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RESUMO 
 

As zeólitas são materiais com uma vasta aplicação industrial, o que tem motivado o 
desenvolvimento de um grande número de trabalhos científicos nesse tema. Assim, 
este trabalho apresenta um estudo cinético do processo de formação de sodalita 
produzida a partir da reação do rejeito de caulim em presença de solução de 
hidróxido de sódio (5M) realizados nas temperaturas de 80, 100, 120 e 150°C. O 
processo foi realizado em batelada, estático, e em autoclaves revestidas de teflon, 
sendo o acompanhamento da cinética foi realizada por análises de DRX ex situ, dos 
materiais obtidos no intervalo de tempo de 2 até 24 horas. O modelo cinético que 
melhor descreve essa transformação é de reação homogênea de ordem zero. 
Finalmente, conclui-se que a técnica de difração de raios-X é uma ferramenta 
poderosa em estudos cinéticos de transformação de fase ex situ. 
 
Palavras-chave: rejeito de caulim, sodalita, DRX, cinética. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de caulinita como fonte de Si e Al em estudos de síntese de zeólitas com 

o propósito de processos a baixo custo, tem sido o caminho mais preferido (1,2,3,4,5). 

Com isso, a utilização de rejeito caulinítico como matéria-prima ainda mais 

econômica, tem-se mostrado bastante viável no estabelecimento de rotas ainda 

mais baratas e sem perda de qualidade quando comparada com as zeólitas obtidas 

a partir de caulinita in natura (2,6).  

Através dos diversos trabalhos de pesquisa em síntese de zeólitas, 

desenvolvidos nas últimas décadas (7,8,9,10,11,1), tem-se chegado a sodalitas com uma 

vasta variedade na composição química (12,13,14,15,16). É importante considerar a 

topoquímica dos materiais da classe SOD, uma vez que, a subunidade sodalita, 

também conhecida como β-cavidade pode se “fundir” de diferentes maneiras para 

formar estruturas zeolíticas em comum: zeólita A (LTA), zeólitas X/Y (FAU) e 
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EMT(17,18). Sendo importante considerar ainda, a sua quase inevitável presença nos 

processos de síntese dessas e de outras zeólitas, como também, no processo de 

beneficiamento de alumina, Processo Bayer (19,20,21).  

Pressupõe-se que conhecendo a cinética de transformação hidrotermal da 

caulinita em sodalita, seja possível estabelecer mudanças no processo de 

cristalização das zeólitas do tipo LTA, FAU e EMT, assim como, no beneficiamento 

de bauxitas com alta sílica reativa, isto é, aquelas com muita caulinita, para 

obtenção de alumina metalúrgica. Visando assim, processos mais otimizados e 

produções com melhor rendimento. Ou mesmo para obtenção de sodalita pura, livre 

de outras fases cristalinas. Assim, o objetivo do presente trabalho é estudar a 

cinética de transformação da caulinita, contida no rejeito da indústria do caulim, em 

sodalita a diferentes temperaturas, com base nos dados de difração de raios-X ex 

situ. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os experimentos de síntese foram todos desenvolvidos no laboratório de 

Zeólita, que pertence ao Laboratório de Engenharia Química (LEQ/FEQ/ITEC). As 

análises para caracterização da matéria-prima, assim como, dos produtos de 

sínteses foram realizadas nos laboratórios de Raios-X (IG) da Universidade Federal 

do Pará.  

Como fonte de silício e alumínio foi utilizado rejeito proveniente do processo 

de beneficiamento de caulim para cobertura de papel, fornecido por uma indústria 

localizada na região do rio Jarí (CADAM). Este material foi previamente seco a 

105ºC, peneirado e utilizado nas sínteses. E como fonte de sódio foi utilizado 

hidróxido de sódio produzido pela Casa da Química Indústria e Comércio Ltda. 

Síntese hidrotermal de sodalita a partir de rejeito caulinítico 

As sínteses de sodalita foram realizadas em reatores de aço inox revestidos 

de teflon e capacidade máxima de 50 mL. A cinética de transformação foi estudada 

em tempos regulares variando de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 h, sob 
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condição hidrotermal a 150°C, 120ºC, 100ºC e 80ºC, e pressão autógena. Cada 

tempo correspondeu a um reator batelada. 

Inicialmente misturou-se, em cada um dos 12 reatores, 1,719 g de rejeito 

caulinítico, previamente seco a 105°C, com 3,4 ml de solução sódica (hidróxido de 

sódio 5 mol/L) e 20mL de água destilada. Em seguida todos os reatores foram 

colocados na estufa, de modo que a cada 2 h uma síntese era encerrada. Após a 

retirada do reator da estufa, esse era resfriado em água corrente até temperatura 

ambiente, depois o sólido foi filtrado e lavado com água destilada até pH ~ 7, em 

seguida, seco a 105ºC por 6h.  

Caracterização dos materiais 

Fluorescência de Raios-X (FRX): Foi utilizado disco de vidro para elementos maiores 

e menores, utilizando o espectrômetro seqüencial Axios Minerals, tubo de raios-x 

cerâmico anodo de Rh de 2,4kW, PANalytical, utilizando o programa IQ+. 

 
Difração de Raios-X (DRX): As análises de DRX pelo método do pó foram realizadas 

em Difratômetro de Raios-X modelo X´PERT PRO MPD (PW 3040/60), da 

PANalytical, com Goniômetro PW3050/60 (θ/θ) e com tubo de raios-X cerâmico de 

anodo de Cu (Kα1=1,54060 Å), modelo PW3373/00, foco fino longo (2200 W-60 kv). 

Foi utilizado filtro Kβ de Ni. Foram utilizadas as seguintes condições instrumentais: 

varredura de 10 ° a 15 ° 2θ, voltagem: 40 kV, corrente: 30 mA, tamanho do passo: 

0,02 ° 2θ e tempo/passo: 30 s, fenda divergente de 1/4 º e anti-espalhamento de 1 º,  

Máscara de 10 mm, movimento da amostra: Spinning, com 1 rotação/s.  

 
Modelo Cinético 
 

Método Integral: Para modelar o sistema batelada e determinar a cinética de reação 

foi utilizado o método integral (22). Para determinação da ordem de reação foram 

plotados os gráficos: Concentração vs. tempo (Ordem zero); Ln (Concentração 

inicial/Concentração) vs. tempo (Primeira ordem); 1/ (Concentração) vs. tempo 

(Segunda ordem). 

Os cálculos de ordem de reação foram baseados em 50% do produto formado, 

pois a medida de velocidade de reação, exclusivamente durante a etapa inicial do 

processo, é conveniente, pois as concentrações iniciais são conhecidas e se evitam 
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complicações que poderiam ocorrer pela interferência de produtos da reação ou pela 

ocorrência de outras reações (23). 

Modelo de Avrami: Baseado na equação geral de Avrami [−��(1 − �) = (
�)�] a 

ordem da reação(n) foi extraída usando o gráfico de ��[−��(1 − 	�)]	��. ��(�). A 

ordem de reação é derivada da inclinação da linha de regressão para cada 

experimento isotermal, enquanto a constante de velocidade (k) é derivada da 

interceptação da linha. 

A energia de ativação aparente (Ea) e o fator de freqüência pré-exponencial (A) 

obtidos da equação de Arrhenius após plote de ln k vs. 1/T(em K), a partir dos 

valores calculados de k para os dois tipos de reação. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Caracterização Do Rejeito Caulinítico 
 
Observa-se os teores obtidos de sílica, alumina e da perda ao fogo, estão bem 

próximos dos valores teóricos da caulinita (Tabela 1). Observa-se que o rejeito 

caulinítico possui elevado teor de Fe2O3 e TiO2, proveniente do caulim. 

 
Tabela 1: Composição Química do Rejeito Caulinítico. 

Constituintes (%) Rejeito Caulinítico Caulinita Teórica 

Al2O3 36,545 39,5 

Fe2O3 1,871 - 

Na2O 0,354 - 

P2O5 0,156 - 

SiO2 45,585 46,54 

TiO2 1,005 - 

P.F 14,31 13,96 

 -Abaixo do Limite de Detecção para FRX.  

O difratogramas de raios-X do rejeito caulinítico apresentado na Figura 1, 

mostra que o rejeito caulinítico é constituído essencialmente pelo mineral caulinita 

com a presença dos seus dois picos principais nas reflexões 001 (7,15Å) e 002 

(3,566Å). Esse material também apresentou traço de anatásio. Observam-se 

nitidamente os dois “triplets” típicos da caulinita (destacado na Figura 1), porém as 
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reflexões na região compreendida entre 18° - 23° (2θ) se sobrepõem e/ou não se 

definem bem por apresentar algum grau de desordem ao longo do eixo b (chamada 

de “mal-cristalizada”), por conter Fe2+ e/ou Fe3+ na estrutura, ocasionando esta 

possível desordem.  

 

Figura 1 - Difratograma do Rejeito Caulinítico (RC); (K= Caulinita; A = Anatásio). 

 
Caracterização Dos Produtos 
 

Com os resultados da difração de raios-X, verificou-se que a 80°C, nestas 

condições de síntese, não há formação de novas fases cristalinas, apenas a 

permanência da caulinita, mostrando que essa temperatura não dispõe energia 

suficiente para ativar a reação no intervalo de tempo estudado. O difratograma dos 

produtos permanece inalterado ao difratograma do material de partida (Figura 1). 

Os resultados da análise química dos produtos sintetizados com 12 horas de 

reação para as temperaturas de 100, 120 e 150ºC são mostrados na Tabela 2. 

Observa-se que a razão Si/Al obtida, próxima de 1, condiz com a da sodalita básica, 

que pertence à classe das zeólitas com baixo teor de silício que, por sua vez, tem a 

mesma relação Si/Al da caulinita. Observa-se ainda que os produtos têm um 

aumento no teor de sódio conforme a cristalização de sodalita, associado ao 

aumento do tempo. Porém o teor de sódio a 12 horas em 150C é próximo ao 

sintetizado por Paz et al. (2010) , que é próximo a 20%, que sintetizou  a 150 °C, por 

24 horas e utilizando a metacaulinita como material de partida. 
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Tabela 2: Análise química dos produtos de síntese com 12 horas para 100, 120 

e 150ºC. 

Constituintes (%) S12H-100 S12H-120 S12H-150 SOD-P4* 

Al2O3 34,60 29,19 28,11 27,52 

Fe2O3 1,70 1,55 1,45 0,51 

Na2O 4,77 15,22 19,89 19,11 

SiO2 43,00 38,35 36,06 37,25 

TiO2 1,03 0,95 0,87 0,71 

P.F 14,82 14,58 13,44 14,81 

*Paz et al., 2010. 

A Tabela 3 apresenta o tempo de formação da sodalita para cada temperatura 

estudada. Para os produtos de síntese a 150ºC, a partir das análises de difração de 

raio-X, verificou-se que houve o surgimento de sodalita já com 2 horas de reação, 

diferentemente das outras temperaturas de síntese. Esta sodalita teve sua formação 

com uma maior velocidade, assim como, a intensidade dos picos característicos com 

mais contagem. Porém, esta condição também favorece a formação de Faujasita-

Na, em menor concentração, mas presente.  

Tabela 3: Tempo de formação da Sodalita. 

Temperatura 
 Tempos Reacionais (horas)   

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

100ºC - - - - - x x x x x x x 

120ºC - - x x x x xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

150ºC X x x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(xxx)- dominante; (x)- presente e (-) ausente 

 

Modelo Cinético 
 
A Figura 2 mostra que a síntese de 80ºC com tempo de 24 horas não houve 

diminuição do pico principal da caulinita e nem surgimento de outra fase 

mineralógica comparando com o pico principal da caulinita in natura. A Figura 3 
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mostra o comportamento cinético dos experimentos estudados. E de acordo com a 

discussão química e mineralógica já feita anteriormente, a temperatura tem grande 

influência na cinética de transformação da caulinita em sodalita, nitidamente 

observado nas intensidades dos picos principais dessas duas fases, 001 e 110, 

caulinita e sodalita respectivamente. É o que mostra também o gráfico do fator de 

conversão vs. tempo (Figura 4). 

 

Figura 2 - DRX de raios-X do produto de síntese a 80ºC(24 horas) e do Rejeito Caulinítico. 

 

Figura 3 - Difratogramas de raios-X 3D dos produtos de síntese com o tempo (0-24horas). 

100ºC 120ºC 150ºC 
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Figura 4 - Gráfico do fator de conversão de formação da sodalita vs. tempo. 

 
Reações Homogêneas 

 
Segundo os parâmetros cinéticos e coeficientes de correlação obtidos (Tabela 

4), o modelo de Ordem zero é o que melhor reproduz os dados experimentais para a 

formação de sodalita nas três temperaturas. Observa-se também que os valores da 

constante de velocidade no modelo de ordem zero, vai aumentando de acordo com 

o aumento da temperatura, pois a velocidade de reação é função da temperatura. 

 
Tabela 4: Constante de velocidade e coeficientes de correlação do modelo 

homogêneo. 

Temperatura de 

Síntese 

Ordem Zero 1ºOrdem 2ºOrdem 

k R2 k R2 K R2 

100ºC 1,5572 0,8369 0,3224 0,8178 -0,5747 0,7538 

120ºC 3,4578 0,9343 0,5334 0,7896 -0,8907 0,7162 

150ºC 10,522 0,9997 3,3641 0,775 -2,4967 0,7506 

 
 

Reações Heterogêneas 
 

Para os cálculos de reação heterogênea foi utilizado o modelo cinético de 

Avrami. Os resultados dos parâmetros da análise cinética do modelo de Avrami (n, k 

e R2) estão apresentados na Tabela 5 para as três isotermas. 
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Tabela 5: Resultados da análise cinética usando modelo de Avrami. 

Temperatura de Síntese 
Ordem Zero 

n K R2 

100ºC 2,6064 0,0002 0,7277 

120ºC 0,8081 0,0781 0,9699 

150ºC 1,0306 0,1606 0,971 

 
Pode-se dizer que: para as temperaturas de 150ºC e 120ºC os cristais crescem 

de forma unidimensional, já para 100ºC, os cristais crescem de forma 

bidimensional(24). 

 

Energia de Ativação Aparente 

 

Para os cálculos de energia de ativação aparente foi utilizado a equação de 

Arrhenius. Os valores de energia aparente, fator de freqüência pré-exponencial e 

coeficientes de correlação para os dois tipos de reações estudadas, estão descritos 

na Tabela 6. Observa-se que os resultados dos parâmetros cinéticos obtidos e a 

correlação alta alcançada para a reação homogênea de ordem zero simplificam a 

proposta cinética de transformação de caulinita em sodalita em um primeiro 

momento, o que já satisfaz como uma primeira discussão a respeito de um problema 

tão complexo. 

 

Tabela 6: Resultados dos parâmetros da equação de Arrhenius. 

 
Reação 

Homogênea 
Reação Heterogênea 

Ea (Kcal/mol) 12,4261 39,0167 

A (min-1) 1,98 x 106 2,96 x 1023 

R2 0,991 0,6668 
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CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

  A temperatura de 80ºC não foi suficiente para quebrar a estrutura cristalina do 

material de partida e disponibilizar o Si e Al para formação de sodalita. O que já 

acontece a 100 °C a partir de 12 horas de reação. Porém a conversão é baixa. 

O modelo cinético de reação homogênea de ordem zero foi o que melhor 

representou os dados experimentais para as três temperaturas, 100°C, 120°C e 

150°C, com R2=0,8369; 0,9343; 0,9997 e constante de velocidade 1,5572; 3,4578; 

10,522, respectivamente. 

De acordo com a análise cinética considerando o sistema reacional como 

homogêneo, pode-se dizer que: a transformação de caulinita em sodalita independe 

da concentração da fase formada, porém depende fortemente da temperatura. 

Finalmente, conclui-se que a técnica de difração de raios X pode ser uma 

ferramenta poderosa em estudos cinéticos de transformação de fase ex situ. 
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KINETIC STUDY OF FORMATION OF SODALITE FROM A KAOLIN WASTE OF 
RIO JARI - PA 

 
 

ABSTRACT 
 

Zeolites are materials with a wide industrial application, which has motivated the 
development of a large number of scientific papers on this topic. This work presents 
a kinetic study of the formation process of sodalite produced from the reaction of the 
kaolin waste in the presence of sodium hydroxide solution (5M) performed at 
temperatures of 80, 100, 120 and 150 ° C. The process was conducted in batch, 
static, and autoclaves lined with Teflon, and monitoring the kinetics was performed 
by ex situ XRD analysis of the materials obtained in the time interval from 2 to 24 
hours. The kinetic model that best describes this transformation is zero-order 
homogeneous reaction. Finally, we conclude that the technique of X-ray diffraction is 
a powerful tool to study the kinetics of phase transformation ex situ. 
 
 
 
Keywords: kaolin waste, sodalite, XRD, kinetics. 
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