introdução de um termo adicio

na I é necessãr¡o no membro exponencial da equação (3b) que

ìeva ã diminuição do ¿,a!åliT"tar em função da composição a

temperaturas elevadas. Este termo somente pode ser uma função

dìreta da temperêturå.

A divisão deste termo exponencial com a tempe

ratura, eìevada a potên c ias ) l, não fornecia resuìtados sa-

tisfatórios. 0 uso de poténcias ( I, e especificamente < 0,5,

se mos t rou êdequado pa ra ê ret ratação das condições I , e 2, e

resultou na eq uaçào (4) ,

o r de m

(4) Acordem(x) = ¡rlllii.,",.(r)exÞ - -,1

com n ) 2

AoãåJi,. r'r (0,5 -
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Nesrâ equação, AG(T) é a energia ìívre do es-

tado ordenado em equilibrio nâ composlção estequiométrlca do

composto lntermediárlo i.e,, em caso de um composto equlmo-

ler (40,5 BO.5)X, esta energla é uma função somenre da tempe

rarura. A expressão ""p - [(AG(T)/EF) (0,5 - xll2] incorpora

a dependêncla cooperât ¡va da ene rgla ì ivre de ordem-desordem

da varlação da composíção Xj do composto lntermedlárlo e da

temperatura.

0 termo da dependência composlclonaì (0,5-XJ)

eìevado à segunda pot6nciâ, permite que o s inal deste termo

fique positivo quando Xj varia de 0 a l. A diminuição do efel
to do termo composicional na energìa livre de ordem-desordem

a temperaturas elevadas é dada pela divisão deste termo peìa

raiz de ordem n (n > 2) da tempe ra t u ra .

Na temperatura crítica, Aco rdem - zero, e o

composto intermediário é completamente desordenado e não mais

se distingue da soìução sóìida desordenada.

Ass¡m, a tempe rat u ras mais e levadas do que a

temperatura crÍtica do composto intermediário, só as expres-

sões relativas as soluções sólidas desordenadas são válidas.
ou seja, os dois primeiros termos da equação (2).

A forma das curvas da equação (4) com os ei-
^ -o rdemxos AG"'"""', composição X em temperaturas diferentes é es-

quematizada na Fig. (3).
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Fig. 3 A energia livre de ordem-desordem em função de T e X.

( vej a discussão no texto)

A figura (3) mostra a variação do máximo da

energia li vre de ordem a temperaturas crescentes de T, até

T¡. pa ra ê compos i ção estequiométrìca (X = 0,5) do composto¡+.

equimolar, Mostra também como estes máximos são muito estrei-
tos a temperðturas ba ixas, e se a ìa rgam bas tante a tempe rat u-

ras mêis eìevadas, envolvendo maiores intervaìos no campo de

compos ição.

Na temperatura crÍtica T4r a energia livre de

ordem é zero em todo campo de composição.

Esta equação (4), meio empírica, se mostrara

muito satisfatório para o cálcuìo dos diagramas de fase de

carbonat.os composi cional mente complexos.
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ORDEM- DESO RDE},I CAUSA DOS

A discussão ânterior trata de deslocamento de i'ons

de posições especÍficas do retÍculo e sua redistribuição, Este

processo é um dos mais importantes na termod¡nâmîca de sól ¡-
dos e soluções sõlidas num retÍculo de ânions relativamente ¡-í

gldo. Por outro lado existem compostos com ânions, e mesmo cã-

tions, em formas complexas, moleculares.Se estes não são llga-
dos fortemente com outros, estes compìexos podem dar origem ao

efeito da ordem-desordem causado pela rotação destes complexos

nos seus respectivos ìugares do retículo., e.g. Lânder (1949) e

Mirwaìd (1979) . Exemplos específicos são compostos que contém
+ - - ?-NHi como cãd ion, ou N0, e C0l como ân ions.

Nestes casos podem ser dist¡nguidas diferentes possibilidades

de ordem-desordem.Eìas partem do caso completamento ordenado

com a orientação dos compìexos obedecendo certos elementos da

simetria do grupo espaciaì,até o caso da desordem totaì com ê

rotação livre destes complexos nos seus respect¡vos lugares do

retÍculo, Estes dois extremos incluem muitas maneiras da rota-

ção parcial ou angular,

Cada uma destas rotagões se refìete nas constantes

termodinâmicas, sobretudo na entropia dos compostos.

0s conceitos teõricos deste tipo de processo de or

dem-desordem é trâtado no ìîvro de Seir, (1940) e seguem idéias

semeìhantes ãs díscutidas ânteriormente nos processos de ordem-

desordem de íons simples. No caso dos carbonatos, o tópico des-

te t rabê lho, este problema não deve ser esquecido.



-., E -

Trabalhos experimentâ¡s de Newton e Goldsmith (1969)

por exemplo, mostram uma inflexão gradativa marcânte na curva

de equilíbrio entre Calcita e Aragonita a temperaturas elevadas,

Esta inflexão não pode ser explicada r"r "onriderações sobre o

Processo de o rdem-desordem.

0 fato do s i s tema, que contem as fâses Calcita e

Aragoni ta, tem um só componente, CaC0", ìe va a conclusão que5'

sõ um processo de desordem dos ânions COI- pode explicar estet'
desvio da linearidade da curva de equiìí'brio, forma geralmente

prevalecente nas transições sólido-sólido, Trabalhos mais recen

tes de l,l .D, Carlson (ì980) fornecem mais evidências para esse

tipo de desordem e mostram cìâramente uma solubilidade bem maior

do Strontio na fase calci'tìca, desordenada com respeito aos

ânions. O trabaìho mos t ra, t ambém, uma mudança do g rupo espacial

i.e. R3c da calcita com ân ions orientados que muda para RJm com

ânions não orientados a temperaturas elevadas. No sistema CaC0r-

- SrCO", a t rans ição de fase do estado o rde n ado pa ra o estado5'
desordenado ó de primeira o rdem.

Um t ratamento quantitatlvo des te fenômeno não pode

ser feito, no momento, pela falta de dados precisos para caìci-
ta e todos os demais carbonatos de estruturâ calcitica, 0 mes-

mo processo pode ser imaginado agindo nos carbonatos dolomiti-

cos,

Como j á fo¡ cons tatato, es te p rocesso afe ta p ii nci -

palmente a entropia da fase em consideiação. Este efeito na en-

tropia dos carbonatos, provocado pelo processo de desordem dos

ânions, não deve ser esquecido na discussão seguinte das reìa-

ções de fases dos ca rbonêtos .
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0 SISTEMA Cac0^ - irtnC0^

Este sistema contém três fases, a calc¡ta, CaC0r,

a kutnahorita, caMn (c03]. 2 e a rodocrosita, f4nc03. 0s detalhes

das estruturas são descritos no t raba ìho de Graf (1961). 0s

t raba lhos de Althof f (1977\, Salje e Viswanathan (1976) e o

livro de Lippmann (1973) fo rnecem, especiaìmente para calcita

e doìomita, determinações estruturais mais recentes,

0s valores das propriedades termodinâmicas para

calcita e rodocrosi'ta são ìistados no livro de Robíe et al (1978)

e de Helgeson et al (ì978). No momento, estes dados, para as fa

ses purâs, não terão grande interesse na discussão da energia

ìivre da mistura no sistema binário.

Cons ide rando o expos to no capituìo anterior quanto

a sobreposição de processos de exsoìução e de ordem e desordem,

o pr¡meiro passo deve ser a derivação do modelo do comportamen-

to da energia de m¡stura no s is temâ CaC03 - l4nC0r, sem leva r em

conta a formação de um composto da estrutura dolomít¡ca,

4.I. A ENERGIA LIVRE DA ¡4 ISTURA E

NA soLUQÃo soL r pA _E!_q¡!$¡!ô
p0L0M f T rc0)

Pa ra o cálcuìo

ponen te s CaC0, e Mn C0, na

dos os dados expe r imen ta i s

ves t iga ram o s is tema CaC0,

equi I íbrio entre soluções

(s En A FoRl,rAçAo

dos va lores das ât i vi dades dos com-

so ìução sólida carbonática fo ram usa

de Goldsmith e G raf (1957). E les in

- HnC03e as respect ¡vas reações de

só li das de ca rbonatos binários

AS AT IVI DADES DE CaC0^ e MnC0^

D0 c0r.1P0sr0
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(Ca,Mn)C0r, l4n0 e C0, em função da pressão de dióxído de carbo-

no pC0r, da temperaturâ T e da composição X.. ^^ 0 número dosflnLU3

experimentos nos quais a reversibilldade foi comp rovada mos-

trou-se suficlente para construir gráficos de temperatura con

tra composição ä pressões de C0, constantes. Através de inter-
po'l ações e extrapolações , foram obtidos as temperaturas de

equilíbrio entre soìuções sóìidas (Caì-x Mnx)C0r, com X varian

do de I a 0.05 mol "Á, Hn0 e C0r, Essas temperatúras com as res

pect ivas compos ições e p ressões de C0, acham-se I lstadas na ta
be la ( ì ) .

Iabe la ì Tempe rat u ras do equilíbrio de carbonatos da sérle

caìcita-rodocrosita coexistente com Hn0 e C0, a pres

são constante de C0, ern função d" XHnCOr. lnterpola-

ções e extrapoìações dos dados de Col¿sm¡th e Graf

(l957),

82,8 552 .0 ì028. r 2070.0200.IÞtco , T . . -.equtlrÞrroXMn co

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0. 15

0.10

555

555

555

556

557

560

563

510

585
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650

604

605
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607

610

615

621

630

6\\
655

675

7to

667

668

672

676

682

690

702

716

738

752

768

795

7t5

717

721

725

732

740

752

768

797

814

834

777

780

785

792

8oo

8r r

826

847

0.05

Not a: a temperat ura

0 desvio das

em 9C: P^^' uuz
tempe rat u ras

em ba rs e compos í ção em ft mo I a r.
t 59, d", composições, t ìZ
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Conhecendo-se as temperaturas de equiìíbrio à pres

são flxa de C02, e desprezando-se a solublìldade de Ca0 em

Mn0, a at ¡vidêde do componente MnC0, nas soìuções sól idas (cu

Jas composições são conhecidas) , pode ser determinada pela

comparação da fugacidade de C0, nessas condÌçöes com a fugaci-

dade de C02 para o componente puro MnC03, na mesma t,emperatu-

ra ,

Para a determinação da atividade utlllza-sê a se-

gulnte re ìação:

. carbonato ô(5) tos afii'õ; .*" = los f cor/f cor, r = const.

. carbonatotoS a[ir[""-'", designa o ìogaritmo da âtividade de MnC0^ na
,-5

soìução (Ca,fln) CO"; f"n , a fugacidade de C0, na compos ição" ) u'2 
oespecífica, XrnCO3, da solução sóìida ' u, fðOZ, a fugacidade

de C0, para o equilíbrio da rodocrosita pura ã mesma tempera-

tura da so lução sólida,

Usando os vaìores do volume dos sóìidos de Robie

et al (1978) , os do coeficiente de atividade de C0, de Perchuk

(1977), baseados no trabalho experimental de Shmonov e Shmuìo-

vich ( lg7\), e os resultados de Goldsmith e Graf (ì957) para

a reação HnCO3ê Mn0 + C0r, tratados pelo método detrleast

squares", obtem-se a equação (6) para o equi I i'brio da decompo

sicão de MnC0^.

(6) los fl^ = 8.888¡zB - 5759.g72/r
"" 2

0 coef¡ciente da correìação

tra a boa linearidade desta curva.

+ 0.0944 (p- t) /T
(T 9K, p bars)

( n2= - 0 . 99996 8) mos -

A entaìpia da reação Hnc0r* Mn0 + c0, resultante

da equação (6) e 26.35 kcal/mol de COZ liberado.
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Usando os valores do coeficlente de atividade de C0t de Perchuk

(1977), como no caso acìma, os valores das temperaturas do e-

quiìíbrio da tabela (l) e as respectivas pressões de COt'

obtem-se uma série de equações do tipo ton fC0Z A + B/T +

c(P-l)/T, uma para cada composlção llstada nê tâbeta (l). To-

das foram tratadas pelo método dos rrleast squares" (mÍnlmos

q uad rados ) .

A linearldade da variação dos parâmetros da cela

unitária, mostrada no trabalho de Goldsmlth e Graf (t957) ' per

mi te assumi r, como uma primeira aproximação' um comPortamento

ldeal do voìume da mistura i'e. não ex¡ste um volume em exces-

so nas sol uções sólidas do s istema CaCO, - l'lnC0, '

No caso em que o comPortamento do volume é ideal,

as atividades são unicamente função da temperatura. Subtrain-

do a equação (6) das demais equações menc¡onadas ' resul ta em

uma série de equações do tlpo l"s ";;äB:""to= o + B/T que for-
5

necem os vaìores das atlvidades de MnC0, em soluções sólldas

da sé rie (Cal-"Ì4n*)C0r.

Na tabela (2) são I

desta série de equações Pa ra a

de 0,1 até 0,9 fração molar,

lstados os coefic¡entes A e B

varlação da composlção de |4nCQ,

|)'0s valores do coeficlente da correlação (R') ¿a

tabela (z) mostrâm a boa linearldade das equações'



Tabe la 2 Coef icientes A e B da equaçáo

pêra o cálcuìo das atividades

sól¡das de CaCo, e Mnco3' R2=

I ação, T, em 9 raus Kelvin,

AB
- I .4741 925,28

-1.39122 936.73

-1 ,367\\ 973,66

- I .00 89 3 737 ,82\

-0.8r9il2 6ì9.88

-0.\697 373.t5

-0 .1923 t57 .2

-0.0693\ 56.47

As eq uações resultantes

-30'

. cerbonetotosarii['"--'=A+B/T
t

de MnC0^ em sol ucões5'
coeficiente da corre-

R2

-0.999926

-0.99899

-0.99916

-0,99925

-o.99929

-0.99983

-0.99993

-0 .99997

x¡,tnco^
5

0,1

0 .45

0 ,20

0,30

0 .40

0.60

0 .80

0 .90

Estes dados permi tem o cálculo dâs atividades dê

I

MnC0, em carbonatos compodtos de CaC03 e MnC0r. Pelo fato que

os dados na tabeìa (ì) no intervalo da composição de MnC0, en-

tre0.ì até 0.6 
^MnCO 

mostram boa reversibilidade e são bem
3

"bracketed", a prec¡são das atividades neste intervêlo é alta

e maior do que no inte rvalo de 0.6 até 0,9 Xu-cn Neste úìti-,9 Xfn CO, . Neste úìt

mo intervalo foram usados valores interpolados de temPerêtura.

Em todo cêso, os desvios nes te in te rva lo são es t imados de ser

menores que l0% absoluto do vaìor absoluto da atividade.

0s coef icientes de at ividade À'rncof (notação de

Thompson (1967)) são determinados peìa relação:

, \ carbonato _ r^^ - côrbonato - , .,carbonatol7) tog /\¡anco3 - = log "Hnc0, - ¡eg Ãynco3

(B) r"s X;;;3;nato - A +

da equação (/) são do tipo

B /1
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A tabe lã

A e B para o cá lcu lo

nas so luções sóìídas

(J) mostra os vaìores dos coeficientes

dos coefi cientes de at ivi dade ) a" Mnco,

de (Ca,Mn)C0, em função da tempe rat u ra.

Tabela 3 - Valores dos coeficientes A e B da equação

l.r À;;i|:nato - A + B/r (T em sraus Keìvin)
-3

Y''MnC0,

0.1

0.ì5

0,2

0.3

0.4

0.6

0.8

0.9

-o . \7\t 925 .28

-0.5673 936.73

-0.6685 973.66

-0.48605 737 .82

-0.42tì7 619.88

- 0 .2\7 85 37 3 .15

-o .095\2 t57.2

-0.02358 56.\7

Os vaìores de A e B em função da compos ¡ção XNnC03

foram adaptados ao modelo das misturâs assimétricas (Thompson

(1967) equações 80a e 80b) plotando n/x2caco, e e/x2 CaC0, con

trê â compos i ção Xrn-- Uma razoável re I ação de linearidade

(n2= o .976 par. A/x2::¿0? * XMnco^ e 0.!66 pa ra B/x2cac0r-'+x
. 

' 

9 9,1' v'vvx ,.MnCo,

justificê uma única equação (9) para o coeficiente da at¡v¡da-

de de f,1n C0, em (Ca,Mn)C03.

r
(e) 

'.n X;;;|;"ato = x2cac03 
L 
,tit- - 0 3e3e) +

+ ç2172'l - 2.zj6l(r - xc"co")'l
T ,)

A re ìação de Gibbs-Duhem (Thompson ì96 7) permite ê
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de rivação da eq uação

at iv i dade do cac0, em

da tempe rat ura.

(.l0) para o cáìculo do coeficiente da

(Ca, Mn) C0, , em função da compos i ção e

(lo) ìos

as equações (9) e

interação tËn'0, " w!"c03, "t
dados pe ìas equações (ìl) e (

- "z l,zotrl .z- ^ttnco, L'---î--
2.256),' - *rnrot)12

carbonato
CaC0,

172.1

- t.522121 -

(10) fornecem os parâmetros da

cal moì-ì1Thorp.o¡ 1967), e são

12) :

(l r) r,rlnco3 = 4370.4 - l.8oz7 r

( rz), \,i3aco3 = s33s.8 - 6 .96\7 r

para o componente
Mn C0 

3

pa ra o componente
CaC0,

Es tas equações (ll) e

parâmetro da interação em função

(12) permitem o cálcuìo do

da tempe ratu ra abso luta (9K)

T)

A energia liv re da mistura

eq uação (ì3) (Thompson 1967).

(13) Ac"^ = Xc"co, ,r"ro, 
I

+ (9339.8 - 6.96\7

em excesso é dada pe la

(4370 ,4 - ì .802 7 r) xc"co,

pâ ra o caso da fo rmação de so I uções sólì

sem formação de um composto intermediári

A Fig. 4 mostra ês atividades de MnC0, em carbona-

tos de Cá lcio e Manganês a tempe raturas de 550 e 7509C. 0s pon

1*l,tnco3l

das de Ca C0, e MnC0,

o do tipo doìomiti co.
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tos marcaðos com cruzes foram caìculados pe la equação (10),

e os marcados com cí rcu los pela equação (B).

A adaptação dos dados ao modeìo âssimétrieo da mistura mos

tra um comportâmento mais ideal das atlvidades nas concentra

ções altas de l4nC0" em comparação com as atividades calcula-

por meio dos coeficientes da tabela (3).

Es te fâto pode ser causado por duas razões, Em pri

meiro ìugêr, no intervalo da composlção entre XMnco, 0.6-0.9

os dados experìmentais não eram da mesma qualidade do que no

intervâlo enta" XHnCn 0.1-0.6, o que pode causar maior incer-
"3

tezã no valor das at ividades obtidas. l6so leva a uma super-

estimâtiva do desvio da ìdealidade no intervalo entre 0.6-0.9

da fração molar.

Uma segunda exp I i cação pode ri a se r que o mode lo da

mistura assimétrica, com dois parâmetros, não é suficiente pa

ra a descrição correta dos dados,

0 fato dos valores obedecerem bem o modelo da mis-

turâ âssimétrica "té 
XMnC0r= 0,6 indica que a primeira possibi

ìidade, a superestimativa da não-idealidade nos teores altos

de MnC0r,deve ser ê mais provável para a explicação dos desvios)



Atividades de MnC0,

nês a tempe ratu ras

tos ca lcu lados pe la
eq uação ( l0) .

-3\-

em ca rbonatos de cálcio e manga-

de 550 e 7509C. Em círcuìos Pon-
eq u ação (8) , em cruzes, peìa

Fìgura

CoC O, MnCO,

Após a derivação do modelo da energia livre em ex-

cesso da mistura, pêrâ o caso da solução sólida desordenada,

levar-se-à em cons ide ração a influência da formação de um com-

posto intermediário com a estrutura dolomítica, a kutnahorita

CaMn(C0r)2r no s istema CaC0, - MnC0r.

c)
O
C

X

,q--.--t;iJ-=-+- /
lso"ye' ,tíl,/ o',",/o.t

t+ /
7500ç//' /

o
7500
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o"'
0.5 e
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o

o

^\¿ù
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t.2. L ENERGIA LIVRE DA MISTURA N0 SISTEMA CaC0, - MnC0,

INCLUINDO A FORMAçÃO DO CARBONATO DOLOilTTICO KUTNAHORITA

CaMn (C0. ) "æ)_L

No capítuìo anterior foi desenvoìvido um modeìo

da ene rg ia livre de misturâ desordenada pa ra o s is tema CaC0r-

-MnCO3' Este modelo mostra uma única lacuna da miscibilidade

en t re os memb ros fina i s CaC0, e MnC0r.

Nes te capítulo será discuti do a influência da for-

mação de um composto intermediário, com a composição CaMn(C03)2

cujo campo de estabiìidade e- centrado compos i cionaìmente ao re

dor de 50% molar de CaC0, e 50% molar de MnC0r,nas reìações

no s ìs tema MnC0, - CaC0r.

A lacuna da miscibiìidade, estabelecida anterior-

mente, será dividida, assim, em duas lacunas, uma entre calci-

ta e kutnahorita (cêMn (c03)2 - com a estrutura dolomítica) e

outrê entre kutnahorita e rodocrosita (com a estrutura calcí-

t ica) .

A fo rmação de um compos to da estrutura do lomít i ca

é conhe ci dâ nos sistemas CaC0, - MgC0r, CaC0, - MnC0, e CdC03-

MgC0r. 0 s is temâ CdC03 - MS C0, foi investigado por Goldsmith

(1972) , e pelo fato desse trabaìho ser muito detalhado' ele po

de serv¡r como modelo para estudos de outros sìstemas contendo

compos tos do t ¡po doìomita.

O referido sistema (cdC03 - Mgc03) mostra duas

cunas de miscibiìidade a temperaturas baixas. No ¡ntervaìo

tre 0 âté 50% noì ar de MgC03 tem-se a coexistência da otavi

(cdco3) magnesiana e do composto dolomítico cdMg(c03)2.

la

en

tâ
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No intervalo entre 50 até 100 mol ? de M9C0, co-

exrste umê magnesitê, contendo em solução CdC03, com o compos

to dolomítíco CdMg(C0r)2 mencionado. A fase dolomítica CdMg(C03)2

admi te,â tempe raturas e levadas, a ent radâ do componente CdC03

ou do componente MgC03 dependente da compos ição. A temperêtu-

ras baixas, o composto dolomítico êproxima-se da composição

equimolar, ou seja CdMg (C03)2.

A temperaturas acima de 8509C (e l0 kb de pressão)

ex¡ste solução sóìida contínua em todo intervalo da composição.

A tempe rat ura crítica do "so ì vus'r entre otavita e CdMg (C03 )2 é

em torno de 700?C, a do "solvusrr entre magnes ¡ t a e CdMg (C03)2

em to rno de 8509c,

lnvestigações detalhadas do compos to dolomítico

CdMg(C0")" mostram que a t rans ição do g rupo espacial R3 (tipo-)¿
dolomítico) para R5c (tipo caìcÍtico) é uma função da tempera-

turê e da composição e, aparentemente, é um processo conti"nuo.

No campo composicional da fase dolomitica não exis

te uma região de coexistência de duas fases, e as îndicações

de uma transição de fase de segunda ordem são muíto grandes.

A temperatura na qual as reflexões da "superstructure", nos

fiìmes de raios X, desaparecem,é mais alta na composição equi-

molar e diminui muito rápidamente com os desvios da composição

es tequiomét rîca,

Segundo Goldsmith (19/2), a.parentemente, os proces-

sos energe-ticos pêra a formação de uma ìacuna de miscibiliclade

ou parê a fo rmação de um compos to ordenâdo intermediário são

bem semelhantes e, dependendo das interações dos componentes

no sistema, um ou outro processo pode ocorrer, Contrariamente
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como foi mostrado no capítulo teórico, estes do¡s processos

não se excìuem mutuamente, mas podem atuar no mesmo sistemâ.

Visto que os conceitos termodinâmicos teóricos
da sobreposição dos processos de ordem e desd¡dem e da forma-

I

ção de um composto ordenado intermediãrio jáiforam tratâdos,
pode-se determinar os parâmetros energéticos necessários para

a quantificação das observações de Goldsmith no sistema CdC0r-

-M9C0, e ap I icá- los no s is tema CaC0, - MnC0r.

É necessário para tanto,

da pe rda do estado o rdenado da fase

e s t e q u i o mé t r i c a , e uma relação que I

de ordem (em função dê tempe rat u ra)

conhece r a tempe ratu ra

dolomi'tica, na compos ição

i gue os diferentes estados

a um parâmetro energético,

0bservações por meio de raio X, cltaàos no traba-

lho de Goldsmith (ì957) e Goldsmirh e craf (lgS8), mostram que

kutnahorita CâMn(C03)2 começa a perder as reflexões dà estru-
tura ordenada ã temperêtura de 4509C,

A investigaçãc do sistema CdC0, - t,lgC0, mosrra

que o processo da perda de ordem é um processo continuo num

in te rva lo da temperatura. No caso do compos to do lomÍt ico

CdHg(C03), este intervalo é de 100 até 1509C. As reflexões de

ordem do CdMg(C0r)2 desaparecem numâ temperatura pouco abaixo

dê tempe ra tu ra crítica do "solvusrr entre magnes ita e CdMg(CO3)z

Pela falta da sensibiìidade dos raios X para detec-

târ pequenos graus de ordem, a fronteira reaì entre estados

pouco ordenados e completamente desordenadoo pode ser de uns

dez graus centígrados aôima da tenperatura cri'tica mencionada.

Devido ã grande diferença nos fatores de espalha-
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mento de elétrons entre o cêdmio e o magnésio, a I'dolomitarl

CdMg(C03)2 mostra o processo de desordem muíto melhor do que

a própria dolomlta CaMg (C0r)Z ou a kutnahorira CaMn(C03)2.

Nestes, as diferenças entre os fatores de espalhamento são

muito menores, Este fêto torna multo mais dlfÍcll a observa-

ção da perda da ordem nos dols últimos compostos dolomítlcos,

AssÌm 6 poss íve I apenas uma estlmativa da tempe rat u rô crftica
do estado desordenado totâ1.

Por isso, o modelo do processo da perda de ordem

do compos to CdMg (C03)2 será us ado pa ra as determinações das

temperaturas crÍtlcas de CaMn (C03)2 e CaMg(COr)r.

S upon do que esta tempe rat u ra estejê situada ce rca

de dez graus centígrados acima da temperatura crítica maior

do s is tema, a .es t ¡mat í va da telìpe ratura do es tado desordenado

da kutnahorita fornece um vaìor pouco maior de 5509C. A perda

de ordem se dá num in te rva lo de tempe ratu rô de ap roxlmadâmeh te

100 graué,

Esta estimativa parece muito razoável em comparâ-

ção com o intervalo de cerca de l!0 graus no caso do composto

CdMg (CO3 )2, levando em conta, que os raios iônicos de cãlcio

e do manganês são mâ is p róximos do que no caso do ca dmi o e

magnésio, facilitando a substituição mútua entre Ca e 1.4n.

Usando ê aproximação de Borelius (citado no I ivro

de Haìla, 195 7) e Guggenheim (196 7) para o caso de ordem-desor

dem mais simples

(r4) AG:;Íiilol".= Gdesordem- Gord"r=2R[(xl rnxl + x2ìnXr)T +

+ wx,xrl = o
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determina-se para

2282 cal /mo I para

s ição equimoìar.

a

o

ternperatura crÍtica de 5559C um val or de

parãmetro de desordem W no caso da compo

. Estes três parâmetros, o parâmetro de desordem

e os dois parâmetror WC"CO^ " WMnCO- da energia livre do ex-
5t

cesso do capítulo anterior fornecem todos os pôrâmetros neces-

sá rlos para a descrição do comportamento da mistura no s is-
tema CaC03-HnC0, incluindo a formação de um composto ordena-

do intermediário, a kutnahorita CaMn(C03)2.

usando a equação (2) AGI;ia,= Aol:ä"r * AG:l:"r,
r, ^o rdem- AG- -- e substituindo os termos desta equação pelos valo-

res extraÍdos dos dados experimentais, a energia livre de Gibbs

do sistema CaC0, - MnC0r se exprime pela seguinte equação:

(r5)

-f.tzzaz - z.7ss r) {0.5-xr"ro )2/ {1],3

Esta equação é vál lda desde a tempe ratu rê am-

biente até 5552 C, ê temperatura da desordem totaì da kutnaho-

r¡ta. Acima desta temperêtura, a fase kutnahorìta desaparece,

fo rman do uma sol ução sólida desordenada.

A equação (16) é apìicável para temperêturas

acima de 5559C para as soìuções sóiidas desordenadas.

A'!l-ðorr"ro, = RT (xc"corìn xc"co, * xNncorlnxrncorl

* xc"corxr"rnc03 
[ 

(43i0 '4 - I ' 8027 r)xc"c0, *

+ (e339.8 - 6 .96\7 r)*r"rol - (2282-2.755 r)exp



(ì6) AGf:ä03_Hnco'

* xc"corxlr

+ (9339.8

x 
l,t n c o , 

ì n x 
l,t n c o , )

r) xc"co, *

= nrIxcaco3ìnxc"co, *

nror[(4370'4 - ì'8027

- 6 .96\ r)xunco31
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CoCO3

Figura 5 Energia livre da mistura do sistema CaC0, - MnC0,

calcuìado através da eq. (t5) no in te rva lo da tem

pe rat ura de 100 attí 5009C.

Mn C Or-CqCO3

AG
col
rnot

+l 0

MnCO,

00c
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A Figura (5) mos t ra as formas das curvas da ener-

gia livre da mistura 
^GMí^ 

para vãrias tempe rat u ras caìcula-
das êtravés da equação (15) no intervalo composícional de 0

a té I da f ração mo la r de CaC0, .

A Figura (5) mostra a formêção do composro ordena

intermediário, - kutnahorita - nos seus d¡ferentes estados

ordem, em função da temperatura e da composição.

do

de

As cu rvas evi

ent rada de MnC0, ou CaC0,

turas e ìevadas em função

do dif erenças nos teores

denciam que a kutnahorìta permite a

alóm da estequiometrið, a tempera-

da compos i ção do s ¡ s tema, mas mos t ran-

da substituição.

Este modeìo, e as curvas da energia resuìtantes

mostram, também, a existência de duas lacunas de miscibi l.idade

uma no intervalo Mn C0, - CaMn(CO3)2, a out ra no intervalo
CaMn(C03), - CaC0r. 0 ìado mais rico em CaC0, mostra uma solu-

biìi dade aita do componente Mn C0, na caìcita, e o ,'solvusrt en

tre calcita e kutnahorita fecha å temperatura de 4909C.

A temperatura crítica calculada d o ' 
rs o I v u s | | e n t re

rodocros lta e kutnahorita é -5509c, em boa correspondência

com resultados experimentais,

Va le a pena enfat izar a forma da cu rva no intervâ-
lo da existência do compos to ordenado CêMn (CO,) ". Er temperê-)¿
turas baixas, a curva mostra um mínímo muito acentuado e estrei
to. Elevândo a temperatura, este mínimo se desloca para valo-

res mais positivos e sua forma fica mais larga, o que indica

uma admissão dos componentes Ca C0, e MnCO, a mais do que a

compos ição equimolar. Ao mesmo tempo, â forma da curva mostra



uma so lução maior do componen te

do componente MnC03, exatamente

das experimentalmente,

4.3, q DIAGR4MA DE FASES

MnC0^ - CaC0^

- \2-

CaC0, na kutnaho r i ta do que

as mesmas re lações encont râ-

CALCULADO E DISCUSSÃO DO S ISTEMA

Nos capítulos anteriores fo ram ca lcu ladas as at¡-
vî dades dos componen tes MnC0, e CaC0, nas respect i vas soì u-

ções sólidas, Essas puderam ser avaliadas por meio de dados

expe rimenta is da reação de deca rbonat i zação de Ça rbonâtos de

cálcio e man g anês , num intervalo da te mpe rat u ra na qual a fa-
se o rdenada, a kutnêhÕrita, não existe.

0s parâmetros dê interação determinados, correspon

dem então ao caso da mistura binária deso rdenada, pa ra es te ca

so extremo do sistema, as solubilìdades mútuas foram caìcula-
das atrave-s da equação (16) supondo que estê seja váìida at.6

tempe ratu ras amb ientais.

A temperatura crítica da deso rdem da kutnahorita
permitiu a estimât¡va do parâmetro de ordem-desordem, como já

foi mos t ra do. Es te e seu e fe ito na energia ìivre da mistura

foi incorporado na eq u ação pa ra a ene r9 ia livre total da mis-

tura, e por meio da equação (15) foi calcuìado o diagrama de

fases do s is temâ Mn C0, - CaC0r. 0s resultados são esboçados

na f igura (6).

Além das compos ições quÍmìcas ca lcu ladas das fa-
ses, a figura (6) mostra os resultados experimentais de

Goldsmith e Graf ( 195 7) e de Capitani e peters (ì981). Esta
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Figura (6) - Diagrarna tlè fases do sistema t''lnC0r-CaC0r: 

-culado por meio da equação (16)-sol ução s6l i da

X solução homogênea:dados experimentais de Gol
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idade da fase dolomÍtíca, a kutnahorita.
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reinvestigação, muito recente, do sistema Ì4hC03-CaC03 confi r-
ma os dados obtidos por Goldsmith e G raf (1957). Além disso.

o trabålho mostra a ausência da lnfluêncla de pressão no sis
tema entte 2 a l0 kb e chama a atenção para problemas devidos

ao grau de ordem da fase dolomÍt ica.

A figura (6) mostra duas I a cunas da miscibill-
dade , sepa radas pe ìa fas e doìomftica, â kutnahorita. A I acuna

no intervalo CaC03-Cal,ln(C0r), se fecha a 490gC e a do interva-
lo CaMn(C03)2 - MnC0, o faz a 5509C, em boa correspondência

com os dados experlmentsls,

Eìa mostra, também, que todos resultados expe-

rl menta is se acham dent ro dos I lmltes do mode lo da sol ução si
lida desordenada e do modeìo que leva à formação da fase orde

nê da en seu estêdo de ordem em equll I'brio.

Estes fatos, e também a dlstrìbuìção i rregular
dos pontos marcando os resuìtados experlmentals, Junto com ðs

curvas de energla llvre esboçades ne ftgura (5), levam às se-
gulntes conc lusões :

| ) o mode lo da ene rg ia I lvre da m¡sturâ, desen

volvldo neste trabalho, retrata bem as proprledades termod¡ nå

mlcas do slstema, sem uso de dedos experlmêntâ¡s dè lacuna da

mlscibllldade.

2) a malorla dos resultados experlmenta¡s teve

uma fase dolomltlca coexlstente, cuJo grau de ordem é inferlor
âo grâu de ordem de equllIbrlo.

3) devldo aos pequenos valores de dl ferença

de energlas llvres entre fases estáve¡s e meteeståvels -åpre-
sentados na flgura (5) - o s lstema pode mostrår comportàmehtos
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não previsiveis e ''sIugginess" em função da cristaìinidade
do material de pa rt ida. Es te fato é evidenciado no trabalho

de Goldsmith e Graf (1957) pela formação de úma solução só-

lida homogênea ou duas soluções sólidas coexistentes nas mes

mas condições de. pressão e temperatura e, no trabalho de Ca-

pitani e Peters (1981), pela coexistência - certamente metê-

estável - de três fases no sistema binãrlo, violando assim a

regra de fases.

A faìta de evidências experlmentais, no s iste

ma binãrio, da presença da lacuna da miscibilldade entre cal

clta e kutnahorita é muìto provável devido aos fatos expos-

tos no pon to 3, Fortes ind icações pa ra a exis tênc¡a da lacu-

na em temperaturâs abaixo de 5009C são fornecidas pela inves

tigação do sistema ternário CaC0r-MSC0r-14nC0, por Goldsmith

e Graf (.|960). 0 resuìtado obtldo neste t¡'âbâlho com uma tem-

perâtura crítica de 49OfC para a lacuna da miscibiìidade con-

f i rma, as s im, estas i ndi cações .

Visto a colrespondência entre os resultados ex

perimentais e os aqui calcuìados, pode-se côncluir que a apl i-
cação dos conceitos teóricos da sobreposição de processos de

demisturagão e de o r de m- de so rdem resulta em um tratamento q uãn

t itat ivo do s istema CaC0r-MnC0,,

Em seguida, estes conceitos serão usados no

tratamento dos demais sistemas carbonáticos, começando com o

bem invést igado sistema CaC0r-MSC0r.
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5. 0 S I STEMA CaC0--MoC0-

0 trabalho mais detalhado deste sistemâ fÕi

feito por Goìdsmirh e Heard (196ì) e Goldsmith e Newron (ì969).

As fases existentes neste sistema são duas soluçõe.s sólidas
de estrutura calcítica, a calcita mâgnesiana e a magnesita

calcÍtica, e a dolomita, propriamenre dita, CaMg(C0r), com

as substitulçôes entre Cð e Mg, A solubilldade de MgC0, na cal

cita é maior do que a solubilidade de CaC0, na magnesìta na

mesmô temperatura. A dolomitê, também,mostra uma substituição
maior de Mg por Ca do que vice-versa. As relações de fases

são bem semelhantes daquelas no sistema CaC03-l4nC0, ou CdCO3-

MSC0r. Mas as temperâturas criticas das duas lacunês de mísci

bilidade são muito mais aìtas do que nos sistemas CaC0r-MnC0,

e CdC0.-l'1oC0e.
¿

5.1. A !x!rqtA LtvRE pA MtSTUR¿ N0 CaC0'-MoC0-

0 mesmo modelo de energia livre da mistura,

aplicado no caso dos carbonatos de cálcio e manganôs, serã

usado para descrição do comportamento da mistura de caicíta e

magnes ita,

A so I ub i ì i dade do componen te M9C03 na ca I cì ta

é restrita ( '24% noìar a 9009C), a do componente CaCO3 em

magnesita não uìtrapassa 2% nolar no ihtervalo das temperatu-

ras investigadas por Goldsmith e Heard (196'I). Temperaturas

muito aìtas, às vezes inacessÍveis e x p e r i me n t a I me n t e , dificul
tam a avaìiação dos parâmetros de interação WC"CO. " WHoC0^

5

deste sistema para o caso da não existência da fase dolomitica.

S ISTEMA
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flo sistema CaC0r-MnC0, foi possível o cãlculo dos parâmetros

de interação \{^^"," e \,,/,._.^ em reqíões onde não existia a
'."3 

t wt'tnco, em regíões r

f ase ordenqda.

Ass im foi pos s íve ì excluir o efeito interêti
vo da energia livre de ordem-desordem na solubiìidade. mútua

dos componen tes .

No capÍtulo precedente foi visto que o efeito

aa {cotdu* no sistema é relat¡vamente fraco enquanto as so-

lub ilidades mútuas nas fases calcíticas são baìxas, i.e., a

tempe rat u ras baixas.

lsso permite, como primeira aproximação, usar

os va ìo res da solubilidade de MgC0, em calcita e da CaC0, em

magnesita, determinado por Goldsmith e Newton (1969), para de

finir um único "solvusrr, ou um solvus isomórfico, entre as

duas fases de estrutura calcítica.

Este Isolvus,' isomórfico é usado para a deter-
minação dos valores máximos dos parâmetros da interação WC"CO,

" WMgC0, no sistema CaCOr-MgC0r, desprezando a formação do

composto intermediário ordenado, doìomi ta,

0s valores dos parâmetros da interação são va-

ìores máx imos peìo fato da inclusão dos efe itos da energia ìi
vre de ordem-desordem, apesar dos mesmos serem pequenos em

termos absoìutos, a temperâturas baixas. 0 efeito da formação

da dolomita se rá incorporado depois,

Pa ra o cá I cu ìo dos pa râme t ros da i n te ração pa

rð o caso da mi stura assimétricâ, 1'oram usadas as equações

(87") e (87u) ¿e Thornpson (r967).
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A tabe ìa (4) mos t ra as tempe ratu ras em graus

centígrados, as composições de calcitas magnesianas e de mag

nes ítas c a I c Í t i c a s ( e x t r a í d a s do trabalho de Goìdsmith e New t on

1969) e os pa râme t ros de inte ração WC" CO, u wNgCO, em função

da temperaturê, desprezando a existência da fase doìomitica.

Tabe ìa 4 Tempe rat u ras (9C) e c6mpos ições (% molar) de cal-
citas magnesianas e magnes itas cáìcicas usadas no

cálculo dos parâmetros da in te ração WC 
aC 03 u WNS 

CO,( em cal/mol). Dados de Go ìdsmí th e

Newt on (1969)

..Calcita
^Moco.')

400?c 0.022

4509c 0.032

5009c 0.042

5509c 0.055

600ec 0.069

6so?c o.o89

7009c 0. il 1

7209C 0. ì t7

780ec 0.152

90oec 0.245

yMagne s ita
"CaC0,

0.00t

0.00r6

0.0025

0.0035

0.0050

0 .006 7

0 .0 0 B6

0.0095

0 ,0127

0.02ì0

wc"co,

9z3tl

92\5

920\

9253

9207

9199

9214

9215

9t56

89 34

"Moco^

5t55

5003

4903

\8t 7

4722

4494

425 7

42\ \

3827

25\14

0s valores do parâmetro de interação l.i r"rO-mostrat
uma dependôncia muito pequena da tempe rat u ra, enquânto os do

pa râmet ro WMgC0, d im i nuem sens i ve ìmente com o aumento da tem-

perâtura.

Cons ide rações prévias sob re a inf luência da fo rma -

ção da fase do lomit i ca na soìubilidade mútua dos componen tes
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levaram a conclusão que fosse considerado somente o intervaìo
da temperatura ent re 4009C até 650?C e as respect ivas compo-

sições das fases com estrutura calcÍtica. 0s parâmetros de in
te ração WC"CO, " WllSCO, obe de ce m neste caso às seguintes equa

ções:
( I 7) |/r"çor= 9362.75 -

1t8) wuscoS 6759.22 -

0,16\7 T (coef, da correlação
0 .99987)

2 .3929 'T (coe f . da co r re I ação
0.99905)

Assumindo-se uma única ì acuna de miscibilidade iso-

mórf ica no sistemê CaC03-MgC0r, as equações ( l7) e (ì8) são

cons ide radas válidas pa ra tempe rat u ras . ma is altas até ì4009C.

Ë cìaro que se trata de umê extrapolação muito grande, mas ve-

rificar-se-å que essê extrapolação dos valores dos parâmetros,

junto com ê consideração da energia de ordem-desordur AGotd"t
irã reproduzir muito bem o diagrama de fases do sistema.

As equações para os coeficientes de atividade
\\Àc.co^ " Àr,roco- tão (Thompson , 1967):

t

(ì9) 2.75 - 0.r647 T)

(20) RT ì. X;3;å

+ 2(2603.53

2.3929 I) +

Rr r" 4:;3;n".o = *lnrorIrrr,

- 2(2603.53 + 2,22823 t) Xr"ro

onato - x7-^^ lrclsg.zz
3 uou'3 L

+ 2.22823 r) XUgCOri

3,l e

A enerqia da mistura do s¡

fo rmação da dolomita é dada peìa seguinte

s tema CâC0.-MqC0- sem
5

eq uação:



(zr) aolläor_rnro, = xc"co,

+ (6759.22 - 2.3929

* xllscorlnxt"rgcorl

* nr(x6"co3ìnxc"co, *

5,2. A rNFLUÊNctA DA F0RHAçÃ0 DA p0L0ì4trA caNs(cor),

De todos os carbonatos, e x p e r i me n t a I me n t e in-

vestigados, os do sistema CaC03-MSC0r, com as fases calcita,

magnesita e dolomita, foram os que merecerêm enfoque princi-

Pê ì .

0 interesse pa ra es tas fases tem o r igem no

fato de que calcita, magnesita e também doìomita são minerais

que abrangem os campos da petrologia sed¡mentar, metamõrfica

e me smo Ígnea,

0 elevado número de trabalhos experimentais

nes te s¡stema permite, então, uma discussão ma is pormenori-

z ada e p rofunda da formação da dolomita e sua infìuência nas

soìubilidades mút uas das fases do s istema em função dâ tempe

ratura, do grau de o rdem da fase dolomita e da compos i ção

quÍmica do sistema.

-50-

75 - 0. 164 r) xnsco,

lsto não foi possível no caso do s is tema CaC0r-

concì usões da segu inte dìscussão são ap ìicáve is

fases calcita, kutnaho'rita e rodocrosita e em

onde ex ¡s te a fo rmaç ão de uma fase de estrutu-

No capítulo anterior, foi derivada uma expres-

362xrsco3l(e

r)xc"coJ

-MnC0r, mas as

t ambém pê ra as

todos os casos

ra do lomít ica,
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sào parê ê energia livre dê m¡stura, despre¿ando a fo rmaç ào

d¿ fase dolomita, ¡.e., a equaçào (21).

0s dados de cã lcu los , emÞregando a equação

(21), resultam em valores da energia livre da mistura que de

f inem as fo rmas no rma is das curvâs de lacunas de miscibil¡da

des assimétricôs, ou sejê, curvas com dois mínirnos, A compo-

s ição das fases coex¡stentes é da da pe la tangente, ligando

os dois mÍnimos da curvâ cont ínua, A forma e a la rgu ra dos

mÍninos é uma funçào da temperatura até que eles desðparecem

ê temperaturas ac ima da tempe rat urâ crítica do sistema.

0 aparecimento do processo de ordem e, conse

quentemente, a formação da fase ordenada dolomita modificâ

a curvê da energia livre da mistura. Ela vai desenvolver um

tercei ro mínimo localizado no intervalo compos icional da es

tequ¡onetr¡ê da fase ordenada. No caso da dolomita, a loca-

lizaçào se dá no intervaìo compos ic iona I médio. tste terce¡ro
n,ínimo (sua forma e Iêrgurâ) é uma funçào da temperatura, mas

ei ao mesmo tempo afetado pe lo grau de ordem da fase neo-for-

.ada. Pa ra a ca racte rizaçào dos diferentes graus de ordem,

utìl¡zou-se o paråmetro S que varia de 0 (desordem total)

até I (ordem comp le ta ) Es te pê râmet ro rj uma função da tempe-

rðturê e da compos i ç ão, devendo-se â¡nda levar em considera-

ção os conceitos teóricos dê sobreposição de processos da de-

miscibil idade e de or'dem-desôrdem.

As compos ições das fêses coex is tentes no sis-

tema não podem ser mais aval iadas somente com umâ tangente

como no cêso dê mistura deso rdenada. São necessárias duas tan

gentes: umê no in te rva lo composicional rico em CaC0", ligando
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-se os mín¡mos de calcita magnesia.na e da dolomita e out

nâ pa rte r ica em MgC0r, I igan do- se os mÍnimos da magnesi

calcÍtìca aos da dolomita como é mostrado na Figura (78)

0s pontos de tangência laterais da curva com

3 mÍnimos possuem valores de composição diferentes (mais

baixos) ¿o que no caso das curvas com sômente dois mínimos.

0 fenômeno do aba i xamen to da so I ub i ì i dade mú

tua pela formação de composto ordenado se dá da seguinte ma

ne¡ra, partindo-se de uma mistura de calcita e magnesita pa

ra formar uma so lução sóìida: no inicio da reação, i.e,, no

inÍcio do processo da solubiìidade mútua, sem fo rmação da

fase dolomita, o s is tema pode ser considerado completamente

desordenado. A solubilidade dos componentes é reìativamente

alta (dependente da temperatura). A formação dos primeiros

cristalitos de dolomita, ainda em estado relativamente de-

sordenado (S -0.1) afeta a solubi'l idade, diminuindo-ai como

most ra a sequência da Figura (7) , Este processo da diminuiçào

da solubilidade mút ua em função do a van ço do estado de ordem

da dolomita progríde continuâmente, até que a dolom¡ta atin-

ge f i na lmen te o seu estado de o rdem em equiìibrio, coexisten-

te com uma câlcìta magnesiana, ou umâ magnesitâ câlcitica,

dependente das p ropo rçõe s ìniciais da mistura.

ra
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Figura 7 - A i nf iuência da formação da dolomita na solub¡li-
dade mútua no s¡stema CaC0r-MgC0r(esquemati camentet

A, Desprezêndo a fo rmação da dolomita: o caso de solução
lida desordenada. A curu" I GMi* Ìndicê a coexistênci
de duas fases: calcita mêqnes i ana (XrCaco3) e magnesi

caìcÍtica (x,cac03).

so

a

ta
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B, Formação da dolomita, variando seu estado de o rdem S e

diminuindo a solubi lidade mútua em comparação com o caso
da f ig. (n). O processo da variação do estado de o rdem

da dolomita é cont ínuo êté que a dolomita adquÌra seu es

tado de ordem equilibrado Sequil. com as respectivas so-
ìubilidades mútuas em equilíbrio, indicado pelas rangentes

As cons eq uên c i as do processo mostrado na Fig.
(7) são as seguintes:

l) Em função do estado de

poss Íve I obter compos ições diferentes de

coexistentes.

Es ta conclusão Ìndica que

ra homogene iza r doîs ca rbona tos , tem-se

ma is altos de, por exemp ìo MgC0, na calc

nesita.

ordem da dolomita é

pa res de carbonatos

num experimento pa

nìcialmente, teores

ta, ou CaC0, na mag-

0<s<seq
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Depois de algum tempo, com a formação dos

primeiros núcleos da dolomíta, estes teores vão decrescer

até o estado de ordem de equiìíbrio da dolomita ser atingi-

do.0s experimentos de Harker e Tuttle (ì955) fornecem for-

tes argumentos em favor deste processo.

Eles observaram, em experimentos de tempo va

riável, à temperatura de 600?C, calcitas com 8,5ft (em peso)

de l,lgC0, em soìução depois de uma duração do experimento de

l4 horas. Depo i s de 44 horas, as ca ìcitas possuíam B% (em

peso) de H9C0, em solução e depois de 576 horas o teor de

MgC0, em solução diminuiu para 7%, lodos experimentos tinham

dolomita (estado de ordem não mencionado) coexistente,

Uma combinação de dados experimentais de Har-

ker e Turtle (.l955) e de Goìdsmith e Newron (ì969) mos t ra a

mesma tendência: solubilidade de MgCO, em calcitê de 4,52

( em peso) depois de 44 horas, 3 ,4'4 en peso depoi s de 144

horas e fínaìmente 3,2% depoi s de ì 008 horas da expe rimenta-

ção, a temperatura de 4509C.

lsso significa umê dÌminuição da soìubilída-

de de MSC0, na caicita, coexistente com dolomita, de \7%.

Aparentemente, a ten dênc i a da dolomitâ atingir o estado de

ordemrdurante todo o tempo da experimentação, diminui a so-

lubiìidade do MgC0, na calcita mesmo em temperaturâs relati-

vamente ba ixas.

2 ) De pe n de n do

â sua presença não significa
tência de dois ca rbonatos da

do estâdo de ordem da dolomi ta,

sempre uma barrei ra na coexis-

es t rutu ra ca I c i't Ì cê ,
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A Fig. (78) mostra isso com cìareza. Até um

certo grau de ordem da doìomita, (S=-0.2), nada impede a

coexis tência de ca ìc i ta magnes iana, magnes i ta ca ì cft I ca e

de dolomita parcialmente desordenada '

lsso exp lica obse rvações feitas por Goldsmith

e Graf (1957) no sistema CaC0r-MnC0r, onde constataram mui-

tas vezes, três carbonatos coexistentes: calcita com alto

teor de MnC03, kutnahorita e rodocrosíta com ba¡xo teor de

CaC0r.

Apa ren temente, a kutnahorita fo rma da só atin'

giu um baixo grau de ordem.

l) A temperaturas rnais elevâdâs, pode haver

a formação de caìcita magnesiana coêxistente com uma dolomi

ta bem ordenada, se o processo de ordem da dolomita for rá-

pido. Por out ro la do, se a nucleação da dolomita é impedida,

é poss Íveì a formação de uma série de soluções sól idas con-

t ín uas metaestãveis.

Esta feição é mostrêda no trabalho de Harker

e Tuttle (1955). Eles s ¡n te t iza ram uma série de so ì uçõe s só

lidês entre CaC03 e f'lsC0, até 50 mol% de MSC0r, apesar do

fêto de que, nas condíções experimentais, a 9009C, só a co-

existôncia de calcita magnes íana e de dolomita é estãvel.

As mesmês re I ações podem se r vi s tas no t raba

lho de Goìdsmith e Graf ( 195 7) no in te rva lo C a C 0 , 
- C a M n ( C 0 

, ) ,
do sistemê CaC03 - t'lnC0r. Mesmo a temperãturas entre 350 e

400 ?C eles obtiveram somente soìuções sólidas homogêneas de

CaC0, e Mn C0,, 0s valores das compos i çõe s da " lacuna da mis
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cibiìidaderr entre kutnahorita e rodocrosita mostram resuìta-

dos muito varláveis na composição e 'muitas vezes eles obtive

ram, em experimentos conduzidos sob as mesmas condições, a

formação de duas fases coexlstentes ou de uma única sol ução

sóllda homo gê ne a .

Todas estas observaçöes podem ser expl ícadas

pela teoriÊ anterlormente exposta e com a aJuda da flgura
(7) , que levam a neces.sidade de revlsão da energla llvre da

mlstura no sistema CaC0r-MgC0, do último capftulo.

5.3. ESTTHATTV4 p0S PARAMETR0S DE TNTERAçÃ0 pA S0LUçÃ0

sÓL.r pA pES0RpENADA pE CaC0. - t4gC0,

Como Já fol menclonado, as equações (17) e

(18) fornecem os valores máximos dos parãmetros de interação

WC-CO, " WNgCO, desprezando a formação do composto dolomita,

Estes valores mãximos dos parâmetros de ¡nte-

rações correspondem aos teores mÍnimos de solubilidade mútua

entre Ca C0, e MgC0, devido a coexist6ncia da doìomlta em to-

dos experimentos,

0s valores verdadel ros dos parâmetros de inte

ração, considerando a existência de soìução sólida desordena

da e desdenhando a existência da dolomita, devem ser mais

baixos.

Como Já foi exposto, os valores da solubilida
de se reduzem à metade pelo processo de ordenamento da doìo-

mlta, Então, todos os valores de composição dos carbonatos



da tâbe I a (A) fo ram muìtiplicados por dois, i,e,, aumenta-

dos de l00ià e, com estes valores corrigidos, novos parâme-

t ros de inte ração fo ram caìculados.

As equações (22) e (23) permitem o cálculo

dos parâmetros de interação para o suposto estado de desor

dem totaì nas soìuções sólidas entre CaC0, e 14gC0r.

Em compa raçao com as eq uaçoes

energia da in te ração a T= 09K pa ra CaC0, não

de 9362 para 9437 cal/no I , e a do componente

para 78ì5 cal/mol. No entanto, a dependência

com ê temperaturê ôumentou bastante.

5.\.
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ì.688 r

5.360\ r
(t/ em caIlmoì e tempe ratu ra em gK)

(17) e (lB) , a

mudou mui to,

Mgc0, de 6760

des tes va ìo res

rNcLU rNp0 A F0RMAçÃ0 pA

CALCULADO E DISCUSSÃO

(22)

(23)

wc"co, = 9\36 '72

w'9c0, = 7815.25

A ENERGIA

DOLOMITA:

OA 14 ISTURA TOTAL

D IAGRAMA DE FASES

A,ceitando estes valores estimâdÕs dos parâ-

metros da interação, a energia de excesso dê mistura de CaC0,

-MgC0r, para o cêso completômente desordenado, é dada pela

eq u ação (24):

(24) 
^ce^cesso= 

x^ ^''CaC0,

+ (78ì5.25 - 5

Xroco- lts'** 'l'" t"

.3604 T)xc"co3ì

r.6BB)xr¡sco3
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Para â determinação do parâmetro energético

ordem-desordem, o procedimento é o mesmo do que no caso

sistemê CaC0, - MnC0r,

Segundo Goldsmith e Heêrd (196ì), a tempe ra

tura do desaparecimento dâs reflexões de ordem dâ dolom¡tâ

estequiométrica ó -12109C, Es ta temperaturð permite a de-

dução do para-met ro de desordem de 4084.8 callmol. 0s valo-

res da energia de ordem-desordem são dados I então, pel a

eq uação (25):

(25) 
^cotd"t= 

(4ogq, B 2.755 r), exp

- [f ,,0e,.r .g - z .755 r) (o .5 - xr"l2Z .lT'1

O valor totaì da energia de mistura no sis-
tema CaC0, - MgC0r, incluindo a formação da doìomita no in-
tervalo composicional de 0 até I da fração molar de MgC0r,

é dada pela equação (26)l :

tzol AGflðo¡-Msc0, = AnToå", * 
^':l:",, 

- ¿\6ordem

A combínação das equações (24) e (25) com

a (26), resul ta nô equação (2/) :

(27) AGI:ä03-Msc0, = nr(xcac03lnxc"c0r* x'gcorìn xHscoJ*

I* xc"corxt'ts'or['u" '72 - | '688 T) xusco, *

+ (7g15zs - I
5.360\ r)xc"corl - (4084,8 - 2.755 r)exp

I 'r ) 
-1_ l(4084.8 _ 2.755 t) (0.5 _ xc"cor)-t 4t'1

Esta equação (27) é vãlida até a temperatura

crítica de ordem da doìomîta estequiométrica (12ì09C), Aci-

ma des ta tempe rat u ra o te rmo de AGo 
tdut d"u" ser t irado da
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eq u ação (27) .

0 diagrama de fases pðra o sistema de CaC0r-

-M9C0, foi calcuìado por meio da equação (27) no intervalo

da temperatura de 4009C até 13009C e no întervalo composi-

c iona I de 0 até ì XC"COr.

A tabe ìa (5) mos t ra os dados ca I culados pa-

ra as composições das calcitas mâgnesianas, das dolomitas-

no estado de equi líbrio de ordem - e das mâgnes itas cãl cl-

cas no intervalo de temperaturâ de 400 até ì3009C.

Ta be ìa 5 Compos ições (em frações moì a res Xc"Co-) das ca I

citas.., magnes itêsss e dolomit".r, "ålculadas
por meio da equação (27) no intervaìo de tempe-

ratura de 400 âté 13009C, Pressão ambiente.

T9C

400

600

700

8oo

900

1000

t050

tì00

1200

t250

ì300

0.493

0 .490

0 .48

0.\62

0 .425

0.405

.,Caìcitanc"co-
5

0 .987

0 .955

0,9375

0.9ì0

0 .875

0 .820

0.755

sol ução

.. Do ì om. .. Do ì om.
^c"co, ^c"co,

vMagnes i ta
"caco,

0.5

0.508

0.5r3

0 .520

0,53t

0 .56

0 .625

sól ída

0 ,5 0 .0025

_ 0 .0025

ss

SS

ss

0.010

0 .0125

0.0ìg

0.057

0. 130

0.15

0 .295
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A solubilidade
em compa ra ção com aquela

fase do lomÍt ica é maior

mesma tempe ratu ra,

na

nã

de

de

CaC0,

MsC0,

0 rrsolvusl entre calcita magnes iana e dolomlta

fecha entre 1050 e ì 100?C e o "solvus'r entre doìomita e

mâgnes i ta, a temPe ratura de I 300?C.

Estes dados de Tabela (5) encontram-se representa'

dos na Figura (8).

A Figura (8) mostra uma comparação dos dados cal-

cuìados da tabela (5) com os dados experimentais de Graf e

Goldsmith (1955), Goìdsmith e Newton. (ì969) e Harker e Tuttle

(ì955). Probìemas experimentais impediram a investlgação da

parte magnesiana, especiaìmente o fechamento da "ìacuna" en

tre dolomita e magnesita.

0 diagrama de fases calculado apresenta grande si-

milaridade com aqueìe do sistema CdC0r-l'1gC0r' Neste último

s istema, a "lâcuna'r do lado magnesiano fecha numa temperatu-

ra crítica mais âlta do que a temperatura da perda de ordem

do composto doìomítico, e a crista da "lacuna" é cerca de

175 ? ma¡or do que na parte otavÍtico (CdC03).

A figura (B) mostra, ainda, uma diferença nas tem

peraturas críticâS das "ìêcunastt (-ì0709C no lado calcíti-

co, -13009C no lado magnesÍtico) de 230?C.

As solub i ì idades de CaC0, e M9C0, na fase doìomí-

tica apresentam excelente ðorrespondência com os dados expe

rimentais: maior soìubilidade de CaC0, e menor do componen-

te MsC0r. A temperaturas relativamente baixas (até -6009C)

a fase dolomÍtica tem composição muito próxima da estequlo-
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r¿00

1200

l0 00

800

600

¿00

a í-l /

òo ." Mg-cotc¡tq - Dol

CoCO: '1 2

Fi gura (8) - O¡ âgrama de fases do

caso da fo rrnação da

I resultados exp. de

o Go I dsm i th e Newton

Dol

.3 .1 .s .6 i .8 .s MgCO3

sistema CaC0r-MSC0r: frontei ras das fases calculadas: 

- 

para o

dolomitê, ----- parâ o caso da soìução sóìida desordenada;

Goldsmith e Heard (1961) o de Graf e Goldsmi th (1955)
(1969)

Co-Mognesrto - Dot

I
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N



-63 -

métrica, A temperêturâ de 9009C, os valores calculados ln-

dicam ìmolZ de MgC0, em excesso na dolomi ta.0 mesmo va-

lor foi achado e x p e r i me n t a I me n t e por Gol dsmith e Heard

(ì96ì). O teor de CaC0, em excesso na doìomita é l,ì mol%

calcuìado, o determinado e x p e r i me n t a ì me n t e \ no1% .

Geralmente, os teores de CaC0, em excesso

na doìomita, determinados experimentalmente, são um pouco

mais e levados do que aqueles ca ìcu ìados,

lsso pode ser causado por insuflciência da

equação (27), por determinações errôneas ou, o q.ue é mais

p rováve I , por falta do estâdo de o rdem em equ¡lilbrio das

próprias Joìomitas. EvidêncÌas para o último caso são cal-

citas apresentêndo diferentes teores de MgC0, coexístentes

com dolomi.tas de composição não estequiométrica em tempe-

raturas ba ixas, segundo da dos de Harker e Tuttìe (1955).

Por outro ìado os dados gxperimentais de

solubilidade de MgC0, em caìcita mostram teores bem mais

e ìevados de MSC0, nas calcitas em tempe rat u ras e levadas do

que os teores calculados. A razão para isso pode ser:

A equação (27) não traduz adequadamente a dependência

dos parâmetros de inte."ção WCaC03 " WNgCO, da temperâtura.

fase doìomÍtica produzida nos experimentos não atÌngiu

estado de ordem em equilíbrio.

0 uso de reagentes catalisadores (fluxos) tem uma grande

inf ìuência nas soìubiìidades, evidenciando-se mais a tem

peraturas e levadas.

2, A

o

4, ncima de 500 ou 6009C, o efeito do processo de desordem
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aniônica, desordem rotâcional dos grupos de C0l-, nas
5

calcitas aumenta gradativamente a solubilidade de MgC0,

no retÍculo da estrutura caìcÍtica, desordenado com res

peito aos grupo aniônicos,

Como já foi mencionado na parte teórlca, es-

te processo não deve ser esquecido no tratamento dos carbo-

natos.

Estímativas de Mirwald (1978) indicam valo-

res energéticos para este processo em torno de J kca/moì ,

certamente um valor que pode mostrar um efe¡to perceptfvel.

Peìa faìtâ de da dos ma is detalhados sobre

este processo, que pode ser eventualmente contrabaìançado

por igual processo nas do lomi tas (até ago ra não conhecido),

restâm a discutir as possibilìdades um a três:

- 0 uso de reagentes catalisadores (fluxos) como fonte das

divergôncias dos resuìtados pode ser excluÍdo pelos resul-

tados de Goìdsmith e Newton (1969) que obtiveram âs mesmas

composições em experiências com ou sem fluxos,

- Tentâtivas de mudar os vaìores dos parâmetros WC"COr,

.ordemWMoC0^ não deram resultados satisfatórios.

iminuindo os valores de WC"C0" " WMgC0r, 
"5

soìubiìídade de HSCO, em caìcita foi menor ainda, por cðusa

do maior efeito de 1,,/otd"t n", relações da energia livre da

mistura.

- |4udando o valor de Votdt*, 
"té a metâde do seu valor ori

ginal, aumenta exageradamente â solubilidade de CaC0, na

doìomita, sem êumentar a solubi lidade de MgC0, na cal cíta.
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Por outro ìado, cálcuìos com graus vâriáveis

de ordem da fase dolomÍtica mostralam resultados surpreenden

tes, A 8009C, por exemplo, a dolomita tem 2,5 mol% CaC0, a

mais da composlção estequiométrica em seu estado de ordem em

equlìf brlo. A calcita magnes ¡âna tem, segundo os cálculos,

8 moìZ M9C0, em so lução,

Se a dolomita tivesse nas condições da tempe-

ratura de 8009C um grau de desordem maior, correspondente

por exemp lo ao da tempe ratu ra de ì000?C, a solubilidade de

MgC0, na calcita aumentaria para 16,J nol% (maîs do que o do

bro) e o teor de CaC0, na dolomita aumentaria para 3,5 nol"¿,

lsso indica que, nas mesmas condições da tem-

pe ratu ra, uma dolomit.a I i ge i ramen te desordenada p rovoca um

acréscimo de. ì moì% a mais de CaC0, e mais uma adição de 8,!

molZ no teor de MSC0, da caìcita magnesiana. Este aumento da

solubi lidade na calcita encontra õtima correlação com os re-

sultados experimentais. Por outro lado, o aumento de ì mol%

de CaC0, na doìomita é difícil de detectar.

Por isso, a razão mais provável das divergên-

cias entre o! vêìores caìculados e os determinados em experi

men tos é o es tado de o rdem da fase dolomÍtica.

Tendo em vista que Goldsmith e Hea rd (1961) e

Goìdsmith e Newton (t969) mencíonam mui tas vezes somente a

presença de minúscuìos teores da fase dolomitica e não conse-

guiram determinar o seu grau de ordem, deduz-se que o modelo

da ene rg ia de mistura aqui apresentado dã uma descrição satis

fatória do comportamento das fases no s istema CaC0r-M9C0r.
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5.5 C0NCLUSÕES PARCIAIS

No tratamento de sistemas que contêm compos-

tos ¡ntermediários, ex¡stindo em diferentes estados de ordem-

desordem, é necessárìo usar como material de partida somente

fases bem equi libradas e planeJar adequadamente a duraÇão

do tempo dos experimentos para que o estado de equiìÍbrio
possa ser atingido,

Sem maiores evldências - muito difíceis de se

rem obtidos devido ao peq ue no tamanho dos cristaÌs s intetiza
dos experimentêlmente - parece que muitas dolomitas, prepara

das por precipitação ou s inte rizadas e us ada s em experiências

não conseguem at ¡ngi r o estado do grau de ordem em equi ìíbrio

lsso se apìica, também, nos s¡stemas binários

Ca C0r-MSC0r, CaC0r-MnC0, e CdC0r-MgC0,, e, ainda mais, nos

sistemas ma is comp lexos. te rná r ios, como Ca C0, - MgC0r- MnC0,

e Ca C0, - M9 C0, - FeC0,, Es tes se rão tratados ma is adiante,

A so ìub i lidade mútua mos t ra-se maior ini-

ciaìmente, diminuindo à medida que o composto intermediário

ordenado ten de a atingir o seu estâdo de ordem em equilÍbrio.

grau de ordern

S= S
eq u r I r b r I o

As

S=0

do

solubilidades mostrarão valores máximos no

e valores de equilíbrio no g rau de ordem

compos to o rdenado.

Este é um processo contínuo, exsolução e orde-

namento agindo s i m u I t a n e a me n t e , Por isso, mu i tos resuìtados

de experimentos mostram estados intermediários, Assim, se re

conciìiam, facilmente, os resultados d íve rgen tes de Goldsmlth

e Hea rd (1961), Goìdsmirh e Newron ( 1969 ) e Harker e Turr'l e
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( 1955 ) sob re a soìubilidade de t4gC03 na calcita,

0 SISTEMA CaC0. - FeC0^

Este s is tema se rá t ratado sob o aspecto da

solução sólida mútua desprezando os dife rentes estados de

oxidação do fe r ro.

Cons ide rações fe itas por Rosenbe rS (ì978), sg

bre a estabil idade de carbonatos dolomíticos de metaîs de

transição, mostram que distorções dos poliedros de coordena-

ção, causadas pelo F"2*, não permitem a formação de um com-

pos to dolomítico de fõ rmu la CaFe (C03) 2. Es te sistema tem por

isso uma ún ica ì a cuna de miscibilidade.

0s da dos dos t rab a lhos de Goldsmith et al (1962 )

e de Rosenbe rg ( ì963) fo ram us ados pa ra a aval îação dos parâ-

met ros de i nte."Ção WC"CO, u Wf"C0, do s í s tema CaC03- FeC0, .

A tabeìa (6) fornece as composições - FeC0,

na caìcita (XfeC0r) e CaC0, na siderita (Xr"C03)-em f ra-

ções moìares e os parâmetros de ìnteração, WC"CO, " WFuC0r,

no ¡nte rval o de temperatura entre 300 e 8009C,



Tabela A- Compos i ções de so I uções
. ,..calcit raçoes mo la res (xr.c0,

tros de lnteração,
mol, de 300 até 8009C.
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só I idas CaC0--FeC0- em
t â .. s í de r i t å,

" ^c"co^ ' 
e Pareme-

'', ''caco, " wF"co, , en cal /

T9C

300

250

400

45 o

500

550

600

650

700

750

8oo

4 169

\ 330

4603

\7714

4965

5t29

5288

5\38

5566

5665

57 l2

3770

3808

37 \5

3677

3573

347 2

338ì

3232

2g85

27 40

23\9

.Ca lci ta
"Feco,

0 .0465

0 .0615

0.0842

0.il3
o . r 43 7

0 . I 781

0.2t21

0 .251

0 .297 6

0.3\29

0.3988

..Siderita
^c"co 5̂

0.0316

0 .0 385

0.04r3

0.0478

0.0534

0.0600

0.0668

0.0737

0,08ì0

0 .090

0.1012

wc"co, 
"ruco,

do t ipo

t ipo W=

0 .999.

AT

Estes vaìores não são bem expressos por equaçóes

A + BT. A melhor aproximação encontrada foi do

+ 812, com coefi cientes de correìação em torno de

equações (28) e (29) rep roduzem adequadamente

tabe I a (6).os valoreS

As

da

(za) wc"co,

(29) wr"co,

A ene rg ia ìivre da mistura

eq uação:

= g.\\57r - 0.003855t2

=l 1.4ì60r - o .008626312

(\.1 em cal/moì, T 9K)

(W em callmol, T ?K)

é rep resen tadâ pe I a



(30) AGlaä03-Fecor= *t (*c"co,

* xc"corxF"ro, 
f 
,u.u,tt

+ (11,4160 r- 0.0086263

_69_

lnxc"co, * xrucortn *r"ro,)*

r- o.oo3g44 r2)xr"ro +

c13r') xc"cor 
J

A equação (30) permite o cálculo do d iag rama

de fases CaC0r-FeC03 e a ava I iação das atividades de Ca C0, e

FeC0, nas calcitas sideríticas e nâs sideritas cálcicas, fa-
ses impo rt ân tes no metâmorfísmo das fo rmaçõe s ferríferas,

Uma compa ração da lacuna de mi s cib i I i dade do

s istema CaC03-FeC0, com aquela do sistema CaC0r-MSCO,, para

o caso da solução sólida desordenada, ìrostra a mesma forma

assimétrica da lacuna de mÌscibilidade, com maior solubilida-
de de FeC0, na caìcita e menor de CaC0, na s íde ri ta. Os valo-

res absolutos da miscibi I idade no s istema CaC03-FeC0, são

maiores do que aqueles no sistema CaC0r-MgC0r, â temperaturas

eq u í va ìen tes

Es te resultado en con t rê exp i icação no ra ¡o

- 2+ - 7¿ionico maior do Fe- em comparação com o do l'4g-' e da maior

ideaìidade no sistema que contêm FeC0r.

7. 0S SISTEMAS MnC0 e-FeC0 a, FeC0 3-MgC0 3 e MnC0 3-MgC0.

CaC0r-MnC0,, CaC0r-MgC0, e CaC0,

i nves t igados .

0s s istemas

FeC0, são re ìat i vamente bem

Foi possível, por isso, a es t imat iva dos vaìo-

res dos parâmetros da interação l,/ e o cálculo da energia livre
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da misturâ nos respectlvos sistemas em lntervalos bastante

amplos da temperaturâ,partindo-se dos dados experìmentais.

lnfelizmente, o mesmo não acontece nos siste-

mas MnC0r-MSC0,, MnC0r-FeC0, e MSC0r-FeC0r.

0s poucos trabalhos relativos ao sistema l.tgC0,

-FeCO3, e labo ra dos por Goldsmith et al ( 1962 ) e Rosenberg

(1963) rortram a formação de soluções sólidas contfnu¿s acima

de 3009C, limite mínimo de temperaturas destas investigações.

Compa rando

cáticos de Fe, Mg e Mn com

se esperar que os sistemas

ìat ivamente ideal.

Extrapolações

t rás fases coexìs tentes pa ra

na abertura de uma lacuna de

o comportamento dos sistemas sill-
o dos sistemas carbonáticos, pode-

FeC0"-l'tnC0^ mostrem um caráter re-t5

da mudança da compos lção das

tenpe raturas rnai s bai xas impì I cam

miscibilidade a temper¿turês ¡nfe

, 0 s istema l4nC0r-ltOC0r, devi do å di fe rença dos

raios iônicos, mostrará um maior grau de não-idealldade, co-

mo é evidenciado pela lacuna da miscibilidade na série fors-

terita-tef roita no trabaìho de t'laresch (1978),

Este sistema (finC0r-ilgC03) pode ser tratado,

no máximo semÍ -qûent itât ivamente por meio dos poucos dados

experimentais constantes no trâbâìho de Goldsmith e Graf (1960)

sobre o sistema ternário CaC0r-HnC0r-l'tOC0r. Na parte rodocro-

sita-magnesítica do triângulo composlcionaì, encontra-se um

campo inferido de duas fases, Este campo de duas fases coexis

tentes é o resultado do largo campo de três fases coexisten-

tes no t riângu lo MnC0r-MnO.5Mg0.5 C0, '- HnO.5C"O.5Ç03.
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riores a 3509C e indicando uma composição crÍtica de -702

mol MnC0, e -302 mol MgC0r. Estas extrapolações podem ser

comparadas com semelhantes feições dos sistemas CaC0r-M9C0r,

Ca C0, -MnC0, e CaC03-FeC03,

A lacuna assimétricô da miscibilidade tem sua

temperatura crítlca aparentemente ao lado do carbonato com a

estabilidade termal mais baixa e, co n s e q ue n t e me n t e , com uma

energia liv re de formação mais pos ít iva. ls to indica que nem

sempre ela é situada ao ìado do componente de ralo iônico me

nor. Se ra io iônico menor fosse o único critério determínan-

te da posição e da simetria da lacuna da miscibilidade, esta

estar¡a do lado da magnesita (o raio iånico do 1,t92* é bem me

)Lnor do que o do Mn''),

Da aná I ise desses dados, uma segunda obsê rva-

ção importante se impõe: a compos i ção da fase rica em ¡lg e

Mn, mas pob re em Ca, mos t ra uma re lação quase cons tan te de

Mg:Mn = l: l, mesmo a temperaturas de 8009C, As duas fases res

têntes variam bastante na reìação entre magnésio e manganês.

Automat i camente, surge a hìpótese da existên

cia de um composto com uma razão de l4g:Mn = l:l no eixo compo

s iciona I MnC0--MoC0^.
5

No comportamento dos carbonâtos dos s istemas

jå connecidos, percebe-se que somente aqr.ieles com uma fase do

lomítica mostram esta rêzão equimolar constante entre os cá-

t ¡ons .

A formação de um composto com a estrutura do

ìomitica no sîstema MnC0r-HgCO3 já foi discutido e, por consi

derações dos raios iônicos, considerado viável por Frondeì e



-72-

Bauer (t955).

S upon do que es te compos to o rdenado HnMg(C03)2

existâ, a sua temperatura da pe rda de o rdem se rá próxima à

tempe ratu ra crítica maior das lacunas de misclbilidade no sis

tema MnC03-MgC0r, ou sej a ao redor de 3509C.

Em compa ração com a topograf ia dos sistemas

já conhec i dos , ( ê temperatura crÍtica da do lomi ta pouco me-

nor do que ê tempe rat u ra crítica mais alta das ìacunas de mis

cib¡lidade), supõe-se uma temperatura da ordem de 3309C para

â temperatura crÍtica da desordem do carbonato dolomir ico

MnMq(C0")^.-)¿

Es tes dâdos i apesar de se rem poucos e não mui

tô bem delineados, permitem uma estimativa dos parâmetros de

inte ração WC"CO, " WNnC0, e do processo de ordem desordem.

Supondo ainda que os pãrâmetros da inte ração sej am independen

tes da temperatura, WMgC03 tem o valor de 2760 ca l/mol,ì./rn

um valor de l2l3 cal/nol , determinado por meio U" 
"orporiçãJ3

crítica da iacuna de miscibilidade (XMnCo-= 0.70) å 3509C-
"3

0 parâmetro de ordem-desordem (A G ordem) é uma função da tem-

peratura, expressa pela eq uação (ll):

(31) AGo 
rden = 1672

Cá ìcuìos feitos
14SC0r-l'1nC0, têm mostrado que a

te ração se rem i ndependentes da

e r rôneos .

- 2.7557

no s is temê te rná r io CaC0r-

s upos i ção dos pa râmet ros de i n

tempe râtura leva a resuìtados

destes parâmet ros a

indicam pãrê o parâme

Res ul tados de adaptação

dados experimentais do sistema ternário
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tro da in te ração wnnco, " wltsco,

(32) \./Mnco3 = 27\\

as seguintes equações

ì.2T e

3.387

NOS S ISTEMAS TERNÁR IOS

tos teóricos da energia de mistura

amplamente tratados no ìivro de

133) wmsc03 = 5o l3

A energia livre da mis tu ra pêra o s¡stema

MnC0r-f49C0, é dada pela equação (34):

(34) Acil;ð03-Mscor= Rr Ixuncorln xr,rnco, * xr,rsc0rìn xrscor) *

* xr,rNc0rxvscor[{sol3-3'38r)xnnc0, + (27\4't'zr)xrnrol-

- (1672-2.755r)exp -lt'rt' - 2755r) (0.5-x¡,rn)" L|',l

A equação (34) ¿es"r"u" ,r" topologia semelhan

te à do sistema CaC0r-MSC0, mostrando a formação de um compos-

to intermediãrio ordenado de composição MnMg(C03)2, Este car-

bonato dolomitico é desordenado acima de 3309C.

Peìa falta totaì de dados experimentais para

os sistemas FeC03-MgC0, e FeC0r-14nC03, estes sisremas serão

t ratados como sendo ideais no seu comportamento termodinâmico"

Es t imat ivas do grau da não-ideaìidade nesres

sistemas, feítas por Lippmann (ì980) através de considerações

da enerqia do retículo crístalino, mostraram que os desvios

da idealidade mesmo na temperatura ambiente são muito peque-

nso (WFe_Mg -200 callmoì, l^/MnFe -400 caì/mol).

AS EMs !31 pA M rsruRA

0s con ce i

em s is temas ternários são
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Saxena (1973) e no trabalho de Thompson (\967), entre outros

a u t o re s .

Com o conhecimento dos sistemas binãrios é

possível a a va I iação da energia de m¡stura no s is tema terná-

rìo com uma única s r-tpos ição: a do cornporlamento ideaì no sis'

t emê ternário.

Com esta suPos ição e os mode ìos e equações

resultantes pa râ as e.nergias da m¡stura nos s is temãs binãrios

CaC0r-MnC0r, CaC0r-MSC03, CaC03-FeC0, e MnC0r-MgC0, (os s is-

temas MnC0r-FeC0, e FeC0r-MSC0, sen do cons ide rados ideais)

pode-se obter eq u açõe s pa ra âs ene rq i as livres da mistura dos

s is temas ternä rios C a C 0 , - M n C 0 , 
- M S C 0 , , C a C 0 , 

- M g C 0 , - F e C 0 , ' CaC0r-

14nc0, -Fec0, e Mnc0r-Msc03- Fec03.

No caso das re

te re lação para a comPos ição:

vre da mistura te rná r ia é dada

(1967), ou seja, eq uaç ão (35)

ìações ternár¡as tem-se a seguin

Xn * Xg * XC = ì, e a energia li

peìa equação (ì09) de Thompson

nes te trabalho:

t¡sl ¿clåi";,,9 = *t( xo tnxo + xB lnX, + X, lnXr) +

* XeXc (xrwc, * XcwBc) + Xox, (*otro + Xrwor) +

* XAXB (XnXSA + XU\^/or)

pa ra o ca so de so ìução só li da ternária desordenada, i'e., sem

formação de um compos!o intermediárìo ordenado'

A eq uação (35) pode ser ab reviada, f i can do:

( 3 6 ) /-ì G TJ i n á ,. i o

lncl

binários, a energia

,, -Mix= /\t: +'-r"Ie rn. idea l

uindo, como foi fe

livre do processo

, ^M¡X
- te rn.exceSso

¡to no caso dos sistemas

de o rdem- de s o rde m, a
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eq uação (36) se torna:

(37) ¿,GMi ^n. compos..= ô'låi", i dear + Aoi:i".excesso

_ Aco rdem
- -terna rio

0s dois primeiros termos da equação (37) são

dados pela equação (lS) e o último peìa equação (38):

I(38) I I xux, Aclf d""e - (Ao;;d/ 1,r) to.5 - xB)2

+ xAxc 
^Gi;d.*p 

- ( aci;d/ fuît to.5 - xA)2

+ xoxrAc![dexp - (ric!idzlJil (0.5 - *0,' 
J

A equação (37), iunto cbm as equações (¡l) e

(38), permite o cálculo das relações de fases em sistemas ter

nários.

0s componentes A,B e C para os diferentes s¡s

temas dos ca rbonatos são listados abaixo:

!) para o s istema CaC0, - l'19C0, - MnC0r:

n= CaC03, B= MnC0,, C= MgCo,

2) para o sistemê CaC0, - l'1SC0, - FeC0r:

AoiIo =Ac![d = o; A=cac03, B=f4gc03, c=Fec03

wr"cor-N9cor= wllsco, - Feco3 = o;

3) pa ra o s is tema CaC0r-MnC0, -FeC0r:

n= CaC03, B= MnC0,, C= FeC03 e

Aoi[o= Aclid = o

wr"corttnco, = wMncorF"co, = o
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4) pa ra o s is tema M n C 0 , 
- M s C 0 , 

- Fe C 0 ,
n= MnC03 ' B= MgC0, ' C= FeC0, e

" Ac![d = Aclid = o;

wNncor-r"co,

de excesso e da

temas b i ná r ios .

= wFuco^-Mnco- = wr'rocor-Fec0, = wrucor-ttncor=0
55

A tabe ìa ( 7) ì ¡ s ta os pa râmet ros da ene rg i a

energia do processo da ordem-desordem dos sis

As equaçoes pa ra a energia livre total dos

sistemas ternários podem ser obtidas pela combinação apropr¡a

da desres valores inserindo-os na equação (31) , (35) e (38)

sob consideração da sequência dos componentes A,B,C dada aci

ma (pontos I até 4).



Tabe la 7 Pa rãme t ros da

(em callmol)
rios, no caso

CaC0,

energia livre de excesso
pa ra os sistemas binários
de compo rt amen to i de a I ,

CaC0,

l,lgC0,

MnC0,

WXy e da energi a do processo ordem-desord.r Go.d.,n
XC0.- YC0.. 0s parâmetros para os sistemas terná-55

são obtidos pela combinação dos parâmetros binários

FeC0,

wc"_Ng= 9\36.7- l'.688r uc"_r.1n

wn4g_c"= 78t5.2-5.3604T WMn-c-

Ac o rd= 40 84 '8-2 '755r ÂG o rd=

14sC03 l'lnC03

= 9339.8-6.965r

= t+370.4-l.8o3T

?281 .8-2.755'r

uMg_r.rn= 50ì3-3.3787

UMn_r.,tg= 27 44- I .1927

. = 1672-2.755-l¿lu O fO

wc"- F"=9 . 4\i7r -0. 003855T2

wF.-c"=l I ' 4t6T-o 'oo8626T2

FeC03

Pela falta de dêdos

W=0

Pela fal ta de dados

}J=0

I
\.¡\¡
I
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ATIVIDADES E COEF IC IENTES DE ATIVIÐADE EM CARBONATOS TER

NARr0s tNcLUtND0 A F0RMAçÃ0 D0 C04p0sT0 p0Lol.4fTtco

As equações (35) e (38), para o cálculo da

energia livre da misturâ pa ra s is temas te rnários, são do ti-
po "sub-reguìar" ou assimétrico (Thompson, 1967). Estas equa

ções consideram somente interações binárias e combinações des

tas. quâlquer interação ternãria produzirá uma energia de ex-

cesso ternária (Ac:ä;;:;i") aìém daquela dada pela equação (35)

No cêso de interações ternárias há necessida-

de de se introduzir urn parâmetro de correção, ¡.e. um parâme

tro que leva em consideração esta energia de excesso nos sis

temås te rná rios,

Barron (1976) d is cute os p rob I emas de ¡ntera-

ções ternárias e suê correção usando diferentes modelos da

energia livre de excesso ternária. Este problema será despre

zado e suposto um comportamento regular nos sistemas terná-

r ios .

Saxena (1973) deduziu equações para os coefi-

cientes de atividade em misturas ternárias do tipo I'sub-regu-

lar". Uma inspeção rãpida desta equação mostra o aumento de

sua compìexidade, quando,partindo-se de sistemas binários,pro

cura-se compor um sistema ternário. Contudo, através da norma

lização das frações molares , i ,e,, adotando-se relações fixas

de dois componentes, variando somente o terceiro, pode-se de-

rivar relações pseudobinãrias, como foi feito por Barron

(19 76 ) e Toop (1965). As equações pa ra o cálculo das êtívida-
des de s is temas pseudo-binários são bem mais simpìes.

Toop (1965) mostrou que o coeficiente de ativi-



(3e) r"lå"rnário- [-/þ '. B(A) + -]; '"
- (r - *rt'ffi1 ,or*r= const.

\ te rná r i o
\""''"" = coeficiente de ativ¡dâde do componente B na m¡stu-

ternária; Xo,XB,XC = frações molares térnáriasilg(A) = coef¡-

ciente de at¡vidade do componente B no "s ubs is tema'r A-Bi À

g(c) = idem no subsistema B-c; e, Aclic = enêrgia livre de ex

cesso do subsi stema binárìo A-C.

_79_

dade de um dos componentes do s is tema ternário pode ser ex-

presso em função dos vaìores do coeficiente de atividade do

mesmo componente no sistema binário, que é considerado um

rrsub-sistema".

A eq uação de Toop (1965), modificada conforme

a te rm¡no log ia de Thompson (1969) é:

A equação (39) mostra como combinar os coefi-

cîentes de atividade de um dos componentes no sistema binário

A-8, com a ene rg ia livre de excesso do sisterna bínário A-C,

ao longo de cortes no triânguìo composìcional A-B-C- com XO/

X, = cons tan te.

No caso limite em que XB* 0, obtem-se o valor

energia livre de excesso do sistemê A-C como valor limite

sistema ternário, a re ìação (40)

(40) Ar:ä;::;i. pêra xB-) o= Ac!ic pa ra Xo/Xr= const

Toop (1965) menciona que estas deduções tem vi

gor somente quando todos os três sistemês binários são do ti-
po mistura reguìar (Thompson 1967), ou nos quais o coeficien-

te dê atividade obedece a equação:

A(BixB

da

do
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(4r) rn X,= c((t-xl)2

i indíca um componente quaìquer e 'X umè constante independen-

te da compos íção podendo ser uma função da P e T.

Mas uma inspeção das relações geométricas nas

Fis. (l), (2) e (9) ¿o trabalho de Toop (1965) mostra que as

mesmas re lações são válidas no caso de uma mistura rrsub-regu

la r" (Thompson 1967), 0 coeficiente de atividade, nes te caso,

obe de ce a e q uação (42).

(qz) rnÀ,- (l-xi)2(wij * 2(t/.. - w.¡ i)x¡)

i indica um componente qualqueri W,, o earãmetro da interação

entre o componente i com o componente jì tj, o P"râmetro da

interação entre o componente j e o componente i 0s parâmetros

são uma f unção de temperatura e pressão.

A equação da ènergîa livre em excesso da mis tu ra te rnãria re-

sultante, sob con d i ções normalizadas, i,e., re ì açõe s constan-

tes entre dois componentes, é:

X.
(43) Ao:å:;:;i" = ï+, . xB (r-xB) (\rAB. XB * wBA. xo) +

- +i; xB (l-xB) (l{cB.XB * wBcxc xB) +

+ ( I -xu)' --+ -ft 
(wAc ' xc * wcnXn) 

xo/Xr= const

A equação (43) é nada mais do que a equação

(109) de Thompson (1967) ou equação (35) ¿este trabalho pa-

râ o caso de re ìações cons tantes ent re os componentes A e C,

As equações (44), (41) e (46) pe rmi tem o cál-

culo dos coeficÌentes de atividade dos componen tes nos siste-

mas te rná r ios pa rê o caso de mist.ura compìetamente desordenada,
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(44) lnÀ;"'" =l

- ( t-xA) 2

(45) ìnÀå"|.n=

, ^exc^r /\u^_ (r_xc)ri_+t

(16) rnll"'n =t--rf

rn A(B) + --h '"
Xr/X, =cons t.

XÞ

ìn s(n) 
* ti; ''

XO/XU = const

ìn ctnl *fR; rn

XO/X, = const.

X-
B-i:ï "

^^exc Iäuo¡ I

RT -l

xn
-r:q

ì

n(c)J xo

'1

,(r)j*.

cta)l x,

Para o caso da formação de um composto ¡nterme

diário ordenado, os coeficíentes da at ividade dos componentes

no intervalo da existência do composto são dados pelas equa-

ções (44) até (46) subtraindo-se ê energia do processo de or

dem-desordem como e- mostrado na equação (47) ,

(47) rn ìlu'n - "quação 
(45) - ¿'iålii'.'''

8.2, RELAçOES DE FAS ES CAL CU LADAS

-MnC0 E CaC0- -MoC0^-FeC0-

Es

dos por Goldsmith

Rosenbe rg ( 196 7) ,

0

t rôs fases coexis

em M9C0, e MnC0r.

D0s S ISTEMAS CAC0, -MgC0" -

tes dois s is temas te rná rios fo ram ¡nvestiga-

e Graf ( 1960) , Go ìds mi rh et al (1961) e

s is !ema C a C 0 
" 

- M q C 0 
" 

- H n C 0 " mos t ra um campo de)-t)
tentes a tempe ra tu ra s ba ixas na parte rica

Este campo é definido peìas "lacunas de mis
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cibil¡daderr entre dolomita e magnesita, kutnâhorita e rodocro

sita e rodocros¡ta e o composto MnMg(C03)Z' A parte do slste-

ma ternário mais rica em CaC0, mostra umâ "lacuna da miscibl-

lidaderrentre dolomita e calcita (magnesiôna e manganesÍfera)'

Esta ìa cun a ap rox imê-se do sistema binário CaCO.-MnC0a a tem-5)

peraturas de 5009C. É muito provável que a temperaturas infe-

riores a 500?C existe uma ìacuna da miscibilidade entre kutna'

horita " ""l"ita 
(manganesífera-magnesiana) com a formação de

um campo de três fases coexistentes no subsistema CaC0r-

-CaMo(CO")" - CaMn(CO.)^,0s resuìtados calculados das rela-5¿ t¿

ções de fases do sistema CaC0r-MnC0r, expostos anteriormente'

mos t ram umâ temperatura crítïca de 490I pðra esta lacuna.

0 sistema CaC0r-MSC0r-FeC03 mostrê um campo da

coexistência de três fases muito maior do que no caso do sis-

tema CaCO3 - MgC0, - Mn CO, por caus a da ausência da fase do-

ìomÍtica no s ìs tema binário CaC0r-FeC0r. A temperaturas mais

elevadas o sistema ternário mostra duas lacunas: uma entre

fases doìomí tÌ cas e so luções só ì idas de magnesita e siderita

(no lado mais rico em Fe e Mg) . outra entre a fase doìomítica.

e calcitas m ê g n e s í a n a s - f e r r í f e r a s (ao I ado rico em Ca).

conf rontando estes dois sistemas, a fase doìo-

mÍt ica no s is tema C ê C 0 
3 

- M g C 0 , 
- M n C 0 , ace i ta um excesso de cåì -

cio e manganês no ìado rico em CaC0, do sistema; de magnésio

e manganês no lado rico em 14gC0, e MnC0r. A fase doìomítica

constitue, assim, uma barreira ao ìongo do eixo composicional

CaMq (C0,) ^ - Cal'ln(CO")", lsso mos t ra quê o manganês se distri5'Z J ¿

bue em part;s mais ou menos íguais nas posições do retículo

cristaììno ocupadas normalmente pelo cål cio e magnés io. Espe

cificamente, no caso da dolomita, o manganês entra nas cama-
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das ocupadas seja pe lo cálc¡o seja pelo magnés io. Es te com-

portamento do manganês é contrastante conì o mostrado pelo

ferro na fase dolomítica no sistema CaC03-MSC0r-FeC0r. A fg

se dolomÍtica neste sistema transgride o eixo composicionaì

C a M g ( C 0 , ) , 
- c a re ( c 0 

3 
) 2 enriquecendo-se em CaC0r. Aparentemen-

te, este excesso de cáìcio na fase dolomítica é necessário

para contrêbalâncear os efeÌtos do ferro na distorção dos

po I ied ros de coo rdenação.

Levando em consideração o grau de ordem da do

ìomita é evidente que este processo introduz uma variável a

mais no processo de ordem-desorden. Esta ¡nfìuência foi in-

corporada ao valor da energ¡a ìivre de ordem'desordem para

o caso do sistema CaC0r-MgC0r-FeC03, êcrescentando-se o ter-

mo composicional, na parte exponenciaì, com a fração molar

de fe rro (XraCOr) . A equação modi ficada pa ra a energia I ivre

de ordem-desoidem para a fase dolomítica, a ankerita, no sis

te ma CaCOr-MgC0r-FeCO, é a seguinte:

(48) ¡ril13î,."='\rij1., exp - [ (,,G:;1.,/ å-1)

. (0.5 - XcA * xFe/5\2 1

Cálcuìos feitos considerando a fração molar

total de FeCO3 nas ankeritas mostrâram uma infìuência dema-

s iada no desvio do e ixo compos ic iona I das ankerÌtas i.e., do

eixo C a M g ( c o , ) , - c a r e ( c 0 
3 

) 2 
. Através de tentativês, reduzin-

do-se gradativamente a infìuência do XFuan_, até l/1, os r!

s u I tados das compos ições calcuìadas foram coincidentes com

aqueles determinados e x p e r i me n t a I me n t e . Es te p rob I ema mos t ra

as dificuldades no trêtamento de elementos da transição,

Com esta ún ica modif i ca ção da equqção da ene r-
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gia livre de ordem-desordem pêra os casos de ankeritas no

sistema C a C 0, - M S C 0, - Fe C 0, e usando os parâmetros de intera-
ção I is tados na tabe ìa (Z) , os d i¿g ramas de fases pa rê a tem

peratura de 800?C nos sisremês C a C 0, - M S C 0, - M n C O 3 e CaC0r-M9C0,

-FeC0, fo ram ca ìculados.

0s resultados são expos tos nê Figura (9). gla

mostra diagramas de fases determ¡nados por Goldsmith e Graf
(1960) e Goldsmirh et al. (ì962) conparados com as composlções

das fas es calcuìadas pelas equações êpresentadas nes te traba
lho.

A coincidência dos pon tos calcuìados com as

fronteiras das fases determinados e x p e r i me n t a I me n t e é muito

satisfatória.

Aparentenente, o modelo da sobreposição da de_

místuração e do pTocesso de ordem-desordem permite o cålcuìo
muito sat isfatório de diagranas de fases parê casos em que

hã formação de um conposto ordenado, conr um mínimo de parâ-

metros, mesmo em sistemas ternários,

0s coeficientes de atividade, que podem ser

calcuìados por meio das equações êpresentadas, mostrarão va-

lores muito próximos dos verdadeiros valores das atividades.

Assim, abre-se um cam i nho pa ra a de te rm í n ação

de êt ividades de carbonatos complexos e seu uso nas investiga

ções de probìemas da petrologia metamórfica de rochas carboná

t i ca s .
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0 d ia9 rama de fases nos s ¡s temâs CaC0r-MSC0r-MnC03

e C a C 0 
" 

- 14 q C 0 , - F e C 0 " . As linhês tracejadas são ost'5t
resulrados de Goldsmith e Graf (1960) e de Golds-
mi th et aì . ( 1962) , os pontos marcados com cÍrcu-
ìos são compos ições das fêses câ I cuì adas por meio
do modelo da energia de mìsturê desenvolvido no

Þresente t rêba lho, T= 8009C,

McCO"
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9,0 M0DEL0 pA ENERGTA pF MTSTURA E pA ENERGTA DO RETfCUL0

cR r sTAL r N0 - UMA C0MPARAç49

A teoria dos parâmetros de interação e da ener

gia livre em excesso de todos os modeìos de solução sóìida é

ìigada dlretamente à energia da rede cristalina.0s conceitos

da energia da rede cristalina são trêtados, ômpìamente, nos

livros da termodinañica do estado sólido e não serão repeti-

dos aqui . E bom nencionar que esta energÌa tj a somatória de

todas âs energías eìetro-magnéticas concent radas no sóìido,

abreviada U. No caso de unra misturâ de dois sólidos, muitas

vezes as ene rg ias U não se somam I ine a.rmen te, mas segundo a

re lação (49):

(49) XAUA * xBuB I unS

que mostra, que a soma das frações das energias das redes crls

talinas dos sóìidos A e B não é igual å energia da rede cris-

talina da mistura.

Schrbcke (1962) e Urusov (1975) mosrram que ê

entêlpia em excesso da mìsturê, correlacionada å ene rg ia li-

vre em excesso, é relacionada diretamente com as energias da

rede cris têì inê das soìuções sõl idas, i .e., AU;äcesso -
_ n.,Mix excesso

L:,,A8

A ene rg ia da rede cristalina.é t ambám uma f un

ção da distância iônica e, assim, do volume do sólido.

Vol,unres em excesso em soluçõe.s sö jidas mostram

claramente, que o processo de formação da mistura produz de-

f ornrações nês estruturâs criStôìinas acompanhadas de efeitos
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energéticos. Estas re lações são t rêtadäs nos trabalhos de

Schrdcke 11962), Robinson et al. (1971) e Newron (ì980) pa-

ra soluções sólidas de óxidos e minera¡s sillcátlcos e nos

de Rôsenberg e Folt (1979) e Aìthþff (ì977) para carbonatos.

No trabáìho de Althoff (1977) fo ram calculadas as distorções

dos poliedr.os de coo rden ação da calcita, do lomi ta é dã caìcl

ta magnesiana através do método de Bobinson et al (ì971).

Al thoff (1977) demonstrã a malor estabilidade

da estruturà da dolomita em relação a da calclta (e sobretudo

da calcita magnesiana) devido a maior idealidade dos polle-

dros de coordenação na dolomita. Rosenberg e Folt (t979)

åpresentäm uma equação empÍrica, usando os parâmetros da ce-

la uni.tári.a, para o cãlculo da variação na distorção dos oc-

taedros de coordenação em carbonatos e, especlalmente, â va-

riação do ârìgulo O-R2+-O dos pol ìedros (o in¿t ca oxlgênlo e

R o cátion blvalente).

Uma comparagão das d¡storções poliedrais mos-

trados por Althoff ( 1977) com as mudanças no.s ãnguìos O-R2+-O

apres.entados por Rosenberg e Foit (1979) rnostra que as equa-

ções de Rosenberg e Foi t (1979) são tão sat isfatórias nas

suas predições estruturais, como o método mals elaborado de

Arrhoff (1977) .

Para testa.r o modelo de Rosenberg e Foir (1979)
õ,

os ângu los 0-R'--0 da dolomita, da caìcita magnes iana de

Al thoff (1977) e da dolomita e ankerita de Be ran e Zemann

(ì977) fo ram calculados com as eq uações de Rosen be rS (1980).

0 máxlmo desv¡o entre o ângulo calcuìado e o determínado expe

rimentaimente foi t o.oqe.
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0s valores dos parâmetros da cela unltárl

de soluções sólidas, s¡ntétÌcas, de CaC0, e M9C0, e de dolo

mitas naturaís de Goìdsmith e Graf (1958) e os dados de Aìthoff
(1977), e Berân e Zemann (1977) fo ram us ados pa ra o cálculo

do ângulo O-R2+-o como medida da distorção octaedrsl, e os

resultados são mostrados na Figura (10).

Figura l0 - Angulo da distorção octaedral 0-R2+-O para càlci-
tas magnes ianas (símbolos fechados) e doìomitas
(símbolos abertos) de Goìdsmirh e Graf (1958),
Aìthoff (1977) e Beran e Zemann (1977\, calculado
po r me io das equações de Rosenbe rg e Foi t ( ì979)
no s ís tema CaC03-MgC0r.

92.6

o
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É.
Io
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9r. 7
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A figura (10) mosrra os ânguìos 0-R2*-o p"."
os membros finais caìcita e magnesita, ìigados por uma reta
indicando,em termos de energia,comportamento ideal de mistu-
ras. Esta reta divide o campo composição-ãngulo em duas par-

tes. Uma, acima da reta, mostra distorções positivas, â ou-

tra, abaixo da reta, distorções negativôs, todas em reìação

å estrutura da calcita e da magnes¡tâ. Dìstorções negativas
indicam, nesta escala relatìva, octaedros mais ideals.

No campo das distorções positivas concentram-

se os pontos das calcitas magnesianas e dolomltas desordena-

das . No campô das dis to rções negat i vas , i .e. , mos t rando oc-

taedros de coordenação mais ideal, acham-se as doìomitas bem

ordenadas, ou aquelas com ðìto grau de ordem.

Pârtindo da cal

nas, a figura (10) mostra que

tam um a lto grau de distorção

do em muito o valor do ãnguìo

citâ pa ra compos ições magnes ia-

as caìcitas magnes ìanas apresen.

octaedral, com va lo res exceden-

O-R2+-0 do memb ro fìnaì calcita.

Com o aumento dos teores de MgC0r, nota-se que

os desvios dos valores do ângulo ficam menores em relação ao.s

da reta das mîsturas ideais e, na concentração de 50% de MgC0,

os valores dos ângulos se situam abaixo dê reta: esta! são

as dolomitas com diferentes grau de ordem.

lnvestigando os valores dos ãnguìos O-R.2+-O

das dolomítas de Gabbs e da Serra das Eguas (Goldsmith e Graf

1958) observa-se que eles são próximos da linha da reta das

misturas ideais. Aparentemente, estês dolomitas, muito usa-

das em experimentações, não são compìetamente ordenadas em

comparação com aqueìa de Binnenthal de Althoff (1977). Esta
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doìomita mostra um valor do ângulo mais baixo de todas as

dema is dolomitas.

A compos i ção q uimi ca, segundo anáì i se ap resen

tada por Althoff (1977) é mais próxima ã relação ideal, de

ì mol CaC0, por ì moì MSC0,, contendo somente 0. ì2% (em peso)

de impurezas. A dolomita de Beran (1977) con tén -6% molar de

(Mn,Fe)CO' um pouco deslocado do sistema binário.

O aumento da desordem, estudado através do tra

tamento tórmico de dolomitas de Gabbs e da Serra das Eguas

(Goìdsmith e Graf, 1958) , aumenta o valor do ãngulo O-R2+-O

até que eìe se aproxima aos valores das caìcìtas magnesianas

desordenadas, Esta coleção de dados sobre doìomitas naturais

mostra que, na natureza, podem existir dolomitas em diversos

estados de ordem-desordem, cuja influência nas relações de

fases já foi discutida anteriormente,

Após a aná I i se dos conce Ì tos da re I ação en t re

a energia em excésso da mistura e da energia da rede crista-

lina em soluções sólidas, tentar-se-á quantìficar as reìações

da figura (10) em termos energóticos, 0s resultados desta

quant ifi cação serão comparados depois com as deduções fei tas

a partir do modelo da sobreposição de demisturação e ordem-

desordem. Segundo Schröcke (1962) e Schuìtz (1982), a ental-
pía de formação de um sólido,. como parte integrante da ener-

gia da re.de cristalina, pode ser usada, nê falta de dados ex

perimentais da energia da rede crirt"lina, em primeira apro-

ximação, para tanto, Estas entaìpiâs de formação H, para

calcita e mêgnes ita são fornecidas por Rob ie et al(1978) e

Helgeson et aì (1978). Supondo-se que ês entâlpias sejam cor-
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relacionáveís linearmente aos ãngulos 0-R2+-0 nas soìuções

sólidas, é possível quantificar os da dos da Figura (10) ener

get i camente de modo seguînte:

(50) ¿Hlnregrat= An,(o-R2+-o) real - ¿\Hf(0-R2+-0) tdeaì

Equação (50) mos tra que a dife rençå ent re a

entalpia ca ìculada pa ra um dado ânguìo O- R2+-0, e daqueìa

derivada dos valores do ânguìo do comportamento ideal, repre-
sentâdo peìa reta entre CaC0, e MgC0r, fornece vaìores da

entaìpia intesrat da mis rura (Xc"corxrscorr::::?;i:'03) p"r"
a compos ição específ ica,

A tabela (8) mostra na primeira coluna os va-

ores da entalpia ¡ntegrat da nristura caìculados por meio da

correlação do ângulo O-R2+-0, Ì .e.,por meio da distorção,oc-
taédrica (A¡f ¿ist), Os valores das colunas restantes foram

ca I cu la dos at ravés dos pa ráme t ros da in te ração WC 

"C 
O, " WNg 

CO,
(ÂHl) e por meio dos parâmetros de interação associados com

os de energia de ordem-desor¿em ( AH Doìo, ) .
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Tabeìa I - Entâìpias integrais da mistura no sistema CaC0r-
M9C0, caìculadas pe los métodos da distorção octa
édrica (¿\H Dlst), parãmetros da interação para
soluções sóìidas desordenadas (AHM) e parâmetros
de ínte ração associados aos da ene rg ia de o rdem-
-desordem (¿\X Oolo,) no lntervalo composicional
de 0 até 0.5 XNgCO.. A temperatura é 259C, as en-
taìpias, em ca ll^o1 , os ângu los 0- R2+- O calcula-
dos segundo Rosenbers (1980). (n) in¿ica vaìores
de Althoff, (0) ¿e Goldsmith e Graf.

Y"MoC0-

0.t

0.2

0.3

0.4

0.45

0.\75

0.50

A.H D i s t

589

ìr38

1872

t \62

lr88

I 120

1267

AH oo lo.

718

| 302

t7\3

2031

89I

-896

- t927

4 o-n2*-o

92 .56 (A)

92.503(G)

92.488(G)

92 .337 (G)

92 .265 ß)
92 .239 (G)

92 .239 (G)

¿\H M

718

ì302

17 43

20 31

2il4
2l4l

2\56

Cons ide rando-se as ext rapolações necessárias

para a avaliação dos parâmetros de interação, a correspondên

cia entre os calores da entalpia integral das misturas obt¡-
das por caminhos cómÞletamentè diferentes é remarcável.

0 modeìo da mistura, baseado nos parâmetros

de ínteração, Fornece valores de entaìpiâ da mistura superÌo-

r.e s aos do modelo de distorção o c t aé d r i ca . S u.p o n d o que ê corre-

lação dos valores dos ânguìos da distorção com os das entaì-

pias de formação resulta em vaìores ma'i s próximos aos valo-

res reais das entalpias da mistura e, supondo que os parâme-

tros da cela uni.tária das soluções sóìidas de CaC0, e MgC0,

sejam corretos, a expìicação para as diferenças nos valores

das entaìpias pode ser um certo grau de ordem, já presente
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nas soìuções sólidas "o. XM9CO, )- 0,3,

Neste momento, é interessante estimar a ener-

gia necessãria para o processo de ordem-desordem da doìomlta
Jt

cujo ângulo 0-R'--0 é o menor de todos, Ì'e., 9l '979.

Esta dolomita de Binnenthal , investigada por

Aìrhoff (1977), mostrâ uma distância cãtion-oxi9ênio (Hg-0)

de 2.085 A, menor daquela mostrada pela magnesita' MgC03.

lsso indica claramente que' nas camadas ocupadas somente por
7L

Mg"* na estrutura dolomÍtica não existe lugar pa ra Íons do t-a

manho de Ca2+, Então¡ o pârãmetro de ordem desta dolomita de

Binnenthal é muito oróximo de 1,0 evidènciãndo um alto grau

de ordem. Caìculando a diferença da entalpia entre esta dolo

mita e a solução sólida ideal, desordenada, de composição

equimolar, obtem-se um vaìor para a entaìpia de desorden de

3.g7 Kcal/mol, utiì izando os valores de AHO da calcÌta e mag

nesita de Robie et aì. (1978) , ou de 4,084 Kcal/mol, usando

os de Helgeson et aì. (1978) .

0 calor totaì necessário para transformar esta

dolomita em uma so ìução sólida real de es t rutu ra calcÍtica,

incluindo os termos energéticos das interações mútuas dos

íons , é de 8,9 Kca l /mo l .

Estes dois valores, o da entalpia de desordem

¿\¡ordem de 3.9 até 4'ì Kcal/mol, e o da energ¡a total de ca

ìor de 8.9 Kcal/mol apresentam boa cor.respondência com as

entalpias determinadas atravds do modelo de sobreposição de

demi sturação e ordem-desordem,

Neste caso, os valores são 4.084 Kcal/mol pa'

ra â energia de desordem, (AHordem¡ e 8.625 Kcal/moì para a
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entalp¡a total da solução sóìida desordenada de composição

doìomítica, i,e,, CaC0r:l4gC0, = l:1.

0s valores das propriedades termodinámicas de

excesso compêram-se muito bem, também, com aqueles determïna

dos por meio de experimentos de solubilidade por Plummer e

McKenzie (1974).

Este tipo de correlação de propriedades físi-
cas de soluções sólidas carbonåtlcas com as entälpias da for-
mação dos memb ros f i na i s pode se r es tend i do também pa ra ou-

t ros s is temas como CaC0r-MnC0,, CaC0r-FeC03, etc., mas a f á1,

ta de dados precisos impede este tratamento para estes slste-
mas.

ì0. prscussÃ0 p0 M0pEL0 E !.qry_u_pERAç-q_q! pE ApLtcAçõEs ALÉH

DE CARBONATOS

Ao contrário da solubil idade mútua de gases e

lÍquidos, que obedecem uma equação de estado comum, devido a

distribuição desordenada ou quase desordenada das partículas

num dado volume, o tratamento da solubilidade mútua entre só

lidos deve ievar em conta o arranjo reguìar dos Íons e åtomos

que determina, entre outros fatores, a energÌa interna do cris
tal. A constante de Madelung, uma propriedade caracterfstlca
parã cada classe cristaìina e também para cada tipo de llga-

ção, tem uma grande importância na física do estado sólido
(K¡ttel , 1966, Hoore ,1972) e, especialmenre, na dete rmlnação

da energia da coesão de cristais iônicos,
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Compostos com mesmo arranjo iônico mostram valores da cons-

tânte de Madelung muito próximos, lsso indica que substân-

cias com o mesmo arranjo, ou com mesma classe crlstalina,

terão uma equação de estado comum. A constante de Hadelung é

diferente para polimorfos, indicando, assim, descontinuidades

na equação de es tado em função dâ estruturâ cristalina. A en-

taìpia de transformação, nâs reìações polimórficas, é evidên-

ci a destas desconti nui dades,

No caso de dois sólidos coexistentes, mostran-

do solubilidades mútuas, é necessário ìevar em conta os fatos

acima .relacionados, e o tratamento da poìubilìdade segue duas

línhas...- ô primeira considera sistemas isoestruturais' por exen

plo, NaC l - KCl , M g A I , 0 
4 

- F e A I , 0 
4 , Fe2S Ì04-MSrS i 04' e a segunda,

sistemas n ã o - i s o e s t r u t u r a i s , como por exemplo, Diopsídio'Ens-

tat i tê, C I inop i roxên io -An f ibó I io, 0 rtop i roxên io-01 ivinâ ' et c.

As complicações e cuidados no tratamento des-

tes dois cêsos são mostrados claramente no trabalho de Gro-

ver (ì980).

0 modeìo da energia da mistura, aqu¡ exposto,

é uma modificação do tratêmento de soìubiìidade mútua entre

sólidos isoestruturais. A modificação consiste no relaciona-

mento de "super-structures'r, provocado peìo processo de ordem

num intervaìo composicionaì, com as estruturas dos membros

finais, a partir do modelo da soìução sólida desordenada.

No câso dos carbonatos, a equação empÍrica pa

ra a energia ìivre da mistura permitiu o cáìculo de diagra-

mas de fases nos s¡stemas b iná rios e te rná rios, incl uindo a

formação de composto intermediário dolomítico com a ajuda de
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um mínimo de parâmetros. 0 modelo pârte dâs propriedades da

mistura deso rdena da e das respectivas interações iôn icas e

ìncorpora o efeito adve rso do processo de ordem, que leva à

fo rmação do compos to distinto: dolomita.

Ant i gamente, um s i s tema como es te, só Pod ¡ a

ser tratado como um sistema n ã o - i s oe s t r u t u r a I e, por exemplo,

a soìubiìidade da calcÌta na do lomi ta e da doìomita na cal-

cita era trêtada separadamente para o cál culo dos respectivos

parâmetros de interação i6nica nas soìuções sólldas. Um tra-

têmento deste modo é evidenciado nos trabalhos de Gordon e

Greenwood (ì970), Talantsev (1976'), Kretz (1972) e Goldsmith

e Newton (1969). Estes autores desprezarâm a fase dolomita,

considerando-a de composição fixa e e s t e q u i o mé t r i c a .

e s t r u t u ra ì ,

co (Thompson

íons Ca e Mg

..do ì omi ta*c"-Mg Pa

MgC0r, e um

ì00% mol de

Um tratamento completo deste sistema não iso-

precisa no mínimo, no caso mais simples, simétri:

1967), de um parâmetro de interação entre os

para cada fase, ou seja, um 
";:];;t" " u.

ra o intervâìo composicional dê 0 a¡é 507 moì de

..maonesita ..dolomitatü;:i"'''" " ";;:;';''" 
para o intervaro de 50 até

MoC0^.

0 vaìor do parâmetro da dolomita, dissoìvendo

o componenre caìci,",,,/::];ilt" não é rguaì ao ri;]::'t".

Pêrâ o tratamento do sistemê contendo calcita,

dolomitð e magnesita, no mínimo quâtro.parâmetros de intera-

ção são necessários,

No caso de modelo de misturas assimétricas

(Thompson 1967) são necessários oito parâmetros de interação

para o sisterna acima mencionado,
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Um tråtamento ma.i s eìegante, necessitando de

um número reduzido de parârnetros, foi proposto por Naviotsky

e Louck s (1977). Es tes autores, usando a d ife rença de ene rg ia

entre as estruturas da calcita e da dolomita e entre a.da mag

nesita e da dolomita, junto com um parâmetro da energia de

desordem cooperâtiva, segundo Wiììiams-Bragg ( 1934) , ca I cu-

laram o diagrama de fases calcita-doìomita-magnesita com a

ajuda de quatro parâmetros energéticos. Ao contrário do mode-

lo aqui apresentado e de evidências experimentâis, as ìacunas

de miscîbilidade entre magnesita e doìomita se fecham a tem-

peraturas abaixo da temperatura da desordem da dolomita. Além

deste defeito, a solubi lídade da calii ta na dolomita e da mag

nesita na doìomitâ é muíto mais elevada do que a determinada

experimentaìmente e calculada por meio do modeìo apresentado

nes te t raba.ì ho,

Estes dois defeitos,(as temperâturas criticas
das ìacunas geralmente a temperaturas abaixo da temperatura

critica da pe rda de ordem do composto ordenado e a maior solu

bil idade dos membros finai s na estrutura ordenada) estão embu

tido nos conceitos expostos por Navrotsky e Loucks (1977) e

não podem sêr corrigidos pela supostê dependência dos parâme

tros energéticos com a temperatura, como estes autores creem.

0 modelo de Navrotsky e Loucks (l9ll), permite, também, a coe-

xistência de duas fâses doìomíticas, uma rica em Ca e outra

rica em Mg. Nenhuma evidência exper¡mental confi rma esta coe-

xistência,

lsso mostra que o modelO de Navrotsky e Loucks

(1977) constitui umê primeira aproximação que ainda não retra

tâ corretamente os fatos experimentais.
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No modeìo exposto neste trabalho, o ponto de

pa rt ida é a i n te ração dos íons de magnésio e cã lc io na fase

caìcitâ e magnesita, formando umâ soìução sólida assimétrica

desordenada, lsso pode ser caracterizado por dois parámetros
- ..caìcita ..maonesitade interação: w[-,i''" " 

l,./;;ðö^-''". A avaìiação destes pa-
-55

râmetros energéticos de excesso, geralmente, não é muito difÍ

ci l, como fo¡ mostrado do ponto de vista formal por Saxena,

(1973), Thompson, (196 Z) , elencoe, (1977), Grover, (1980) e

do ponto de vista da energia do estado cristaìino por Urusov,

(1974), (1975) e Schultz, (ì982).

0 efeito do processo de ordem diminuí os vaìo-

res das energias de interação até a formação do composto dis-

creto ordenado, a doìomita, Este efeito de ordem contr¡bui

com mais um parâmetro, r.t:I9:1,--.dolomrta

0s t rês pa rêmt ros energéticos são suficientes
parâ a descrição da soìubi lidade mútua entre as três fases

do s í stema CaC0"-HgC0r, pe rmi tindo o cálculo do diagrama de)'5
fases com correspondência satísfatória entre os vaìores de

composição calculados e os determ¡nados experimentaìmente.

0 modelo mostra ciaramente a ìnfluência dos

diversos graus de desordem do composto ordenado na solubiìida

de mútua dos compone n te s nâs soìuções sólidas coexistentes,

geralmente aumentando a soìubilidade com o aumento da desordem,

A correspondência satisfatória das composições

das fases caìcíticas e do lomít i cas ca lcu ladas nos sistemas

C a C 0, - t4 S C 0, - M n C 0 , e C a C 0 , 
- M g C 0 , 

- Fe C 0 , , com aqueìes determina-

dos experimentãlmente permite duas conclusões:
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- os sistemas ternários dos carbonatos mos-

trâm comportamento regu la r.

- o modelo fornece, apãrentemente, valores da

energia livre de mistura muito próximos aos valores verdadei

ros.

lsso ìeva a concluir que o uso deste modelo

(de energia de m¡stura) e das equações aqui apresentadas, per

mite o cá ìcu lo das atividades dos compone nte s dos ca rbon atos

compìexos em rochas carbonáticas impuras. 0 conhecimento des-

sas atividades permite usá-las como pontos de referência pa-

ra a determinação do comportamento dos componentes em soluções

sõlidas si licáticas coexistentes. Em segundo lugar, o conheci-

nento das atividades dos componentes nos ca rbonatos permite o

cãìculo de equîìíbrio de fases em sÌstemas pluricomposicionais

envolvendo carbonatos calci'tÌcos e/ou doìomíti cos coexistentes

com fases siì icát¡cas, incluindo va r i ação da compos i ção da

fase f luída. Até agora, is to só foi pos s íve I pa ra o sistema

C a 0 - M g 0 - S ¡ 0 
2 

- H 
2 

0 - C 0 2 e, ainda assim, somente âté uma con cen-

t ra ção de MqC0, de ì8% molar na calcita, segundo o trâbaìho
5

de Go rdon e G ree nwood (ì970).

Assim, â partir dos dados des te t rabaìho será

possível o cãlculo quênti tativo de reações do tipo 'rdolomi têrl

+ quartzo f cì i nop i roxên io + C02 pa ra dolomitês ferrÍferas e

manganesíferas formando clinopi roxênios hedenbergíti cos ou

manganesÍferos em função do teor variável de Fe e,/ou Mn e da

composição da fase fluida. Esses cálcuìos serão possíveis,

também, parê outrês reações de descarbonatização em sistemas

quimicamente mais comp ì exos , Aìém disso, es te mode lo é muito

importante no tratamento de so ì ução sólida mútua pô rã todos

os casos nos quais os processos de ordem/desordem se super-
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põem aos processos de formação de soìuções sól idas desorde-

nadas. Destes câsos seriam os mais importântes compostos com

ligações metálicas, os quais mostram estruturas derivadas em

profusão, como é evidenci ado no ì ivro de Hal la (1957) , Es tas

estruturas derivêdâs podem ser formadas por quatro mecanis-

mos:

a) substituição ordenada de um átomo ou mais
por um outro,

b) omissão orderrad¿ de átc¡mos.

c) adição de átomos num lugar da rede crista-
lina não ocupa do nê estrutura orìginaì,

d) distorção da rede cristalina original
Em mu i tos câs os , maÌs j" u* r"canìsmo ope ra na

formação das estruturâs derivadas ou "superstructuresr'. Em to

dos es tes casos, nos quais â t ran s fo rmação da re de cristêlina
originaì na estrutura de r i vada é de segunda ou mâior o rdem,

no sentido termodinâmico, este modeìo aqui apresentado pode

ser usado parâ sua descrição quântitêtiva.

0ut ros exemp ìos ma is re laci onados a temas geo-

lógicos são os cìinopiroxênios onfacíricos (CaNa) (AìtlS)Si206,

tratados e discutÌdos por Carpenter (1978).

0 diagrama de fases, apresentado esquematica-

men te pe lo auto r, mos t ra g rande seme lhança com o dos ca rbona-

tos. A única exceção é que as lacunâs da miscibilìdðde entre

diopsÍdio jadeÍtico e on fac i ta e enrre jadeíta diopsídica e

onfacita fecham a temperêturas mais baixas do que a tempera-

tura da pe rda de ordem da onfacita propriamente dita,

Um out ro campo út í ì pa ra o uso do mode lo aqu i

ãpresentado são os sulfetos e os suìfossai s. Estes minerals
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_l0t_

es t rutu ras de r¡vâ-t ambém ap resentam

das.
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