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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo a caracterização, análise do crescimento cristalográfico e 

análise do processo de aglomeração dos precipitados de hidróxido de alumínio formados a 

partir de solução de aluminato de sódio com semeadura de cristais de hidróxido de alumínio. 

O hidróxido de alumínio foi precipitado a partir de soluções previamente preparadas pela 

digestão de hidróxido de alumínio (alumina) em solução cáustica (formada pela dissolução de 

hidróxido de sódio em água destilada aquecida). Esta precipitação foi avaliada em escala de 

bancada adotando parâmetros químicos similares aos industriais, bem como com a adição 

intencional de ácido oxálico, renex, peróxido de hidrogênio e cloreto de amônio. Os 

resultados obtidos mostraram que o cloreto de amônio foi o mais efetivo na precipitação: com 

40 g/L, houve um aumento da fração precipitada nas primeiras horas em até 40 %, e no final 

do ensaio em cerca de 17 %, porém, com grande aumento na quantidade de partículas 

menores que 1 µm. Empregando-se 20 g/L, o aumento da fração precipitada ficou entre 6 % e 

12 % em diferentes intervalos de tempo, com aumento do tamanho das partículas. Os 

prováveis mecanismos de atuação de cada reagente dentro do processo de precipitação foram 

explicados com o auxílio de imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise 

granulométrica dos precipitados formados. 

Palavras-chave: Processo Bayer. Precipitação. Hidróxido de alumínio. Crescimento 

cristalográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study had as objective: to characterize, to analyze the crystallographic growth and to 

analyze the agglomeration process of aluminum hydrogen precipitates formed from the 

sodium aluminate solution with sowing of aluminum hydrogen crystals. Aluminum hydroxide 

was precipitated from solutions previously prepared by digesting aluminum hydroxide 

(alumina) in caustic solution (formed by dissolving sodium hydroxide in heated distilled 

water). This precipitation was evaluated on a bench scale using chemical parameters similar 

to industrial ones, as well as with the intentional addition of the following reagents: oxalic 

acid, renex, hydrogen peroxide and ammonium chloride. The results obtained showed that 

ammonium chloride was the most effective in precipitation: with 40 g/L, there was an 

increase in the precipitated fraction in the first hours by up to 40 %, and at the end of the test 

by about 17 %, however, with a large increase in the amount of particles smaller than 1 µm. 

Using 20 g/L, the increase in the precipitated fraction was between 6 % and 12 % at different 

time intervals, with an increase in particle size. The probable action mechanisms action of 

each reagent within the precipitation process were explained with the aid of scanning electron 

microscopy (SEM) images and granulometric analysis of the precipitates formed. 

Keywords: Bayer process. Precipitation. Aluminum hydroxide. Crystallographic growth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A principal fonte de alumínio para a indústria é proveniente de minerais de bauxita, 

que são produtos de rochas que possuem em sua composição minerais de alumínio e sofreram 

processos de intemperismo e lixiviação (DONOGHUE e colaboradores, 2014). A bauxita é 

um mineral que tem em sua constituição o óxido de alumínio Al2O3 (fonte de alumínio para a 

indústria) misturado com diversos outros óxidos, tais como os de ferro (Fe2O3), sílica (SiO2) e 

titânio (TiO2) (DONOGHUE e colaboradores, 2014). 

Os principais conjuntos de métodos de beneficiamento da bauxita são o processo 

Bayer (beneficia a bauxita produzindo óxido de alumínio) e o processo Hall-Héroult, 

(beneficia o óxido de alumínio em alumínio metálico). Dentro do processo Bayer, as 

principais etapas são cominuição da alimentação, digestão dos óxidos de alumínio em solução 

cáustica (produzida a partir de hidróxido de sódio em solução aquosa), sedimentação e 

filtragem dos produtos oriundos da digestão, precipitação do hidróxido de alumínio após 

semeadura, filtragem do precipitado e termólise. 

Dentre as etapas do processo Bayer, a que apresenta maior complexidade e poucos 

estudos é o processo de cristalização e precipitação do hidróxido de alumínio. Devido a sua 

complexidade, eram poucos os pesquisadores que desenvolviam trabalhos sobre essa etapa. 

Contudo com o avanço das tecnologias de pesquisa e instrumentos de bancada, esse processo 

tem ganhado maiores recursos para pesquisa. A etapa de precipitação do hidróxido de 

alumínio é de importância fundamental, pois determina a eficiência de todo o processo 

industrial, uma vez que o material não precipitado retorna ao processo de digestão, no início 

do ciclo. Por isso, quanto mais eficiente for o processo de precipitação, mas eficiente será o 

processo Bayer (LINDSAY, 2005).  

Além disso, a distribuição granulométrica do precipitado é muito importante. 

Concentrações altas de finos e ultrafinos (menores que 20 µm) prejudicam aos processos 

subsequentes, em especial a filtragem (LINDSAY, 2005). Diversos estudos investigaram a 

cristalização do hidróxido de alumínio (processos de nucleação, crescimento e aglomeração), 

bem como as influências dos parâmetros de processo (tais como: concentração cáustica, 

quantidade e distribuição granulométrica de sementes, temperatura de precipitação).  

(SAKAMOTO e colaboradores, 1976; SEYSSIECQ e colaboradores, 1998; HIND e 

colaboradores, 1999; SWEEGERS e colaboradores, 2001; FREIJ e colaboradores, 2004; 

LIVK e ILIEVSKI, 2007; SONTHALIA e colaboradores, 2013).  
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O processo industrial de precipitação envolve alta concentração cáustica e a presença 

de muitas impurezas (SWEEGERS e colaboradores, 2001). A maioria das impurezas são 

orgânicas e provenientes da própria bauxita que é alimentada no início do processo Bayer 

(POWER e LOH, 2010). Alguns estudos indicaram os efeitos de algumas dessas impurezas, 

ou de compostos com características semelhantes. (COYNE e colaboradores, 1994; SMITH e 

colaboradores, 1996; WALTLING e colaboradores, 2000; WALTLING, 2000; NIKOLIĆ e 

colaboradores, 2008; YIN e colaboradores, 2008; POWER e LOH, 2010; POWER e 

colaboradores, 2011a; POWER e colaboradores, 2011b; SONTHALIA e colaboradores, 

2013). Outras impurezas orgânicas presentes no licor de aluminato de sódio, são oriundos de 

etapas anteriores do processo de beneficiamento da bauxita, como a flotação (JIANG e 

colaboradores, 2000 e YIN e colaboradores, 2009). 

Porém, alguns reagentes podem ser adicionados intencionalmente ao processo de 

precipitação com finalidades específicas, como aumentar a taxa de precipitação ou aumentar o 

tamanho mediano das partículas. Vários estudos indicaram os efeitos de alguns desses 

reagentes (ZENG e colaboradores, 2007; ZHANG e colaboradores, 2009b; LU e 

colaboradores, 2010; SAHU e colaboradores, 2015; LIU e colaboradores, 2018). 

Além disso, a semeadura, visando à nucleação de precipitação do hidróxido de 

alumínio (LIU e colaboradores, 2018), pode ser antecedida por processos de purificação, a 

fim de melhorar a eficácia das sementes (ZENG e colaboradores, 2007; LIU e colaboradores, 

2018). 

Nesse contexto, ensaios comparativos com sementes primárias e sementes preparadas 

foram realizados, além de ensaios com adição de diferentes reagentes: ácido etanodioico ou 

ácido oxálico, principal impureza orgânica presente no licor de aluminato de sódio (NIKOLIĆ 

e colaboradores, 2008); Renex 95 (nonilfenol etoxilado); peróxido de hidrogênio (H2O2) a 

35 %  e cloreto de amônio (sal reativo com a solução de aluminato de sódio). O objetivo foi 

determinar a interferência da preparação das sementes em conjunto com cada um dos 

reagentes no processo de precipitação, aglomeração e crescimentos dos cristais de hidróxido 

de alumínio, com foco na melhoria da taxa de precipitação. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

➢ Estudar a precipitação do hidróxido de alumínio a partir de solução de aluminato 

de sódio; 

➢ Determinar o efeito dos reagentes abordados na precipitação do hidróxido de 

alumínio; 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Determinar os mecanismos de atuação de cada reagente na etapa de precipitação 

do hidróxido de alumínio; 

➢ Determinar a distribuição granulométrica dos precipitados de hidróxido de 

alumínio com e sem aditivos; 

➢ Analisar a morfologia dos precipitados de hidróxido de alumínio com e sem 

aditivos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Alumínio: Características, Minério e Lavra 

 

O alumínio é o elemento químico metálico mais abundante da crosta terrestre, possui 

número atômico 13 e massa específica de 2697 Kg/m3. Devido as suas características de baixo 

peso, alta resistência, boa condutividade elétrica e boa maleabilidade, é amplamente 

empregado em diversos setores da indústria mundial, desde utensílios domésticos à indústria 

aeronáutica (HIND e colaboradores, 1999). 

Contudo, apesar de suas boas características para emprego industrial e sua abundância, 

o método de beneficiamento desse metal exige um alto consumo de energia e produz rejeitos 

de alto impacto ambiental, possuindo grandes empecilhos para sua maior utilização e gerando, 

portanto, uma grande fonte de pesquisa (HIND e colaboradores, 1999). 

O principal minério que contém alumínio é a bauxita (Figura 1). Este minério é 

composto por diversos hidróxidos de alumínio, destacando-se a gibbsita, diásporo e boehmita 

(composição típica e dados mostrados na Tabela 1).  

 

Figura 1 – Amostra de bauxita 

 

FONTE: https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1380335/justi%C3%A7a-ordena-entrega-de-

exames-com-suspeita-de-contamina%C3%A7%C3%A3o-por-bauxita-no-pa 

 

 

 

 

 

https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1380335/justi%C3%A7a-ordena-entrega-de-exames-com-suspeita-de-contamina%C3%A7%C3%A3o-por-bauxita-no-pa
https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1380335/justi%C3%A7a-ordena-entrega-de-exames-com-suspeita-de-contamina%C3%A7%C3%A3o-por-bauxita-no-pa
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Tabela 1 – Hidróxidos de alumínio presentes na bauxita 

Composto 
Fórmula 

química 

Teor Óxido 

de 

Alumínio 

Teor 

Água 

    Al2O3 H2O 

Gibbsita Al(OH)3 65,40 % 34,60 % 

Diásporo α - AlOOH  85,00 % 15,00 % 

Boehmita β - AlOOH  85,00 % 15,00 % 

FONTE: Adaptado de: http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/óxidos/óxidos.html 

 

Além dos minerais de alumínio, existem outros minerais que podem fazer parte da 

composição da bauxita, com destaque para a caulinita, hematita, goethita, rutilo, ilmenita, 

caulim e quartzo (DONOGHUE e colaboradores, 2014). A Tabela 2 mostra a composição 

básica típica da bauxita em função dos principais óxidos presentes: óxido de alumínio, óxido 

de ferro, óxido de silício e óxido de titânio. Existem demais óxidos dependendo da origem da 

bauxita, mas em proporções menores que os anteriormente citados. 

 

Tabela 2 – Composição típica da bauxita 

Teor dos principais óxidos 

Elemento Óxido (%) 

Alumínio Al2O3 50-55 

Ferro Fe2O3 0-15 

Silício SiO2 0-30 

Titânio TiO2 0-6 

FONTE: Adaptado de: http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/óxidos/bauxita.html 

 

O minério de bauxita é formado a partir do intemperismo de outras rochas 

(sedimentares, ígneas e metamórficas). As rochas que deram origem à bauxita estiveram 

expostas por milhares de anos ao intemperismo em regiões tropicais e subtropicais 

(DONOGHUE e colaboradores, 2014).  

Ainda segundo os autores, cerca de noventa por certo das reservas mundiais 

descobertas de bauxita ficam nas regiões tropicais do globo terrestre, espalhadas 
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principalmente pelas América do Sul e Central, África Ocidental (em particular na Guiné), 

Índia, Vietnã e Austrália. 

As principais reservas de bauxitas encontram-se por longos trechos horizontais, em 

camadas de poucos metros de espessura (de 2 a 15 metros) e baixa profundidade (geralmente 

poucos metros de profundidade). Contudo, há depósitos de bauxita mais profundos, que foram 

originados devido ao soterramento da bauxita por outros materiais de pós-formação da 

bauxita. 

A lavra acontece geralmente a céu aberto, devido à baixa profundidade dos 

jazimentos, sendo a lavra por tiras o método geralmente empregado. As etapas da lavra, 

segundo Donoghue e colaboradores (2014), podem ser divididas em: 

a) Remoção da vegetação local com coleta do solo orgânico, que é guardado para 

posterior uso na etapa de reconstituição ambiental, utilizando tratores e 

escavadeiras; 

b) Remoção do estéril que recobre a camada de bauxita; 

c) Extração da bauxita por equipamentos de escavação, como retroescavadeiras 

hidráulicas, propiciada pela baixa resistência mecânica do minério; 

d) Remoção da bauxita de maior resistência, que não pode ser extraída pelos 

equipamentos de escavação (caso haja incidência da mesma na reserva), com 

auxílio de explosivos; 

e) Carregamento e transporte por caminhões fora de estrada do minério para a 

instalação de britagem (transporte também pode ser realizado por caminhões de 

pequeno porte ou correias transportadoras); 

f) Recuperação da área minerada, com coberta orgânica utilizando o solo removido 

no início do processo. Reflorestamento da área com espécies nativas, a fim de 

manter o equilíbrio biológico existente na região. 

Tais características fazem com que a extração do minério seja de baixo custo por 

tonelada. A Figura 2 mostra a lavra de bauxita na mina de Paragominas no Estado do Pará. 

Nas usinas de beneficiamento a bauxita e britada, lavada (se necessário, devido a altas 

concentrações de argila) e classificada, para destinação ao processo Bayer, que irá concentrar 

e purificar os óxidos de alumínio, necessários para o processo Hall-Héroult de obtenção de 

alumínio metálico. 
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Figura 2 – Lavra a céu aberto de bauxita na mina de Paragominas/PA 

 

FONTE: 

http://br.geoview.info/mina_de_bauxita_paragominas_minerio_de_aluminio_paragominaspa,73109354p 

 

3.2 Beneficiamento da Bauxita 

 

O beneficiamento da bauxita se divide em duas etapas: os processos Bayer e Hall-

Héroult. O processo Bayer é alimentado com a bauxita oriunda da mina e, como resultado, 

produz o óxido de alumínio de alta pureza (alumina). Já o processo Hall-Héroult é alimentado 

com a alumina do processo Bayer, produzindo alumínio metálico. 

Apesar de serem processos antigos, do ponto de vista do avanço científico, ainda são 

os processos de obtenção de alumínio metálico a partir da bauxita com melhor relação de 

custo-benefício e, por isso, são aplicados até os dias atuais nas refinarias de alumínio. 

 

3.2.1 Processo Bayer 

 

O processo Bayer, pode ser resumido nas seguintes etapas: 

a) Digestão da bauxita em solução cáustica de hidróxido de sódio; 

b) Sedimentação e filtragem da mistura, com a remoção dos rejeitos, que são 

denominados de lama vermelha; 
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c) Precipitação do hidróxido de alumínio com semeadura; 

d) Filtragem do hidróxido de alumínio; 

e) Termólise (“calcinação”), transformação de hidróxido de alumínio em óxido de 

alumínio (alumina). 

A Figura 3 mostra o fluxograma do processo Bayer: 

 

Figura 3 – Fluxograma do processo Bayer 

 

FONTE: Elaboração própria 

 

No processo Bayer, o minério vindo da frente de lavra deve ser cominuído até uma 

faixa específica de granulometria, variável de acordo com as especificações de cada unidade, 

sendo usualmente abaixo de 74 µm (DONOGHUE e colaboradores, 2014). O minério 

cominuído passa então por um processo de digestão, a alta temperatura e pressão, onde é 

adicionado hidróxido de sódio, carbonato de sódio e óxido de cálcio (cal). Nesse processo, os 

óxidos de alumínio presentes no minério são dissolvidos pela solução cáustica, como 

mostrado nas equações 1 e 2, 
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3( ) ( ) 4 ( )( ) [ ( ) ]s aq aqAl OH NaOH Na Al OH+ −+ →        (1) 

( ) ( ) 2 4 ( )( ) [ ( ) ]s aq aqAlO OH NaOH H O Na Al OH+ −+ + →       (2) 

A temperatura dentro das autoclaves varia entre 150 a 240 ºC e a pressão varia entre 

100 a 800 kPa dependendo das características da autoclave utilizada e do tempo de digestão 

(DONOGHUE e colaboradores, 2014). A concentração cáustica, representada pela 

concentração de Na2O, obtida a partir da adição de hidróxido de sódio Na(OH), deve ser 

acima de 170 g/L (DONOGHUE e colaboradores, 2014). Já para Zhang e colaboradores 

(2009b) a concentração cáustica deve ser de cerca de 240 g/L. Os demais minerais e 

impurezas presentes na bauxita não são digeridos, permanecendo em estado sólido. 

Após a digestão, a mistura passa por um processo de clarificação, que é um processo 

de separação sólido/líquido, que geralmente é dividido em duas etapas: sedimentação e 

filtragem (GÓIS e colaboradores, 2003). A sedimentação é feita pelo processo de 

espessamento, no qual o licor proveniente da digestão fica em decantação em tanques 

denominados espessadores ou lavadores. O espessamento gera dois produtos, o rejeito 

(underflow) com alta concentração de sólidos e o overflow com baixa concentração de 

resíduos sólidos, que é destinado para etapa seguinte de filtragem. 

Segundo Góis e colaboradores (2003) diversos polímeros solúveis em água podem ser 

utilizados para ajudar na floculação de partículas sólidas durante o espessamento. Entretanto, 

apenas alguns desses polímeros possuem características econômicas viáveis para uso 

industrial. Os principais floculantes usados são o amido (com uso em decaimento), os 

copolímeros polihidroxamatados, os poliacrilatos e copolímeros de poliacrilatos e as 

poliacrilamidas. 

A filtragem produz dois produtos: o passante, líquido, composto basicamente por 

aluminato de sódio; e o retido, polpa, mistura complexa de minerais e impurezas da bauxita 

com reagentes químicos. O underflow do espessamento e o retido da filtragem formam uma 

lama de rejeitos denominada lama vermelha, devido a sua forte cor avermelhada.  

A lama vermelha é o maior problema ambiental de todo o processo, pois possui alta 

concentração de contaminantes, sendo necessário seu tratamento antes da sua disposição no 

meio ambiente. Dentre seus principais constituintes destacam-se: carbonato de cálcio, 

hidróxido de sódio, óxido de ferro, óxido de titânio, e compostos de sílica. A lama vermelha 

geralmente é disposta em barragens de rejeito, como mostra a Figura 4. 
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O filtrado da etapa anterior, composto por aluminato de sódio em estado aquoso, passa 

para a fase de precipitação do hidróxido de alumínio, que ocorre entre a temperatura de 60 ºC 

e 75 ºC (SAHU e colaboradores, 2015). Uma etapa auxiliar no processo é a semeadura, que 

utiliza pequenos cristais de óxido de alumínio (alumina), ou de hidróxido de alumínio, que 

tem por finalidade estimular a precipitação do hidróxido.  

 

Figura 4 – Barragem de rejeito contendo lama vermelha oriunda de processo de 

beneficiamento de alumínio localizada na Hungria 

 

FONTE: http://meioambiente.culturamix.com/natureza/lama-vermelha 

 

Essa semeadura é necessária atualmente, vista a baixa taxa de precipitação espontânea 

do hidróxido de alumínio no licor, sendo o processo de semeadura juntamente com o uso de 

aditivos os principais mecanismos utilizados na indústria a fim de otimizar as condições de 

operação (LIU e colaboradores, 2018). A equação 3 descreve a função química de formação 

do hidróxido de alumínio, que é a reação reversa da que acontece na digestão: 

 4 3( ) ( )( )
( ) ( ) ( )s aqaq

Na Al OH Al OH Na OH→ +        (3) 

A polpa então é novamente filtrada, a torta de hidróxido de alumínio será destinada ao 

processo seguinte de termólise. Durante a filtragem, a torta é lavada com jatos de água 

destilada aquecida, a fim de remover o máximo possível do licor cáustico presente na torta, 

que pode interferir nos processos futuros e na qualidade final do produto. Já o filtrado, 

solução de hidróxido de sódio dissolvido em água (com baixa concentração residual de 



24 

 

hidróxido de alumínio) será reutilizado no processo, na etapa de digestão da bauxita. Essa 

etapa de filtragem é mais delicada que a filtragem anterior, tendo em vista a variabilidade 

morfológica dos cristais precipitados (SPARKS, 2010). 

O hidróxido de alumínio segue para a última etapa do processo Bayer, a termólise. O 

processo consiste em remover as hidroxilas (OH-) e a água presentes no hidróxido, através do 

aquecimento do mesmo a elevadas temperaturas. No preparo da termólise, o hidróxido de 

alumínio passa por uma lavagem para remoção de resíduos.  

Na termólise, a temperatura média varia entre 1000 ºC a 1300 ºC, levando à 

desidratação dos cristais, formando óxido de alumínio em estado sólido e vapor de água, 

como mostrado na equação 4. Essa temperatura é adequada para a formação do óxido α-

alumina (que ocorre na faixa entre 1050 a 1200ºC), enquanto que o óxido γ-alumina é 

formado na faixa de temperatura entre 500 ºC e 550 ºC (LAMOURI e colaboradores, 2017).  

O óxido formado (α-alumina) tem aspecto arenoso e possui cor branca. Ele é mais 

interessante para indústria química por se tornar quimicamente inerte nessa forma, e não 

apresentar higroscopia aparente, diferentemente do γ-alumina que possui alta 

higroscopicidade. O óxido é então levado ainda quente para a próxima unidade, onde ocorrerá 

o processo Hall-Réroult. A termólise e dada pela seguinte equação: 

3( ) 2 3( ) 2 ( )2 ( ) 3s s gAl OH Al O H O→ − +        (4) 

 

3.2.1.1 Lama Vermelha 

 

A lama vermelha é o principal rejeito oriundo do processo de beneficiamento do 

alumínio. Sua constituição básica é variável de acordo com o minério alimentado e as 

configurações da planta de beneficiamento, mas em geral, retém os metais da bauxita que não 

são digeridos, além de vestígios dos reagentes adicionados no processo de digestão, assim 

como também retém os produtos da oxidação de impurezas orgânicas (PRADHAN e 

colaboradores, 1996; HIND e colaboradores, 1999). 

Sua composição média, em função dos óxidos metálicos, é mostrada na Tabela 3. Seu 

principal constituinte é o óxido de ferro, tendo ainda presença considerável de óxidos de 

alumínio, silício, titânio e sódio. Além dos óxidos, também estão presentes em sua 

constituição, carbonatos e hidróxido de sódio (PRADHAN e colaboradores, 1996; HIND e 

colaboradores, 1999). 
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Tabela 3 – Constituição da lama vermelha expressa convencionalmente sob a forma de óxidos 

Constituição em termos de óxidos 

Elemento Óxido (%) 

Alumínio Al2O3 14 

Ferro Fe2O3 57,6 

Silício SiO2 7,60 

Titânio TiO2 5,7 

Sódio Na2O 2,4 

FONTE: Adaptado de Pradhan et al. (1996); e Hind et al. (1999) 

 

Além da composição, os parâmetros físico-químicos da lama vermelha também são 

variáveis de acordo com a origem do minério, de seu teor, do fluxograma do processo Bayer, 

e da técnica de disposição da lama. A Tabela 4 mostra alguns parâmetros físico-químicos 

comumente encontrados para a lama vermelha. Dentre eles destaca-se a predominância de 

partículas muito finas, pH extremamente alcalino e alta concentração de sólidos suspensos, o 

que torna a lama vermelha um importante passivo ambiental.  

 

Tabela 4 – Propriedades físico-químicas da lama vermelha 

Propriedades  

Fração menor que 44 µm (%) 95 

pH 10 a 13 

Concentração mássica de sólidos suspensos (%) 40 

Massa específica média dos sólidos (kg/m3) 3700 a 4000 

Massa específica da polpa aquosa (kg/m3) 1200 a 1250 

Área superficial específica (m2/kg) 10000 a 22000 

Taxa de sedimentação (m/s) 0,0006 a 0,0033 

FONTE: Adaptado de Pradhan et al. (1996); e Hind et al. (1999) 

 

Os principais problemas decorrentes do mau descarte desse rejeito são: contaminação 

de águas superficiais e subterrâneas por hidróxido de sódio, ferro, alumínio, demais metais 

e/ou agentes químicos utilizados no processo; contaminação por contato direto com pessoas, 
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animais e plantes; contaminação eólica, ocorrendo à formação de nuvens de poeira alcalina; 

além de impacto visual (PRADHAN e colaboradores, 1996). 

A Figura 5 mostra uma barragem de rejeito na Hungria, que não suportou a carga de 

rejeitos e acabou rompendo em 2010. O vazamento contaminou uma grande área, levando a 

óbito sete pessoas, ferindo mais de duzentas e causando um grande dano ambiental, tanto pela 

energia cinética do volume de lama, quanto pela contaminação de toda a área devido ao 

hidróxido de sódio e aos metais presentes na lama. 

 

Figura 5 – Barragem de rejeito na Hungria contendo lama vermelha após acidente em 2010 

 

FONTE: https://noticias.uol.com.br/album/101005hungria_album.jhtm?abrefoto=85 

 

Pradhan e colaboradores (1996) estabelecem a faixa entre 0,3 a 2 toneladas de lama 

vermelha seca produzida para cada tonelada de óxido de alumínio produzido. Ou seja, há uma 

grande produção de lama vermelha seca, uma vez que usinas de beneficiamento de alumínio 

produzem dezenas de toneladas de óxido de alumínio por dia. Caso a lama vermelha seja 

descartada em base úmida, o volume do rejeito pode chegar a triplicar de volume.  
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3.2.2 Processo Hall-Héroult 

 

O óxido de alumínio, obtido no processo Bayer, é levado imediatamente após sua 

obtenção para a planta onde ocorre o processo Hall-Héroult. O princípio desse processo reside 

em remover o oxigênio da alumina. O processo ocorre dentro de cubas eletrolíticas 

dissolvidas em um banho de criolita (Na3AlF6 fluoreto de sódio e alumínio) e demais 

fluoretos (geralmente são de cálcio (fluorita), podendo ser também de sódio, potássio ou 

outros metais mais eletropositivos que o alumínio), (SILVA, 2010). 

O deslocamento rápido do óxido para o processo Hall-Héroult deve ser feito para 

manter o máximo da energia já presente no sistema (alta temperatura) e evitar o ganho de 

umidade. Essa umidade é um fator de grande risco no processo, uma vez que sua presença 

dentro das cubas eletrolíticas pode ocasionar explosões. As explosões ocorrem devido à 

grande quantidade de energia que é liberada na dissociação das moléculas de água que 

ocorrem na temperatura presente dentro da cuba (SILVA, 2010). 

A cuba eletrolítica é composta por uma cuba retangular de aço, de dimensões variando 

entre: de 9 a 24 m de comprimento; de 3 a 4 m de largura e de 1 a 1,2 m de altura, forrada 

com isolante refratário de baixa condutividade elétrica e térmica. Dentro da cuba tem-se uma 

parede de carbono, contendo o eletrólito de criolita, o fluoreto fundido e o alumínio líquido. A 

Figura 6 mostra um desenho esquemático de uma célula eletrolítica convencional usada no 

processo Hall-Héroult (SILVA, 2010). 

 

Figura 6 – Desenho esquemático de uma célula eletrolítica 

 

 FONTE: Silva (2010) 
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O ânodo, peça fundamental da célula, é produzido a partir da cocção de coques e piche 

(composto basicamente de carbono). Durante o processo, o ânodo é consumido, reagindo com 

o oxigênio da alumina, formando principalmente CO2 e em menor escala CO, processos 

descritos pelas equações 5 e 6. Um ânodo tem vida útil de aproximadamente 25 dias, tendo 

que ser trocado regularmente.  

2 3( ) ( ) ( ) 2( )2 3 4 3s s l gAl O C Al CO+ → +         (5)  

2 3( ) ( ) ( ) ( )2 6 4 6s s l gAl O C Al CO+ → +         (6) 

Devido ao alto consumo do ânodo, as indústrias costumam produzir seus próprios 

ânodos, pelo processo conhecido como processo Söderberg de autococção. Os ânodos podem 

ainda serem de carbono pré-cozido. No primeiro caso a corrente entra na célula através de um 

único ânodo, enquanto que no segundo através de um conjunto de 18 a 32 ânodos. 

O polo negativo da cuba, chamado de cátodo, forra o fundo da cuba, e após a 

deposição da primeira película de alumínio metálico, o mesmo passa a atuar como o cátodo. A 

fim de que o alumínio metálico se deposite no fundo da cuba e lá permaneça, é recomendado 

que o banho eletrolítico tenha densidade menor ao alumínio fundido. 

Os demais insumos mencionados, criolita e demais fluoretos, agem como: fundentes, 

abaixando a temperatura de fusão do banho; e como eletrólitos, fornecendo elétrons, 

permitindo assim que as reações possam ocorrer. 

As cubas eletrolíticas são dispostas em séries dentro de uma unidade operacional, na 

escada de dezenas de unidades, podendo chegar a centenas. Elas são dispostas dessa forma a 

fim de reduzir os gastos da operação, uma vez que retificadores de alta voltagem tem menor 

custo do que retificadores de alta corrente. Este processo de obtenção do alumínio tem um 

consumo de energia extremamente alto, sendo o maior custo proporcional de todo o processo 

de beneficiamento do alumínio. 

O alumínio é coletado através de orifícios que existem na cuba em intervalos regulares 

de dois a três dias removendo grande parte do alumínio de dentro da cuba, ou de forma 

intermitente, mantendo o nível de alumínio dentro da cuba constante.  Existe um limite para a 

capacidade da cuba que não deve ser ultrapassado, a fim de minimizar turbulências geradas 

pela corrente elétrica.  

O alumínio é coletado por sucção ou sifonamento para grandes panelas, onde 

posteriormente será destinado aos processos de acabamento, para formação de vigas, blocos, 

placas, entre outros. O teor de alumínio e de cerca de 99,5 %. As impurezas presentes são: 

ferro, silício, cobre, manganês e titânio. 
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3.3 Precipitação do Hidróxido de Alumínio no Processo Bayer 

 

A precipitação do hidróxido de alumínio dentro do processo Bayer, bem como a 

distribuição granulométrica do precipitado formado são de importância fundamental em todo 

o ciclo (LINDSAY, 2005).  

Segundo Sonthalia e colaboradores (2013), a taxa de crescimento e aglomeração dos 

cristais de hidróxido de alumínio desempenham um importante papel na determinação da 

distribuição granulométrica das partículas. Ainda, a alternância de parâmetros hidrodinâmicos 

e termodinâmicos, somado a presença de impurezas (sejam elas naturais ou aditivas) alteram 

significativamente estas propriedades. 

Segundo Power e colaboradores (2011), dentre as impurezas orgânicos presentes na 

precipitação do hidróxido de alumínio, a grande maioria é oriunda da própria bauxita, devido 

a digestão de matéria húmica, fúlvica e da lignina presentes no minério. Essas impurezas 

orgânicas aparecem na forma de: sais sódicos de ácidos acético e fórmico; ácidos carboxílicos 

alifáticos e aromáticos; ácido hidroxilbenzóico; ácido isoftálico; ácido melítico; ácidos 

succínicos, ácido tereftálico, ácido trimesico; entre outros. 

Segundo Sonthalia e colaboradores (2013), muitos ensaios têm sido conduzidos 

utilizando-se impurezas inorgânicas (sais de sódio e óxidos metálicos) e orgânicas a fim de 

estudar seus efeitos sobre a precipitação do hidróxido de alumínio, tanto no âmbito de 

formação dos cristais quanto da qualidade final do produto. A finalidade desses reagentes 

reside principalmente no aumento da taxa de precipitação e no aumento do tamanho mediano 

do precipitado formado. 

 

3.3.1 Fenômeno de precipitação 

 

Conceitualmente, precipitação é o processo de formação de uma fase sólida, 

fracamente solúvel, dentro de uma fase de solução líquida (supersaturada). Envolve 

simultaneamente a ocorrência de uma rápida nucleação, crescimento de cristais e 

aglomeração. Na precipitação no licor de aluminato de sódio as principais considerações do 

processo são: a taxa de recuperação do hidróxido de alumínio presente na solução e a 

distribuição granulométrica do precipitado 
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Solução supersaturada é definida com uma solução na qual a concentração de soluto é 

maior que a concentração de soluto de equilíbrio, em determinadas condições de temperatura 

e pressão. Essa concentração de supersaturação é a principal variável que rege as taxas de 

nucleação, crescimento e maturação dos cristais formados na precipitação. 

Contudo, o licor de aluminato de sódio possui uma baixa fração de precipitação, 

segundo Zhang e colaboradores (2009b), devido ao fato desse licor possuir extraordinária 

estabilidade e grande tensão superficial, de forma que o processo de precipitação dentro do 

ciclo Bayer ocorre entre 48 e 72 horas. Esse fato têm levado pesquisadores a desenvolver 

diversos estudos na área, a fim de aperfeiçoar todo o processo. Esforços contínuos são 

aplicados com a intenção de descobrir maneiras de acelerar o processo de precipitação.  

O principal mecanismo usado é a semeadura, onde há a adição de cristais de óxido de 

alumínio, que aceleram o processo de precipitação. Sendo que essas sementes podem ser 

previamente tratadas (preparadas através de aquecimento, moagem, ou lavagem com ácido, 

sendo denominadas como sementes ativas), a fim de alterar suas características superficiais, 

aumentando sua interação com o licor e consequentemente aumentando a fração de 

precipitação (LIU e colaboradores, 2018).  

Adicionalmente, existe uma gama de reagentes que interferem no processo, podendo 

inibir a precipitação (impurezas com efeitos negativos à precipitação) ou acelerar (impurezas 

com efeitos positivos à precipitação). Ao alterar a fração de precipitação, esses reagentes 

podem acabar alterando também as características físicas do produto final (forma e 

distribuição granulométrica).  

Estudos de Zeng e colaboradores (2007), Liu e colaboradores (2018), entre outros, 

indicam o efeito benéfico na adição conjunta de sementes ativadas com reagentes específicos.  

Contudo, segundo Liu e colaboradores (2018), as adições desses reagentes também 

resultam em um aumento da concentração de impurezas orgânicas, interferindo negativamente 

no processo, sem contar a dificuldade na recuperação dos reagentes usados e o aumento do 

custo da operação. Além disso, a adição de sementes ativas causa dificuldades no processo 

industrial. Portanto, essas melhorias propostas teoricamente nem sempre são empregadas 

industrialmente. Com isso, métodos ideais, com grande aumento na fração de precipitação, 

recuperação fácil e acessível dos reagentes, e baixo custo, têm sido desenvolvidos. 
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3.3.1.1 Nucleação 

 

Segundo a teoria clássica de nucleação, são formados inicialmente aglomerados muito 

pequenos na solução. Esses aglomerados são os iniciadores da fase sólida, sua agregação da 

origem a um pequeno embrião, que se torna estável apenas após determinado tamanho 

(superior ao raio crítico). A taxa de reação depende da barreira termodinâmica. Na presença 

de substâncias catalisadoras, a barreira termodinâmica diminui, e consequentemente a taxa de 

nucleação aumenta. Não existe, porém, na literatura, uma descrição clara das características e 

propriedades dos primeiros núcleos em crescimento até o rompimento do raio crítico. 

Existem dois tipos de mecanismos de nucleação, nucleação primária e secundária. Na 

nucleação primária, há a ausência de material cristalizante, sendo denominada homogênea na 

ausência de qualquer fase sólida e heterogênea se a nucleação for induzida pela presença de 

qualquer fase sólida. Enquanto que na nucleação secundária, há a presença de material 

cristalizante, também chamado de sementes, processo conhecido como semeadura. 

 

3.3.1.1.1 Semeadura 

 

A nucleação secundária é o mecanismo mais comum. Nele é necessário à presença de 

cristais (sementes) na solução, que funcionam como núcleos primários. A nucleação 

secundária ocorre em concentrações de saturação bem menores quando comparada a 

nucleação primária.  

Os núcleos secundários podem ser formados a partir do núcleo primário, este 

mecanismo é chamado de “initial breeding”. Ou então são formados a partir de pequenos 

fragmentos no cristalizador, que são produzidos devido a impactos mecânicos (cristal–cristal 

ou cristal–parede), este mecanismo é chamado de “collision breeding”.  

O segundo mecanismo de nucleação é o mais frequentemente observado nos dias de 

hoje, sendo necessário manter a polpa em agitação no início do processo a fim de 

proporcionar a maior quantidade de energia mecânica ao sistema, favorecendo o surgimento 

dos pequenos núcleos que darão origem aos precipitados.  

No caso da precipitação do hidróxido de alumínio, há a adição de pequenos cristais de 

óxido de alumínio (alumina), que funcionam como cristalizadores para a nucleação dos 

precipitados. Contudo, algumas observações sobre essas sementes devem ser feitas. 
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Uma dessas observações é apontada no estudo de Zeng e colaboradores (2007). Onde 

estudos de precipitação de hidróxido de alumínio com semeadura foram conduzidos. Os 

cristais utilizados para semeadura são finos originários da própria planta de beneficiamento, 

proveniente da última etapa de beneficiamento do processo Bayer. 

Contudo, é de conhecimento prévio que existe uma gama de impurezas orgânicas 

presentes no licor de aluminato de sódio. Essas impurezas são derivadas de compostos 

orgânicos presentes no minério que é alimentado na usina de beneficiamento. Apesar da 

diversificação dessas substâncias e seus efeitos, em geral elas adsorvem nas superfícies dos 

cristais de semeadura, inibindo a cristalização do hidróxido de alumínio.  

Com isso, é inevitável que o óxido de alumínio produzido na planta, e 

consequentemente utilizado como semente, esteja carregado por essas impurezas orgânicas. 

Dessa forma, as sementes, ao serem adicionadas no processo de precipitação, perdem parte de 

sua eficiência.  

Coyne e colaboradores (1994) determinaram que mesmo pequenas quantidades de 

impurezas adsorvidas em relação à área superficial dos cristais ocasionaram um grau 

considerável de inibição da precipitação. Isso porque a adsorção desses compostos orgânicos 

ocorre preferencialmente em locais ativos, inibindo a ação de semeadura mesmo com baixa 

cobertura sobre a superfície das sementes. 

 

3.3.1.1.2 Ativação das sementes 

 

Para contornar o problema de contaminação das sementes, Zeng e colaboradores 

(2007) conduziram estudos de tratamento prévio das sementes. Liu e colaboradores (2018), 

afirmam que além de melhorar a fração de precipitação, a ativação das sementes também 

reduz a quantidade de sementes necessárias para a precipitação. 

O tratamento escolhido por Zeng e colaboradores (2007) foi utilizar água destilada a 

alta temperatura (água em ebulição). Desta forma, os compostos orgânicos tendem a 

hidrolisar em ácidos orgânicos, e então são dissolvidos na água, liberando os locais ativos da 

superfície das sementes, que podem voltar a atuar de forma significante como cristalizadores 

do hidróxido de alumínio. 

A Figura 7 mostra a precipitação de hidróxido de alumínio durante o intervalo de 10 

horas da solução padrão com sementes sem tratamento e da solução com as sementes 

previamente tratadas, comprovando a eficiência do tratamento prévio com água destilada à 
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alta temperatura. Foram realizados ensaios com duas razões diferentes de sementes: 0,25 e 

0,33, que são obtidas a partir da equação 7: 

2 3

2 3

( )

( )

Al O semente

s

Al O dissolvido na solução

m
R

m
=          (7) 

Onde: RS é a razão de sementes, 
2 3 ( )Al O sementem  é a massa de sementes adicionada na 

precipitação e 
2 3 ( )Al O dissolvido na soluçãom  é a massa de hidróxido de alumínio dissolvido na solução 

de aluminato de sódio. 

É possível observar claramente que as sementes tratadas propiciaram um aumento 

significativo na fração de precipitação em ambos os ensaios, na Figura 7.A com razão de 

massa de sementes de 0,25 e na Figura 7.B com razão de massa de sementes de 0,33. O 

aumento da fração de precipitação no segundo ensaio foi levemente maior comparado ao 

primeiro ensaio. 

 

Figura 7 – Efeito do tratamento prévio das sementes de óxido de alumínio na precipitação de 

hidróxido de alumínio nas razões de massa de sementes de: (A) 0,25; (B) 0,33 

 

FONTE: Zeng et al. (2007) 

 

Liu e colaboradores (2018) também estudaram o efeito da ativação das sementes antes 

da adição à solução de aluminato de sódio. A ativação foi feita com a adição de 

hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3) em solução de aluminato de sódio na concentração 

próxima de 5 g/L, à temperatura de 40 ºC durante 30 minutos. O precipitado formado de 

granulometria entre 1 e 10 µm foi usado como semente ativada para novo processo de 
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precipitação. Diferentemente do caso anterior, onde a ativação tinha a finalidade de limpeza 

de impurezas orgânicas da superfície do cristal, nesse caso a intenção foi produzir sementes 

com numerosos defeitos cristalinos na superfície, defeitos esses que são sítios ativos para o 

crescimento dos cristais, aumentando assim a precipitação comparada ao uso de sementes não 

ativas. 

A Tabela 5 mostra o comparativo do tamanho médio e área superficial das sementes 

ativadas comparadas as sementes usadas industrialmente. O tamanho médio das sementes 

ativas é mais de dez vezes menor à semente industrial, além disso, a área superficial por 

grama de sementes é cerca de quatro vezes maior, propiciando uma maior área de contato 

com a solução. Essas características associadas a grande quantidade de sítios ativos permitem 

uma maior capacidade de adsorção da semente ativa comparada a semente industrial (LIU e 

colaboradores, 1999). 

 

Tabela 5 – Propriedades físicas das sementes ativadas e industriais 

 Semente Ativada Semente Industrial 

 1 2 1 2 

Diâmetro médio D50 (µm) 5,24 3,16 56,27 72,92 

Área Superficial (𝑚2/g) 20,56 - 6,17 - 

FONTE: Liu et al. (1999) 

 

A Figura 8 mostra as frações de hidróxido de alumínio precipitada e a faixa de 

distribuição granulométrica para diferentes concentrações de sementes ativadas e de óxido de 

sódio (variável virtual de controle aplicado para a variação da concentração de hidróxido de 

sódio presente na indústria), (LIU e colaboradores, 1999). 

Quanto à fração de precipitação, no trabalho de Liu e colaboradores (2018), é possível 

observar que a concentração de 20 g/L de sementes propiciou uma leve melhora na 

precipitação comparado à concentração de 10 g/L. A precipitação aumentou 

consideravelmente nas primeiras 10 horas, com um leve aumento nas 10 horas seguintes, a 

partir da qual se estabilizou, atingindo uma fração superior a 65 %. 
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Figura 8 – (A) Fração de precipitação do hidróxido de alumínio com ativação das sementes ao 

longo do tempo para 140 g/L de óxido de sódio; (B) fração volumétrica do precipitado por 

tamanho da partícula com ativação das sementes para 140 g/L de óxido de sódio; (C) fração 

de precipitação do hidróxido de alumínio com ativação das sementes ao longo do tempo para 

160 g/L de óxido de sódio; (D) fração volumétrica do precipitado por tamanho da partícula 

com ativação das sementes para 160 g/L de óxido de sódio 

 

FONTE: Liu et al. (2018) 

 

Esses resultados são bem mais interessantes do que os observados industrialmente, 

onde a concentração de sementes é de cerca de 10 vezes maior (200 g/L), a fração de 

precipitação atingida fica em torno de 45 a 50 % após um período de precipitação entre 35 a 

50 horas. Ou seja, consumindo mais sementes e permanecendo num intervalo de tempo maior. 

Quanto à concentração de óxido de sódio, uma maior concentração ocasionou uma leve 

diminuição na precipitação.  

Quanto a distribuição granulométrica, é possível observar dois núcleos de faixa 

granulométrica, um principal entre 1 e 10 µm e outro entre 0,04 e 0,9 µm. Para ambas as 

concentrações de óxido de sódio, a concentração maior de sementes propiciou um maior 
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afinamento das partículas precipitadas, ou seja, um volume maior de partículas finas. A 

concentração de óxido de sódio pouco interferiu na distribuição.  

 

3.3.1.2 Crescimento dos cristais 

 

O crescimento dos cristais é o momento no qual o soluto dissolvido na solução começa 

a solidificar-se em torno dos núcleos já existentes, sendo dividido em três etapas, segundo 

Sonthalia e colaboradores (2013): 

a) Concentração do soluto dissolvido nas vizinhanças dos cristais; 

b) Transferência do soluto da solução aquosa para o estado sólido (solidificação e 

integração entre as superfícies); 

c) Dissipação do calor de cristalização. 

Livk & Ilievski (2003) definem que o crescimento dos cristais de hidróxido de 

alumínio é controlado por reações superficiais, uma vez que as características da taxa de 

crescimento dos cristais foram determinadas: valor muito lento da taxa de crescimento, 

mesmo em concentrações elevadas de supersaturação; alta energia de ativação e efeito 

desprezível da agitação do sistema. 

A taxa de crescimento do cristal depende de diversos fatores: temperatura; 

concentração do soluto na solução e natureza do fluxo nas proximidades dos cristais. As 

regiões energicamente favorecidas são preenchidas pelo soluto caso haja uma barreira 

termodinâmica, resultando na cristalização do soluto. O crescimento é dificultado em regiões 

onde a cristalização está bem desenvolvida e favorecido em regiões que possuem 

imperfeições (SONTHALIA e colaboradores, 2013).  

Acresção ou integração de superfície é o processo pelo qual o material solidificado 

que está na superfície dos cristais se adere à rede cristalina, com isso, acontece o crescimento 

dos cristais. Sonthalia e colaboradores (2013) mostram que através de análises de microscopia 

eletrônica de varredura, observando o crescimento cristalográfico, é possível determinar a 

existência de diferentes formas de integração de superfície. Os principais modos de crescimento 

são: nucleação bidimensional (Figura 9.A); deslocação em helicoide (Figura 9.B) e 

crescimento bruto (Figura 9.C). 
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Figura 9 – Crescimento dos cristais. (A) nucleação bidimensional; (B) deslocação em 

helicoide; (C) crescimento bruto 

 

FONTE: Adaptado de: Sonthalia et al. (2013) 

 

a) Nucleação bidimensional. 

Como já dito anteriormente, faces cristalinas planas são energicamente desfavoráveis 

para a formação de novas camadas cristalizadas. Para que isso ocorra, deve ser gerado um 

pequeno núcleo sobre a superfície cristalina a fim de fornecer um novo local de incorporação 

do material solidificado. Existem diferentes modelos que explicam como se dá o crescimento 

da nova camada no cristal a partir do núcleo inicial. Estes modelos divergem segundo a forma 

de adesão e espalhamento do material que vai se aderindo à superfície do cristal. Os três 

principais modelos segundo Sonthalia e colaboradores (2013) são: 

➢ Modelo mononuclear: a partir do núcleo formado, ocorre o espalhamento pela 

superfície do cristal da nova camada, de forma infinitamente rápida; 

➢ Modelo polinuclear: a velocidade de espalhamento é zero, e a camada e formada 

apenas pelas junções de diversos núcleos que foram sendo formados sobre a 

superfície do cristal; 

➢ Modelo nascimento-propagação: é uma junção dos dois modelos anteriores, no 

qual há o espalhamento da camada a partir de diferentes núcleos, bem como a 

formação de novos núcleos sobre camadas incompletas. Este modelo está 

representado na Figura 9.A. 

b) Deslocação em helicoide. 

Devido à discrepância entre o modelo de nucleação bidimensional e dados 

experimentais, um novo modelo de crescimento cristalográfico foi desenvolvido. Ele foi 

proposto por Frederick Charles Frank em 1949, no qual o crescimento é baseado na teoria das 

deslocações. Nele, uma falha na fase cristalina do cristal, permite a formação de novas 
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camadas a partir da mesma, de forma que a falha continua sempre presente sobre a camada, se 

deslocando e formando um helicoide, como pode ser observado na Figura 9.B. Portanto, a 

formação de um núcleo bidimensional sobre o cristal nem sempre é necessária para o 

crescimento do mesmo. 

c) Crescimento bruto. 

Em soluções com concentração supersaturação muito elevadas, os cristais formados 

vão se conectando de forma aleatória, formando superfícies completamente irregulares 

(degraus, dobras) de modo que a superfície do cristal se torna áspera. Visto isso, tem-se que a 

natureza da superfície do cristal (perfeição ou imperfeição) interfere diretamente na taxa de 

crescimento do mesmo, acelerando-a ou suprimindo. Logo, cada cristal, em um mesmo 

sistema, possui uma taxa de crescimento individual. 

A estrutura do cristal de hidróxido de alumínio é pseudo-hexagonal, com morfologias 

variadas de losango, hexágonos e prismas, em formas de placa. Freij e colaboradores (2004) 

realizaram análises dos cristais de hidróxido de alumínio utilizando microscópio de força 

atômica (AFM) e microscópio eletrônico de varredura (MEV) determinando uma variedade 

de modos de crescimento para os cristais: 

➢ Surgimento contínuo e disseminado de superfícies planas; 

➢ Crescimento em degraus e brusco em superfícies que contém imperfeições; 

➢ Nucleação bidimensional sobre as superfícies que apresentavam núcleos. 

A Figura 10 mostra diferentes fotos de cristais de hidróxido de alumínio via 

microscopia eletrônica de varredura. Na Figura 10.A é possível observar morfologia de placa 

de losango. Na Figura 10.B a morfologia é de placa de hexágono, com pequenos núcleos 

sobre a superfície onde surgiriam novas camadas durante o crescimento do cristal. Na Figura 

10.C é possível observar o crescimento de degraus em faces prismáticas. Na Figura 10.D, 

observa-se um aglomerado de cristais, característico do modelo de crescimento bruto. Cada 

estrutura da Figura abaixo foi obtida variando apenas a concentração do hidróxido na solução 

de precipitação. A concentração aumentou proporcionalmente da Figura 10.A para a Figura 

10.D. 
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Figura 10 – Diferentes microestruturas de hidróxido de alumínio via microscopia eletrônica 

de varredura. Escala em micrômetro. (A) losango; (B) hexágono; (C) prismas; (D) 

aglomerado de cristais 

 

FONTE: Adaptado de Sonthalia et al. (2013) 

 

3.3.1.3 Aglomeração 

 

O processo de aglomeração pode ser observado na Figura 11. Ele pode ser resumido 

como a junção de duas partículas (cristais) que se colidem, aderem, e formam uma partícula 

maior. Duas partículas que se colidem podem se aderir ou não, no caso afirmativo, o 

complexo e ainda instável, podendo sofrer uma ruptura. O aglomerado se torna estável 

somente após um tempo, despois que ocorre a cimentação entre as duas partículas, tornando 

então o agregado estável (SONTHALIA e colaboradores, 2013). 

 

Figura 11 – Processo de formação de agregado de cristais 

 

FONTE: Adaptado de: Sonthalia et al. (2013) 
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O resultado final da precipitação, em relação aos parâmetros de quantidade de 

partículas e distribuição granulométrica é influenciado diretamente pela ocorrência ou não da 

aglomeração. Segundo Sonthalia e colaboradores (2013), existem dois modos de aglomeração. 

A aglomeração primária que é resultante do crescimento do cristal, e a aglomeração secundária, 

oriunda o processo de colisão e adesão entre os cristais 

A aglomeração é um mecanismo rápido quando comparado com o crescimento dos 

cristais. Além disso, é muito afetado por forças externas ao sistema. Quanto aos fatores de 

processos os principais que influenciam na aglomeração são: 

a) Grau de supersaturação; 

b) Temperatura; 

c) Tempo de retenção; 

d) Concentração de sólidos e distribuição granulométrica dos cristais; 

e) Condições hidrodinâmicas; 

f) Impurezas e morfologia dos cristais. 

Seyssiecq e colaboradores (1998) concluíram que dentre os parâmetros acima, a 

temperatura e a supersaturação são os mais importantes para o processo de aglomeração, 

sendo que altas temperaturas e supersaturação são necessárias para aumentar a taxa de 

aglomeração. 

Vale ressaltar que a cinética de precipitação do hidróxido de alumínio (processos de 

aglomeração, nucleação e crescimento dos cristais), que influencia na distribuição 

granulométrica do hidróxido (propriedade fundamental do processo) e na morfologia dos 

cristais, é grandemente influenciada pelas condições hidrodinâmicas da polpa.  

 

3.3.2 Efeito de impurezas na precipitação 

 

Todos os processos da precipitação vistos anteriormente são também afetados devido à 

presença de impurezas no sistema. Elas podem ter efeitos negativos e positivos para 

determinadas etapas dos processos e para o produto final. Elas são de origem tanto inorgânica 

quanto orgânica. Veremos alguns exemplos de substâncias que podem estar presentes no 

processo, e substâncias que são adicionadas propositalmente, e seus efeitos inibitórios ou 

estimuladores.  

As impurezas podem ser divididas em dois grandes grupos, as orgânicas e as 

inorgânicas. Sua presença no processo de precipitação do hidróxido de alumínio pode 



41 

 

acarretar em grandes problemas, uma vez que ocorre a recirculação do licor da precipitação 

no sistema, e, portanto, mesmo que em pequenas quantidades, as impurezas acabam se 

acumulando ao longo dos ciclos, tento efeitos cada vez mais agravantes. 

Tanto as impurezas orgânicas quanto inorgânicas podem ser adsorvidas na superfície 

cristais de semeadura no processo de precipitação, interferindo na interação deles com o 

hidróxido de alumino dissolvido na polpa. As principais consequências é o aumento do 

consumo de matéria-prima, redução da recuperação de alumínio, e alteração da distribuição 

granulométrica e morfologia do produto (WATLING e colaboradores, 2010).  

As impurezas também afetam as propriedades físicas do licor de recirculação, tais 

como densidade e viscosidade, afetando a eficiência do bombeamento, da agitação (dentro das 

autoclaves e dos precipitadores), e da separação sólido-líquido. Desta forma, as impurezas 

afetam tanto o processo de precipitação quanto questões de operação da planta. 

 

3.3.2.1 Impurezas inorgânicas 

 

Ferro e silício são as principais impurezas inorgânicas presentes na solução de 

precipitação. Sua origem vem da própria bauxita, que alimenta as unidades do processo 

Bayer. Quase totalidade dessas impurezas é removida durante o processo de digestão na lama 

vermelha, contudo, vestígios desses elementos seguem juntamente com a solução cáustica 

para a etapa de precipitação. 

No caso do ferro, os vestígios são de ferro ferroso (Fe2+), enquanto que a totalidade de 

ferro férrico (Fe3+) é removido na lama vermelha. Green e Loynaz (1976) desenvolveram e 

patentearam um método para remoção do ferro ferroso prejudicial no sistema. Eles utilizaram 

poliacrilamida aniônica para flocular o ferro, a fim de que o mesmo fosse removido do 

processo na lama vermelha. Da mesma forma é aconselhável a utilização de pequenas 

dosagens no licor de recirculação, para evitar o acúmulo do metal que permanece no licor ao 

longo dos ciclos. 

Já no caso do silício, a impureza encontrada e o dióxido de silício (SiO2), cuja 

presença acarreta em problemas na digestão da bauxita, sendo dissolvida e precipitada junto 

com o hidróxido de alumínio, acarretando em uma elevação do consumo de hidróxido de 

sódio, e na queda de qualidade do produto. Para evitar esse problema usualmente é adicionado 

óxido e/ou hidróxido de cálcio. Contudo estudos recentes mostraram a eficiência elevada de 

outros produtos, tais como o sal de Friedel (MA e colaboradores, 2009), e o sulfato de cálcio 
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desidratado (MA e colaboradores, 2011), atuando de maneira muito eficaz na remoção da 

sílica. 

Sweegers e colaboradores (2001) detectaram a existência de pequenas quantidades de 

outras impurezas inorgânicas, tanto catiônicas quanto aniônicas, tais como íons de cobre e 

sulfatos. Contudo, a interferência dessas impurezas frente as propriedades de precipitação do 

hidróxido de alumínio é insignificante, observando-se que a mudança no hábito dos cristais 

foi nula.  

 

3.3.2.2 Impurezas orgânicas 

 

Power e Loh, (2011) determinaram a origem das principais impurezas orgânicas 

presentes no processo de precipitação do hidróxido de alumínio, sendo elas: compostos 

orgânicos oriundos daqueles presentes na superfície da bauxita e agentes modificadores 

usados nas etapas de sedimentação e da própria precipitação. Os autores nesse trabalho ainda 

determinaram as principais influências dessas impurezas no processo: redução da eficiência 

no processo de deposição da lama vermelha; perda de hidróxido de sódio (o qual reage com a 

matéria orgânica ao invés de reagir com o hidróxido de alumínio); redução de recuperação de 

hidróxido de alumínio; diminuição da granulometria final do hidróxido de alumínio; geração 

de grande quantidade de espuma e aumento da densidade, viscosidade e ponto de ebulição do 

fluido.  

 

3.3.2.2.1 Álcoois poli-hídricos e ácidos hidroxicarboxílicos 

 

Sabe-se que a precipitação do hidróxido de alumínio a partir de licores de aluminato 

de sódio é parcialmente inibida por compostos contendo grupos hidroxilos adjacentes. Smith e 

colaboradores (1996) estudaram o efeito da adição de diversos álcoois poli-hídricos na 

precipitação do hidróxido de alumínio através de análises espectroscópicas, a fim de 

entenderem o mecanismo causador de tal efeito inibitório. 

Segundo Watling (2000) os álcoois poli-hídricos são compostos orgânicos alifáticos 

(cadeia aberta) com um grupo hidroxila em cada átomo de carbono. A principal propriedade é 

sua capacidade de complexar cátions e ânions em uma ampla faixa de pH. Neste estudo foram 

utilizados seis diferentes polióis no estudo, de diferentes tamanhos de cadeia, os resultados de 
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inibição ao crescimento do precipitado estão representados na Tabela 6. Pode-se concluir que 

quanto maior o comprimento da cadeia carbônica maior a tendência de inibição. 

 

Tabela 6 – Efeito da adição de álcoois poli-hídricos (polióis) na precipitação do hidróxido de 

alumínio 

Efeito dos álcoois poli-hídricos 

Composto 
Quantidade 

de Carbono 

Inibição no 

crescimento dos 

precipitados (%) 

Sorbitol 6 94 

Xilitol 5 89 

Manitol 6 56 

Arabinitol 5 42 

Ribitol 5 15 

Eritritol 4 8 

FONTE: Adaptado de: Smith et al. (1996) 

 

Os autores afirmaram que até então o mecanismo de inibição da cristalização do 

hidróxido de alumínio por compostos contendo grupos hidroxilos adjacentes permanece 

desconhecido. Contudo, foi possível concluir que os polióis atuam como inibidores da 

cristalização do hidróxido. Isso devido ao fato de que a presença de dois ou mais grupos 

adjacentes de hidroxila ser eficaz na complexação com o íon aluminato. O trabalho também 

revelou a formação significativa de vários complexos orgânicos de aluminato, principalmente 

com os polióis de cadeia carbônica maior (sorbitol e xilitol). 

Watling (2000) detalha os efeitos dos compostos usados no trabalho de Smith e 

colaboradores (1996), e de demais compostos (alguns álcoois poli-hídricos e alguns ácidos 

hidroxicarboxílicos) como pode ser observado na Figura 12. O trabalho estuda os efeitos 

específicos em cada uma das etapas da precipitação: nucleação, crescimento e aglomeração. A 

análise foi feita através de experimentação cuidadosa, a fim de distinguir o efeito orgânico em 

cada um dos processos.  

Os ácidos hidroxicarboxílicos foram adicionados ao estudo para ajudar a definir o 

papel do grupo carboxilato na inibição da cristalização do hidróxido de alumínio, uma vez que 

sua estereoquímica é similar aos seus equivalentes de álcoois poli-hídricos.  
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Figura 12 – Projeções de Fischer dos álcoois poli-hídricos e ácidos hidroxicarboxílicos 

utilizados 

 

FONTE: Watling (2000) 

 

A Tabela 7 apresenta as porcentagens de nucleação, aglomeração e crescimento do 

hidróxido de alumínio na presença dos compostos estudados, a partir de soluções contendo 

6 mmol/L de polióis ou ácidos, além da constante de velocidade de crescimento (KT80) no 

intervalo entre 4 e 24 horas. 

Esses compostos são chamados de inibidores justamente pelo seu efeito de 

retardamento da precipitação do hidróxido de alumínio, podendo ser classificados como: 

inibidores fracos, intermediários e fortes, de acordo com a capacidade de inibição do 

processo. Os inibidores fortes (ácido triotônico, xilitol, manitol, ácido mannônico, sorbitol e 

ácido glucônico) afetam drasticamente a qualidade do hidróxido, devido à redução na 

precipitação, a nucleação e a aglomeração são menos afetadas. Inibidores intermediários 

(arabinitol) interferem nas ligações entre as camadas elétricas das partículas, inibindo de 

forma mais expressiva no processo de crescimento dos grãos. Os inibidores fracos tem pouca 

ação em todas as etapas do processo (WATLING, 20000). 
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Tabela 7 – Rendimento do hidróxido de alumínio em cada etapa da precipitação e constante 

de velocidade de crescimento, para cada um dos compostos analisados 

Efeito em cada etapa da precipitação 

 

Composto 

 

Nucleação (%) 

 

Aglomeração (%) 

 

Crescimento (%) 

Constante de velocidade 

de crescimento KT80 

(mmol/s) 

Controle 100 100 100 120 

Glicerol 100 93 100 60 

Ácido glicerico 60 77 71 15 

Eritritol 100 92 98 120 

Ácido eritrônico 91 88 91 75 

Treitol 83 90 83 60 

Ácido triotônico 2 9 <1 0,05 

Ribitol 89 97 86 85 

Ácido ribónico 80 73 76 35 

Arabinitol 72 73 42 5 

Xilitol 3 5 2 0,05 

Manitol 34 11 13 10 

Ácido mannônico 29 5 < 1 5 

Sorbitol 3 2 < 1 0,025 

Ácido glucônico 1 1 < 1 < 0,001 

FONTE: Watling (2000) 

 

A autora concluiu que os efeitos inibitórios observados nos polióis e nos ácidos 

diferem apenas na taxa de inibição da precipitação comparada à taxa de precipitação do 

ensaio em branco. Desta forma, o surgimento de menos núcleos secundários, bem como o 

atraso e a redução da aglomeração são consequências das menores taxas de deposição.  

Além disso, foi confirmado que a quantidade de grupos hidroxila nos polióis 

determina a força de inibição, conclusão já discutida por Smith e colaboradores (1996), onde 

quanto mais grupos hidroxila presentes, maior será a inibição da precipitação. Por fim, 

comparando o resultado da fração de precipitação dos polióis com os ácidos, foi possível 

concluir que a presença de um grupo carboxilato confere uma força inibitória adicional.  
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A autora propôs o início de uma definição do mecanismo de inibição desses reagentes, 

no qual os compostos orgânicos presentes na solução de aluminato de sódio, se adsorvem nas 

superfícies das sementes adicionadas, em locais específicos, onde ocorreria a precipitação do 

hidróxido de alumínio, impedindo, dessa forma, grande parte da precipitação. Contudo, a 

autora revela serem necessários mais estudos para fundamentar estes mecanismos de inibição. 

Watling (2000) ainda estudou as alterações morfológicas nos cristais precipitados na 

presença de alguns inibidores e na solução padrão, com o auxílio de imagens de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), como pode ser observado na Figura 13.  

 

Figura 13 – Alterações da morfologia dos cristais de hidróxido de alumínio precipitado nas 

seguintes condições: (a) solução padrão; (b) na presença de 4 mmol/L de sorbitol; (c) na 

presença de 4 mmol/L de ácido mannônico; (d) na presença de 4 mmol/L de ácido triarônico; 

(e) na presença de 8 mmol/L de adonitol; (f) na presença de 6 mmol/L de ácido ribônico 

 

FONTE: Watling (2000) 

Os cristais formados (solução padrão) são geralmente grandes, agrupados em blocos, 

com fases basais hexagonais bem formadas, faces prismáticas e faces chanfradas (Figura 

13.a). Contudo, a presença de inibidores na solução além de causar um retardo na precipitação 

também altera a morfologia dos cristais, como pode ser observado nas Figuras 13.b até Figura 

13.f. As principais alterações citadas pela autora são: cristais sem faces chanfradas, mas com 

limites interfaciais; faces basais com degraus e torções; cristais tipo placa e cristais em forma 

de agulha que crescem fora das faces basais. 

  



47 

 

3.3.2.2.2 Gluconato de sódio  

 

Watling e colaboradoras (2000) debateram sobre o efeito do gluconato de sódio 

(Na+−OOC(CHOH)4CH4OH) na precipitação do hidróxido de alumínio. Gluconato de sódio é 

popularmente usado em soluções para evitar ou retardar por longos períodos a precipitação de 

compostos e foi escolhido por ser conhecido (por estudos comparativos) como o inibidor mais 

forte da cristalização do hidróxido de alumínio. 

No estudo, as autoras concluíram que o aditivo retarda o início da indução 

(bloqueando a nucleação primária e promovendo a nucleação secundária), atrasando o 

crescimento dos grãos, mas não evitando sua aglomeração, além de produzir um precipitado 

mais fino (granulometria menor). 

A Figura 14 apresenta os resultados do estudo. É possível observar na Figura 14.A que 

para concentrações maiores de gluconato de sódio, há um retardo no tempo de precipitação do 

hidróxido de alumínio. Na Figura 14.B e possível ver que a adição de gluconato de sódio 

influência na distribuição granulométrica do precipitado, tendenciando à formação de 

partículas de granulometria menor quando comparado a solução sem gluconato. 

 

Figura 14 – Efeito do gluconato de sódio na precipitação do hidróxido de alumínio. (A) tempo 

de precipitação do hidróxido de alumínio; (B) análise granulométrica do precipitado de 

hidróxido de sódio (após 5 horas) em condições favoráveis à aglomeração 

 

FONTE: Adaptado de Watling et al. (2000) 
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De acordo com os dados acima, as autoras concluíram que em concentrações elevadas 

de gluconato de sódio (entre 4 e 6 mmol/L), além de bloquear a nucleação primária, o 

reagente também suprime a nucleação secundária, retardando o início da precipitação por um 

longo tempo. Em concentrações mais baixas (entre 1 e 3 mmol/L), a nucleação secundária não 

sofre interferência do reagente, levando a uma grande produção de finos comparado a solução 

padrão. Além disso, o processo de aglomeração das partículas é dificultado, mas não 

impedido. Apesar dessas conclusões, as autoras não detalharam os mecanismos de inibição do 

gluconato de sódio, apresentando apenas os resultados dos ensaios realizados. 

 

3.3.2.2.3 Ácido tartárico (Ácido dihidroxi-butanodióico) 

 

Nikolić e colaboradores (2008) apresentaram estudos cinéticos e morfológicos da 

precipitação de hidróxido de alumínio na presença de ácido tartárico (ácido dihidroxi-

butanodióico), analisando o efeito em cada uma das etapas do processo (nucleação, 

crescimento e aglomeração). Esse ácido foi utilizado para estudar os efeitos de ácidos 

carboxílicos que possam estar presentes na solução, devido ao fato de possuir características 

estruturais similares ao ácido oxálico. Comumente os oxalatos estão presentes na solução, e 

possuem efeito inibitório à aglomeração do precipitado, tanto no processo de nucleação 

quanto de crescimento. O mecanismo de inibição do ácido não foi proposto nesse estudo, 

apenas como o reagente afeta cada uma das etapas de precipitação, sendo que as afeta de 

forma independente e equivalente. 

Os dados experimentais de taxa de crescimento e energia de ativação para diferentes 

temperatura e concentrações de hidróxido de sódio estão expostos na Tabela 8 e na Tabela 9. 

Os autores concluíram que a presença do ácido tartárico: diminui a taxa de aglomeração do 

precipitado; aumenta a energia de ativação para o processo de cimentação e atrasa o processo 

de agregação das partículas ao se colidirem, quando se compara à solução padrão.  

Pode-se observar na Tabela 8 que, para todas as combinações de temperatura e 

concentração de hidróxido de sódio, o valor taxa de crescimento dos cristais na presença de 

ácido tartárico é maior, comprovando que sua presença retarda o processo de crescimento dos 

cristais. Os dados da Tabela 9 mostram que a energia de ativação da cristalização e maior na 

presença do ácido tartárico para todas as concentrações de hidróxido de sódio estudadas. 
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Tabela 8 – Taxa de crescimento dos cristais de hidróxido de alumínio na ausência e na 

presença de ácido tartárico para diferentes temperaturas e concentrações de hidróxido de 

sódio 

Solução Temperatura (ºC) 

Taxa de crescimento dos cristais (µm/h) 

Concentração hidróxido de sódio (g/L) 

130 140 150 

Pura 

60 2,3 1,96 1,65 

65 2,88 2,46 2,15 

70 4,64 3,88 3,38 

75 6,15 5,06 4,42 

20 mmol/L 

ácido tartárico 

60 1,21 0,81 0,68 

65 1,78 1,32 1,19 

70 3,01 2,56 2,27 

75 4,42 3,82 3,22 

FONTE: Nikolić et al. (2008) 

 

Tabela 9 – Energia de ativação da cristalização na ausência e na presença de ácido tartárico 

para diferentes concentrações de hidróxido de sódio 

Solução 

Energia de ativação da cristalização (kJ/mol) 

Concentração hidróxido de sódio (g/L) 

130 140 150 

Pura 65,84 63,11 64,8 

20 mmol/L 

ácido tartárico 
84,51 101,94 102,98 

FONTE: Nikolić et al. (2008) 

 

 

3.3.2.2.4 Ácido Oleico  

 

Cada reserva de bauxita no mundo possui características particulares, e uma delas e 

uma alta proporção de silicato para alumínio, fato que ocorre em muitas das reservas na 

China. Esta característica faz com que o minério não seja adequado para ser beneficiado 

diretamente pelo processo Bayer, sendo necessário um tratamento prévio. O principal método 
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de tratamento prévio neste caso é a flotação, devido ao seu baixo custo e alta eficiência. 

Contudo, reagentes vitais desse processo permanecem no sistema que será destinado ao 

processo Bayer, principalmente os coletores (LI e colaboradores, 2001).  

Um dos coletores mais indicados para o processo é o ácido oleico. Visto isso, Yin e 

colaboradores (2009) estudaram o efeito do ácido oleico na precipitação do hidróxido de 

alumínio em licores de aluminato de sódio. O estudo analisou o efeito de diferentes 

concentrações sobre a fração de precipitação, aglomeração e morfologia dos cristais 

formados. Os experimentos foram feitos para as concentrações de 0,01; 0,02; 0,05 e 0,1 g/L 

de ácido oleico. A temperatura foi fixada em 65 ºC e 75 ºC e analisada comparativamente. 

A Figura 15 mostra os dados coletados nos ensaios de precipitação do hidróxido de 

alumínio ao longo do intervalo de 10 horas. O efeito esperado do ácido oleico na precipitação 

é de inibição da mesma. Sendo que o mecanismo de inibição foi considerado o mesmo de 

estudos anteriores já mencionados: Smith e colaboradores (1996); Watling (2000) e Watling e 

colaboradoraas (2000). O composto orgânico e adsorvido nos locais ativos das sementes de 

cristalização (no caso do processo Bayer, cristais de óxido de alumínio) bloqueando essas 

regiões, onde ocorre o crescimento do cristal, diminuindo consequentemente a precipitação. 

 

Figura 15 – Efeito do ácido oleico na precipitação de hidróxido de alumínio: (A) 65 ºC; (B) 

75 ºC 

 

FONTE: Yin et al. (2009) 

 

É possível observar que a fração de hidróxido de alumínio precipitada cai à medida 

que a concentração de ácido oleico aumenta à temperatura de 65 ºC (Figura 15.A). Na 
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temperatura de 75 ºC a precipitação também cai à medida que a concentração de ácido oleico 

aumenta, contudo de forma menos acentuada, principalmente para as concentrações mais 

baixas de 0,01 g/L (efeito inibitório praticamente nulo) e 0,02 g/L (Figura 15.B). 

Analisando mais detalhadamente a estrutura molecular do ácido oleico, vê-se que ela é 

composta por uma cabeça monocarboxílica e uma cadeia de 18 carbonos. Essa cabeça é capaz 

de penetrar a dupla camada elétrica da superfície da semente e adsorver no sítio ativo. A 

cadeia carbônica fica exposta para fora, modificando a natureza da superfície do cristal.  

Quanto maior a adsorção do ácido oleico menor a quantidade de sítios ativos 

disponíveis na semente para o hidróxido de alumínio, é consequentemente menor a fração de 

precipitação. Uma maior concentração de ácido oleico e menor temperatura são fatores que 

favorecem a adsorção do ácido na superfície dos cristais, como pôde ser observado na figura 

anterior. 

O efeito do ácido oleico na aglomeração também foi analisado através de estudos da 

distribuição do tamanho das partículas e do tamanho médio para cada concentração de ácido 

oleico à temperatura de 75 ºC. Foi utilizada essa temperatura, tendo em vista que nela o ácido 

oleico possui efeito inibitório menor. A Figura 16 mostra a evolução do tamanho médio dos 

cristais (d50) precipitados ao longo do intervalo de 10 horas. 

 

Figura 16 – Efeito do ácido oleico no tamanho médio do precipitado de hidróxido de alumínio 

à temperatura de 75 ºC 

 

FONTE: Yin et al. (2009) 
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O tamanho inicial e dado como sendo o tamanho dos cristais utilizados como semente, 

como esperado, ocorre a partir de então um crescimento do tamanho médio ao longo do 

tempo em todas as condições. Esse aumento ocorre de forma rápida nas primeiras horas, se 

tornando mais lento a partir da sexta hora, isso devido ao fato de a saturação do sistema ir 

diminuindo à medida que os cristais crescem.  

Para as concentrações mais baixas de ácido oleico (entre 0,01 e 0,05 g/L) o tamanho 

médio dos cristais e expressamente superior ao ensaio sem adição de ácido oleico, sendo que 

quanto menor a concentração maior o tamanho médio. Na concentração de 0,1 g/L de ácido, 

ocorre uma diminuição do tamanho médio, caracterizando um efeito inibitório da 

aglomeração. 

Esse aumento da taxa de aglomeração se deve ao fato de que, quando o ácido oleico é 

adsorvido na superfície dos cristais, sua cadeia carbônica confere um caráter hidrofóbico à 

superfície da partícula. Dessa forma, haverá uma diminuição da força repulsiva entre as 

partículas precipitadas, favorecendo assim a aproximação e colisão entre elas e 

consequentemente aumentando a taxa de aglomeração e tamanho médio, isso para pequenas 

concentrações do ácido oleico.  

O estudo de Yin e colaboradores (2009), também apontou que a forma da distribuição 

de tamanho das partículas continuou a mesma, independentemente da concentração do ácido, 

mudando apenas seus valores, ou seja, o ácido oleico teve a mesma ação sobre todas as 

classes de tamanhos, e não apenas em algumas classes.  

Essas características indicam que o ácido oleico pode ser não apenas um 

contaminante, mas sim um candidato a aditivo auxiliar para o processo de aglomeração. 

Contudo, deve ser cuidadosamente usado, pois concentrações elevadas podem ter o efeito 

contrário (de inibição), além de afetar drasticamente a fração de precipitação. 

A Figura 17 mostra as imagens de microscopia eletrônica de varredura realizada nas 

amostras do estudo citado. Em Figura 17.A imagem dos cristais utilizados como sementes; em 

Figura 17.B imagem do precipitado para solução padrão; em Figura 17.C imagem do 

precipitado para solução com 0,01 g/L de ácido oleico e em Figura 17.D imagem do 

precipitado para solução com  0,1 g/L de ácido oleico. Todos os precipitados foram obtidos à 

temperatura de 75 ºC, na qual o ácido oleico possui influência inibitória menor na fração de 

precipitação, e influência maior na taxa de aglomeração. 
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Figura 17 – (A) Morfologia das partículas usadas como sementes; Morfologia das amostras de 

cristais de hidróxido de alumínio precipitadas e aglomeradas após dez horas, para as seguintes 

soluções: (B solução padrão; (C) solução com 0,01 g/L de ácido oleico; (D) solução com 0,1 

g/L de ácido oleico 

 

FONTE: Yin et al. (2009) 

 

É possível observar que as sementes são compostas de partículas finas e algumas 

maiores (Figura 17.A). Na ausência de ácido oleico, ocorre à formação de aglomerados de 

partículas de tamanhos similares, formando desde partículas menores a partículas grandes 

(Figura 17.B). Na presença de 0,01 g/L de ácido oleico, é possível ver que a distribuição de 

tamanho é maior, as partículas estão mais compactas, aglomerados de partículas grandes 

preenchidos por partículas de tamanho menor, presença quase escassa de pequenas partículas 

independentes (Figura 17.C). À concentração de 0,1 g/L, pode-se observar um efeito 

inibitório na aglomeração, onde as partículas possuem distribuição de tamanho menor 

comparado as partículas precipitadas na ausência do ácido (Figura 17.D). Comparando a 

Figura 17.C com a Figura 17.D é possível concluir que os cristais precipitados possuem várias 

morfologias diferentes sob a influência de diferentes concentrações do ácido oleico. 
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3.3.2.2.5 Éter 15-coroa-5, (C2H4O)5 - 1,4,7,10,13-Pentaoxaciclopentadecano 

 

Apesar de, em geral, impurezas orgânicas se comportam como inibidores da 

precipitação do hidróxido de alumínio, existem algumas substâncias que atuam de forma 

oposta, intensificando a precipitação. Zeng e colaboradores (2007) discutiram essa 

intensificação da precipitação com a adição de um éter coroa ((C2H4O)5 - 1,4,7,10,13-

Pentaoxaciclopentadecano). 

A estrutura molecular do éter e representado na Figura 18.A. Nela, os átomos de 

carbono formam uma cadeia carbônica em forma de anel, o espaço no interior da estrutura 

permite a acomodação de exatamente um íon de sódio, tornando a estrutura estável na solução 

alcalina.  

Portanto, quando o éter e adicionado ao licor de aluminato de sódio, cada uma de suas 

moléculas captura um dos íons de sódio, formando o complexo da Figura 18.B. Uma vez que 

os cátions funcionam como estabilizadores da solução, quando o íon de sódio (Na+) é 

capturado pelo éter, o sistema tende a se desestabilizar, favorecendo a precipitação do 

hidróxido de alumínio.  

 

Figura 18 – Estrutura molecular do éter coroa: (A) puro; (B) complexo com o íon de sódio 

 

FONTE: Zeng et al. (2007) 

A Figura 19 mostra os resultados de precipitação de hidróxido de alumínio para 

solução padrão e para soluções com diferentes concentrações do éter 15-coroa-5 num 

intervalo de 10 horas. Tanto na Figura 19.A quanto 19.B pode-se observar que a fração de 

precipitação aumenta na presença do éter, e que quanto maior a concentração maior a fração 

de precipitação. Comparando os dois gráficos, é possível analisar também que a maior fração 

de precipitação ocorre para o experimento de maior razão de sementes de óxido de alumínio. 
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Figura 19 – Efeito do éter coroa na precipitação de hidróxido de alumínio nas razões de massa 

de sementes de: (A) 0,25; (B) 0,33 

 

FONTE: Adaptado de: Zeng et al. (2007) 

 

Além do fato de o éter estudado favorecer a precipitação pela captura dos íons de 

sódio que estão presentes no licor, os autores apontam outras consequências da presença do 

éter que favorece a precipitação. Uma vez que o complexo da Figura 18.B é formado, a sua 

carga resultante se torna positiva, sendo facilmente adsorvido na superfície negativa das 

sementes de óxido de alumínio (alumina). Desta forma, o complexo mudará a característica da 

interface entre os cristais e o licor, favorecendo a interação com o hidróxido de alumínio, por 

atração eletrostática. Adicionalmente, os átomos de oxigênio do éter favorecem ligações de 

hidrogênio entre os cristais em crescimento, aumentando também, dessas formas, a fração de 

precipitação.  

Zeng e colaboradores (2007) apresentaram também um estudo da granulometria da 

semente utilizada e dos produtos formados para as diferentes concentrações de éter coroa. Os 

resultados estão descritos na Tabela 10. O aumento do tamanho das sementes em relação ao 

produto se deve ao crescimento e aglomeração dos cristais.  

A aglomeração tem um papel fundamental na no aumento do tamanho das partículas, 

uma vez que a taxa de crescimento dos cristais e muito pequena. Além disso, a aglomeração 

também e determinante na coesão final e dureza das partículas precipitadas. 

 

 



56 

 

Tabela 10 – Distribuição do tamanho de partícula da semente e dos produtos formados pela 

solução padrão e na presença de diferentes concentrações de éter 15-coroa-5 

Distribuição do tamanho de partículas 

  0-10 µm 10-20 µm 20-30 µm 30-45 µm + 45 µm d50 (µm) 

Semente  4,67 % 13,36 % 28,42 % 33,61 % 19,94 % 31,265 

Produto 

Padrão 0,00 % 2,79 % 19,21 % 37,53 % 40,48 % 40,867 

2 mmol/L 0,00 % 4,74 % 23,53 % 38,57 % 33,15 % 37,817 

8 mmol/L 0,00 % 2,36 % 20,30 % 41,18 % 36,15 % 39,517 

FONTE: Adaptado de: Zeng et al. (2007) 

 

Como pode ser observado, a adição de éter coroa ao processo fez com que a 

distribuição granulométrica do precipitado se tornasse levemente mais fina, principalmente 

para a concentração de 2 mmol/L do éter, indicando uma diminuição da taxa de aglomeração 

das partículas precipitadas. Esta característica contradiz a teoria do modelo matemático 

proposto por Sakamoto e colaboradores (1976), no qual é sugerido que um aumento da 

precipitação deve favorecer a aglomeração.  

Sweegers e colaboradores (2001) determinaram a diferença de crescimento dos cristais 

a partir do tamanho inicial. Cristais pequenos possuem poucos defeitos na superfície, defeitos 

esses que são tidos como sítios de alta probabilidade de crescimento dos cristais. Sendo assim, 

cristais pequenos possuem crescimento muito lento. Em contra partida, cristais maiores 

possuem amplos sítios de defeitos, que proporcionam rápido processo de crescimento do 

cristal. 

Zeng e colaboradores (2007) utilizaram essas observações para poderem propor um 

mecanismo para explicar a contradição observada em seus estudos. Quando o éter coroa é 

adicionado ao licor, e seu complexo com íon sódio formado, ele tende a ser adsorvido 

inicialmente na superfície das partículas grandes, devido a sua alta concentração de locais 

ativos nas mesmas (defeitos superficiais). Essa adsorção do éter acelera o processo de 

crescimento das grandes partículas, diminuindo consideravelmente o grau de supersaturação 

do licor.  

Com isso, a aglomeração que ocorre principalmente entre as pequenas partículas é 

reduzida, bem como a cimentação entre elas. A aglomeração dificilmente acontece entre as 

partículas maiores, devido a questões cinéticas. Esses fatos levam a um produto de 

característica mais fina quando comparado ao sistema sem adição do éter. Essa teoria pode ser 
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usada para explicar diversos problemas de refinamento de produtos que tem sua precipitação 

intensificada, em contradição à teoria de Sakamoto e colaboradores (1976) e que intrigou 

diversos pesquisadores por muito tempo. 

Por fim Zeng e colaboradores (2007) fizeram observações quanto a forma dos cristais 

formados na solução padrão e na presença do éter 15-coroa-5, que ajudaram a fundamentar o 

mecanismo proposto. A morfologia é mostrada na Figura 20, a partir da qual extraíram as 

conclusões mostradas a seguir.  

 

Figura 20 – Morfologia das amostras de cristais de hidróxido de alumínio precipitadas após 

uma hora para razão de massa de sementes de 0,25: (A) partículas grandes da solução padrão; 

(B) partículas pequenas da solução padrão; (C) partículas grandes da solução com 0,8 mmol/L 

de éter 15-coroa-5; (D) partículas pequenas da solução com 0,8 mmol/L de éter 15-coroa-5 

 

FONTE: Adaptado de: Zeng et al. (2007) 

 

Analisando inicialmente os grandes cristais (Figura 20.A para solução padrão e Figura 

20.C para solução com éter) foi possível observar que na presença de éter, houve um aumento 

da densidade de estruturas microcristalinas. Este fato reforça a teoria proposta, uma vez que 

na presença de éter, há um aumento da quantidade e reatividade dos locais ativos das 
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partículas grandes, favorecendo o crescimento de uma quantidade maior de microcristais 

quando comparado à solução padrão. 

Analisando agora os pequenos cristais (Figura 20.B para solução padrão e Figura 20.D 

para solução com éter) é possível observar que a densidade de estruturas microcristalinas e 

maior na solução padrão comparada a solução com éter. Isso devido ao fato de que, na 

presença do éter, as partículas grandes consomem a maior parte das espécies em 

supersaturação, diminuindo a taxa de crescimento para as pequenas partículas. Essa 

diminuição da taxa de crescimento e prejudicial à aglomeração, levando a diminuição da 

granulometria do produto, reforçando novamente o mecanismo proposto. 

 

3.3.2.2.6 EDTA e Na4EDTA 

 

Lu e colaboradores (2009) estudaram os reagentes Na4EDTA e EDTA como 

intensificadores na precipitação semeada de hidróxido de alumínio em solução de aluminato 

de sódio. Além de estudarem o efeito intensificador para diferentes concentrações, 

determinaram também a granulometria e morfologia do precipitado com o auxilio de imagens 

de MEV (microscopia eletrônica de varredura). O mecanismo de intensificação desses 

reagentes também foi investigado e descrito. 

A Figura 21 mostra a variação da fração de hidróxido de alumínio precipitada na 

presença de diferentes concentrações de Na4EDTA e EDTA: 0,1 mmol/L; 1 mmol/L; 

5 mmol/L e 10 mmol/L para ambos reagentes em: Figura 24.A; Figura 24.B; Figura 24.C e 

Figura 24.D respectivamente. Para as concentrações menores de reagente, 0,1 mmol/L e 1 

mmol/L, é possível observar que ambos os reagentes proporcionam um leve aumento da 

precipitação. Contudo, para as concentrações maiores, principalmente a de 10 mmol/L, os 

reagentes proporcionaram aumento significativo da precipitação comparada ao ensaio em 

branco.  

O aumento da fração de precipitação com o reagente EDTA foi maior do que o 

aumento com o reagente Na4EDTA. Para a concentração de 10 mmol/L, onde a intensificação 

foi mais bem observada, os aumentos foram de aproximadamente 25 % e 12 % 

respectivamente para os reagentes EDTA e Na4EDTA. 

 

 



59 

 

Figura 21 – Efeito da adição de Na4EDTA e EDTA na fração de hidróxido de alumínio 

precipitada para as seguintes concentrações de reagentes: (A) 0,1 mmol/L; (B) 1 mmol/L; (C) 

5 mmol/L; (D) 10 mmol/L 

 

FONTE: Lu et al. (2009) 

 

A fim de entenderem o efeito do íon Na+ na precipitação do hidróxido de alumínio, os 

autores conduziram ensaios de precipitação usando cloreto de sódio (NaCl) comparando com 

os resultados obtidos para Na4EDTA e com o ensaio em branco. A Figura 22 mostra os 

resultados, utilizando a concentração de 10 mmol/L para ambos os reagentes. É possível 

observar que o reagente Na4EDTA aumenta a fração de hidróxido de alumínio precipitada ao 

longo de todo o experimento, enquanto que o cloreto de sódio tem leve efeito inibitório nas 

horas iniciais, seguido de grande aumento da precipitação a partir da sexta hora de 

precipitação, obtendo-se aumento equivalente ao outro reagente.  

 

 

 



60 

 

Figura 22 – Efeito da adição de Na4EDTA e NaCl na fração de precipitação de hidróxido de 

alumínio para a concentração de 10 mmol/L de reagentes 

 

FONTE: Lu et al. (2009) 

 

Foi determinado também o efeito dos reagentes na distribuição do tamanho das 

partículas. A Figura 23 mostra a fração volumétrica do precipitado pelo tamanho das 

partículas, para o ensaio realizado com a concentração de 10 mmol/L para ambos os reagentes 

após meia hora de precipitação.  

 

Figura 23 – Fração volumétrica do precipitado por tamanho da partícula no ensaio em branco 

e na presença de Na4EDTA e NaCl na concentração de 10 mmol/L após meia hora de 

precipitação 

 

FONTE: Lu et al. (2009) 
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É possível observar que no ensaio com Na4EDTA não houve alteração da 

granulometria comparado ao ensaio em branco. Já no ensaio com EDTA, é possível observar 

que houve uma redução da principal fração granulométrica, localizada entre 10 e 100 µm. 

Essa redução foi ocasionada devido a leve aumento de frações granulométrica finas, entre 0 e 

10 µm, com isso, é possível concluir que apesar da adição de EDTA propiciar uma melhora 

na precipitação, provoca um afinamento da distribuição, produzindo quantidade considerável 

de partículas finas. 

Já a Figura 24 mostra a morfologia do hidróxido de alumínio, após meia hora de 

precipitação, através de imagens de microscopia eletrônica de varredura, em: Figura 24.A na 

ausência de reagentes (ensaio em branco); Figura 24.B na presença de 10 mmol/L de 

Na4EDTA; Figura 27.C na presença de 10 mmol/L de EDTA. Novamente, é possível observar 

que no ensaio com Na4EDTA não houve alteração da distribuição da granulometria bem como 

da morfologia, sendo que a dispersão de partículas de tamanho inferior a 5 µm não é aparente. 

Já na presença de EDTA, é possível observar no agregado a existência de partículas finas, 

inferiores a 5 µm, indicando novamente que o reagente EDTA propicia um refinamento do 

precipitado. 

 

Figura 24 – Morfologia dos precipitados de hidróxido de alumínio: (A) na ausência de 

reagente; (B) na presença de 10 mmol/L de Na4EDTA; (C) na presença de 10 mmol/L de 

EDTA 

 

FONTE: Lu et al. (2009) 

 

Lu e colaboradores (2009) explicam os mecanismo de atuação dos reagentes 

Na4EDTA e EDTA e os resultados obtidos através dos mecanismo de cada um dos íons 

formados pela dessorção dos reagentes na solução de aluminato de sódio. A formação dos 

íons e descrita pela equação 8, para Na4EDTA, e pela equação 9, para EDTA, onde Y refere-

se ao ânion do EDTA. 
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4

4 4Na Y Al Y+ −→ +          (8)  

  4

4 2 34 4H Y H O H O Y+ −+ → +         (8) 

a) Íon Sódio (Na+) 

Para compreensão mais profunda do efeito desse íon, os autores fizeram um estudo 

comparativo utilizando o cloreto de sódio, cuja equação de dessorção e descrita a seguir 

(equação 10). 

  NaCl Na Cl+ −→ +                   (10) 

Portanto, é possível deduzir que a efeito do cloreto de sódio na precipitação do 

hidróxido de alumínio e oriundo da ação conjunta dos íons Na+ e Cl-. Yang, (1993), 

desenvolveu estudos relativos ao efeito do íon Cl- na precipitação semeada de hidróxido de 

alumínio em solução de aluminato de sódio, classificando como inibitório, devido a ligações 

de hidrogênio entre o íon e a molécula de água.  

Desta forma, analisando o efeito intensificador do cloreto de sódio e inibitório do íon 

cloreto, é possível concluir que o íon sódio atua de forma a favorecer a precipitação do 

hidróxido de alumínio, desempenhando um papel importante no aumento da precipitação do 

hidróxido de alumínio quando na presença de Na4EDTA.  

Comparativamente, Kabdalsli e colaboradores (2006) determinaram o papel 

desempenhado por diferentes íons na precipitação da estruvita, sendo que íons de sódio, assim 

como na precipitação de hidróxido de alumínio, também favorem a precipitação. O 

mecanismo de atuação do íon de sódio se assemelha em ambos os casos. 

b) Ânion EDTA 

Expresso pelo íon Y4- nas equações 8 e 9, o íon formado pelo EDTA quando na 

solução, irá promover uma maior precipitação do hidróxido de alumínio comparado com o 

ensaio em branco. A Figura 25.A mostra a estrutura do ânion de EDTA. 

Para explicar o mecanismo desse íon, Lu e colaboradores (2009) associaram o seu 

efeito ao efeito facilitador do ácido glutâmico estudado por Yin e colaboradores (2008). O 

ácido glutâmico quando na solução de aluminato de sódio irá formar ligações de hidrogênio 

com íons aluminatos (Al(OH)4
-), a estrutura esta esquematizada na Figura 25.B. Com isso, Lu 

e colaboradores (2009) assumiram que o ânion EDTA também forma ligações de hidrogênio 

com o íon aluminato, sendo portanto outro fator importante para o aumento da precipitação do 

hidróxido de alumínio. 
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Figura 25 – (A) Estrutura do ânion de EDTA; (B) diagrama esquemático da ligação de 

hidrogênio entre o íon aluminato e o ácido glutâmico 

 

FONTE: Lu et al. (2009) 

 

Vale ressaltar, que além do íon aluminato mencionado por Yin e colaboradores (2008) 

que permite ligações de hidrogênio com o ácido glutâmico, existe diversos outros íons ativos 

de alumínio, com morfologia e estequiometria desconhecidos e variáveis ao principal íon 

citado. 

c) Íon hidrônio (H3O
+) 

O excesso de íons H3O
+ na solução devido a dissociação do EDTA, irá reagir com 

parte dos íons de aluminato [Al(OH)4
-] ocasionando a formação de hidróxido de alumínio, 

como descrito pela equação 11 a seguir: 

3 4 3 2( ) ( ) 2H O Al OH Al OH H O+ −+ → +                 (11) 

Esse hidróxido de alumínio de alumínio recém-formado irá precipitar, e funcionar 

como novas sementes sendo o centro de cristalização de novos aglomerados (nucleação 

primária). Com isso, haverá uma aceleração do processo de precipitação, devido a maior 

quantidade de núcleos, contudo, essa quantidade grande de centros de precipitação irá levar ao 

afinamento do precipitado, pois os novos núcleos, por serem bem menores que as sementes 

adicionadas, não crescem na mesma proporção, produzindo quantidade significativa de finos. 

Desta forma, os autores puderam determinar a diferença entre os resultados obtidos 

para a precipitação do Na4EDTA e do EDTA. Apesar de ambos agirem positivamente quanto 

ao aumento da fração de precipitação, essa facilidade vem do efeito combinado do ânion de 

EDTA com os íon Na+ e H3O
+, com isso algumas diferenças entre os dois reagentes foram 

observadas. A primeira foi quanto ao aumento da fração de precipitação, que foi maior para o 

íon H3O
+, devido ao seu mecanismo de interação com o íon aluminato. Contudo, esse 
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mecanismo também favorece ao afinamento do precipitado, gerando um produto mais fino 

comparado com o experimento na presença de Na+. Essas conclusões podem ser comprovadas 

com os resultados obtidos pelas Figura 21; Figura 23 e Figura 24. 

 

3.3.2.2.7 Metanol 

 

Zhang, Y. e colaboradores (2009), exploraram um novo reagente para melhorar a 

fração de precipitação do hidróxido de alumínio em solução de aluminato de sódio. O 

reagente empregado foi o metanol, cuja principal vantagem é que o mesmo pode ser 

prontamente destilado do licor e reciclado, aproveitando-o ao máximo.  

Algumas considerações para os ensaios foram determinadas de acordo com 

experimentos feitos e características industriais. A primeira delas foi a razão de metanol 

adicionado ao licor de aluminato de sódio. A Figura 26 mostra a fração de hidróxido de 

alumínio precipitada para diferentes proporções de metanol/licor nos tempos de 12 e 24 horas 

de precipitação. 

 

Figura 26 – Fração de precipitação de hidróxido de alumínio por razão volumétrica entre 

metanol e licor de aluminato de sódio em após 12 e 24 horas de precipitação 

 

FONTE: Zhang, Y. et al. (2009) 

 

É possível observar que a razão volumétrica influencia fortemente na precipitação, 

principalmente entre as razões de 0,5 a 1,5. Desta forma, o ideal seria uma razão máxima de 

metanol em relação ao licor, entretanto, levando em consideração essa melhoria na 
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precipitação contra um custo mais elevado de matéria-prima e taxa de recuperação menor para 

mesmo volume de solução, os autores consideraram que a melhor razão seria de 1:1. Além 

disso, os autores verificaram que a morfologia do precipitado em razões mais elevadas era 

mais irregular, havendo uma maior quantidade de finos, características prejudiciais há etapas 

futuras. 

Os demais parâmetros determinados pelos autores para realizarem os experimentos 

foram: massa de óxido de sódio: 170 g/L (parâmetro industrial), razão de aluminato para 

cáustico de 1,55:1, velocidade angular de agitação de 31,4 rad/s e temperatura de 60 ºC 

(parâmetros industriais e laboratoriais). 

Com essas condições predeterminadas, a fração de precipitação pôde atingir mais de 

70 % em 24 horas, enquanto que a fração de precipitação comumente encontrada no processo 

Bayer industrial convencional é de cerca de 50 %. Segundo os autores, essa melhora é 

possível devido ao mecanismo de atuação do metanol no licor, o qual forma ligações estáveis 

de hidrogênio com as moléculas de água, catalisando a nucleação e cristalização do hidróxido 

de alumínio.  

 

3.3.2.2.8 Hidrazina e peróxido de hidrogênio 

 

Sahu e colaboradores (2015) estudaram o efeito da adição de hidrazina e peróxido de 

hidrogênio separadamente na precipitação de hidróxido de alumínio em licor de aluminato de 

sódio de processo Bayer. Analisaram a fração de precipitação, produto formado, e indicaram 

os possíveis mecanismos de ação de cada um dos reagentes. 

Para ambos os reagentes foram realizados experimentos com duas diferentes 

proporções de hidróxido de sódio para óxido de alumínio (Al2O3) a ser dissolvido. Em ambos 

a concentração de hidróxido de sódio foi fixada em 150 g/L, sendo que no ensaio 1 a 

concentração de óxido de alumínio foi de 142,5 g/L e no ensaio 2 foi de 150 g/L. Os 

experimentos foram conduzidos inicialmente em período de precipitação de 8 horas, e 

posteriormente o experimento com melhor desempenho também foi realizado em período de 

precipitação de 24 horas (para ambos os reagentes o ensaio 2 foi o que obteve melhor 

desempenho).  

A Figura 27.A mostra quantidade precipitada enquanto que a Figura 27.B mostra a 

fração de hidróxido de alumínio precipitada na presença de diferentes concentrações de 

hidrazina para cada um dos experimentos realizados. Através de ambas as figuras é possível 
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observar que a presença de pequenas concentrações de hidrazina aumentaram 

significativamente a quantidade precipitada (cerca 20 % a mais), comparada ao ensaio em 

branco (na ausência de hidrazina), atingindo um pico máximo por volta da concentração entre 

30 a 40 mmol/L. À medida que a concentração de hidrazina aumenta, a quantidade 

precipitada diminui gradualmente, em todos os experimentos, chegando à atingir a quantidade 

precipitada do ensaio em branco para concentrações de 800 mmol/L de hidrazina. Para 

concentrações superiores, a quantidade precipitada e inferior ao ensaio na ausência de 

hidrazina. 

 

Figura 27 – (A) Massa precipitada de hidróxido de alumínio por concentração de hidrazina: 

(a) ensaio 1, 8h; (b) ensaio 2, 8h; (c) ensaio 2, 24h. (B) Fração de precipitação de hidróxido de 

alumínio por concentração de hidrazina: (a) ensaio 1, 8h; (b) ensaio 2, 8h; (c) ensaio 2, 24h 

 

FONTE: Sahu et al. (2015) 

 

Comparando as curvas (a) e (b) de ambas as figuras é possível concluir que o ensaio 2 

obteve quantidade precipitada muito superior ao ensaio 1, indicando que sua concentração de 

reagentes leva a um maior rendimento. Comparando as curvas (b) e (c) de ambas as figuras, é 

possível concluir que à medida que aumenta o tempo de precipitação, também aumenta a 

quantidade precipitada, fato que já era esperado. 

Adicionalmente, a fração de precipitação na presença de 40 mmol/L de hidrazina no 

intervalo de 24 horas foi comparada com a fração de precipitação na ausência de reagente, é 

foi observado um aumento de cerca de 13 %. 
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A Figura 28 mostra o efeito da alteração da temperatura no ensaio 1 com concentração 

de 40 mmol/L de hidrazina. O intervalo de temperatura aplicado foi determinado de acordo 

com os aplicados industrialmente. É possível determinar que à medida que a temperatura 

aumenta, há um aumento significativo da precipitação, atingindo um valor ótimo para a 

temperatura de 80 ºC. Desta forma, conclui-se que a temperatura interfere no mecanismo de 

atuação da hidrazina. 

 

Figura 28 – Taxa de melhoria de rendimento da precipitação de hidróxido de alumínio por 

temperatura, no ensaio 1 na presença de 40 mmol/L de hidrazina 

 

FONTE: Sahu et al. (2015) 

 

Segundo Sahu e colaboradores (2015), apesar do mecanismo de atuação da hidrazina 

no licor de aluminato de sódio não ser bem compreendido, devido à alta complexidade, um 

possível mecanismo foi proposto. A hidrazina, quando adicionada a solução do licor, sofre um 

processo de hidrólise, formando um íon hidrazínio e hidroxila, como mostrado pela 

equação 12. 

   2 4 2 2 5N H H O N H OH+ −+ = +                  (12) 

Segundo os autores, o íon hidrazínio provavelmente aumenta o processo de nucleação, 

pois ajuda na coalescência dos íons de aluminato formando aglomerados que atuam como 

núcleos de precipitação (nucleação primária). Esse novos núcleos somados aos já existentes 
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devido à semeadura, irão aumentar a fração de precipitação (devido a maior quantidade de 

núcleos). 

Esse efeito da hidrazina é intensificado à medida que a temperatura aumenta devido à 

melhor mobilidade dos íons, aumentando a possibilidade de coalescência dos íons de 

aluminato através dos íons de hidrazínio. Quanto ao efeito inibitório da hidrazina à medida 

que a concentração aumenta, se deve ao fato de que a hidrazina passa a cobrir toda a 

superfície das sementes de óxido de alumínio pelos seus íons hidrazínios, impedindo assim o 

crescimento dos cristais a partir da aglomeração dos íons de aluminato, diminuindo 

consequentemente a nucleação secundária e a fração de precipitação. Fenômeno similar ao 

explicado por Watling (2000) para gluconato de sódio e ao explicado por Yin e colaboradores 

(2009) para concentrações elevadas de ácido oleico. 

Por fim, os autores analisaram imagens de microscopia eletrônica de varredura do 

precipitado na ausência e na presença de hidrazina, (Figura 29). Na ausência de hidrazina 

(Figura 29.A) o precipitado é composto de cristais muito finos, com pouca aglomeração, 

devido principalmente a nucleação tardia com crescimento limitado, e pouco tempo 

disponível para aglomeração. Já na presença de hidrazina (Figura 29.B), o precipitado é 

composto por cristais bem aglomerados, de tamanho maior, indicando que a hidrazina 

proporcionou uma nucleação mais rápida, havendo então tempo disponível para aglomeração 

e cimentação dos cristais. 

 

Figura 29 – Morfologia dos precipitados de hidróxido de alumínio: (A) Na ausência de 

reagente; (B) Na presença de hidrazina 

 

FONTE: Sahu et al. (2015) 

 



69 

 

A Figura 30.A mostra a quantidade precipitada enquanto que a Figura 30.B mostra a 

fração de hidróxido de alumínio precipitada na presença de diferentes concentrações de 

peróxido de hidrogênio para cada um dos experimentos realizados. Assim como aconteceu 

com a hidrazina, comparando as curvas (a) e (b) de ambas as figuras, é possível concluir que o 

ensaio 2 obteve rendimento muito superior ao ensaio 1, indicando que sua concentração de 

reagentes é mais adequada. Já as curvas (b) e (c) de ambas as figuras indicam que à medida 

que o tempo de precipitação aumenta, também aumenta a quantidade precipitada. 

 

Figura 30 – (A) Massa precipitada de hidróxido de alumínio por concentração de peróxido de 

hidrogênio: (a) ensaio 1, 8h; (b) ensaio 2, 8h; (c) ensaio 2, 24h. (B) Fração de precipitação de 

hidróxido de alumínio por concentração de peróxido de hidrogênio: (a) ensaio 1, 8 h; (b) 

ensaio 2, 8h; (c) ensaio 2, 24h 

 

FONTE: Sahu et al. (2015) 

 

Em relação à alteração das concentrações de peróxido de hidrogênio no licor, para 

todos os casos, o rendimento da precipitação aumenta com o aumento da concentração do 

peróxido de hidrogênio até a concentração ideal de 350 mmol/L. A partir dessa concentração, 

o aumento do rendimento é praticamente desconsiderável, contudo, não atuando de forma 

inibitória à medida que a concentração aumenta, como acontece com a hidrazina.  

A fração de precipitação em 24 horas para o ensaio 2 é de 82 % para a concentração de 

350 mmol/L de peróxido de hidrogênio, sendo quase equivalente ao observado com a adição 

de hidrazina. 

Os autores explicam o possível mecanismo de atuação do peróxido de hidrogênio no 

sistema de precipitação do hidróxido de alumínio através de equações químicas (equações 13 
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a 16). Pelo licor ser uma solução alcalina forte devido à alta concentração do hidróxido de 

sódio, o peróxido de hidrogênio é dissociado dando origem ao íon hidroperóxido e íon 

hidrogênio (13). O íon hidrogênio gerado decompõe o aluminado de sódio formando o 

hidróxido de alumínio, água, e íon de sódio (14). O íon hidroperóxido se decompõe em 

hidroxila é oxigênio (15), permitindo que os íons sódio da equação 9 a forma hidróxido de 

sódio com a hidroxila da equação 10 (16). Essas equações químicas permitem manter o 

equilíbrio de cargas e pH do sistema. 

        2 2 2H O HO H− += +                   (13) 

     4 3 2( ) ( )NaAl OH H Al OH H O Na+ ++ = + +                (14) 

       2 2

1

2
HO OH O− −= +                  (15) 

     Na OH NaOH+ −+ =                  (16) 

Desta forma, a equação total do sistema pode ser descrita apenas pela equação 17. 

  4 2 2 3 2 22 ( ) 2 ( ) 2 2NaAl OH H O Al OH NaOH H O O+ = + + +       (17) 

Com isso, é possível concluir que a adição de peróxido de hidrogênio favorece a 

precipitação de pequenos núcleos primários de hidróxido de alumínio (nucleação primária), 

aumentando assim a precipitação do sistema devido ao aumento da quantidade de núcleos. 

Quanto maior a concentração do peróxido mais íons hidroperóxido haverá, e assim mais 

hidróxido de alumínio será precipitado, até uma concentração a partir da qual o aumento da 

precipitação se torna estável. Além disso, altas concentrações do peróxido de hidrogênio não 

possuem efeito inibitório aparente. 

Para concluir, os autores analisaram através de imagens de microscopia eletrônica de 

varredura a morfologia do precipitado na ausência e na presença do peróxido de hidrogênio 

(Figura 31). A morfologia na presença de hidrazina (Figura 29.B) é semelhante a morfologia 

encontrada na ausência do reagente (Figura 29.A), indicando que o composto não tem efeito 

adverso na precipitação do hidróxido de alumínio. 
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Figura 31 – Morfologia dos precipitados de hidróxido de alumínio: (A) Na ausência de 

reagente; (B) Na presença de peróxido de hidrogênio 

 

FONTE: Sahu et al. (2015) 

 

3.3.2.2.9 Amônia 

 

Liu e colaboradores (2018), estudaram a precipitação de hidróxido de alumínio em 

solução de aluminato de sódio com a adição de sementes ativas e amônia. Também foi 

estudada a diferença entre a adição de amônia na fase inicial ou na fase final da precipitação. 

A amônia foi utilizada devido as suas características de baixo custo, fácil aquisição, e 

fácil recuperação no processo, uma vez que a amônia dificilmente é dissolvida em solução 

alcalina concentrada em alta temperatura (características do licor de aluminato de sódio do 

processo Bayer) e facilmente dissolvida em água à temperatura ambiente. 

A Figura 32.A mostra a fração de hidróxido de alumínio precipitada na ausência e na 

presença de diferentes concentrações de amônia e para as seguintes características de 

experimentos: presença de 20 g/L de sementes ativadas, concentração de 160 g/L de óxido de 

sódio, temperatura de 45 ºC e agitação constante ao longo de 60 horas.  

A precipitação começa a se estabilizar no intervalo de 20 horas, considerado o tempo 

ótimo para o experimento. Nesse instante e ao longo de todo o experimento é possível 

observar que a presença de amônia aumentou consideravelmente a precipitação. Após 20 

horas de experimento, a melhoria na fração de precipitação foi de 9 % e 23 % respectivamente 

para as concentrações de 9 g/L e 18 g/L de amônia (aproximadamente 55 % , 60 % e 68 % 

precipitado em 20 horas). 
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Figura 32 – (A) Fração de precipitação do hidróxido de alumínio na presença de diferentes 

concentrações de amônia ao longo do tempo; (B) fração volumétrica do precipitado por 

tamanho da partícula no ensaio em branco e na presença de diferentes concentrações de 

amônia 

 

FONTE: Liu et al. (2018) 

 

Já a Figura 32.B mostra a distribuição granulométrica do precipitado nos mesmos 

experimentos da Figura 32.A. É possível observar que a adição da amônia promoveu 

afinamento do produto, aumentando a quantidade de partículas na faixa granulométrica entre 

0,1 a 1 μm, comparado ao experimento sem adição do reagente, sendo que o afinamento foi 

mais evidente para a concentração maior de amônia.  

A morfologia do precipitado também foi estudada através de imagens de microscopia 

eletrônica de varredura. A Figura 33.A e Figura 33.B mostram imagens do precipitado na 

presença de sementes ativas e concentração de 9 g/L de amônia, enquanto que a Figura  33.C 

e a Figura 33.D mostram imagens na presença de sementes ativas e concentração de 18 g/L de 

amônia. 

Em todos os casos, podem-se observar as superfícies irregulares dos precipitados, com 

uma grande quantidade de partículas finas agregadas as partículas mais grossas, esses fatos 

devido à ativação das sementes e o afinamento provocado pela amônia respectivamente. A 

grande quantidade de pequenas sementes altamente ativas e a presença da amônia são fatores 

que favorecem grandemente o aumento da precipitação e diminuição do tempo de ciclo.  
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Figura 33 – Morfologia dos precipitados de hidróxido de alumínio: (A) e (B) na presença de 

sementes ativadas e de 9 g/L de amônia; (C) e (D) na presença de sementes ativadas e de 18 

g/L de amônia 

 

FONTE: Liu et al. (2018) 

 

A fração de precipitação industrial comumente observada fica entre 45 a 50 % ao 

longo de mais de 40 horas, enquanto que os experimentos com sementes ativas e amônia 

como reagente propiciaram uma fração de cerca de 70 % em cerca de 20 horas de 

precipitação. Contudo, o produto precipitado sofreu uma redução considerável na distribuição 

granulométrica, o que pode acarretar em problemas nas etapas seguintes do processo. 

A fim de explicar a atuação da amônia nos experimentos de precipitação, foram 

realizados ensaios de espectroscopia Raman e de determinação de condutividade elétrica do 

licor de aluminato de sódio, na ausência e na presença de amônia. A Figura 34 mostra os 

espectros do licor em diferentes concentrações de amônia.  

É possível observar que os picos estão localizados em 625 cm−1 e em 540 cm−1. Estes 

picos representam respectivamente os íons de aluminato Al(OH)4
−

 e Al2O(OH)6
2−

. Com 

isso, vemos que a adição de amônia e o aumento de sua concentração promoveram um 

aumento do pico de 625 cm−1 e uma diminuição do pico de 540 cm−1, ou seja, promoveu 
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aumento da quantidade do íon Al(OH)4
−

 comparado ao íon Al2O(OH)6
2−

. Como já visto 

anteriormente, a presença do íon Al(OH)4
−

 favorece a precipitação.  

 

Figura 34 – Espectroscopia Raman do licor de aluminato de sódio na ausência e presença de 

diferentes concentrações de amônia 

 

FONTE: Liu et al. (2018) 

 

Portanto, a adição de amônia promove uma maior quantidade de íons aluminato que 

precipitam na solução a passam a atuar como novos núcleos de precipitação, levando ao 

afinamento do produto, fato este que foi verificado na análise granulométrica do produto 

formado na presença da amônia.  

Os ensaios realizados de determinação de condutividade elétrica comprovam a maior 

quantidade do íon Al(OH)4
−

 no licor com presença de amônia, reafirmando a conclusão 

anterior e a atuação da amônia na solução. 

 

3.3.3 Ultrassonificação 

 

Apesar dos estudos anteriores poderem ter otimizado o processo de precipitação do 

hidróxido de alumínio a partir de soluções supersaturadas de aluminato de sódio, os métodos 

utilizados não alteram a natureza da reação de precipitação. Segundo Zhang e colaboradores 

(2009a), a decomposição da solução de aluminato de sódio é controlada pela taxa de reação, e 
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não pela taxa de difusão controlada. Dessa forma, a diminuição da energia de ativação se 

torna um método interessante para aumentar a fração de precipitação do hidróxido de 

alumínio. 

Com isso, Zhang e colaboradores (2009a) estudaram como a utilização de um 

ultrassonificador de alta potência interfere na fração de precipitação do hidróxido de alumínio 

a partir de soluções supersaturadas de aluminato de sódio, bem como os possíveis mecanismo. 

Isso porque, bolhas de cavitação são criadas no fluido através da propagação de ondas 

ultrassônicas. Essas bolhas, quando implodidas, geram pontos de concentração de alta pressão 

e temperatura, fornecendo condições críticas que podem resultar no aumento da taxa em que 

algumas reações acontecem. 

A Figura 35 mostra a fração de hidróxido de alumínio precipitada em função do tempo 

para frequência de ondas ultrassônicas de 20 kHz e 30 kHz (Figura 35.A e Figura 35.B 

respectivamente). A precipitação foi otimizada para ambos os casos utilizando diferentes 

potências. A fração de precipitação de cerca de 45 % (fração na qual a precipitação e 

praticamente cessada industrialmente), foi atingida após 30 horas para o ensaio sem 

ultrassonificador e reduzida para aproximadamente 15 horas com a utilização do 

equipamento. Ainda, a precipitação após 30 horas chegou ao valor máximo de cerca de 53 % 

com o uso do equipamento, mostrado melhora significativa na fração de precipitação.  

 

Figura 35 – Fração de precipitação na ausência e na presença de ultrassonificadores com 

diferentes potências em função do tempo: (A) Frequência de 20 kHz; (B) frequência de 33 

kHz 

 

FONTE: Zhang et al. (2019a) 

 



76 

 

Contudo, as ondas de diferentes frequências atuaram de formas diferentes na solução. 

A influência na fração de precipitação da frequência de 33 kHz é mais forte nas horas iniciais 

de precipitação, mostrando maior discrepância comparada à taxa na frequência de 20 kHz, 

mas mostra o mesmo comportamento após aproximadamente 10 horas de precipitação. 

Quanto ao aumento da potência, a alteração na fração de precipitação ocorreu de formas 

diferentes para cada frequência, isso foi justificado pelos autores pelo fato de que, um 

aumento excessivo na potência do ultrassonificador produz bolhas de cavitação mais estáveis, 

que demoram a entrar em colapso, podendo diminuir o efeito do equipamento na precipitação, 

não sendo tão eficientes para o processo quanto as bolhas que são produzidas por um potência 

inferior. 

Os autores analisaram a distribuição granulométrica do precipitado em diferentes 

intervalos de tempo ao longo dos ensaios de precipitação para o experimento sem 

ultrassonificador e para as diferentes frequências de ultrassonificação. Os resultados estão 

representados na Figura 36 e na Tabela 14, mostrada no adendo.  

Na Figura 36, comparando as curvas com utilização do ultrassonificador (curvas 

bimodais) com as curvas sem ultrassonificador (curvas unimodais) é possível concluir que a 

utilização do equipamento promove a nucleação secundária na polpa (precipitação de 

hidróxido de alumínio que passa a funcionar como um novo núcleo de crescimento), 

reduzindo consideravelmente o tamanho médio do precipitado. Além disso, o efeito da 

nucleação secundária foi mais evidente na frequência mais alta. 

 

Figura 36 – Fração volumétrica do precipitado por tamanho da partícula: (A) Frequência de 

33 kHz; (B) frequência de 20 kHz; (C) sem ultrassonificador 

 

FONTE: Zhang et al. (2019a) 
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Os dados da distribuição granulométrica deixam evidente a parcela da 

ultrassonificação no aumento da nucleação secundária. É possível observar um aumento na 

quantidade de finos (< 20 µm) de 8,32 % na ausência do ultrassonificador para 20,90 % e 

22,22 % respectivamente na presença de ultrassonificador de 20 kHz e 33 kHz após 6 horas 

de processo. Para 12 horas o aumento da nucleação secundária e maior ainda, de 5,25 % para 

25,80 % e 30,25 % (respectivamente: sem ultrassonificador, com ultrassonificador de 20 kHz 

e com ultrassonificador de 33 kHz). 

Contudo, além de promover a nucleação secundária, a utilização do ultrassonificador 

também aumentou a quantidade de partículas maiores (nas faixas entre 100 e 140 µm e maior 

que 140 µm). Isso porque as ondas ultrassônicas também promovem maior colisão entre as 

partículas, promovendo consequentemente maior aglomeração entre os cristais mais grossos. 

Com isso é possível observar uma redução de 10 % no precipitado na faixa granulométrica 

entre 40 e 60 µm é um aumento de 9 % no precipitado na faixa granulométrica maior que 100 

µm. 

Por fim, foi feita uma análise das imagens microscopia eletrônica de varredura das 

sementes no início da precipitação na ausência e na presença do ultrassonificador (Figura 37). 

Nas imagens das sementes sem a utilização do ultrassonificador (Figura 37.A, após 15 

minutos de precipitação, e Figura 37.D, após 45 minutos de precipitação) é possível observar 

quase nenhuma alteração na rugosidade da superfície das sementes em Figura 37.A e muito 

pouca alteração em Figura 37.D, indicando uma nucleação secundária baixa, havendo 

predominância da nucleação primária de forma lenta.  

Já para as imagens das sementes após 15 minutos de precipitação na presença de 

ultrassonificador (Figura 37.B, para ultrassonificador de 20 kHz, e Figura 37.C, para 

ultrassonificador de 33 kHz) é possível ver que as superfícies das sementes que eram lisas se 

tornaram rapidamente ásperas. Isso devido à adesão de diversas partículas, que são potenciais 

novos núcleos de crescimento dos cristais. Sendo que esse efeito é bem mais evidente para o 

ultrassonificador de frequência maior. 
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Figura 37 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura das sementes logo após início da 

precipitação na ausência e presença de ultrassonificador de diferentes frequências: (A) Sem 

ultrassonificador após 15 minutos; (B) com ultrassonificador de 20 kHz após 15 minutos; (C) 

com ultrassonificador de 33 kHz após 15 minutos; (D) sem ultrassonificador após 45 minutos 

 

FONTE: Zhang et al. (2009a) 

 

A fim de entender melhor a interferência do ultrassonificador no processo de 

precipitação, foram realizados levantamentos de espectros Raman da solução, com e sem a 

utilização de ultrassonificador. Os resultados seguem-se na Figura 38. Na curva sem a 

utilização do ultrassonificador (curva b), é possível observar dois picos, o principal, em 

aproximadamente 625 cm−1 resultante do íon Al(OH)4
−

, e um pico secundário, 

aproximadamente em 540 cm−1 resultante do íon Al2O(OH)6
2−

. 

Comparando com a curva com a utilização do ultrassonificador (curva a), é possível 

observar que não ouve alteração na frequência do espalhamento, mas sim alteração na 

intensidade dos picos. Ouve uma grande redução do pico principal referente ao íon Al(OH)4
−

 

e o pico referente ao íon Al2O(OH)6
2−

 praticamente desapareceu. Isso indica que a utilização 

do ultrassonificador propiciou a dissociação dos íons aluminatos, o que implica na formação 

de pares de íons sódio-aluminato, que como já visto anteriormente, favorece a nucleação 

secundária, comprovando os dados já obtidos nos ensaios anteriores. 
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Figura 38 – Espectroscopia Raman do licor de aluminato de sódio: (a) com a utilização de 

ultrassonificador; (b) sem a utilização de ultrassonificador 

 

FONTE: Zhang et al. (2009a) 

 

Por fim, foi feita a determinação da absorbância de ultravioleta (UV) da solução 

(Figura 39). Os resultados indicam que a absorbância aumenta após a ultrassonificação, 

indicando a formação de pares iônicos neutros. Assim, conclui-se que a uma das alterações 

mais significativas da ultrassonificação é a formação de pares de íons sódio-aluminato, que 

aumentam significativamente a nucleação secundária, como já visto anteriormente. 

 

Figura 39 – Absorbância de UV no licor com ou sem a utilização de ultrassonificador 

 

FONTE: Zhang et al. (2009a) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi utilizada água destilada para: preparação dos reagentes; lavagem dos produtos; 

lavagem das vidrarias; limpeza dos equipamentos e filtração dos materiais.  

 

4.1 Obtenção, Preparação e Caracterização dos insumos e reagentes 

 

O hidróxido de alumínio (Al2(OH)3) foi produzido por Hindalco (Aditya Birla Group, 

Brasil) e cedido por cortesia da Compass Minerals (Brasil). Na Figura 40 e possível observar 

uma pilha longitudinal formada pelo material cedido, antes do quarteamento da amostra. O 

hidróxido de sódio comercial utlizado, em escama, foi da marca Escorpião (J. R. S. Indústria 

Química Ltda., Brasil), com pureza mínima de 98 %, como também pode ser observado na 

Figura 40. 

 

Figura 40 – Amostra de hidróxido de alumínio em pilha longitudinal e Hidróxido de Sódio 

 

 

Os seguintes reagentes também foram usados:  ácido etanodioico (comumente referido 

como ácido oxálico, de fórmula química C2H2O4, P. A.); Renex 95 (nonilfenol etoxilado, 

tensoativo não iônico, de fórmula química: C9H19C6H4(OCH2CH2)9,5H da Ultranex NP 95); 

peróxido de hidrogênio a 35 % (de fórmula H2O2, P. A.) e cloreto de amônio (de fórmula 

Cl(NH4), P. A.). 

O hidróxido de alumínio FOI seco em estufa à 100 ºC por 48 horas para remoção de 

umidade residual da amostra. Na sequência foi homogeneizado e quarteado, separando 

alíquotas para ensaio de caracterização granulométrica e difratometria de raios X. O restante 
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do hidróxido de alumínio foi dividido em duas classes de tamanho através de um 

peneiramento a úmido: maiores que 45 µm (que foi utilizada nos ensaios de digestão) e 

menores que 45 µm (que foi utilizada como semente). Após o peneiramento a úmido o 

material foi novamente seco à 100 ºC por 24 horas antes dos ensaios seguintes.  

Para a caracterização granulométrica foi separada uma alíquota de 41,11 gramas e 

realizado o peneiramento a úmido, com a fração menor que 37 µm foi realizado um ensaio de 

granulometria, empregando um granulômetro a laser Cilas 1064. A difratometria de raios X 

foi realizada em equipamento da marca PanAnalytical modelo X’Pert3 Powder, usando 

radiação  de cobre, com atribuição de pico de difração pelo software Jade 3.1, o ensaio foi 

realizado pelo laboratório de Difratometria de Raios X e Microscopia Óptica do 

Departamento de Engenharia de Minas da Escola de Minas da UFOP. 

 

4.2 Determinação dos Parâmetros de Ensaio 

 

Os parâmetros de processo utilizados para os ensaios de precipitação, foram 

determinados através de referências bibliográficas, utilizando valores dentro da possibilidade 

de trabalho em escala de bancada. Os parâmetros que foram pré-definidos para os ensaios 

foram: concentração cáustica ( CaustConc , determinada pela equação 18); faixa granulométrica 

das sementes; razão de sementes (Rs, determinada pela equação 7 do capítulo anterior); 

temperatura do licor de precipitação e razão de concentração cáustica por óxido de alumínio 

dissolvido na solução (R’, determinado pela equação 19). 

       2Na O

Caust

Sol

m
Conc

Vol
=       (18) 

2

2 3

'
'

Na O

Al O

C
R

C
=        (19) 

Onde: 
2Na Om  é a massa de óxido de sódio, calculada a partir da massa de hidróxido de 

sódio adicionada; SolVol  é o volume de solução; 
2Na OC  é a concentração molar de óxido de 

sódio na solução e 
2 3

'Al OC  é a concentração molar de óxido de alumínio dissolvido na solução. 

A Tabela 11 mostra os valores usados nas referências e os valores usados durante os 

ensaios. Os valores utilizados para CaustConc , R’ e faixa granulométrica das sementes foram 

iguais aos valores mais usados nas referências. Para a razão de sementes, foi usado o menor 

valor da referência, devido à baixa quantidade de material disponível. Por fim, para a 
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temperatura foi escolhido um valor inferior, a fim de haver a menor quantidade possível de 

evaporação de água da solução durante o ensaio de precipitação, uma vez que o sistema 

montado era aberto, minimizando assim possíveis erros. 

 

Tabela 11 – Valores de parâmetros de processo, referenciais e usados 

 CaustConc  

(g/L) 

Granulometria 

semente (µm) 
RS 

Temperatura 

(ºC) 
R’ 

NIKOLIĆ et al. (2008) 130 – 150 < 32 - 60 - 75 1,57 

LIU et al. (2018) 140 – 160 - - 45 1,45 

YIN et al. (2009) 128 < 45 0,2 65 - 75 1,35 

LIN et al. (2010) 140 < 45 0,25 75 1,45 

ZENG et al. (2007) 150 < 45 0,25 - 0,33 - 1,4 

SAHU et al. (2015) 150 - - 75 1,65 

ZHANG et al. (2009a) 150 45 - 150 1 50 1,45 

ZHANG et al. (2009b) 170 - - 60 1,55 

Utilizado 150 < 45 0,2 40 1,45 

 

Na preparação da solução cáustica, também foi determinado alguns parâmetros de 

ensaio, que foram otimizados ao longo dos primeiros ensaios experimentais, sendo eles: 

concentração caustica de dissolução ( CaustConc  = 322,5 g/L) e temperatura (80 ºC).  

 

4.3 Preparação do licor de aluminato de sódio 

 

Para produção do licor de aluminato de sódio, inicialmente foi necessário produzir 

uma solução cáustica, que foi preparada em béquer de 2 litros, através da dissolução de 

0,1935 kg hidróxido de sódio (Na(OH)(s) em escamas, pureza de 98%), em volume de 0,500 L 

de água destilada, com agitação constante à temperatura de 80 ºC. Após dissolução, a solução 

foi filtrada para remoção de possíveis impurezas, e a temperatura foi reajustada para 95 ºC.  

Com a solução cáustica foi então preparado o licor, com a adição de 0,270 kg de 

hidróxido de alumínio paulatinamente, ao longo de 3 horas de digestão, mantendo a 

temperatura constante e o sistema sob agitação. O processo de digestão é descrito pela 

equação 20 e mostrado na Figura 41.  

3( ) ( ) 4( )( ) ( )s aq aqAl OH NaOH NaAl OH+ →      (20) 

 

Figura 41 – Preparação do licor de aluminato de sódio. (A) Visão frontal; (B) Visão superior 
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Após a digestão do hidróxido de alumínio. A solução foi então filtrada, para remoção 

das impurezas não dissolvidas, e mantida aquecida até sua posterior utilização. A Figura 42.A 

mostra o sistema utilizado para filtragem do licor, enquanto a Figura 42.B mostra o retido do 

processo de filtração, denominado industrialmente como lama vermelha.  

 

Figura 42 – Filtragem do licor de aluminato de sódio. (A) Sistema de filtragem; (B) Papel de 

filtro com retido da filtragem 
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4.4 Preparação das sementes de precipitação  

 

Toda a fração granulométrica da amostra inicial de hidróxido de alumínio abaixo de 

45 µm foi reservada para utilização com semente. Uma parte foi usada nos ensaios em branco 

como semente primária, e o restante foi preparada para posterior uso nos ensaios em branco 

como semente tratada e em todos os ensaios com adição de reagentes. 

Para preparar as sementes, foi feita uma solução com água destilada e 10 % em massa 

de sementes. A solução foi aquecida em béquer a 80 ºC e permaneceram sob agitação 

constante por de uma hora. Após esse intervalo a solução foi filtrada, seca em estufa a 100 ºC 

por 48 horas e reservadas (guardadas em recipiente fechado para proteção contra a umidade 

ambiente) até sua utilização. 

 

4.5 Ensaios de Precipitação 

 

Cada processo de produção de licor de aluminato de sódio produziu solução suficiente 

para dois processos de precipitação, dessa forma os ensaios em branco bem como todos os 

ensaios com mesmo reagente foram conduzidos com a mesma solução de aluminato de sódio.  

A solução de aluminato de sódio foi dividida em duas partes iguais. Para o ensaio de 

precipitação, foi acrescido água destilada até atingir o volume de 0,500 L. Volume no qual a 

concentração cáustica se torna ideal para a precipitação. A solução foi colocada em béquer de 

2 litros e mantida sob agitação constante e leve aquecimento (através de agitador magnético e 

chapa aquecedora), até que a temperatura se estabilizasse em 40 ºC. Neste momento, as 

sementes e os aditivos foram adicionados a solução, dando início ao controle do tempo de 

precipitação com o uso de um cronômetro. A Figura 43 mostra a solução de aluminato de 

sódio acrescida de semente durante o ensaio de precipitação. 

Foram realizados ensaios em branco com semente primária e semente tratada. 

Também foram conduzidos ensaios individuais com adição de cada um dos reagentes, em 

duas concentrações diferentes e com adição de semente tratada. As concentrações de cada um 

dos reagentes estão descritas na Tabela 12. As concentrações foram escolhidas com base em 

concentrações de reagentes similares, usados em referências já mencionadas. 

 

 

 



85 

 

Figura 43 – Precipitação do hidróxido de alumínio a partir da solução de aluminato de sódio 

(A) Visão frontal; (B) Visão superior 

 

 

Tabela 12 – Concentração dos reagentes nos ensaios de precipitação 

Reagentes Concentrações Unidade 

Ácido Oxálico 0,5 5 g/L 

Renex 1 8 g/L 

Peróxido de hidrogênio 0,2 1 mol/L 

Cloreto de Amônio 20 40 g/L 

 

Os ensaios de precipitação tiveram duração de 20 horas, e foram coletadas amostras 

durante o ensaio e ao final do ensaio. Durante o ensaio, as amostras coletadas tinham volume 

de 50 mL. Os tempos de coleta de amostra foram escolhidos a fim de ser possível elaborar 

curvas de precipitação bem definidas e estão descritos na Tabela 13. As coletas foram 

realizadas com conjunto pipeta de 20 mL acoplada a um pipetador de borracha de três vias, e 

foram realizadas de forma padronizada, a fim de minimizar os erros de coleta que poderiam 

ocorrer. 

O restante da solução permaneceu sob regime de precipitação até completar as 20 

horas, quando foi coletada a última amostra com volume restante da solução contida no 

béquer. A temperatura durante todo ensaio foi monitorada com auxílio de um termômetro, 

fazendo os ajustes necessário na temperatura da chapa aquecedora, uma vez que o volume da 

solução diminuía com o decorrer da coleta das amostras. O volume de água destilada era 

ajustado (se necessário, devido à evaporação) antes da coleta de cada amostra. 
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Tabela 13 – Tempos de duração dos ensaios de precipitação 

Tempo de realização dos ensaios 

Tempo (h) 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

20 

 

Logo após a retirada de cada amostra, a solução foi filtrada três vezes, sendo lavada 

com água destilada entre cada filtragem, para remoção de vestígios da solução cáustica. A 

Figura 44 mostra a primeira e a terceira filtragem do precipitado de um determinado ensaio, 

bem como a visão do filtro da terceira filtragem, mostrando o precipitado formado. Após a 

última filtragem o precipitado foi seco em estufa à 100 ºC, por no mínimo 8 horas. Então o 

material foi pesado, e reservado ao abrigo da umidade atmosférica.  

 

Figura 44 – Filtragem do precipitado (A) Primeira filtragem; (B) Terceira filtragem; (C) Visão 

superior do filtro da terceira filtragem 

 

 

Com o valor de massa de cada amostra, foi determinado a curva de fração de 

precipitação versus tempo (y x t) usando o aplicativo EasyPlot®, um pacote científico de 
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gráficos e análise de dados. A equação cinética básica usada na análise de regressão foi a 

descrita pela Equação 21 (onde: a e k são parâmetros de regressão).   

(1 exp( ))y a k t=  − −        (21) 

 

4.6 Análise granulométrica e morfológica 

 

Com as amostras precipitadas no intervalo de tempo de 20 horas, de todos os ensaios, 

foram realizados os ensaios de análise granulométrica e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). A análise granulométrica foi feita inicialmente por peneiramento a úmido. Para a 

fração menor que 37 µm também foi realizado um ensaio de granulometria a laser, utilizando 

um granulômetro Cilas modelo 1064. A análise morfológica foi realizada através da 

microscopia eletrônica de varredura, para tal foi usando o equipamento Tescan® SEM-EDS, 

modelo VEGA 3, o ensaio foi realizado pelo Departamento de Metalurgia da Escola de Minas 

da UFOP. 
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5 RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

5.1 Caracterização do hidróxido de alumínio 

 

Os resultados da análise granulométrica do hidróxido de alumínio utilizado como 

matéria prima estão representados na curva de distribuição granulométrica na Figura 45. A 

porcentagem de ultrafinos foi em trono de 5% do material. 

 

Figura 45 – Distribuição granulométrica do hidróxido de alumínio 

 

 

A difratometria de raios-X é mostrada na Figura 46. O resultado mostrou que a 

amostra é composta basicamente de gibbsita (hidróxido de alumínio). Os elementos traços 

identificados firam: óxido de ferro e óxido de manganês. 
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Figura 46 – Difratometria de raios X da amostra inicial de hidróxido de alumínio 

 

 

As imagens de microscopia (MEV) com diferentes aproximações estão mostradas na 

Figura 47. É possível identificar algumas das diferentes microestruturas clássicas do 

hidróxido de alumínio, tais como: hexágonos tubulares, cristais prismáticos e aglomerados de 

cristais. As aglomerações que são predominantes nas imagens são devidas ao crescimento 

massivo dos cristais, que ocorre principalmente em soluções supersaturadas (soluções de 

aluminato de sódio do processo Bayer). Os cristais formados vão se conectando um tanto 

aleatoriamente, formando superfícies irregulares (degraus, dobras) de modo que a superfície 

do cristal se torna áspera.  
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Figura 47 – Imagens de MEV da amostra inicial de hidróxido de alumínio 

 

 

5.2 Precipitação com semente primária e semente tratada 

 

Os resultados da fração precipitada com semente primária e semente ativada são 

mostrados na Figura 48. As equações cinéticas 22 (com coeficiente de determinação igual a r2 

= 0,994841) e 23 (com coeficiente de determinação igual a r2 = 0,991985) são referentes 

respectivamente a fração precipitada com semente primária e com semente tratada, tempo (t) 

é expresso em horas. É possível notar que a diferença é mínima, o que se deve ao fato da 

semente primária possuir alta pureza, sem presença de impurezas agregadas ou adsorvidas em 

sua superfície. Dessa forma o processo de ativação das sementes primária se mostrou 

desnecessário.  

 0,794786 1 exp( 0,115206 )y t=  − −      (22) 

            0,768800 1 exp( 0,121335 )y t=  − −      (23) 



91 

 

Figura 48 – Fração precipitada de hidróxido de alumínio com utilização de semente primária 

(não tratada) e semente tratada 

 

  

A distribuição granulométrica (Figura 49) dos precipitados, com a semente não tratada 

e a semente tratada, também teve resultados similares. Não havendo diferenças significativas 

entre elas.  

 

Figura 49 – Distribuição granulométrica para os precipitados de hidróxido de alumínio 

utilizando sementes primárias (não tratadas) e sementes tratadas 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00

Fr
eq

u
ê

n
ci

a 
A

cu
m

u
la

d
o

 <
 (

%
)

Tamanho das Partículas (µm) Semente não tratada

Semente tratada



92 

 

As imagens de MEV (Figura 50), também indicam uma grande similaridade para 

ambos os precipitados. Esses dados reforçam o fato de que a ativação das sementes é 

desnecessária nesse caso em específico. Contudo, para todos os ensaios com adição de 

reagentes a semente foi previamente tratada. 

 

Figura 50 – Imagens de MEV dos precipitados de hidróxido de alumínio formados com uso 

de: sementes não tratadas (A e B); sementes tratadas (C e D) 

 

 

É possível observar e deduzir como foi o crescimento dos cristais durante a 

precipitação. A presença de grandes aglomerados de partículas indica que o precipitado se 

formou a partir de uma solução supersaturada com alta energia cinética. As diversas 

microestruturas nas fases basais dos cristais maiores indicam que a nucleação foi 

predominantemente secundária, ou seja, os cristais de hidróxido de alumínio cresceram a 

partir das sementes usadas, indicando que esse crescimento se deu por diferentes modos: 

nucleação bidimensional, deslocação em helicoide e crescimento bruto. 
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5.3 Precipitação com adição de ácido oxálico 

 

A Figura 51 mostra a fração precipitada de hidróxido de alumínio com adição do ácido 

oxálico em diferentes concentrações comparativamente a precipitação sem o reagente ao 

longo do tempo de ensaio. A equação 24 representa a equação cinética (com coeficiente de 

determinação igual a r2 = 0,996737) com concentração de 5 g/L. 

            0,679906 1 exp( 0,193437 )y t=  − −      (24) 

Da mesma forma, a equação 25 (com coeficiente de determinação igual a r2 = 

0,988765) representa a equação cinética para a concentração de 0,5 g/L. É possível observar 

que houve um aumento da fração precipitada nas primeiras horas. Contudo, depois das 

primeiras horas, a fração de precipitação cresce à um ritmo mais lento comparada a fração 

sem o reagente. Ao final do ensaio as frações de precipitação com adição de ácido oxálico 

foram menores. Na média, a precipitação com adição de 5 g/L de ácido oxálico foi levemente 

superior à com adição de 0,5 g/L do ácido. 

 0,654727 1 exp( 0,179941 )y t=  − −      (25) 

 

Figura 51 – Fração precipitada de hidróxido de alumínio sem reagente e com adição de 

diferentes concentrações de ácido oxálico 
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Observando os resultados da análise granulométrica (Figura 52), é possível concluir 

que para ambos os ensaios, a proporção e distribuição dos ultrafinos foram similares, porém, 

para a granulometria maior, os precipitados com adição de ácido oxálico geraram uma 

quantidade maior de partículas com tamanho superior a 37 µm, principalmente para a menor 

concentração do ácido.  

 

Figura 52 – Distribuição granulométrica para os precipitados de hidróxido de alumínio 

utilizando sementes tratadas: sem adição de reagente e com adição de ácido oxálico 

 

 

Analisando as imagens de MEV dos precipitados com adição de ácido oxálico (Figura 

53) é possível observar uma quantidade muito pequena de pequenos cristais que se 

cristalizaram sobre a superfície das partículas maiores, quando comparado as imagens da 

Figura 50. Sendo que, com a concentração maior, as pequenas cristalizações são ainda mais 

escassas. 

Alguns autores (WALTLING e colaboradores, 2000, WALTLING, 2000, NIKOLIĆ e 

colaboradores, 2008, YIN e colaboradores, 2009) corroboram que ácidos orgânicos têm a 

capacidade de adsorverem sobre a superfície das sementes de cristalização, em sítios 

específicos onde ocorreria a precipitação do hidróxido de alumínio, impedindo assim, parte da 

precipitação por bloquear essas regiões.  

Esse fato também foi observado para o ácido oxálico, com diminuição significativa da 

nucleação secundária, analisando as imagens de MEV dos precipitados. Contudo, a 

precipitação foi pouco inibida, sendo inclusive incrementada nos momentos iniciais. Isso 
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ocorreu porque o ácido oxálico teve dois efeitos diferentes quando adicionado no processo. 

Além de inibir a nucleação secundária, ele facilitou a nucleação primária (precipitação de 

novas partículas), aumentando assim a fração precipitada nas primeiras horas.  

 

Figura 53 – Imagens de MEV dos precipitados de hidróxido de alumínio precipitados com 

adição de sementes tratadas e: 5 g/L de ácido oxálico (A, B e C); 0,5 g/L de ácido oxálico (D, 

E e F) 

 

 

Esses efeitos ocorreram em proporções diferentes para as diferentes concentrações do 

ácido oxálico. O aumento da nucleação primária é rápido, e aumenta à medida que a 

concentração do ácido aumenta (a fração de precipitação é maior para a concentração maior 

do ácido, principalmente nas horas iniciais). Já a inibição da nucleação secundária é um 

processo mais lento, já que ocorre à medida que o ácido é adsorvido na superfície das 

sementes. Mas essa inibição faz com que a fração precipitada com o ácido se torne menor do 

que quando sem o ácido à medida que o tempo passa. Esse efeito é grande mesmo para 

pequenas concentrações, uma vez que para ambas as concentrações, o efeito inibitório foi 

similar.  
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Quanto ao processo de aglomeração, Yin e colaboradores (2009) citam em seu 

trabalho, que, uma vez que o ácido esteja adsorvido na superfície das sementes, eles tem 

capacidade de alterar suas características, dando a elas características hidrofóbicas diminuindo 

a força repulsiva entre as partículas precipitadas, favorecendo assim a aproximação e colisão 

entre elas, aumentando a taxa de aglomeração e o tamanho mediano.  

Esse fato foi observado para ambos precipitados, porém a diferença do tamanho 

mediano foi muito mais evidente para a concentração menor do ácido, isto porque, quando a 

concentração do ácido foi maior, o efeito inibitório da nucleação secundária foi 

significativamente maior (como pode ser observado comparado as imagens de MEV), 

diminuindo o tamanho mediano das partículas, fato que adicionado ao aumento da 

aglomeração gerou um produto de distribuição granulométrica similar ao precipitado sem 

ácido, apesar de possuírem características morfológicas bem diferentes. 

 

5.4 Precipitação com adição de Renex 

 

A Figura 54 mostra a fração precipitada de hidróxido de alumínio com adição de 

diferentes quantidades de Renex 95 (nonilfenol etoxilato) e a precipitação sem adição do 

reagente.  

 

Figura 54 – Fração precipitada de hidróxido de alumínio, com adição de diferentes 

concentrações de Renex, e na sua ausência 
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A equação 26 (com coeficiente de determinação igual a r2 = 0,995270) e a equação 27 

(com coeficiente de determinação igual a r2 = 0,981842) representam as equações cinéticas 

para maior e menor concentração do reagente, respectivamente. 

 0,833598 1 exp( 0,098189 )y t=  − −      (26) 

 0,723013 1 exp( 0,125196 )y t=  − −      (27) 

É possível observar que as curvas de precipitação com adição de Renex são similares a 

sem o aditivo, principalmente nas primeiras horas. Ao final do ensaio, a curva com maior 

contração possui maior fração precipitada, ao passo que a curva com menor concentração a 

menor fração precipitada. É possível observar ainda que no primeiro intervalo (2 horas de 

precipitação), a fração precipitada com menor concentração foi superior comparativamente a 

concentração maior. Nas horas seguintes, a fração precipitada com concentração maior se 

tornou superior que nos demais casos. 

Isso ocorreu devido ao fato de que no ensaio com concentração maior do reagente, 

houve a formação de uma grande quantidade de espuma, que levou um tempo para dissipar. 

Essa espuma interferiu negativamente na fração precipitada, pois diminuiu consideravelmente 

a energia cinética do sistema, bem como a concentração de sementes dispersas na solução. Na 

precipitação com concentração menor, também houve formação de espuma, porém em 

quantidade bem menor, não interferindo na cinética do sistema. 

Comparando a granulometria dos precipitados (Figura 55), é possível observar que o 

precipitado com concentração de 1 g/L do reagente apresentou uma grande alteração das 

características granulométricas do precipitado: aumento considerável do tamanho mediano 

das partículas, diminuição da quantidade de finos e ultrafinos, além do aumento da quantidade 

de partículas com tamanho superior a 37 µm. Já a distribuição granulométrica para a 

concentração de 8 g/L de Renex apresentou uma pequena modificação na distribuição de 

tamanho do precipitado, característica pelo leve aumento do tamanho das partículas finas. 

Analisando as imagens de MEV (Figura 56) é possível observar a formação de 

aglomerados pela junção de grande quantidade de partículas de diferentes tamanhos. Nas 

Figura 56.B e Figura 56.C e possível observar que as partículas que se aglomeraram possuem 

tamanho mediano bem inferior as partículas das Figura 56.E e Figura 56.F. Com isso, é 

possível concluir que para a concentração menor, os cristais precipitados tiveram taxa de 

crescimento maior, além disso os cristais formados possuem características cristalográficas 

mais bem definidas.  
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Figura 55 – Distribuição granulométrica para os precipitados de hidróxido de alumínio 

utilizando sementes tratadas: sem adição de reagente e com adição de Renex 

 

 

 

Figura 56 – Imagens de MEV dos precipitados de hidróxido de alumínio precipitados com 

adição de sementes tratadas e: 8 g/L de Renex (A, B e C); 1 g/L de Renex (D, E e F) 
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A principal função de espumantes em soluções é a formação e estabilização de bolhas 

de ar. Uma vez formadas, essas bolhas podem “capturar” partículas hidrofóbicas que estejam 

suspensas na solução. Visto isso, somado aos resultados obtidos nos ensaios anteriores, é 

possível determinar a interferência das diferentes concentrações do reagente no processo de 

precipitação.  

O composto é adsorvido na superfície das partículas de forma similar ao ácido oxálico, 

diminuindo assim a quantidade de sítios ativos, porém, devido a sua alta massa molecular e 

concentrações usadas, comparando ao ácido, a quantidade de sítios “perdidos” é muito menor. 

Ou seja, há uma diminuição no processo de nucleação secundária comparativamente ao ensaio 

sem o reagente, diminuição que é mais significativa para a concentração maior.   

Quanto ao processo de aglomeração, as bolhas de ar na solução aumentam 

consideravelmente o processo, como é possível ver pelas imagens de MEV, pela diminuição 

da quantidade de finos e pelo aumento do tamanho mediano das partículas. 

A diferença na distribuição granulométrica da concentração maior foi menor, porque 

além de facilitar no processo de aglomeração, o reagente inibiu a taxa de crescimento dos 

cristais, uma vez que sua adsorção a superfície dos cristais foi muito maior. Esse fato pode ser 

comprovado pela diferença no tamanho dos cristais formados para ambos os casos, como já 

citado anteriormente. 

Com isso, temos que, usado na concentração adequada, o Renex pode ter significativa 

função industrialmente, como aumento no tamanho mediano das partículas, sem interferência 

significativa na taxa de precipitação. 

 

5.5 Precipitação com adição de peróxido de hidrogênio 

 

Os ensaios foram conduzidos com duas concentrações diferentes de peróxido de 

hidrogênio: 0,2 mol/L e 1 mol/L (equivalentes respectivamente à 10 gramas e 50 gramas de 

solução líquida de peróxido de hidrogênio 35 %). A Figura 57 mostra, ao longo do tempo, a 

fração precipitada do hidróxido de alumínio com adição de diferentes concentrações do 

reagente, e na sua ausência.  

A equação 28 (com coeficiente de determinação igual a r2 = 0,987886) e a equação 29 

(com coeficiente de determinação igual a r2 = 0,990427) representam as equações cinéticas 

para maior e menor concentração do reagente, respectivamente. É possível observar que, 
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independente da concentração do peróxido, não há alterações significativas na precipitação, 

quando comparada a precipitação sem o reagente.  

 0,786157 1 exp( 0,113886 )y t=  − −      (28) 

 0,753084 1 exp( 0,120847 )y t=  − −      (29) 

 

Figura 57 – Fração precipitada de hidróxido de alumínio, com adição de diferentes 

concentrações de peróxido de hidrogênio, e na sua ausência 

 

 

Quanto à granulometria do precipitado (Figura 58), houve alterações consideráveis 

apenas para o ensaio com concentração menor, de 0,2 mol/L. Ocorreu uma diminuição da 

quantidade de ultrafinos, ocasionando um aumento do tamanho mediano das partículas, além 

do aumento da quantidade de partículas com tamanho superior a 37 µm (também houve um 

pequeno aumento dessas partículas para o ensaio com concentração maior). 

Analisando as imagens de MEV do precipitado formado (Figura 59), é possível notar a 

presença de grandes aglomerados de partículas e diversas microestruturas nas fases basais dos 

cristais. Essas características são muito similares ao precipitado formado sem adição do 

peróxido de hidrogênio.  
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Figura 58 – Distribuição granulométrica para os precipitados de hidróxido de alumínio 

utilizando sementes tratadas: sem adição de reagente e com adição de peróxido de hidrogênio 

 

 

Figura 59 – Imagens de MEV dos precipitados de hidróxido de alumínio precipitados com 

adição de sementes tratadas e: 0,2 mol/L de peróxido de hidrogênio (A, B e C); 1 mol/L de 

peróxido de hidrogênio (D, E e F) 
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Sahu e colaboradores (2015) indicaram uma sequência de reações (equações 30 a 33) 

que ocorrem quando o peróxido de hidrogênio é adicionado na solução supersaturada de 

aluminato de sódio, sendo resumidas pela equação 34: 

        2 2 2H O HO H− += +       (30) 

     4 3 2( ) ( )NaAl OH H Al OH H O Na+ ++ = + +                (31) 

       2 2

1

2
HO OH O− −= +                  (32) 

     Na OH NaOH+ −+ =                  (33) 

  4 2 2 3 2 22 ( ) 2 ( ) 2 2NaAl OH H O Al OH NaOH H O O+ = + + +       (34) 

Dessa forma, seria de se esperar que a reação do peróxido, nucleando novas partículas 

de hidróxido de alumínio, aumentasse a taxa de precipitação. Contudo, essa alteração não foi 

observada. A fração precipitada e a morfologia dos precipitados se mostraram muito similar 

ao ensaio em branco, assim como a distribuição granulométrica para o ensaio com 

concentração maior do peróxido.  

Esse fato deve ter ocorrido em virtude da não espontaneidade das equações acima 

dentro da cinética pesquisada. Os parâmetros de processo, tais como temperatura e razão de 

concentração sódica por hidróxido de alumínio dissolvido, utilizados pelo autor foram 

diferentes dos utilizados nesse estudo.  

A única alteração significativa do precipitado com adição do peróxido de hidrogênio 

foi na distribuição granulométrica para o ensaio com concentração menor, ocorrendo uma 

considerável diminuição na parcela dos ultrafinos precipitados. Não foi possível concluir o 

que levou a essa alteração na distribuição granulométrica. 

 

5.6 Precipitação com adição de cloreto de amônio 

 

A Figura 60 mostra a evolução da fração precipitada do hidróxido de alumínio com 

adição de diferentes concentrações do cloreto de amônio e em branco. Diferentemente dos 

outros reagentes, a equação cinética 4.1 não obteve bons resultados para descrever as curvas 

de precipitação para o reagente, obtendo coeficientes de determinação iguais a r2 = 0,953408 

e r2 = 0,987439 para maior e menor concentração. Dessa forma, foi usado uma equação 
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cinética de grau diferente de um, que obteve resultados de regressão mais satisfatórias. A 

equação usada está descrita pela equação 35 (onde: k e b são parâmetros de regressão). 

        1 exp( )by k t= − −                   (35) 

A equação 36 e referente ao ensaio sem adição do cloreto de amônio (com coeficiente 

de determinação igual a r2 = 0,980687). A equação 37 (com coeficiente de determinação igual 

a r2 = 0,983765) e a equação 38 (com coeficiente de determinação igual a r2 = 0,994564) 

representam as equações cinéticas para maior e menor concentração do cloreto de amônio, 

respectivamente. 

      
0,8316511 exp( 0,110392 )y t= − −                  (36) 

      
0,3069151 exp( 0,750247 )y t= − −                  (37) 

      
0,7876551 exp( 0,151239 )y t= − −                  (38) 

    

Figura 60 – Fração precipitada de hidróxido de alumínio, com adição de diferentes 

concentrações de cloreto de amônio, e na sua ausência 

 

Para a concentração menor, de 20 g/L, houve um aumento moderado na precipitação.  

Para a concentração maior do cloreto, de 40 g/L, o aumento na precipitação foi maior. Já nas 

primeiras horas, a fração precipitada chegou à cerca de 70 %, valor a partir do qual a fração 

foi aumentando aos poucos até o final do ensaio, quando superou a marca de 85 % de 

precipitado.  
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As distribuições granulométricas dos precipitados (Figura 61) sofreram influência da 

adição de cloreto de amônio. Com a concentração de 20 g/L, houve uma diminuição da 

quantidade de ultrafinos e aumento do tamanho mediano das partículas, principalmente entre 

a faixa de 1 µm até 20 µm. Para a concentração maior, de 40 g/L, houve um grande aumento 

da quantidade de ultrafinos (menor que 1µm), além da diminuição do tamanho mediano de 

forma geral, e uma menor quantidade de material acima de 37 µm.  

 

Figura 61 – Distribuição granulométrica para os precipitados de hidróxido de alumínio 

utilizando sementes tratadas: sem adição de reagente e com adição de cloreto de amônio 

 

 

Quanto a morfologia, o precipitado sob menor concentração exibiu cristais mais bem 

desenvolvidos (cristais maiores) comparados ao precipitado com maior concentração (Figura 

62). Além disso, houve nucleação secundária mais bem desenvolvida no precipitado de menor 

concentração, mas ainda em quantidade menor do que no caso do precipitado sem reagente 

(Figura 50).  

Quanto ao mecanismo de atuação do cloreto de amônio, existem duas interferências 

principais, devido à reação química que ocorre quando adicionado no sistema, e devido à 

presença da amônia que é formada durante a reação. A provável equação química que ocorre 

na solução está descrita pela equação 39: 

4 ( ) 4( ) 3( ) ( ) 2 ( ) 3( )( ) ( ) ( )s aq s aq l gCl NH NaAl OH Al OH NaCl H O NH+ → + + +

(39) 
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Figura 62 – Imagens de MEV dos precipitados de hidróxido de alumínio precipitados com 

adição de sementes tratadas e: 20 g/L de cloreto de amônio (A, B e C); 40 g/L de cloreto de 

amônio (D, E e F) 

 

 

Quando o cloreto é adicionado, ele rapidamente reage com o aluminato, precipitando 

hidróxido de alumínio, formando o sal cloreto de sódio que permanece solúvel na solução, 

além de água e amônia (detectável pelo forte odor produzido). O odor surge instantaneamente, 

e desaparece após algumas horas, indicando que a reação é espontânea e ocorre rapidamente 

no sistema aplicado. 

A rápida precipitação de novas partículas de hidróxido de alumínio aumenta em muito 

a taxa de precipitação, via formação de novos núcleos de cristalização.  

Adicionalmente, existe o efeito causado pela presença de amônia no sistema. Em seu 

estudo, Liu e colaboradores (2018) indicaram que a presença de amônia favorece a 

precipitação de íons Al(OH)4
- em detrimento aos íons Al2(OH)6

2-, além de diminuir o 

tamanho mediano das partículas precipitadas. Li e colaboradores (2012) indicaram em seu 

estudo, que a formação do ânion Al(OH)4
-  é benéfica ao sistema.  
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Com uso de concentração menor de cloreto de amônio (20 g/L), houve uma pequena 

precipitação de novas partículas, que levaram a um aumento da nucleação primária. Essa 

quantidade maior de sementes propiciou uma fração precipitada maior ao longo de todo o 

processo, quando comparado ao ensaio em branco. A amônia pode ter favorecido ainda mais a 

precipitação. Com as novas sementes presentes na solução desde o início do processo, as 

mesmas tiveram um tempo maior para se desenvolverem (crescer), e para se aglomerarem, 

uma vez que quanto mais partículas presentes, maior o número de colisões e 

consequentemente de aglomeração e cimentação (aumentando assim a distribuição 

granulométrica das mesmas). 

Por outro lado, a concentração maior de cloreto de amônio (de 40 g/L), afetou de 

forma diferente o sistema. A fração de precipitação de 70 % nas primeiras horas foi composta 

basicamente pela nucleação primária (formação de novas partículas). O seu crescimento 

posterior foi dificultado devido à baixa concentração de aluminato de sódio solubilizado no 

sistema, uma vez que a maior parte já havia precipitado no início do processo.  

O aumento do número de partículas no sistema tende a maior aglomeração desde que 

se tenha taxa adequada de colisão e que haja cimentação entre as partículas contíguas. Essa 

cimentação também foi dificultada devido à baixa concentração do aluminato de sódio 

residual na solução, dessa forma, provavelmente os aglomerados eventuais eram desfeitos 

antes que do processo de cimentação se finalizar, resultando tamanho mediano menor, 

inclusive quando comparado ao ensaio sem o reagente.  

Ademais, a presença de maior quantidade de amônia pode ter ajudado no aumento da 

fração precipitada bem como na diminuição do tamanho mediano das partículas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A ativação das sementes se mostrou desnecessária, uma vez que todos os resultados 

dos ensaios com semente primária e semente preparada foram similares. 

Quanto aos aditivos, o ácido oxálico se mostrou um leve inibidor ao processo de 

precipitação, podendo auxiliar, porém, na formação de aglomerados de partículas maiores, 

aumentando o tamanho mediano do precipitado. Contudo, seu uso para esse fim não é 

indicado, pois seu efeito inibidor é consideravelmente maior quando comparado aos efeitos 

inibidores de outros reagentes que também podem ser usados para esse propósito. 

Uma pequena concentração de nonilfenol etoxilado (1 g/L), se mostrou eficiente no 

aumento do tamanho mediano das partículas precipitadas sem alterações significativas na 

fração precipitada. Já para concentração maior (8 g/L), a fração precipitada foi levemente 

maior, porém o precipitado formado possuiu uma distribuição granulométrica similar ao 

precipitado sem reagente.  

A adição de peróxido de hidrogênio no processo de precipitação mostrou-se ineficaz 

na alteração da fração precipitada bem como na morfologia do precipitado. A única alteração 

foi um aumento do tamanho mediano das partículas precipitadas, quando se usou a 

concentração de 0,2 mol/L do reagente. Esse aumento do tamanho mediano deve ser mais 

bem estudado, em trabalhos futuros, podendo ser útil caso o seu efeito seja comprovado. 

O cloreto de amônio ocasionou a maior taxa de precipitação, já nas primeiras horas, 

quando a concentração usada foi de 40 g/L. Porém, houve geração de grande quantidade de 

ultrafinos. Já para a concentração de 20 g/L, o aumento na fração precipitada também foi 

considerável, ocorrendo de forma constante ao longo de todo o ensaio, além disso, o 

precipitado formado possuía tamanho mediano maior, o que seria vantajoso para eficiência da 

etapa de filtração usualmente subsequente. 
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ADENDO 

 

Tabela 14 – Distribuição do tamanho das partículas das sementes utilizados e dos precipitados 

após 6 e 12 horas sem utilização do ultrassonificador e com a utilização do ultrassonificador 

de diferentes frequências 

Distribuição do tamanho de partículas 

Após 6 horas < 20 µm 20-40 µm 40-60 µm 60-80 µm 80-100 µm 100-140 µm > 140 µm 

Semente 5,30 % 1,37 % 20,62 % 31,12 % 19,50 % 18,74 % 3,35 % 

Sem 

ultrassonificador 
8,32 % 2,54 % 18,22 % 28,15 % 19,39 % 16,80 % 4,69 % 

Ultrassonificador 

20 kHz 
20,90 % 0,05 % 7,58 % 21,97 % 17,67 % 23,60 % 8,28 % 

Ultrassonificador 

33 kHz 
22,22 % 0,07 % 7,40 % 22,52 % 20,93 % 21,98 % 6,78 % 

Após 12 horas < 20 µm 20-40 µm 40-60 µm 60-80 µm 80-100 µm 100-140 µm > 140 µm 

Semente 5,30 % 1,37 % 20,62 % 31,12 % 19,50 % 18,74 % 3,35 % 

Sem 

ultrassonificador 
5,25 % 2,77 % 17,56 % 24,87 % 24,78 % 12,01 % 2,75 % 

Ultrassonificador 

20 kHz 
25,80 % 0,05 % 8,07 % 21,63 % 19,50 % 21,36 % 5,53 % 

Ultrassonificador 

33 kHz 
30,25 % 0,08 % 7,52 % 19,74 % 17,29 % 18,79 % 5,15 % 

FONTE: Zhang et al. (2009a). 

 


