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RESUMO 
 

Zeólita com estrutura faujasita (FAU) foi sintetizada utilizando um rejeito 

industrial gerado durante o beneficiamento do caulim para cobertura de papel como 

fonte predominante de silício e alumínio; o material de partida foi caracterizado por 

FRX, DRX, ATD/TG, MEV, e os produtos obtidos por DRX e MEV. A síntese ocorreu 

em condições hidrotermais através de autoclavagem estática e os efeitos tempo-

temperatura, assim como também a relação Si/Al foram considerados.  Os 

resultados mostram que na metodologia desenvolvida com o rejeito de caulim 

calcinado reagindo a 90ºC por 20 horas em meio alcalino na presença de uma fonte 

adicional de sílica foi obtida zeólita Y como única fase presente no produto de 

síntese. 

 

Palavras-chave: Zeólita, Faujasita, Caulim. 

 

INTRODUÇÃO 
Das reservas brasileiras de caulim 97% encontram-se na região norte do país.  

Somente em 2008 a produção nacional bruta deste minério alcançou a ordem de 6,7 

milhões de toneladas, sendo este montante destinado principalmente às usinas de 

beneficiamento que geram durante o processo, rejeitos que são armazenados em 

grandes lagoas de sedimentação, tornando-se assim, um problema de urgente 

solução por causa dos impactos causados ao meio ambiente (1, 2). 
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Devido a sua natureza e mineralogia, caulins de origens diversas, têm sido 

utilizados na preparação de zeólitas (3-7).  Entretanto, a realização de síntese de 

materiais zeolíticos empregando o rejeito proveniente do processo de 

beneficiamento desta argila, ainda é pouco investigada (8-10). 

Assim, neste trabalho, zeólita do tipo faujasita foi sintetizada em condições 

hidrotermais a partir de um rejeito caulinitico levando-se em consideração os efeitos 

tempo e temperatura de cristalização, assim como também a relação silício e 

alumínio na composição molar da mistura reacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Utilizamos como fonte principal de silício e alumínio, um rejeito de caulim (RC) 

proveniente de uma indústria, localizada no estado do Pará; como fonte secundária 

de silício empregamos metassilicato de sódio pentahidratado. A fonte de metal 

alcalino adicionada ao processo foi o hidróxido de sódio 6 M. 

 

Preparação do material zeolítico 

No processo de síntese utilizamos rejeito calcinado a 700 ºC por 2 horas 

(RC7).  O material zeolítico foi obtido em condições hidrotermais através de 

autoclavagem estática.  Os produtos formados foram lavados, através de filtração, 

com água destilada até pH 7-8, e em seguida submetidos a secagem a 100 °C por 

24 horas.   

 

Caracterização dos materiais 

O material de partida foi caracterizado através de análise química, difração de 

raios X (DRX), análise térmica (ATD/ATG) e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), e as fases formadas como produto de síntese foram identificadas através de 

DRX e MEV. 

A composição química do rejeito de caulim foi verificada através de fluorescência 

de raios X (FRX) em espectrômetro Axios-Minerals da Panalytical. As análises de 

DRX foram realizadas em difratômetro modelo X’Pert Pro MPD (Panalytical) com 

anodos de Cu; varredura de 5° a 90° em 2Ө; 40 kV e 35 mA.  ATD e ATG foram 

realizadas em equipamento modelo PL Thermal Sciences, utilizando cadinho de 

alumina com cerca de 10 mg de amostra. Para observar a morfologia e o tamanho 

dos cristais foi utilizado um MEV da marca Philips, modelo XL30. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Como podem ser observados, através da Tabela I, os teores de alumina, 

sílica e de perda ao fogo encontrado para o rejeito de caulim são próximos ao da 

caulinita teórica, sendo então, a fonte predominante e necessária de silício e 

alumínio para a produção de material zeolitico. 

 

            Tabela I – Composição química do rejeito de caulim (RC) 

% óxidos RC Caulinita Teórica 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
TiO2 
CaO 
MgO 
Na2O 
K2O 
PF 

46,71 
37,99 
0,53 
0,27 
0,02 
--- 

0,23 
0,07 
13,98 

46,54 
39,50 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

13,96 
 

Os estudos de ATD/TG do RC (Figura 1) mostram um pico endotérmico na 

faixa de 400 - 600 0C, que é característico da desidroxilação da caulinita.  Logo em 

seguida, observa-se um pico exotérmico de baixa intensidade próximo de 970 0C, 

caracterizando a nucleação de mulita ou a formação do espinélio alumínio-silício.  A 

análise termogravimétrica nos revela uma perda de massa total da amostra em torno 

de 14% que está muito próximo da perda de massa da caulinita (11, 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Curva de ATD e ATG do RC 
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A análise mineralógica do rejeito de caulim efetuada por DRX indica a 

presença do argilominaral caulinita (7,15; 4,34 e 3,57 Ǻ) como constituinte principal e 

de quartzo e anatásio como minerais secundários.   
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Através da observação das curvas, da Figura 2, notamos uma perda de 

cristalinidade do RC, indicando assim, uma eficiência no processo de 

matacaulinização obtida a partir da reação de desidroxilação, sendo confirmada 

através das imagens de MEV da Figura 3, onde observamos que o rejeito é 

constituído predominantemente por partículas aglomeradas (empilhamento tipo 

booklets), com cristais peseudo-hexagonais, que são característicos da caulinita; 

enquanto que no rejeito calcinado (metacaulinita) o empilhamento é alterado 

mantendo-se, porém a morfologia (11). 

 

 
 

RC 

(a) (b)

Figura 2 – Curvas de DRX do rejeito de caulim (RC) e após calcinação 700 ºC/2h (RC7); 
K = caulinita; Q = quartzo; A = anatásio. 

Figura 3 – Imagens de MEV: (a) RC e (b) RC7. 
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O metacaulim produzido foi utilizado como material de partida nos processos 

de síntese, inicialmente a 90 ºC por 20h.  Primeiramente, procurou-se investigar a 

influência da relação SiO2/Al2O3 na formação dos materiais zeolíticos (MZ); as 

amostras foram baseadas na seguinte composição molar: 4Na2O – Al2O3 – mSiO2 – 

nH2O variando m de 3-6, sendo assim denominadas: MZ3, MZ4, MZ5 e MZ6. 

Como pode ser visto através das curvas de DRX da Figura 4, para razões 

molares de SiO2/Al2O3 mais baixas obtivemos produtos cristalizados com estrutura 

do tipo faujasita (zeólita Y) como única fase presente.  Para relações molares mais 

altas (5 e 6), zeólita do tipo chabazita foi tida como fase concorrente.  Analisando a 

forma das curvas podemos observar que nos produtos obtidos temos fases 

zeolíticas com baixa cristalinidade e a presença de bastante material não cristalino, 

sendo este, muito provavelmente metacaulinita que, durante a etapa de síntese, não 

sofreu ataque alcalino o suficiente para sua transformação (5). 
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A fim de se estudar o efeito tempo-temperatura no processo de cristalização 

da zeólita Y, foi selecionada a amostra MZ3.  A Figura 5 nos revela através das 

curvas de DRX que, mantendo-se inalterado o tempo, ao aumentarmos a 

temperatura de síntese induzimos a formação de outras fases zeolíticas, estando a 

zeólitas A entre as fases concorrentes com a zeólita Y, verificando-se em ambas, um 

aumento na cristalinidade. E que, ao diminuirmos o tempo da reação para 6h, 

Figura 4 – Curvas de DRX dos produtos formados após síntese a 90 °C/20h; 
Y = zeólita Y; C = chabazita. 
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mantendo constante a temperatura, nenhuma fase zeolítica é formada, observando-

se apenas a presença de um pico característico de quartzo, que já se encontrava 

presente no material de partida, não sendo, portanto produto de síntese.  
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As imagens de MEV das amostras obtidas com diferentes tempo-temperatura 

de cristalização são mostradas na Figura 6.  A zeólita A é identificada por formas 

cúbicas (9); verificamos ainda a presença de certa quantidade de metacaulinita que 

não reagiu durante o processo.  Cristais com morfologia da Faujasita não foram 

identificados, muito provavelmente pela pequena quantidade desta fase nos 

produtos formados conforme mostrado através da curva de DRX, denotando assim, 

formação de zeólita Y com baixa cristalinidade envolvida em material amorfo.  

 

    
               

Figura 5 – Curvas de DRX: (a) efeito da temperatura cristalização, (b) efeito do tempo 
de cristalização; Y = zeólita Y; A = zeólita A; Q = quartzo. 

Figura 6 – MEV para diferentes tempo-temperatura de cristalização: (a) MZ3 - 90°C/6h, 
(b) MZ3 - 90°C/20h, (c) MZ3 - 115°C/20h. 

(a) (b) (c)
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CONCLUSÃO 
Obtivemos zeólita Y como única fase cristalina presente quando rejeito de 

caulim calcinado reagiu a 90 ºC por 20 horas em meio alcalino na presença de uma 

fonte adicional de sílica, mostrando ser este material um excelente precursor para a 

síntese de zeólitas do tipo faujasita.  Outras variáveis que influenciam no processo 

de cristalização devem ser estudadas na tentativa de se aumentar a cristalinidade da 

zeólita Y sintetizada neste trabalho. 
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SYNTHESIS OF MICROPOROUS MATERIAL FAUJASITE-TYPE FROM KAOLIN 

WASTE 
 

ABSTRACT 
 
 

Zeolite with structure faujasite (FAU) was synthesized using kaolin waste from 

kaolin processing industries for paper coating as predominant source of silicon and 

aluminum; the starting material was characterized by XRF, XRD, DTA/TG, SEM, and 

products obtained by XRD and SEM. Synthesis in hydrothermal conditions occurred 

on autoclave and time-temperature effects, as well as the relationship Si/Al were 

considered.  The results show that the methodology developed with the waste of 

calcined kaolin reacting at 90 ºC for 20 hours in an alkaline medium, in the presence 

of an additional source of silica was obtained zeolite Y as single phase present in the 

product. 

 
 
 
Key-words: Zeolite, Faujasite, Kaolin. 
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