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Introdução 
Sínteses de zeólitas com base em caulim, como 
fonte de Si e Al, é motivo de investigação em 
decorrência da dificuldade no entendimento da 
transição entre as fases caulinita e sodalita, que 
dependem da razão estequiométrica entre os 
reagentes alcalinos, do tempo e da temperatura de 
síntese.1 
Este trabalho teve por finalidade avaliar as 
condições nas quais a sodalita básica pudesse ser 
sintetizada. Para tanto, a escolha dos reagentes, 
NaOH e Na2CO3, o tempo e a temperatura foram 
selecionados de modo a simular as condições 
reacionais do processo Bayer, uma vez que a 
sodalita básica é uma das principais fases 
mineralógicas existentes na lama vermelha. 
A síntese hidrotermal foi realizada em reatores à 
pressão com auxílio de um forno de laboratório e 
rampa de aquecimento de 10°C/min até atingir a 
temperatura de 170°C, permanecendo nesta por 1, 2 
e 4 h A síntese foi realizada com diferentes 
concentrações de reagentes (Tabela 1), para 
amostras de caulim calcinadas a 500, 700 e a 
900°C, por 1 h. Os produtos da síntese foram 
caracterizados por DRX, MEV e IV. 

Resultados e Discussão 
A análise dos resultados da calcinação do caulim, 
obtidos por meio da DRX (Figura 1A), indicou o total 
rompimento da estrutura cristalina da caulinita para 
as amostras calcinadas a 700 e a 900°C. Verificou-
se que nas sínteses, com caulim calcinado a 700°C 
e os procedimentos P1 e P2 (Tabela 1), ocorreu à 
total conversão da metacaulinita em sodalita básica, 
Figura 1, no entanto, os tempos de síntese foram de 
4 e 1 h, respectivamente. 
 

Tabela 1. Condições utilizadas nas sínteses.  
Caulim Na2CO3 NaOH H2O 

Síntese 
(número de mols) 

P 1 1 8,0 1,9 143,3 
P 2 1 1 9,3 64,7 

Caulim: Al2Si2O5(OH)4 

 
A micrografia do material obtido após a síntese P1 
por 4 h, Figura 1B, comprova a formação da sodalita 
básica, identificada pelas formas arredondadas 
características dos policristais, que crescem e se 
aglomeram, como anéis de lã.2 
 

 
Figura 1. (A) DRX das amostras de caulim bruto, 

calcinado a 700°C e do produto da síntese P1 com 
caulim calcinado a 700°C por 4 h e, em (B), MEV do 

produto da síntese P1. 

Conclusões 
As sínteses com o caulim calcinado a 700 e 900°C 
foram bem sucedidas. Enquanto que, às com 
calcinação a 500°C não foram satisfatórias, 
observando-se à formação de fases zeolíticas 
intermediárias. O tempo de síntese está diretamente 
relacionado à quantidade de NaOH utilizada nas 
sínteses. O aumento da concentração de NaOH 
diminui o tempo de síntese. 
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