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Os avanços no desenvolvimento de materiais para aplicações específicas vêm aumentando a procura de dados 
termodinâmicos que ainda não puderam ser medidos experimentalmente ou não são comumente conhecidos. As 
zéolitas são um grande exemplo desse tipo de material. Também chamadas peneiras moleculares, as zeólitas são 
caracterizadas principalmente pelo elevado número de poros em sua estrutura cristalina e sua grande capacidade 
de troca iónica. Vários trabalhos de desenvolvimento de rotas de síntese.desse tipo de material vêm sendo 
realizados ao longo dos anos. Portanto, o levantamento de diagramas termodinâmicos para a avaliação desses 
processos reacionais é de extrema importância. Diagramas de Pourbaix e diagramas de atividades, entre outros, 
fornecem subsídios para esse tipo de avaliação. Neste trabalho avaliou-se a síntese de uma zeólita do tipo A por 
ataque do mineral caulinita com solução de NaOI-1. Esse processo já é conhecido na literatura, sendo a caulinita 
uma fonte tradicional para a produção desse material. Foram levantados diagramas de estabilidade, sendo as 
variáveis pesquisadas a concentração do agente alcalino e a temperatura reacional, de modo a detenninar as 
espécies termodinamicamente mais estáveis no processo. Os dados termodinâmicos necessários para o cálculo e 
construção dos diagramas de estabilidade foram encontrados na base de dados principal do programa aplicativo 
I-ISC Chcmistry for Windows 3.0, da Outokumpu Oy (Finlândia), e em outros trabalhos bibliográficos. No caso 
de espécies onde não foram encontrados dados termodinâmicos na literatura, utilizou-se alguns métodos de 
estimação. Os resultados mostram os campos de predominância de zeólita A e hidroxisodalita, em função da 
temperatura, do pH e da concentração de Na' sendo de grande importância para um melhor entendimento do 
processo. 

Palavras-chave: caulinita, zeólita, termodinâmica. 

Área Temática: Minerais Industriais . 

317 



INTRODUÇÃO 

Devido às várias utilidades das zcólitas em v[mos campos tecnológicos , o seu comportamento 

termodin<lmico vem sendo muito estudado para que se possa entender melhor os processos fisico-químicos 

envolvidos na sua produção e na sua utilização. O presente trabalho descreve a anúlisc termodinâmica da síntese 

de uma zeólita de sódio do tipo A, a partir de ataque alcalino da caulinita. Santos ct ai. (2003) realizaram a 

síntese pelo método convencional c por aquecimento cm microondas e, cm ambas as rotas, obtiveram zeólita A e 

hidroxisodalita, produtos que serão considerados neste trabalho. 

Um método para estimativa de energias livres foi desenvolvido por Sposito ( 1986) a partir de trabalhos 

preliminares de Nriagu ( 1975). O método, chamado Polymcr Modcl, foi desenvolvido para o cálculo da energia 

livre padrão de silicatos, propondo que estes podem ser formados a partir de reaçõcs de polimerização dos 

hidróxidos dos cátions envolvidos (Sposito, 1986). 

Mais tarde, Mattigod & McGrail ( 1999) utilizaram os fundamentos do Polymcr Modcl para desenvolver 

um método de estimação de energias livres de formação de zeólitas. De acordo com os resultados de comparação 

dos valores estimados pelo modelo com os valores medidos experimentalmente, que foram encontrados na 

literatura, bem como a comparação com os resultados de estimação de outros modelos, os autores puderam 

concluir que o modelo polimérico teria uma melhor acurácia na estimação de energias livres de formação de 

zeólitas. 

Outros métodos vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos para as estimativas dos parâmetros 

tennodinâmicos de silicatos. Weber (200 I) estimou a variação da entropia de formação c a variação da energia 

livre a 298, 15K para a cancrinita. Esses parâmetros termodinâmicos foram calculados pela soma dessas mesmas 

grandezas dos óxidos dos cátions constituintes na fórmula molecular da substância. Para as espécies testadas, o 

erro máximo atingido pelo autor foi de 5, 16%. 

DESENVOLVIMENTO 

Estimativa dos dados termodinâmicos: 

As grandezas termodinâmicas das espécies zeolíticas que serão utilizadas em cálculos posteriores não 

eram conhecidas, por isso estimativas dessas grandezas foram propostas. Sendo assim, utilizou-se uma variação 

da equação desenvolvida por Mattigod & McGrail ( 1999) para as estimativas de entalpias de formação e 

entropias padrões molares para as espécies hidroxisodalita (Nax(AISi04)<>(0Hh•21-1 20) c zeólita A 

(Na 12AI 12Si 120 4g•271-1 20), a fim de possibilitar os cálculos das energias livres em diversas temperaturas. 

O modelo de equação proposta para o cálculo das entalpias de formação das espécies é apresentado na 

equação I, em que beta I é o parâmetro calculado por uma regressão não-linear feita a partir de dados de 

entalpias conhecidas de espécies silicatadas e aluminadas, de acordo com a tabela I. Os valores das grandezas 

termodinâmicas da tabela I foram retirados da base de dados do programa HSC 3.0 for Windows. As grandezas 

nNa, nA! e nSi são os coeficientes estequiométricos dos respectivos íons presentes da fórmula molecular de cada 

espécie. A grandeza y é o coeficiente estequiométrico do oxigênio, x o coeficiente estequiométrico de água 

incorporada e R Na o raio do íon sódio (0, I 02 nm) . Os valores das entalpias de formação c das cntropias padrões 
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molares utilizadas nos cálculos encontram-se na tabela 2 e também foram retirados da base de dados do 

programa HSC 3.0 for Windows. 

/1.1/ I (zeó lita) "'nNa ·/I. H ( [NaOf! ]+nA/ · /I.H I [AI (OH h]+ nSi ·/I. H j [Si (OH ) 4 ]

( y - x) · /1. H 'J [H 2 O]- beta I · nNa · R Na 
(1) 

O cálculo da regressão não-linear estimou beta] igual a 208,8495; com um coeficiente de correlação de 

0,9985 e uma variância de 99,696%. O resíduo máximo observado entre o modelo proposto e os valores 

verdadeiros foi de 121 ,340 kJ/mol, para a pirofilita. 

Tabela I - Espécies utilizadas para o cálculo para estimativa dos valores termodinâmicos. 

Coeficientes estequiométricos 
/I.Hr. 29XK (kJ/mol) Entropias padrões molares J/mo!K 

Espécie Na AI Si o H20 
Cianita o 2, 1 5 o -2578,629 83,600 
Caulinita o 2 2 7 2 -4115,628 204,820 
Pirofilita o 2 4 II I -5637,900 239,171 
Paragonita I 3 3 II I -5945,298 276,833 
Analcima 0,96 0,96 2 6 I -3279,210 226,556 
Jade i ta I I 2 6 o -3029,860 133,371 
Albita I 1 3 8 o -3927,862 206,952 
Analcima 2 I I 2 6 I -3306,677 234,197 
Na4Si4010 4 o 4 lO o -4975,454 329,384 
NaAI(OH)4 I I o 2 2 -1741,137 161,766 
Andalusita o 2 I 5 o -2684,396 104,500 

Tabela 2- Valores termodinâmicos utilizados nos cálculos das grandezas para hidroxisodalita e zeólita A. 

Espécie o 
/I.H298 (kJ/mol) /I.S~98 (J/mol K) 

Nap -417,582 74,968 
Si02 -909,986 41,424 
Al203 -1673,672 50,887 
H20 -285 ,55 7 69,881 
NaAISi04 -2092,658 124,179 
Al(OH)J -1274,900 71,060 
Si(OH)4 -1455,568 -500,024 
Na OH -425,524 64,372 

Uma segunda regressão foi feita , utilizando-se o parâmetro beta I obtido preliminannente e 

acicionando-se mais parâmetros, de modo a tomar a estimação mais maleável (equação 2). 

/I. H~ (zeólita)"' beta2 · nNa · /I.H ;' [NaOH)+ beta3 ·nA I· /I.H ~ [Al(OHh )+ beta4 · nSi · /I.H ~ [Si(OH) 4 )

beta5 · (y- x) · /I.H~ [H 20] - 208,8495 · nNa · RNa 
(2) 

Chegou-s(, 1 · 1 .na melhor aproximação, com um coeficiente de correlação de 0,99982 e uma 

variância de 99,963%. Os novos p~râmetros beta2, beta3, beta4 e beta5 são 0,900492; 1,007582; 1,004195 e 

0,972606 respectivamente. Os resíduos indicam a melhoria do modelo de estimação, tendo um valor máximo, 

para cianita, de 59,800 kJ /mol. Assim, obteve-se os valores das entalpias de formação das espécies 

hidroxisodalita e zeólita A, calculados pelo modelo e os novos parâmetros, como sendo de- 13592,925 kJ/mol e 

- 32796,493 kJ/mol, respectivamente. 

Para a estimativa das entropias padrões molares, utilizou-se o modelo proposto por Weber (2001), que 

estimou o valor da entropia padrão de formação da cancrinita fazendo uso dos óxidos dos elementos presentes na 
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fórmula molecular da zeólita em questão. Nesse caso, fazendo o somatório das grandezas [Na20], [Si0 2], 

[Al20 3] e [H20] com os respectivos coeficientes estequiométri cos para a zeó lita A, obtém-se um valor de S~n 

igual a 3139,013 J/molK. 

Para verificar a validade dos modelos, tomou-se nove espécies diferentes de zeólitas de sódio cujos 

valores de llG ~ eram conhecidos, conforme mostrado na tabela 3. Utili zando llH;' estimado pelo modelo 

desenvol vido anteri ormente e o va lor de S~9x calculado pelo modelo da soma dos óx idos, tem-se os valores de 

llG ~ de cada espéc ie utilizada. Os cálculos de llG ;' foram feitos com auxílio do programa I ISC. O erro médio 

do cá lculo de llG ~ a partir das entalpias calculadas segundo o modelo proposto c cntropias calculadas segundo o 

modelo de Weber (2001) foi 0,92% para a zeólita 13X. Calculando S~9X da zeó lita A pelo modelo de estimativa 

de entropia padrão da soma dos óxidos, llG~ é igual a -30066,478 kJ. Este valor é próximo do valor estimado 

pelo Polymer Mode l, igual a --30462.204 kJ , apresentando um erro de I ,299% cm relação a este último modelo . 

Tabela 3 - Cálculo de S~98 de espécies de zeólitas de sódio por meio dos modelos utilizados. 

Espéc ie Fórmula química llH;' (modelo) (kJ/mol) S~9x (J /molK) 

Analcima 1 Na2AI ,Si40,2•2H20 -6594,023 348,466 
Analcima 2 Na1.nA l,_q,2S i4.ox0 12•2H20 -6571,154 429,593 
AnalcimaDH I Na2AI,Si4012 -603 8,555 291,55 I 
AnalcimaDH2 Na,9,AIJ.9'Si4.ox0!2 -6015 ,685 289,830 
Na-Clinoptilolita Na2AhSix0 2o•4.9H 20 -1 1043,995 799,664 
Natrolita Na2AI2Si30J0•2H20 -5682,887 389,890 
Na-Philipsita Na2Al2Si4 x70u 34•5H20 -833 1,007 676,966 
Zeólita 4A Na2Al,Sio_p0x 24 •4,8H20 -565 8,744 549,104 
Zeólita 13X Na2AI2Sio.4xOx 9r:5,8H"O -6264,487 633.898 

Cálculos de equilíbrio 

Utilizando-se dos valores de entalpias de formação c de entropias padrões molares das espéc ies 

hidroxisodalita e zeólita A calculados pelos modelos já descritos para a alimentação do banco de dados do 

programa HSC 3.0, foram calculados os valores das energias livres para as seguintes reações de formação da 

hidroxisodalita e zeólita A a partir da caulinita: 

A) 6AI2Si20 7•2Hz0 + 12 Na~ + 12 OH~ + 9H20-:) Na 12Al 12Si 120 4x•27H20 

B) 3Al2Si20 7•2H20 + 8 Na~ + 8 OH~ -:) Nax(A1Si04)6(0H)2•2H20 + 7H20 

Conhecendo o comportamento elas energias livres elas reações A e B em função da temperatura (figura 

I), foram feitos diagramas de estabilidade em função elo pH para 25°C, I 00°C, 200°C e 700°C, abrangendo 

diferentes regiões de estabilidade das espécies em análise. A análise foi estendida até a 700"C, uma temperatura 

impraticável em processos hidrotérmicos, para melhor avaliar a inversão mostrada na figura I. Foram levadas em 

consideração as formas zeolíticas que apareceram como produto durante o tratamento hidrotérmico da caulinita. 

Para o cálculo dos campos de estab ilidade entre as espécies, consideraram-se os seguintes equilíbrios, além de A 

e B: 
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A tabela 4 mostra os valores de energia livre das seis reações escolhidas nas temperaturas desejadas. 

150 
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:::=. 
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;.. o 
"' -50 "õiJ .... ... -100 c 
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-150 I 

o 200 400 600 800 I 000 

Temperatura (C) 

--Zeólita A -llidroxisodalita 

Figura I - Efeito da temperatura nas energias livres para as reações A (zeólita A) e B (hidroxisodalita). 

Tabela 4- Valores de óG~ para as espécies consideradas 

TCOC) óG} (kJ) 

Equilíbrio A Equilíbrio B Equilíbrio C Equilíbrio D Equilíbrio E 
25 -105,410 414,683 -934,776 -286,352 362,073 
100 -147,485 386,219 -919,924 -239,964 439,996 
200 -175,842 337,263 -850,369 -136,260 577,848 
700 -45,438 -134,171 222,903 1003,197 1783,491 

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

apareceram como produto durante o tratamento hidrotérmico da caulinita feito por Santos et ai (2003). Sabe-se 

que a variação da energia livre de Gibbs de uma reação química (óG, em J/mol) é relacionada com a constante 

de equilíbrio da reação (K) segundo a equação 3, onde R é a constante dos gases cujo valor é 8,3144 J/Kmol, T é 

a temperatura reacional em Kelvins . 

óG =-RTlnK (3) 

Como as concentrações das espécies consideradas eram bastante altas nas condições reacionais, o efeito 

da força iónica dos íons em solução não pôde ser negligenciado. Por esta razão, as atividades foram substituídas 

pelo produto entre a concentração do íon e coeficiente de atividade. 

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

tradicional, o modelo de Debye-Hückel , não é aplicável quando se trata de soluções concentradas, pois o modelo 

só é considerado válido para valores de força iónica até 100 mmo!/L (Butler, 1964), tendo grande desvio dos 

valores experimentais acima disso. Mais recentemente, algumas investigações demonstraram claramente e com 

bastante acurácia os efeitos da atividade química em eletrólitos concentrados. Pode-se destacar os trabalhos de 

Pitzer ( 1981 ), que descreveu um modelo semi-empírico que é válido para soluções com forças iónicas superiores 
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a I OOOmmol/L. Porém, o modelo se baseia numa série de equações com inúmeros termos, com algumas iterações 

que tornam o cálculo demorado e não trivial. 

O modelo proposto por Samson et ai. ( 1999) para o logaritmo do coeficiente da atividadc (y;) para um 

íon simples foi utilizado neste trabalho c é descrito na equação 4. A expressão é uma modificação da equação de 

Davies, que é válida para forças iônicas até 1500 mmoi/L e apresenta um intervalo de validade semelhante ao 

modelo de Pitzer ( 1981 ), porém com uma formulação matemática muito mais simples. O termo z; refere-se à 

carga clétrica de cada íon cm solução e os parâmetros A e B estão definidos nas equações 5 c 6, em que c, é a 

carga do elétron (eo = 1,602 x 10·19C); 1: = i:,i: 0 é a permissividade do meio, dada pela constante dielétrica da água 

(~:,),que varia em função da temperatura reacional, e pela permissividade do vácuo (!:0 = 8,854 x I o·' 2 F/m); Fé a 

constante de Faraday (9,64846 x I 04C). A força iônica I é dada pela equação 7, onde C i são as concentrações dos 

íons em solução, dadas em mmoi!L. 

lny; = 
AzfJI [(-4,17 x i0- 15 )1+0,2]Azft 

----~---=+~----~==--~~ 

1+3xi0- 10 BJI .J1000 
(4) 

(5) 

H& B= 
T 

(6) 

1=0 5"'z2C ' L. I I (7) 

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

diversas espécies diferentes incluindo-se aí pares iônicos, complexos, diferentes espécies protolíticas, quclatos 

ou complexos poliméricos. O alumínio, por exemplo, pode estar distribuído na forma de até quatro espécies 

diferentes (AI >J, Al(OHt2
, AI( OH)/, AI(OH)J), enquanto que o silício em duas (H 4Si04 , H 1Si04) (Sillen & 

Marte! I, 1964). Pode-se observar que nos dois casos esse fato pode influenciar nos cálculos da força iônica. Para 

este tra}:mlho foi então considerado que o alumínio c o silício estavam cm solução somente nas formas de 

AI(OH)3 e H4Si04 respectivamente, como simplificação. Outra consideração envolvida é que, para se levantar 

um gráfico bidimensional do pH com -log[Na], considerou-se que as demais concentrações dos elementos cm 

suas espécies representativas como constantes com os valores estequiométricos. Ambas as concentrações de 

AI(OH).J e H4Si04 foram consideradas como sendo 775 mmoi!L. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os diagramas de estabilidade foram obtidos pelos cálculos de equilíbrio. Pode-se citar como exemplo o 

equilíbrio para a reação A: 

KA 
a Na,AI,Si,0"•27H , O 

(8) 
( )6( )'2 J? 9 
aAI,Si 20 7 •2H,o aNa;" (a011;) -caH,o) 

Considerando-se as atividadcs da zeólita A, da caulinita e da água 1guais a I, e, fazendo as demais 

considerações sobre atividadcs, a expressão de KA torna-se simplificada: 
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Figura 2 - Diagramas de estabilidade a 25°C (a), 100°C (b), 200°C (c) e a 700°C(d) 

Para cada valor de pH, na fa ixa de -1 a 15, encontrou-se um valor de - log[Na], de fonna que as curvas 

para cada temperatura fossem traçadas segundo a equação 3. Seguindo o mesmo proced imento para todos os 

equilíbri os, os di agramas de estab il idade mostrados na fi gura 2 foram elaborados . 

Analisando os diagramas, pode-se di zer que a zeó lita A permanece estável até 200°C praticamente em 

toda a região estudada, juntamente com os íons Na+ e oH·. Essa análise é reali zada por meio de comparações de 
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energia livre de reação en tre as espécies presentes em cada úrca delimitada pelas curvas de equilíbrios mostradas 

nas figuras 2a a 2d. Nota-se que a linha de equilíbrio O vai se elevando no di agrama com o aumento da 

temperatura até que a 700°C (figura 2d) tem-se, a lém da Ü1sc zcolítica anterior, a presença de hidroxisodalita. 

Este equilíbrio está melhor representado na fi gura 3. Dessa forma , admite-se que um aumento de temperatura 

pode interferir na seletividadc durante a formação da fase zcó lita A. Essa in fo rmação está de acordo com o que é 

observado na figura I que mostra, a partir de 650"C, a preferência na formação da fase hidroxisodalita. 

CONCLUSÕES 

3 ,...-----------------., 
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« o 
1f; -1 
~ 

-2 

-3 

4 

-5 

-1 

Zeólita A 
Na+ 
OH-

Hidroxisodalita 

3 5 7 9 11 13 15 

pH 

Figura 3 --Diagrama de cquilíbrio jinal a 700 °C. 

Com os valores termodinâmicos estimados pelos modelos encontrados na literatura e pelos propostos 

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

termodinâmica das espécies presentes no meio reac ional. 

Pode-se dizer que a temperatura provavelmente afeta a seletividade durante a formação da zeól ita A a 

partir do caulim, por tratamento hidrotérmico com solução de NaOH. Tanto no laboratório quanto 

industrialmente, observa-se que a hidroxisodalita está presente já a partir de temperaturas da ordem de 80"C. A 

análise realizada neste trabalho, no entanto, aponta que a hidroxisodalita somente seria estável a temperaturas 

acima de 700°C. Isso sugere que a hidroxisodalita provave lmente seja uma fase intermediária, metaestável, 

durante a síntese em temperaturas inferiores a esse valor. A formação da zeólita A, mais estável, porém de 

cristalização mais difícil , seria precedida pela formação da hidroxisodalita cuja cristalização é mais simples. 
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