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1.RESUMO 

O alumínio, por suas excelentes propriedades físico-químicas, entre as quais 

se destacam o baixo peso específico, a resistência a corrosão, alta condutibilidade 

térmica e elétrica e a infinita reciclagem, apresenta uma variedade de utilização que 

o torna o metal mais consumido. 

Nota-se que o alumínio está presente na atmosfera, através de emissões 

naturais, mas principalmente pela ação do homem em função do seu grande 

emprego na indústria. 

Quando os íons alumínio penetram na corrente sanguínea acumulam-se no 

organismo humano, e dispõem-se nos ossos e cérebro. Causando assim distrofia 

óssea e distúrbios neurológicos (ALFEY. A. C.; 1984). 

Será desenvolvido um método para quantificar o teor de alumínio, que pode 

se desprender de alguns tipos de panelas feitas com esse metal, e 

consequentemente se dissolver e contaminar águas que serão fervidas nas 

mesmas. 

 

2.INTRODUÇÃO 

 

 Com a revolução industrial nos últimos tempos, tornou-se evidente, a poluição 

antropogênica, que é um dos maiores problemas atuais. A poluição não está 

somente no acúmulo de resíduos, mas também em fontes importantes para o ser 

humano como água e solo, e vem se multiplicando através da cadeia alimentar. 

Geralmente as panelas feitas com o metal alumínio são muito utilizadas. 

Então, torna-se necessário um procedimento de avaliação para verificar o teor de 

alumínio que pode ser desprendido na água, ou até mesmo no alimento, que venha 

a contaminar o ser vivo que se alimente do material cozido ou fervido. 

O alumínio foi durante muito tempo considerado isento de riscos para a saúde 

humana, mas a partir da década de 70, alguns autores, relacionaram-no a algumas 

doenças, o que motiva a investigar o seu caráter toxicológico, bem como, a sua 

disponibilidade na forma iônica nos diferentes tipos de ambientes. 

 

3.OBJETIVO 

 



 Determinar o teor de alumínio em água deionizada, após ser fervida em 

panelas feitas com o metal, utilizando o complexante alizarina e realizando leituras 

no espectrofotômetro UV-VIS. 

 

4.METODOLOGIA 

 

4.1 Formação de complexos 

 

 Os complexos metálicos, são espécies químicas contendo um átomo ou íon 

metálico, rodeado por íons ou moléculas. 

 Sua carga elétrica depende das cargas do átomo central e dos íons ou 

moléculas que o rodeiam, resultando assim em um cátion, ânion ou um composto 

não iônico (BASOLO, F.; JOHNSON, R.; 1976). 

 

4.2 Espectrofotometria UV-VIS 

 

 Os experimentos deste presente trabalho tem por base a determinação por 

espectrofotometria UV-VIS, sendo está um método de absorção molecular em uma 

região do visível. 

 Baseando-se então na excitação de elétrons, isso ocorre quando dois 

elementos combinam-se formando uma molécula, dando lugar a novos orbitais 

moleculares, promovendo a absorção de luz pela molécula (CRUZ, 2005). 

 A determinação por espectrofotometria tem aplicações qualitativas e 

quantitativas. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

 

 Primeiramente faz-se a solubilização do complexante, que no presente 

trabalho utilizou-se a alizarina (C14O4H8). Pesou-se 0,6024g de alizarina e 

solubilizou inicialmente em 250 mL de etanol completando-se na sequência 

até 1 L de solução, obtendo uma concentração de 2,5x10-3 mol/L. 

 Solução de Nitrato de alumínio. Pesou-se 13,89 g de Al(NO3)3 .9H2O e 

solubilizou-se em água deionizada em um balão de 1 L, obtendo uma 

concentração de 1000 mg/L. 



 Depois desta solução de 1000 mg/L faz-se uma solução intermediaria de 100 

mg/L que será utilizada para o preparo da curva de calibração. 

 O comprimento de onda para as leituras é de 550 nm. 

 Confecção da curva de calibração, foi elaborada com concentrações do metal 

entre 0 e 5 mg/L, e as respectivas absorvâncias referentes as concentrações 

de 0 mg/L; 0,25 mg/L;.0,5 mg/L; 1 mg/L; 2,5 mg/L e 5 mg/L. 

 Tratamento da amostra, a água deionizada sofreu fervura em panelas de 

alumínio do tipo panela de pressão e caneco. Para cada caso foi fervido 500 

mL em um tempo de 5 min contados a partir do início da fervura. 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

 

6.1 Curva de calibração 

A curva de calibração é apresentada abaixo. 

 

Resultados das amostras em mg/L são exibidos na tabela abaixo: 

ABS da 
amostra [Al] mg/L 

0,15 0,549 

0,252 1,049 

0,21 0,843 

0,213 0,858 

0,213 0,858 

0,182 0,706 
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