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 O principal objetivo do trabalho é desenvolver aluminas especiais para o uso como suporte de 

catalisadores empregados em processos de refino de petróleo, principalmente nos processos de 

hidrotratamento (HDT). O processo de síntese de alumina a partir de latas de alumínio é dividido 

em cinco etapas: digestão, cristalização, envelhecimento, secagem e calcinação. Na etapa de 

digestão, as latas de alumínio, limpas e cortadas em pedaços de aproximadamente 5,0 mm de 

comprimento e de largura, são imersas em solução de hidróxido de sódio. A digestão ocorre sob 

agitação magnética a temperatura ambiente. A solução obtida nesta etapa é filtrada e preparada 

para a etapa de cristalização. Durante a etapa de cristalização, realizam-se combinações dos 

parâmetros: tempo de adição do ácido nítrico, concentração do ácido, temperatura e pH do meio, 

obtendo-se como produto o hidróxido de alumínio em solução aquosa. Na etapa de envelhecimento 

avalia-se o efeito do tempo no qual o precipitado permanece em contato com a solução-mãe.  Após 

esta etapa, o hidróxido de alumínio é filtrado, lavado, seco e calcinado. O produto obtido na etapa 

de calcinação é o óxido de alumínio (alumina). A tabela 1 apresenta os resultados experimentais 

de seis ensaios de hidróxido de alumínio, sendo as seguintes grandezas físicas mensuradas: área 

superficial, volume e diâmetro de poro. Os métodos empregados na obtenção dos resultados 

experimentais foram MBET, BJH e difratometria de Raios-X. 
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Tabela 1. Resultados das análises texturais dos hidróxidos sintetizados. 

 
Ensaios L. T. C. C.A. A.S.-MBET A.S-BJH V.P.-BJH D.P.-BJH D.P.M-BJH 

A 500 40 9 117,06 97,60 0,13 34,06 52,53 

B 500 70 0,9 175,19 182,87 0,21 47,05 50,13 

C 750 75 0,9 171,90 218,58 0,44 63,10 98,27 

D 1000 75 0,9 155,50 210,67 0,36 52,31 86,89 

E 1250 75 0,9 148,78 201,77 0,35 52,43 87,74 

F 1500 75 0,9 188,63 234,54 0,49 79,89 100,96 

[Tempo de adição do ácido nítrico: 2 horas (2,4 mL/min); L. (lavagem, mL de água destilada); T.C. (temperatura de 

cristalização, °C); C.A. (concentração do ácido nítrico, mol.L-1); A.S.-MBET (área superficial, m².g-1); A.S.-BJH (área 

superficial, m².g-1; V.P.-BJH (volume de poro, cc.g-1); D.P.-BJH (diâmetro de poro, Å); D.P.M-BJH (diâmetro de poro 

médio, Å)]. 

 

Observou-se (dados não mostrados) que as características texturais permanecem aproximadamente 

constantes com a redução do tempo de envelhecimento de 12 horas para 2 horas. Variou-se a 

temperatura e a concentração (ensaios A e B) como um estudo preliminar de determinação das 

melhores condições para os ensaios subsequentes.  Ao comparar os resultados dos ensaios A e B 

observou-se um aumento de 50% na análise de A.S.-MBET, de 87% na análise A.S-BJH, de 62% 

na análise V.P.-BJH e de 72% na análise de D.P.-BJH. Os ensaios C até F evidenciam que a 

quantidade de água usada na etapa de lavagem reflete nas características texturais, sendo os 

melhores resultados, em todas as análises, obtidos com a lavagem empregando 1500 mL de água 

destilada (ensaio F). Estudos mais aprofundados estão sendo realizados para elencar maiores 

indícios de correlação entre os parâmetros experimentais em função das características texturais do 

hidróxido de alumínio. Evidentemente, as assertivas deste trabalho podem ser revistas mediantes 

novos experimentos, no entanto há indícios de que as características texturais independem do 

tempo de envelhecimento e dependem da quantidade de água de lavagem.  

 


