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RESUMO
A síntese de pós de alumina através de métodos químicos tem atraído muita
atenção dos pesquisadores nos últimos anos, devido à possibilidade de se
produzirem pós em escala nanométrica com alto grau de pureza. Neste trabalho
sintetizaram-se pós de alumina através de um método químico, utilizando a clara de
ovo como meio complexante e nitrato de alumínio como fonte de cátions Al3+. A clara
de ovo contém ovalbumina, uma proteína que age eficazmente no isolamento dos
cátions de alumínio durante o processo de mistura, possibilitando a formação de pós
ultrafinos de alumina de forma relativamente econômica e menos prejudicial ao
meio-ambiente. Os pós obtidos por calcinação da resina precursora foram
caracterizados por difração de raios X, medidas de área superficial específica,
espectroscopia no infravermelho e microscopia eletrônica de varredura. Observou-se
que a clara de ovo presente no meio reacional permitiu a obtenção pós de alumina
de transição, com alto grau de pureza.
Palavras-chave: síntese, alumina, ovalbumina.

INTRODUÇÃO

A alumina tem grande importância tecnológica devido às suas conhecidas
propriedades mecânicas, elétricas e ópticas, que são determinadas principalmente
por elementos da sua microestrutura, como por exemplo, o tamanho de grão.(1) No
intuito de se obterem pós de alumina com o controle preciso de suas propriedades
finais, muitos métodos químicos têm sido pesquisados, tais como sol-gel,
hidrotérmico e do tipo Pechini.(1,4,5)
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Apesar de os métodos químicos para a obtenção de pós cerâmicos ultrafinos
permitirem um bom controle da composição, do tamanho de partícula e do grau de
pureza, há, todavia, alguns problemas inerentes a eles, como a formação de
aglomerados fortes de partículas, toxicidade, baixo rendimento e custo dos
reagentes.(4)
A clara de ovo é constituída predominantemente por água (>80%) e o restante
é composto de proteínas e uma pequena quantidade de açúcares e sais minerais.
Dentre as proteínas, a que existe em maior quantidade é a ovalbumina. Devido à
sua estrutura química, os sítios carregados das moléculas de ovalbumina permitem
a associação de íons solvatados em solução.(3)
Lyckfeldt e colaboradores(2) reportaram, há alguns anos, a utilização de
ovalbumina como agente formador de gel em suspensões cerâmicas aquosas. Em
outro trabalho, Aghababazadeh e colaboradores(3) utilizaram a própria clara de ovo
como meio para a obtenção de alumina, obtendo um pó nanocristalino composto por
uma mistura de suas várias fases de transição.
A principal motivação de utilizar a clara de ovo contendo ovalbumina,
associada a sais de alumínio, substituindo outros materiais comumente utilizados, é
o seu baixo custo, além de sua natureza biodegradável, ausência de toxicidade e
abundância na natureza.(3,6)
Este trabalho tem como objetivo sintetizar pós ultrafinos de alumina utilizando
a clara de ovo como meio complexante, avaliando sua morfologia e microestrutura
em diferentes temperaturas de calcinação.

MATERIAIS E MÉTODOS
PREPARAÇÃO DA RESINA PRECURSORA
Preparou-se 250 mL de uma solução aquosa de nitrato de alumínio nonahidratado (Al(NO3)3.9H2O), marca Vetec, de concentração 1,5 mol/L e misturou-se
essa solução a 250 mL de clara de ovo fresca. Agitou-se a mistura, sob aquecimento
a 80°C, por 1 hora em agitador mecânico, até formar uma mistura homogênea de
cor branca. Essa mistura foi levada à estufa a 105°C e mantida por 24 horas. O
produto desse tratamento, um resíduo de cor amarelada, foi desaglomerado em
almofariz até tornar-se um pó fino.
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TRATAMENTO TÉRMICO DO PRECURSOR
O resíduo obtido em estufa foi pré-calcinado em mufla ao ar, a 500°C, por 90
minutos. O pó resultante foi separado em três partes iguais, e cada porção foi
calcinada a uma temperatura diferente, sendo as temperaturas 900, 1000 e 1100°C,
com uma taxa de aquecimento de 4°C/min e patamar de 90 minutos. Os pós
calcinados foram desaglomerados em almofariz de ágata e peneirados em peneira
de náilon, 600 mesh.
CARACTERIZAÇÃO DO PRECURSOR E DOS PÓS
Uma amostra do precursor, após tratamento em estufa e pré-calcinação em
mufla ao ar na temperatura de 500°C, foi caracteriz ada por espectroscopia no
infravermelho (espectrofotômetro Nicolet 4700 FT-IR), na faixa de número de onda
de 400 a 4000 cm-1.
Os pós calcinados a 900, 1000 e 1100°C foram caract erizados morfológica e
microestruturalmente através de difração de raios X utilizando um difratômetro
Shimadzu XRD6000, com radiação de Cu (λ = 1,54 Å), em varredura contínua de
2θ=5 a 90°; espectroscopia no infravermelho (espectro fotômetro Nicolet 4700 FT-IR),
na faixa de número de onda de 400 a 4000 cm-1; e microscopia eletrônica de
varredura (microscópio Shimadzu SSX550). Foram também realizadas a análise
granulométrica a laser (granulômetro CILAS 920) e medidas de densidade com
picnômetro de hélio (Quantachrome Ultrapycnometer 1000) e de área superficial
específica, através do método BET (Quantachrome Nova 1200).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

ANÁLISE DO PRECURSOR
O precursor, antes de ser submetido à estufa, era constituído de um líquido de
cor branca, levemente amarelada. É importante ressaltar que, devido à alta
concentração de nitrato presente em solução, uma dificuldade encontrada no
tratamento em estufa foi a forte liberação de gás NO2 (gás castanho), acompanhada
de um significativo aumento de volume na resina, formando uma bolha devido a
essa liberação de gás.
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Após manutenção em estufa, desaglomeração em almofariz e pré-calcinação a
500°C, o material apresentou-se como um pó muito fi no, de cor levemente marrom:
A figura 1 mostra o espectro de infravermelho do precursor após este tratamento.

Transmitância (u.a.)

500°C

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

-1

N° de onda (cm )

Figura 1 – Espectro de infravermelho do precursor pré-calcinado a 500°C.
A larga banda presente entre 500 e 900 cm-1 corresponde às frequências
vibracionais das ligações coordenadas O – Al – O, que são o primeiro indício da
formação das partículas de óxido está ocorrendo com o aumento da temperatura, já
desde o processo de pré-calcinação.(4) Os picos presentes em 1460 e 1640 cm-1
correspondem, respectivamente, às flexões das ligações C – H e ao estiramento
assimétrico das ligações carbonila presentes na estrutura da proteína, indicando a
presença de matéria orgânica remanescente. Um pequeno dubleto que emerge a
cerca de 2360 cm-1 é atribuído à presença de CO2 atmosférico adsorvido nos cátions
metálicos.(5) A banda presente entre 3000 e 3700 cm-1 é frequentemente atribuída à
presença de água adsorvida na amostra.
Através destes dados, é principalmente interessante observar que já existe a
ocorrência de ligações entre o metal e o oxigênio, indicando uma etapa inicial na
formação do óxido de alumínio.
É descrito pela literatura que os sítios carregados das moléculas de proteína na
ovalbumina associam íons solvatados em solução.(3,6) Isto ajuda a manter os íons de
alumínio dispersos na estrutura do gel resultante e facilita a nucleação de alumina
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pré-adsorvida que leva à cristalização das partículas de óxido metálico em escala
nanométrica.
CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS CALCINADOS
A análise estrutural por difração de raios X (figura 2) dos pós calcinados
demonstra a existência de uma mistura de fases polimórficas da alumina. As
amostras calcinadas a 900 e a 1000°C praticamente n ão apresentam diferenças,
sequer na intensidade dos picos. Porém, no espectro da amostra calcinada a
1100°C, pode-se notar uma diferença significativa n os picos mais intensos,
demonstrando uma grande mudança na microestrutura.

Figura 2 – Difratogramas de raios X das amostras calcinadas

Os picos mais intensos nas amostras de 900 e 1000°C correspondem às fases
de transição θ, γ e δ da alumina, com alguns picos menos intensos da fase κ e da
fase estável α (romboédrica). Porém, na amostra de 1100°C, ocorre uma grande
alteração na estrutura, formando picos intensos e estreitos da fase α (conforme ficha
JCPDS 88-0826), indicando um alto grau de cristalização das partículas desta fase,
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enquanto permanecem alguns dos picos de maior intensidade das fases de
transição, comprovando que a 1100°C a transformação para a fase α não foi
completa.
A figura 3 apresenta o espectro de infravermelho da amostra calcinada a
1100°C. Este espectro, comparado ao espectro obtido do precursor pré-calcinado a
500°C (figura 1), não apresenta muitas diferenças. No entanto a banda na faixa
entre 400 e 1000 cm-1 apresenta algumas alterações, com a presença de picos de
baixa intensidade. De acordo com estudos de Tarte e colaboradores(7), o surgimento
desses desdobramentos corresponde às frequências características de vibrações de
rede (estiramentos) de tetraedros de AlO4 interconectados, como ocorre nas
aluminas de transição. Existe também a ligeira influência de uma banda
característica de octaedros de AlO6, na faixa de 650 a 600 cm-1, indicando a
cristalização de α-alumina na estrutura.(4,7) Ainda, os picos que estão na faixa de
número de onda acima de 1000 cm-1 são possivelmente correspondentes à
presença de hidroxilas, conforme proposto por Hernández e colaboradores em um
de seus trabalhos.(4)

Figura 3 – Espectro de infravermelho da amostra calcinada a 1100°C.

Os dados de diâmetro médio de partícula, densidade e área superficial
específica dos pós calcinados estão mostrados na tabela 1. Após peneiramento em
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malha 600 mesh, os pós apresentaram uma distribuição granulométrica de curva
assimétrica deslocada para a esquerda, com diâmetros médios de partícula não
ultrapassando os 40 µm. A área superficial específica manteve-se com valores
também próximos uns dos outros, entre 45 e 50 m²/g. As densidades dos pós,
medida com picnômetro de hélio, tiveram valores abaixo do esperado para a fase
mais estável da alumina (α-Al2O3, ρ = 3,98 g/cm³), inclusive na amostra de 1100°C, o
que contribui para constatar a existência de fases de transição no pó de alumina.

Tabela 1 – Diâmetro médio de partícula, densidade e área superficial específica dos
pós calcinados
Temperatura de

Diâmetro médio de

Densidade

Área superficial

calcinação (°C)

partícula (µm)

(g/cm³)

específica (m²/g)

900

38,07

2,99

45,36

1000

34,99

2,93

49,28

1100

33,57

3,30

46,42

Associando-se os dados da tabela 1 com as micrografias do pó, certifica-se
que os pós são aglomerados de partículas menores. Não se observa uma influência
significativa da variação no tratamento térmico em relação às propriedades
morfológicas dos aglomerados, apesar de se verificar uma ligeira tendência de
diminuição do diâmetro médio de aglomerado com o aumento da temperatura de
calcinação.
A figura 4 mostra micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura
dos pós calcinados nas temperaturas de 900°C e 1100 °C. Observa-se que o pó é
constituído, na sua maioria, por aglomerados de partículas de formato irregular e
com cantos agudos. A literatura reporta que os aglomerados cristalinos tipicamente
seguem a morfologia estabelecida pelas partículas do precursor que foi tratado
termicamente.(5)
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Figura 4 – Micrografias das amostras de pó calcinadas a (a) 900°C e a (b) 1100°C.
No entanto, em algumas partículas, podem-se observar regiões com nucleação
de nanopartículas aglomeradas de formato aproximadamente esférico, na ordem de
100 a 200 nm de diâmetro, como mostra a figura 5.

1 µm

Figura 5 – Micrografia de uma região da amostra calcinada a 1000°C, com presença
de partículas nanométricas relativamente uniformes.

A ausência de toxicidade, associada à abundância e à facilidade de
eliminação em tratamento térmico, tornam a clara de ovo um potencial substituto
para a aplicação como composto precursor na síntese de materiais cerâmicos.
Baseado nos resultados da análise e no procedimento experimental desenvolvido
para a obtenção da alumina, a ovalbumina presente na clara de ovo se mostrou uma
alternativa eficiente no isolamento de cátions e nucleação de partículas.
Entretanto, é necessário estudar técnicas a serem aplicadas após o tratamento
térmico dos pós, na intenção se melhorar a sua qualidade, obtendo pós menos
aglomerados e com morfologia mais uniforme.
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Além disso, é importante ressaltar a importância de se obter a maior proporção
possível de fase estável α, uma vez que ela é a fase necessária para que se possam
confeccionar cerâmicas densas e com menor tamanho de grão, proporcionando
melhores propriedades mecânicas ao produto final.
.
CONCLUSÃO
A utilização da clara de ovo simplifica o processo e proporciona um processo
alternativo para uma síntese mais econômica de partículas cerâmicas.
A mistura com o nitrato de alumínio permitiu a obtenção de pós de alumina com
baixo teor de impurezas, constituídos por uma mistura de diversas de suas fases
polimórficas. À temperatura de calcinação de 1100°C , obteve-se um pó com alto
grau de cristalização, com parte significativa sendo da fase estável α-alumina. A
morfologia irregular dos pós não favorece uma boa compactação, portanto
tratamentos subsequentes se fazem necessários, no intuito de controlar melhor o
formato das partículas, aumentando a aplicabilidade dos pós.
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SYNTHESIS OF ULTRAFINE ALUMINA POWDERS USING EGG WHITE AS A
COMPLEXING MEDIUM

ABSTRACT

Synthesis of alumina powders through chemical methods has been attracting
much attention of researchers in the past few years, due to the ability to produce
powders in nanometric scale with high degree of purity. In this work, there were
synthesized alumina powders through a chemical route, using egg white as a
complexing medium and aluminium nitrate as the source of Al3+ cations. Egg white
contains ovalbumin, a protein which acts effectively on the isolation of aluminium
cations during the mixing process, enabling the formation of ultrafine alumina
powders in a relatively economic and environmentally friendly way. The powders
obtained by calcinations of the precursor resin were characterized by X-ray diffraction,
specific surface area measurements, infrared spectroscopy and scanning electron
microscopy. It was observed that the egg white, present at the reaction medium,
allowed obtaining transition alumina powders, with high degree of purity.
Keywords: synthesis, alumina, ovalbumin.
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