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O hidróxido de alumínio, conhecido como alumina é o principalcomponente da bauxita 
(principal minério de alumínio). A sua obtenção a partir domineral, ou a síntese em laboratório 
têm motivado inúmeras pesquisas visando as mais diversas aplicações deste material. 
  

A síntese da alumina tem como precursor o hidróxido de alumínio. A calcinação do 
hidróxido produz a alumina. Os processos mais difundidos de síntese da alumina são o de Bayer, 
a síntese sol-gel, a síntese hidrotérmica e a decomposição de sais de alumínio.  
  

A metodologia proposta neste trabalho de pesquisa é o preparo de hidróxido, e 
consequentemente, de alumina a partir de latas de alumínio. O método teve como base o processo 
de Bayer (1888) substituindo parâmetros como: matéria prima convencional (argilas nobres) por 
alumínio metálico, cristalização por saturação de soluto por precipitação por neutralização, 
resultando em condições distintas de obtenção dos aluminatos de sódio e hidróxido de alumínio.  

 
Durante os ensaios de caracterização dos materiais obtidos, houve limitações com relação 

aos equipamentos de análise, uma vez que o convênio com a UNIVAP foi finalizado antes do 
prazo previsto. Com intuito de se obter um método de ensaio alternativo, optou-se pela 
determinação da densidade de sólidos pela densidade relativa. O picnômetro é uma vidraria usada 
para medir a densidade através dos fenômenos físicos de adsorção e absorção de um líquido não 
solúvel a uma amostra. Devido a essas características o método do picnômetro foi escolhido para 
a investigação do comportamento das amostras obtidas neste trabalho. 

 
As investigações foram realizadas para 49 amostras, de 7 lotes de síntese e de massa 

variada entre 0,3 e 6,5 gramas. As amostras elencadas neste resumo são denominadas T6-65°C-
0.9 e R-T2-65°C-1.8. Durante as análises, foi observado um comportamento de variação da 
densidade, não compreendido até o momento. Os resultados são mostrados nãos gráficos das 
Figuras 1A e 1B.  
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Fig. 1A  

 

Fig. 1B   

 
 

A Fig. 1A refere-se aos resultados obtidos com a amostra T6-65°C-0.9, e pode-se 
observar o aumento da densidade conforme aumenta-se a massa a ser analisada. Em contraste a 
Fig. 1B, referente a amostra R-T2-65°C-1.8, apresentou um comportamento de aumento na 
variação da densidade para massas elevadas.  

 
Os resultados apresentados neste trabalho mostram que o método do picnômetro para a 

determinação das densidades relativas das amostras de hidróxido, obtido a partir das latas de 
alumínio, não foi satisfatório. Esses resultados serão comparados com os obtidos pelo método de 
adsorção de BET.  

 
  
 


