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    APeSAr de o Alumínio Ser o metAl mAiS AbundAnte dA terrA, ele PermAneCeu 

PrAtiCAmente deSConheCido durAnte CentenAS de AnoS Porque ele não é enContrAdo em 

eStAdo Puro, mAS SemPre miSturAdo A outroS elementoS. 

vejA Só quAntoS PAíSeS  formAvAm A PérSiA AntigAmente.

     tudo o que Se SAbe é que há mAiS de 7 mil AnoS, nA PérSiA, 

fAbriCAnteS de PeçAS de CerâmiCAS utilizAvAm um tiPo de 

bArro que ContinhA óxido de Alumínio. ArgilAS Com AluminA 

erAm utilizAdAS Por PovoS AntigoS do egito e dA bAbilôniA nA 

fAbriCAção de CoSmétiCoS, mediCAmentoS e CorAnteS. 



    o Alumínio, Como A gente ConheCe hoje, 

PermAneCeu um miStério Até Surgirem 

rAzoáveiS reCurSoS CientífiCoS nA áreA dA 

químiCA. Até então, ninguém SAbiA nAdA 

Sobre o Alumínio. ninguém tinhA viSto.

    A PrimeirA vez que ele foi reConheCido 

Como metAl foi em 1808, quAndo humPhrey 

dAvy Provou A exiStênCiA do Alumínio.

    logo dePoiS, o fíSiCo hAnS 

ChriStiAn oerSted Produziu PequenAS 

quAntidAdeS do metAl. em meAdoS de 

1880, o Alumínio AindA erA um metAl 

Semi-PreCioSo e mAiS rAro que A PrAtA.          

    ASSim, quem ConSeguiSSe deSCobrir 

um método mAiS bArAto de Se obter o 

Alumínio fiCAriA riCo. 



    em 1886, ChArleS mArtin hAll, um jovem CientiStA AmeriCAno, AChou que AtrAvéS de 

um ProCeSSo eletroquímiCo (uSAndo eletriCidAde) SeriA PoSSível Produzir grAndeS 

quAntidAdeS de Alumínio. num reCiPiente, ele ColoCou CriolitA nA formA líquidA 

Contendo AluminA e PASSou umA Corrente elétriCA. A exPeriênCiA Produziu AS PrimeirAS 

PePitAS de Alumínio. 

CurioSAmente, o meSmo método foi 

deSCoberto, quASe Ao meSmo temPo, 

Pelo jovem metAlurgiStA frAnCêS 

PAul louiS touSSAint héroult. oS 

doiS jovenS tornArAm-Se AmigoS, e 

juntoS APerfeiçoArAm o ProCeSSo 

de hAll-héroult, no quAl Se bASeiA A 

modernA indúStriA de Alumínio.

CriolitA: minerAl ComPoSto de Sódio, flúor e Alumínio.

AluminA: SubStânCiA que vem dA bAuxitA PArA A Produção de Alumínio



    o Alumínio tem quAlidAdeS SurPreendenteS: ele é forte, mAleável e reSiStente A 

CorroSõeS. ele reflete ondAS de CAlor; é bom Condutor térmiCo; é um ótimo Condutor 

elétriCo; não é mAgnétiCo; é AtóxiCo e 100% reCiClável.

    grAnde PArte do Alumínio Produzido no mundo vem dA bAuxitA e o brASil tem AlgumAS 

dAS mAioreS reServAS mundiAiS deSSe minerAl.

    o Primeiro eStágio do ProCeSSo de Produção de Alumínio AConteCe nAS minAS de 

bAuxitA. dePoiS de minerAdA, A bAuxitA é trAnSPortAdA PArA A fábriCA.



    Aqui ComeçA o ProCeSSo químiCo dA Produção do Alumínio. não vá Se ASSuStAr Com AS 

PAlAvrAS difíCeiS, tá? nA refinAriA A bAuxitA é moídA e diSSolvidA em SodA CáuStiCA. dePoiS, 

A Solução é filtrAdA e PASSA AindA Por evAPorAção, PreCiPitAção e CAlCinAção. tudo iSSo 

é feito PArA que tenhAmoS o Primeiro Produto do ProCeSSo de Produção de Alumínio: A 

AluminA, um Pó brAnCo e refinAdo que Se PAreCe Com o AçúCAr.
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    AgorA que Se tem A AluminA é PoSSível uSAr o método hAll-héroult que A gente já 

ConheCe. A AluminA é deSPejAdA dentro de CubAS eletrolítiCAS e miSturAdA num bAnho 

Com CriolitA fundidA. A deSCArgA elétriCA romPe A ligA entre o Alumínio e oxigênio dA 

AluminA, liberAndo o Alumínio que é retirAdo dAS CubAS e trAnSferido PArA máquinAS de 

fundição. 

    dePoiS, o Alumínio é trAnSformAdo em lingoteS, tArugoS, vergAlhõeS, PlACAS e outroS 

ProdutoS.   ufA! ConSeguimoS!
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    nA últimA etAPA do ProCeSSo o Alumínio vAi PArA emPreSAS de trAnSformAção. nelAS 

São feitoS oS ProdutoS que uSAmoS Como PeçAS PArA AutomóveiS e AviõeS, PAnelAS, 

CAboS elétriCoS, biCiCletAS, mAteriAiS PArA A ConStrução de CASAS e edifíCioS, lAtinhAS de 

refrigerAnteS e muito mAiS. 



    eSSA últimA PáginA é SemPre reServAdA 

PArA umA AtividAde ou CurioSidAde, mAS 

fAlAr Sobre A reCiClAgem do Alumínio é tão 

imPortAnte, que A gente não PodiA deixAr em 

brAnCo.

    vejA AbAixo Como A reCiClAgem eConomizA 

etAPAS: A mAtériA é SimPleSmente derretidA 

e moldAdA novAmente, eliminAndo A 

extrAção, o refino e A redução eletrolítiCA. 

    A reCiClAgem do Alumínio eConomizA, 

PrinCiPAlmente, energiA elétriCA.

    PArA voCê ter umA idéiA, no ProCeSSo de reCiClAgem voCê fAz  20 latinhas  de Alumínio Com 

A meSmA energiA que gAStAriA PArA fAzer APenAS 1 (uma) deSde A extrAção dA bAuxitA.  iSSo, Sem 

fAlAr, que A reCiClAgem rePreSentA menoS Poluição do Ar, dA águA e do Solo.  reCiClAr, AindA, gerA 

emPregoS e rendA e diminui o deSPerdíCio. 

    grAçAS AoS noSSoS “CAtAdoreS”, o brASil é, hoje, o PAíS que mAiS reCiClA lAtAS de Alumínio no 

mundo, o que é um grAnde exemPlo.   vAmoS ContinuAr ASSim?


