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 A alumina (hidróxido de alumínio) é o componente majoritário da bauxita, que é o 
principal minério de alumínio. A sua extração, bem como preparação em laboratório motivam 
inúmeras pesquisas devido ao seu uso não só como suporte para catalisadores, mas também pelo 
seu vasto uso em cerâmicas e materiais abrasivos, pela sua inércia química, alto ponto de fusão e 
resistência a oxidação e corrosão.  
  

O precursor sintético para a alumina é o hidróxido de alumínio, cujos processos mais 
difundidos de síntese da alumina são Bayer, síntese sol-gel, síntese hidrotérmica e decomposição 
de sais de alumínio. A calcinação do hidróxido produz a alumina. Durante a pesquisa se fez 
necessário uma revisão bibliográfica para a compreensão dos processos citados acima, já que 
cada um deles resulta em um produto com aspectos químicos e físicos distintos.  
  
 A alumina pode ser usada como suporte de catalítico devido a possibilidade de ter alta 
área superficial e porosidade. O aumento da área superficial, bem como a melhoria das 
características texturais favorece a reatividade dos catalisadores metálicos e permite o uso da 
alumina como suporte para estes. Porém, na produção dos precursores de alumina, ainda não é 
possível controlar simultaneamente as propriedades de interesse, tais como, área superficial, 
estrutura cristalina e a morfologia das partículas.  
  

Neste trabalho de pesquisa foram desenvolvidas aluminas cuja aplicação é o seu uso como 
suporte de catalisadores metálicos empregados em processos de refino de petróleo, 
principalmente nos processos de hidrotratamento (HDT). Hidróxidos de alumínio foram 
preparados via digestão básica de alumínio constituinte de latas de refrigerante com hidróxido de 
sódio.  

 
Os hidróxidos obtidos foram caracterizados empregando as técnicas de difratometria de 

raios-X. Foram realizados testes com picnômetros para determinação da densidade de amostras 
de hidróxido, utilizando o método de densidade relativa. A densidade relativa é a razão entre as 
densidades absolutas de duas substâncias, onde uma delas é usada como referencial. 
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A investigação resultou em 43 amostras em um total de 7 lotes de síntese, variando as 

alíquotas de 1 á 6 gramas. A representação T1 – 1.8 – 65 ºC, encontrada na Tabela 1, intitula o 
tipo 1 de amostra analisada, 1,8 [mol/L] de ácido de cristalização e temperatura de cristalização 
de 65 ºC. A Tabela 2 refere-se a amostra T1 – HCL – 65 ºC - 0.9 M,  que representa o tipo 1 de 
amostra analisada, 0,9 [mol/L] de ácido de cristalização HCL e temperatura de cristalização de 65 
ºC. Os resultados mostrados nas Tabelas 1 e 2 se referem respectivamente as amostras que 
apresentaram menor e maior desvio padrão amostrais,, representando assim uma observação mais 
ampla dos experimentos. Devido ao formato de síntese aqui exigido, os resultados das demais 
amostras foram omitidos. 

 
 

 T1 – 1.8 –  65 ºC  

assa da 
Amostra 

Densidade 
g/m³ 

Média 
Densidade Desvio 

3.762 2.914 

2.828 0.076  

4.256 2.891 

6.534 2.903 

2.486 2.750 

2.599 2.780 

 2.265 2.732 

                                                                     
 

 
As alíquotas apresentadas na Tabela 1 têm um valor aceitável de desvio e, portanto, uma 

densidade calculada possível. Em contrapartida a Fig.2 demonstra um desvio muito maior do que 
o aceitável, logo, esses valores não podem ser considerados. Os resultados demonstram um nível 
de variação das densidades entre amostras de mesmo lote com massa diferentes, indicando um 
limitante de replicabilidade atrelado a massa da amostra a ser analisada. 
 

T1 – HCL – 65 ºC - 0.9M 

Massa da 
Amostra 

Densidade 
g/m³ 

Média 
Densidade Desvio 

1.013 3.808 

3.404 0.467 

1.012 3.653 

1.034 2.750 

Tabela 2                                                                    Tabela 1                                                                   


