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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE VIDRADOS OBTIDOS A PARTIR 

DO PÓ DE ACIARIA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO EM REVESTIMENTOS 

CERÂMICOS 

 

Vanessa Santana Silva 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rosane Maria Pessoa Betânio Oliveira 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

 

O pó de aciaria elétrica (PAE) é um resíduo gerado durante a fabricação do aço. 

Segundo a norma ABNT NBR 10004/2004, o PAE é considerado um resíduo sólido 

tóxico de nível classe I. Todavia, o PAE possui grande potencial para ser reutilizado 

como matéria-prima na preparação de vidrados, haja vista que esse material possui um 

tamanho de partícula pequeno e teor elevado de óxido de ferro. Logo, o objetivo deste 

trabalho é avaliar a viabilidade do PAE como pigmento para produzir vidrados e serem 

aplicados em placas cerâmicas. O PAE foi caracterizado quanto à suas propriedades 

físicas, químicas, estruturais, térmicas e magnéticas. Posteriormente, o PAE passou por 

três métodos de separação magnética, sendo que as frações magnéticas obtidas foram 

utilizadas na preparação dos vidrados e a análise da cor foi realizada. Adicionalmente, 

as frações não magnéticas geradas do beneficiamento foram incorporadas ao suporte 

cerâmico e suas propriedades tecnológicas e estruturais foram determinadas. Os 

resultados da caracterização do PAE mostraram que a maior parte deste pó é composta 

por óxido de ferro e óxido de zinco e as fases referentes a esses compostos é a magnetita 

e a zincita, respectivamente. Devido à presença da magnetita, esse pó possui 

propriedades magnéticas e possui magnetização de saturação de 35,52 emu.g
-1

. Por fim, 

as análises térmicas mostraram que esse pó possui estabilidade térmica até 1200 °C. Por 

sua vez, os resultados da análise química, análise estrutural e análise das propriedades 

magnéticas mostraram que os métodos mais eficazes de separação foram: o bateamento 

com separação magnética via seca (PTB), o separador magnético via úmido (PTS_VU) 

e a separação magnética com o ímã 3 (PTI3). Por fim, os vidrados obtidos com as 

frações magnéticas apresentaram nuances de amarelo. Adicionalmente, os ensaios 

tecnológicos e a caracterização estrutural realizadas nas placas cerâmicas mostraram 

que a adição de 2,5% das frações não magnéticas à massa argilosa não influenciou nas 

propriedades tecnológicas das placas e nas fases cristalinas presentes após a queima.   

Palavras-Chave: pó de aciaria elétrica, PAE, revestimentos cerâmicos, vidrados. 
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Abstract of Dissertation presented to P²CEM/UFS as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master in Materials Science and Engineering. 

 

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF GLAZE USING ELECTRIC-

ARC FURNACE DUST AS RAW MATERIAL FOR APPLICATION IN 
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 Electric-arc furnace dust (EAFD) is a by-product of the steelmaking industry. 

According to ABNT NBR 10004/2004 standard, the EAFD is considered a class I toxic 

solid waste. However, EAFD has great potential to be reused as a raw material in 

glazing preparation, since this material has a small particle size and high iron oxide 

content. Thus, the aim of this work is to evaluate the viability of EAFD as a pigment to 

produce glazes and to be applied on ceramic tiles. The EAFD was characterized as to its 

physical, chemical, structural, thermal and magnetic properties. Next, the EAFD was 

treated by three magnetic separation methods. The magnetic fractions were used in the 

glaze preparation and the color analysis was performed. Additionally, non-magnetic 

fractions generated from the treatment were incorporated into the ceramic substrate, and 

their technological and structural properties were determined. The results of EAFD 

characterization showed most of this dust are composed of iron oxide and zinc oxide 

and the phases related to these compounds are magnetite and zincite, respectively. Due 

to the presence of magnetite, this dust has magnetic properties and has saturation 

magnetization of 35.52 emu.g
-1

. Finally, thermal analyses have shown that this dust has 

thermal stability up to 1200 °C. In turn, the results of chemical, structural analysis and 

magnetic analyses showed that the most effective methods of separation were panning 

with dry magnetic separation (ETP), wet magnetic separator (ETSW) and wet magnetic 

separation with magnet 3 (ETM3). Finally, the glazes obtained with the magnetic 

fractions showed shades of yellow. Additionally, the technological tests and the 

structural characterization performed on the ceramic tiles showed that the addition of 

2.5% non-magnetic fractions to the clay-based formulations did not influence the 

technological properties of the ceramic tiles and the crystalline phases present after 

firing. 

Key-words: electric-arc furnace dust, EAFD, ceramic tiles, glazes. 
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FNM_PTI2: Fração não magnética gerada na separação com ímã 2 

FNM_PTI3: Fração não magnética gerada na separação com ímã 3 

FRv: Vidrado com a fração representativa 

PTBv: Vidrado com a fração magnética obtida na separação por bateamento 

PTS_VSv: Vidrado com a fração magnética obtida na separação por separador 

magnético via seco 

PTS_VUv: Vidrado com a fração magnética obtida na separação por separador 

magnético via úmido 

PTI1v: Vidrado com a fração magnética obtida na separação com ímã 1 

PTI2v: Vidrado com a fração magnética obtida na separação com ímã 2 

PTI3v: Vidrado com a fração magnética obtida na separação com ímã 3 

Padrão: Placa cerâmica sem fração não magnética 

PTBp: Placa cerâmica com a fração não magnética gerada na separação por bateamento 

PTS_VSp: Placa cerâmica com a fração não magnética gerada na separação por 

separador magnético via seco 

PTS_VUp: Placa cerâmica com a fração não magnética gerada na separação por 

separador magnético via úmido 

PTI1p: Placa cerâmica com a fração não magnética gerada na separação com ímã 1 

PTI2p: Placa cerâmica com a fração não magnética gerada na separação com ímã 2 

PTI3p: Placa cerâmica com a fração não magnética gerada na separação com ímã 3 
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1. Introdução 

O aumento da produção industrial visando suprir as necessidades de consumo da 

população vem gerando várias toneladas de resíduos anualmente. Em alguns casos, 

esses resíduos são descartados no meio ambiente e, consequentemente, geram danos à 

natureza e à população. Com o intuito de diminuir esses danos, esses resíduos vêm 

sendo incorporados em matrizes cerâmicas, pois o processamento em altas temperaturas 

neutraliza os elementos potencialmente perigosos (COSTA et al., 2015). Entretanto, os 

produtos obtidos são de baixo valor agregado, de forma que não se aproveita totalmente 

o potencial desses resíduos. Uma das soluções encontradas foi utilizar esses resíduos na 

produção de pigmentos (Carneiro, Tobaldi, D.M., et al., 2018; COSTA et al., 2008, 

2015; Du et al., 2017; Ovčačíková et al., 2017; Shen et al., 2010, 2013; Silva et al., 

2019; Zhang et al., 2014), haja vista que esses resíduos são ricos em elementos 

metálicos que podem apresentar diversas cores. Além disso, conjuga a vantagem de ser 

uma fonte de matéria-prima alternativa e de baixo custo, atendendo a necessidade de 

vários segmentos industriais que buscam aumentar a competitividade de seus produtos 

(COSTA et al., 2015). 

Na indústria siderúrgica, por exemplo, a produção de aço bruto atingiu a marca de 

1.808 bilhões de toneladas em 2018 (World Steel Association, 2019). Todavia, essa 

produção é acompanhada de pós, lamas, escórias, gases de exaustão e águas residuais 

que são prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente (Lin et al., 2017). Um desses 

resíduos é o pó de aciaria elétrica (PAE) que é gerado durante a fabricação do aço no 

forno elétrico a arco (FEA). Estima-se que 1% a 2% em peso do aço produzido nos FEA 

representa a quantidade de PAE gerado (Cruells, Roca e Núnẽz, 1992; Lin et al., 2017; 

Pickles, 2010). Considerando que a produção global de aço nos FEA em 2018 foi de 

aproximadamente 520 milhões de toneladas (World Steel Association, 2019), pode-se 

estimar uma geração entre 5,20 a 10,41 milhões de toneladas de PAE em 2018. Segundo 

a norma ABNT NBR 10004/2004, o PAE é considerado um resíduo sólido tóxico de 

nível Classe I devido à presença de cromo hexavalente, chumbo e cádmio (Lin et al., 

2017; Pickles, 2010). 

Esse resíduo apresenta vários compostos de alto valor agregado (óxido de ferro, 

óxido de zinco, etc.) que podem ser recuperados e reaproveitados (Pickles, 2010). 

Entretanto, devido aos teores elevados de óxido de zinco presente na composição desse 

pó, o PAE não pode retornar para o processo de fabricação do aço via sinterização, pois 
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nos processos que utilizam alto-forno, o zinco na forma de vapor pode se depositar nos 

condutores de saída de gases dificultando o fluxo ou nas paredes dos altos-fornos 

formando incrustações. Além disso, também não pode ser utilizado como matéria-prima 

nos FEA, pois eleva o consumo de energia (Cruells, Roca e Núnẽz, 1992). Assim, 

muitas pesquisas têm voltado sua atenção para o reaproveitamento desse resíduo a fim 

de inertizar seus elementos perigosos em cerâmica vermelha para construção civil 

(Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011; Mymrin et al., 2016; 

Stathopoulos et al., 2013; Vieira et al., 2013), em materiais vítreos (Pelino et al., 2002) 

e vitrocerâmicos (Kavouras et al., 2007; Nazari, Shafyei e Saidi, 2018), em asfalto para 

construção de estradas (Alsheyab e Khedaywi, 2013; Loaiza e Colorado, 2018; Sayadi e 

Hesami, 2017), em argamassas (Ledesma et al., 2017, 2018; Lozano-Lunar, A et al., 

2019a; Silva Magalhães, da et al., 2017), agregados (Cholake et al., 2018), pasta de 

cimento (Balderas et al., 2001; Brehm et al., 2017), etc. Todavia, os produtos obtidos 

não aproveitam totalmente o potencial desse resíduo, pois nesse processo de 

inertização/estabilização há apenas o encapsulamento dos componentes perigosos 

presentes nesse resíduo, entretanto, não há recuperação de metais com importância 

tecnológica (Lin et al., 2017). 

Alguns estudos já realizados mostraram que até 50% da composição química do 

PAE é óxido de ferro, sendo que a fase referente a esse óxido é a magnetita (Oustadakis 

et al., 2010; Pickles, 2010). A magnetita é conhecida na literatura como pigmento preto 

(Shen et al., 2010) e pelas suas propriedades magnéticas (Cornell e Schwertmann, 2003; 

Khattab, Seleman e Zawrah, 2017a; Tang et al., 2017). Por ser ferrimagnética, é 

possível separar a magnetita dos outros compostos presentes no PAE por meio de 

separação magnética, como já mostraram alguns estudos (Bruckard et al., 2005; Gao et 

al., 2012; Itoh et al., 2008; Sekula et al., 2001). Além disso, esse pó possui um tamanho 

de partícula pequeno, haja vista que a maior parte é composta por partículas de tamanho 

abaixo de 20 µm (Guézennec et al., 2005). Sabendo que a fase magnetita é conhecida na 

literatura como pigmento preto (Shen et al., 2010) e que a distribuição de tamanho ideal 

para materiais serem usados como pigmentos cerâmicos convencionais são de 5 a 20 

μm (Dondi et al., 2014), pode-se dizer que o PAE é um resíduo com grande potencial 

para ser utilizado como precursor na produção de pigmentos para aplicação em 

vidrados. Logo, o objetivo deste trabalho é preparar vidrados a partir do pó de aciaria 

elétrica para serem aplicados em placas cerâmicas de revestimentos. 
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2. Objetivo 

2.1.Objetivo Geral: 

Preparar vidrados a partir do pó de aciaria elétrica (PAE) para serem aplicados em 

placas cerâmicas de revestimentos. 

. 

2.2.Objetivo Específico: 

2.2.1. Coleta e caracterização das matérias-primas 

 Propriedades físicas; 

 Análise estrutural; 

 Análise morfológica; 

 Análise química; 

 Análise térmica; 

2.2.2. Preparação e caracterização do PAE beneficiado 

 Método de preparação: realizar o beneficiamento do PAE via separação 

magnética; 

 Caracterização do PAE beneficiado: 

o Propriedades físicas; 

o Análise estrutural; 

o Análise química; 

2.2.3. Preparação e caracterização dos vidrados e das placas cerâmicas 

 Método de preparação: preparar vidrados com o PAE beneficiado e aplicar os 

resíduos gerados do beneficiamento em placas cerâmicas; 

 Caracterização dos vidrados: 

o Propriedades ópticas (coordenadas colorimétricas); 

 Caracterização das placas cerâmicas: 

o Propriedades tecnológicas; 

o Análise estrutural; 
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3. Fundamentação Teórica 

3.1. Pó de aciaria elétrica 

As usinas siderúrgicas podem ser divididas em dois grandes grupos: usinas 

integradas e usinas semi-integradas. A usina integrada é aquela que produz o aço a 

partir do ferro primário (minério de ferro). O minério de ferro é transformado em um 

produto intermediário (ferro gusa) nos altos-fornos e é convertido em aço por meio da 

operação de conversão. A usina semi-integrada é aquela que produz o aço a partir do 

ferro secundário (sucata de aço) nos fornos elétricos a arco (FEA) (Mourão et al., 

2011). O FEA é uma unidade de fusão e refino oxidante do aço e o processo de 

fabricação desse produto pode ser dividido em cinco etapas. A primeira etapa consiste 

no carregamento do forno com a carga metálica, isto é, a sucata do aço e os aditivos 

(cal, carvão, etc.) (Guézennec et al., 2005; Mourão et al., 2011). 

Na segunda etapa do processo ocorre a fusão da carga por meio de um arco 

elétrico que forma um curto circuito entre os eletrodos de grafite e a sucata, dando 

origem a um banho de aço coberto por uma camada de escória (Guézennec et al., 2005). 

Neste arco podem-se atingir temperaturas em torno de 3.800 °C, que é responsável pela 

fusão da carga sólida e ainda se adiciona oxigênio para aumentar a energia química e 

potencializar a fusão (Mourão et al., 2011). Nesta etapa, parte da fase metálica é 

volatilizada e oxidada, principalmente, metais como ferro e zinco que reveste as chapas 

de aço galvanizado contidas na sucata ferrosa (Guézennec et al., 2005). 

A terceira etapa é caracterizada pelo refino do aço, isto é, a limpeza do aço em 

termos de inclusões e o ajuste da composição química. Nessa etapa o fósforo é 

removido do metal líquido por reações interfaciais entre o banho de aço e a escória. A 

adição de oxigênio também favorece a descarbonetação do carbono dissolvido e a 

formação de bolhas de monóxido de carbono (CO), que auxilia na remoção de outros 

gases dissolvidos. Na quarta etapa há a formação de espuma na escória devido às bolhas 

de CO formadas na etapa anterior que atravessam a camada de escória. Por fim, na 

última etapa o aço líquido é vazado e segue para o lingotamento contínuo (Guézennec et 

al., 2005). 

Durante o processo de fabricação do aço, os metais volatilizados são extraídos por 

uma abertura no teto do forno devido à pressão negativa criada pelo sistema de 

exaustão. Estas partículas são arrastadas para um precipitador, onde são colhidas as 

partículas maiores e os finos seguem nos dutos do exaustor (sistema de 
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despoeiramento), onde há uma entrada de ar falso para diminuir a temperatura dos gases 

e, então, atingem o filtro de mangas onde este pó é segregado (Figura 1). Este pó é 

denominado pó de aciaria elétrica (PAE) e contém elementos perigosos e lixiviáveis 

como zinco, chumbo e cádmio, o qual requer um descarte em aterros específicos 

(Guézennec et al., 2005). 

 

 

Figura 1. Representação esquemática da formação de poeira no FEA. Fonte: Própria, 2020. 

 

3.1.1. Características físico-químicas do PAE 

3.1.1.1.Composição química 

A composição química do pó de aciaria elétrica é muito variável, pois ela está 

diretamente relacionada com o tipo de sucata utilizada para alimentar o forno elétrico a 

arco (FEA) (Lin et al., 2017; Tsakiridis et al., 2010). Além disso, a composição do gás 

no bordo livre do forno, os parâmetros de funcionamento do forno e as condições do 

sistema de tratamento dos efluentes gasosos também influenciam na composição 

química dessa poeira. Como o aço galvanizado é um tipo de aço muito utilizado, 

principalmente pela indústria automobilística, grande parte da sucata utilizada como 

carga no FEA é de aço galvanizado. Consequentemente, os teores de zinco no PAE são 

elevados (MACHADO et al., 2006; Oustadakis et al., 2010; Pickles, 2010), isto é, até 

40% em peso do PAE pode ser desse metal (Lin et al., 2017; Tsakiridis et al., 2010). 

Esses altos teores de zinco se devem ao seu ponto de ebulição (908 °C), que é 

menor do que a temperatura típica de operação no processo de fabricação do aço (1600 

°C). Logo, o zinco volatiliza-se, entra na fase gasosa no bordo livre do forno e, 

posteriormente, é colhido nos filtros de manga (Pickles, 2010; Tsakiridis et al., 2010). 
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De acordo com a quantidade de zinco, esse pó pode ser dividido em três categorias: pó 

com baixo zinco, em que o teor de zinco é menor que 4%, pó com médio zinco, em que 

o teor de zinco está entre 4% e 20% e o pó com alto zinco, em que o teor de zinco é 

superior a 20%. Quando o teor de ferro no PAE diminui, esse teor de zinco aumenta, 

possivelmente porque ocorrem reações do óxido de zinco com óxido de ferro no FEA, 

que elevam o teor de ferro no PAE pela formação de ferritas (Lin et al., 2017). 

Na composição química desse resíduo também existe altos teores de ferro, isto é, 

até 50% em peso do PAE (Lin et al., 2017), seja diretamente pela volatilização do ferro 

(temperatura de ebulição 2861 °C) ou indiretamente pela projeção de gotas de aço 

durante a explosão das bolhas de CO no processo de descarbonetação do aço líquido. O 

PAE também pode apresentar teores de manganês, pois esse elemento também está 

presente em pequenas quantidades no aço galvanizado (entre 0,3% a 0,8%). O ponto de 

ebulição do manganês (2062 °C) é menor do que a temperatura de ebulição do ferro. 

Além disso, ele é mais volátil do que o ferro na faixa de temperatura de 1400 °C a 2100 

°C, portanto, uma quantidade significativa de manganês tende a se volatilizar. Assim, a 

razão de manganês para ferro no PAE pode ser significativamente maior do que no aço. 

Geralmente, esse resíduo pode conter até 5% de manganês. Todavia, outros compostos, 

seja metálico ou não-metálico, estão presentes nesse resíduo (Pickles, 2010). 

A composição do gás na atmosfera do forno também pode afetar 

significativamente a composição química do PAE. Os constituintes gasosos na 

atmosfera do FEA são nitrogênio, oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, 

hidrogênio e vapor de água. Outros constituintes gasosos em menor quantidade são 

dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, hidrocarbonetos, óxidos nitrosos, sulfeto de 

hidrogênio, ácido clorídrico, amônia e tetrafluoreto de silício. O aumento excessivo de 

monóxido de carbono e hidrogênio na atmosfera do forno, por exemplo, podem 

promover a formação de espécies hidratadas e carbonatadas no PAE (Pickles, 2010). 

3.1.1.2.Estruturas Cristalinas 

As principais fases presentes no PAE são a magnetita (Fe3O4), a franklinita 

(ZnFe2O4) e a zincita (ZnO). Os metais considerados perigosos como o chumbo e 

cromo estão presentes, principalmente na forma de óxidos: cerussita e cromita (Lin et 

al., 2017). Na atmosfera dentro do forno, o ferro pode formar óxido de ferro (i.e., 

magnetita) ou o ferro, o zinco e o oxigênio podem reagir para formar a ferrita de zinco 
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(franklinita) (Pickles, 2010). Em que ambas as fases, magnetita e franklinita, são 

estruturas de espinélio com parâmetros de rede bastante similar (Suetens et al., 2015). 

A franklinita pode surgir por dois mecanismos: a partir de gotículas de ferro puro 

ou a partir do vapor de zinco no efluente gasoso (Figura 2). A diferença entre os dois 

mecanismos está no primeiro passo, isto é, pode ocorrer uma oxidação da superfície da 

partícula de ferro e a oxidação do zinco ou nenhuma oxidação do zinco. No primeiro 

mecanismo, a ZnFe2O4 será formada pela precipitação de partículas de óxido de zinco 

na camada de óxido de ferro. Posteriormente, há uma reação química sólido-sólido entre 

os dois óxidos para formar uma partícula completamente oxidada com um anel 

espinélio na parte exterior. Já no segundo mecanismo, o vapor de zinco irá reagir 

diretamente por meio de uma difusão química sólido-gás para formar a fase espinélio. 

Uma reação adicional da partícula com O2 resultará em uma partícula totalmente 

oxidada com gradiente de concentração de zinco da superfície ao centro (Suetens et al., 

2015). 

 

 

Figura 2. Mecanismos de formação da ferrita de zinco (franklinita) por meio da reação 

sólido-sólido (em cima) e da reação sólido-gás (embaixo). Fonte: Suetens et al., 2015. 

 

3.1.1.3.Morfologia das Partículas 

A maioria das partículas do PAE possui um tamanho menor do que 20 µm, no 

qual uma pequena porção corresponde a monocristais de óxido de zinco, cujo tamanho 

não ultrapassa algumas centenas de nanômetros. Os outros tipos de partículas 

encontrada no PAE são aquelas cujo formato é esférico e seu tamanho varia entre 0,2 – 

20 µm. Todavia, 90% das partículas individuais (isto é, quando não estão aglomeradas) 

possuem tamanho menor que 1 µm. Essas partículas esferas podem ser de três tipos: o 
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primeiro tipo são esferas homogêneas que possui uma composição similar à escória (Ca, 

Al, Fe, Si, etc.) ou ao banho de aço rico em zinco. O segundo tipo são esferas 

heterogêneas que possuem uma composição similar a escória ou ao banho de aço rico 

em ferro. Esses dois primeiros tipos são formados a partir da projeção de gotas do aço 

líquido emitidas durante a explosão das bolhas de CO no processo de descarbonetação 

do aço. Por sua vez, o terceiro tipo são esferas de zincita pura, cuja formação ocorre 

durante a volatilização do zinco (Guézennec et al., 2005).  

Existem também partículas pequenas aglomeradas que podem alcançar um 

tamanho de partícula entre 20 a 1000 µm. Elas são formadas durante a aglomeração em 

baixas temperaturas nos filtros de manga. Podem também estar presentes, mas é muito 

raro, partículas de carvão e cal, cujo tamanho varia entre 20 a 500 µm e possuem forma 

irregular. Possivelmente essas partículas podem estar presentes no PAE devido à taxa 

excessiva de gases ou um controle inapropriado do processo de fusão. Adicionalmente, 

também podem estar presentes partículas grandes (20 a 200 µm) de forma esférica, cuja 

composição corresponde à escória. Sua formação, provavelmente, ocorre devido à 

projeção de gotas do metal líquido pelo impacto do jato de oxigênio sobre o aço líquido 

(Guézennec et al., 2005). 

3.2. Métodos de beneficiamento do pó de aciaria elétrica 

Os métodos de reciclagem do PAE podem ser classificados em quatro categorias: 

vitrificação/estabilização química, processo hidrometalúrgico, processo pirometalúrgico 

e separação magnética. 

3.2.1. Processo de vitrificação/estabilização 

O processo de vitrificação ou estabilização química é um método utilizado para o 

tratamento de resíduos perigosos, como lamas, escórias, poeiras e cinzas contendo 

metais pesados. No PAE, esse processo visa à aglomeração do pó por meio da 

sinterização direta ou por sinterização com aditivos químicos (CaCO3, Na2CO3 e SiO2). 

A estabilização também pode ser realizada com a adição de óxido de cálcio e outros 

resíduos industriais (escória de alto forno, cinzas de carvão). Essa estabilização ocorre 

por meio da formação de uma superfície impermeável que encapsula os componentes 

perigosos presentes nesse resíduo, entretanto, não há recuperação de metais com 

importância tecnológica (Lin et al., 2017). 
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3.2.2. Processo hidrometalúrgico 

O processo hidrometalúrgico é um método utilizado para obtenção de óxidos 

metálicos (ZnO, PbO, etc.) por meio da lixiviação do PAE em um solvente ácido ou 

alcalino. Com os solventes ácidos, como o ácido sulfúrico, por exemplo, consegue-se 

obter uma boa recuperação do zinco, todavia, eles podem gerar simultaneamente 

resíduos secundários e dissolução do ferro na solução. Já os solventes alcalinos são mais 

seletivos em relação a múltiplos metais. Geralmente, a lixiviação com solventes 

alcalinos promove melhores resultados econômicos e técnicos, com menos geração de 

resíduos. Entretanto, uma das desvantagens em se utilizar solventes alcalinos é que eles 

também promovem a lixiviação do chumbo (Lin et al., 2017) e necessitam de um meio 

de lixiviação relativamente concentrado (se comparado com os solventes ácidos) 

(Tsakiridis et al., 2010). 

Independente do solvente utilizado, para que a recuperação do metal de interesse 

ocorra, podem ser necessárias múltiplas etapas e operações complexas, principalmente 

se o PAE utilizado apresentar uma grande quantidade de ferrita de zinco (Lin et al., 

2017; Tsakiridis et al., 2010). A ferrita de zinco é considerada um refratário para 

lixiviação, haja vista que essa fase possui alta estabilidade e, portanto, requer condições 

extremas para recuperar o zinco do PAE (Suetens et al., 2015). Adicionalmente, o 

processo hidrometalúrgico também dissolve espécies indesejadas em conjunto com o 

metal de interesse na solução. Mas essas impurezas podem ser removidas por 

precipitação seletiva, cimentação, extração por solvente, troca iônica ou eletrólise 

(Tsakiridis et al., 2010).  

3.2.3. Processo pirometalúrgico 

O processo pirometalúrgico é um método utilizado para obter metais valiosos 

como zinco, ferro, chumbo, etc. por meio da redução carbotérmica, calcificação ou 

halogenação do PAE. Nesse método, é possível reduzir o óxido de ferro, óxido de 

chumbo, óxido de zinco, trióxido de cromo e óxido de cádmio em suas formas metálicas 

a temperaturas relativamente baixas, isto é, temperaturas menores que 1000 °C. Após a 

redução, o zinco, o chumbo e o cádmio irão evaporar devido às suas elevadas pressões 

de vapor na temperatura de funcionamento do FEA e, posteriormente, esses metais 

podem ser condensados, separados e recuperados por meio de um sistema condensador. 

Por outro lado, o ferro e o cromo ficarão retidos no resíduo para a redução. Esse resíduo 
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rico em ferro pode ser reutilizado diretamente como matéria-prima secundária para 

produção de aço (Lin et al., 2017). 

No processo pirometalúrgico, os óxidos metálicos presentes no PAE são 

reduzidos pelo carbono ou monóxido de carbono. O monóxido de carbono tem uma 

capacidade de redução maior, todavia, ambos são utilizados como agentes redutores. 

Inicialmente, a redução depende do grau de contato entre o carbono e as partículas do 

PAE. Nessa fase inicial, ocorre uma reação sólido-sólido e existem baixas pressões 

parciais de vapor de CO e metais. À medida que o processo de redução vai ocorrendo, o 

consumo de carbono aumenta e área de contato entre carbono e compostos metálicos 

diminui. Consequentemente, a pressão parcial de CO aumenta e a reação de redução 

sólido-sólido torna-se mais difícil. Assim, as reações de redução entre CO e os óxidos 

metálicos dominam o processo (Lin et al., 2017). 

A desvantagem desse processo é que ele consome muita energia, se comparado 

com o processo hidrometalúrgico (Lin et al., 2017). Além disso, o ZnO obtido a partir 

desse método possui impurezas e baixo valor de mercado. Pode-se realizar uma etapa 

posterior, isto é, aplicar algum tratamento hidrometalúrgico para obter zinco de alta 

pureza (Kukurugya, Vindt e Havlík, 2015). Todavia, é o único método que atingiu a 

comercialização, existindo 13 tipos de processo pirometalúrgicos comerciais diferentes: 

Waelz kiln, RHF, PRIMUS, OXYCUP, coked-packed bed, ausmelt, ESRF, plasma a 

arco, EMPF, plasma submerso, PIZO e reator de chama.  

Além disso, também apresenta processos em escala laboratorial: redução de 

plasma térmico, micro-ondas, redução térmica solar, fundição em banho de ferro, 

calcificação e halogenação. O processo pirometalúrgico PRIMUS, por exemplo, é 

caracterizado pelo baixo custo, rápida redução dos óxidos metálicos (agitação e 

aquecimento intensos), alta eficiência com temperaturas de processo relativamente 

baixo (1000 – 1100 °C) e alta qualidade dos produtos. Nesse processo o ferro reduzido é 

altamente metalizado e o óxido de zinco é muito concentrado. A desvantagem desse 

processo é alta corrosão no forno e seu tamanho pequeno limita a produção (Lin et al., 

2017). 

3.2.4. Separação magnética 

A separação magnética é um tipo de processamento de minérios utilizado para 

concentração e/ou purificação de muitas substâncias minerais. É uma técnica 

ambientalmente amigável e pode ser usada tanto a seco (para minerais de granulometria 
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grossa), como a úmido (para minerais de granulometria fina). O fenômeno que governa 

a separação magnética está relacionado a duas questões: a resposta das diferentes 

partículas minerais (ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas) quando um 

mesmo campo magnético é aplicado sobre elas, resultando na atração ou repulsão das 

partículas pelo campo e como as forças magnéticas atuam sobre partículas submetidas a 

um campo (Luz, Sampaio e França, 2010).  

Quando um campo magnético uniforme é aplicado sobre uma partícula, as forças 

que atuam sobre os dois polos (norte e sul) são iguais e opostas e a resultante dessas 

forças é nula. Se o campo aplicado nas duas extremidades da partícula difere em 

intensidade, haverá uma força resultante que age sobre a partícula. Essa variação de 

campo provoca a atração ou repulsão da partícula. Além disso, essa atração ou repulsão 

da partícula também depende da carga, do magnetismo da partícula, da orientação 

relativa entre os campos da partícula e do campo aplicado. Dependendo do campo 

magnético associado às diferentes espécies mineralógicas, da carga, a separação 

magnética pode ser utilizada no beneficiamento de minérios, na remoção de sucata, na 

concentração de vários minerais ferrosos e não ferrosos, na remoção de impurezas 

magnéticas contidas nos minerais industriais, na purificação de águas residuais, na 

reciclagem de metais contidos em resíduos industriais, etc. (Luz, Sampaio e França, 

2010). 

3.3. Revestimentos cerâmicos 

Revestimentos cerâmicos são placas utilizadas para o recobrimento de chãos, 

paredes ou tetos, em ambientes externos e internos. Em geral, os revestimentos 

cerâmicos são compostos por três camadas distintas: suporte cerâmico, vidrado (ou 

vidrado) e engobe (Figura 3).  

 

Figura 3. Micrografia das camadas que constituem um revestimento cerâmico. Fonte: 

adaptado de Ovčačíková et al., 2017. 
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O vidrado é a camada superficial do revestimento cerâmico e tem como principais 

funções garantir resistência ao risco, resistência ao desgaste por abrasão, 

impermeabilidade e resistência aos agentes físicos e manchas (Oliveira e Hotza, 2015; 

Pracidelli, 2008). Eles são compostos basicamente por matérias-primas fundentes como 

óxido de cálcio, óxido de potássio, óxido de chumbo, óxido de zinco, dióxido de silício, 

dióxido de zircônio, etc. Cada óxido tem sua contribuição na formação do vidrado. 

Todavia, o dióxido de silício é o principal constituinte da formulação utilizada para se 

obter o vidrado, uma vez que ele sozinho é capaz de formar o vidrado em temperaturas 

moderadas (1050 °C ou menos). Outros óxidos também são capazes de formar o 

vidrado sozinho, como: o trióxido de boro, o dióxido de germânio e o pentóxido de 

fósforo. O trióxido de arsênio e o trióxido de antimônio só formam o vidrado quando 

são resfriados rapidamente. Os demais óxidos só vão formar o vidrado quando fundidos 

com outro óxido (Eppler e Eppler, 2000). Além disso, podem estar presentes na 

formulação componentes refratários (quartzo, etc.) e aditivos (caulim, bentonita, 

carboximetilcelulose, etc.) (Dal Bó et al., 2012; Oliveira e Hotza, 2015). 

Os vidrados podem ser classificados de acordo com o brilho, como: brilhante, 

opaco e matte. Os vidrados opacos podem ser considerados um estágio intermediário 

entre os vidrados brilhantes e mattes. Essa classificação dos vidrados quanto ao brilho 

está diretamente relacionada com as fritas utilizadas na composição dos vidrados. Frita 

é o termo designado as matérias-primas fundentes utilizadas na formulação dos vidrados 

que passaram pelo processo de fusão, resfriamento e moagem. As fritas correspondem, 

em media, 55% a 95% da composição dos vidrados e esse percentual varia de acordo 

com o brilho e o grau de opacidade requerido para as placas de revestimentos 

cerâmicos. As fritas podem ser classificadas, como: brilhantes transparentes, brilhantes 

opacas, transparentes de média fusibilidade, fundentes e mattes (Oliveira e Hotza, 

2015).      

As fritas brilhantes transparentes possuem baixa fusibilidade, e são compostas por 

um alto teor de dióxido de silício e teor moderado de óxido de metais alcalinos e 

alcalinos terrosos. É muito utilizada quando se deseja preparar vidrados com essa 

característica brilhante. As fritas brilhantes opacas possuem características e aplicações 

semelhantes às fritas brilhantes transparentes. Todavia, elas são opacificadas com a 

adição de silicato de zircônio e por isso possuem cor branca. As fritas brilhantes 

transparentes de média fusibilidade possuem maior fusibilidade que as duas fritas 

anteriores. Além disso, o teor de dióxido de silício é menor e os percentuais de óxidos 
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de elementos fundentes são maiores. Os vidrados preparados com essas fritas possuem 

alto brilho e transparência. Por sua vez, as fritas fundentes apresentam alta fusibilidade 

e são constituídas à base de silicato de chumbo ou metais alcalinos como elementos 

fundentes. Os vidrados produzidos com essas fritas possuem superfície brilhante e 

coeficiente de expansão térmica elevados. Por fim, as fritas matte possuem elementos 

modificadores que tendem a desvitrificá-las, como cálcio, zinco, titânio, etc. No geral, 

essas fritas possuem fases cristalinas imersas em uma fase vítrea residual. Os vidrados 

produzidos com essas fritas possuem boa resistência ao desgaste por abrasão e boa 

resistência ao ataque químico (Oliveira e Hotza, 2015).      

O suporte cerâmico é composto basicamente por matérias-primas plásticas 

(argilas pertencentes aos grupos das caulinitas e montmorilonitas) e não-plásticas 

(fundentes, como o carbonato de cálcio e refratárias, como o quartzo). Essas matérias-

primas devem ser misturadas em proporções adequadas para atender requisitos técnicos 

estabelecidos por normas (Oliveira e Hotza, 2015). Por sua vez, os engobes possuem 

composição química intermediária entre os suportes cerâmicos e os vidrados, como 

argilas, silicato de zircônio, feldspato, quartzo, etc. Os engobes são aplicados entre o 

suporte cerâmico e o vidrado tem como principais funções o ajuste dilatométrico entre o 

suporte e o vidrado, opacificar o suporte cerâmico, atenuar as diferenças físico-químicas 

entre o vidrado e o suporte, atenuar os defeitos presentes na superfície do suporte e 

inibir eventuais reações entre o vidrado e as impurezas cromóforas provenientes do 

suporte (Dal Bó et al., 2012; Oliveira e Hotza, 2015). 

3.4. Propriedades ópticas 

3.4.1. Conceitos básicos sobre propriedades ópticas 

A cor é o resultado de uma combinação olho-cérebro que serve para distinguir 

luzes de diferentes comprimentos de onda ou energias. Para entender como as cores são 

geradas, é necessário entender como a luz interage com a matéria. Existem três 

processos que envolvem o espalhamento ou a absorção de radiação pela matéria: o 

efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a produção de pares. A emissão de elétrons de 

uma superfície em que essa está sob a incidência de luz é conhecido como efeito 

fotoelétrico. Em 1905, Einstein propôs uma nova teoria em que a energia radiante está 

quantizada em pacotes concentrados conhecidos como fótons. Einstein supôs que tal 

pacote de energia está inicialmente localizado em um pequeno volume do espaço e que 
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a energia (E) do pacote (fóton) está relacionada com sua frequência (𝜈) pela equação 

(Eisberg e Resnick, 1979): 

𝐸 = 𝜈 

Equação 1 

Quando um elétron é emitido da superfície do metal sua energia cinética é descrita 

pela Equação 2 (Eisberg e Resnick, 1979): 

𝐾 = 𝜈 − 𝑤 

Equação 2 

Onde: 

 𝑤: É o trabalho necessário para remover o elétron do metal; 

 𝜈: É a energia do fóton; 

 

Esse trabalho é necessário para superar os campos atrativos dos átomos na 

superfície e as perdas de energia cinética devido às colisões internas do elétron. Alguns 

elétrons estão mais fortemente ligados do que outros. No caso dos elétrons que possuem 

ligações mais fracas e nenhuma perda interna, o fotoelétron vai emergir com a energia 

cinética máxima de acordo com a Equação 3 (Eisberg e Resnick, 1979): 

𝐾𝑚á𝑥 = 𝜈 − 𝑤0 

Equação 3 

Onde: 

 𝑤0: É a função trabalho
1
; 

 

Existem três aspectos principais do efeito fotoelétrico que não podem ser 

explicados em função da teoria ondulatória clássica da luz. O primeiro deles é o fato de 

que 𝐾𝑚á𝑥  não depende da intensidade da iluminação. De acordo com a teoria 

ondulatória clássica, a energia cinética dos fotoelétrons deveria crescer quando se 

aumenta a intensidade do feixe luminoso. No entanto, isso não ocorre e a teoria do 

efeito fotoelétrico mostra que ao se dobrar a intensidade da luz, dobra-se o número de 

fótons e, consequentemente, duplica-se a corrente fotoelétrica. Portanto, isso não muda 

a energia 𝜈 de cada fóton ou a natureza do processo fotoelétrica descrita na Equação 

                                                 
1
 Função trabalho: é a energia mínima necessária para um elétron atravessar a superfície do metal e 

escapar das forças atrativas que geralmente ligam o elétron ao metal. 
2
 𝝂𝟎: Limiar de frequência característico.  

3
 𝐸 =  

𝑚0𝑐
2

 1− 
𝑣2

𝑐2

  

4
Yn: É igual a 100 para um objeto difusor refletindo de forma perfeita (Ohta e Robertson, 2005). 
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2. O segundo aspecto é a existência de um limiar de frequências. De acordo com a teoria 

ondulatória clássica, o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência da 

luz, desde que essa fosse intensa o suficiente para fornecer a energia necessária para a 

ejeção dos elétrons. Todavia, para freqüências menores que a frequência (𝜈0) 2, o efeito 

fotoelétrico não ocorre independente da intensidade da iluminação. A teoria do efeito 

fotoelétrico mostra que se 𝐾𝑚á𝑥  é igual a zero, temos que (Eisberg e Resnick, 1979): 

𝜈0 = 𝑤0 

Equação 4 

Logo, um fóton de frequência 𝜈0 tem exatamente a energia necessária para ejetar 

os fotoelétrons e não há nenhum excesso que possa aparecer como energia cinética (K). 

Caso a frequência for menor que 𝜈0, os fótons não terão (individualmente) a energia 

necessária para ejetar os fotoelétrons. Por fim, o terceiro aspecto é a ausência de 

retardamento. De acordo com a teoria ondulatória clássica, se a energia adquirida por 

um fotoelétron é absorvida da onda incidente sobre uma placa metálica, a área de alvo 

efetiva para um elétron no metal é limitada. A energia luminosa está uniformemente 

distribuída sobre a frente de onda e, portanto, se a energia luminosa é fraca, deve haver 

um intervalo de tempo mensurável entre o instante em que a luz começa a incidir sobre 

a superfície da placa e o instante da ejeção do fotoelétron. Entretanto, nenhum 

retardamento jamais foi medido e a teoria do efeito fotoelétrico mostra que a energia 

necessária é fornecida em pacotes concentrados e que ela não se espalha de maneira 

uniforme sobre uma área extensa (Eisberg e Resnick, 1979).  

Por sua vez, em 1923, os experimentos de Compton confirmaram a natureza 

corpuscular da radiação. Nos experimentos, ele fez com que um feixe de raios X com 

comprimento de onda λ incidisse sobre um alvo de grafite. A intensidade dos raios X 

espalhados foi mensurada em função do seu comprimento de onda para vários ângulos 

de espalhamento. Os resultados dos experimentos mostraram que embora o feixe 

incidente consista de um único comprimento de onda, os raios X espalhados têm 

máximos de intensidade em dois comprimentos de onda. Um desses comprimentos de 

onda é o mesmo que o comprimento de onda incidente (λ). O outro comprimento de 

onda (λ’) é maior que o comprimento de onda incidente por uma quantidade ∆λ. Esse 

∆λ é conhecido como deslocamento Compton e ele varia de acordo com o ângulo 

segundo o qual os raios X espalhados são observados (Eisberg e Resnick, 1979).   

                                                 
2
 𝝂𝟎: Limiar de frequência característico.  
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A interpretação de Compton sobre seus resultados experimentais foi que o feixe 

de raios X incidente é um conjunto de fótons. Cada um desses fótons tem energia 

𝐸 = 𝜈 e eles colidem com os elétrons livres do alvo. Assim, a radiação espalhada é 

composta por fótons que colidiram com elétrons do alvo, uma vez que o fóton incidente 

transfere parte de sua energia para o elétron com o qual ele colide. O fóton espalhado 

deve ter uma energia E’ menor e, consequentemente, uma frequência 𝜈′ mais baixa e um 

comprimento de onda λ’ maior. Essa interpretação explica qualitativamente a variação 

do comprimento de onda ∆λ. É importante destacar que essa interpretação mostra que os 

fótons são considerados partículas e não ondas. Todavia, ao contrário do efeito 

fotoelétrico (em que os fótons são absorvidos), os fótons são espalhados e que do ponto 

de vista da conservação do momento e da energia, o processo pode ser descrito como 

espalhamento de uma única partícula que sofre apenas uma mudança em sua energia e 

em seu momento (Eisberg e Resnick, 1979).    

  Analisando quantitativamente a colisão fóton-elétron, considera-se o fóton uma 

partícula de energia E e momento p. Além disso, a velocidade de um fóton é igual a c e 

a sua energia 𝐸 = 𝜈 é finita. Logo, a massa de repouso (𝑚0) de um fóton deve ser 

igual a zero, ou seja, o fóton é uma partícula com massa de repouso nula e com energia 

relativística total
3
 (E) inteiramente cinética. Portanto, o momento de um fóton pode ser 

calculado da relação geral entre a energia relativística total E, o momento p e a massa de 

repouso 𝑚0 de acordo com a equação abaixo (Eisberg e Resnick, 1979): 

𝐸2 =  𝑐2𝑝2 +  (𝑚0𝑐
2)2 

Equação 5 

No caso de um fóton, o termo (𝑚0𝑐
2)2 é igual a zero e, portanto, temos que 

(Eisberg e Resnick, 1979): 

𝑝 =  
𝐸

𝑐
=  

𝑣

𝑐
=  



𝜆
 

Equação 6 

Onde: 

 𝜆 =  
𝑐

𝑣
; comprimento de onda do fóton; 

 

                                                 
3
 𝐸 =  

𝑚0𝑐
2

 1− 
𝑣2

𝑐2
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Nos experimentos também foi observado que a frequência 𝜈 da radiação 

espalhada era independente do material que construía o alvo. Logo, Compton supôs que 

o espalhamento era devido a colisões entre os fótons e os elétrons do alvo. Além disso, 

ele também supôs que os elétrons que participavam do processo de espalhamento 

estavam livres e inicialmente em repouso. Assim, considerando que um fóton de energia 

total relativística 𝐸0 e momento 𝑝0 incide sobre um elétron estacionário de energia de 

repouso ou própria 𝑚0𝑐
2, tem-se que o fóton é espalhado de um ângulo θ e se afasta 

com energia total relativística 𝐸1 e momento 𝑝1, e o elétron recua formando um ângulo 

φ com o eixo de colisão, com energia cinética K e momento p (Figura 4) (Eisberg e 

Resnick, 1979).   

 

Figura 4. Espalhamento devido a colisões entre os fótons e os elétrons do alvo. Fonte: 

Compton aplicou a conservação do momento e a energia relativística total a esse 

problema de colisão e utilizou as equações relativísticas para obter a equação de 

Compton ou deslocamento de Compton (Equação 7), uma vez que o fóton sempre se 

move com velocidades relativísticas, assim como na maioria das vezes o elétron com o 

qual ele colide (Eisberg e Resnick, 1979). 

Δ𝜆 =  𝜆1 − 𝜆0 =  𝜆𝑐(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) 

Equação 7 

Onde: 

 𝜆𝑐 =  


𝑚0𝑐
= 0,0243 Å – comprimento de onda Compton do elétron; 

 

O deslocamento Compton (Δ𝜆) depende apenas do ângulo de espalhamento (θ) e 

não do comprimento de onda inicial (λ). Além disso, a Equação 7 também mostra que o 
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deslocamento Compton varia de zero para θ = 0°, isto é, para uma colisão em que o 

fóton incidente mal é desviado, até 
2

𝑚0𝑐
= 0,049 Å para θ = 180°, ou seja, para uma 

colisão em que o fóton incidente tem o sentido de seu movimento invertido. Por fim, 

experiências posteriores mostraram que o elétron atingido no processo de colisão 

aparecia simultaneamente com o raio X espalhado, confirmando quantitativamente a 

teoria proposta por Compton (Eisberg e Resnick, 1979).   

   O espalhamento Compton é dominante na região dos raios X no espectro 

eletromagnético. Todavia, se a radiação incidente está na parte do visível, de micro-

ondas ou de ondas de radio do espectro eletromagnético o espalhamento Thomson é 

predominante. O espalhamento Thomson é o processo de espalhamento de fótons no 

qual não há mudança em seu comprimento de onda. Quando o comprimento de onda da 

radiação incidente λ é extremamente grande, se comparado com o deslocamento 

Compton (Δ𝜆), a radiação espalhada terá sempre um comprimento de onda igual ao 

comprimento de onda da radiação incidente dentro da precisão experimental. Assim, 

quando comprimento de onda da radiação incidente é extremamente grande (λ → ∞), o 

espalhamento Thomson é dominante (Eisberg e Resnick, 1979). 

Por fim, além do efeito fotoelétrico e do efeito Compton, o outro processo que 

ocorre quando a radiação interage com a matéria é o processo de produção por pares. A 

produção por pares é um processo de conversão de energia radiante em massa de 

repouso e energia cinética. No caso, o fóton de alta energia perde toda a sua energia 𝑣 

em uma colisão com o núcleo, criando um par de elétron-pósitron com uma determinada 

energia cinética. Um pósitron é uma partícula que tem todas as propriedades de elétron, 

exceto o sinal de sua carga e o de seu momento magnético, uma vez que o pósitron é um 

elétron positivamente carregado. Em contrapartida ao efeito fotoelétrico e ao efeito 

Compton, que a absorção de fótons no processo de interação com a matéria ocorre em 

energias baixas e intermediárias (respectivamente), o processo de produção por pares é 

um fenômeno de altas energias e, portanto, só ocorre quando os fótons estão na região 

de raios X de grande energia ou na região de raios γ (Eisberg e Resnick, 1979).    

3.4.2. Cores dos óxidos de ferro 

O processo responsável pelas cores nos óxidos de ferro são a absorção e o 

espalhamento da luz. A tonalidade vermelha e amarela dos óxidos de Fe
3+ 

é resultante 

da absorção de luz na parte verde-azul do espectro visível. Se a absorção é muito maior 

que o espalhamento sobre toda região do visível, os óxidos de ferro são pretos. Para 
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pigmentos a base de óxido de ferro, as propriedades ópticas mais importantes são 

espalhamento de luz e coeficientes de absorção. Pois são essas propriedades ópticas que 

influenciam nas propriedades dos pigmentos, como por exemplo, opacidade e poder de 

tingimento, que são muitos importantes para indústrias de tintas. Ambos os coeficientes 

dependem do tamanho de partícula e índice de refração (Cornell e Schwertmann, 2003). 

O índice de refração depende do comprimento de onda da luz e da direção de 

iluminação e visualização (para os óxidos de ferro que possuem propriedades ópticas 

anisotrópicas). Para a hematita, por exemplo, os coeficientes de espalhamento e 

absorção variam com o comprimento de onda da radiação e variam de uma amostra para 

outra, devido à variação da morfologia e tamanho do cristal. O tamanho de partícula é 

um parâmetro importante quando se deseja aplicar os óxidos de ferro como pigmentos, 

haja vista que existe um tamanho de partícula ideal para cada fase do óxido de ferro. 

Esse tamanho de partícula ideal é menor, quanto maior for o índice de refração do óxido 

de ferro em questão (Cornell e Schwertmann, 2003). 

Para hematita, por exemplo, se o tamanho de partícula for muito pequeno esse 

óxido é transparente. Porque quando o tamanho de partícula diminui, a seção transversal 

de espalhamento relativo cai para zero. Ou seja, um tamanho de partícula ideal deve 

possuir máxima seção transversal de espalhamento. Quando o tamanho de partícula da 

hematita é menor que 0,1 µm sua cor é laranja, se essas partículas aumentam de 0,1 µm 

para 1,0 µm a tonalidade muda de vermelho-amarelo para azul-vermelho. Para 

tamanhos maiores que 5,0 µm, a componente azul no espectro aumenta o suficiente para 

os cristais apresentarem cor roxa (Cornell e Schwertmann, 2003). 

A forma da partícula também influencia nas cores dos óxidos de ferro, pois o 

espectro de absorção de luz varia com a orientação cristalográfica. Quando as partículas 

são esféricas, por exemplo, as mesmas podem absorver a luz ao longo dos eixos 

orientados aleatoriamente. Se as partículas são em forma de placas, elas absorvem a luz 

ao longo de um eixo cristalográfico. A hematita acircular, por exemplo, tem um poder 

de espalhamento da luz maior na região de comprimentos de onda grandes do espectro 

do que partículas mais simétricas. Logo, a hematita acircular possui uma cor mais 

amarelada, maior pureza e maior brilho do que a hematita de forma mais simétrica 

(Cornell e Schwertmann, 2003).
 

A cristalinidade das partículas também pode afetar as cores dos óxidos de ferro, 

haja vista que diferenças de cristalinidade causam uma distribuição mais ampla das 

bandas de transição eletrônica e, portanto, o espectro de absorção é mais regular com 
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uma menor aparência vibrante. Quando os cristais são massivos ou existem 

aglomerados densos, como por exemplo, na hematita, há uma forte absorção da radiação 

e ela apresenta cor marrom escuro ou preta. Sua cor característica só aparece quando 

esse óxido se encontra na forma pulverizada (Cornell e Schwertmann, 2003). 

3.4.3. Colorimetria 

A luz é uma radiação na forma de onda eletromagnética que torna a visão humana 

possível. O comprimento de onda da luz visível possui uma faixa muito estreita que vai 

de 380 nm a 780 nm. Quando a luz branca incide sobre um prisma, ela é separada em 

sete componentes com diferentes cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo 

e violeta. Se um ou mais componentes diminui de intensidade e são recombinados, uma 

luz colorida é obtida em vez da luz branca original. Por essa razão, quando uma luz 

branca incide sobre um objeto e o mesmo reflete esses componentes com diferentes 

reflectâncias, o olho humano enxerga o objeto com a cor do componente mais refletido. 

Assim, a cor é gerada sempre que a luz é modificada por reflexão ou transmissão 

quando incide sobre um objeto (Ohta e Robertson, 2005). 

O olho humano é capaz de distinguir as mais diversas cores formadas quando a 

luz branca é dispersa por um prisma. Várias hipóteses foram criadas para explicar essa 

capacidade de distinção de diferentes cores, porém as duas hipóteses mais aceitas são a 

teoria tricromática e a teoria da cor oponente. De acordo com a teoria tricomática, 

proposta por Thomas Young em 1802, a retina possui três tipos de fotorreceptores 

(cones), o qual é sensível a cor vermelha, verde e azul. Essa teoria propõe que quase 

todas as cores podem ser reproduzidas pela mistura apropriada dessas três luzes 

(vermelho, azul e verde). A percepção da cor amarela, por exemplo, é gerada pela 

resposta simultânea dos fotorreceptores vermelho e verde (Ohta e Robertson, 2005). 

Por sua vez, a teoria da cor oponente, proposta por Ewald Hering em 1878, 

propõem que a retina possui três tipos de fotorreceptores, que correspondem aos 

oponentes, vermelho-verde, amarelo-azul e preto-branco. Todas as cores são 

caracterizadas pelo grau de sensibilidade desses fotorreceptores, como por exemplo, o 

primeiro tipo de fotorreceptor (vermelho-verde) responde de forma positiva ao 

vermelho e de forma negativa ao verde. De acordo com essa teoria, pode haver 

percepção de uma cor vermelha amarelada ou vermelha azulada, mas não pode existir 

uma cor vermelha esverdeada, haja vista que a cor vermelha e a cor verde são opostas. 

Ambas as teorias são baseadas em dados empíricos e explicam os vários fenômenos no 
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que diz respeito à capacidade da visão de distinguir as cores sem encontrar nenhuma 

contradição. Todavia, devido a vários estudos já realizados, sabe-se que uma resposta 

tricromática está presente nos cones e, posteriormente, sinais elétricos gerados nesses 

cones passam por um processamento que obedece à teoria das cores oponente nas 

células horizontais, células amácrinas, etc., para que finalmente sejam transmitidas ao 

cérebro via células ganglionares (Ohta e Robertson, 2005). 

3.4.3.1.Especificação das cores  

A especificação das cores é um meio de expressar a cor quantitativamente e os 

valores quantitativos são chamados de valores de especificação de cores. Um sistema de 

especificação de cores (que compreende uma série de definições) é chamado de sistema 

de cores. Existem dois tipos principais de sistemas de cores que são os sistemas de 

aparência de cor e os sistemas de mistura de cores. Sistemas de aparência de cor são 

baseados na percepção das cores, mas são definidos em termos de um material padrão 

(cartela de cores) e da sua aparência sob condições especificadas. Por sua vez, os 

sistemas de misturas de cores são baseados na sensação das cores, isto é, na quantidade 

de luzes monocromáticas misturadas que são necessárias para obter uma combinação de 

cores (Ohta e Robertson, 2005). 

Os sistemas de aparência de cores são subjetivos, haja vista que eles se baseiam 

na impressão psicológica do indivíduo. A característica das cores especificadas neste 

sistema é chamada de cor percebida. As cores neste tipo de sistema podem ser 

caracterizadas pelo matiz, brilho e croma. O matiz é o tipo de cor (ex. azul, verde, 

vermelho, etc.). Todavia, cada matiz abrange uma percepção relativa de claro ou escuro 

e essa variação de luminosidade é chamada de brilho. Por exemplo, o brilho de um 

matiz vermelho pode ser o vermelho claro e o vermelho escuro. Além disso, se o matiz 

possui o mesmo brilho, outro parâmetro que pode ser utilizado para distinguir cada cor é 

o croma, que define se uma cor é vívida ou fosca. Os valores de especificação de cor 

para esse sistema são fornecidos pelos valores de matiz, brilho e croma, e esses valores, 

portanto, definem um sistema de aparência de cor completo (Ohta e Robertson, 2005). 

Os sistemas de mistura de cores lidam com a cor sem considerar fatores externos 

que influenciam na percepção total. Assim, apenas a característica mais simples da 

percepção está envolvida e é chamada de sensação da cor. A luz que causa a sensação 

de cor nos olhos é chamada de estímulo de cor. Os sistemas de mistura de cores 

baseiam-se na combinação de cores obtida pela mistura de três luzes monocromáticas 
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(três estímulos de cores de referência), que são o vermelho [R], o verde [G] e o azul [B]. 

O estímulo da cor é especificado em termos da quantidade dos três estímulos de cores 

de referência (conhecidos como valores tristímulus) e esse sistema é chamado de 

sistema tricromático. A distribuição espectral do estímulo de cor é conhecida como 

função do estímulo de cor, a qual é um valor físico combinado com a resposta espectral 

psicológica do olho. Por isso os valores tristímulus também são conhecidos como 

valores psicofísicos e não dependem se o estímulo de cor vem de uma fonte de luz ou de 

um objeto (Ohta e Robertson, 2005). 

Nos sistemas de mistura de cores, qualquer cor desejada pode ser sintetizada pela 

combinação dos estímulos de cor [R], [G] e [B] na proporção correta, isto é, deve-se 

controlar a intensidade desses estímulos de tal maneira que a luz obtida corresponda a 

uma luz padrão. Hermann Grassmann resumiu os resultados obtidos nos seus inúmeros 

experimentos de combinação de cores em leis simples (Leis de Grassmann). As leis de 

Grassmann foram idealizadas para facilitar a compreensão dos resultados obtidos em 

um experimento de combinação de cores, haja vista que os estímulos de cores que são 

adicionados/subtraídos em uma mistura eram convertidos em equações matemáticas 

conhecidas como equações de cores. Uma equação de cor pode ser considerada como 

uma equação vetorial no espaço tridimensional tomando [R], [G] e [B] como 

componentes do vetor. O espaço tridimensional assim construído é usado como forma 

de expressão geométrica das cores e é chamado de espaço de cor. Qualquer cor [F] pode 

ser localizada no espaço de cor no ponto definido pelas quantidades correspondentes aos 

estímulos [R], [G] e [B]. As coordenadas (r, g, b) são chamadas de coordenadas de 

cromaticidade e elas são utilizadas para descrever a cor [F]. As coordenadas de 

cromaticidade (r, g, b) são estabelecidas pela interseção do vetor de cor [R, G, B] com o 

plano unitário [R] + [G] + [B] = 1 de acordo com as seguintes equações (Ohta e 

Robertson, 2005). 

𝑟 =  
𝑅

𝑅 + 𝐺 + 𝐵
 

Equação 8 

𝑔 =  
𝐺

𝑅 + 𝐺 + 𝐵
 

Equação 9 
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𝑏 =  
𝐵

𝑅 + 𝐺 + 𝐵
 

Equação 10 

 Apenas duas coordenadas das três, por exemplo, (r, g) são suficientes para 

localizar a cor [F] no plano unitário. O diagrama que mostra apenas essas duas 

coordenadas de cromaticidade no plano é chamado de diagrama de cromaticidade RG 

(Figura 5). Esse sistema de expressão da cor foi chamado pela CIE (Commission 

Internationale de l’Eclairage) de CIE 1931 RGB Color Specification System. Todavia, 

esse sistema possui valores negativos que dificultam os cálculos das equações 

matemáticas. Logo, a CIE introduziu um sistema de cores chamado de CIE 1931 

Standard Colorimetric System em complemento ao sistema de cor RGB, estabelecendo 

os estímulos de referência [X], [Y] e [Z] de tal maneira que as funções de combinação 

de cores possuíssem valores positivos. Uma característica interessante desse sistema é 

que o valor tristímulus Y de um objeto que reflete a luz é chamado de reflectância 

luminosa e está relacionado com o brilho do objeto colorido. As coordenadas de 

cromaticidade (x, y, z) podem ser obtidas a partir das coordenadas (r, g, b) por meio de 

equações matemáticas (Ohta e Robertson, 2005).  

 

 

Figura 5. Diagrama de cromaticidade para CIE 1931 RGB color specification system. Fonte: 

Ohta e Robertson, 2005. 

 

O diagrama de cromaticidade xy (Figura 6) é utilizado para plotar os valores 

correspondentes as cores, entretanto, como três informações são necessárias para 

especificar uma cor, um terceiro componente deve ser adicionado a x e a y para uma 
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especificação completa. Qualquer valor tristímulus pode ser utilizado, mas em geral o 

valor Y é escolhido e a cor é expressa pelas coordenadas (x, y, Y). Na prática, o 

diagrama de cromaticidade xy é extremamente não uniforme, isto é, diferenças de cores, 

representadas por distâncias iguais no diagrama de cromaticidade xy não são percebidas 

como iguais a depender das suas posições no diagrama (Ohta e Robertson, 2005). 

 

Figura 6. Relação posicional entre sistema de cor RGB e sistema de cor XYZ. Fonte: Ohta e 

Robertson, 2005. 

 

Então, um novo diagrama de cromaticidade foi proposto por David MacAdam e 

recomendado pela CIE em 1960, cujo nome ficou conhecido como CIE 1960 Uniform-

Chromaticity-Scale diagrame suas novas coordenadas cromáticas são u’ e v’. Embora 

uma relação mais uniforme seja estabelecida nas coordenadas de cromaticidade se (u’, 

v’, Y) for usado no lugar de (x, y, Y), não há mudança na uniformidade da coordenada 

referente ao brilho (Y). Portanto, outro sistema colorimétrico foi criado para incluir a 

uniformidade da coordenada Y. Assim, vários espaços de cor uniforme foram propostos 

e, atualmente, a CIE recomenda o uso do espaço de cor L*a*b* (CIELAB). As 

coordenadas ortogonais tridimensionais L*, a* e b* são expressas pelas seguintes 

equações (Ohta e Robertson, 2005): 

𝐿∗ = 116  
𝑌

𝑌𝑛
 

1/3
− 16 , 

Equação 11 
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𝑎∗ = 500   
𝑋

𝑋𝑛
 

1/3
−  

𝑌

𝑌𝑛
 

1/3
  , 

Equação 12 

𝑏∗ = 200   
𝑌

𝑌𝑛
 

1/3

−  
𝑍

𝑍𝑛
 

1/3

  

Equação 13 

Em que X, Y e Z representam os valores tristímulus do objeto em consideração. Já 

Xn, Yn e Zn representam os valores tristímulus de um objeto difusor refletindo de forma 

perfeita
4
, ambos sob o mesmo iluminante (Ohta e Robertson, 2005). O brilho é 

representado pela coordenada L* e sua escala vai de 0 (preto) a 100 (branco). Por sua 

vez, as coordenadas de cores a* e b* representam as características combinadas de 

matiz e croma. Ambos, a* e b*, possuem valores negativos e positivos: (+a*) indica 

estímulos de cor vermelha e (-a*) indica estímulos de cor verde; (+b*) indica estímulos 

de cor amarela e (-b*) indica estímulos de cor azul (Schanda, 2007). 

3.4.4. Caracterização óptica 

A mensuração das cores de um objeto pode ser realizada por meio de 

espectrofotômetros e colorímetros. Os valores obtidos (valores tristímulus, coordenadas 

de cromaticidade, etc.) são conhecidos como valores colorimétricos (L*, a*, b*, u*, v*). 

Os colorímetros medem a transmitância, a refletância ou a absorção de uma amostra por 

meio de um observador padrão e filtros iluminantes
5
. Nos colorímetros, os valores 

tristímulus são medidos diretamente por meio da leitura dos valores colorimétricos na 

saída de fotorreceptores fotoelétricos. O princípio de funcionamento dos colorímetros se 

dá por meio de dois métodos: o método do modelo e o método do filtro óptico (Ohta e 

Robertson, 2005). 

No método do modelo, uma fonte de luz é utilizada para emitir radiação sobre um 

objeto de teste. A radiação que é refletida pelo objeto de teste passa por um prisma e é 

dispersa em um espectro (Figura 7). Três modelos (X, Y e Z) são colocados um de cada 

vez no espectro. O modelo X, por exemplo, é projetado de modo que a resposta 

espectral de todo o sistema é proporcional à função de combinação de cores x(λ). Assim, 

o valor tristímulus X do objeto pode ser mensurado diretamente uma vez que o sistema 

                                                 
4
Yn: É igual a 100 para um objeto difusor refletindo de forma perfeita (Ohta e Robertson, 2005). 

5
 Iluminante: É a cor da luz emitida por uma fonte luminosa (Ohta e Robertson, 2005). 
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é calibrado utilizando um padrão de valores tristímulus conhecidos. No geral, 

colorímetros que utilizam o método do modelo não são muito utilizados devido ao custo 

e a complexibilidade da sua fabricação (Ohta e Robertson, 2005). 

 

Figura 7. Colorímetro fotoelétrico de modelo. Fonte: Ohta e Robertson, 2005. 

 

Já o método do filtro óptico baseia-se na utilização de filtros ópticos nos 

colorímetros ao invés de prismas e modelos. Os filtros óticos podem estar combinados 

em série ou em paralelo, sendo que os filtros em paralelos são mais precisos (Figura 8). 

Esse tipo de colorímetro é o mais utilizado devido a simplicidade da sua estrutura e 

porque são relativamente mais baratos. Por fim, cálculos adicionais são utilizados para 

converter os valores tristímulus nos valores colorimétricos L*, a*, b*, u*, v* (Ohta e 

Robertson, 2005). 

 

Figura 8. Colorímetro fotoelétrico de filtro. Fonte: Ohta e Robertson, 2005. 

Os espectrofotômetros medem a refletância (ou transmitância) espectral de um 

material em intervalos de comprimento de onda. De modo geral, o espectrofotômetro 

utiliza um monocromador para dispersar a radiação policromática (luz branca) em 
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componentes monocromáticos e um fotorreceptor para medir a quantidade de radiação 

em cada comprimento de onda. O princípio de funcionamento do espectrofotômetro 

ocorre da seguinte maneira (Figura 9): a radiação emitida da fonte passa através de um 

sistema óptico composta por uma fenda, espelho de colimação e uma grade de difração. 

Em seguida, essa radiação passa novamente por um sistema parecido com o anterior e é 

direcionada por um espelho setorial rotativo alternadamente em direção a um objeto de 

referência e objeto de teste, os quais estão localizados em uma esfera integradora. Essa 

esfera possui a superfície interna um recobrimento de tinta branca que reflete 

difusamente sem nenhuma seletividade de comprimento de onda. Nessa esfera há duas 

entradas (i.e., portas) em que a luz entra através de uma dessas portas e é repetidamente 

refletida e dispersa dentro da esfera e é emitida da esfera através da porta de saída. A 

radiação refletida é medida por um fotorreceptor que está acoplado na parede da esfera 

de integração (Ohta e Robertson, 2005). 

 

 

Figura 9. Sistema óptico de um espectrofotômetro. Fonte: Ohta e Robertson, 2005. 

 

Um fato importante a ser ressaltado é que em objetos com superfícies brilhantes, 

como vidrados, a cor desses objetos depende do ângulo de visão. Isto significa que a 

reflexão em objetos com superfícies brilhantes depende do ângulo ao qual a luz incide 

sobre a superfície e o ângulo ao qual é vista pelo observador. Para facilitar as 

comparações quando a reflexão é medida, a CIE definiu alguns termos padrão e 

condições geométricas. As condições geométricas são indicadas por símbolos, como 
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45°:0° ou d:8°. Os números antes e depois dos dois pontos (:) indicam o ângulo de 

incidência e de visão, respectivamente. Por sua vez, o “d” indica o uso de uma esfera de 

integração (no caso do uso de um espectrofotômetro). Além disso, quando o objeto 

possui uma superfície brilhante, deve-se colocar uma cápsula óptica preta na esfera 

integradora para eliminar a componente especular. Logo, a quantidade de radiação 

refletida mensurada é chamada de reflectância difusa e as curvas geradas representam a 

intensidade do fluxo radiante refletido como uma função do ângulo de visão (Ohta e 

Robertson, 2005). 

3.5.Propriedades magnéticas 

3.5.1. Uma breve história do magnetismo 

A história do magnetismo começa com um mineral chamado magnetita (Fe3O4), o 

primeiro material magnético conhecido pelo homem. No mundo antigo, os depósitos 

mais abundantes de lodestone (rocha rica em magnetita) ocorreram no distrito de 

Magnésia, onde hoje é a Turquia moderna. O primeiro estudo científico do magnetismo 

foi realizado pelo inglês William Gilbert (1540–1603), que publicou seu livro clássico 

On the Magnet, em 1600. Ele realizou experimentos com lodestones e ímãs de ferro e 

descreveu o campo magnético da Terra (CULLITY e GRAHAM, 2009). Em 1820 

Hans-Christian Oersted descobriu, eventualmente, a conexão entre a eletricidade e o 

magnetismo. Ele demonstrou que um fio transportador de corrente produzia um campo 

circunferencial capaz de desviar uma agulha da bússola. Em poucas semanas, Andrée-

Marie Ampère e Dominique-Francois Arago realizaram um experimento em que 

enrolaram o fio em uma bobina e mostraram que a bobina de transporte de corrente era 

equivalente a um ímã (COEY, 2009). 

Em 1821 Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética e demonstrou o 

princípio do motor elétrico com um ímã de aço, um fio de corrente e um prato de 

mercúrio. A descoberta de uma conexão entre o magnetismo e a luz deu origem ao 

efeito magneto-óptico de Faraday (1845). Assim, todo esse trabalho experimental 

inspirou James Clerk Maxwell a formular uma teoria unificada de eletricidade, 

magnetismo e luz em 1864, resumida nas quatro famosas equações que levam seu nome 

(COEY, 2009): 

 

∇.𝑩 = 0; 

Equação 14 
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ϵ0∇.𝐄 =  ρ; 

Equação 15 

 
1

𝜇0
 ∇  × 𝐁 = 𝑗 + ϵ0.

∂𝐄

∂t
; 

Equação 16 

∇  × 𝐄 =  −  
∂𝐁

∂t
 

Equação 17 

 

Essas equações relacionam o campo elétrico (E) e o campo magnético (B) em um 

ponto no espaço livre para as distribuições de carga elétrica (j) e densidades de corrente 

(ρ) no espaço circundante. Uma consequência espetacular das equações de Maxwell é a 

existência de uma solução que representa campos elétricos e magnéticos oscilatórios 

acoplados que se propagam a velocidade da luz. Essas ondas eletromagnéticas se 

estendem por todo o espectro, com comprimento de onda (Λ) e frequência (f), 

relacionados por c = Λ.f. As constantes elétricas (ϵ0) e magnéticas (𝜇0) são relacionadas 

por: 

 ϵ0. 𝜇0 =  
1

𝑐
 

Equação 18 

Onde: 

 c: É a velocidade da luz no vácuo (2,998x10
8
 m.s

-1
). 

 

3.5.2. Conceitos básicos sobre magnetismo 

A manifestação mais evidente do magnetismo em sólidos é a magnetização 

espontânea de materiais ferromagnéticos, como a magnetita. O magnetismo espontâneo 

é geralmente associado à histerese, um fenômeno estudado por James Ewing e nomeado 

por ele em 1881. Na Figura 10 é possível observar o ciclo de histerese para um sólido. 

Inicialmente, o ímã encontra-se em um estado não magnetizado (na origem). Em 

seguida, um campo magnético aplicado (H) e a magnetização de saturação é atingida 

(+Ms). A aplicação do campo H modifica e, eventualmente, elimina a microestrutura de 
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domínios
6
 ferromagnéticos magnetizados em diferentes direções para revelar a 

magnetização espontânea do sólido. Posteriormente, o campo H é reduzido pela 

inversão da direção do campo até que ele seja restaurado para zero. Quando o campo H 

atinge valor nulo, uma magnetização remanescente (+Mr), conhecida como remanência, 

permanece no sólido, ou seja, o sólido permanece magnetizado na ausência de um 

campo externo (H). Em sequência, é aplicado um campo reverso, com magnitude –Hc, 

necessário para reduzir a magnetização remanescente à zero. Esse campo reverso é 

conhecido como coercividade. 

 

Figura 10. O ciclo de histerese de um material magnético. Fonte: Própria, 2020. 

 

Com a continuidade da aplicação campo H nessa direção inversa, a magnetização 

de saturação (–Ms) é atingida no sentido oposto. Uma segunda inversão da direção do 

campo aplicado (H) permite que ele seja restaurado para zero. Quando o campo H 

atinge valor nulo, uma magnetização remanescente negativa (–Mr) permanece no 

sólido. Continuando com a aplicação do campo H no sentido positivo é atingido a 

coercividade positiva (+Hc) e a magnetização remanescente (–Mr) do sólido atinge 

valor nulo. Com continuidade da aplicação do campo H no sentido positivo, finalmente, 

                                                 
6
Domínios: são regiões de pequeno volume nos quais há um alinhamento mútuo de todos os momentos 

de dipolo magnéticos em uma mesma direção (CALLISTER e RETHWISCH, 2010). 
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a magnetização de saturação inicial (+Ms) é atingida e fecha o ciclo de histerese 

(COEY, 2009). 

Os materiais magnéticos duros possuem uma curva de histerese larga. Eles são 

adequados para ímãs permanentes porque, uma vez magnetizados pela aplicação de um 

campo H ≥ Ms suficiente para saturar a magnetização, eles permanecem em um estado 

magnetizado quando o campo é removido. Já os materiais magnéticos moles possuem 

uma curva de histerese muito estreita. Eles são ímãs temporários, perdendo rapidamente 

a magnetização assim que o campo é removido. O campo aplicado serve para 

determinar a ordem ferromagnética espontânea que já existe na escala de domínios 

microscópicos. Essas estruturas de domínio estão ilustradas esquematicamente no loop 

de histerese da Figura 10 para: o estado não magnetizado (na origem), o estado 

saturado (em que M = Ms), o estado remanescente no campo zero (em que M = Mr) e o 

estado do campo coercitivo (em que H = Hc) (COEY, 2009).  

3.5.3. Magnetometria de amostra vibrante 

O magnetômetro de amostra vibrante (MAV), desenvolvido por Simon Foner em 

1959, é um aparato de medição de parâmetros magnéticos baseado na mudança de fluxo 

em uma bobina quando uma amostra magnetizada é vibrada perto dela. O MAV é muito 

versátil e sensível, haja vista que ele pode ser usado para ambas as substâncias 

fracamente e fortemente magnéticas. As versões padrão podem detectar um momento 

magnético de cerca de 10
-5

 emu = erg/Oe ou 10
-8

 A.m
2
. A amostra a ser analisada, 

geralmente um disco ou esfera pequena, é fixada na extremidade de uma haste não 

magnética, sendo que a outra extremidade da haste está fixada em um cone de alto-

falante (Figura 11) ou em algum outro tipo de vibrador mecânico. O campo magnético 

oscilante da amostra em movimento induz uma força eletromotriz alternada nas bobinas 

de detecção, cuja magnitude é proporcional ao momento magnético da amostra. A força 

eletromotriz alternada é amplificada, geralmente com um amplificador lock-in que é 

sensível apenas a sinais na frequência de vibração. O amplificador lock-in deve ser 

fornecido com um sinal de referência na frequência da vibração, que pode ser 

proveniente de um sensor óptico, magnético ou capacitivo acoplado ao sistema de 

acionamento (CULLITY e GRAHAM, 2009). 
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Figura 11. Representação esquemática de um magnetômetro de amostra vibrante. Fonte: 

adaptado de CULLITY e GRAHAM, 2009. 

 

O arranjo da bobina de detecção mostrado na Figura 11 é apenas um dos vários 

possíveis descritos por Foner, todos os quais envolvem pares balanceados de bobinas 

que cancelam sinais devido à variação no campo aplicado. Por sua vez, o sistema de 

acionamento pode ser mecânico, por meio de um came ou manivela e um pequeno 

motor síncrono ou motor linear (para instrumento comercial mais recente). Nesse último 

caso, a frequência de vibração geralmente fica abaixo de 40 Hz e a amplitude de 

vibração é de alguns milímetros. Como alternativa, o sistema de acionamento pode ser 

baseado em um alto-falante, como na Figura 11, caso em que a frequência é geralmente 

de cerca de 100 Hz e a amplitude é de cerca de 0,1 mm. Nesse caso, a amplitude pode 

variar, dependendo da massa da amostra e de sua interação com o campo magnético. 

Logo, deve haver alguma provisão para monitorar/controlar a amplitude, bem como a 

frequência da vibração. Uma opção é conectar um pequeno ímã permanente à haste de 

amostra, fora da região variável do campo, com um segundo conjunto de bobinas 

sensores. Em seguida, o sinal dessas bobinas pode ser usado em um loop de feedback 

para manter uma amplitude constante de vibração. Todavia, uma parte do sinal do ímã 

permanente pode ser balanceada contra o sinal da amostra desconhecida, tornando o 

método um método nulo. Por fim, é necessário cuidado para minimizar a vibração das 
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bobinas sensores no campo e impedir que o campo de medição influencie outras partes 

do sistema (CULLITY e GRAHAM, 2009). 

Com relação à análise no MAV, o aparelho deve ser calibrado com uma amostra 

padrão de momento magnético conhecido. Além disso, a amostra padrão deve ter o 

mesmo tamanho e formato da amostra a ser medida e também deve ter permeabilidade 

semelhante. Para materiais magnéticos macios, o MAV deve ser usado com cautela na 

determinação das curvas de magnetização ou loops de histerese. A amostra magnética 

macia deve ser curta e o campo de desmagnetização pode ser uma fração tão grande do 

campo aplicado que o campo verdadeiro é incerto. No entanto, se a amostra é ou pode 

ser muito fina, a correção desmagnetizante pode ser pequena ou desprezível. Por fim, o 

MAV pode ser adaptado para medições em altas e baixas temperaturas, pois somente a 

amostra e a haste vibratória devem ser aquecidas ou resfriadas. Adicionalmente, os 

MAV de design comum são limitados a amostras pequenas, geralmente, com massas 

inferiores a 1 g (CULLITY e GRAHAM, 2009). 
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4. Revisão da Literatura 

4.1. Separação magnética do pó de aciaria elétrica 

Vários trabalhos na literatura utilizam a separação magnética com o intuito de 

reciclar metais contidos em resíduos industriais. No caso do pó de aciaria elétrica 

(PAE), poucos trabalhos utilizam esse método como forma de reciclagem desse pó, 

visto que os métodos mais comuns utilizados para sua reciclagem são os processos 

hidrometalúrgico, pirometalúrgico e de estabilização/vitrificação. Um desses trabalhos 

que utilizaram a separação magnética para reciclagem do PAE é o do Sekula et al., 

2001, que investigou o processo de separação magnética para obter o óxido de ferro 

presente no PAE. Inicialmente, esse pó foi separado de acordo com as diferentes 

densidades das partículas, em que a fração de partículas pesadas era composta 

majoritariamente por compostos ricos em ferro. Posteriormente, essa fração de 

partículas pesadas foi submetida à separação magnética em um aparato que consistia em 

duas placas de metal com ranhuras posicionadas quase na vertical. Enrolamentos de 

corrente trifásicos foram colocados nas ranhuras induzindo três fluxos magnéticos 

independentes. Os resultados mostraram que o PAE não tratado tinha um percentual de 

ferro igual a 30%. Por sua vez, o PAE separado apenas por diferença de densidade 

apresentou um percentual de ferro igual a 42% e o PAE separado apenas por separação 

magnética um percentual de 53,5%. Quando as duas técnicas de separação foram 

combinadas, esse teor de ferro apresentou o melhor percentual: 61,1%. 

No trabalho de Bruckard et al., 2005, a separação magnética também foi utilizada 

para obter o ferro presente no PAE. Todavia, ao invés de utilizar a separação por 

diferença de densidade como tratamento prévio à separação magnética, os autores 

realizaram uma lixiviação com água e solução de ácido nítrico 22,5 mol/L (para ajustar 

o pH) no PAE. Essa lixiviação foi realizada com diferentes pH (8 e 12) e com diferentes 

temperaturas (25 °C e 60 °C). Posteriormente, a separação magnética via úmida foi 

realizada utilizando um tubo Davis de laboratório. O ângulo de inclinação utilizado no 

equipamento foi fixado em 30° com relação à horizontal e a taxa de oscilação foi 

mantida entre 35 e 40 ciclos/min. A principal variável investigada foi a intensidade 

magnética, que foi variada alterando a corrente (0,6 A, 1,0 A e 1,6 A) por meio dos 

eletroímãs. Uma suspensão com PAE foi preparada e adicionada ao topo do tubo Davis, 

após o qual o motor de oscilação e a água de lavagem foram ligados. As frações 

magnéticas e não magnéticas foram coletadas, filtradas e secas. Os resultados da 
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separação magnética mostraram uma tendência de diminuição da recuperação da fração 

magnética com a diminuição da corrente. Além disso, os resultados da difração de raios 

X (DRX) mostraram que a fração não magnética era composta majoritariamente pelas 

fases zincita (28,0%) e franklinita (56,2%), enquanto a fração magnética era composta 

majoritariamente pelas fases magnetita (68,5%) e hematita (10,6%). Para fins 

comparativos, a análise por DRX do PAE não tratado também foi realizada e mostrou 

que a magnetita correspondia a um percentual de 15,6% e a hematita 5,7%. Além disso, 

o percentual de franklinita no PAE não tratado era de 47,2%, enquanto na fração 

magnética esse teor diminuiu consideravelmente para 16,2%. 

Gao et al., 2012 também investigaram o processo de separação magnética do PAE 

para a recuperação de óxido de ferro presente nesse pó. Todavia, ao invés de utilizar a 

lixiviação com água como tratamento prévio à separação magnética, os autores 

realizaram uma redução do pó utilizando um gás com alto teor de H2/CO. 

Posteriormente, a separação magnética via úmida e a separação por diferença de 

densidade foi realizada para separar o ferro da ganga (óxido de cálcio, dióxido de silício 

etc.) gerada no processo de redução. A separação magnética do produto gerado na 

redução foi realizada em um béquer com 500 mL de água colocado em cima de um imã 

permanente (50 mT). A solução foi agitada durante 3 minutos, o que fez com que as 

partículas magnéticas caíssem no fundo do béquer. O líquido turvo foi derramado e o 

processo repetido seis vezes até a água ficar límpida. Os resultados da separação 

magnética mostraram que 70% dos produtos gerados após a redução era o material rico 

em ferro (fração magnética), enquanto o restante era material pobre em ferro (não 

magnético). Na fração magnética, o teor de ferro correspondia a 92,34%, enquanto o 

PAE não tratado possuía 37,5% de ferro.  

Por sua vez, no trabalho de Itoh et al., 2008 o objetivo não foi separar o PAE 

diretamente como nos trabalhos anteriores, uma vez que a sua composição química 

depende da sucata utilizada no forno elétrico a arco, mas sim criar um modelo a fim de 

entender como a separação magnética pode ser utilizada para separar a fração magnética 

(ferrita de cálcio) da fração não magnética (óxido de zinco). Nesse trabalho, os autores 

prepararam uma suspensão de óxido de zinco (ZnO) e ferrita de cálcio (Ca2Fe2O5) e 

submeteram essa suspensão a uma separação magnética via úmida para avaliar se a 

recuperação individual do óxido de zinco e da ferrita de cálcio é viável. A separação 

magnética foi realizada com auxílio de tubo vertical com um filtro de malha de aço 

inoxidável colocado horizontalmente no seu centro e, posteriormente, esse tubo foi 
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colocado no centro de um imã supercondutor. Nesse tubo foi escoada a suspensão com 

1 g da mistura óxido de zinco e ferrita de cálcio com 0,25 L de água destilada. Os 

compostos não magnetizados foram expelidos pelo fundo do tubo e os compostos 

magnetizados ficaram presos no filtro e foram coletados. Os resultados da separação 

magnética mostraram que o óxido de zinco e a ferrita de cálcio foram separados e 95% 

de óxido de zinco do pó inicial simulado foi recuperado. 

4.2. Reaproveitamento do pó de aciaria elétrica em diversos materiais 

Estudos sobre o reaproveitamento do pó de aciaria elétrica (PAE) já é um tema 

bastante abordado na literatura. Em geral, esses trabalhos utilizam o processo de 

estabilização/vitrificação do PAE em uma matriz, a fim de inertizar os elementos 

perigosos presentes nesse pó. Essa matriz pode ser o concreto (Mutlaq, Al e Page, 2013; 

Rubio-Cintas et al., 2019), a pasta de cimento (Balderas et al., 2001; Brehm et al., 

2017), a argamassa (Ledesma et al., 2017, 2018; Lozano-Lunar, A et al., 2019b; 

Lozano-Lunar, Angélica et al., 2019; Silva Magalhães, da et al., 2017), a cerâmica 

vermelha (Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011; Mymrin et al., 

2016; Pureza, Vicenzi e Bergmann, 2007; Stathopoulos et al., 2013; Vieira et al., 2013), 

os agregados (Cholake et al., 2018), o asfalto (Alsheyab e Khedaywi, 2013; Loaiza, 

Cifuentes e Colorado, 2017; Loaiza e Colorado, 2018; Sayadi e Hesami, 2017), etc. 

Todavia, esse processo de reaproveitamento do PAE não utiliza todo seu potencial, haja 

vista que o mesmo é rico em óxido de ferro que pode ser utilizado para as mais diversas 

aplicações (inclusive como pigmento). 

No caso da cerâmica vermelha, o PAE vem sendo incorporado a esse tipo de 

matriz para fabricação de bloco estrutural (Stathopoulos et al., 2013; Vieira et al., 2013) 

e placas cerâmicas (Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A C de, et al., 2011; Mymrin 

et al., 2016; Pureza, Vicenzi e Bergmann, 2007). Todos os trabalhos avaliaram o efeito 

da adição do PAE nos corpos de provas com relação as suas propriedades mecânicas. 

Nos trabalhos em que foram preparados corpos de provas para aplicação como bloco 

estrutural (Stathopoulos et al., 2013; Vieira et al., 2013), os resultados mostraram que a 

adição do PAE aumentou a resistência à compressão. Vieira et al., 2013 atribuíram esse 

aumento de resistência a formação de fase líquida que promove o preenchimento dos 

poros abertos. Por sua vez, Stathopoulos et al., 2013 observaram um aumento de 39% 

na resistência à compressão e atribuíram esse aumento de resistência a formação de uma 

nova fase, o espinélio ZnAl2O4, por causa do alto teor de zinco (Zn) presente no PAE 
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que reage com os aluminosilicatos presentes na massa argilosa e formam essa nova fase. 

Esse espinélio possui alta dureza e, portanto, aumenta a resistência mecânica dos corpos 

de prova. 

Já nos trabalhos em que foram preparados corpos de provas para aplicação como 

placas cerâmicas (Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A C de, et al., 2011; Mymrin 

et al., 2016; Pureza, Vicenzi e Bergmann, 2007), os resultados mostraram que houve 

um aumento da resistência à flexão com a adição do PAE. Pureza, Vicenzi e Bergmann, 

2007 observaram um aumento de 20% na resistência à flexão e atribuíram esse aumento 

de resistência a formação de fase líquida. Por sua vez, Machado, Valenzuela-Diaz, 

Souza, de, et al., 2011 observaram um aumento de resistência à flexão apenas nas 

amostras que possuíam um percentual de PAE superior a 10% e que foram sinterizadas 

a 1100 °C. Por fim, Mymrin et al., 2016 observaram que todas as amostras que 

possuíam o PAE em sua composição tiveram um aumento significativo na resistência à 

flexão, haja vista que esse resíduo atua como agente de fluxo na matriz cerâmica. 

A maioria dos trabalhos citados acima realizou ensaio de lixiviação a fim de 

avaliar se o PAE incorporado à matriz cerâmica foi inertizado. Nos trabalhos de 

Mymrin et al., 2016 e Stathopoulos et al., 2013 os autores observaram que todos os 

elementos perigosos presentes no PAE foram inertizado, haja vista que as análises dos 

extratos lixiviados não apresentaram concentrações desses elementos maiores do que o 

permitido por norma. Todavia, no trabalho de Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, De, et 

al., 2011 os autores observaram que os elementos perigosos como cromo e cádmio 

foram dissolvidos durante o ensaio de lixiviação com água das amostras. O teor de 

cromo presente na água diminui com o aumento da temperatura de sinterização dos 

corpos de prova. Contudo, todas as amostras com 90% de PAE apresentaram teores de 

cromo acima do permitido pela norma ABNT NBR 10.005. Assim como as amostras 

com 5% e 20% de PAE sinterizadas a 800 °C. Por fim, o teor de cádmio presente na 

água para os corpos de prova sinterizados a 950 °C e 1100 °C ficaram abaixo do limite 

de detecção do equipamento. Todavia, as amostras com 5% e 20% de PAE sinterizadas 

a 800 °C apresentaram teores de cádmio acima do permitido pela norma ABNT NBR 

10.005. 

Por sua vez, outros trabalhos estudaram a viabilidade de uso desse resíduo em 

aplicações mais complexas, produzindo materiais de maior valor agregado. Pode-se 

citar como exemplo a preparação de ferritas (Salamat, Younesi e Bahramifar, 2017; 

Wang, Zhang e Guo, 2017), vitrocerâmicas (Kavouras et al., 2007; Nazari, Shafyei e 
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Saidi, 2018), sorventes (Diniz et al., 2018; Tang et al., 2017), etc. Kavouras et al., 2007, 

por exemplo, realizaram um estudo em que o PAE foi utilizado para desenvolver 

materiais vitrocerâmicos. O PAE foi inicialmente misturado com CaCO3, Na2CO3 e 

SiO2 em várias proporções. As misturas foram aquecidas até 1400 °C por 2 horas e o 

fundido foi rapidamente resfriado até a temperatura ambiente. O material obtido foi 

pulverizado e caracterizado via análise térmica diferencial (DTA) para que fosse 

determinada a temperatura de transição vítrea (Tg) e a posição do pico exotérmico que 

corresponde à temperatura de cristalização do material. Assim, o material que foi super-

resfriado foi aquecido novamente até a temperatura próxima de Tg. Posteriormente, um 

tratamento isotérmico em dois estágios foi aplicado para que o processo de nucleação e 

crescimento dos cristais ocorresse. Os resultados mostraram que em ambas as 

formulações elaboradas (EAFD1 e EAFD2) foram obtidas um material vitrocerâmico, 

cuja estrutura cristalina era a wollastonita e os cristais tinham morfologia de agulha. 

Com relação às propriedades magnéticas do PAE, elas vêm sendo estudadas e têm 

gerado grande interesse, principalmente, como removedor de poluentes e resíduos 

(Diniz et al., 2018; Salamat, Younesi e Bahramifar, 2017; Tang et al., 2017). Um desses 

estudos foi o de Tang et al., 2017, que utilizou o processo de floculação magnética do 

PAE para remover partículas microfinas do lixiviado ácido da hulha (carvão de pedra) 

contendo vanádio, cuja separação é muito difícil. Mas os resultados desse trabalho 

mostraram que o PAE é eficiente para remover essas partículas microfinas de lixiviados 

provenientes de processo hidrometalúrgico, haja vista que houve uma taxa máxima de 

remoção de sólidos suspensos de 97,72% em 30 segundos. Por sua vez, Diniz et al., 

2018 também utilizaram o PAE para remoção de poluentes, só que o objetivo do 

trabalho era remover corantes orgânicos, como azul de metileno e o indigotina, por 

adsorção seguida pela oxidação. Os resultados mostraram que os novos materiais 

magnéticos produzidos a partir do PAE foram eficientes na oxidação do corante azul de 

metileno, com taxa máxima de oxidação de 62% em 6 horas e na oxidação do corante 

indigotina, com taxa máxima de oxidação de 98,8% em 25 minutos. Outro trabalho que 

também utilizou o PAE como removedor de poluentes foi o de Salamat, Younesi e 

Bahramifar, 2017, todavia, o estudo foi voltado para degradação de poluentes orgânicos 

provenientes de efluentes da indústria do aço. Os autores realizaram um estudo para 

sintetizar nanopartículas magnéticas de Fe3O4@TiO2 a partir do PAE e avaliar sua 

atividade fotocatalítica na degradação desses poluentes e os resultados mostraram que a 

degradação dos mesmos foi maior que 96% em 90 minutos. 
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4.3.Reaproveitamento de resíduos como pigmento 

A necessidade de destinar os resíduos industriais de forma adequada vem 

aumentando o número de pesquisas voltadas para o reaproveitamento desses materiais, 

haja vista que esses resíduos são ricos em elementos metálicos e podem ser utilizados 

como pigmentos. Em um estudo realizado por Ovčačíková et al., 2017, utilizou-se pó 

aglomerado proveniente de processos metalúrgicos para produzir pigmentos e aplicá-los 

em vidrados e engobes. O resíduo foi utilizado na sua forma original e pré-calcinado por 

3 horas em duas temperaturas diferentes: 700 °C e 900 °C. Para os vidrados, foram 

adicionados 10% de cada um dos pigmentos (original e pré-calcinado), foram aplicados 

em suportes cerâmicos pelo método spraying e queimados a 900 °C e 1060 °C por 5 

horas cada amostra. 

Já nos engobes, o resíduo foi adicionado em diferentes proporções (1, 5, 10 e 

50%) na sua forma original, foram aplicados em cerâmica vermelha comercial para 

tijolos e em uma barbotina de coloração clara, e queimados a 900°C por 5 horas. Os 

resultados da difração de raios X para o resíduo, na sua forma original e pré-calcinado, 

mostraram que as fases hematita e magnetita estão presentes em todas as amostras. 

Todavia, a fase hematita estava predominante em todas as amostras e seus picos 

estavam mais intensos na amostra que foi pré-calcinada a 900 °C (Ovčačíková et al., 

2017). 

Em relação à cor, os vidrados produzidos com o resíduo no seu estado original 

obtiveram cor amarela e marrom-avermelhado para as amostras que foram queimadas a 

1060 °C e 900 °C, respectivamente. Logo, a temperatura de queima influencia 

significativamente na cor final dos vidrados. A pré-calcinação não mudou a coloração 

dos vidrados para as amostras queimadas a 1060 °C. Nessas amostras os vidrados 

apresentaram tons de amarelo escuro devido à presença da fase hematita (que em 

atmosfera oxidante a 1060 °C apresenta coloração amarelada). Todavia, para as 

amostras queimadas a 900°C a coloração do vidrado mudou de marrom-avermelhado 

(pré-calcinado a 700 °C) para marrom claro (pré-calcinado a 900 °C). Possivelmente, 

porque a fase magnetita pode mudar de cores mais escuras para marrom claro durante o 

aquecimento (Ovčačíková et al., 2017). 

Já os engobes que foram aplicados na cerâmica vermelha apresentaram diferentes 

tons de vermelho e a intensidade variou de acordo com a quantidade de resíduo que foi 

adicionado. Já os engobes adicionados à barbotina apresentaram diferentes tons de cinza 
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e assim como no caso anterior, a quantidade de resíduo adicionado afeta a intensidade 

da coloração. Tanto os vidrados como os engobes foram caracterizados por reflectância 

difusa. Os resultados dessa caracterização para os vidrados mostraram que as amostras 

queimadas a 900 °C apresentaram baixa reflectância em uma faixa de comprimento de 

onda entre 400 – 580 nm e, posteriormente, teve um leve aumento na faixa de 600 – 700 

nm. Com o aumento da temperatura de queima (1060 °C), a reflectância também 

aumentou, principalmente para as amostras em que se usou o resíduo original e pré-

calcinado a 700 °C na faixa de 490 – 700 nm (Ovčačíková et al., 2017). 

Nos engobes, a reflectância foi maior se comparado com os vidrados e esses 

valores variaram com a quantidade de pigmento presente nos engobes. As amostras com 

1 a 50% de resíduos apresentaram reflectância constante entre 400 – 550 nm e se tornou 

maior entre 580 – 700 nm com o aumento da quantidade de pigmento na amostra. 

Ambas as amostras foram caracterizadas pelas coordenadas colorimétricas do sistema 

CIEL*a*b* e os resultados mostraram que esses parâmetros dependem da quantidade de 

pigmento na amostra e da temperatura de queima. Os vidrados queimados a 1060 °C 

com os três tipos de resíduos (original e pré-calcinados) apresentaram parâmetros de 

luminosidade altos (L* entre 50 e 69). Esses parâmetros (L*, a*, b*) diminuíram com a 

redução da temperatura de queima (900 °C). Já para os engobes, o parâmetro a* 

aumentou e o b* diminuiu com o aumento da quantidade de pigmento na amostra 

(Ovčačíková et al., 2017). 

Em outro trabalho realizado por Shen et al., 2010, foi utilizado pó de alto-forno 

para obter pigmentos de óxido de ferro preto de tamanho nanométrico. Esse resíduo foi 

inicialmente adicionado em água destilada para eliminar os componentes inorgânicos 

solúveis. A parte insolúvel do pó foi lixiviado com ácido sulfúrico a 80 °C e, 

posteriormente, foi filtrado os precipitados de carbono e outros óxidos metálicos. 

Assim, foi obtido uma solução mista de sulfato ferroso e férrico com uma razão molar 

Fe
3+

/Fe
2+

 de 2,1, no qual foi utilizada como matéria-prima para preparação do 

pigmento. Pedaços de ferro foram adicionados a essa solução para ajustar a razão molar 

Fe
3+

/Fe
2+

 para 1,0 – 1,4 antes da preparação. 

O NaOH foi utilizado como precipitante e adicionado à solução para que a mesma 

ficasse com pH em torno de 7,0. Consequentemente, os íons Fe
3+

 e os íons Fe
2+

 

precipitaram na forma de FeOOH e Fe(OH)2, respectivamente. A solução foi aquecida 

entre 80 – 95 °C e a temperatura e o pH (~7) foram mantidas constante por 4 horas com 

agitação contínua. Posteriormente, o pH da solução foi ajustado para 9 – 10 com a 
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adição de NaOH e mantida sob agitação por 30 minutos na mesma temperatura. A 

solução foi filtrada e o precipitado lavado, seco a 70 °C e o pigmento de óxido de ferro 

foi obtido. Todavia, esses parâmetros só foram determinados por meio de várias 

condições experimentais, a fim de otimizar o processo de obtenção dos pigmentos 

pretos (Shen et al., 2010). 

Os resultados das caracterizações por reflectância mostraram que a concentração 

de íons de ferro total na solução, a razão molar Fe
3+

/Fe
2+

 na solução, a concentração do 

precipitante e a temperatura de reação podem influenciar no desempenho e estrutura do 

pigmento magnetita e, consequentemente, na cor. No caso da concentração de íons de 

ferro total na solução, uma série de experimentos foi realizada com a concentração 

variando de 0,2 a 0,8 mol/L. Nos resultados obtidos por reflectância, o pigmento 

produzido com concentração de 0,2 mol/L apresentou uma reflectância maior que 4% 

na faixa de comprimento de onda entre 400 – 580 nm. Isso significa que o pigmento é 

principalmente preto com uns tons castanhos. Já a reflectância do pigmento produzido 

com concentração de 0,6 mol/L foi menor que 4% e isso significa que o pigmento é 

totalmente preto. Já o pigmento obtido com concentração de 0,8 mol/L obteve uma 

reflectância maior (5 – 9%) na faixa de comprimento de onda entre 600 – 700 nm e, 

portanto, o pigmento possui uma coloração preto avermelhado (Shen et al., 2010). 

Além disso, os resultados da difração de raios X dessas amostras mostraram que a 

intensidade dos picos da magnetita aumenta com o aumento da concentração até 0,6 

mol/L e em 0,8 mol/L essa intensidade diminuiu. Foi sugerido pelos autores que em 

concentrações mais baixas (0,2 mol/L), é mais fácil do ar entrar e reagir com a solução. 

Assim, o Fe(II) foi oxidado em Fe(III) e levou a formação de hematita e oxidação da 

magnetita. Por isso que a cor nessa amostra é um preto-acastanhado e a intensidade dos 

picos de magnetita são baixos. Já para a amostra com 0,8 mol/L, em que a concentração 

é mais alta, a distribuição de ar não é homogênea na solução e isso favorece a nucleação 

heterogênea do precipitado. Portanto, a melhor concentração de íons de ferro total na 

solução foi de 0,6 mol/L, haja vista que as partículas apresentaram coloração preta, 

tamanho entre 60 – 70 nm e forma cristalina perfeita (Shen et al., 2010). 

A razão molar Fe
3+

/Fe
2+

 na solução também influenciou na cor do pigmento e por 

isso 8 razões molares foram estudadas (0,33 – 1,92) para avaliar essas mudanças de 

tonalidade. Os resultados da reflectância mostraram que o pigmento é preto para uma 

razão molar menor que 1,36 (reflectância menor que 4%), mas é preto-acastanhado 

quando a razão molar é maior que 1,36. Quando essa razão aumenta, a quantidade de 
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Fe
3+

 aumenta na solução e, consequentemente, os precipitados de Fe(OH)2 oxida em 

precipitados de FeOOH durante a reação, criando um excesso de FeOOH na solução 

(Shen et al., 2010). 

Em relação à concentração do precipitante, quando ela diminuiu a intensidade dos 

picos de difração de raios X dos pigmentos aumentaram e a reflectância diminuiu. 

Quando a concentração aumentou a intensidade dos picos de difração de raios X dos 

pigmentos diminuíram e a reflectância aumentou. Quando a concentração do 

precipitante é alta, isso favorece a formação de uma grande quantidade de núcleos de 

precipitados. Consequentemente, a taxa de nucleação foi maior do que a taxa de 

crescimento e isso levou a um excesso de precipitados de Fe(OH)2, haja vista que não 

havia tempo hábil para transformação desse precipitado em FeOOH. O Fe(OH)2 

transformou-se em FeO, que em conjunto com o oxigênio, formou o Fe2O3 (hematita) e 

proporcionou aos pigmentos uma coloração preta-avermelhada (Shen et al., 2010). 

Por fim, a temperatura também foi um parâmetro que influenciou na coloração 

dos pigmentos e por isso variou-se esse parâmetro entre 20 – 95 °C. Para temperaturas 

menores que 70 °C, os pigmentos apresentaram coloração vermelha ou amarela (alta 

reflectância entre 500 – 700 nm) e para temperaturas maiores que 70 °C sua coloração 

foi preta (baixa reflectância entre 400 – 700 nm). Além disso, os picos de difração de 

raios X das amostras preparadas a temperaturas menores de 70 °C apresentaram picos 

característicos da Fe2O3 e FeOOH (Shen et al., 2010).
 

Outro trabalho também nessa linha de pesquisa, desenvolvido por Zhang et al., 

2014, preparou pigmentos pretos utilizando pó do processo de fabricação do aço 

inoxidável como matéria-prima. O resíduo foi misturado com Cr2O3 na proporção de 

50% a 100% para ajustar a razão de Fe e Cr na mistura. Os pigmentos obtidos foram 

misturados a argila em diferentes proporções (2% a 20%) e conformados. 

Posteriormente, as amostras foram queimadas em diferentes temperaturas (1100 °C a 

1200 °C) e por diferentes tempos (15 a 120 minutos), a fim de encontrar os parâmetros 

ideais de queima. 

Os resultados mostraram que a proporção mais adequada foi a de 50% Cr2O3 e 

50% de resíduo devido a uma maior quantidade de fases FeCr2O4 e Fe1,3Cr0,7O3, além 

de menores quantidades de impurezas. Em relação à quantidade de pigmento adicionado 

à argila, notou-se que quanto maior a quantidade de pigmento adicionado, menores os 

valores das coordenadas colorimétricas (L*, a*, b*). Todavia, os valores de L* diminuiu 

de maneira mais significativa do que os valores de a* e b*. Possivelmente, os valores 
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negativos da coordenada a* está relacionado com a presença de Cr2O3 que não reagiu, 

haja vista que essa fase proporciona tons esverdeados ao pigmento e quanto mais 

negativos for a* maior a tonalidade verde da amostra. Já a coordenada b* apresentou 

uma redução nos seus valores com o aumento do teor de pigmento. Essa redução está 

associada com o grau de tonalidade amarela da amostra, que possivelmente pode ser da 

interação do Ca com os íons de Fe
3+

. Dentre todas as proporções de pigmento, o que 

apresentou melhores resultados em relação à coloração preta foi à amostra com 8% 

(Zhang et al., 2014). 

Em relação à influência da temperatura de queima na cor, observou-se que quanto 

maior a temperatura de queima da amostra, sua cor apresentou uma tonalidade mais 

preta. As imagens feitas por microscopia eletrônica de varredura mostraram que em 

temperaturas de queima baixa, as partículas de óxidos de ferro e cromo estão 

distribuídas heterogeneamente e há grandes quantidades de microporos distribuídos na 

amostra. Todavia, quando essa temperatura aumenta os óxidos reagem com a argila e se 

distribuem sobre a amostra de forma homogênea. De acordo com as coordenadas 

colorimétricas, os valores de L*, a* e b* diminuíram com o aumento da temperatura de 

queima. Por isso, a temperatura de 1200 °C foi escolhida como temperatura ideal de 

queima (Zhang et al., 2014). 

O tempo de queima também influenciou na cor, de forma que os valores de L* 

diminuíram levemente com o aumento do tempo de queima. Já os valores de a* e b* 

diminuíram inicialmente e, em seguida, aumentaram com maiores tempos de queima. 

Os autores sugeriram que os tons de verdes na amostra com o aumento do tempo de 

queima foram devido à reação completa do pigmento no revestimento cerâmico. 

Todavia, tempos muito longos podem levar a formação de componentes de cromato de 

cor amarela que podem alterar a cor do revestimento para marrom em vez de preto. 

Esses componentes podem surgir devido a oxidação do Cr(III) em Cr(IV) em vidrados a 

base de álcalis, visto que o aumento na temperatura de queima é favorável para que essa 

reação ocorra. Por isso, o tempo de 30 minutos foi escolhido como tempo ideal de 

queima (Zhang et al., 2014). 

Carneiro et al., 2018 realizou um trabalho sobre o reaproveitamento de “lama 

vermelha” como pigmento para substituir o uso de hematita sintética. A lama vermelha 

é uma lama rica em óxido de ferro altamente alcalina e gerada durante a produção de 

alumina pelo processo Bayer. O resíduo foi calcinado a diferentes temperaturas (1100 

°C a 1350 °C). Em sequência, foi moído em um moinho de bolas por 1 hora e, 
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posteriormente seco a 80 °C. Um teor de 3% do pó obtido foi adicionado em três 

vidrados comerciais diferentes: transparente brilhante, branco brilhante e matte. As 

amostras foram misturadas em um moinho de bolas, secadas a 80 °C, prensadas e 

queimadas a 1100 °C por 30 minutos. 

Os resultados mostraram que as diferentes temperaturas de calcinação levaram a 

transformações químicas. Para amostra calcinada a 1100 °C, os resultados da difração 

de raios X mostraram que a principal fase é a hematita (42,5% em peso). Todavia, a 

quantidade relativa dessa fase na amostra vai diminuindo com o aumento da 

temperatura de calcinação, isto é, para temperatura igual a 1200 °C a quantidade de 

hematita presente é 34,6% em peso e para temperatura igual a 1300 °C a quantidade de 

hematita presente é 26,9% em peso. Possivelmente, isso ocorreu porque o óxido de 

ferro reagiu com o TiO2 para formar a fase Fe2TiO5 (pseudobrookita) (Carneiro, 

Tobaldi, D.M., et al., 2018). 

Em relação às coordenadas colorimétricas, os pigmentos calcinados apresentaram 

uma redução das coordenadas L*, a* e b*. Na coordenada L*, a amostra que não foi 

calcinada apresentou luminosidade igual a 45,6, já a amostra calcinada a 1350 °C foi 

igual a 31,5. Uma redução na coordenada a*, isto é, nos tons de vermelho, também foi 

observada: 20,4 para o pigmento não calcinado e 4,28 para o pigmento calcinado a 1350 

°C. Uma redução também foi observada na coordenada b*, isto é, nos tons de amarelo: 

31,76 para o pigmento não calcinado e 8,53 – 12,42 para os pigmentos calcinados 

(todavia não foi encontrada uma relação específica entre b* e temperatura). De modo 

geral, o aumento na temperatura de calcinação promoveu uma mudança de cor de um 

tom vermelho/laranja brilhante para um marrom mais escuro nos pigmentos (Carneiro, 

Tobaldi, D.M., et al., 2018). 

Os resultados das coordenadas colorimétricas para os pigmentos aplicados nos 

vidrados mostraram que para o vidrado transparente, a coloração das amostras era 

marrom claro. Para o vidrado branco, a coloração das amostras era rosa claro, e para o 

vidrado matte, a coloração era vermelho/marrom escuro. Com o aumento da 

temperatura de sinterização, a coordenada L* diminuiu. Uma redução da coordenada b* 

foi observado também, enquanto que para a coordenada a* não houve uma variação 

bem definida. A estabilidade da cor (ΔE =  (𝛥𝐿)2 + (𝛥𝑎)2 + (𝛥𝑏)2) dos vidrados 

(transparente, branco e matte) em que o pigmento utilizado foi calcinado a 1300 °C 

também foi calculada, por meio da variação ± 15 °C da temperatura de queima da 
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amostra (1100 °C). Os resultados para esse teste mostraram que para os vidrados 

brancos e transparentes, a cor permaneceu estável nesse intervalo de temperatura. O 

pigmento apresentou baixa estabilidade química a altas temperaturas quando aplicado 

em vidrados comerciais. Mas alta estabilidade térmica, inclusive sua estabilidade 

térmica foi maior do que para um pigmento sintético de hematita aplicado nos mesmos 

vidrados (Carneiro, Tobaldi, D.M., et al., 2018). 

Em outro trabalho também realizado por Carneiro, Capela, et al., 2018 avaliou-se 

a influência do tratamento térmico sobre a cor dos pigmentos obtidos a partir de lama 

vermelha e lama de galvanização (Cr/Ni). Tanta a lama vermelha como a lama de 

galvanização foram calcinadas a 1200 °C por 3 horas. Posteriormente, esses resíduos 

foram moídos em um moinho de bolas por 1 hora e secas a 80°C. Os pós calcinados e 

não-calcinados foram adicionados aos vidrados (transparente, branco e matte) em uma 

proporção de 3%. As amostras foram misturadas em um moinho de bolas, secadas a 80 

°C, prensadas e queimadas a 1100 ± 15 °C por 30 minutos. A estabilidade da cor foi 

testada para esses vidrados alterando a temperatura máxima de queima em ± 15 °C e, 

em seguida, calculando os valores de ΔE. Se ΔE< 1 significa que as diferenças de cor 

não podem ser percebidas pelo observador padrão. Se 1 <ΔE< 2 apenas um observador 

experiente pode observar a diferença de cor. Se 2 <ΔE< 3,5 um observador inexperiente 

pode detectar as diferenças de cor. Se 3,5 <ΔE< 5 qualquer pessoa pode perceber a 

diferença de cor. E se ΔE> 5, duas cores distintas podem ser observadas (Carneiro, 

Capela, et al., 2018). 

Os vidrados com pigmentos a base de lama vermelha apresentaram várias cores a 

depender do tipo de vidrado utilizado: vidrados transparentes apresentaram coloração 

marrom claro, os vidrados brancos apresentaram coloração bege claro e os vidrados 

matte apresentaram coloração marrom-avermelhado. A pré-calcinação dos resíduos 

melhorou sua força de tingimento, exceto para as amostras em que o pigmento foi 

adicionado no vidrado branco (nenhuma mudança significativa foi observada). A 

estabilidade da cor para o vidrado transparente com o pigmento calcinado e não-

calcinado foi ΔE< 2. Para o vidrado matte com o pigmento calcinado e não-calcinado a 

variação de cor foi visível. E para o vidrado branco a mudança de cor foi imperceptível 

(Carneiro, Capela, et al., 2018). 

Os vidrados com pigmentos a base de lama de galvanização apresentaram tons de 

cinza/verde mais escuro para o vidrado transparente e tons de cinza/verde mais claro 

para os vidrados matte e branco. A poder de tingimento desse resíduo foi superior a 
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lama vermelha, haja vista que na sua composição está presente elementos como o Cr e 

Ni. A pré-calcinação ajudou a melhorar a força de tingimento desse pigmento nos 

vidrados brancos e mattes. A estabilidade da cor foi alta para esse pigmento (ΔE< 1) e 

as variações de cor imperceptíveis, devido à estabilidade relativa da sua estrutura 

cristalina (espinélio). No caso do vidrado transparente a adição de pigmento calcinado 

ou não-calcinado não causou alterações na coloração. Todavia, a estabilidade desses 

vidrados foi baixa e mudanças de cor foram perceptíveis em ambos os casos (Carneiro, 

Capela, et al., 2018). 

Du et al., 2017 desenvolveu um trabalho sobre síntese de pigmentos pretos a 

partir de resíduos industriais conhecidos como rejeito de vanádio (rico em ferro) e lama 

de couro (rica em cromo). Para obter a estrutura desejada ((Fe0,6Cr0,4)2O3), inicialmente 

a razão molar Fe/Cr foi ajustada na formulação entre 1,5 – 2,5. Posteriormente, os 

resíduos foram moídos em um moinho de bola, a fim de obter uma suspensão 

homogênea fina. A suspensão foi secada a 105 °C e o pó obtido calcinado em diferentes 

temperaturas (900 °C e 1200 °C) por 2 horas. Por fim, as amostras calcinadas foram 

desintegradas com auxílio do moinho planetário e em sequência secas a 105 °C. Os 

pigmentos foram adicionados em vidrados comerciais na proporção de 5% e em 

suportes cerâmicos na proporção de 6%. Para fins comparativos, um pigmento 

comercial foi aplicado sob as mesmas condições e todas as amostras foram queimadas a 

1200 °C por 3 horas. 

Os resultados da difração de raios X para amostras revelaram que o pigmento 

produzido com razão molar Fe/Cr 2,0 possuía fases referentes à hematita e picos de 

impureza de baixa intensidade. Com o aumento dessa razão, picos de impureza se 

tornaram mais intensos. Por isso, o pigmento com razão molar Fe/Cr 2,0 foi 

estabelecido como ideal e a partir dele variou-se a temperatura de calcinação. A reação 

no estado sólido ocorreu para as temperaturas mais baixas (900 °C), todavia, picos da 

fase Fe2O3que não reagiram estavam presentes no difratograma. Com o aumento da 

temperatura, os picos de Fe2O3desapareceram e os picos da (Fe0,6Cr0,4)2O3 se tornam 

mais intensos. Logo, a temperatura de calcinação 1200 °C foi escolhida como a ideal 

para obter pigmentos de coloração preta (Du et al., 2017). 

Os resultados da análise colorimétrica mostraram que a coordenada L* do 

pigmento produzido a partir do resíduo apresentou um valor similar ao do pigmento 

comercial. O pigmento rico em Fe-Cr que foi aplicado no vidrado apresentou uma cor 

preta, já o vidrado com o pigmento comercial apresentou uma cor preta, mas com 
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nuances de marrom-avermelhado. Nos suportes cerâmicos, aquele que recebeu o 

pigmento produzido a partir do resíduo apresentou uma cor mais preta (L* = 30,47) do 

que aquele que recebeu o pigmento comercial (L* = 33,04). Adicionalmente, o 

resultado da espectroscopia de UV-Vis mostrou que o pigmento obtido a partir do 

rejeito de vanádio e da lama de couro apresentou intensidade de absorção uniforme por 

quase todo comprimento de onda do espectro visível (Du et al., 2017). 

Em um trabalho realizado por Chen et al., 2015, por exemplo, os autores 

desenvolveram estudos sobre o reaproveitamento de lama de couro para produzir 

pigmentos pretos ricos em cromo com estrutura cristalina do tipo espinélio. A lama 

passou por um processo prévio de secagem e foi calcinada a 1100 °C. O pó obtido foi 

misturado com outros óxidos metálicos (óxido de ferro, óxido de cobre e óxido de 

níquel) em diferentes proporções (35%, 45% e 55% de pó de lama de couro tratada) e as 

misturas foram calcinadas em diferentes temperaturas (900 – 1300 °C) para obtenção 

dos pigmentos. Os pigmentos obtidos foram adicionados em vidrados transparentes na 

proporção de 3%. Além disso, um pigmento comercial também foi adicionado aos 

vidrados na mesma proporção para fins comparativos. Os resultados da reflectância 

difusa mostraram que os pigmentos com 45% e 55% de pó de lama de couro tratada 

apresentaram reflectância predominantemente constante de 9% e 7%, respectivamente. 

Por sua vez, o pigmento com 35% de pó de lama de couro tratada apresentou 

reflectância constante até 600 nm e após esse comprimento de onda a reflectância 

aumentou. Isso indica que a faixa de comprimento de onda do vermelho foi menos 

absorvida e a amostra, portanto, apresenta tons de avermelhados na sua coloração.  

Esses resultados corroboram com as coordenadas colorimétricas, em que a 

coordenada a* foi maior para a amostra de 35% (4,94) do que para as amostras com 

45% e 55% (0,63 e 0,07, respectivamente). Assim, à medida que o teor de pó de lama de 

couro tratada aumentou na composição do pigmento seu desempenho melhorou. Em 

relação ao pigmento comercial, notou-se que o pigmento com 55% de pó de lama de 

couro possui a coordenada L* (22,22) menor do que a coordenada L*do pigmento 

comercial (23,27). Além disso, as coordenadas a* e b* desse mesmo pigmento (0,07 e -

0,23, respectivamente) apresentou valores mais próximos de zero do que o pigmento 

comercial (-1,57 e -1,02, respectivamente). Portanto, o pigmento com 55% de pó de 

lama de couro é mais preto do que o pigmento comercial. Por fim, todos os pigmentos 

adicionados aos vidrados apresentaram boa estabilidade térmica e química (Du et al., 

2017). 
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Em outro trabalho, Costa Cunha, Da et al., 2016 reaproveitaram os resíduos 

sólidos e líquidos de curtume (rico em cromo) para produzir nanopigmentos a base de 

α-alumina, dopados com cromo de coloração verde e rosa. Ambos os resíduos (líquido e 

sólido) foram pré-tratados para precipitar e concentrar os íons de cromo. 

Posteriormente, os sais presentes nesses resíduos foram removidos por extração a frio e 

a quente (100 °C). Para obter os nanopigmentos a base de α-alumina dopados com 

cromo proveniente dos resíduos, foi realizado uma rota sol-gel modificada utilizando 

água rica em matéria orgânica (NOM). Os pigmentos obtidos foram adicionados em 

diferentes proporções (10%, 30% e 50%) em botões cerâmicos.  

Os resultados da análise colorimétrica mostraram que os pigmentos obtidos 

possuem uma alta reprodutibilidade em relação a suas coordenadas colorimétricas. 

Essas coordenadas apresentaram valores bem similares a de pigmentos comerciais, 

mostrando que a presença de impurezas não afeta a qualidade e o matiz dos pigmentos 

obtidos. Além disso, percebeu-se que com o aumento da concentração do dopante, os 

tons de rosa ficaram mais intensos. Adicionalmente, os resultados do teste de lixiviação 

mostraram que a concentração total de cromo era muito baixa e, portanto, os resíduos 

provenientes do curtume podem ser utilizados como fonte de íons de cromo e dopar 

nanopigmentos de alumina (Costa Cunha, Da et al., 2016). 

Carneiro, Tobaldi, Capela, et al., 2018 realizaram um trabalho sobre o 

reaproveitamento de lama vermelha (LV) e lama de galvanização (LG) para serem 

utilizados como pigmentos cuja estrutura cristalina é Ni(Cr
3+

,Fe
3+

)2O4. A lama vermelha 

e a lama de galvanização foram combinadas em diferentes proporções (LV:LG = 1:1, 

1:3 e 3:1) e, posteriormente, foram calcinados a 1200 °C e a 1300 °C. Os pigmentos 

obtidos foram adicionados em vidrados comerciais (transparente, opaco e matte) na 

proporção de 3% e sinterizados a 1100 °C. A estabilidade da cor (ΔE) foi testada para 

esses vidrados alterando a temperatura máxima de queima em ± 15 °C. Os resultados da 

análise colorimétrica mostraram que os pigmentos com mesma razão LV:LG (1:1) e 

calcinados em diferentes temperaturas apresentaram coordenadas colorimétricas L*a*b* 

muito semelhantes: L* = 18,29, a* = 2,67 e b* = 4,75 para o pigmento calcinado a 1200 

°C e L* = 18,23, a* = 1,85 e b* = 4,0875 para o pigmento calcinado a 1300 °C.  

Os pigmentos calcinados a 1200 °C com diferentes proporções de LV:LG 

apresentaram mudanças em relação as coordenadas colorimétricas. O aumento do teor 

de LG no pigmento favoreceu o aumento da coordenada L* (no pigmento 1:1, L* = 

18,29; no pigmento 1:3, L* = 19,42) e diminuição da coordenada a* (no pigmento 1:1, 
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a* = 2,67; no pigmento 1:3, a* = 1,50) e b* (no pigmento 1:1, b* = 4,75; no pigmento 

1:3, b* = 2,95). O aumento do teor de LV no pigmento favoreceu o aumento das três 

coordenadas L*a*b* (no pigmento 1:1, L* = 18,29, a* = 2,67 e b* = 4,75; no pigmento 

3:1, L* = 20,10, a* = 3,77 e b* = 5,70). Quando adicionado aos vidrados, os pigmentos 

apresentaram as mais diversas cores. No vidrado transparente, por exemplo, os 

pigmentos calcinados a 1200 °C nas proporções 1:1, 1:3 e 3:1 apresentaram tons de 

marrom, preto/roxo escuro e marrom-avermelhado, respectivamente. Quando esses 

pigmentos foram adicionados ao vidrado opaco e matte, todos apresentaram tons de 

cinza. Por fim, a estabilidade da cor dos vidrados (ΔE) foi maior nos vidrados opacos e 

matte (ΔE variou entre 0,27 e 1,36) do que para o vidrado transparente (ΔE variou entre 

0,34 e 5,11) (Carneiro, Tobaldi, D. M., et al., 2018). 

Fiuza et al., 2018 desenvolveram estudos sobre o reaproveitamento de cinzas de 

escória de tratamento anaeróbico de esgoto doméstico para serem utilizados como 

pigmentos laranjas e vermelhos. As escórias foram coletas em duas épocas diferentes 

(2014 e 2015) e foram tratadas termicamente a 650 °C por 5 horas para produzir as 

cinzas. As cinzas foram purificadas e calcinadas em 3 diferentes temperaturas (950 °C, 

1000 °C e 1100 °C). Os pigmentos foram incorporados em vidrados na proporção de 

3%, aplicados sobre os suportes cerâmicos e sinterizados. Os pigmentos também foram 

utilizados no processo de pigmentação polimérica (no PMMA) na proporção de 1%, em 

que essa mistura foi compactada na forma de discos cilíndricos. Por fim, os pigmentos 

também foram adicionados em tintas à base de água na proporção de 5% e aplicadas 

sobre lâminas de vidro. A estabilidade da cor (ΔE) foi testada para os vidrados, os 

discos de PMMA e as lâminas com as tintas, a fim de avaliar a influência do uso de 

escórias coletadas em épocas diferentes.  

Os resultados da análise colorimétrica mostraram que os pigmentos apresentaram 

cores que variavam de laranja a vermelho escuro, a depender do parâmetro de 

calcinação: quanto maior a temperatura, mais vermelho e mais escuro ficou o pigmento. 

Os resultados da reflectância difusa corroboram com a análise visual, haja vista que a 

intensidade das bandas de reflectância é maior a partir de 550 nm. Além disso, os 

resultados das coordenadas colorimétricas mostraram que com o aumento da 

temperatura de calcinação, a coordenada L* diminuiu e a a* aumentou. Por fim, a 

estabilidade da cor (ΔE) para os pigmentos calcinados a 950 °C, 1000 °C e 1100 °C foi 

2<ΔE<3,5 para todos. Em relação aos vidrados, todos os pigmentos calcinados 

apresentaram boas propriedades para serem aplicados como pigmentos cerâmicos. A 
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estabilidade da cor (ΔE) para os vidrados com pigmentos calcinados a 950 °C, 1000 °C 

e 1100 °C foi ΔE<1, 2<ΔE<3,5 e 3,5<ΔE<5,0, respectivamente. Em relação à 

pigmentação polimérica, apenas os pigmentos calcinados a 950 °C e 1000 °C podem ser 

utilizados como pigmento no PMMA. Além disso, a estabilidade da cor (ΔE) para os 

discos de PMMA com pigmentos calcinados a 950 °C e 1000 °C foi 2<ΔE<3,5 e 

1<ΔE<2, respectivamente. Em relação às tintas aplicadas sobre as lâminas, apenas os 

pigmentos calcinados a 950 °C e 1000 °C podem ser utilizados como pigmento. Além 

disso, a estabilidade da cor (ΔE) para as tintas com pigmentos calcinados a 950 °C e 

1000 °C foi 2<ΔE<3,5 para ambos (Fiuza et al., 2018). 
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5. Metodologia 

5.1. Coleta das matérias-primas 

Este projeto conta com a parceria com a Siderúrgica Norte Brasil S.A. 

(SINOBRAS) por meio do projeto do CNPq (458216/2014-3) e, portanto, o pó de 

aciaria elétrica (PAE) necessário para o desenvolvimento deste projeto foi fornecido por 

essa empresa. O resíduo foi coletado nos filtros de manga do forno elétrico a arco na 

unidade de aciaria da SINOBRAS no distrito industrial de Marabá – PA. O PAE foi 

estocado em um recipiente metálico fechado, transportado de Marabá para Universidade 

Federal de Sergipe e encontra-se estocado no Complexo Galpão da Engenharia de 

Materiais. Por sua vez, as matérias-primas referentes ao revestimento cerâmico (argilas, 

vidrados, aditivos, engobes etc.) foram doadas pelas empresas: Cerâmica Sergipe e 

Rocha Forte.  

5.2. Caracterização das matérias-primas 

5.2.1. Caracterização física 

5.2.1.1. Densidade real 

A densidade real do pó de aciaria elétrica é um parâmetro necessário para a 

realização da análise granulométrica, haja vista que essa informação é utilizada para 

alimentar os dados no software do difratômetro a laser. Por ter uma composição 

química heterogênea, existe uma variação de densidade entre os diferentes compostos 

que constituem esse pó. Logo, o ensaio de densidade real foi realizado para obter uma 

média das densidades desses diferentes compostos, de acordo com a norma ASTM 

D854, 2014. 

A densidade real (𝐺𝑡) refere-se à razão entre a densidade do sólido (𝜌𝑠) e a 

densidade da água (𝜌𝑤 ,𝑡) na temperatura do ensaio (𝑇𝑡) e pode ser calculada de acordo a 

Equação 19 abaixo: 

 

𝐺𝑡 =  
𝜌𝑠
𝜌𝑤 ,𝑡

=  
𝑀𝑠

(𝑀𝜌𝑤 ,𝑡
−  (𝑀𝜌𝑤𝑠 ,𝑡

−  𝑀𝑠))
 

Equação 19 

Onde: 

 𝜌𝑠 : Densidade do sólido (g.cm
-3

); 
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 𝜌𝑤 ,𝑡 : Densidade da água na temperatura do ensaio (g.cm
-3

); 

 𝑀𝑠: Massa do sólido seco (g); 

 𝑀𝜌𝑤 ,𝑡
: Massa do picnômetro e da água na temperatura do ensaio (𝑇𝑡) (g); 

 𝑀𝜌𝑤𝑠 ,𝑡
: Massa do picnômetro, do sólido e da água na temperatura do 

ensaio (𝑇𝑡) (g); 

 

Como a densidade da água varia com a temperatura, o cálculo da densidade 

aparente deve ser obtido para uma temperatura de ensaio de 20 °C de acordo com a 

Equação 20 abaixo: 

 

𝐺20 °𝐶 = 𝐾.𝐺𝑡  

Equação 20 

Onde: 

 𝐾: Coeficiente de temperatura dado na Tabela 2 da norma ASTM D854, 2014; 

 

5.2.1.2. Análise granulométrica 

A análise granulométrica do pó de aciaria elétrica foi realizada para determinar a 

distribuição do tamanho das partículas e a área superficial específica das partículas. Para 

realização da análise foi utilizado o granulômetro a laser da Malvern Panalytical, 

modelo HYDRO 2000MU. O software do granulômetro a laser foi alimentado com os 

seguintes parâmetros: os valores padrão de índice de absorção (0,1) e refração (1,68) 

para pigmento preto, o valor da densidade real do PAE (já determinado anteriormente) e 

o índice de refração do meio dispersante, que é 1,33 para a água. Além disso, para 

dispersar as partículas finas que estavam agregadas, foram utilizadas três gotas do 

defloculante laurel éter sulfato de sódio com ultrassom ligado durante a análise (6 

minutos).  

5.2.2. Caracterização química 

A caracterização química do pó de aciaria elétrica (PAE) foi realizada por 

espectroscopia de fluorescência de raios X (FRX) por dispersão de comprimento de 

onda para determinar o percentual dos componentes presentes no PAE. Para realização 

da análise foi utilizado o espectrofotômetro de fluorescência de raios X Bruker S8 Tigre 
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equipado com cristais LiF 200, PET, XS-5 e XS-C. As análises foram realizadas sob 

vácuo utilizando pastilhas (12,5 g cada) prensadas com força de 7 toneladas sem adição 

de ácido bórico. A concentração relativa dos elementos presentes no PAE foi calculada 

considerando seus respectivos óxidos. 

5.2.3. Caracterização estrutural 

A caracterização estrutural do pó de aciaria elétrica (PAE), da argila utilizada na 

preparação das placas cerâmicas e da frita transparente utilizada na preparação dos 

vidrados foi realizada por difração de raios X (DRX) pelo método do pó para determinar 

as fases cristalinas presentes nesses materiais. Para realização da análise foi utilizado o 

difratômetro de raios X da SHIMADZU, modelo LabX XRD-6000, equipado com um 

tubo de raios X de cobre (CuKα1, λ = 1,5418Å) e filtro de níquel (Ni). As medidas 

foram realizadas utilizando uma voltagem de 40 kV, corrente de 30 mA, faixa de 

varredura entre 10° a 80° 2θ, com passo de 0,02° 2θ e tempo de contagem fixo de 0,6 

segundos. Por fim, o tratamento dos dados foi realizado com o auxílio do programa 

Match! 3.0, utilizando as fichas padrão do banco de dados da JCPDS-ICDD. 

5.2.4. Caracterização morfológica 

A caracterização morfológica do pó de aciaria elétrica (PAE) foi realizada por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) para determinar a forma das partículas. Para 

realização da análise foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura da Jeol, modelo 

JSM-5700, com tensão de 10 kV, distância de trabalho de 10 mm, utilizando o detector 

de elétrons secundários (SEI) e diferentes ampliações (5.000x a 30.000x) para a 

obtenção das micrografias. Inicialmente, uma fita de carbono foi aderida sobre o porta-

amostra e, posteriormente, o PAE foi incorporado a essa fita de carbono. Por fim, como 

o PAE é constituído por óxidos, foi necessário realizar previamente à análise um 

recobrimento metálico via sputtering com alvo de ouro na metalizadora da Denton 

Vacuum, modelo Desk V, para tornar a amostra condutora. O processamento de 

imagem foi realizado por meio do software ImageJ para avaliar o tamanho médio e 

morfologia das partículas. 

5.2.5. Caracterização térmica 

A caracterização térmica (análise termogravimétrica – TG, análise 

termogravimétrica diferencial – DTG e análise térmica diferencial – DTA) do pó de 

aciaria elétrica (PAE) foi realizada para determinar se esse resíduo possui estabilidade 
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térmica para ser utilizado como pigmento, haja vista que as temperaturas de queima 

utilizadas em revestimentos cerâmicos variam entre 1100 °C e 1200 °C (Oliveira e 

Hotza, 2015). Para realização da análise foi utilizado o analisador térmico da 

NETZSCH, modelo STA 449 F1Jupiter, com aquecimento da temperatura ambiente até 

1200 °C, taxa de aquecimento de 10 °C/min e sob condições estáticas usando nitrogênio 

como meio. A amostra foi mensurada em 29,0 mg e a análise foi realizada em um 

cadinho de alumina. 

5.2.6. Caracterização magnética 

A caracterização magnética do pó de aciaria elétrica foi realizada para determinar 

as propriedades magnéticas desse material. Para realização da análise foi utilizado o 

magnetômetro de amostra vibrante (MAV) da Lake Shore, modelo 7404, equipado com 

um dispositivo de vibração (transdutor eletromecânico), um conjunto de quatro bobinas 

sensores com geometria de transversal (posicionadas em oposição duas a duas) e um 

amplificador lock-in para recuperação de sinais AC. Para realização da análise, 23,3 mg 

da amostra foi acondicionada na extremidade de uma haste rígida, localizada no ponto 

de simetria em relação a configuração das bobinas de captação, isto é, no local onde os 

sinais de fluxo nas direções 𝑦  e 𝑧  são máximos e na direção 𝑥  é mínimo. Em seguida, as 

medidas foram realizadas aplicando um campo de 5000 Gauss.  

5.3.Beneficiamento do pó de aciaria elétrica: separação magnética 

A separação magnética do pó de aciaria elétrica (PAE) foi realizada por três 

métodos diferentes: 

 Bateamento com separação magnética manual via seca; 

 Separadores magnéticos modelos WD (via úmida) e HF (via seca); 

 Separação magnética manual via úmida. 

5.3.1. Bateamento com separação magnética manual via seca 

O bateamento é uma técnica de beneficiamento de minério que se baseia na 

concentração gravítica. A concentração gravítica é um processo no qual as partículas de 

diferentes densidades, tamanhos e formas são separadas umas das outras por diferença 

de densidade dos minerais e por ação da força centrífuga (ou da força de gravidade) 

(Lins, 1992). O ensaio foi realizado no departamento de geologia da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) e para realização do bateamento foi utilizado uma bateia 

(Figura 12), um utensílio de aço inoxidável que possui forma cônica. Pequenas 



55 

 

quantidades de pó de aciaria elétrica e água foram adicionadas à bateia, realizando 

movimentos circulares de forma repetitiva.  

 

Figura 12. Bateia. 

Os movimentos circulares conjugado com a diferença de densidade da magnetita 

(5,2 g.cm
-3

) dos outros óxidos possibilitaram a separação entre os óxidos mais pesados e 

os mais leves, uma vez que os óxidos mais pesados permaneceram no fundo da bateia 

enquanto os mais leves saíram dela. Posteriormente, as partículas úmidas que 

permaneceram no fundo da bateia foram vertidas em um recipiente e colocadas para 

secar na estufa da Brasdonto sem ventilação de ar a 100 ± 10 °C por 24 horas. Dos 500 

g de PAE colocados na bateia, foram obtidos aproximadamente 33 g de amostra após a 

secagem. A amostra seca foi submetida à separação magnética manual via seca, 

utilizando um ímã de neodímio. A maior parte da amostra seca foi atraída pelo ímã e 

essa amostra foi nomeada de PTB (PAE Tratado por Bateamento). 

5.3.2. Separadores magnéticos tipo WD (via úmida) e HF (via seca) 

Os separadores magnéticos de tambor são separadores de baixa intensidade (0,06 

a 0,1 Tesla), que podem realizar a separação magnética via seca ou via úmida e são 

ideais para separação de sucatas e materiais ferromagnéticos (Luz, Sampaio e França, 

2010). Neste trabalho foram utilizados dois modelos diferentes do separador magnético 

de tambor da empresa INBRAS Equipamentos Magnéticos e Vibratórios e o processo de 

separação magnética foi conduzido no laboratório de teste da INBRAS em São Paulo. O 

primeiro deles foi o separador magnético de tambor modelo HP (Figura 13), que 

realizou a separação via seca. Esse separador possui baixa potência magnética e é muito 

utilizado para separar materiais ferrosos fortemente magnéticos (ex. magnetita). Cerca 

de 1191 g de PAE foi utilizado para alimentar esse equipamento e após a separação, 
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cerca de 1167 g de amostra magnética foi obtida (fração magnética) e 24 g de amostra 

não magnética (fração não magnética) foi obtida. 

 

Figura 13. Separador magnético modelo HF para separação via seca. Fonte: 

www.inbras.com.br 

O segundo separador utilizado foi o separador magnético de tambor modelo WD 

(Figura 14), que realizou a separação via úmida. Esse separador possui baixa potência 

magnética, é muito utilizado para separar materiais ferrosos fortemente magnéticos (ex. 

magnetita) e de granulometria fina (< 2,0 mm). Cerca de 382 g de PAE foi utilizado 

para alimentar esse equipamento e após a separação, cerca de 316 g de amostra 

magnética foi obtida e 66 g de amostra não magnética foi obtida. Essas amostras foram 

nomeadas de PTS_VS (PAE Tratado por Separador magnético Via Seca) e PTS_VU 

(PAE Tratado por Separador magnético Via Úmida) para as amostras separadas via seca 

e via úmida, respectivamente. 

 

Figura 14. Separador magnético modelo WD para separação via úmida. Fonte: 

www.inbras.com.br 
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5.3.3. Separação manual via úmida 

O último método de separação magnética realizado neste trabalho foi uma 

metodologia baseada no trabalho de Gao et al., 2012. Esse processo de separação 

magnética foi conduzido no Complexo Laboratorial do Departamento de Ciência e 

Engenharia de Materiais. Inicialmente, foi preparada uma suspensão do pó de aciaria 

elétrica (750 g) com água deionizada (1,5 L) em uma proporção líquido/sólido de 2:1. 

Essa suspensão foi homogeneizada no moinho de bolas da SOLAB por 1 hora. 

Posteriormente, uma alíquota de 100 mL dessa suspensão foi vertida em um béquer de 

500 mL e completada com água deionizada até a sua capacidade máxima. Essa 

suspensão foi homogeneizada manualmente por 5 minutos com um bastão de vidro.  

Esse sistema foi posicionado sobre um ímã retangular para promover a separação 

das partículas magnéticas das partículas não magnéticas presentes no PAE. A suspensão 

foi vertida em outro recipiente enquanto permanecia com o ímã posicionado no fundo 

do béquer. A fração sólida magnética permaneceu atraída pelo ímã, enquanto que a 

fração não magnética foi separada. A fração magnética foi lavada várias vezes com água 

destilada até a água ficar límpida. Por fim, as partículas úmidas que permaneceram no 

fundo do béquer foram vertidas em um recipiente e colocadas para secar na estufa da 

Brasdonto sem ventilação de ar a100 ± 10 °C por 24 horas.  

Três tipos de ímãs foram utilizados a fim de verificar a influência de ímãs 

diferentes na eficiência da separação. A Tabela 1 abaixo mostra as especificações 

técnicas de cada um dos ímãs que foi utilizado neste trabalho. A amostra de PAE que 

foi beneficiado com o ímã número 1 (ímã de neodímio) foi nomeada de PTI1 (PAE 

Tratado com Ímã 1). Por sua vez, a amostra de PAE que foi beneficiado com o ímã 

número 2 (ímã de neodímio) foi nomeada de PTI2 (PAE Tratado com Ímã 2). Por fim, 

a amostra de PAE que foi beneficiado com o ímã número 3 (ímã de ferrite) foi nomeada 

de PTI3 (PAE Tratado com Ímã 3).  

 

Tabela 1. Especificações técnicas dos ímãs utilizados no beneficiamento do pó de 

aciaria elétrica (PAE). 

Ímã Material Dimensões 
Força de 

tração vertical 

Grade 

magnética 

Campo magnético na 

distância de 0 mm 

1 NdFeB 40x20x10mm 18,9 Kg N35 3410 Gauss 

2 NdFeB 40x20x5mm 10,1 Kg N35 2000 Gauss 

3 SrO6-Fe2O3 40x20x10mm - Y35 1250 Gauss 
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5.4.Caracterização do pó de aciaria elétrica beneficiado 

5.4.1. Caracterização física 

A análise granulométrica das amostras beneficiadas (PTB, PTS_VS, PTS_VU, 

PTI1, PTI2 e PTI3) foi realizada para determinar a distribuição do tamanho das 

partículas e a área superficial específica das partículas desses materiais. A análise foi 

realizada de acordo com a descrição no item 5.2.1.2.  

5.4.2. Caracterização química 

A caracterização química das amostras beneficiadas (PTB, PTS_VS, PTS_VU, 

PTI1, PTI2 e PTI3) foi realizada por espectroscopia de fluorescência de raios X por 

energia dispersiva (EDX) para determinar o percentual dos compostos presentes nesses 

materiais. Para realização da análise foi utilizado o espectrofotômetro de fluorescência 

de raios X da SHIMADZU, modelo EDX-720, equipado com um tubo de raios X de 

ródio (Rh) com voltagem entre 5 a 50 kV e corrente entre 1 a 1000 μA, com um 

detector semicondutor de Si (Li) e com cinco tipos de filtros para análises de alta 

sensibilidade. As amostras na forma de pó foram acondicionadas nos porta-amostras e 

as medidas foram realizadas sob vácuo. A concentração relativa dos elementos 

presentes no PAE beneficiado foi calculada considerando seus respectivos óxidos. 

5.4.3. Caracterização estrutural 

A caracterização estrutural das amostras beneficiadas (PTB, PTS_VS, PTS_VU, 

PTI1, PTI2 e PTI3) foi realizada por difração de raios X (DRX) pelo método do pó 

para determinar suas fases cristalinas. A análise foi realizada de acordo com a descrição 

no item 5.2.3. 

5.4.4. Caracterização magnética 

A caracterização magnética das amostras beneficiadas (PTB, PTS_VS, PTS_VU, 

PTI1, PTI2 e PTI3) foi realizada para determinar as propriedades magnéticas desses 

materiais. Para realização das análises foi utilizado o magnetômetro de amostra vibrante 

(MAV) da Lake Shore, modelo 7404, equipado com um dispositivo de vibração 

(transdutor eletromecânico), um conjunto de quatro bobinas sensores com geometria de 

transversal (posicionadas em oposição duas a duas) e um amplificador lock-in para 

recuperação de sinais AC. Para realização das análises, as massas das amostras foram 

mensuradas (Tabela 2) e, posteriormente, cada uma delas foi acondicionada na 
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extremidade de uma haste rígida, localizada no ponto de simetria em relação à 

configuração das bobinas de captação, isto é, no local onde os sinais de fluxo nas 

direções 𝑦  e 𝑧  são máximos e na direção 𝑥  é mínimo. Em seguida, as medidas foram 

realizadas aplicando um campo de 5000 Gauss.   

 

Tabela 2. Massas das amostras beneficiadas para caracterização magnética. 

Amostras PTB PTS_VS PTS_VU PTI1 PTI2 PTI3 

Massa (mg) 27,2 22,2 23,5 22,0 23,8 22,5 

 

5.5.Preparação e caracterização dos vidrados 

5.5.1. Preparação dos vidrados 

Cada uma das amostras beneficiadas (PTB, PTS_VS, PTS_VU, PTI1, PTI2 e 

PTI3) e o PAE sem tratamento (Fração Representativa – FR) foram incorporados em 

suspensões cerâmicas nas proporções de 2%, 4%, 6% e 8%. Para obter essas suspensões 

cerâmicas, foram utilizados 45 mL de água, 0,15% de CMC (carboximetilcelulose) da 

Rocha Forte (cód. 1572), 0,03% de inibidor de sais da Rocha Forte (cód. 1657), o 

percentual de amostra beneficiada (2%, 4%, 6% e 8%) e o percentual de fritas 

transparente brilhante da Rocha Forte (cód. RFT-223) de acordo com o teor de amostra 

beneficiada incorporada à suspensão, como mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3. Percentuais de matérias-primas utilizadas na preparação das suspensões 

cerâmicas. 

 CMC (%) Inibidor de sais (%) Fritas (%) Amostra beneficiada (%) 

FR 

0,15 0,03 97,82 2 

0,15 0,03 95,82 4 

0,15 0,03 93,82 6 

0,15 0,03 91,82 8 

PTB 

0,15 0,03 97,82 2 

0,15 0,03 95,82 4 

0,15 0,03 93,82 6 

0,15 0,03 91,82 8 

PTS_VS 

0,15 0,03 97,82 2 

0,15 0,03 95,82 4 

0,15 0,03 93,82 6 

0,15 0,03 91,82 8 

PTS_VU 

0,15 0,03 97,82 2 

0,15 0,03 95,82 4 

0,15 0,03 93,82 6 

0,15 0,03 91,82 8 

PTI1 0,15 0,03 97,82 2 
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0,15 0,03 95,82 4 

0,15 0,03 93,82 6 

0,15 0,03 91,82 8 

PTI2 

0,15 0,03 97,82 2 

0,15 0,03 95,82 4 

0,15 0,03 93,82 6 

0,15 0,03 91,82 8 

PTI3 

0,15 0,03 97,82 2 

0,15 0,03 95,82 4 

0,15 0,03 93,82 6 

0,15 0,03 91,82 8 

 

Para obter cada uma dessas suspensões, as matérias-primas foram adicionadas na 

jarra do moinho vibratório vertical da SERVITECH, modelo CT-242, e moídos por 12 

minutos. Posteriormente, as suspensões foram vertidas e peneiradas na peneira da 

Solotest #100. Todas as suspensões tiveram suas densidades ajustadas para 

permanecerem em torno de 1,40 a 1,60 g.cm
-3 

(Tabela 4), uma vez que o método de 

aplicação escolhido para depositar as suspensões cerâmicas sobre o substrato foi a 

aerografia (Berto, 2000).  

 

Tabela 4. Densidades das suspensões cerâmicas. 

Amostras 
Densidades das suspensões cerâmicas (g.cm

-3
) 

2% 4% 6% 8% 

FR 1,60 1,60 1,60 1,59 

PTB 1,56 1,56 1,54 1,58 

PTS_VS 1,58 1,60 1,58 1,57 

PTS_VU 1,56 1,53 1,56 1,52 

PTI1 1,49 1,54 1,55 1,54 

PTI2 1,60 1,56 1,56 1,59 

PTI3 1,55 1,59 1,58 1,53 

 

Depois que as densidades foram ajustadas, 1 mL de ligante orgânico da empresa 

Rocha Forte a base de fécula de mandioca foi adicionado à cada uma das suspensões 

para deixar a textura de aplicação uniforme e retardar a secagem do vidrado, evitando 

retrações ou micro trincas. Por fim, as suspensões cerâmicas foram aplicadas por meio 

de um aerógrafo que utilizava a ação do ar sob pressão para pulverizar as gotículas 

através da boquilha do aerógrafo (efeito Venturi). A pressão de aplicação utilizada para 

pulverizar a suspensão foi de 3 bar e todo processo de aplicação foi realizada em uma 

cabine apropriada, haja vista que esse método de aplicação dispersa as gotículas 

profundamente no ambiente.  
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As suspensões cerâmicas foram aplicadas sobre suportes cerâmicos de argila. Para 

prepará-los, torrões de argila foram colocados na estufa da Brasdonto para secar a 80 ± 

10 °C por 72 horas. Em seguida, os torrões de argila foram moídos no moinho de bolas 

da SOLAB por 24 horas. A argila moída foi colocada na estufa da Brasdonto para secar 

a 80 ± 10 °C por 24 horas. Posteriormente, essa argila moída foi colocada em uma 

sequência de peneiras da Pavitest (#16, #30 e #50) para classificação. A fração de argila 

que passou pela peneira #50 foi utilizada para preparação dos suportes. Após o 

peneiramento, a argila foi colocada na estufa da Brasdonto para secar a 80 ± 10 °C por 

24 horas. A argila peneirada foi granulada com 8% de água deionizada e armazenada 

em recipiente fechado por 24 horas. Após a granulação, 13 g de argila foi conformada 

em uma prensa hidráulica com uma carga de 6 toneladas em uma matriz com 40 mm de 

diâmetro.  

No total, 86 suportes foram conformados e colocados na estufa da Brasdonto para 

secar a 80 ± 10 °C por 72 horas. Os suportes foram colocados no forno tipo mufla da 

JUNG, modelo 7013 para serem sinterizados a 1100 °C, com taxa de aquecimento de 10 

°C/min e tempo de patamar de queima de 1 hora. Com os suportes prontos, foi aplicada 

uma camada de engobe com massa úmida aproximada de 1,5 g sobre uma área de 12,57 

cm
2
. Em seguida, esses suportes com a camada de engobe foram utilizados como 

substrato para aplicar as suspensões cerâmicas preparadas. Para que a aplicação ficasse 

uniforme, a massa úmida das camadas de vidrados aplicadas (Tabela 5) foi utilizada 

como parâmetro para garantir a reprodutibilidade da aplicação com o aerógrafo. 

 

Tabela 5. Massas úmidas das camadas de vidrados. 

Amostras 
Massas úmidas das camadas de vidrados (g) 

2% 4% 6% 8% 

FR 1,60 ± 0,04 1,56 ± 0,05 1,56 ± 0,04 1,61 ± 0,04 

PTB 1,50 ± 0,07 1,53 ± 0,03 1,73 ± 0,09 1,52 ± 0,05 

PTS_VS 1,70 ± 0,04 1,58 ± 0,08 1,57 ± 0,05 1,57 ± 0,17 

PTS_VU 1,51 ± 0,21 1,54 ± 0,02 1,60 ± 0,05 1,75 ± 0,34 

PTI1 1,15 ± 0,22 1,45 ± 0,05 1,45 ± 0,05 1,38 ± 0,22 

PTI2 1,63 ± 0,08 1,59 ± 0,02 1,69 ± 0,05 1,61 ± 0,03 

PTI3 1,57 ± 0,07 1,57 ± 0,04 1,52 ± 0,01 1,52 ± 0,03 

 

Depois que os vidrados foram aplicados sobre os suportes, eles foram sinterizados 

no forno tipo mufla da JUNG, modelo 7013, em três temperaturas diferentes (1130, 

1140 e 1150 °C) para avaliar estabilidade de cor dos vidrados (∆E), com taxa de 

aquecimento de 10 °C/min e tempo de patamar de queima de 1 hora para todas as 
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temperaturas de sinterização. As amostras obtidas após a sinterização foram nomeadas 

de PTBv, PTS_VSv, PTS_VUv, PTI1v, PTI2v e PTI3v para os vidrados preparados 

com as amostras beneficiadas PTB, PTS_VS, PTS_VU, PTI1, PTI2 e PTI3, 

respectivamente. Além disso, os vidrados com o PAE sem tratamento (FR) foram 

preparados para fins comparativos e nomeados de amostra FRv. 

5.5.2. Caracterização dos vidrados 

5.5.2.1.Caracterização óptica 

Após a sinterização, os vidrados das amostras beneficiadas (PTBv, PTS_VSv, 

PTS_VUv, PTI1v, PTI2v e PTI3v) e do PAE sem tratamento (FRv) foram 

caracterizados quanto as suas propriedades ópticas. Para realização das análises foi 

utilizado o colorímetro da NCS (Natural Colour System), modelo Colour Scan 2.0, 

equipado com uma geometria 45°:0° e iluminante D65. O colorímetro foi utilizado para 

obter as coordenadas colorimétricas dos vidrados no espaço de cores L*a*b* de acordo 

com o sistema CIE (Commission Internationale de l’Eclairage). Além disso, a 

estabilidade de cor 𝛥𝐸 =   𝛥𝐿 2 +  𝛥𝑎 2 +  𝛥𝑏 2dos vidrados sinterizados em 

diferentes temperaturas (1130 °C, 1140 °C e 1150 °C) também foi avaliada a fim de 

determinar se as amostras beneficiadas utilizadas como pigmento possuem estabilidade 

de cor quando a temperatura de queima sofre pequenas variações (± 10 °C). 

5.6.Preparação e caracterização das placas cerâmicas 

5.6.1. Preparação das placas cerâmicas 

As frações não magnéticas geradas nos três processos de beneficiamento do PAE 

desenvolvidos neste trabalho foram incorporadas em placas cerâmicas a fim de 

reaproveitar o resíduo gerado das separações magnéticas. Essa incorporação da fração 

não magnética nas placas cerâmicas tem como intuito atender a proposta desse trabalho 

de reaproveitar de forma total o PAE em revestimentos cerâmicos. Para preparar as 

placas cerâmicas, torrões de argila foram colocados na estufa da Brasdonto para secar a 

80 ± 10 °C por 72 horas. Em seguida, os torrões de argila foram moídos no moinho de 

bolas da SOLAB por 24 horas. A argila moída foi colocada na estufa da Brasdonto para 

secar a 80 ± 10 °C por 24 horas. Posteriormente, essa argila moída foi colocada em uma 

sequência de peneiras da Pavitest (#16, #30 e #50) para classificação. A fração de argila 

que passou pela peneira #50 foi utilizada para preparação dos suportes. Após o 
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peneiramento, a argila foi colocada na estufa da Brasdonto para secar a 80 ± 10 °C por 

24 horas. 

As formulações de argila com as frações não magnéticas foram preparadas com 

uma proporção de 2,5% em massa das frações não magnéticas (FNM_PTB, 

FNM_PTS_VS, FNM_PTS_VU, FNM_PTI1, FNM_PTI2 e FNM_PTI3). Essas 

formulações foram homogeneizadas no moinho de bolas da SOLAB por 2 horas. 

Posteriormente, essas formulações foram colocadas para secar na estufa da Brasdonto 

para secar a 80 ± 10 °C por 24 horas. As formulações secas foram granuladas com 8% 

de água deionizada e armazenadas em recipiente fechado por 24 horas. Após a 

granulação, 95 g da massa argilosa foram conformadas em uma prensa hidráulica com 

uma carga de 10 toneladas em uma matriz retangular 120x60 mm. No total, 70 placas 

cerâmicas foram conformadas e colocadas na estufa da Brasdonto para secar a 80 ± 10 

°C por 72 horas. As placas foram colocadas no forno tipo mufla da JUNG, modelo 7013 

para serem sinterizadas a 1100 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C/min e tempo de 

patamar de queima de 1 hora. As placas cerâmicas com as frações não magnéticas 

foram nomeadas de PTBp, PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e PTI3p para as 

formulações preparadas com as frações não magnéticas FNM_PTB, FNM_PTS_VS, 

FNM_PTS_VU, FNM_PTI1, FNM_PTI2 e FNM_PTI3, respectivamente. Uma 

formulação apenas com argila foi preparada para fins comparativos e foi nomeada de 

amostra Padrão.  

5.6.2. Caracterização das placas cerâmicas 

5.6.2.1.Caracterização física  

As placas cerâmicas (Padrão, PTBp, PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e 

PTI3p) foram caracterizadas quanto as suas propriedades físicas, como retração de 

secagem (linear e volumétrica), retração de queima (linear e volumétrica), resistência à 

flexão, densidade real, densidade aparente, absorção de água, porosidade aparente, 

volume exterior, volume dos poros e volume das porções impermeáveis. Todos os 

ensaios foram realizados com sete corpos de prova para cada uma das amostras Padrão, 

PTBp, PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e PTI3p, a fim de realizar análise 

estatística.  

Para obter os valores de retração de secagem (linear e volumétrica), as placas 

cerâmicas foram mensuradas quanto ao comprimento, largura e espessura antes e depois 

da secagemna estufa da Brasdonto a 80 ± 10 °C por 72 horas. Logo, os valores de 
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retração linear de secagem (RLS) e de retração volumétrica de secagem (RVS) foram 

obtidos por meios das Equação 21 e Equação 22, respectivamente.  

𝑅𝐿𝑆 =  
𝐿𝑠𝑖 −  𝐿𝑠𝑓

𝐿𝑠𝑖
. 100 

Equação 21 

𝑅𝑉𝑆 =  
𝑉𝑠𝑖 −  𝑉𝑠𝑓

𝑉𝑠𝑖
. 100 

Equação 22 

Onde: 

 𝐿𝑠𝑖 : Comprimento inicial – antes da secagem (mm); 

 𝐿𝑠𝑓 : Comprimento final – após a secagem (mm); 

 𝑉𝑠𝑖 : Volume inicial – antes da secagem (mm
3
); 

 𝑉𝑠𝑓 : Volume final – após a secagem (mm
3
); 

 

Por sua vez, para obter os valores de retração de queima (linear e volumétrica), as 

placas cerâmicas foram mensuradas quanto ao comprimento, largura e espessura antes e 

depois da sinterização a 1100 °C no forno tipo mufla da JUNG, modelo 7013, com taxa 

de aquecimento de 10 °C/min e tempo de patamar de queima de 1 hora. Logo, os 

valores de retração linear de queima (RLQ) e de retração volumétrica de queima 

(RVQ) foram obtidos por meios das Equação 23 e Equação 24, respectivamente.  

 

𝑅𝐿𝑄 =  
𝐿𝑞𝑖 −  𝐿𝑞𝑓

𝐿𝑞𝑖
. 100 

Equação 23 

𝑅𝑉𝑄 =  
𝑉𝑞𝑖 −  𝑉𝑞𝑓

𝑉𝑞𝑖
. 100 

Equação 24 

Onde: 

 𝐿𝑞𝑖 : Comprimento inicial– antes da queima (mm); 

 𝐿𝑞𝑓 : Comprimento final– após a queima (mm); 

 𝑉𝑞𝑖 : Volume inicial – antes da queima (mm
3
); 

 𝑉𝑞𝑓 : Volume final – após a queima (mm
3
); 



65 

 

Os valores de densidade real, densidade aparente, absorção de água, porosidade 

aparente, volume exterior, volume dos poros e volume das porções impermeáveis foram 

determinados por meio de uma adaptação da norma ASTM C373, 2018 e baseia-se no 

princípio de Arquimedes. Inicialmente, todos os corpos de prova foram pesados para 

determinar suas respectivas massas secas (𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎 ). Em seguida, esses corpos de prova 

foram imersos no banho-maria com agitação da SOLAB, modelo 155/22, a 100 °C por 

2 horas. Posteriormente, os corpos de prova foram pesados dentro da água para 

determinar suas respectivas massas imersas (𝑀𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠𝑎 ), de acordo com a representação 

esquemática na Figura 15. Por fim, os corpos de prova foram secos com um pano de 

microfibra para retirar o excesso de umidade e suas respectivas massas foram aferidas 

para determinar a massa saturada (𝑀𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 ). Todas as equações necessárias para 

determinar os valores de densidade real, densidade aparente, absorção de água, 

porosidade aparente, volume exterior, volume dos poros e volume das porções 

impermeáveis estão presentes na norma ASTM C373, 2018.   

 

Figura 15. Representação esquemática do processo de aferição das massas imersas dos 

corpos de prova. Fonte: Própria, 2020. 

 

Para obter os valores de resistência à flexão foi realizado o ensaio de resistência à 

flexão em três pontos na máquina de ensaios universal da INSTRON, modelo 3367, 

equipada com uma célula de carga de 30 kN. O ensaio foi realizado de acordo com a 

norma ASTM C1505, 2016, com velocidade de teste de 1mm.min
-1

 e distância entre os 

apoios (L) de 100 mm como pode ser observado na Figura 16. 
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Figura 16. Representação do ensaio de resistência à flexão em três pontos. Fonte: Própria, 

2020. 

O cálculo da resistência à flexão (𝜎𝑟𝑓 ) foi calculado por meio da Equação 25: 

𝜎𝑟𝑓 =  
3𝐹𝐿

2𝑏𝑑2
 

Equação 25 

Onde: 

 𝐹: Carga no momento da fratura (N); 

 𝐿: Distância entre os apoios (mm); 

 𝑏: Largura (mm); 

 𝑑: Espessura (mm); 

 

5.6.2.2.Caracterização estrutural 

A caracterização estrutural das placas cerâmicas (Padrão, PTBp, PTS_VSp, 

PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e PTI3p) foi realizada por difração de raios X (DRX) pelo 

método do pó para determinar as possíveis fases cristalinas formadas após a sinterização 

das placas. Para obter as amostras a serem analisadas por DRX, as placas cerâmicas 

foram fragmentadas, destorroadas em almofariz com pistilo e peneiradas na peneira da 

Solotest #100. As análises foram realizadas no difratômetro de raios X da SHIMADZU, 

modelo LabX XRD-6000, equipado com um tubo de raios X de cobre (CuKα1, λ = 

1,5418 Å) e filtro de níquel (Ni). As medidas foram realizadas utilizando uma voltagem 

de 40 kV, corrente de 30 mA, faixa de varredura entre 10° a 80° 2θ, com passo de 0,02° 

2θ e tempo de contagem fixo de 0,6 s. Por fim, o tratamento dos dados (identificação e 

avaliação semi-quantitativa das fases) foi realizado com o auxílio do programa Match! 

3, utilizando as fichas padrão do banco de dados da JCPDS-ICDD. 
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6. Resultados e Discussão 

6.1.Caracterização das matérias-primas 

6.1.1. Caracterização física 

O valor da densidade real do PAE foi de 4,171 ± 0,014 g.cm
-3

, um valor muito 

semelhante aos valores encontrados na literatura (Mantovani, Takano e Büchler, 2004; 

Nolasco-Sobrinho, Espinosa e Tenório, 2003; Pribulová et al., 2012). No trabalho de 

Pribulová et al., 2012, o valor da densidade real do PAE utilizado pelos autores foi de 

4,33 g.cm
-3

. Além disso, Nolasco-Sobrinho, Espinosa e Tenório, 2003 observaram em 

seu trabalho que a densidade real do PAE depende da localização na qual esse pó é 

coletado. O PAE coletado na câmara de mistura apresentou densidade real de 4,90 g.cm
-

3
 e o PAE coletado no filtro de manga apresentou densidade real de 4,38 g.cm

-3
. Esse 

último valor de densidade real é muito semelhante ao determinado neste estudo 

(também coletado em um filtro de manga). Por sua vez, Mantovani, Takano e Büchler, 

2004 observaram que quatro amostras diferentes de PAE coletadas no filtro de manga 

tinham quatro densidades reais diferentes que variaram de 2,96 a 4,12 g.cm
-3

. Esses 

valores diferentes ocorrem devido à composição química e aos elementos com 

diferentes densidades que compõem o PAE, que mudam com a carga metálica utilizada 

no forno elétrico a arco (FEA). Além disso, os autores também atribuíram a diferença de 

densidades à presença de poros oclusos, haja vista que a presença desses poros também 

altera a densidade real desse pó. 

A Figura 17 ilustra a distribuição do tamanho de partículas determinadas por 

difração a laser. As distribuições de tamanho de partículas podem ser representadas na 

forma diferencial como curvas de frequências (eixo esquerdo) – isto é, são distribuições 

de densidade de probabilidade – e na forma integral como curvas cumulativas (eixo 

direito) (Pabst e Gregorová, 2007). O pico da curva de frequência é a moda e ela 

representa o tamanho de partícula mais comumente encontrado na distribuição. Como é 

possível observar na Figura 17, há mais de um pico para a distribuição. Portanto, há 

mais de uma região de alta densidade, caso em que a distribuição é chamada de 

polimodal (Allen, 2003). Em relação ao tamanho das partículas, a Figura 17 mostrou 

que as partículas do PAE variaram de 0,1 a 120 μm. Segundo Mantovani, Takano e 

Büchler, 2004, a maioria das partículas de PAE são menores que 10 μm, mas partículas 

entre 20 – 80 μm também foram encontradas em seu trabalho, haja vista que as 

partículas muito finas tendem a se aglomerar e formar agregados. Além disso, 
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Mantovani, Takano e Büchler, 2004 também destacaram que outro fator que influencia 

a distribuição do tamanho de partículas é a umidade do ar, pois as partículas tendem a se 

aglomerar por meio de reações de hidratação. 
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Figura 17. Distribuição do tamanho de partícula do pó de aciaria elétrica (PAE). 

 

A Figura 17 também apresenta os números cumulativos de partículas (curva 

cumulativa). De acordo com os resultados, 90% das partículas são menores que 24,922 

μm, 10% menores que 0,667 μm e 50% menores que 3,309 μm (tamanho médio de 

partículas). O tamanho médio de partículas do PAE encontrado na literatura varia entre 

1,00 a 20,07 μm (Gao et al., 2012; MACHADO et al., 2006; Mantovani, Takano e 

Büchler, 2004; Oustadakis et al., 2010; Sekula et al., 2001), sendo que os valores de 

tamanho médio de partículas encontradas por Mantovani, Takano e Büchler, 2004 (3,55 

μm e 3,91 μm) foram valores bem semelhantes ao encontrado neste trabalho. A área 

superficial específica do PAE também foi calculada pelo granulômetro a laser e 

apresentou valor igual a 15,4 m
2
.g

-1
. Este valor foi maior que os resultados encontrados 

por Mantovani, Takano e Büchler, 2004 (0,59 m
2
.g

-1 
– 5,09 m

2
.g

-1
). Todavia, Bruckard 

et al., 2005 encontraram um valor de área de superfície específica bem semelhante a 

este trabalho (16,9 m
2
.g

-1
). 

 Estudar o tamanho das partículas é muito importante porque os pigmentos 

cerâmicos convencionais devem ter tamanho de partículas de aproximadamente 5 μm 

(Dondi et al., 2014; Ovčačíková et al., 2017). Além disso, as propriedades ópticas dos 

pigmentos cerâmicos dependem do tamanho das partículas. A absorção de luz aumenta 
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com a diminuição do tamanho das partículas até aproximadamente 0,4 μm e abaixo 

desse valor permanece constante. O espalhamento da luz aumenta com a diminuição do 

tamanho das partículas até que seja alcançado um máximo que corresponda à metade do 

comprimento de onda (Pan et al., 2015). 

6.1.2. Caracterização química 

A Tabela 6 lista a composição química do pó de aciaria elétrica (PAE) na forma 

de óxidos determinada por espectroscopia de fluorescência de raios X (FRX). Esse pó é 

um resultado simultâneo de evaporação e oxidação de vários metais, captura de aditivos 

de baixa densidade utilizada no forno e ejeção de partículas da escória e do banho 

metálico (Guézennec et al., 2005; Pickles, 2010). A composição do pó é, notavelmente, 

variável porque depende da composição do gás no bordo livre do forno elétrico a arco, 

dos parâmetros operacionais do forno, das condições do sistema de tratamento de 

efluentes gasosos (Pickles, 2010) e da composição da sucata usada no forno (Lin et al., 

2017; Oustadakis et al., 2010; Pickles, 2010; Suetens et al., 2015).  

 

Tabela 6. Composição química do pó de aciaria elétrica (PAE) e da frita transparente. 

Óxidos PAE (%) 
Frita transparente 

brilhante (%) 

Fe2O3 54,41 0,16 

ZnO 21,28 6,55 

CaO 5,28 15,04 

SiO2 4,86 58,89 

Na2O 2,78 1,00 

MnO 2,39 - 

MgO 2,20 1,64 

SO3 1,31 0,08 

Cl 1,29 - 

K2O 1,21 3,03 

PbO 1,10 0,31 

Al2O3 0,69 12,94 

P2O5 0,37 0,11 

Cr2O3 0,35 - 

CuO 0,21 - 

Br 0,11 - 

TiO2 0,07 0,08 

SnO2 0,05 - 

NiO 0,02 - 

ZrO2 - 0,11 

SrO - 0,06 

 

A sucata usada no forno elétrico a arco é a sucata de automóveis contendo aço 

galvanizado e, portanto, rico em zinco (MACHADO et al., 2006; Oustadakis et al., 
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2010; Pickles, 2010). A quantidade de zinco depende da sucata de aço galvanizado e 

pode representar até 40% em peso do PAE (Lin et al., 2017; Oustadakis et al., 2010). 

Neste trabalho, a quantidade de óxido de zinco presente no PAE é de 21,28%, uma vez 

que o ponto de ebulição do zinco (907 °C) é menor do que a temperatura típica de 

operação do processo de fabricação do aço (1600 °C). Logo, o zinco volatiza-se e entra 

na fase gasosa no bordo livre do forno e, posteriormente, é colhido nos filtros de manga 

(Oustadakis et al., 2010; Pickles, 2010). 

Por sua vez, o óxido de ferro é o composto com maior quantidade (54,41%) no 

PAE e sua presença nesse pó ocorre diretamente pela volatilização do mesmo 

(temperatura de ebulição 2861 °C) ou indiretamente pela projeção de gotas de aço 

durante a explosão das bolhas de CO no processo de descarbonetação do aço líquido 

(Pickles, 2010). A presença de enxofre e halogênios no PAE (por exemplo, cloro e 

bromo) ocorre devido a uma transferência de material do forno para o pó e, portanto, 

seu percentual no PAE depende da estabilidade do processo e das condições de 

operação (Mantovani, Takano e Büchler, 2004). Além disso, o óxido de cálcio e o óxido 

de magnésio estão presentes no pó porque são adicionados no forno como agentes 

dessulfurantes durante a fase final do processo de fabricação do aço (Mourão et al., 

2011; Oustadakis et al., 2010). 

O PAE contém óxido de manganês, porque a maioria dos aços para automóveis 

comerciais contém pequenas porcentagens de manganês (0,3 – 0,8%). Como o 

manganês é mais volátil do que o ferro entre 1400 – 2100 °C, a razão manganês/ferro do 

pó pode ser significativamente maior do que a do aço (Pickles, 2010). A presença de 

estanho no pó é porque a sucata com revestimento de estanho (aço estanhado) também 

pode ser usada no forno. Geralmente, a sucata contém impurezas como cobre, chumbo e 

níquel, porque esses elementos são mais nobres do que o ferro e não podem ser 

eliminados pela oxidação seletiva durante a fase de oxidação do processo de fabricação 

do aço. Outras impurezas presentes no aço são o enxofre e o fósforo, e sua eliminação 

requer condições especiais de alta basicidade. Por fim, outros elementos menos nocivos 

presentes no aço e, consequentemente, no PAE são, por exemplo, o alumínio, o titânio, 

o cromo e o silício (Mourão et al., 2011). 

A Tabela 6 também lista a composição química da frita transparente brilhante 

utilizada na preparação dos vidrados, determinada por espectroscopia de fluorescência 

de raios X (FRX) por dispersão de comprimento de onda. Analisando a composição 

química da frita transparente, percebe-se que o componente majoritário é o dióxido de 
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silício (58,89%), haja vista que ele é o principal responsável pela formação do vidrado. 

O pentóxido de fósforo também é responsável pela formação do vidrado, todavia ele 

encontra-se em uma quantidade bem menor na composição (0,11%). O óxido de 

alumínio (12,94%), o dióxido de titânio (0,08%) e o dióxido de zircônio (0,11%) não 

formam o vidrado por conta própria, mas formarão quando fundidos com um segundo 

óxido. O óxido de sódio (1,00%) e o óxido de potássio (3,03%) são muito ativos 

quimicamente e funcionam em recobrimentos cerâmicos como os fundentes mais 

potentes (Eppler e Eppler, 2000).  

Por sua vez, os óxidos formados com os metais alcalinos terrosos como, óxido de 

cálcio (15,04%), óxido de estrôncio (0,06%) e óxido de magnésio (1,64%) são 

fundentes ativos apenas a alta temperatura, haja vista que, abaixo de 1100 °C, eles 

podem até inibir a fusão em vez de promovê-la. Já o óxido de chumbo (0,31%) atua 

como fundente ativo até 1150 °C, haja vista que acima disso a sua volatilização torna-se 

excessiva (Eppler e Eppler, 2000). O óxido de zinco (6,55%) é frequentemente utilizado 

em composições de vidrado porque diminui a viscosidade e a tensão superficial do 

vidrado no estado fundido, o que promove o espalhamento do vidrado fundido sobre o 

substrato. Além disso, o óxido de zinco melhora a resistência química do vidrado e 

reage com dióxido de silício ou óxido de alumínio no vidrado fundido para formar 

cristais finos após o resfriamento, os quais formam uma vitrocerâmica (Casasola, 

Rincón e Romero, 2012) 

6.1.3. Caracterização estrutural 

A Figura 18 apresenta a caracterização estrutural por difração de raios X (DRX) 

do pó de aciaria elétrica (PAE). O ferro está presente nas seguintes fases cristalinas: 

ferrita de cálcio (Ca0,15Fe2,85O4), magnetita (Fe3O4) e franklinita (ZnFe2O4). Além disso, 

o zinco está presente nas fases zincita (ZnO) e franklinita. Por fim, as outras fases 

cristalinas presente são o quartzo (SiO2) e a silvita (KCl). A franklinita, a magnetita, o 

quartzo e a zincita são as fases mais comuns relatadas na literatura. Todas as fases 

cristalinas do PAE relatadas neste estudo estão em concordância com os resultados 

encontrados em (Bruckard et al., 2005; Cruells, Roca e Núnẽz, 1992; Gao et al., 2012; 

Khattab, Seleman e Zawrah, 2017b; Kukurugya, Vindt e Havlík, 2015; Ledesma et al., 

2017; Lozano-Lunar, Angélica et al., 2019; MACHADO et al., 2006; Mantovani, 

Takano e Büchler, 2004; Nolasco-Sobrinho, Espinosa e Tenório, 2003; Oustadakis et 
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al., 2010; Sekula et al., 2001; Silva Magalhães, da et al., 2017; Stathopoulos et al., 

2013; Vieira et al., 2013; Wang, Zhang e Guo, 2017). 
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Figura 18. Difratograma do pó de aciaria elétrica (PAE). 

 

O zinco presente no pó pode reagir com o oxigênio para formar óxido de zinco ou 

com ferro e oxigênio para formar ferrita de zinco (franklinita). A quantidade de óxido 

de zinco aumenta com o aumento da quantidade de zinco no PAE. No entanto, a 

quantidade de franklinita no PAE diminui com o aumento da razão zinco/ferro (Pickles, 

2010). Como já foi mencionado no tópico 3.1.1.2, a franklinita pode surgir por dois 

mecanismos:a partir de gotículas de ferro puro ou a partir do vapor de zinco no efluente 

gasoso. No primeiro mecanismo, a franklinita será formada pela precipitação de 

partículas de óxido de zinco na camada de óxido de ferro. Posteriormente, há uma 

reação química sólido-sólido entre os dois óxidos para formar uma partícula 

completamente oxidada com um anel espinélio na parte exterior. Já no segundo 

mecanismo, o vapor de zinco irá reagir diretamente por meio de uma difusão química 

sólido-gás. Uma reação adicional da partícula com oxigênio resultará em uma partícula 

totalmente oxidada com gradiente de concentração de zinco da superfície ao centro 

(Suetens et al., 2015). 
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A magnetita é um espinélio inverso e contém íons de ferro divalente e trivalente. 

A magnetita é conhecida como pigmento preto porque sua absorção de luz é muito 

maior do que a dispersão de luz em toda a faixa visível. As propriedades ópticas mais 

importantes dos óxidos de ferro como pigmentos são os coeficientes de dispersão e 

absorção de luz. Ambos os coeficientes dependem do tamanho das partículas e do índice 

de refração. O último depende do comprimento de onda da luz, do iluminante e da 

direção de visualização para os óxidos de ferro anisotrópicos. No entanto, a magnetita é 

isotrópica e, portanto, tem apenas um índice de refração: 2,42. Além disso, os 

coeficientes de dispersão e absorção de luz determinam as propriedades do pigmento, 

como a opacidade e o poder de tingimento, que são propriedades importantes na 

indústria de tintas. O poder de tingimento mede a capacidade de um pigmento para 

transmitir cor a outros materiais que dispersam luz. Quanto menor o tamanho de 

partículas e quanto mais largas a distribuição de tamanho de partículas, maior é o poder 

de tingimento de um pó. Por exemplo, o poder de tingimento da magnetita aumenta, 

mesmo se o tamanho médio das partículas for constante, quando a distribuição do 

tamanho de partículas diminui (Cornell e Schwertmann, 2003). 

Como magnetita, outras fases, como a franklinita e a ferrita de cálcio, possui 

estrutura de espinélio. Os picos (18,68°, 30,39°, 35,80°, 37,48°, 43,39°, 53,70°, 57,17°, 

62,71°, 71,20°, 74,03°, 75,06° e 79,05° 2θ) de todas essas fases se sobrepõem como 

mostra a Figura 18. Esse comportamento também foi observado em Kukurugya, Vindt 

e Havlík, 2015; MACHADO et al., 2006; Mantovani, Takano e Büchler, 2004; 

Oustadakis et al., 2010. As fases com estrutura igual ocorrem porque os óxidos de ferro 

possuem equivalentes isoestruturais em que outros cátions (além do ferro) ocupam os 

interstícios da estrutura de oxigênio. Na fase da magnetita, a substituição de uma grande 

variedade de cátions pode ser induzida porque as posições tetraédricas e octaédricas 

estão disponíveis. A probabilidade de uma substituição depende da similaridade dos 

raios iônicos e da valência dos cátions. Os seguintes cátions substituem o ferro em 

magnetita: Al
3+

, Mn
2+

, Zn
2+

, Ca
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

 e Co
2+ 

(Cornell e Schwertmann, 2003). A 

presença de elementos como zinco e cálcio na PAE proporcionam a formação dessas 

ferritas, como mostra a Figura 18. 

A Figura 19 apresenta a caracterização estrutural por difração de raios X (DRX) 

da frita transparente brilhante utilizada na preparação dos vidrados. Percebe-se que essa 

frita é majoritariamente amorfa, apresentando apenas dois picos de baixa intensidade 

referente às fases wollastonita e quartzo. A ausência de partículas cristalinas em volume 
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considerável minimiza o desgaste no vidrado da placa cerâmica durante a fase de 

polimento, evitando, portanto, a formação de porosidade superficial. Além disso, a 

ausência de partículas cristalinas proporciona elevada transparência e brilho (Silva, Da 

et al., 2008). Com relação às fases presentes, a wollastonita é uma fase comumente 

encontrada em vitrocerâmicas a base de dióxido de silício, óxido de cálcio e óxido de 

alumínio. Essa fase proporciona efeitos ópticos especiais aos vidrados. Todavia, a maior 

desvantagem dos vidrados com presença da fase wollastonita é a resistência química, 

haja vista que os cristais de wollastonita são facilmente atacados por soluções aquosas 

ácidas ou levemente alcalinas (Casasola, Rincón e Romero, 2012). 
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Figura 19. Difratograma da frita transparente utilizada na preparação dos vidrados. 

 

A Figura 20 ilustra a caracterização estrutural por difração de raios X (DRX) da 

massa argilosa utilizada na preparação das placas cerâmicas. É possível observar a 

presença das fases: quartzo (SiO2), a calcita (CaCO3), celadonita 

(KFe1,5Mg0,5Si4O10(OH)2), biotita (K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2), anatase (TiO2), 

osumilita (K0,76(Fe0,82Mg1,18)(Si10,35Al1,65)(Fe0,18Al2,82)O30), goetita (FeO(OH)), anortita 

(Ca(Al2Si2O8)) e caulinita-montmorilonita (Na0,3Al4Si6O15(OH)6*H2O). 
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Figura 20. Difratograma da massa argilosa utilizada na preparação das placas cerâmicas. 

 

As massas argilosas são compostas por matérias-primas plásticas, não-plásticas 

(fundentes e refratárias) e aditivos. Essa mistura visa atender aos requisitos técnicos 

básicos de processo, assim como aos requisitos estéticos, que vão depender da aplicação 

e demanda de mercado (Oliveira e Hotza, 2015). Observando a Figura 20, é possível 

notar que a massa argilosa possui fases referentes à presença das matérias-primas 

plásticas, como por exemplo, a fase caulinita-montmorilonita. Isso significa que na 

massa argilosa há argilas pertencentes aos grupos das caulinita e montmorilonitas. O 

fato de essas argilas serem chamadas de “plásticas” está relacionado com seu arranjo 

estrutural lamelar, permitindo que moléculas de água penetrem entre essas lamelas e 

tornem a argila deformável. Essa capacidade de se deformar e reter a deformação, 

mesmo após a remoção da força aplicada, é chamado de plasticidade. A plasticidade 

tem um papel fundamental na fabricação de placas cerâmicas, haja vista que é um 

parâmetro que está diretamente relacionado à estrutura da argila, ao seu teor de umidade 

e sua quantidade na preparação das massas. Para se obter placas isentas de defeitos após 
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a etapa da prensagem, é necessário que haja uma plasticidade adequada da massa 

argilosa. Consequentemente, essa ausência (ou presença) de defeitos vai influenciar 

diretamente, por exemplo, nas propriedades mecânicas das placas cerâmicas (Oliveira e 

Hotza, 2015; SANTOS, 1975). 

A massa argilosa também possui fases referentes à presença das matérias-primas 

fundentes, como por exemplo, a fase calcita. Matérias-primas fundentes têm como 

finalidade a redução na temperatura de queima das placas cerâmicas, por meio da 

formação de fase viscosa de baixa temperatura. A presença da fase vítrea diminui a 

porosidade das placas e, consequentemente, proporciona a obtenção de placas mais 

densas e com maior controle de estabilidade dimensional. Por sua vez, existem fases 

referentes à presença das matérias-primas refratárias, como por exemplo, o quartzo. 

Essas matérias-primas refratárias têm como finalidade a redução da plasticidade da 

massa argilosa. Essa redução na plasticidade impacta diretamente na retração das 

placas, uma vez que a presença do quartzo diminui a retração de secagem. Além disso, a 

presença dessa fase também diminui o tempo de secagem, haja vista que aumenta sua 

permeabilidade. Todavia, a desvantagem relacionada à presença do quartzo é que, em 

geral, a resistência mecânica das placas no estado verde e queimada é reduzida (Oliveira 

e Hotza, 2015).  

6.1.4. Caracterização morfológica 

A Figura 21 ilustra as micrografias do pó de aciaria elétrica (PAE) obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) em diferentes ampliações. É possível 

observar nas micrografias que a maioria das partículas do PAE são esféricas e que uma 

pequena parte das partículas possui as mais variadas formas. O processamento de 

imagem foi realizado por meio do software ImageJ para avaliar o tamanho médio e 

morfologia das partículas. Os resultados do processamento de imagem mostraram que 

as micrografias A, B, C e D apresentaram tamanho médio de partículas de 5,45 μm, 

1,98 μm, 2,48 μm e 0,49 μm, respectivamente. É importante ressaltar que as quatro 

micrografias foram obtidas de regiões diferentes e que os valores diferentes do tamanho 

médio das partículas para cada micrografia refletem isso. Além disso, esses valores de 

tamanho médio das partículas corroboram com a curva de distribuição do tamanho das 

partículas do PAE na Figura 17, uma vez que as partículas do PAE variaram de 0,1 a 

120 μm de acordo com a análise de difração a laser. Adicionalmente, o tamanho médio 

das partículas da micrografia D foi bem próximo ao valor encontrado para o d10 na 
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curva cumulativa (0,667 μm), assim como a micrografia C apresentou o tamanho de 

médio das partículas bem próximo ao valor encontrado para o d50 na curva cumulativa 

(3,309 μm).  

Com relação à morfologia das partículas, o software ImageJ determina o quão 

circular é uma determinada partícula por meio de um parâmetro conhecido como 

circularidade que possui valor variável de 0 à 1. Quanto mais próximo do 0, menos a 

partícula tem semelhança com a morfologia circular. Por sua vez, quanto mais próximo 

do 1, mais a partícula tem semelhança com a morfologia circular. Os resultados do 

processamento de imagem mostraram que as micrografias A, B, C e D apresentaram 

circularidade igual a 0,34, 0,39, 0,56 e 0,13, respectivamente. Como se pode observar, 

as partículas da micrografia D são as que possuem menor semelhança com a morfologia 

circular e, de fato, as partículas possuem morfologia mais facetada. Por sua vez, as 

partículas da micrografia C são as que possuem maior semelhança com a morfologia 

circular e, de fato, isso pode ser observado na Figura 21.C.    

 

 

Figura 21. Micrografias do pó de aciaria elétrica (PAE) em diferentes ampliações. 

 

Essas morfologias encontradas para o PAE utilizado neste trabalho estão em 

concordância com os trabalhos encontrados na literatura (Bruckard et al., 2005; Cruells, 

A B 

C D 
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Roca e Núnẽz, 1992; Guézennec et al., 2005; MACHADO et al., 2006; Mantovani, 

Takano e Büchler, 2004; Silva, Da et al., 2008). No trabalho desenvolvido por 

Guézennec et al., 2005, os autores classificaram o PAE em duas categorias de 

partículas: partículas grandes com tamanho variando entre algumas dezenas a alguns 

milhares de micrômetros e partículas mais finas com tamanho inferior a 20 μm. As 

partículas grandes são divididas em três categorias diferentes. A primeira delas é 

composta de partículas de carvão e cal provenientes das matérias-primas (sucata, 

carvão, aditivos etc.) utilizadas para alimentar o forno, cujo tamanho varia entre 200 μm 

a 500 μm e sua morfologia é irregular. A segunda categoria é composta por partículas 

esféricas com tamanho de partículas que varia entre 20 μm e 200 μm e composição 

química semelhante à escória (provenientes da projeção de gotas líquidas nos pontos de 

impacto do jato de oxigênio no banho líquido). Por fim, a terceira categoria é composta 

pelos aglomerados de partículas finas formados durante o resfriamento nos filtros e 

possuem tamanho de partículas entre 20 – 1000 μm (Guézennec et al., 2005). 

Por sua vez, as partículas finas, que constitui a maioria das partículas no PAE, são 

menores que 20 μm. Uma pequena parte dessas partículas finas corresponde a 

monocristais de óxido de zinco (zincita), cuja morfologia é facetada e o tamanho de 

partículas não ultrapassa algumas centenas de nanômetros. Os outros tipos de partículas 

encontrada no PAE são aquelas cujo formato é esférico e seu tamanho varia entre 0,2 a 

20 µm, mas 90% das partículas individuais (isto é, quando não estão aglomeradas) 

possuem tamanho menor que 1 µm. Essas partículas esféricas podem ser classificadas 

em três tipos. O primeiro tipo são esferas homogêneas que possui uma composição 

similar à escória (Ca, Al, Fe, Si etc.) ou ao banho de aço rico em zinco. O segundo tipo 

são esferas heterogêneas que possui uma composição similar a escoria ou ao banho de 

aço rico em ferro. Esses dois primeiros tipos são formados a partir da projeção de gotas 

do aço líquido emitidas durante a explosão das bolhas de CO no processo de 

descarbonetação do aço. E o terceiro tipo são esferas de zincita pura, cuja formação 

ocorre durante a volatilização do zinco (Guézennec et al., 2005). 

6.1.5. Caracterização térmica 

A Figura 22 ilustra os resultados das análises térmicas (TG/DTG/DTA) do pó de 

aciaria elétrica (PAE). 
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Figura 22. Resultados das análises térmicas (TG/DTG/DTA) do pó de aciaria elétrica (PAE). 

 

É possível observar na curva da análise termogravimétrica (TG) que houve cinco 

etapas de perda de massa. A primeira etapa ocorreu entre 30 – 140 °C e essa perda de 

massa correspondem à evaporação da água fisicamente adsorvida. A segunda etapa 

ocorreu entre 140 – 380 °C e essa perda de massa correspondem à evaporação da água 

quimicamente adsorvida (Oustadakis et al., 2010). Nessas duas primeiras etapas, a 

perda de massa correspondente foi de aproximadamente 2,6%. A terceira etapa ocorreu 

entre 550 – 800 °C e essa perda de massa correspondem à liberação de dióxido de 

carbono durante a decomposição de carbonatos entre 550 – 800 °C, sendo que esse 

evento pode ser observado por meio do pico exotérmico na curva DTA (Oustadakis et 

al., 2010; Silva, Da et al., 2008), e a volatilização de cloretos metálicos entre 630 – 700 

°C (Lin et al., 2017). Além disso, nesta terceira etapa, a magnetita se transforma 

primeiramente em maghemita (γ-Fe2O3) e depois em hematita (α-Fe2O3) (Cornell e 

Schwertmann, 2003; Gillot, Chassagneux e Rousset, 1981) a aproximadamente 550 °C 

(Gillot, Chassagneux e Rousset, 1981).  

A quarta etapa ocorreu entre 870 – 1045 °C e essa perda de massa correspondem à 

volatilização de zinco a 907 °C (Pickles, 2010). A volatilização do zinco pode ser 

observada na curva DTG e o pico dessa curva é proporcional a inclinação da curva de 

perda de massa. É possível observar que nessa faixa de temperatura houve a maior 
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inflexão na curva de perda de massa e, proporcionalmente, o pico da curva DTG foi 

intenso. Todavia, a curva DTA apresentou um patamar exatamente onde se tem a maior 

inflexão na curva de perda de massa. Esse comportamento da curva DTA não era o 

esperado, uma vez que a decomposição térmica é um evento que envolve mudança de 

entalpia e, consequentemente, há formação de picos. Adicionalmente, a perda de massa 

correspondente a terceira e a quarta etapa foram de aproximadamente 7,7%. Por fim, a 

quinta etapa de perda de massa ocorreu na faixa de 1045 – 1200 °C e a perda de massa 

foram de aproximadamente 1,9%. Portanto, a perda total de massa foi de 

aproximadamente 12,2%. Além disso, o PAE apresentou comportamento estável 

próximo da temperatura de queima das placas cerâmicas (1130 – 1150 °C), o que é 

desejável para um material usado para a produção de pigmentos. 

6.1.6. Caracterização magnética 

O ciclo de histerese magnética é uma curva associada a materiais com 

magnetização espontânea, como por exemplo, materiais ferromagnéticos e 

ferrimagnéticos (COEY, 2009). Como já foi observado no difratograma do pó de aciaria 

elétrica (Figura 18), a fase magnetita está presente nesse pó. Como a magnetita é 

conhecida na literatura como material ferrimagnético, a curva de histerese foi obtida 

para o PAE por meio da magnetometria de amostra vibrante (MAV), a fim de 

determinar as propriedades magnéticas desse pó. A Figura 23 ilustra essa curva que 

possui um perfil não linear e tem um valor máximo de magnetização (Ms) mesmo com a 

continua aplicação do campo magnético (H). Logo, pode-se concluir que o PAE possui 

um perfil de material ferromagnético ou ferrimagnético. Esse valor de magnetização 

máxima é chamado de magnetização de saturação (Ms). A magnetização de saturação 

do PAE apresentou um valor de aproximadamente 35,52 emu.g
-1

.  

Por sua vez, é possível notar pelo perfil da curva, que um pequeno campo 

aplicado foi suficiente para produzir saturação. Isso significa que o PAE pode ser 

considerado um material magneticamente mole. Além disso, o perfil estreito da curva de 

histerese do PAE corrobora com essa afirmação, haja vista que curvas de histerese 

estreitas são típicas de materiais magnéticos moles. Esse tipo de material magnético 

atua como ímã temporário, perdendo rapidamente a magnetização assim que o campo é 

removido. Isso significa que o campo magnético aplicado serve para determinar a 

ordem ferromagnética espontânea que já existe na escala dos domínios microscópicos 

(COEY, 2009).  
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Figura 23. Curva de histerese do pó de aciaria elétrica (PAE). 

 

Esse comportamento magnético do PAE deve-se, principalmente, a existência da 

fase magnetita (como foi observado no difratograma desse resíduo na Figura 18). A 

magnetita possui estrutura magnética do tipo ferrimagnética e, quando em estado puro, 

possui magnetização de saturação entre 92 – 100 emu.g
-1

, constante anisotrópica entre 

10
4
 – 10

5
 J.m

-3
, temperatura de Curie (Tc) de 850 K e constante de restrição magnética 

de 35×10
-6

. Abaixo da temperatura de Curie, os spins nos sítios tetraédricos (ocupado 

pelos íons Fe
3+

) e octaédrico (ocupado pelos íons Fe
3+

 e Fe
2+

) são antiparalelos e as 

magnitudes dos dois tipos de spins são desiguais, o que acaba gerando o 

ferrimagnetismo (Cornell e Schwertmann, 2003). 

Alguns trabalhos da literatura já demonstraram que devido às propriedades 

magnéticas do PAE, ele pode ser utilizado como partículas carreadoras magnéticas para 

remover partículas microfinas em suspensões (Tang et al., 2017) e como catalisador 

magnético para remover poluentes (Diniz et al., 2018). Todavia, nenhum trabalho na 

literatura incorporou o PAE em vidrados e avaliou se essas propriedades magnéticas se 

mantêm após a sinterização dos vidrados. Uma sugestão para trabalhos futuros seria 

estudar a viabilidade de vidrados com propriedades catalíticas para revestimentos 

cerâmicos e determinar os parâmetros de processo (tratamento do PAE, aplicação dos 

vidrados, processo de queima, etc.) para manter essas propriedades magnéticas do PAE 

quando incorporadas aos vidrados.       

Adicionalmente, comparando os resultados obtidos com os dados da literatura é 

possível concluir que o PAE utilizado neste trabalho apresentou uma magnetização de 
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saturação (Ms) alta, uma vez que os valores de Ms encontrados no trabalho de Diniz et 

al., 2018 e Khattab, Seleman e Zawrah, 2017 foram de 21,1 e 6,22 emu.g
-1

, 

respectivamente. No trabalho de Diniz et al., 2018, os autores atribuíram a baixa 

magnetização de saturação à presença de 31% de fase maghemita, uma vez que essa 

fase possui uma magnetização de saturação entre 60 – 80 emu.g
-1 

(Cornell e 

Schwertmann, 2003). Por sua vez, Khattab, Seleman e Zawrah, 2017 identificaram 

apenas a fase franklinita no difratograma do PAE e atribuíram a baixa magnetização de 

saturação à presença dessa fase. De acordo com os autores, o momento magnético dos 

íons de zinco (Zn) é 0 e o dos íons Fe é 5 μB na ferrita de zinco. Isso acontece porque, 

há uma interação negativa entre os íons ferro (Fe) nos sítios B, o que leva a um 

momento magnético zero. Por sua vez, os íons Fe presentes no sítio A contribuem para 

o momento magnético líquido e são responsáveis pelo aumento do valor da 

magnetização. Logo, a presença apenas da fase franklinita é a causa da baixa 

magnetização de saturação do PAE.  

6.2.Caracterização do pó de aciaria elétrica beneficiado 

6.2.1. Caracterização física 

As Figura 24 a Figura 29 ilustram as curvas de distribuição e tamanho de 

partículas das amostras PTB, PTS_VS, PTS_VU, PTI1, PTI2 e PTI3, 

respectivamente, obtidas por difração a laser. 
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Figura 24. Distribuição do tamanho de partículas da fração magnética obtida por bateamento 

(amostra PTB). 
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Figura 25. Distribuição do tamanho de partículas da fração magnética obtida por separador 

magnético via seco (amostra PTS_VS). 
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Figura 26. Distribuição do tamanho de partículas da fração magnética obtida por separador 

magnético via úmido (amostra PTS_VU). 
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Figura 27. Distribuição do tamanho de partículas da fração magnética obtida com ímã 

número 1 (amostra PTI1). 
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Figura 28. Distribuição do tamanho de partículas da fração magnética obtida com ímã 

número 2 (amostra PTI2). 
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Figura 29. Distribuição do tamanho de partículas da fração magnética obtida com ímã 

número 3 (amostra PTI3). 

 

Observando as Figura 24 a Figura 29, é possível notar que o tamanho médio de 

partículas (d50) das amostras PTB, PTS_VS, PTS_VU, PTI1, PTI2 e PTI3 é igual a 

20,872 μm, 4,228 μm, 4,587 μm, 1,818 μm, 3,838 μm e 4,918 μm, respectivamente. 

Além disso, comparando com o gráfico da distribuição do tamanho de partículas do 

PAE (Figura 17) é possível notar que apenas uma amostra após o beneficiamento 

apresentou tamanho médio de partículas (d50) menor do que o PAE (amostra PTI1) e 

todas as outras apresentaram tamanho médio de partículas (d50) maior do que o PAE, 

principalmente, a amostra PTB. Possivelmente, esse aumento significativo no tamanho 

médio de partículas para a amostra PTB deve-se ao método de beneficiamento 

utilizado, haja vista que o processo de bateamento é um método manual e que não 

permite uma separação com um alto grau de pureza. Isso significa dizer que durante o 

beneficiamento por esse método, partículas de quartzo podem ter se misturado com o 

PAE e, portanto, aumentou o tamanho médio de partículas dessa amostra. Esse aumento 

do tamanho médio de partículas não é interessante, uma vez que o objetivo deste 

trabalho é utilizar as frações magnéticas como pigmento e uma faixa de distribuição de 

tamanho de partículas devem ser respeitados (Dondi et al., 2014). 

Outro fator que é importante ressaltar é que ambas as amostras beneficiadas no 

separador magnético (via seca e via úmida) apresentaram tamanho médio de partículas 

muito próximo. Isso significa que, apesar do separador magnético via seca ser mais 
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apropriado para materiais particulados com granulometria grossa (Luz, Sampaio e 

França, 2010), isso não afetou diretamente no processo de beneficiamento e ambas as 

amostras apresentaram tamanho médio de partículas muito parecido. Além disso, as 

amostras que foram beneficiadas apenas com os ímãs (PTI1, PTI2 e PTI3) 

apresentaram um comportamento padrão: quanto maior o campo magnético exercido 

pelo ímã (valores na Tabela 1), menor o tamanho médio de partículas da amostra. Isso 

significa dizer que o ímã mais fraco (ímã 3) atraiu partículas maiores do que o ímã mais 

forte (ímã 1). Possivelmente, o ímã 3 (por ser mais fraco) atraiu partículas com maior 

susceptibilidade magnética e, portanto, essas partículas com maior susceptibilidade 

magnética possuem um tamanho de partícula maior.     

6.2.2. Caracterização química 

A Tabela 7 abaixo mostra os resultados da análise química obtidos por 

espectroscopia de fluorescência de raios X por energia dispersiva (EDX) das frações 

magnéticas (PTB, PTS_VS, PTS_VU, PTI1, PTI2 e PTI3), assim como da fração 

representativa (FR) do lote de PAE usado para realização dos beneficiamentos. 

 

Tabela 7. Análise química das frações magnéticas (PTB, PTS_VS, PTS_VU, PTI1, 

PTI2 e PTI3) e da fração representativa (FR). 

Óxidos 
FR 

(%) 

PTB 

(%) 

PTS_VS 

(%) 

PTS_VU 

(%) 

PTI1 

(%) 

PTI2 

(%) 

PTI3 

(%) 

Fe2O3 76,41 81,77 76,63 81,46 77,43 79,99 80,72 

ZnO 11,61 8,20 11,28 11,16 11,19 11,44 10,95 

K2O 5,37 1,01 5,27 1,12 2,25 2,06 2,02 

MnO 2,83 2,29 2,80 2,86 2,87 2,88 2,88 

CaO 2,61 2,98 2,66 2,31 2,33 2,54 2,37 

Cr2O3 0,38 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38 0,37 

PbO 0,38 0,28 0,37 0,46 0,45 0,43 0,40 

CuO 0,14 0,11 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 

Cl 0,13 - 0,14 - - - - 

Ir2O3 0,08 0,05 0,14 0,11 0,08 0,12 0,13 

Br 0,05 - 0,05 - 0,02 0,02 0,02 

SiO2 - 2,87 - - 2,84 - - 

SO3 - 0,07 0,14 - 0,03 - - 

 

Observando a Tabela 7 é possível notar que as amostras que apresentaram 

melhores resultados do beneficiamento foram as amostras PTB, PTS_VU e PTI3 em 

relação à fração representativa (FR). A amostra PTB, além de uma separação 

magnética, passou por um processo prévio de separação por diferença de densidade 
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(bateamento). Sekula et al., 2001 também realizaram uma separação por diferença de 

densidade antes de realizar a separação magnética do PAE. Os autores mostraram em 

seus resultados que a fração das partículas densas é rica em compostos de ferro. Logo, 

possivelmente, essa separação por diferença de densidade realizada neste trabalho 

contribuiu para que as partículas mais pesadas ricas em ferro fossem selecionadas para 

separação magnética. Por sua vez, a amostra PTS_VU passou por um processo de 

separação magnética em um separador magnético via úmida e já se sabe na literatura 

que esse processo de separação de particulados magnéticos por rotas úmidas tem uma 

maior eficiência se comparado com rotas secas (Luz, Sampaio e França, 2010). Se 

compararmos o resultado da amostra PTS_VU com a amostra PTS_VS, percebe-se que, 

de fato, a separação realizada por via úmida tem uma eficiência maior. 

Por fim, a amostra PTI3 também apresentou um resultado melhor, 

principalmente, se comparado com as amostras que foram beneficiadas com os outros 

ímãs (PTI1 e PTI2). Possivelmente, isso se deve ao campo magnético exercido pelo 

ímã sobre as amostras. O ímã 1, o ímã de neodímio com maior força de tração vertical e 

maior campo magnético dentre os três ímãs, possui um campo de atração magnética 

superior aos ímãs 2 e 3. Consequentemente, esse ímã 1 consegue atrair as partículas 

mais fracamente magnéticas e, portanto, o resultado da separação não é tão eficiente. E 

isso é possível de ser observado por meio da Tabela 7, haja vista que aparecem alguns 

óxidos na análise química da amostra PTI1 que não aparecem na análise química das 

amostras PTI2 e PTI3 (dióxido de silício e trióxido de enxofre). Logo, dentre os três 

ímãs, aquele que apresenta o melhor resultado é a amostra beneficiada com o ímã 3, 

uma vez que ele por ser mais fraco, só consegue atrair as partículas mais fortemente 

magnéticas. 

Apesar de essas três amostras (PTB, PTS_VU e PTI3) terem apresentando um 

resultado positivo com relação ao beneficiamento do PAE, esses resultados foram bem 

inferiores se comparados com os resultados da literatura. Sekula et al., 2001 realizam 

beneficiamento do pó de aciaria elétrica por meio da separação magnética e obtiveram 

um percentual de aumento do ferro de 78%. Além disso, os autores também observaram 

que a fração magnética ainda possuía teores de zinco (18,0%), chumbo (2,71%) e cálcio 

(0,95%), assim como neste trabalho. Por sua vez, Gao et al., 2012 realizam a separação 

magnética no pó de aciaria elétrica e obtiveram um percentual de aumento do ferro de 

146%. Esses autores obtiveram resultados superiores ao deste trabalho de mestrado, 
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haja vista que eles realizaram uma redução do PAE utilizando gás com alto teor de 

H2/CO previamente à separação magnética. 

A Tabela 8 abaixo mostra os resultados da análise química obtidos por 

espectroscopia de fluorescência de raios X por energia dispersiva (EDX) das frações 

não magnéticas (FNM_PTB, FNM_PTS_VS, FNM_PTS_VU, FNM_PTI1, 

FNM_PTI2 e FNM_PTI3), assim como da fração representativa (FR) do lote de PAE 

usado para realização dos beneficiamentos. É possível observar que todas as frações não 

magnéticas possuem altos teores de óxido de ferro. Além disso, a amostra 

FNM_PTS_VS apresentou percentual de óxido de ferro mais alto do que a fração 

magnética PTS_VS. Isso revela que esse método de beneficiamento foi, de fato, o pior 

dentre todos. Por sua vez, as amostras FNM_PTS_VS, FNM_PTS_VU, FNM_PTI2 e 

FNM_PTI3 apresentaram percentual de óxido de ferro mais alto do que a própria 

fração representativa (FR). Possivelmente, isso aconteceu porque alguns óxidos 

reduziram seu percentual após o beneficiamento e quando o equipamento normaliza o 

percentual total para 100%, o teor de óxido de ferro (que é o maior dentre todos os 

óxidos) aumenta. Outro fator que é importante observar, é que o percentual de óxido de 

zinco para frações não magnéticas (exceto a amostra FNM_PTS_VS) foi maior do que 

nas frações magnética. Isso significa que os processos de beneficiamento ajudaram a 

diminuir o teor de zinco nas frações magnéticas.  

 

Tabela 8. Análise química das frações não magnéticas (FNM_PTB, FNM_PTS_VS, 

FNM_PTS_VU, FNM_PTI1, FNM_PTI2 e FNM_PTI3) e da fração representativa (FR). 

Óxidos 
FR 

(%) 

FNM_ 

PTB 

(%) 

FNM_ 

PTS_VS 

(%) 

FNM_ 

PTS_VU 

(%) 

FNM_ 

PTI1 

(%) 

FNM_ 

PTI2 

(%) 

FNM_ 

PTI3 

(%) 

Fe2O3 76,41 74,89 77,21 77,67 76,30 77,57 77,04 

ZnO 11,61 12,96 11,21 13,10 12,07 11,51 11,64 

K2O 5,37 1,16 5,08 1,49 4,84 4,36 4,53 

MnO 2,83 2,81 2,75 3,23 2,90 2,91 2,90 

CaO 2,61 2,86 2,60 3,06 2,61 2,54 2,72 

Cr2O3 0,38 0,40 0,36 0,38 0,37 0,38 0,37 

PbO 0,38 0,42 0,38 0,72 0,47 0,41 0,43 

CuO 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 

Cl 0,13 - 0,12 - 0,12 - - 

Ir2O3 0,08 0,13 0,10 0,15 0,08 0,09 0,10 

Br 0,05 - 0,05 - 0,10 0,05 0,06 

SiO2 - 4,07 - - - -  

SO3 - 0,05 - - - -  
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Esses resultados das frações não magnéticas foram bem inferiores se comparados 

com os resultados encontrados na literatura. Sekula et al., 2001 realizam beneficiamento 

do pó de aciaria elétrica por meio da separação magnética e observaram que a fração 

não magnética possuía 18,8% de ferro e a fração magnética possuía 53,5%, sendo que o 

PAE sem tratamento possuía um percentual de ferro de 30%. Além disso, quando os 

autores conjugaram a separação magnética com uma separação prévia por diferença de 

densidade, a eficiência do beneficiamento foi ainda melhor: 61,1% de ferro para a 

fração magnética e 17,1% de ferro para a fração não magnética. Por sua vez, Gao et al., 

2012 também obtiveram resultados melhores do que os resultados obtidos neste 

trabalho. Eles observaram que a fração magnética possuía 92,34% de ferro total e a 

fração não magnética possuía 4,91% de ferro total. Todavia, esses autores obtiveram 

resultados superiores ao deste trabalho, haja vista que eles realizaram uma redução do 

PAE utilizando gás com alto teor de H2/CO previamente à separação magnética. 

6.2.3. Caracterização estrutural 

A Figura 30 ilustra os difratogramas da fração representativa (FR), da fração 

magnética obtida por bateamento (PTB) e da fração não magnética gerada no 

bateamento (FNM_PTB). Como se podem observar no difratograma da fração 

magnética (amostra PTB), as fases referentes ao quartzo e silvita não foram 

identificadas. Apenas as fases referentes à magnetita, à zincita, e as ferritas (de zinco e 

de cálcio) foram identificadas. Além disso, foram identificados picos referentes à 

zincita, todavia esses picos estavam menos intensos, se compararmos com o 

difratograma do PAE não tratado. Esse resultado corrobora com os resultados obtidos 

na análise química (Tabela 7), uma vez que o percentual de óxido de zinco identificado 

para a fração representativa (FR) foi de 11,61% e na fração magnética (amostra PTB) 

foi de 8,20%. 

 Por sua vez, no difratograma da fração não magnética (amostra FNM_PTB), a 

fase silvita também não foi identificada e o pico referente à fase quartzo foi identificado 

e esse pico apareceu de forma bem intensa no difratograma. Isso significa que o 

processo de separação magnética foi eficiente para separar essa fase não magnética 

(quartzo) e, de fato, os resultados da análise química mostraram a presença do dióxido 

de silício (Tabela 8). Por fim, as fases referentes à magnetita e as ferritas (de zinco e de 

cálcio) foram identificadas e esse resultado corrobora com os compostos a base de ferro, 
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zinco, cálcio, etc. que foram identificados durante a análise química na fração não 

magnética (Tabela 8). 
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Figura 30. Difratogramas da fração representativa (FR), da fração magnética obtida por 

bateamento (PTB) e da fração não magnética gerada no bateamento (FNM_PTB). 

 

A Figura 31 ilustra os difratogramas da fração representativa (FR), da fração 

magnética obtida por meio do separador magnético via seco (PTS_VS) e da fração não 

magnética gerada no separador magnético via seco (FNM_PTS_VS). Como se pode 

observar no difratograma da fração magnética (amostra PTS_VS), as mesmas fases 

identificadas na fração representativa (FR) foram identificadas na fração magnética 

(amostra PTS_VS). Além disso, no difratograma da fração não magnética (amostra 

FNM_PTS_VS), as mesmas fases identificadas na fração magnética (amostra PTS_VS) 

foram identificadas na fração não magnética (amostra FNM_PTS_VS). Esses 

resultados corroboram com os resultados da análise química (Tabela 7 e Tabela 8), que 

mostraram que dentre todos os métodos de beneficiamento esse foi o menos eficiente.   
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Figura 31. Difratogramas da fração representativa (FR), da fração magnética obtida por 

meio do separador magnético via seco (PTS_VS) e da fração não magnética gerada no 

separador magnético via seco (FNM_PTS_VS). 

 

A Figura 32 ilustra os difratogramas da fração representativa (FR), da fração 

magnética obtida por meio do separador magnético via úmido (PTS_VU) e da fração 

não magnética gerada no separador magnético via úmido (FNM_PTS_VU). Como se 

pode observar no difratograma da fração magnética (amostra PTS_VU), a fase referente 

à silvita não foi identificada e as fases referentes à magnetita, à zincita, ao quartzo e às 

ferritas (de zinco e de cálcio) foram identificadas. Por sua vez, no difratograma da 

fração não magnética (amostra FNM_PTS_VU), a fase silvita também não foi 

identificada. Além disso, as fases referentes à magnetita e as ferritas (de zinco e de 

cálcio) foram identificadas e esse resultado corrobora com os compostos a base de ferro, 

zinco, cálcio, etc. que foram identificados durante a análise química na fração não 

magnética (Tabela 8). Por fim, é possível perceber que ambos os difratogramas (da 

amostra PTS_VU e FNM_PTS_VU) foram semelhantes.   
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Figura 32. Difratogramas da fração representativa (FR), da fração magnética obtida por 

meio do separador magnético via úmido (PTS_VU) e da fração não magnética gerada no 

separador magnético via úmido (FNM_PTS_VU). 

 

A Figura 33 ilustra os difratogramas da fração representativa (FR), da fração 

magnética obtida por meio do ímã número 1 (PTI1) e da fração não magnética gerada 

na separação com ímã número 1 (FNM_PTI1). Como se podem observar no 

difratograma da fração magnética (amostra PTI1), a fase referente à silvita não foi 

identificada e as fases referentes à magnetita, à zincita, ao quartzo e às ferritas (de zinco 

e de cálcio) foram identificadas. Todavia, a intensidade do pico do quartzo foi um pouco 

maior se comparado à fração representativa (FR). De fato, esse resultado corrobora com 

os dados obtidos na análise química (Tabela 7), haja vista que na fração representativa 

(FR) o dióxido de silício foi pequeno e não foi quantificada pelo equipamento. Em 

contrapartida, na amostra PTI1 foram identificados 2,84% de dióxido de silício.  

Por sua vez, no difratograma da fração não magnética (amostra FNM_PTI1), 

todas as fases identificadas foram as mesmas do difratograma da fração representativa 

(FR). Todavia, o pico referente ao quartzo foi menos intenso se comparado com o pico 
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no difratograma da fração representativa (FR). Esse resultado mostrou-se muito 

coerente com os dados obtidos na análise química (Tabela 8), uma vez que o percentual 

de dióxido de silício FNM_PTI1 foi tão pequeno que não foi identificado pelo 

equipamento. 
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Figura 33. Difratogramas da fração representativa (FR), da fração magnética obtida por 

meio do ímã número 1 (PTI1) e da fração não magnética gerada na separação com o ímã 

número 1 (FNM_ PTI1). 

A Figura 34 ilustra os difratogramas da fração representativa (FR), da fração 

magnética obtida por meio do ímã número 2 (PTI2) e da fração não magnética gerada 

na separação com ímã número 2 (FNM_PTI2). Como se podem observar no 

difratograma da fração magnética (amostra PTI2), a fase referente à silvita não foi 

identificada e as fases referentes à magnetita, à zincita, ao quartzo e às ferritas (de zinco 

e de cálcio) foram identificadas. Todavia, a intensidade do pico da zincita apresentou 

uma intensidade menor se comparada com o difratograma da fração representativa 

(FR). Esse resultado corrobora com os resultados obtidos na análise química (Tabela 

7), uma vez que o percentual de óxido de zinco identificado para a fração representativa 
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(FR) foi de 11,61% e na fração magnética (amostra PTI2) foi de 11,44%. Por sua vez, 

no difratograma da fração não magnética (amostra FNM_PTI2), todas as fases 

identificadas foram às mesmas do difratograma da fração representativa (FR). Todavia, 

o pico referente ao quartzo foi mais intenso se comparado com o pico no difratograma 

da fração representativa (FR). Além disso, o pico referente à silvita foi menos intenso se 

comparado com o pico no difratograma da fração representativa (FR). 
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Figura 34. Difratogramas da fração representativa (FR), da fração magnética obtida por 

meio do ímã número 2 (PTI2) e da fração não magnética gerada na separação com o ímã 

número 2 (FNM_ PTI2). 

 

A Figura 35 ilustra os difratogramas da fração representativa (FR), da fração 

magnética obtida por meio do ímã número 3 (PTI3) e da fração não magnética gerada 

na separação com ímã número 3 (FNM_PTI3). Como se podem observar no 

difratograma da fração magnética (amostra PTI3), a fase referente à silvita não foi 

identificada e as fases referentes à magnetita, à zincita, ao quartzo e às ferritas (de zinco 

e de cálcio) foram identificadas. Todavia, a intensidade do pico da zincita apresentou 
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uma intensidade menor se comparada com o difratograma da fração representativa 

(FR). Esse resultado corrobora com os resultados obtidos na análise química (Tabela 

7), uma vez que o percentual de óxido de zinco identificado para a fração representativa 

(FR) foi de 11,61% e na fração magnética (amostra PTI3) foi de 10,95%. Por sua vez, 

no difratograma da fração não magnética (amostra FNM_PTI3), todas as fases 

identificadas foram às mesmas do difratograma da fração representativa (FR). Todavia, 

o pico referente à silvita foi menos intenso se comparado com o pico no difratograma da 

fração representativa (FR). 
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Figura 35. Difratogramas da fração representativa (FR), da fração magnética obtida por 

meio do ímã número 3 (PTI3) e da fração não magnética gerada na separação com o ímã 

número 3 (FNM_ PTI3). 

 

Comparando esses resultados com os dados da literatura, percebe-se que no 

trabalho de Bruckard et al., 2005, os autores quantificaram as fases referentes à fração 

magnética e a fração não magnética. Eles observaram que em ambas as frações a fase 

franklinita apareceu de forma significativa: fração magnética (16,2%) e fração não 



96 

 

magnética (56,2%). A presença dessa fase dificulta a separação magnética entre o zinco 

e o ferro, haja vista que a ferrita de zinco possui alta estabilidade estrutural e, portanto, 

requer condições extremas para separar o zinco e o ferro que pertencem a essa estrutura 

(Suetens et al., 2015). Logo, a fração magnética pode conter percentuais significativos 

de franklinita a depender do teor de zinco presente no PAE não tratado. De fato, para 

todas as amostras deste trabalho a franklinita esteve presente, uma vez que a separação 

magnética é uma separação física e, portanto, não é capaz de separar o zinco e ferro que 

pertencem a esse espinélio (Luz, Sampaio e França, 2010).  

6.2.4. Caracterização magnética 

A Figura 36 ilustra o resultado das curvas de histerese das frações magnéticas 

(PTB, PTS_VS, PTS_VU, PTI1, PTI2 e PTI3) e da fração representativa (FR) obtidas 

por meio da magnotometria de amostra vibrante (MAV). É possível observar na Figura 

36 que todas as curvas de histerese possuem um perfil não linear e tem um valor 

máximo de magnetização (Ms) mesmo com a continua aplicação do campo magnético 

(H). Além disso, todas as curvas apresentaram o mesmo perfil de curva de histerese 

estreita, típica de materiais magnéticos moles. Esses resultados corroboram com os 

dados da análise química, visto que todas as amostras tiveram um perfil de composição 

química bem semelhante e, portanto, suas curvas de histerese também têm perfil bem 

semelhante. 
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Figura 36. Curvas de histerese das frações magnéticas (PTB, PTS_VS, PTS_VU, PTI1, PTI2 

e PTI3) e a fração representativa (FR). 
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A magnetização de saturação para as amostras PTB, PTS_VS, PTS_VU, PTI1, 

PTI2 e PTI3 foi de aproximadamente 38,96 emu.g
-1

, 35,64 emu.g
-1

, 39,29 emu.g
-1

, 

37,89 emu.g
-1

, 37,49 emu.g
-1

 e 38,83 emu.g
-1

, respectivamente. Esses valores de 

magnetização de saturação para as frações magnéticas foram muito próximo do valor 

obtido para o PAE sem beneficiamento (FR): 35,52 emu.g
-1

. Além disso, as amostras 

que apresentaram as maiores magnetizações de saturação (Ms) foram PTB, PTS_VU e 

PTI3. Esses resultados também corroboram com os dados obtidos da análise química 

(Tabela 7), haja vista que as amostras que possuíam os maiores teores de óxido de ferro 

foram as amostras PTB, PTS_VU e PTI3.  

No trabalho de Diniz et al., 2018, os autores realizaram um tratamento no PAE 

conhecido como redução programada em temperatura (600 °C e 700 °C) para formar 

diferentes fases de ferro (Fe
2+

/Fe
0
). Os resultados da magnetometria de amostra vibrante 

mostraram que o PAE após o tratamento apresentou uma magnetização de saturação 

maior, haja vista que as fases formadas foram o ferro metálico e magnetita e, 

consequentemente, possuem magnetização de saturação maior do que a fase inicial 

presente no PAE (maghemita). Além disso, os autores observaram que o PAE tratado a 

700 °C possuía uma magnetização de saturação maior (95,64 emu.g
-1

) do que o PAE 

tratado a 600 °C (40,20 emu.g
-1

). Eles atribuíram esse aumento na magnetização de 

saturação ao percentual das fases presentes: o PAE tratado a 700 °C possuía 18% de 

magnetita e 58% de ferro metálico, enquanto que o PAE tratado a 600 °C possuía 50% 

de magnetita e 42% de ferro metálico. 

6.3.Caracterização dos vidrados 

6.3.1. Caracterização óptica 

Nas Figura 37 a Figura 43 é possível observar as imagens referentes aos 

vidrados FRv, PTBv, PTS_VSv, PTS_VUv, PTI1v, PTI2v e PTI3v, respectivamente. 

Como se pode observar, os vidrados apresentaram nuances de amarelo quando o 

percentual de fração magnética é baixo (2%). À medida que o percentual de fração 

magnética aumenta, nuances de marrom predominam nos vidrados. Além disso, por 

meio de uma inspeção visual é possível observar que alguns vidrados apresentaram 

bolhas, principalmente, nas amostras com um percentual maior de fração magnética e 

sinterizadas em temperaturas mais altas (1140 e 1150 °C). 
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Figura 37. Imagens dos vidrados FRv em diferentes temperaturas de sinterização e com 

diferentes teores de PAE. 

 
Figura 38. Imagens dos vidrados PTBv em diferentes temperaturas de sinterização e com 

diferentes teores de fração magnética PTB. 
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Figura 39. Imagens dos vidrados PTS_VSv em diferentes temperaturas de sinterização e com 

diferentes teores de fração magnética PTS_VS. 

 
Figura 40. Imagens dos vidrados PTS_VUv em diferentes temperaturas de sinterização e com 

diferentes teores de fração magnética PTS_VU. 
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Figura 41. Imagens dos vidrados PTI1v em diferentes temperaturas de sinterização e com 

diferentes teores de fração magnética PTI1. 

 
Figura 42. Imagens dos vidrados PTI2v em diferentes temperaturas de sinterização e com 

diferentes teores de fração magnética PTI2. 
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Figura 43. Imagens dos vidrados PTI3v em diferentes temperaturas de sinterização e com 

diferentes teores de fração magnética PTI3. 

 

De modo geral, os vidrados sempre retêm quantidades substanciais de gases 

gerados durante o processo de vitrificação. Todavia, esses gases geram bolhas e quando 

essas bolhas são grandes e chegam à superfície, ocorrem distúrbios na superfície do 

vidrado e isso leva a formação de defeitos (Eppler, 2001; Eppler e Eppler, 2000). Neste 

trabalho, essas bolhas estão mais presentes nas amostras com um percentual maior de 

fração magnética e nas amostras sinterizadas em temperaturas mais altas. Para as bolhas 

que surgiram nos vidrados sinterizados em temperaturas mais elevadas (principalmente 

a 1150 °C), possivelmente, o surgimento dessas bolhas está relacionado com a 

sobrequeima ou com a taxa de aquecimento nos estágios iniciais da queima (Eppler, 

2001; Eppler e Eppler, 2000). Assim, pode-se concluir que os vidrados preparados a 

partir das frações magnéticas são mais adequados para temperaturas de queima mais 

baixa, como 1130 °C.  

As bolhas nos vidrados com um percentual maior de fração magnética surgiram, 

possivelmente, devido à presença de compostos na fração magnética que liberam gás 

durante o processo de queima. Além disso, pode haver compostos na fração magnética 

que levam o selamento do vidrado em uma temperatura muito baixa, resultando em um 
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tempo insuficiente para o gás escapar e levando a formação das bolhas. O óxido de 

chumbo, por exemplo, é muito reativo, o que promove a eliminação acelerada do gás 

produzido durante a queima do vidrado (Eppler, 2001; Eppler e Eppler, 2000). De fato, 

observando a Tabela 7 é possível notar que o PAE e todas as frações magnéticas 

possuem óxido de chumbo em um percentual variando entre 0,28 a 0,46%. Logo, é 

muito provável, que o aumento do percentual das frações magnéticas no vidrado e, 

consequentemente, o aumento no percentual de óxido de chumbo, promove a 

eliminação acelerada dos gases presentes no vidrado e formam as bolhas (Eppler e 

Eppler, 2000). 

Outro fator que é importante ressaltar, foi o rasgamento que houve na amostra 

PTS_VSv_2% sinterizada a 1150 °C. Vários fatores podem ter levado a formação desse 

defeito, todavia, o rasgamento ocorre com bastante frequência quando os vidrados são 

espessos, uma vez que estão mais propensos a rasgar (Eppler, 2001; Eppler e Eppler, 

2000). De fato, observando a Tabela 5, percebe que o valor da massa úmida de 

suspensão cerâmica aplicada sobre o suporte foi alta (1,70 g) em comparação com as 

demais amostras. A aplicação com aerógrafo é uma técnica manual e está sujeita a falha 

humana durante a aplicação das camadas de suspensão cerâmica. Portanto, a camada 

mais espessa do vidrado pode ter levado ao rasgamento da amostra.  

Por fim, para todas as amostras é possível observar o defeito chamado pinta de 

partículas, principalmente nas amostras PTBv e nas amostras com percentual menor de 

fração magnética em que os vidrados possuem tons são de amarelo. Uma pinta é uma 

partícula de material que não reagiu ou não molhou no vidrado. Vários fatores podem 

ter levado a formação desse defeito, todavia, a causa mais frequente é a contaminação 

por materiais estranhos que contém ferro na sua composição e a presença de partículas 

relativamente grandes que não reagiram (Eppler, 2001; Eppler e Eppler, 2000). Isso 

significa que, para o primeiro caso, é esperada a presença desse defeito nos vidrados, 

uma vez que tanto o PAE como as frações magnéticas (PTB, PTS_VS, PTS_VU, 

PTI1, PTI2 e PTI3) são ricas em óxido de ferro. No segundo caso, de fato, as amostras 

que apresentaram pintas de partículas mais evidentes foram as amostras PTBv. E, como 

já foi discutido na Figura 24, a fração magnética PTB incorporada ao vidrado foi a que 

apresentou o maior tamanho médio de partículas (20,872 μm) dentre todas as frações 

magnéticas. 

Na Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11 é possível observar os resultados das 

coordenadas colorimétricas dos vidrados com as frações magnéticas (PTB, PTS_VS, 
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PTS_VU, PTI1, PTI2 e PTI3) e a fração representativa (FR) após a sinterização em 

diferentes temperaturas. De acordo com as coordenadas CIEL*a*b*, o brilho é 

representado pela coordenada L*e sua escala vai de 0 (preto) a 100 (branco). Por sua 

vez, as coordenadas de cores a* e b* representam as características combinadas de 

matiz e croma. Ambos, a* e b*, possuem valores negativos e positivos: (+a*) indica 

estímulos de cor vermelha e (-a*) indica estímulos de cor verde; (+b*) indica estímulos 

de cor amarela e (-b*) indica estímulos de cor azul (Schanda, 2007). 

 

Tabela 9. Coordenadas colorimétricas dos vidrados com as frações magnéticas (PTB, 

PTS_VS, PTS_VU, PTI1, PTI2 e PTI3) e com a fração representativa (FR) sinterizados a 

1130 °C. 

Temperatura de sinterização = 1130 °C 

Amostra FRv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

FRv_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

FRv_4% 71,24 9,72 43,00 S2040-Y10R 

FRv_6% 61,70 10,52 41,36 S3040-Y10R 

FRv_8% 51,96 11,45 40,47 S4040-Y10R 

Amostra PTBv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTBv_2% 73,53 6,89 35,26 S2030-Y10R 

PTBv_4% 61,70 10,52 41,36 S3040-Y10R 

PTBv_6% 54,14 11,29 31,50 S4030-Y20R 

PTBv_8% 51,96 11,45 40,47 S4040-Y10R 

Amostra PTS_VSv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTS_VSv_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

PTS_VSv_4% 71,24 9,72 43,00 S2040-Y10R 

PTS_VSv_6% 62,57 10,28 32,43 S3030-Y20R 

PTS_VSv_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

Amostra PTS_VUv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTS_VUv_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

PTS_VUv_4% 71,58 10,43 33,47 S2030-Y20R 

PTS_VUv_6% 62,57 10,28 32,43 S3030-Y20R 

PTS_VUv_8% 51,96 11,45 40,47 S4040-Y10R 

Amostra PTI1v 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTI1v_2% 86,40 1,98 23,74 S1015-Y10R 

PTI1v_4% 71,24 9,72 43,00 S2040-Y10R 

PTI1v_6% 61,70 10,52 41,36 S3040-Y10R 

PTI1v_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

Amostra PTI2v 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTI2v_2% 83,41 6,24 27,39 S1020-Y20R 

PTI2v_4% 71,24 9,72 43,00 S2040-Y10R 

PTI2v_6% 61,70 10,52 41,36 S3040-Y10R 

PTI2v_8% 51,96 11,45 40,47 S4040-Y10R 
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Amostra PTI3v 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTI3v_2% 83,41 6,24 27,39 S1020-Y20R 

PTI3v_4% 65,11 7,60 32,42 S3040-Y10R 

PTI3v_6% 61,70 10,52 41,36 S3040-Y10R 

PTI3v_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

 

Para todas as temperaturas de sinterização (1130, 1140 e 1150 °C), é possível 

perceber que a coordenada a* indica estímulos de cor vermelha e b* indica estímulos de 

cor amarela, pois ambas as coordenadas são positivas. Exceto para uma amostra 

(PTI1v_2%) sinterizada a 1150 °C (Tabela 11) que teve sua coordenada a* negativa e, 

portanto, indicando estímulos de cor verde. De modo geral, percebe-se que à medida 

que o percentual de fração magnética aumenta no vidrado, a coordenada L* diminui. 

Esse resultado já é esperado, haja vista que com o aumento da concentração dessas 

frações magnéticas há uma maior concentração dos compostos de ferro presentes nos 

vidrados e, consequentemente, a cor vai ficando mais escura e o brilho vai diminuindo. 

As únicas exceções foram as amostras PTBv_8% e PTI3v_8% sinterizadas a 1150 °C 

(Tabela 11) e a amostra PTBv_8% sinterizada a 1140 °C (Tabela 10), que 

apresentaram uma coordenada L* maior dos que as suas respectivas amostras com 6%.  

Por sua vez, as coordenadas a* e b* apresentaram um comportamento específico 

para cada tipo de amostra e por isso é interessante comentar cada uma delas. Para as 

amostras FRv sinterizadas a 1130 °C (Tabela 9) e 1140 °C (Tabela 10), à medida que a 

concentração das frações magnéticas aumentou nos vidrados, a coordenada a* 

aumentou e a coordenada b* não apresentou nenhum comportamento padrão. Isso 

significa que os estímulos de cor vermelha aumentaram nos vidrados à medida que as 

concentrações das frações magnéticas aumentaram. Todavia, para a amostra FRv 

sinterizadas a 1150 °C (Tabela 11), à medida que a concentração das frações 

magnéticas aumentou nos vidrados, a coordenada a* aumentou e a coordenada b* 

aumentou até o percentual de 6%. Isso significa que os estímulos de cor vermelha e 

amarela aumentaram nos vidrados à medida que as concentrações das frações 

magnéticas aumentaram.    

Para as amostras PTBv sinterizadas a 1130 °C (Tabela 9), à medida que a 

concentração das frações magnéticas aumentou nos vidrados, a coordenada a* 

aumentou e a coordenada b* não apresentou nenhum comportamento padrão. Isso 

significa que os estímulos de cor vermelha aumentaram nos vidrados à medida que as 

concentrações das frações magnéticas aumentaram. Nas amostras PTBv sinterizadas a 
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1140 °C (Tabela 10), à medida que a concentração das frações magnéticas aumentou 

nos vidrados, a coordenada a* aumentou até o percentual de 6% e a coordenada b* não 

apresentou nenhum comportamento padrão. Nas amostras PTBv sinterizadas a 1150 °C 

(Tabela 11), à medida que a concentração das frações magnéticas aumentou nos 

vidrados, as coordenadas a* e b* aumentaram até o percentual de 6%.   

Para as amostras PTS_VSv sinterizadas a 1130 °C (Tabela 9), à medida que a 

concentração das frações magnéticas aumentou nos vidrados, a coordenada a* 

aumentou até o percentual de 6% e a coordenada b* não apresentou nenhum 

comportamento padrão. Nas amostras PTS_VSv sinterizadas a 1140 °C (Tabela 10), à 

medida que a concentração das frações magnéticas aumentou nos vidrados, as 

coordenadas a* e b* não apresentaram nenhum comportamento padrão. Nas amostras 

PTS_VSv sinterizadas a 1150 °C (Tabela 11), à medida que a concentração das frações 

magnéticas aumentou nos vidrados, a coordenada a* aumentou até o percentual de 6% e 

a coordenada b* aumentou. Isso significa que os estímulos de cor amarela aumentaram 

nos vidrados à medida que as concentrações das frações magnéticas aumentaram. 

  

Tabela 10. Coordenadas colorimétricas dos vidrados com as frações magnéticas (PTB, 

PTS_VS, PTS_VU, PTI1, PTI2 e PTI3) e com a fração representativa (FR) sinterizados a 

1140 °C. 

Temperatura de sinterização = 1140 °C 

Amostra FRv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

FRv_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

FRv_4% 71,24 9,72 43,00 S2040-Y10R 

FRv_6% 61,70 10,52 41,36 S3040-Y10R 

FRv_8% 51,96 11,45 40,47 S4040-Y10R 

Amostra PTBv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTBv_2% 72,98 2,77 35,42 S2030-Y 

PTBv_4% 65,11 7,60 32,42 S3030-Y10R 

PTBv_6% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

PTBv_8% 57,62 5,57 23,67 S4020-Y10R 

Amostra PTS_VSv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTS_VSv_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

PTS_VSv_4% 71,58 10,43 33,47 S2030-Y20R 

PTS_VSv_6% 62,57 10,28 32,43 S3030-Y20R 

PTS_VSv_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

Amostra PTS_VUv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTS_VUv_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

PTS_VUv_4% 71,24 9,72 43,00 S2040-Y10R 

PTS_VUv_6% 65,11 7,60 32,42 S3030-Y10R 

PTS_VUv_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 
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Amostra PTI1v 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTI1v_2% 86,40 1,98 23,74 S1015-Y10R 

PTI1v_4% 71,58 10,43 33,47 S2030-Y20R 

PTI1v_6% 61,70 10,52 41,36 S3040-Y10R 

PTI1v_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

Amostra PTI2v 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTI2v_2% 82,83 1,15 37,83 S1030-Y 

PTI2v_4% 71,24 9,72 43,00 S2040-Y10R 

PTI2v_6% 62,57 10,28 32,43 S3030-Y20R 

PTI2v_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

Amostra PTI3v 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTI3v_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

PTI3v_4% 65,11 7,60 32,42 S3030-Y10R 

PTI3v_6% 61,70 10,52 41,36 S3040-Y10R 

PTI3v_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

 

Para as amostras PTS_VUv sinterizadas a 1130 °C (Tabela 9), a 1140 °C (Tabela 

10) e a 1150 °C (Tabela 11), à medida que a concentração das frações magnéticas 

aumentou nos vidrados, as coordenadas a* e b* não apresentaram nenhum 

comportamento padrão. Por sua vez, para as amostras PTI1v sinterizadas a 1130 °C 

(Tabela 9), à medida que a concentração das frações magnéticas aumentou nos 

vidrados, a coordenada a* aumentou até 6% e a coordenada b* não apresentou nenhum 

comportamento padrão. Já nas amostras PTI1v sinterizadas a 1140 °C (Tabela 10), à 

medida que a concentração das frações magnéticas aumentou nos vidrados, as 

coordenadas a* e b* aumentaram até 6%. Por fim, nas amostras PTI1v sinterizadas a 

1150 °C (Tabela 11), à medida que a concentração das frações magnéticas aumentou 

nos vidrados, as coordenadas a* e b* não apresentaram nenhum comportamento padrão. 

Para as amostras PTI2v sinterizadas a 1130 °C (Tabela 9), à medida que a 

concentração das frações magnéticas aumentou nos vidrados, a coordenada a* 

aumentou e a coordenada b* não apresentou nenhum comportamento padrão. Isso 

significa que os estímulos de cor vermelha aumentaram nos vidrados à medida que as 

concentrações das frações magnéticas aumentaram. Por sua vez, para as amostras 

PTI2v sinterizadas a 1140 °C (Tabela 10), à medida que a concentração das frações 

magnéticas aumentou nos vidrados, as coordenadas a* aumentou até 6% e a coordenada 

b* não apresentou nenhum comportamento padrão. Todavia, para as amostras PTI2v 

sinterizadas a 1150 °C (Tabela 11), à medida que a concentração das frações 
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magnéticas aumentou nos vidrados, as coordenadas a* e b* não apresentaram nenhum 

comportamento padrão.  

Por fim, para as amostras PTI3v sinterizadas a 1130 °C (Tabela 9) e 1140 °C 

(Tabela 10), à medida que a concentração das frações magnéticas aumentou nos 

vidrados, as coordenadas a* e b* aumentaram até 6%. Por sua vez, para as amostras 

PTI3v sinterizadas a 1150 °C (Tabela 11), à medida que a concentração das frações 

magnéticas aumentou nos vidrados, as coordenadas a* e b* não apresentaram nenhum 

comportamento padrão. De fato, todos esses resultados estão de acordo com o Sistema 

Natural de Cores (NCS), em que os códigos de cores consistem em quatro dígitos 

seguidos por um código alfanumérico, que se relaciona às porcentagens de 

luminosidade e saturação. O código alfanumérico é baseado em pares que compõem as 

seis cores elementares: branco, preto, amarelo, vermelho, azul e verde. Observando os 

códigos NCS nas Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11, percebe-se que todas as amostras 

possuem nuances de amarelas (por isso o Y no código NCS – yellow) com um 

percentual de vermelho (por isso o R no código NCS – red) que varia de 10 a 20% a 

depender do percentual de fração magnética incorporada. As exceções foram as 

amostras PTBv_2% e PTI2v_2% sinterizadas a 1140 °C (Tabela 10) e as amostras 

PTBv_8%, PTI1v_2%, PTI3v_4% e PTI3v_8% sinterizadas a 1150 °C (Tabela 11), 

que foram consideradas 100% amarelas. 

 
Tabela 11. Coordenadas colorimétricas dos vidrados com as frações magnéticas (PTB, 

PTS_VS, PTS_VU, PTI1, PTI2 e PTI3) e com a fração representativa (FR) sinterizados a 

1150 °C. 

Temperatura de sinterização = 1150 °C 

Amostra FRv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

FRv_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

FRv_4% 73,53 6,89 35,26 S2030-Y10R 

FRv_6% 61,70 10,52 41,36 S3040-Y10R 

FRv_8% 51,96 11,45 40,47 S4040-Y10R 

Amostra PTBv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTBv_2% 75,04 3,97 24,83 S2020-Y10R 

PTBv_4% 65,11 7,60 32,42 S3030-Y10R 

PTBv_6% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

PTBv_8% 58,23 3,51 24,14 S4020-Y 

Amostra PTS_VSv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTS_VSv_2% 80,63 4,75 22,98 S1515-Y20R 

PTS_VSv_4% 65,11 7,60 32,42 S3030-Y10R 

PTS_VSv_6% 62,57 10,28 32,43 S3030-Y20R 

PTS_VSv_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 
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Amostra PTS_VUv 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTS_VUv_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

PTS_VUv_4% 71,58 10,43 33,47 S2030-Y20R 

PTS_VUv_6% 68,88 2,36 15,81 S3010-Y10R 

PTS_VUv_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

Amostra PTI1v 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTI1v_2% 86,13 -0,22 28,52 S1020-Y 

PTI1v_4% 71,58 10,43 33,47 S2030-Y20R 

PTI1v_6% 65,11 7,60 32,42 S3030-Y10R 

PTI1v_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

Amostra PTI2v 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTI2v_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

PTI2v_4% 71,58 10,43 33,47 S2030-Y20R 

PTI2v_6% 62,57 10,28 32,43 S3030-Y20R 

PTI2v_8% 55,14 8,72 32,78 S4030-Y10R 

Amostra PTI3v 

Amostra L* a* b* Código NCS 

PTI3v_2% 84,16 2,94 27,42 S1020-Y10R 

PTI3v_4% 72,98 2,47 35,42 S2030-Y 

PTI3v_6% 65,11 7,60 32,42 S3030-Y10R 

PTI3v_8% 67,00 1,98 25,26 S3020-Y 

 

 

Foram escolhidas três temperaturas de queima para os vidrados: 1130, 1140 e 

1150 °C. Essas três temperaturas foram escolhidas por dois motivos: o primeiro deles é 

que o fabricante do vidrado recomenda que ele seja utilizado em uma faixa de 

temperatura de 1130 – 1150 °C. O segundo motivo é que as análises térmicas do PAE 

(Figura 22) mostraram que esse resíduo apresentou comportamento estável na faixa de 

temperatura entre 1045 – 1200 °C, uma vez que a perda de massa nessa faixa de 

temperatura foi de aproximadamente 1,9%. Logo, não é interessante utilizar esse 

resíduo em temperaturas menores que 1045 °C, pois vários eventos térmicos ocorrem 

antes dessa temperatura. Por fim, três temperaturas diferentes foram utilizadas a fim de 

avaliar a estabilidade de cor (∆E) dos vidrados quando há pequenas variações de 

temperatura no processo de queima dos revestimentos cerâmicos, uma vez que esse tipo 

de variação de temperatura é muito comum na indústria (Oliveira e Hotza, 2015).  

A Tabela 12 abaixo mostra os resultados obtidos para a estabilidade de cor (∆E) 

dos vidrados quando há pequenas variações na temperatura de queima. A estabilidade 

da cor foi testada para esses vidrados alterando a temperatura de queima (1140 °C) em ± 

10 °C e, em seguida, calculando os valores de ΔE =  (𝛥𝐿)2 + (𝛥𝑎)2 + (𝛥𝑏)2). Se ΔE< 

1 significa que as diferenças de cor não podem ser percebidas pelo observador padrão. 
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Se 1 <ΔE< 2 apenas um observador experiente pode observar a diferença de cor. Se 2 

<ΔE< 3,5 um observador inexperiente pode detectar as diferenças de cor. Se 3,5 <ΔE< 

5 qualquer pessoa pode perceber a diferença de cor. E se ΔE > 5, duas cores distintas 

podem ser observadas (Carneiro, Capela, et al., 2018). 

 

Tabela 12. Estabilidade de cor dos vidrados sinterizados em diferentes temperaturas. 

Amostra FRv 

Amostra ∆E1 (1140 °C – 1130°C) ∆E2 (1150 °C – 1140°C) 

FRv_2% 0 0 

FRv_4% 0 8,55 

FRv_6% 0 0 

FRv_8% 0 0 

Amostra PTBv 

Amostra ∆E1 (1140 °C – 1130°C) ∆E2 (1150 °C – 1140°C) 

PTBv_2% 4,16 10,86 

PTBv_4% 10,00 0 

PTBv_6% 3,04 0 

PTBv_8% 18,68 2,20 

Amostra PTS_VSv 

Amostra ∆E1(1140 °C – 1130°C) ∆E2 (1150 °C – 1140°C) 

PTS_VSv_2% 0 5,95 

PTS_VSv_4% 9,56 7,14 

PTS_VSv_6% 0 0 

PTS_VSv_8% 0 0 

Amostra PTS_VUv 

Amostra ∆E1 (1140 °C – 1130°C) ∆E2 (1150 °C – 1140°C) 

PTS_VUv_2% 0 0 

PTS_VUv_4% 9,56 9,56 

PTS_VUv_6% 3,69 17,82 

PTS_VUv_8% 8,76 0 

Amostra PTI1v 

Amostra ∆E1 (1140 °C – 1130°C) ∆E2 (1150 °C – 1140°C) 

PTI1v_2% 0 5,27 

PTI1v_4% 9,56 0 

PTI1v_6% 0 10,00 

PTI1v_8% 0 0 

Amostra PTI2v 

Amostra ∆E1 (1140 °C – 1130°C) ∆E2 (1150 °C – 1140°C) 

PTI2v_2% 11,63 10,65 

PTI2v_4% 0 9,56 

PTI2v_6% 8,98 0 

PTI2v_8% 8,76 0 

Amostra PTI3v 

Amostra ∆E1 (1140 °C – 1130°C) ∆E2 (1150 °C – 1140°C) 

PTI3v_2% 3,38 0 

PTI3v_4% 0 9,86 

PTI3v_6% 0 10,00 

PTI3v_8% 0 15,58 
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Todas as amostras apresentaram um comportamento diferente referente à 

estabilidade de cor. Percebe-se que para as amostras FRv, ΔE1 para a diferença de 

temperatura entre 1140 °C e 1130 °C é igual a zero para todas as concentrações do PAE 

sem beneficiamento (FR). Isso significa que ΔE1< 1 e que as diferenças de cor não 

podem ser percebidas pelo observador padrão. Esse foi o melhor resultado de 

estabilidade de cor dentre todas as amostras, haja vista que independente do percentual 

adicionado e da variação da temperatura de queima entre 1130 e 1140 °C, não houve 

nenhuma mudança nas coordenadas colorimétricas. Para ΔE2, isto é, para a diferença de 

temperatura entre 1150 °C e 1140 °C, as amostras FRv com 2, 6 e 8% de PAE 

apresentou uma ótima estabilidade de cor (ΔE2< 1). Todavia, na amostra FRv com 

4%duas cores distintas podem ser observadas por um observador comum, haja vista que 

ΔE2>5.  

Para os vidrados preparados a partir das frações magnéticas, os que apresentaram 

melhor estabilidade de cor (ΔE1), isto é, os vidrados em que as diferenças de cor não 

podem ser percebidas pelo observador padrão, foram: PTS_VSv (2%, 6% e 8%), 

PTS_VUv (2%), PTI1v (2%, 6% e 8%), PTI2v (4%) e PTI3v (4%, 6% e 8%). Por sua 

vez, os vidrados preparados a partir das frações magnéticas que apresentaram melhor 

estabilidade de cor (ΔE2) foram: PTBv (4% e 6%), PTS_VSv (6% e 8%), PTS_VUv 

(2% e 8%), PTI1v (4% e 8%), PTI2v (6% e 8%) e PTI3v (2%).      

6.4.Caracterização das placas cerâmicas 

6.4.1. Caracterização física 

As placas cerâmicas (Padrão, PTBp, PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e 

PTI3p) foram caracterizadas quanto as suas propriedades físicas, como a retração de 

secagem (linear e volumétrica) e a retração de queima (linear e volumétrica), de acordo 

com a Figura 44. Os valores de retração linear de secagem variaram entre 0,32 a 0,47 

%, os de retração volumétrica de secagem variaram entre 1,31 a 4,09%, os de retração 

linear de queima variaram entre 5,16 a 5,51% e os de retração volumétrica de queima 

variaram entre 13,92 a 15,78%. Como se pode observar, as retrações de secagem (linear 

e volumétrica) e de queima (linear e volumétrica) apresentaram valores semelhantes 

tanto para a amostra Padrão como para as amostras com as frações não magnéticas 

(PTBp, PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e PTI3p). Isso evidencia que a adição de 

2,5% das frações não magnéticas à massa argilosa não influenciou nos valores de 
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retração das placas cerâmicas, uma vez que as diferenças de retração estão dentro do 

desvio padrão.  

Padrao PTBp PTS_VSp PTS_VUp PTI1p PTI2p PTI3p
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Figura 44. Retração de secagem e de queima das placas cerâmicas com e sem as frações não 

magnéticas. 

 

Outro fator que é importante ressaltar é as diferenças no perfil de comportamento 

entre a retração linear e volumétrica. Observando a Figura 44 percebe-se que a 

diferença entre os percentuais das retrações linear e volumétrica é grande, 

independentemente se é a retração de secagem ou de queima. Possivelmente isso 

acontece porque a retração linear é mensurada apenas em uma única dimensão, 

geralmente, o comprimento da placa por ser maior. Por sua vez, a retração volumétrica é 

mensurada nas três dimensões (comprimento, largura e espessura). Logo, quando a 

retração volumétrica é calculada, o percentual vai ser claramente maior do que a 

retração linear, uma vez que a retração volumétrica considera as três dimensões da 

placa. Por fim, os valores de retração linear de queima para substratos utilizados como 

revestimento cerâmico devem estar entre 3% a 5% (3% para argilas carbonáticas e 

cauliníticas, 4% para argilas plásticas e 5% para argilas gresificáveis) (Oliveira e Hotza, 

2015). Portanto, os valores de retração linear de queima obtidos neste trabalho estão 

próximos aos valores já encontrados no setor de revestimento cerâmico.  

Alguns trabalhos na literatura já incorporaram o PAE em matriz de cerâmica 

vermelha, como forma de reaproveitamento deste resíduo. Como a composição química 

do PAE e da fração não magnética (Tabela 8) são semelhantes em termos qualitativos, é 
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interessante comparar os resultados já existentes na literatura com os resultados obtidos 

neste trabalho. No trabalho de Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A C de, et al., 

2011, por exemplo, a adição do PAE aumentou a retração linear de queima de 6,3% 

(amostra com 0% PAE) para 7,3% (amostra com 5% de PAE) nos corpos de prova 

sinterizados a 1100 °C (mesma temperatura de queima utilizada neste trabalho). 

Por sua vez, no trabalho de Mymrin et al., 2016 o PAE e outros resíduos (areia de 

fundição, vidro galvânico rejeitado e sal da neutralização do acumulador ácido) foram 

incorporados à massa argilosa para preparação dos corpos de prova. Os resultados desse 

trabalho mostraram que a adição dos resíduos aumentava a retração linear de queima 

(6,27 – 9,77%), se comparados com a amostra de argila pura (4,02%). Todavia, foi 

observado que a amostra que não apresentava o PAE na sua composição apresentou 

uma retração linear de queima menor (6,32%) do que a maioria das amostras que 

possuíam o PAE na sua composição (9,77%). 

Como foram relatados acima, ambos os trabalhos da literatura observaram um 

aumento na retração linear de queima dos corpos de prova com adição do PAE. Essa 

retração ocorre devido à presença de K2O no PAE que pode promover facilmente a 

formação de fases eutéticas com a argila (que possui altos teores de SiO2), e, 

consequentemente, formando uma maior quantidade de fase líquida. Logo, essa maior 

quantidade de fase líquida promove o fechamento dos poros abertos e aumenta sua 

retração (Vieira et al., 2013). Todavia, esse comportamento não foi observado neste 

trabalho, haja vista que o percentual de fração não magnética utilizado neste trabalho 

(2,5%) foi bastante inferior aos percentuais de PAE utilizados nos trabalhos da literatura 

(5 a 90%). 

Os valores de densidade real e densidade aparente foram determinados por meio 

de uma adaptação da norma ASTM C373, 2018 e os resultados podem ser observados 

na Figura 45. Os valores de densidade real variaram entre 1,99 a 2,02 g.cm
-3

 e os 

valores de densidade aparente variaram entre 1,63 a 1,66 g.cm
-3

. Como se pode 

observar, as densidades (real e aparente) apresentaram valores semelhantes tanto para a 

amostra Padrão como para as amostras com as frações não magnéticas (PTBp, 

PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e PTI3p). Isso evidencia que a adição de 2,5% 

das frações não magnéticas à massa argilosa não influenciou nos valores de densidades 

das placas cerâmicas, visto que as diferenças de densidades estão dentro do desvio 

padrão. Além disso, esses resultados corroboram com os resultados das retrações de 

secagem e retrações de queima. 
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Figura 45. Densidades (real e aparente) das placas cerâmicas com e sem as frações não 

magnéticas. 

 

Nos trabalhos da literatura que já incorporaram o PAE em matriz de cerâmica 

vermelha, como o de Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011, o 

valor da densidade aparente foi de 2,27 g.cm
-3

 para os corpos de prova sinterizados a 

1100 °C com 5% de PAE em sua composição, enquanto os corpos de prova sem PAE 

apresentaram densidade aparente de 2,19 g.cm
-3

. Eles observaram que a adição do PAE 

à massa argilosa aumentou a densidade aparente dos corpos de prova à medida que o 

teor de PAE aumentou. Todavia, esse resultado não foi observado neste trabalho, uma 

vez que o percentual de fração não magnética utilizado neste trabalho foi bem inferior 

(2,5%). 

Em relação aos valores de absorção de água e porosidade aparente, eles também 

foram determinados por meio de uma adaptação da norma ASTM C373, 2018 e os 

resultados podem ser observados na Figura 46. Os valores de absorção de água 

variaram entre 10,64 a 11,40% e os valores da porosidade aparente variaram entre 17,61 

a 18,63%. Além disso, a Figura 47 mostra os valores do volume de poros abertos e do 

volume das porções impermeáveis, que são proporcionais ao percentual de porosidade 

aparente de todas as placas cerâmicas. Como se pode observar na Figura 46 os valores 

de absorção de água foram maiores do que 10%. De acordo com a norma ISO 13006, 

1998, as placas cerâmicas que apresentarem absorção de água maior que 10% deverão 

ser classificadas como revestimento cerâmico do tipo poroso (grupo BIII) e poderão ser 
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aplicadas em paredes internas e piscinas. Adicionalmente, os valores da absorção de 

água e da porosidade aparente apresentaram valores semelhantes tanto para a amostra 

Padrão como para as amostras com as frações não magnéticas (PTBp, PTS_VSp, 

PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e PTI3p). Isso evidencia que a adição de 2,5% das frações 

não magnéticas à massa argilosa não influenciou nos valores de densidades das placas 

cerâmicas, haja vista que as diferenças de densidades estão dentro do desvio padrão.    
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Figura 46. Valores da absorção de água e porosidade aparente para as placas cerâmicas com 

e sem frações não magnéticas. 

 

Nos trabalhos da literatura que já incorporaram o PAE em matriz de cerâmica 

vermelha, como o de Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011, os 

valores da absorção de água e da porosidade aparente foram de 8,8% e 19,9%, 

respectivamente, para os corpos de prova sinterizados a 1100 °C com 5% de PAE em 

sua composição, enquanto os corpos de prova sem PAE apresentaram absorção de água 

e porosidade aparente de 9,5% e 20,9%, respectivamente. Por sua vez, Stathopoulos et 

al., 2013 preparam blocos estruturais em escala piloto com adição de 2,5% de PAE na 

composição e foram sinterizados a 950 °C. Eles observaram que o valor da absorção de 

água para os blocos preparados com 2,5% de PAE foi de 16,5%, enquanto os blocos 

preparados apenas com argila apresentaram um percentual de 17,2%.  
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Figura 47. Volume exterior, de poros abertos e das porções impermeáveis das placas 

cerâmicas com e sem as frações não magnéticas. 

 

Além disso, no trabalho de Vieira et al., 2013, o valor da absorção de água foi de 

11,5% para os corpos de prova sinterizados a 850 °C com 5% de PAE em sua 

composição, enquanto os corpos de prova sem PAE apresentaram absorção de água de 

10,0%. Por fim, no trabalho de Mymrin et al., 2016, foram preparados diversos corpos 

de prova com diferentes teores de PAE e outros resíduos (areia de fundição gasta, vidro 

galvânico rejeitado e sal da neutralização do acumulador ácido) e foram sinterizados a 

1100 °C. Os valores de absorção de água para os corpos de prova preparados com PAE 

variaram entre 3,04% a 6,32%. Todavia, o corpo de prova preparado sem o PAE e com 

os outros resíduos apresentou absorção de água igual a 6,68%. Enquanto que o corpo de 

prova preparado apenas com argila apresentou absorção de água igual a 7,13%. 

Em todos os trabalhos os autores observaram que a adição do PAE à massa 

argilosa diminuiu a absorção de água dos corpos de prova à medida que o teor de PAE 

aumentou. Todavia, esse resultado não foi observado neste trabalho, pois o percentual 

de PAE utilizado neste trabalho (2,5%) foi inferior ao utilizado no trabalho de Machado, 

Valenzuela-Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011; Mymrin et al., 2016; Vieira et al., 

2013. Em relação ao trabalho de Stathopoulos et al., 2013, os autores utilizaram o 

mesmo percentual de PAE deste trabalho. Entretanto, os blocos estruturais foram 

sinterizados a 950 °C, uma temperatura mais baixa do que a utilizada neste trabalho. 

Consequentemente, é esperado que a absorção de água do trabalho de Stathopoulos et 
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al., 2013 seja maior do que a absorção de água obtida neste trabalho porque a 950 °C 

não há formação de fase líquida suficiente para fechar os poros abertos (Teo et al., 

2019).   

Os resultados de absorção de água e porosidade aparente obtidos neste trabalho 

corroboram com os resultados das retrações de secagem, retrações de queima, densidade 

real e densidade aparente. Dados da literatura já mostraram que a retração de queima 

dos produtos cerâmicos está diretamente relacionada com a densidade aparente e a 

porosidade aparente (Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011; 

Mymrin et al., 2016; Teo et al., 2019). De fato, a retração linear de queima e a 

densidade aparente obtidos neste trabalho apresentaram valores em torno de 5% e 1,6 

g.cm
-3

, respectivamente. Esses valores são baixos se comparados com os dados na 

literatura sob as mesmas condições de queima (Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. 

A.C. de, et al., 2011; Mymrin et al., 2016). 

Todavia, os valores da porosidade aparente e da absorção de água obtidos neste 

trabalho apresentaram valores em torno de 18% e 11%, respectivamente. Esses valores 

são altos se comparados com os dados na literatura sob as mesmas condições de queima 

(Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011; Mymrin et al., 2016; 

Vieira et al., 2013), haja vista que temperaturas de queima mais baixas (menor que 1100 

°C) tendem a gerar valores de porosidade aparente e absorção de água maiores porque 

não há formação de fases eutéticas e, consequentemente, de fase líquida para fechar os 

poros abertos (Teo et al., 2019). Logo, à medida que a retração linear de queima e a 

densidade aparente diminuem, a porosidade aparente e a absorção de água aumentam.  

O último resultado referente às propriedades tecnológicas das placas cerâmicas 

com (PTBp, PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e PTI3p) e sem (Padrão) as 

frações não magnéticas foram os valores de resistência à flexão (ou módulo de ruptura) 

determinado pela norma ASTM C1505, 2016. Os valores da resistência à flexão das 

placas cerâmicas variaram entre 13,65 MPa a 15,57 MPa, como mostra a Figura 48. 

Como se pode observar, os valores da resistência à flexão apresentaram valores 

semelhantes tanto para a amostra Padrão como para as amostras com as frações não 

magnéticas (PTBp, PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e PTI3p). Isso evidencia que 

a adição de 2,5% das frações não magnéticas à massa argilosa não influenciou nos 

valores de resistência à flexão das placas cerâmicas, haja vista que as diferenças de 

resistências estão dentro do desvio padrão. Entretanto, a norma ISO 13006, 1998 

determina que as placas cerâmicas classificadas como BIII (de acordo com a absorção 
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de água) devem apresentar resistência à flexão mínima de 15 MPa. De acordo com a 

Figura 48, percebe-se que as amostras que atendem o requisito mínimo da norma são: a 

padrão, a PTI1p e a PTI2p. 
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Figura 48. Valores da resistência à flexão das placas cerâmicas com e sem frações não 

magnéticas e o valor mínimo de resistência à flexão exigida pela norma ISO 13006. 

 

Nos trabalhos da literatura que já incorporaram o PAE em matriz de cerâmica 

vermelha, como o de Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011, a 

resistência à flexão foi de 0,22 MPa para os corpos de prova sinterizados a 1100 °C com 

5% de PAE em sua composição, enquanto os corpos de prova sem PAE apresentaram 

resistência à flexão de 0,28 MPa. Por sua vez, no trabalho de Mymrin et al., 2016, 

foram preparados diversos corpos de prova sinterizados a 1100 °C com diferentes teores 

de PAE e outros resíduos (areia de fundição gasta, vidro galvânico rejeitado e sal da 

neutralização do acumulador ácido). Os valores de resistência à flexão para os corpos de 

prova preparados com PAE variaram entre 4,04 MPa a 13,87 MPa. Todavia, o corpo de 

prova preparado sem o PAE e com os outros resíduos apresentou resistência à flexão 

igual a 5,13 MPa. Enquanto que o corpo de prova preparado apenas com argila 

apresentou resistência a flexão igual a 7,53 MPa. 

Em ambos os trabalhos, os autores observaram que, de forma geral, a adição do 

PAE à massa argilosa aumentou os valores de resistência à flexão. Entretanto, Machado, 

Valenzuela-Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011 observaram que para percentuais iguais 

ou menores que 10% a resistência à flexão cai. Apenas para percentuais maiores que 
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10% de PAE nas placas cerâmicas a resistência aumenta. Já Mymrin et al., 2016 

observaram que o melhor resultado para resistência à flexão foi para as placas cerâmicas 

com percentual de PAE igual a 35%. Com relação aos resultados de resistência à flexão 

obtida neste trabalho, os valores foram maiores se comparados com os valores 

encontrados na literatura. Isso é um fato positivo, pois o pequeno percentual de fração 

não magnética (2,5%) adicionado à massa argilosa não diminuiu os valores de 

resistência à flexão como ocorreu no trabalho de Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. 

A.C. de, et al., 2011. 

Os resultados de resistência à flexão obtidos neste trabalho corroboram com os 

resultados das retrações (de secagem e de queima), densidades (real e aparente), 

absorção de água e porosidade aparente. É possível notar que os valores de absorção de 

água e porosidade aparente foram altos e que os valores das retrações, das densidades e 

da resistência à flexão foram relativamente baixos. Isto significa que existe uma relação 

entre essas propriedades tecnológicas em que aquelas são inversamente proporcionais a 

estas. Na relação entre a porosidade aparente e a resistência à flexão, por exemplo, os 

poros atuam basicamente como pontos de concentração de tensões e iniciadores da 

propagação de trincas nos revestimentos cerâmicos. Logo, revestimentos cerâmicos com 

maior porosidade aparente terão menor resistência à flexão (Teo et al., 2019). 

Além disso, em todos os casos, o pequeno teor de PAE incorporado às placas 

cerâmicas não influenciou nessas propriedades tecnológicas. Isso pode ser atribuído ao 

baixo teor de fração não magnética que foi incorporada às placas cerâmicas. Entretanto, 

esse comportamento não foi observado em outros trabalhos na literatura, haja vista que 

na maioria dos trabalhos os autores utilizaram percentuais de PAE de até 90% em massa 

(Machado, Valenzuela-Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011; Mymrin et al., 2016; 

Stathopoulos et al., 2013; Vieira et al., 2013). Na literatura, a maioria dos trabalhos que 

incorporaram o PAE às placas cerâmicas observou que o aumento no percentual desse 

resíduo contribuiu para o aumento da retração linear, da densidade aparente e da 

resistência à flexão, haja vista que já é estabelecido na literatura que o óxido de ferro 

presente no PAE atua como agente de fluxo em placas cerâmicas devido à diminuição 

na temperatura de queima das massas cerâmicas por meio da formação de fase vítrea 

viscosa de baixa temperatura. Consequentemente, essa formação de fase líquida 

contribui para o aumento da retração linear de queima, da densidade aparente e da 

resistência à flexão (Oliveira e Hotza, 2015; Teo et al., 2019). Assim, mesmo as frações 

não magnéticas sendo ricas em óxido de ferro (Tabela 8), nenhuma diferença 
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significativa nas propriedades tecnológicas foi observada para as amostras Padrão, 

PTBp, PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e PTI3p devido ao baixo teor desse 

composto nas placas.  

6.4.2. Caracterização estrutural 

A Figura 49 ilustra os difratogramas das placas cerâmicas (Padrão, PTBp, 

PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, PTI2p e PTI3p) após a queima a 1100 °C. É possível 

observar que algumas fases cristalinas foram formadas após a queima como: quartzo 

(SiO2), mulita (Al2(Al2,8)Si1,2O9,6), chabazita (Ca1,979Al3,8Si8,2O24) e silicato de cálcio 

(Ca2SiO4). Para todas as amostras (Padrão, PTBp, PTS_VSp, PTS_VUp, PTI1p, 

PTI2p e PTI3p) foram identificadas as mesmas fases cristalinas. Isso evidencia que a 

adição de 2,5% das frações não magnéticas à massa argilosa não influenciou no 

surgimento de novas fases cristalinas durante o processo de queima das placas 

cerâmicas. 
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Figura 49. Difratogramas das placas cerâmicas com e sem as frações não magnéticas após a 

queima. 

Com relação às fases cristalinas, a presença do quartzo é bastante comum em 

vários trabalhos na literatura que realizaram análise estrutural por difração de raios X 

das placas cerâmicas com adição de PAE após a sinterização (Machado, Valenzuela-
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Diaz, Souza, C. A.C. de, et al., 2011; Mymrin et al., 2016; Pureza, Vicenzi e Bergmann, 

2007; Stathopoulos et al., 2013). Essa fase atua como um ligante no estado sólido e, 

consequentemente, aumenta a resistência mecânica à flexão das placas (Stathopoulos et 

al., 2013). Por sua vez, o silicato de cálcio é uma fase comumente identificada em 

vários trabalhos na literatura que realizaram análise estrutural por difração de raios X 

das placas cerâmicas com adição de PAE após a sinterização (Mymrin et al., 2016; 

Stathopoulos et al., 2013). Essa fase é responsável pelo aumento das propriedades 

mecânicas das placas cerâmicas. Todavia, nos trabalhos encontrados na literatura, essa 

fase referente ao silicato de cálcio é a wollastonita (CaO.SiO2).   

A mulita é um aluminato comumente identificado em produtos cerâmicos à base 

de argilas cauliníticas (ver difratograma da massa argilosa na Figura 20) e alguns 

trabalhos na literatura também identificaram esta fase após a queima da argila com PAE 

a 1100 °C (Mymrin et al., 2016; Pureza, Vicenzi e Bergmann, 2007). O processo de 

transformação da caulinita para mulita ocorre da seguinte maneira: primeiro há uma 

transformação da caulinita (Al2Si2O5(OH)4) para metacaulim (2(Al2O3.2SiO2) + 2H2O) 

a 450 °C. Posteriormente, o metacaulim transforma-se no espinélio de silício 

(2Al2O3.3SiO2 + SiO2) a 925 °C. Em sequência, o espinélio de silício transforma-se na 

pseudomulita (2(Al2O3.SiO2) + SiO2) a 1100 °C. Por fim, a pseudomulita transforma-se 

na mulita (3Al2O3.2SiO2) a 1400 °C. Neste trabalho, as placas cerâmicas foram 

queimadas a 1100 °C, logo, houve a formação da pseudomulita com uma fase residual 

referente ao dióxido de silício (quartzo) (Shackelford e Doremus, 2008). Por sua vez, a 

chabazita também é um tipo de aluminato, entretanto, essa fase não foi identificada em 

nenhum dos trabalhos da literatura já reportados neste trabalho.  

A análise semi-quantitativa dessas fases foi realizada por meio do software 

Match! 3 e pode ser observada na Tabela 13. Os resultados dessa análise mostraram que 

o percentual de cada uma das fases presentes varia para cada amostra. Como já foi 

observado na Figura 49, a fase com o pico mais intenso é o quartzo e, de fato, a análise 

semi-quantitativa mostrou que é a fase predominante em cada uma das amostras. 

Contudo, houve uma variação no percentual de quartzo, principalmente, na amostra 

PTI1p, cujo percentual foi bem inferior se comparado com as demais amostras. Em 

contrapartida, os percentuais de mulita, chabazita e silicato de cálcio para essa amostra 

foram maiores. Além disso, o percentual de mulita foi maior na amostra PTS_VSp, se 

comparado com as outras placas cerâmicas. Por sua vez, os percentuais de chabazita 

variaram muito para cada uma das amostras. Por fim, o percentual de silicato de cálcio 
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foi muito baixo para todas as amostras. Como o percentual das frações não magnéticas 

incorporadas à massa argilosa é muito pequeno (2,5%), essa variação no percentual de 

fases não pode ser atribuído à adição dessas frações. Todavia, a massa argilosa utilizada 

neste trabalho para a preparação das placas cerâmicas possui uma composição química 

muito variada e quantidade de fases elevada (Figura 20). Possivelmente, essa diferença 

de percentual das fases nas amostras pode ser atribuída a essa composição heterogênea 

da massa argilosa e ao tempo de homogeneização da massa (2 h), que foi insuficiente 

para atenuar essa heterogeneidade.   

Tabela 13. Análise semi-quantitativa das fases presentes nas placas cerâmicas com e 

sem as frações não magnéticas. 

 Quartzo (%) Mulita (%) Chabazita (%) Silicato de cálcio (%) 

Padrão 68,1 20,0 10,8 1,1 

PTBp 68,2 20,2 10,1 0,9 

PTS_VSp 61,6 27,6 10,1 0,7 

PTS_VUp 70,3 19,0 9,8 0,8 

PTI1p 57,4 28,2 12,4 2,0 

PTI2p 73,2 19,6 5,7 1,5 

PTI3p 72,5 20,2 6,0 1,3 

 

Além das partículas cristalinas, as cerâmicas tradicionais contem cerca de 20 a 

30% de fase vítrea, haja vista que elas são fabricadas a partir de minerais naturais como 

a argila (Wachtman, Cannon e Matthewson, 2009). Para que ocorra a formação da fase 

vítrea, íons de cálcio (Ca), na forma de óxido de cálcio (CaO), devem estar presentes na 

massa argilosa. Esse óxido de cálcio é formado a partir da decomposição de algumas 

fases presentes na argila, como calcita (CaCO3), aragonita (CaCO3) e gipsita 

(CaSO4.2H2O). Esse óxido de cálcio reage com os silicatos e os aluminosilicatos 

presentes na massa argilosa para formar a fase vítrea e outras fases cristalinas (Teo et 

al., 2019). Neste trabalho, é possível observar na Figura 20 a presença da fase calcita 

no difratograma da massa argilosa utilizada para preparação dos corpos de prova. Isso 

significa que possivelmente houve formação de fase vítrea nas placas cerâmicas, uma 

vez que a fase calcita estava presente na massa argilosa. Além disso, as frações não 

magnéticas (FNM_PTB, FNM_PTS_VS, FNM_PTS_VU, FNM_PTI1, FNM_PTI2 e 

FNM_PTI3) incorporadas às massas argilosas possuem um percentual de óxido de 

cálcio entre 2,54 a 3,06%. Portanto, é muito provável que a adição das frações não 

magnéticas (Tabela 8) às placas cerâmicas também tenha contribuído para formação da 

fase vítrea.  
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Em um trabalho desenvolvido por Teo et al., 2019, os autores incorporaram 30 a 

60% de escoria de aciaria elétrica (um resíduo de siderurgia rico em ferro e com 

composição química parecida com o PAE) em placas cerâmicas. Eles realizaram 

análises térmicas a fim de avaliar o processo de queima dessas placas. Os resultados 

desse estudo mostraram que existem três estágios no processo de queima. A primeira 

etapa ocorreu entre 100 a 270 °C e evento térmico observado foram a perda de água 

fisicamente ligada às partículas da argila e da escória. A segunda etapa ocorreu entre 

450 a 600 °C e o evento térmico observado foram a desidroxilação, isto é, a 

transformação da caulinita (Al2Si2O5(OH)4) em metacaulim (2(Al2O3.2SiO2)). 

 Por fim, a terceira etapa ocorreu em aproximadamente a 1100 °C e os autores 

observaram que nessa temperatura, o óxido de ferro presente na escória reagiu com os 

silicatos e os aluminosilicatos para formar a fase vítrea. Os autores observaram que 

quanto maior a quantidade de escória de aciaria elétrica eles adicionaram, maior a 

quantidade de fase líquida formada. Consequentemente, essa fase líquida preencheu os 

poros, diminuiu a porosidade aparente e a absorção de água, e aumentou a retração 

linear de queima, a densidade aparente e resistência à flexão. Contudo, isso não foi 

observado nos resultados obtidos neste trabalho, uma vez que a quantidade de fração 

não magnética utilizada (2,5%) foi muito inferior a quantidade de escória que foi 

utilizada no trabalho de Teo et al., 2019 (30 a 60%). 

Outro fator que é importante mencionar sobre o trabalho de Teo et al., 2019 é que 

eles atribuíram o aumento da resistência à flexão nas placas à presença da fase vítrea 

por meio de um mecanismo chamado de protensão. Nesse mecanismo, um material 

cristalino com um coeficiente de expansão térmica maior (ou menor) que o coeficiente 

da fase vítrea ao seu redor estabelecerá um pré-esforço favorável quando o corpo 

cerâmico é resfriado à temperatura ambiente. Se a fase cristalina presente no corpo 

cerâmico tem coeficiente de expansão térmica menor do que a fase vítrea o pré-esforço 

será de compressão. Por sua vez, se a fase cristalina presente no corpo cerâmico tem 

coeficiente de expansão térmica maior do que a fase vítrea o pré-esforço será de tensão. 

No estudo Teo et al., 2019 observaram que houve um pré-esforço de tensão 

porque as fases cristalinas presentes, wollastonita e anortita, possuíam um coeficiente de 

expansão térmica de 11,8x10
-6

.°C
-1

 e 15,0x10
-6

.°C
-1

, respectivamente, que é maior do 

que o coeficiente da fase vítrea (3,0.10
-6

 C
-1

). Todavia, os resultados obtidos neste 

trabalho foram diferentes, haja vista que a resistência a flexão não foi significativamente 

alta. Possivelmente, isso ocorreu por dois motivos: o primeiro seria por causa da 
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quantidade baixa de fração não magnética que foi adicionada às placas cerâmicas, que 

impossibilitou a formação de grandes quantidades de fase vítrea; e o segundo motivo 

seria por causa das fases cristalinas que foram identificadas neste trabalho. A mulita, 

por exemplo, possui coeficiente de expansão térmica igual a 4,5x10
-6

.°C
-1 

(Shackelford 

e Doremus, 2008). Logo, esse valor é muito próximo do coeficiente de dilatação térmica 

da fase vítrea e, portanto, essa fase formada não contribui com o mecanismo de 

protensão. 
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7. Conclusão 

O pó de aciaria elétrica (PAE) é um resíduo rico em óxido de ferro, como foi 

observado na análise química e a fase cristalina atribuída a esse óxido é a magnetita, 

como foi demonstrado na análise estrutural. Por apresentar magnetita na sua estrutura, o 

PAE foi avaliado quanto as suas propriedades magnéticas e apresentou magnetização de 

saturação de 35,52 emu.g
-1

. Além disso, a separação magnética desse pó foi realizada e 

os resultados mostraram que os métodos mais eficazes de separação foram o bateamento 

com separação magnética via seca, o separador magnético via úmido e a separação 

magnética com o ímã 3. Quando essas frações magnéticas obtidas foram incorporadas 

aos vidrados, nuances de amarelo e vermelho foram reveladas e à medida que o teor da 

fração magnética aumentava a coordenada L* (brilho) diminuía. Além disso, as 

amostras que apresentaram menos defeitos superficiais (bolhas) foram as amostras com 

menor concentração de frações magnéticas (2% e 4%) e as sinterizadas em menor 

temperatura (1130 °C). Logo, existe viabilidade de se utilizar o pó de aciaria elétrica na 

preparação de pigmentos para vidrados e serem aplicados em placas cerâmicas. Por fim, 

como a proposta deste trabalho é sobre reaproveitamento de resíduos, os resíduos 

gerados do beneficiamento foram integralmente incorporados nos suportes cerâmicos e 

os resultados dos ensaios tecnológicos e estruturais mostraram que a adição de 2,5% 

desses resíduos gerados não influencia nas propriedades tecnológicas das placas 

cerâmicas. 
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