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REPRODUTIBILIDADE NA SECAGEM DO SULFATO DE ALUMÍNIO UTILIZANDO 

IRRADIAÇÃO MICRO-ONDAS 

 

1. RESUMO 

 Estudou-se a reprodutibilidade na secagem do sulfato de alumínio, com o uso 

de micro-ondas de 2,45GHz. As amostras de sulfato de alumínio hidratado foram 

preparadas em laboratório borrifando água sobre sulfato de alumínio comercial.  

 A secagem com micro-ondas foi comparada com a secagem com 

infravermelho (IR). A reprodutibilidade da secagem com micro-ondas foi melhor, 

com relação à com infravermelho. 

2. INTRODUÇÃO 

O sulfato de alumínio é bastante utilizado para o tratamento de água, 

tratamento de efluentes, limpeza de piscina, manufatura de papel, decantação de 

partículas mais densas que a água por ação da gravidade e ajuste do pH da 

água. É comercializado com 14 mols de água cristalização. A dosagem da 

umidade do infravermelho é lenta e retarda o processo de recebimento de cargas.  

 Um fator importante é a potência de irradiação  de micro-ondas usada para a 

secagem do sulfato de alumínio hidratado, onde se for manuseada de forma 

adequada nos proporciona bons resultados finais e uma linearidade na secagem. 

O pó de sulfato de alumínio como mostra figura 1 irrita as membranas 

mucosas do trato respiratório e os olhos, ele é muito solúvel em água, e 

contamina rios e corpos de água. 

 Com esta motivação foi empreendido o seguinte experimento, visando 

estabelecer uma linearidade nos resultados e a observação dos resultados finais. 
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Figura 1 – sulfato de alumínio em pó. 

3. OBJETIVOS 

 Verificar a reprodutibilidade na secagem do sulfato de alumínio, utilizando um 

gerador de micro-ondas, para um melhor conhecimento do material. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho baseou-se na comparação de desvios padrão obtidos em secagem 

de sulfato de alumínio com micro-ondas e com infravermelho. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Para o levantamento da determinação da umidade do sulfato de alumínio 

optou-se pelo uso de uma balança infravermelha GEHAKA, modelo IV2500, como 

mostra na figura 2. Este aparelho permite analisar o teor de umidade e é 

usualmente utilizado na indústria. 

 

Figura 2 – Balança infravermelha. 
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Para o preparo de amostra úmida, realizou-se o seguinte procedimento: 

 Em um béquer de 1 litro pesou-se 1 kg de sulfato de alumínio hidratado 

(Al2(SO4)3.18H2O); 

 Adicionou-se o mesmo sobre uma travessa; 

 Com um borrifador, borrifou-se com cuidado cerca de 100 mL de água sobre 

o sulfato de alumínio hidratado, para que não ocorresse formação de blocos 

grandes de sulfato de alumínio; 

 Peneirou-se o sulfato de alumínio com uma peneira de 1,70 mm, para seguir 

uma granulometria e dar mais linearidade nos resultados finais. 

 

Determinação da umidade com IR: 

 Em um recipiente de alumínio pesou-se 2 g do mesmo; 

 Colocou-se o recipiente no infravermelho por 1 hora e 30 minutos; 

 Obteve-se o teor de umidade. 

 Para determinar a umidade do sulfato de alumínio com micro-ondas optou-se 

pelo uso de um sistema que compreende um gerador de micro-ondas de 2,45 

GHz de potência variável até 2 kW de micro-ondas da marca Cober, um circulador 

para proteção do gerador, acopladores direcionais, medidores de potência de 

micro-ondas e fonte de alta tensão; como mostra a figura 3.  

 

Figura 3 - Gerador de micro-ondas COBER. 
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E realizou-se o seguinte procedimento: 

 Em um recipiente cilíndrico pesou-se aproximadamente 120 g do mesmo, 

como mostra na figura 4; 

 Realizou-se uma duplicata no gerador de micro-ondas, com a potência de 

300W efetivo; 

 Mediu-se a variação de massa, potência irradiada e refletida a cada minuto; 

 Calculou-se a umidade. 

 

Figura 4 – Recipiente cilíndrico, com a massa de sulfato de alumínio. 
 

6. RESULTADOS 

 Na tabela 1 podemos observar que nas duplicatas, a perda de água pelo 

infravermelho a 200°C, a variação de resultados foi mínima, onde mostra que 

houve uma perda de 28% de água, que foram os 100 mL de águas adicionadas e 

uma pequena porcentagem da água de cristalização, já a perda de água pelo 

micro-ondas a 300 W em uma temperatura de 160°C foi de 120%, ou seja, 

retiraram-se os 28% da água adicionada e mais um grande porcentagem da água 

de cristalização.    
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     Tabela 1 – relação de perda de água do infravermelho (IR) a 200°C e Micro-ondas a 300 W. 

 

Infravermelho (IR) a 200°C (%) Micro-ondas a 300 W (%) 

 

28,31 116 

 

28,32 120 

Média 28,32 118 

Desvio Padrão 0,01 2,83 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que o desvio padrão obtido pelos testes de micro-ondas é maior em 

relação ao do infravermelho, portanto sua reprodutibilidade não foi tão boa. 

Observa-se na tabela 1 que os valores de micro-ondas são maiores em relação 

ao infravermelho, onde há uma perda de água de 120%, que está relacionada aos 

28% da água adicionada e mais aproximadamente 20% da água de cristalização. 

O infravermelho retirou-se os 28% da água adicionada e aproximadamente 3% 

da água de cristalização. Portanto a secagem através do uso de micro-ondas é 

mais eficaz comparada ao infravermelho. 
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