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Uma das aplicações do alumínio no setor alimentício se refere às atividades 
que exploram as chamadas "refeições rápidas", através com a fabricação de 
embalagens de alumínio (marmitex), conhecidas popularmente por 
"quentinhas” que proporcionam rapidez e praticidade aos consumidores. O 
metal, componente destas embalagens é descartado junto com os resíduos 
domésticos e destinados a aterros sanitários, onde terá um tempo de 
decomposição de 200 anos. Mesmo o alumínio sendo um metal de elevado 
valor comercial, a presença de resíduos de alimentos nestas embalagens 
inviabiliza a reciclagem das mesmas por processos convencionais.  Dentre os 
produtos à base deste metal, destacam-se os coagulantes aplicados no 
tratamento de água e efluentes, sendo o cloreto de alumínio um dos principais 
utilizados. Este insumo pode ser obtido a partir da reação do ácido clorídrico 
com o alumínio metálico. Tendo em vista a necessidade de reduzir a geração 
de resíduos sólidos bem como ter maior aproveitamento dos recursos não 
renováveis, uma estratégia para reciclagem das embalagens de marmitex é 
utilizá-las como matéria prima na produção de coagulantes a partir da reação 
em meio ácido, que produz, ainda, o gás hidrogênio. Neste contexto, o 
presente estudo tem por objetivo verificar a viabilidade técnica e econômica de 
produção do coagulante a partir de resíduos de embalagens de marmitex de 
alumínio. A pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira, foi determinada 
as condições ótimas de reação de síntese do coagulante a partir do ácido 
clorídrico comercial (HCℓ 9%) e a partir do ácido clorídrico P.A. (HCℓ 37%), 
tendo em vista a obtenção de um produto com características similar àqueles 
disponíveis no mercado. Na segunda etapa, foi determinada a viabilidade 
econômica de se produzir cada tipo de coagulante, levando em consideração o 
custo de reagentes para a síntese.  Com a realização dos experimentos, pode-
se verificar que o coagulante produzido a partir do ácido clorídrico comercial 
possui concentração de Aℓ2O3 de 5,9% e custo médio de R$ 3,99/L. O produto 
sintetizado a partir do ácido clorídrico p.a. possui 7,3% de  Aℓ2O3 e custo de 
R$17,50/L. Como o produto comercial possui 16% de Aℓ2O3  vendido a R$ 



11,0/L, pode-se concluir que o coagulante produzido a partir do HCℓ comercial 
embora possua baixa concentração de Aℓ2O3 (63% menor), tem custo de 
síntese corresponde a 23% do valor do produto comercial. Tais resultados 
evidenciam que produzir coagulante a partir de embalagens de marmitex pode 
ser promissor e economicamente viável, principalmente a considerar um futuro 
com escassez de matéria prima não renovável. Portanto, ainda é necessário 
otimizar o processo a fim de obter um produto com todas características físico-
químicas compatíveis com os produtos atualmente demandados pelo mercado.  
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