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RESUMO 

 

Neste estudo, Al2O3 foi sintetizada por meio de uma solução de ácido cítrico e 

nitrato de alumínio em água destilada, submetida a aquecimento e agitação 

constantes até completa dissolução. Após, foi adicionado glicerina ou etilenoglicol, 

com o sistema permanecendo sob aquecimento e agitação constantes. A resina 

resultante foi pré-calcinada em forno tipo câmera em atmosfera oxidante a 300°C 

durante 2 horas, e o material resultante desagregado e calcinado a 900ºC durante 2 

horas. Os nanopós obtidos foram analisados por DRX, EDX e MEV. Os resultados 

demostraram a possibilidade de utilização da glicerina como poliálcool alternativo ao 

etilenoglicol no método de síntese dos precursores poliméricos. 

 

Palavras-chave: alumina, precursores poliméricos, glicerina. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A alumina pode ser utilizada em diversas aplicações, como material de 

isolamento em geradores de micro-ondas, para aquecimento ou substratos para 

circuito. Outras aplicações dizem respeito às suas propriedades mecânicas, que 

permitem o uso como ferramentas de corte e moagem. Sua inércia química 
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associada à sua elevada resistência ao desgaste torna a alumina útil para utilização 

como biomaterial, por exemplo, sua utilização para substituição da articulação(1,2). 

Dentre os métodos de síntese química utilizados para preparação de 

nanopartículas cerâmicas, o método dos precursores poliméricos, também 

conhecido como método de Pechini, tem se destacado como uma rota alternativa e 

promissora, sendo considerado um dos mais viáveis e bem sucedidos métodos de 

obtenção de materiais em escala manométrica(3). O procedimento básico desta 

metodologia consiste da preparação de uma resina polimérica do tipo poliéster, 

obtida através de íons metálicos, ácido policarboxílico (usualmente ácido cítrico) e 

poliálcool (usualmente etilenoglicol). Esta resina posteriormente é calcinada, para 

eliminação total de água e do material orgânico, resultado num óxido(4). Dentre suas 

vantagens, pode-se citar simplicidade, boa homogeneidade composicional, alto 

controle estequiométrico em nível molecular, alta pureza e alta estabilidade durante 

a estocagem(5).  

Um poliálcool alternativo ao etilenoglicol que pode ser empregado no método 

dos precursores poliméricos, em função de sua similaridade química, é a glicerina. 

Atualmente no Brasil são produzidos 300 mil toneladas de glicerina como 

subproduto da produção de biodiesel, quantidade muito maior que as indústrias 

cosmética, farmacêutica, de alimentos e química tradicionalmente utilizam(6,7,8). 

Desta forma, tem-se na glicerina uma matéria-prima abundante e de baixo custo, 

cujo potencial para o desenvolvimento de novos produtos e processos com maior 

valor agregado é significativo. A utilização de glicerol como poliálcool alternativo ao 

etilenoglicol na obtenção de compostos nanoestruturados é uma alternativa real e 

promissora, que necessita de estudos acerca da sua aplicabilidade e rentabilidade. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Neste trabalho, alumina foi preparado a partir de uma solução de ácido 

cítrico/íons metálicos na proporção molar 3:1, e colocado em um béquer com adição 

de água destilada, sob agitação constante, com auxílio de placa aquecedora com 

agitação magnética, em uma temperatura compreendida entre 70 e 85°C durante 20 

minutos. Após a solução ficar homogênea, foi adicionado etilenoglicol (experimento 

controle) ou glicerina em uma razão de 40% (em massa) com relação a massa de 

ácido cítrico, permanecendo sob agitação e aquecimento constantes até completa 
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formação da resina polimérica. A resina resultante foi calcinada em forno tipo mufla 

a uma temperatura de 400°C durante 3 horas, com uma taxa de aquecimento de 

0,5°C/min, para eliminação da matéria orgânica. O material resultante foi 

desagregado com auxílio de almofariz, formando um pó de partida com baixa 

granulometria. O pó de partida foi sinterizado em forno tipo mufla a uma temperatura 

de 900°C durante 2 horas, com uma taxa de aquecimento de 0,5°C/min. 

O pó de alumina foi, então, caracterizado por Difração de Raios-X (DRX), 

Espectroscopia de Raios-X por dispersão de energia (EDX) e Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise de difratometria de Raios-X pode ser vista na Fig. 1, onde se percebe 

que a temperatura de sinterização a 900ºC não foi suficiente para se obter fase cristalina 

da alumina (Al2O3). Entretanto, é possível visualizar início de cristalização, uma vez que 

os difratogramas apresentam diversos picos característicos da fase γ-alumina, 

indexados pela ficha 10-425. 

 

 

Fig. 1 - Difratogramas de Raios-X das amostras de alumina sintetizados com 

etilenoglicol e glicerina. 

A análise de EDX determinou composição química das amostras, revelando 

composição superior a 99,4% de Al2O3 utilizando-se ambos os poliálcoois. Detectou-

se, ainda traços não significativos de Fe2O3, Sm2O3, CaO, ZnO, CuO, NbO, NiO e 

Co2O3, provavelmente oriundos das etapas de queima e análise. 
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As micrografias de microscopia eletrônica de varredura (MEV) estão 

ilustradas na Fig. 2. A amostra sintetizada a partir do etilenoglicol apresenta 

agregados de grãos de tamanhos irregulares, frágeis e de baixa densidade, uma vez 

que tem porosidade elevada. Já a amostra sintetizada a partir da glicerina também é 

composta de agregados de grãos de tamanhos irregulares, contudo, utilizando-se 

glicerina se observa reduzida porosidade. 

 

 

 

a.1 

 

 

a.2 

 

b.1 

 

b.2 

Fig. 2 – Microgramas de MEV das amostras de alumina sintetizadas com (a) 

etilenoglicol e (b) glicerina. As imagens a.1 e b.1 correspondem a ampliações 1000x 

e as imagens a.2 e b.2 a ampliações 5000x. 

 

CONCLUSÕES 

 
A análise dos resultados permitiu concluir que é possível substituir o 

etilenoglicol por glicerina na síntese de nanopartículas de alumina pelo método dos 
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precursores poliméricos, uma vez que a composição química e morfologia não 

apresentaram diferenças significativas. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Al2O3 OBTAINED FROM THE 

POLYMERIC PRECURSOR METHOD USING GLYCERIN AS A POLYALCOHOL 

 
ABSTRACT 

 
In this study, calcium aluminate was synthesized using glycerin to replace 

ethylene glycol in the polymeric precursor method. The resulting resin was pre-

calcined in a muffle at 300 °C for 2 h and the resulting material was calcined at 900 

°C for 2 h. The powders were analyzed by XRD, SEM and EDX, TEM, Micro-Raman 

and IR. The results demonstrated the possibility of using glycerin as an alternative to 

ethylene glycol in the polymeric precursor method. 

 
 
 

Keywords: alumina, polymeric precursor, glicerina. 
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