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 O hidróxido de alumínio é um composto de fórmula química Al2(OH)3, matéria prima de 

ampla aplicação industrial. Exemplos de seu uso estão na formulação de fármacos, indústria 

médica, indústria metalúrgica, formulação de produtos de higiene pessoal e indústria 

petroquímica. Na indústria petroquímica o hidróxido de alumínio é o precursor do suporte 

catalítico alumina (óxido de alumínio) utilizado nas refinarias na retirada de poluentes das frações 

de destilação. Os catalisadores são indispensáveis nos processos modernos para adequação de 

combustíveis com menores índices de contaminantes, principalmente o enxofre.     

 O hidróxido de alumínio utilizado na indústria petroquímica no preparo de catalisadores a base 

de alumina deve ter algumas características físicas distintas, como área superficial elevada, 

porosidade e permeabilidade. O presente trabalho tem como objetivo investigar as características 

físicas de hidróxido de alumínio obtido por um método de síntese a partir de latas de alumínio. O 

processo de síntese da alumina pode ser resumido em cinco etapas: digestão básica do alumínio, 

precipitação de hidróxido pela adição de ácido, filtração, lavagem com água e calcinação. A 

digestão das latas de alumínio em solução de hidróxido de sódio 1,5 mol/L gera a solução de 

aluminato de sódio. A adição de ácido nítrico ajusta o pH da solução de aluminato de sódio até 

aproximadamente 8,5, no qual obtém-se uma suspenção de hidróxido de alumínio; esta etapa é 

realizada sob diferentes condições de velocidade de adição e temperatura. Na etapa de filtração o 

hidróxido de alumínio fica retido no papel filtro colocado em um funil de Büchner; o processo 

ocorre sob pressão reduzida. Água destilada é empregada na etapa de lavagem, que serve para a 

remoção dos sais e demais contaminantes. Por fim o hidróxido de alumínio é calcinado a 550 °C 

por 5 horas, transformando-o em óxido de alumínio.     

 Com o objetivo de tornar o processo economicamente atrativo, iniciou-se a substituição dos 

reagentes analíticos por comerciais, a troca da água destilada por tratada (água de torneira) no 

preparo das soluções e o aumento das concentrações de ácido com o intuito de diminuir a sua 

quantidade empregada. No processo de síntese houve a troca do sistema aberto para fechado, o 

que tornou possível a melhoria de aspectos como o emprego de solução mais concentrada de 

ácido nítrico, a redução de perdas de calor oriundas do sistema de exaustão da capela e a adição 

de agitação mecânica controlada. 

 O estudo da concentração de ácido nítrico teve como referencial as combinações de 

parâmetros com melhor desempenho anterior, ou seja, a temperatura de 65 °C com adição de 25 

mL/mim sob agitação constante de 450 rpm. As análises das amostras obtidas ainda não foram 

realizadas pois necessita de equipamentos que não temos no laboratório. Recentemente foi 
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estabelecida uma parceria com a UDESC Joinville (CCT), através da Prof. Dra. Marilena 

Valadares Folgueras para a realização de análises de área superficial, volume e diâmetro de 

poros. Neste interim, foi realizada a revisão bibliográfica, bem como a preparação e catalogação 

das amostras para que as análises sejam efetuadas na próxima etapa do trabalho.   

  

  


