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Resumo: Esse trabalho apresenta uma aplicação para os rejeitos de caulim da 
Amazônia através da síntese de sodalita, além disso, a série de sodalitas foi 
sintetizada com as mesmas condições do processo Bayer para entender e controlar 
sua formação quando necessário para o mesmo. Esses rejeitos são gerados por 
empresas localizadas no estado do Pará e são constituídos principalmente por 
caulinita, configurando-se assim em um excelente material de partida para produção 
de zeólitas. O processo de síntese foi realizado em autoclaves e foram avaliadas 
duas temperaturas de síntese, 150 e 200 ºC, as mesmas usadas no processo Bayer. 
Os ânions utilizados na mistura reacional para obter as séries de sodalita foram: 
cloreto carbonato e sulfato, e como fonte de sódio foi utilizado NaOH em solução. 
Sodalita foi produzida em todas as condições de síntese, mostrando que através dos 
rejeitos de caulim da Amazônia foi possível um estudo sobre o processo de síntese 
de sodalita. 
Palavras chaves: rejeitos de caulim, caulinita, sodalita 
 

Introdução 

 

A sodalita é um composto cristalino formado involuntariamente no processo 

Bayer. Esse processo envolve a extração de alumina a partir da bauxita, utilizando 

uma solução concentrada de NaOH em temperatura variando de 150-240 ºC. Na 

bauxita, a caulinita está presente como impureza mineral e apresenta em sua 

estrutura sílica reativa solúvel em solução cáustica, que favorece a formação do 

chamado desilication products, principalmente a sodalita. Ânions como OH-, Cl-, 

CO3
2-, SO4

2-, de diferentes fontes presentes no licor também como impurezas, têm 

um efeito negativo na eficiência do processo. Contudo, é possível remover essas 

impurezas pela incorporação desses íons na estrutura da sodalita e cancrinita 

(Whittington et al., 1998; Barnes et al., 1999; Armstrong & Dann, 2000). 

Dessa forma, o conhecimento das condições de síntese da sodalita a partir de 

caulinita torna-se uma ferramenta importantíssima no Processo Bayer, pois mesmo 

que a formação da sodalita tenha um efeito positivo por capturar sílica reativa e 
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outras impurezas inorgânicas, que são prejudiciais para o processo, por outro lado, 

também são capturados sódio e alumínio, aumentando assim o custo do processo.  

A transformação hidrotermal da caulinita em solução concentrada de NaOH 

tem se tornado o método mais apropriado para sintetizar membros da família 

sodalita, desde 1947, com os trabalhos de Borchet e Keidel, mesmo apesar de 

existir outros métodos (Buhl et al., 1997). Assim, esse processo de síntese tem sido 

muito estudado e algumas informações através do mesmo foram adquiridas com 

interesse no Processo Bayer (Gerson & Zheng, 1997; Whittington et al.,1998; Barnes 

et al.,1999) ou simplesmente para efeito de estudo (Breck, 1974; Barrer, 1978; 

Engelhardt et al., 1992; Buhl et al., 1996; Buhl et al., 1997; Benharrats et al., 2003 e 

Kallai & Lapides, 2007).  

Os rejeitos de caulim da Amazônia, mais especificamente os da região do 

Capim e Jari estão sendo muito utilizados em áreas como cerâmica, cimento e 

zeólitas, devido serem constituído principalmente por caulinita (Flores & Neves, 

1997; Barata & Dal Molin, 2002; Barata, 2007; Lima, 2004; Lima, 2006; Martelli, 

2004; Saldanha, 2006; Maia, 2007; Maia et al. 2007, 2008; Moraes, 2008; Paz, et al., 

2010; Maia et al., 2011). Esses rejeitos são gerados por empresas localizadas no 

estado de Pará, e a iniciativa de utilizar esses rejeitos em vez de materiais naturais 

tem contribuído para economia dos processos e para a qualidade do meio ambiente.    

A estrutura em camada da caulinita consiste da repetição de uma folha 

tetraédrica e uma folha octaédrica, dita 1:1 (T-O) e sua cela unitária é composta por 

seis centros octaédricos e quatro centros tetraédricos (Bergaya et al., 2006). A 

estrutura da sodalita é composta por um arcabouço, formado pela união de 

tetraedros de Si e Al. Esse arcabouço consiste de um arranjo perfeitamente 

periódico de poliedros [48, 66], a β-cadeia (cadeia sodalita) de total preenchimento do 

espaço, com um conteúdo da cela unitária de [SiAlO4]66-, que corresponde a duas β-

cadeias. Os cátions M+ compensam a carga negativa do arcabouço e as β-cadeias 

podem conter uma variedade de sais encapsulados M+ A-, hidróxido M+ OH- e/ ou 

moléculas de água. (Engelhardt et al., 1992). A estrutura da sodalita é cúbica e 

pertence ao grupo espacial P-43n, com a seguinte estequiometria: Na6+X [AlSiO4]6 

2X. nH2O, sendo X = OH-, Cl-, 1/2CO3
2-, 1/2  SO4

2- ou NH3
- (Engelhard et al., 1992). 

Assim, esse trabalho tem como objetivo sintetizar sodalita com as mesmas 

condições do processo Bayer para entender e controlar sua formação quando 

necessário para esse processo. Outro objetivo para alcançar o anterior descrito é a 
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utilização dos rejeitos de caulim da Amazônia, da região do Jari e do Capim, como 

fonte de Si e Al, com o intuito de buscar matérias primas baratas para a economia 

de tal estudo, levando também em consideração as questões ambientais. 

 

Materiais e Métodos 

 

Na síntese da sodalita foi utilizada como fonte de Si e Al o rejeito de 

beneficiamento de caulim para indústria de cobertura de papel da região do Capim 

(RC) e do Rio Jari (RJ), mais especificamente o proveniente da etapa de 

centrifugação de duas empresas, que exploram as respectivas minas, localizadas no 

Estado do Pará, na Região Amazônica. Esse rejeito foi a única fonte de Si e Al, pois 

a sodalita apresenta razão Si/Al mínima e igual a da caulinita. Como fonte de sódio 

foi utilizado uma solução de NaOH a 1M. Os ânions que serão incorporados na 

estrutura da sodalita foram obtidos a partir das seguintes soluções NaCl , Na2CO3 e 

Na2SO4 a 1M. 

O processo de síntese foi realizado em autoclaves de aço inox com copo de 

teflon no seu interior e volume aproximado de 50 mL. Foram avaliadas duas 

temperaturas de síntese, 150 e 200 ºC, as mesmas usadas no processo Bayer. A 

quantidade dos materiais de partida foi calculada estequiometricamente, de acordo 

com a fórmula estrutural da sodalita: Na6+X [AlSiO4]6 AX. nH2O, sendo A = Cl-, 1/2 

CO3
2-, 1/2 SO4

2-, considerando X=6, para se ter a relação Na/Al=2 para toda a série 

sodalita.  

Todos os ensaios foram realizados em duplicata, em autoclaves, na qual 

massas estequiométicas de caulinita foram reagidas com soluções fonte de Na e 

ânion e 15 mL de água. As autoclaves foram levadas à estufa nas temperaturas 

estudadas, 150 e 200 ºC. Os produtos de síntese foram lavados e filtrados até pH 

neutro. Posterior a lavagem, esses foram secos a 100 ºC por 6 h. Os produtos de 

síntese foram caracterizados através de análises de difração de raios X (DRX) e 

Espectrometria de Infravermelho (EIR ou IR) e os rejeitos de caulim do Capim (RC) 

e Jari (RJ) por DRX e análise química. Essas técnicas serão descritas a seguir: 

- As análises de difração de raios X (DRX) foram feitas em difratômetro modelo 

X´Pert Pro MPD (PW 3040/60) PANalytical, com goniômetro PW3050/60 (teta/teta) e 

com tubo de raios X cerâmico de anodo de Cu (Kα1=1,540598Å) modelo 

PW3373/00, foco fino longo, filtro Kβ de Ni, detector X’Celerator RTMS (Real Time 
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Multiple Scanning) no modo scanning e com active length 2,122º. Foram realizadas 

as seguintes as condições instrumentais: varredura 5° a 75° em 2θ, 40 kV, 40 mA, 

passo 0,02° em 2θ e tempo/passo 5 s, fenda divergente 1/2º e anti-espalhamento 1º, 

máscara 10 mm, movimento da amostra spinning, com 1 rps. A aquisição de dados 

foi feita com o software X’Pert Data Collector, versão 2.1a, e o tratamento dos dados 

com o software X´Pert HighScore versão 2.1b.  

- A composição química total das amostras foi analisada por métodos combinados 

de espectroscopia de emissão ICP e ICP massa.  

- Espectroscopia de Infravermelho (EIV) com um espectrofotômetro Perkin Elmer 

FTIR 1760X, com transformada Fourier, na região 4000-400 cm-1, com uma 

resolução de 4 cm-1, sendo as pastilhas produzidas por KBr. 

 As análises de DRX e IV foram realizadas no Instituto de Geociências, da 

Martin-Luther Universität- Halle Winttenberg-Alemanha. 

 Os produtos de síntese foram nomeados com dígitos (letras ou números), os 

quais lembram as condições de síntese, na seguinte ordem: (1) C ou J, para 

diferenciar qual a fonte de Si e Al utilizada (Capim ou Jari), (2) as letras do ânion a 

ser inserido na estrutura da sodalita (SO, CO, Cl), (3) a temperatura de síntese e (4) 

o valor da relação Na/X na mistura reacional. 

 

Resultados e Discussões 

 

Caracterização dos materiais de partida 

Os difratogramas do RC e RJ são apresentados na Figura 1, em que é 

possível se observar que ambos os rejeitos são constituídos principalmente por 

caulinita e que pelo valor da intensidade e perfil (elevado e estreito, 

respectivamente) do pico principal desse argilomineral verificou-se que o RC 

apresenta um elevado grau de ordem estrutural, comparando com RJ. Minerais 

acessórios também foram encontrados como: anatásio, no caso do RC e RJ e 

muscovita e quartzo no RC. 

A composição química dos dois rejeitos estudados é apresentada na Tabela 

1. Para ambos os materiais observou-se que a quantidade de Al2O3, SiO2 e H2O 

estão próximos aos valores teóricos para caulinita (39.5% Al2O3, 46.54% SiO2, 

13.96% H2O). O teor de Fe encontrado no RC (0,69%) está abaixo de 1%, então não 

seria possível detectar nenhum mineral de Fe por DRX. No caso do RJ, mesmo com 
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1,72% de Fe presente, também não foi encontrado nenhum mineral de Fe por DRX. 

Isso pode ser explicado considerando que cerca de 1,5% desse valor é atribuído ao 

Fe estrutural na caulinita da região do Jari (Araújo, 1995). Assim, o Fe 

possivelmente é o responsável pelo baixo grau de ordem estrutural da caulinita do 

RJ.  

 

 

Figura 1. Difratogramas de raios- X do RC e do RJ. K: caulinita, M: muscovita, An: 

anatásio e Q: quartzo 

 

Tabela 1. Análise química do RC e RJ 
Componente RC (%) RJ (%) 

SiO2 46,50 44,98 

Al2O3 38.40 37,34 

Fe2O3 0,69 1,72 

TiO2 0,96 1,14 

CaO <0,01 0,02 

MgO <0,01 0,01 

Na2O <0,01 0,09 

K2O 0,10 <0,01 

PF 13,60 14,40 
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Caracterização dos Produtos de Síntese 

Produtos sintetizados na Temperatura de síntese de 150ºC 

As Figuras 2 e 3 apresentam os difratogramas dos produtos sintetizados a 

partir do rejeito de caulim do Capim (RC) e do Jari (RJ), respectivamente, e os 

ânions correspondentes utilizados na mistura reacional: cloreto, sulfato e carbonato, 

para a relação Na/Al=2. Nesses difratogramas verificou-se que a sodalita foi 

produzida em todos os produtos, contudo a caulinita não reagiu totalmente para 

essas condições de síntese. Picos característicos da cancrinita também foram 

verificados para os produtos formados a partir do cloreto, para os materiais de 

partida RC e RJ, porém com intensidades bem menores em relação a sodalita. 

Assim, nesses produtos, sodalita é a fase principal. Comparando as duas fontes de 

Si e Al pode-se considerar que o RJ é mais reativo na síntese da sodalita, pois o 

pico principal da caulinita apresenta menor intensidade nos produtos sintetizados a 

partir desse material do que em relação ao RC. Isso era de esperar, já que a 

caulinita do RC apresenta elevado grau de ordem estrutural e dessa maneira é 

menos reativa que o RJ constituído por caulinita de baixo grau de ordem estrutural.  

As Figuras 4 e 5 apresentam os espectros de infravermelho dos produtos 

sintetizados a partir do RC e RJ, com diferentes ânions, na temperatura de síntese 

de 150 ºC. Em todos os espectros foram verificadas bandas próximas a 3600 cm-1 e 

1600 cm-1, relacionadas à água zeolítica. Segundo Breck (1973), bandas como as 

relacionadas ao modo de ligação nos tetraedros (≈ 460 cm-1) e ao modo de 

estiramento simétrico (≈ 660 cm-1) e anti-simétrico das ligações Si-O-Al nos TO4 (≈ 

1000 e 990 cm-1), são característica da sodalita e também foram encontradas 

nesses espectros. Zheng et al. (1997), Whittington et al. (1998) e Alkan et al. (2005) 

encontraram bandas próximas a 729, 701 e também a 660 cm-1 características da 

sodalita. Essas bandas também foram observadas em todos os produtos 

sintetizados nesse trabalho. Assim como também, as bandas nas proximidades de 

461 e 432 cm-1 que estão presentes em todos os espectros e indicam a presença de 

sodalita em todos os produtos (Whittington et al., 1998 e Alkan et al., 2005). 

Verificou-se para cada produto, sintetizado a partir do RJ e RC, a incorporação do 

respectivo ânion, utilizado na mistura reacional, na estrutura da sodalita, através da 

presença de suas bandas características nos espectros: ≈1140 cm-1 (sulfato), ≈1450 

cm-1 (carbonato) e ≈700 cm-1 (cloreto) (Breck, 1973; Buhl, 1996; Whittington et al., 

1998). Para os produtos sintetizados utilizando-se cloreto na mistura reacional, não 
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foram observadas em seus espectros, bandas relacionadas à cancrinita como as 

próximas a 691, 629 e 565 cm-1, as quais foram encontradas por Zheng et al. (1997). 

Segundo dados de DRX, cancrinita está presente nesses produtos, porém em 

quantidades bem menores que a sodalita, comparando-se a intensidade dos picos 

de ambas. Assim, a ausência dessas bandas, confirma o que já foi observado pela 

DRX. 

 

 

Figura 2. Difratogramas dos produtos sintetizados a 150ºC a partir do RC  

 

 

Figura 3. Difratogramas dos produtos sintetizados a 150°C a partir do RJ 
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Figuras 4. Espectros de IV dos produtos sintetizados a 150°C a partir RC  
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Figuras 5. Espectros de IV dos produtos sintetizados a 150°Ca partir de RJ 

 

Produtos sintetizados na Temperatura de síntese de 200ºC  

A adição de cloreto na mistura reacional, para ambas as fontes de Si e Al (RC 

e RJ) resultou em produtos constituídos por sodalita, cancrinita e caulinita, como 

pode ser observados nas Figuras 6 e 7. Assim, mesmo elevando-se a temperatura 

de síntese para 200 ºC, a caulinita não reagiu totalmente. Porém, a intensidade do 
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pico principal da caulinita apresentou valores bem menores em relação aos produtos 

sintetizados a 150 ºC. Deste modo, a elevação da temperatura da síntese não 

contribuiu para a total reação da caulinita, para essas condições reacionais. 

Verificou-se valores maiores de intensidades do pico principal da sodalita e da 

caulinita no produto CCl-200-2 do que JCl-200-2. Provavelmente, partindo-se de RJ, 

a caulinita reage mais rapidamente para formar a sodalita, que por sua vez, depois 

de algumas horas, se transforma em cancrinita. Segundo a lei de Ostwald de 

sucessivas transformações, a fase menos estável termodinamicamente pode estar 

cineticamente disposta para precipitar primeiro e se transformar na fase mais estável 

com o tempo. Nesse caso, sodalita é a fase formada primeiramente e cancrinita é a 

mais estável, sendo que as duas, dependendo das condições de síntese, podem ser 

encontradas juntas. Então, sendo o RC constituído por caulinita de elevado grau de 

ordem estrutural, essa transformação pode acontecer em tempos mais prolongados. 

Por outro lado, a caulinita do RJ pode ser considerada mais reativa, levando-se em 

consideração a intensidade do pico 001 da mesma no seu correspondente produto 

de síntese (JCl-200-2), a qual é menor que no outro produto (CCl-200-2). Portanto, 

possivelmente partindo-se de um material mais reativo, a formação da sodalita 

ocorre em tempos menores e após certo tempo ocorre sua dissolução para formar a 

cancrinita. Os ânions sulfeto e carbonato e as condições reacionais contribuíram 

para formação da sodalita, sendo ela o único material microporoso encontrado para 

as duas fontes de Si e Al (RC e RJ). Verificou-se que o aumento da temperatura 

colaborou para total reação da caulinita. Ao se utilizar cloreto, sulfeto e carbonato na 

mistura reacional nota-se, para as fontes de Si e Al utilizadas (RC e RJ), que o pico 

principal da sodalita (3,64566/24,3962- d/2θ) teve sua intensidade elevada, quando 

a temperatura foi aumentada de 150 ºC para 200 ºC. Sendo assim, para essas 

condições, sodalita se cristaliza mais facilmente a partir de temperaturas elevadas. 

Os espectros de infravermelho dos produtos sintetizados a partir do RC e RJ, com 

diferentes ânions, na temperatura de síntese de 200 ºC são apresentados nas 

Figuras 8 e 9. Nesses espectros não foram encontradas notáveis mudanças com 

relação aos anteriores, os quais apresentavam os produtos sintetizados a 150 ºC. 

Assim, em todos eles foram encontradas bandas como as próxima a 3600 cm-1 e 

1600 cm-1 relacionadas à água zeólitica. E do mesmo modo, todas as bandas 

características da sodalita foram encontradas nesses espectros, sendo elas: 1000, 

660 e 460 cm-1, que estão relacionadas ao estiramento simétrico e anti-simétrico e 
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ao modo de ligação nos tetraedros, respectivamente (Breck, 1978); as próximas a 

729 e 701 cm-1 (Zheng et al., 1997;  Whittington et al.,1998 e Alkan et al., 2005) e na 

proximidade de 461 e 432 cm-1 (Whittington et al.,1998 e Alkan et al., 2005). Na 

temperatura de 200 ºC, para cada produto sintetizado a partir do RJ e RC, foi 

confirmada também a incorporação do respectivo ânion, utilizado na mistura 

reacional, na estrutura da sodalita, através da presença de suas bandas 

características nos espectros: ≈1140 cm-1 (sulfato), ≈1450 cm-1 (carbonato) e ≈700 

cm-1 (cloreto) (Breck, 1978; Buhl, 1996; Whittington et al.,1998). Outras bandas não 

foram encontradas, como as relacionadas à cancrinita, no caso dos produtos 

sintetizados utilizando cloreto na mistura reacional. Essa fase está presente em 

pouca quantidade, como foi observado no DRX e nesse momento no FTIR, pela 

ausência das mesmas. 

 

 

Figura 6. Difratogramas dos produtos sintetizados a 200°C a partir do RC  
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Figura 7. Difratogramas dos produtos sintetizados a 200°C a partir do RJ  
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Figuras 8. Espectros de IV dos produtos sintetizados a 200°C a partir do RC  
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Figuras 9. Espectros de IV dos produtos sintetizados a 200°C a partir do RJ  

 

Conclusões 

A série de sodalita foi formada a partir dos rejeitos de caulim do Capim e do 

Jari, o que era de se esperar, já que a caulinita é bem reativa em meio básico, para 

a formação desse material microposo. A caulinita do rejeito de caulim do Jari se 

mostrou mais reativa na síntese de sodalita devido a estrutura desse argilomineral 

apresentar baixo grau de ordem estrutural. 

Na temperatura de síntese 150°C, para relação Na/X=2 e os ânions 

carbonato, sulfato e cloreto na mistura reacional, a caulinita não reagiu totalmente, 

porém sodalita foi a fase principal. Assim, para determinados teores de sódio na 

mistura reacional, como Na/X=2, há uma formação mínima de sodalita, o que 

provavelmente evita o consumo de Al, no caso do processo Bayer e ainda, essa 

quantidade não tão elevada de sodalita poderia ajudar na eliminação de impurezas 

que estão no licor desse processo.  

Para a temperatura de 200°C e mistura reacional com relação Na/Al=2  e 

cloreto, a caulinita ainda não reagiu totalmente  para o RC e o RJ. No caso do 

carbonato e sulfato a total transformação de caulinita e formação da sodalita 

ocorreu. O íon cloreto se mostrou menos reativo, em relação ao carbonato, sulfato e 

hidroxila, na síntese de sodalita.  
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