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RESUMO 
Os avanços no dcscnvol vimento de materiais para aplicações específicas vêm aumentando a procura por dados termodinâmi
cos que ainda não puderam ser medidos experimentalmente ou não são comumente conhecidos. As zeólitas, sintetizadas a 
partir de cinzas de carvão, são um grande exemplo desse tipo de material. Tendo cm vista uma variedade de trabalhos de de
senvolvimento de rotas de síntese desses materia is, a elaboração de diagramas termodinâmicos para a ava li ação desses proces
sos reacionais é de ext rema importánc ia. 
Nesse trabalho fi.J i rea lizado a avaliaçào termod inámica de síntese de zeólitas por ataque da mulita, principal componente das 
cinzas de carvão, com solução de NaOH , para analisar as condições necessárias para a síntese e determinar as espécies 
termodinamicamcntc mai s estáveis do processo. A partir dos resultados obtidos c discutidos foi possível concluir que de fato a 
fo rmação de ntses zeolíticas a parti r de cinzas de carvão é tcrmod inamicamcntc possível. 
Os va lores termodinúmicos es timados pelos modelos encontrados na literatura e também propostos neste trabalho pos
sibilitaram a elaboração de diagramas de equilíbrio, que definem regiões de estabilidade termodinâmica das espécies presen
tes no meio reacional. A análise desses diabrramas mostra que a temperatura c a concentração do íon Na+ presente no meio são 
os fatores que mais afctam a estabilidade das espécies que serão formadas durante o tratamento hidroténnico da cinza de car
vão com solução alcalina de NaO II . Dentre os equilíbrios reaeionais estudados, foi possível verificar que a fase hidroxisodali
la tende a ser a f~tse zeolitica mais estável com o aumento da temperatura reaeional, enquanto que a formação da fase zeóli
ta Pé prej udicada durante a si ntcst.:. 

PALAVRAS-CHAVE: C inzas dt.: carvão, sintt.:se. zeolitização, análi se termodinâmica. 

ABSTRACT 
Advances in the dcvelopmcnt of materiais for specitic applications havc increasing the demand for thennodynamic data that 
have not yet been measured cxpt.:rimentally andare not commonly known. The zeolites, synthesized from coai ash, are a great 
example for this type of materin l. Rcgarding a variety of devclopment work of synthesis routes for these materiais, the de
velopment of thermodynami c diagrams for thc evaluation of thcse processes is very important. This work was condueted to 
eva luate the thermodynamic synthesis of zeolites by attack of mullite, the main eomposition of coai as h, with NaOH solution, 
to exa mine the conditions ncccssary for thc synthesis and detennine the species thermodynamicall y more stable. From the re
sults di seussed and it was possible to conelude that in faet the formation of zeolitic phases from the coai ash is thermody
nami call y possible. The valucs cstimatcd by thermodynami c models in thc literature and also proposed in this work enabled the 
cstablishment of equilibrium diagrams, which define regions of thermodynamic stability of the species prescnt in the reaction . 
TI1e analysis of these diabrrams shows that the tcmperature and concentration of Na+ ion present in thc environment are the 
fac tors that most atTect thc stability o f species that are formed during the hydrothermal trcatment of coai ash with alkaline 
solution . Among the cquilibrium rcaction studied, it was possible to verify that the hydroxysodalite phase tends to be more 
stable zeolitie phase with incrt.:as ing rcaction temperature, whil e the formation ofzeolite P phase is impaired during synthesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso do carvão mineral para a geração de energia vem crescendo mundialmente como também a geração de 
cinzas, que podem ser aproveitadas após conversão cm zcólitas. 

No método estudado, um aluminosilicato (mulita- AI, Si, 0
1

) é convertido cm zcólita através de uma rc
ação hidrotérmica alcalina com NaOH. Murayama et ai. (200 I), Hsu ct ai. (2007), Quero I ct ai. ( 1997, 2006), 
Molina & Poolc (2004), Hollman et ai.( 1999), Juan ct al.(2007), Fungaro ct ai. (2005), Gross ct ai. (2007), 
Hui et ai. (2006 ), Moreno et ai (200 I) e Penilla et al.(2006) são exemplos que mostram princi pai mente a for
mação de zeólita Na-PI (Na6Air,Si

10
0,2.12Hp) c hidroxisodalita (NaxA

1
,Si,0

2
iOH)

2
.211p), que é um aluminosi

licato hidratado. 
Em trabalhos anteriores, (Souza, 2005 c 2005b), encontram-se principalmente essas duas fases como produ

to de conversão hidrotérmica a partir de cinzas de carvão, porém como esta rcação se processa não está claro. Em 
geral, o aumento da temperatura tende a favorecer a formação da fase aluminosilicato hidratado. Muraya
ma et ai, (2008) reportam que durante a formação de zeólitas potássicas a partir de cinza de carvão, nos diagra
mas de difi"ação de raios- X dos produtos de reaçào, em di versas temperaturas, mostram a evidência da tàse cha
bazita entre 393 K e 413 K. No caso de 433 K, ambas as tàscs chabazita c aluminosilicato de potássio hidrata
do são observadas. Quando a temperatura rcacional ultrapassa os 453 K, somente a tàsc aluminosilicato de potás
sio hidratado é formada. 

Esse trabalho, visa analisar as condições necessárias para a síntese de zcolitas a partir da mulita c determinar as 
espécies termodinamicamente mais estáveis do processo. Para isso, foram elaborados diagramas de estabilidade, 
sendo as variáveis pesquisadas, a concentração do reagente alcalino c a temperatura reacional, diagramas de 
Poubaix e diagramas de atividades, que fornecem subsídios para esse tipo de avaliação. 

Os dados termodinâmicos necessários para o cálculo e construção dos diagramas de estabilidade foram 
encontrados na base de dados principal do programa aplicativo HSC Chcmistry 4.0, e em trabalhos bibliográfi
cos. No caso de espécies das quais não foram encontrados dados experimentais, foram utilizados métodos de esti
mativa. 

2. ESTIMATIVA DOS DADOS TERMODINÂMICOS 

O método chamado Po(vmer model, foi desenvolvido por Sposito ( 19X6) a partir de trabalhos preliminares de 
Nriagu (1975) , para o cálculo de cnergiais livres padrão de silicatos, propondo que estes podem ser formados a 
partir de reações de polimerização dos hidróxidos dos cátions envolvidos (Sposito. 19R6). A partir deste modelo. 
Mattigod c McGrail ( 1999) desenvolveram um método de estimativa de valores de energias livre de formação 
de zeólitas. Comparando os valores estimados pelo modelo com os valores medidos cxpcri mentalmente, concluí
ram que o modelo polimérico teria uma melhor acurácia. 

Em um outro estudo, Weber (200 I) estimou a variação da entropia de formação c a variação da energia livre 
a 298,15 K para a cancrinita, pela soma dessas mesmas grandezas dos óxidos dos cútions constituintes na 
fórmula molecular da substância. Para espécies testadas, o erro máximo t()i de 5, 16'%. 

Para algumas espécies zeolíticas, tratadas neste trabalho, e cujas grandezas termodinâmicas não eram conheci
das, foi proposto para esse estudo, uma variação da equação desenvolvida por Mattigod & McGrail ( 1999) para es
timativa de entalpias de formação e entropias padrões molares para as espécies zcólita P c hidroxisodalita, a fim 
de possibilitar os cálculos das energias livres cm diversas temperaturas. Isso porque essas espécies são as que 
aparecem com maior frequcncia na literatura como produtos da síntese hidrotérmica a partir de cinzas de carvão. 

Na equação I, proposta para o cálculo das cntalpias de formação das espécies, pI é o parümetro de regres
são, calculado pelo método não-linear Quasi-ncwton, feita a partir das entalpias conhecidas de espécies si li
catadas c aluminadas, de acordo com a Tabela I. As t,'l'andczas nNa ' nA

1
, ns;• são os coeficientes estcquimétri

cos dos respectivos íons Na, AI e Si presentes na fórmula molecular de cada espécie. A grandeza y é o coe
ficiente estcquimétrico do oxigênio, x o coeficiente cstcquimétrico de água incorporada c RNa o raio do íon só
dio (0, I 02 nm) . Os valores das entalpias de formação (~H"1) c das cntropias padrücs molares (S"

1
) utilizadas nos 

cálculos encontram-se na Tabela 2. 

O cálculo da regressão não-1 inear permitiu estimar ~ 1 igual a 613.231 ,com um coeficiente de correlação 
de 0,999. Na Tabela 3 têm-se os valores estimados pelo modelo e os resíduos em relação aos valores retirados do 
banco de dados. Pode-se observar que o resíduo máximo foi de 3,0X'V., para a espécie andalusita. Assim, foram ob
tidos os valores das entalpias de formação das espécies hidroxisodalita c zcólita P, calculados pelo modelo c os no
vos parâmetros, como sendo, respectivamente. -13.X77 ,063 KJ/mol c -19.6X I ,9X4 KJ/ mol. 
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Tabela I Valores de cntalpias c cntropias de formação de espécies retiradas do banco de dados do HSC 4.0. 

Espécie 
Coeficientes cstcquimétricos ~H", 

S" 
Na AI Si o H20 (29X, 15K) r 

Cianita o 2 I 5 o -2581,097 83,680 

Caulinita o 2 2 7 2 -4119,599 205,016 

Pirofilita o 2 4 II I -5637,900 239,171 

Paragonita I 3 3 II I -5944,209 276,833 

Analcima I 0.96 0,96 2,04 6 I -3282,348 226,776 

Jadcita I I 2 6 o -3032,760 133,499 

Albita I I 3 8 o -3927,659 226,400 

Analcima2 I I 2 6 I -3309,841 223,802 

Mctasilicato de sódio 2 o I 3 o -1561,511 113,763 

Andalusita o 2 I 5 o -2686,965 I 04,600 

Tabela 2 -- Valores Term<xlinámicos, retirados do banco de dados utilizados nos cálculos. 

! Espécie ~H", (Kjmol-1
) S"(J/Kmol-1

) 

Na~o -417,982 75,040 

Si O~ -910,857 41 ,463 

AI 201 -1675,274 50,936 

fH) -285,830 69,948 

! NaAISiO~ -2094,661 124,298 

AI(OH)< -1276,120 71,128 

Ibo~s i -1481,098 192,000 

NaO H -425,931 64,434 

Tabela 3 -- Resultados da primeira estimação para o modelo de cntalpia de formação 

Espécie ~H", kJ /moi .1H"
1 

kJ/mol 
Resíduos% Resíduos 

(banco de dados) (modelo) 

Cianita -2581,097 -2604, 19 0,894 23,091 

Caulinita -4119,599 -4085 ,29 0,832 -34,313 

Pirofilita -5637,900 -5618,33 0,347 -19,568 

Paragonita -5944,209 -5901 ,83 0,712 -42,374 

Ana lei ma I -3282,348 -3n6JI 0, 120 3,958 

Jadcita -3032,760 -3011.82 0,690 -20,943 

Albita -3927,659 -3921,25 0,163 -6,404 

Analcima2 -3309,841 -3297,65 0,368 -12,194 

Mctasilicato de sódio -1561,511 -1600,57 2,501 39,058 

Andalusita -2686,965 -2604,19 3,080 -82,777 

Para a estimativa dos va lores de entropia padrão molar, utili zou-se o modelo proposto por Weber (2001 ), que 

estimou o valor da entropia padrão de formação da cancrinita fazendo uso dos óxidos dos elementos presen
tes na fórmula molecular da zcólita cm questão. Nesse caso, fazendo o somatório das grandezas [Nap] , [SiO~], 

[Alp,] e [Hp] com os respectivos coeficientes estequiométricos estimou-se S"
2
n para algumas espécies já 

conhecidas que constavam no banco de dados do programa HSC. Os resultados são mostrados na Tabela 4. Po
de-se observar que os ajustes não lóram satisfatórios com um erro de estimativa de até 33,5%. Desta forma 
estimamos o valor de S" simplesmente através de uma regressão simples levando em consideração somente os co

eficientes estequiométricos de cada espécie. Foram os melhores resultados alcançados com um coeficiente de cor
rei ação de O, 97 para o modelo, dado pela equação (3 ): 

681 



Souza, Cunha & Nascimento 

S" = 27,148 + 46,608 nNa - 11,321n"1 + 5,11lnsi + 16,147 110 + 43,487 n
11

,
0 

(3) 

Os dados termodinâmicos utilizados para o cálculo, bem como os valores de S" estimados pelo modelo c seus 

resíduos, encontram-se na Tabela 5. Assim, estimou-se o valor de S" para a hidroxisodalita e a zcólita P utilizan

do o modelo representado pela equação (3) como sendo respectivamente 896,885 c 1.328,525 J/K mo!. 

Tabela 4 - Resultados da estimativa de S", (29R) pelo modelo de Weber (200 I). 

Espécie 
S"(

298
, KJ/mol S\(298, KJ/mol Resíduos Resíduos% 

(banco de dados) (modelo) 

Cianita X3,6XO 92,399 8,719 10,419 

Caulinita 205,016 273,758 6X,742 33,530 

Pirofilita 239,171 2S6,736 47,565 19,S87 

Paragonita 276,833 30X,261 31,428 11,352 

Analcima I 226,776 215,001 -11,775 5,192 

Jade i ta 133,499 145 ,914 12,415 9,299 

Albita 226,400 187,377 -39,023 17,233 

Analeima 2 223,802 215,862 -7,940 3,547 

Metasilicato de sódio 113,763 116,503 2,740 2,408 

Andalusita 104,600 92,399 -12,201 11,664 

Tabela 5 - Resultados da estimativa de S pelo modelo de regressão simples. 

Espécie Na AI Si o H20 i S" S" (modelo) Resíduos Resíduos% I 
Cianita o 2 I 5 o S6,6XO 90,353 -7,667 8,845 I 
Caulinita o 2 2 7 2 205,016 214,744 -6,993 3,411 j 
Pirofilita o 2 4 li I i 239,171 246,059 -S,905 3,723 I 

Paragonita I 3 3 li I 276.833 276,235 0.379 0,137 I 
Analcimal 0,96 0,96 2,04 6 I 226,776 2ll ,X22 11 ,577 5, 105 I 
Jadcita I I 2 6 o 133,499 169,542 -19,060 14.277 ! 

Albita I I 3 8 o 226,400 206,948 11,397 5,034 J 
Analcima2 I I 2 6 I 223,802 213,029 10,129 4,526 I 
Andalusita o 2 I 5 o I 104,600 90,354 -24.169 23,106 I 

sillimanite o 2 I 5 o I 95,790 90,354 10,77X 11,251 I 
Nepheline I I I 4 o 123,000 132,136 2,572 2.091 I 

Para verificar a validade dos modelos levantados, foram analisadas algumas espécies zeolíticas de sódio, cujos 

valores de ~G"reram conhecidos. Utilizando os valores de L'lH o estimado pelo modelo desenvolvido c o valor S",," 

calculado pela regressão linear, calculam-se os valores de L'lG'\ de cada espécie a ser verificada (Tabela 6) . 

Tabela 6- Comparação entre os valores de t.Gr0 a 29SK (cm KJ/mol) calculados a partir dos modelos. 

Espécie ~Gr" (Mattigod, 1998) ~G," (calculado) Resíduo ('Y.,) 

Analcima I -6144,3 -6138,166 O, I 00 

Analcima 2 -6172,2 -6116,414 0,904 

Anal cima OH I -5648,3 -5679,663 0,555 

Analcima DH2 -5625,2 -5662,739 0,667 

Na-Clinoptiolita -10270,1 -I 0218,262 0,505 

Natro1ita -5330,7 -5384,351 1,006 

Na-Filipsita -7444,2 -7693,379 3,347 

Zcólita 4A -5214,3 -5174,898 0,756 

Zeólita 13X -5767,7 -5711 ,523 0,974 
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Os valores de t1G"
1 

foram estimados com o programa HSC, utilizando-se os valores de entalpia de formação 

e entropia padrão molar da espécie requerida inseridos no banco de dados do programa e, utilizando a equação 

química balanceada conforme o modelo reacional representado pela equação (4): 

aNa + bAI + cSi + d0
2
(g) + eH/g) =>espécie a ser estimada (4) 

Onde a, b, c c d são os respectivos coeficientes estequiométricos. As espécies reagentes do modelo (formas 

mais estáveis de cada elemento) já se encontravam no banco de dados do programa HSC. 

O erro máximo obtido foi um pouco maior que 3% mostrando que a estimativa utilizada parece ser adequa

da. Assim, pelo mesmo processo estimou-se os valores de <1G"
1 

a 298K para a hidroxisodalita e a zcólita P como 

sendo - 12.964,307KJ/mol c -I X.066, I XX KJ/mol respectivamente. 

3. CÁLCULOS DOS EQUILÍBRIOS 

Utilizando-se os valores estimados de entalpias de formação e de entropia padrão molar das espécies hidroxi

sodalita c zcólita P, toram calculados os valores das energias livres em função da temperatura para as seguintes 

reaçõcs de formação de zcó lita P (reação A) c hidroxisodalita (rcação B) a partir da reação da mullita com hidró

xido de sódio: 

Rcação A) 

5AI~>Sip 11 + 6Na 'taq) + 60H·, "<~ 1 + 45Hp = Na"AI"Si 1p,2 . 12H 20 + 24AI(OH), (4) 

Rcação B) 

3AI"Sipu+XNa'
1
aq) + SOH taq) + 17Hp = NaxA I"Si60 24 (OH)2 .2H20 + 12AI(OH) (5) 

Conhecendo o comportamento das energias livres, computadas para as reações A e B, em função da tempera

tura, toi possível vcriticar a existência de uma intcrseção nestas curvas em tomo de 88°C. Assim, foram le

vantados diagramas de cstabi I idade cm função do pH para as temperaturas de equilíbrio 25, 50, 75, I 00, 125 e 150 

°C, abrangendo di fcrcntcs regiões de cstabil idade das espécies em análise. Para a determinação das áreas de es

tabilidade entre as espécies, outros equilíbrios reacionais possíveis foram considerados: 

Rcação C) 

Na1,AI"Si 100,r 12H 20 + 2Na '
1
,"

11 
+ 20H taq) = NaHAI 1,Si~>024 (OH)2 .2H20 + 4H4Si041 aq) 2Hp (6) 

Rcação D) 

Na~AI,,Si 1,024(0H\.2Hp + 22H20 = 6AI(OH)1 + 6H4Si041 aql + 8Na · (aq) + 80H·1aql (7) 

Reação E) 

Na"AI"Si ltp 12.12Hp + 20H20 = 6AI(OH), + I OH 4Si041aq ) + 6Na ' (aq) + 60H- laql (8) 

A Tabela 7 mostra os valores de energia livre das seis reações escolhidas nas temperaturas desejadas. Sabe

se que: 

<1G", = -RT ln K (9) 

Onde ~G"r é a variação da energia livre de Gibbs a uma dada temperatura T, em Kelvin, R é a constan

te universal dos gases, X,3144 J/Kmol c K é a constante de equilíbrio reacional. A constante de equilíbrio 

pode ser calculada a partir das atividadcs iônicas das espécies. Vários modelos têm sido desenvolvidos para 

o cálculo de coeficientes de atividadc de íons. O mais tradicional, o modelo de Debye-Hückcl , não é aplicá

vel quando se trata de soluções concentradas, pois só considera válido para valores de forç~ iônica até I 00 

mmoi/ L ( Butler, 199X), tendo grande desvio dos valores experimentais em altas concentrações. Mais recen

temente, alguns estudos demonstraram claramente c com bastante acurácia a importância da força iônica em ele

trólitos concentrados. 
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Tabela 7- Valores de energia li vre (KJ) para os equilíbrios considerados 

T("C) A 8 c D E F 

25 84,876 6,275 199,447 96,395 295.842 60,423 

50 101,505 52,929 189,949 110.556 300,506 70.687 

75 119,364 104, 188 178,312 125 .339 303,651 81,568 

100 138,472 159,754 164,741 140.562 305,303 93,011 

125 158,606 219,192 149.355 156.307 305,662 104,971 

150 179,395 281 ,994 132,212 172,822 305,034 117,406 

Destacam-se os trabalhos de Pitzer ( 1981) c Pabalan & Pitzcr( 1987). que descreveram um modelo scmi
cmpírico, válido para soluções com forças iónicas superiores a I 000 mmoi!L, porém. as equações cnvol vidas apre
sentam inúmeros termos tornando o cálculo não trivial. 

O modelo proposto por Davies (Ohlweiler, 1967) para o logarítimo do coelicicnte de atividade (yi) para um 
íon simples foi utilizado neste trabalho e é descrito na equação (I 0). A expressão é válida para forças iónicas 
até 0,5 moii L e apresenta um intervalo de validade que melhor se aplica à soluções mais concentradas c com uma 
formulação matemática simples. O termo zi refere-se à carga clétrica de cada íon cm solução c o parâmetro A é 
o mesmo definido na equação de Dcbye-Huckcl c é dependente da temperatura. Este valor pode ser encontrado 
na literatura (Ohlweilcr, 1967). A torça iónica (I) é dada pela equação (II), onde Cisão as concentrações dos íons 
cm solução, dadas cm moii L. 

'( .fi J ln y = -Az- ~-0,2/ 
' ' I + " I 

( 10) 

1= 0,5 I z2 Ci 
' 

( 11) 

Deve-se, no entanto, lembrar que alguns íons podem estar distribuídos numa mesma solução cm diversas 
espécies diferentes, incluindo-se pares iónicos, complexos , diferentes espécies protolíticas. quclatos ou com
plexos poliméricos. No caso do alumínio, esse elemento pode estar distribuído sob ti.1rma de di fcrcntcs espé
cies. tai s como, AI '\ AI(OHr'. Al(OH) ', AI( OH), enquanto que o silício como por exemplo H SiO c H SiO (Sil
len , 1964). Pode-se reparar que, nos dois casos, isso pode influenciar nos cálculos da torça iónica. Para este traba
lho, foi então considerado que o alumínio c o silício estavam cm solução somente nas formas de AI(OH), c 
H

4
Si0

4
, respectivamente, como simplificação. 

Outra consideração envolvida é que, para se elaborar um gráfico bidimensional do pH com - log[Na ]. 
é necessário considerar as demais concentrações dos elementos cm suas espécies representativas como cons
tantes. Utilizamos as concentrações de 0,6 mol/L e 1,2 moliL respectivamente para as espécies AI( OH), c H

4
Si0

4 

(Souza, 2005 e 2005b), valores típicos para síntese hidrotérmica cm laboratório. 

4. CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS DIAGRAMAS 

Os diagramas de cstrabilidade foram obtidos através das contantcs de equilíbrio das rcaçõcs A, B, C, D, E c 
F como representados a seguir. Os colchetes representam as atividadc das espécies cm solução. 

Ki\ ={ [N a,,A I
6
Si 

10
0 ,,.12Hp][ AI(OH),f4 ~ I { [ AI

1
,Sip

1
J'[Na · ]"[011-]"[H/)]'' : 

K,1= {[Na,Al,,Sir.02/0H)2.2Hp][AI(OH),]' 2
} I { [Al,,Sip 1,]3fNa l'[OHT[Hp] 17 i 

C={[Na,Al~>Si602i0H)2.2Hp][H4Si04]
4 [Hp]2i I ([Na,,Al,,Si,p,

2
.12H,O][Na f[OHJ i 

K[)= {[AI(OH),]I'[H 4Si04]''[Na ']'[OH-]X} I { [Na,AI.,Si ,,0
2
/0H)

2
.2Hp][HpJ": 

K, = { [AI(OH)J'[H4Si0
4

]
10[Na ;]''[OH- ]"i I i [Na,,Al,,Si

11
,0 ,, .12H,O]fHPF"i 
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Considerando as atividadcs das espécies sólidas e da água iguais a I e substituindo os valores sdas concentra
ções das espécies AI(OH)

1 
e H

4
Si0

4 
temos: 

K" = {(600]24 }/ {[CN• YN. J6[COII· y 011·)1'} (17) 

Ka~ {[600J'2}/{[ cN. YN.,]8[COII· y OH.l8 } (18) 

~= {[1200)4} /{[ CN•- YNa+]2[COH Y OHJ2
} (1 9) 

1(,={[600]6
[ I 200]6[C..,_.. YN • .JM[CoH YonJ8

} (20) 

~={[600)6(1200)10(CN• Y ,._.J)6(COH· y ouJ6
} (21) 

Para cada valor de pH entre O e 14. determinou-se o valor de - log [Na], de forma que cada curva de equilíbrio 
fosse traçada em cada temperatura testada. Os diagramas de e:;tabilidade levantados são representados na Fi
gura I. Pode-se notar que o equilíbrio A, de formação da zeólita P, permanece estável cm toda faixa de tempera
tura estudada. Nota-se também que a linha de equilíbrio B, de formação da hidroxisodalita, vai baixando rapi
damente no diagrama enquanto que a linha de equilíbrio C, de conversão de zeólita P em hidroxisodalita vai se 
elevando vagarosamente no diagrama, ambos comportamentos variando com o aumento da temperatura. 

Assim é possível verificar que um aumento da temperatura, faz aumentar termodinamicamente a preferência 
de formação da fase hidroxisodalita. As demais curvas de equilíbrio não interferem nos resultados. Portanto, a 
partir dos valores termodinâmicos calculados e dos diagramas levantados, a formação da fase zeólita P, como fase 
pura, a partir de cinzas de carvão parece ser termodinamicameote impossível. 
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Figura I -Diagramas de estabilidade de formação das espécies zeolíticas em várias temperaturas pelo ajuste de Davies. 
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5. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos e discutidos foi possível concluir que a formação de tàses zeolíticas a partir de 

cinzas de carvão é termodinamicamcnte possível. Os valores termodinâmicos estimados pelos modelos encontra

dos na literatura e pelos propostos neste trabalho, apresentaram similaridade quando comparados as informações 

apresentadas na literatura e possibilitaram a elaboração de diagramas de equilíbrio, que definem regiões de estabi

lidade termodinâmica das espécies presentes no meio reacional. A análise desses diagramas mostra que a tem

peratura e a concentração do íon Na+ presente no meio são os fatores que mais afetam a estabilidade das 

espécies que serão formadas durante o tratamento hidrotérmico da cinza de carvão com solução alcalina de 

NaOH. Tanto na literatura quanto em trabalhos anteriores (Souza, 2005 c 2005b), observa-se que a fàsc hidroxiso

dalita está sempre presente como produto reacional. Dentre os equilíbrios rcacionais estudados, foi possível ve

rificar que a fase hidroxisodalita tende a ser a fase zeolítica mais estável com o aumento da temperatura rcacio

nal, enquanto que a formação da tàse zeólita Pé prejudicada durante a síntese. Portanto, para obter esta últi

ma fase parece ser necessária uma baixa temperatura rcacional. 
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